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Kitüntete.tt vonalgondozó 

HÍDFELÜJÍTÁS 
A fővárosból Kecskemét felé 

robog velünk az expresszvonat. 
Kint jóval O fok alatt van a hőmé
rő higanyszála, de ezt mi, az uta
sok nem érzékeljük. A jó meleg 
fülkékben kedélyesen beszélge
tünk, vagy beletemetkezünk ol
vasnivalónkba, s nem gondolunk 
'arra, hogy hány ember dolgozik 
ilyenkor is a metsző szélben, der
mesztő hidegben azért, hogy ké
nyelmesen, biztonságosan utaz
zunk: A szaba<;lban dolgozók 
egyilce Mézes Pál, a kecskeméti 
pályafenntartási főnökség yonal
bejáróőre, aki immér három évti
zede dolgozik a pályafenntartás
nál, éberen őrködik a pálya hasz
nálhatósága felett. 

A Déli pályudvar és Kelenföld között a jobb vágányon ideiglenes hídra terelték a vonatokat a Szirmai 

Mézes Pált 1953. november 
17-én vették fel a főnökség III-as 
szakaszára. Hat évig · pályamun
kásként dolgozott a vonalon, 
majd pályakocsi-vezetői vizsgát 
tett. Közben nemegyszer előmun
kásként a fűtisztító gyerekek fel
ügyeletét bízták rá; Aztán 
1960-ban átkerült lakóhelyére . István út feletti régi híd felújítása közben 

. (Laczkó Ildikó felvétele) Nagykőrösre az I-es szakaszra. 
ahol pályaőröket, előmunkásokat 

F 1 · b · a' d szabad ·1 d , 
helyettesített. Egy évvel később 

0 rg a m I rl , letette a pályaőri vizsgát és a Ceg-
léd melletti 232-es őrházba he-

L apozgatok a békéscsabai vas
útállomás József Attila forgalmi 
szocialista brigádjának naplójá
ban. A MÁV Kiváló Brigádja 
címmel kétszer kitüntetett közös-

mu, a'ltala'nos i·skola'ból, s a kap- lyezték. Itt volt öt évig pályaőr, gával ragadta a brigádot, s a ta- 1967 ·1 lb · '  , • M ká" 1 t , k f 1 , • d -to vona eJaro'ör. un Ja vasszal bejutottak az országos ve- cso a. �z eve o yaman_ mm 
mellett tanult, befejezte a nyolc télkedőbe. Ott is megállták a be;1sosegesebb lett:. Szer_�tik egy- általános iskolát, elvégezte Szege

helyu„ ket, nyertek egy ötnapos, mast, a gyerekek tobbszor voltak d , t, 't . k b tart, , , . . en a vasu ep 1 o, - ar an o 
ötszemélyes belföldi utat, gazdag kint _ az allomas_on ismerk��m a szakmunkás tanfolyamot, Isasze-

ség életének számos, fontos ese- programmal, sok szép látnivaló- vasuttal. A nyaron a . bnga,? a gen pedig 4 hónapos vonalgondo
ményét megtalálom benne. Aztán val, szórakozással Miskolcon és n
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t zói tanfolyamot. Innen vissza-

Vl·sszafele' haJ·togatom a lapokat, s környékén. ezo ereny e. atm e ett vo - t K k 't I f" , , , • men ecs eme re az -es . opa-
1983. október 17-i dátummal a kö- - Ekkor határoztuk el na, hogy elveztek a gozmozdonyt, 1 t . k , 'b, t 'k , . . , yames en sza aszra, es ra iz a · 
vetkező beJ·egyzést látom: mondja a brigádvezető-, hogy a a reg1 kocsikat, egyenruhakat, a K t t l p-Ke ske e't kö-d, 1, T 1 K ' , a a ona e e e m 

,,Remekül éreztem magam, többi kollektívát is beszervezzük. me�e� ege est. ava Y igyos- zötti több mint 8 kilométer hosz-
úgy mint amikor egy kóbor ma- Ha nekünk öröm, biztosan az ra Vlttek ki a gyerekeket, a tava- szú vonalrészt. gyar író igaz emberekkel találka- lesz nekik is. És van még egy má- szi szünetben pedig Szeged lesz 
zik. Kívánok a brigádnak sok sik: a Ki tud többet? című vetél- az irány. 
szeretettel erőt, jó egészséget, kedő, amPlyet már másodszorra Értő zsüri 

e l tén 
kor pedig nem kell vonalat járnia, 
akkor a többi pályamunkással 
együtt végzi a .soron levő munkát. 

Ezt teszi napról napra, hónap
ról hónapra és mégsem tartja 
unalmasnak munkáját. Szereti 
amit csinál, és úgy végzi munká
ját, hogy abban hibát ne találja
nak. Ismeri vonalát, mint a saját 
tenyerét. Ha éjszaka álmából ri
asztanák fel, akkor is tudná, me
lyik szerelvény hol van, 'mi talál
ható ott. Szerinte az évszakok vál
tozásával együtt változik a táj, a 
környezet, változik a munka jel-
lege is. Soha nincs egyforma útja, 
mindig akad valami érdekesség, 
valami szépség a munkájában. 

Azóta minden másnap megte- Cegléd-Kecskemét között 
szi gyalogosan ezt az utat. Felölti hárman járják a vonalat - ha va
sárga mellényét, kezébe veszi !amelyikük beteg, vagy szabad
hosszú nyelű kalapácsát, az elma- ságra megy, egymást kisegítik, 
radhatatlan villáskulcsot, a dur- helyettesítik. llyenkor több a /el
rantyúkat, no meg a „kisköny- adat és jóval többet kell gyalogol
vet". Ebbe írja be, ha a vonalon . niok, mégsem bánta meg, hogy 
valami hibát, vagy rendellenessé- ezt a pályát választotta. Az elmúlt 
get talál. Mindig a két sínszál kö- évtized alatt sok minden megvál
zött gyalogol. Lassú lépésekkel tozott a vonalon, könnyebb lett a 
halad és árgus szemekkel figyeli munkájuk. A pályatelefonok fel
a pályát, a környezetet. A kisebb szerelése óta pedig gyorsabban 
hibákat azonnal kijavítja: utána- tudnak kapcsolatot teremteni a 
húzza a csavarokat, vagy kicse- szolgálati helyekkel. 
réli ó1cet, gondoskodik az útátjá- Mézes Pál vasúti pályafutása 
rók beláthatóságáról, eltávolítja a kezdetén szakszervezeti bizalmi 
pálya melletti bokrokat, figyeli a is volt, azóta főleg a szakaszokon 
pálya berendezéseit, műtárgyait. szervezett társadalmi munkákból, 
Ha olyan hibát észlel, amit nem kommunista műszakokból veszi 
tud egyedül megjavítani, elsiet a ki a részét. Munkáját megbecsü
legközelebbi pályatelefonig és ér- lik. Kétszeres Kiváló Dolgozó, a 
tesíti az eseményről az állomása- dunai árvíz idején végzett tevé
kat. Meghatározott időjárási vi- kenységéért a Munka Érdemrend 
szonyok esetén - forró nyáron és bronz fokozatát kapta, s most leg
zord télen - nem végez munkát utóbb, november 7-én ennek a ki
a nyílt vonalon, hanem teljes tüntetésnek az ezüst fokozatát ve
megfigyelést, úgynevezett fel, hette át. 
ügyeleti vonalbejárást tart. Ami- G.J. 

szép és tartós boldogulást - Ber- mi rendeztünk meg. Először ti
kesi András." zenegy brigád vett részt benne, 

azután még több. Előbb Békés 
Beszélgetésünk végén előke

rülnek a gyermekrajzok, melye
ket a brigád pályázatára készített 
az osztály. A zsűrizésben a jelen
lévőkön kívül Borbíró László, 
Csiaki Pál, Debreczeni Sándor
né, Gyaraki Sándor és Tóth Kál
mán, vagyis a brigád minden tag
ja ré_szt vesz. 

Villamosítás, aluljáróépítés 

Vetélkedők 
változatai 

Eddig is rendszeresen részt 
vettünk a vasutas művelődési ház 
író-olvasó találkozóin - mondja 
Debreczeni Sándor forgalmi 
szolgálattevő, a brigád vezetője 

megye volt a téma, azután Sop
ron és Miskolc környéke követke
zett ... A felkészülésre már min
den anyagunk megvan, ahhoz is, 
amit az idei vasutasnap tiszteleté
re tartunk majd ... 

Hatodik éve patronálnak egy 
osztályt a' békéscsabai 10-es szá- Va�s Márta 

-, de ez most más volt. Ezt mi ..--------------------------

szerveztük, és mi voltunk a házi
gazdák. Nagyon jól sikerült, sok 
érdeklődő jött össze, s élénk esz
mecserére is sor került. 

- Délelőttől estig együtt vol
tunk az íróval - folytatja Nagy 
Ferencné távírász -, s kölcsönö
sen ismerkedtünk egymással. 
Gyorsan szót értettünk, mert Ber
kesi András közvetlensége és a 
közös érdeklődés őszinte volt. 
Nagy élményt adott nekünk ez a 
találkozás. 

Ebben a brigádban a vetélke
dőknek is hagyománya van. Tag
jai legközelebb a SZOT által 
meghirdetett munkavédelmi ver
senyen szerepelnek, illetve a me
gyei közművelődési mozgalom 
résztvevőiként Az ember és kör
nyezete című vetélkedőről sem 
hiányoznak. Egynek-egynek kü
lön felelőse van, s az egészet a 
brigádvezető fogja össze. A har
madik az Ismerd meg hazádat, 
ebben három esztendeje vesznek 
részt, és még minden alkalommal 
aranyjelvényt kaptak. 

- Debreczeni Sanyi kezdte el 
a túrázást - szólal meg Zsíros 
György, a gondnok -, tőle kap
tunk kedvet az országjáráshoz, 
hogy mind több hazai tájat, mú
zeumot, műemléket megismer
jünk. S hogy együtt vagyunk, jól 
érezzük magunkat, az már csak 
ráadás. 

Mozdonyok 
Az utóbbi években bekövetke

zett olajárrobbanás hatására 
mind több mezőgazdasági nagy
üzem és egyéb intézmény szeret
ne kiselejtezett mozdonykazánt 
vásárolni a MÁV-tól. Régebben 
még kínálgatni kellett az öreg 
füstösök gőztermelő berendezé
sét. Mostanában viszont már nem 
képesek kielégíteni az igényeket. 

A vasút legnagyobb, Rákosren
dező melletti bontó telepére ta
valy például 65 gép érkezett. 
Ezekből harminéháromnak volt 
alkalmas a kazánja további hasz
nálatra, a többit viszont a nagyol
vasztók nyelik el. A használhatók 
nyomban gazdára találtak, sőt öt 
vevőnek nem is jutott. 

Rudó József a MÁV vezérigaz
gatóság kazánbiztosa ezzel kap
csolatban elmondta, hogy terv 
szerint 1985-re szűnik meg telje
sen a gőzvontatás a hazai vas
úton. Ez azt jelenti, hogy még 
mintegy 300 gépet kell selejtezni. 
Ezek kazánjainak egy részét ter
mészetesen eladják, ám nem 
mindegyikből lehet hőközpont, 
mert közülük néhányat még 
talapzatra állítva hagynak meg az 
utókornak. 

talapzaton 
Méltányolják például Gelse 

község tanácsának kérését: egy 
375 sorozatú mozdonyt szeretné
nek 1985-ben kiállítani Landler 
Jenőnek, a szocialista vasutasok 
ügyvédjének, a Tanácsköztársa
ság kormánybiztosának tisztele
tére, születésének 110. évforduló
ja alkalmából. (A munkásmozga
lom kiemelkedő harcosa e falu 
szülötte.) Ezenkívül Komárom és 
Kaposvár állomásokon, valamint 
a Budapesti Műszaki Egyetem és 
a Mechwart András Vasútgépé
szeti Szakközépiskola udvarán 
terveznek talapzatra állítani gőzö
söket. 

A szakemberek gondoltak a ko
runkban tapasztalható nosztalgia
hullámra is. Az a cél, hogy leg
alább két 275 sorozatú gépet hoz
zanak rendbe, illetve állítsanak a 
turizmus szolgálatába, az utazási 
irodákkal együttműködve. Azért, 
hogy az utókor ne csak talapzaton 
láthasson gőzösöket, valóban 
nem ártana közülük néhányat 
működőképessé tenni, és egy
szer-egyszer utazni velük egyik
másik szárnyvonalon ... 

(s) 

- De nem mellékes - teszi 
hozzá Nagyné -, mert mindig 
felfrissülve, jó hangulatban jö
vünk haza. 

Fegyelmi és kártérítési 
ügyi,nté:zők tanácsko:zása 

Megosztják 
örömeiket 

A balatonkenesei gyermeküdü
lőben négy napos tanácskozást 
rendezett a fegyelmi- és kártéríté-

Először Békés megyét jár- si ügyintézők részére a MÁV ve
tuk be - tájékoztat bővebben zérigazgatóság igazgatási és jogi 
Szilágyi Gábor állomási vezénylő szakosztálya. A 120 résztvevő 
-, ez így is illik, meg érdekelt is megismerkedhetett többek között 
bennünket az, amit eddig még az idei első félévben kiadásra ke
nem láttunk. Ezután Pécs, Mo- rülő A 7. számú fegyelmi és kár
hács, Szigetvár, Abaliget, aztán a térítési utasítás tervezetével. Ai. 
Pannonhalma és környéke, ké- utasítás részl�tesen tartalmazza 
sőhb Miskolc és vidéke, meg ter- majd a fegyelmi, a munkajogi és 
mészetesen Budapest, no meg Vi- anyagi felelősség, valamint a kár
segrád, Esztergom következett. térítés mértékének meghatározá-

Az országjárási hév, a sok kul sa körébe tartozó kérdéseket, el
turális élmény egyre jobban ma- járási szabályokat . . 

Foglalkozik a jogorvoslattal, a 
szabálysértési, a büntető és a vég
rehajtási eljárással. Az ügyintézés 
megkönnyítétése érdekében 21 
iratmintát is közöl az utasítás 
tervezet, amelyet 34 munkafe
gyelmi állásfoglalás egészít ki. 

Az értekezlet résztvevői előadá
sokat hallhattak a munkaügyi 
döntőbizottság és a munkaügyi 
bíróság gyakorlatáról a fegyelmi 
és a kártérítési ügyekben, to
vábbá a társadalmi tulajdonvéde
lem kérdéseiről, a baleseti kárté
rítési ügyekről. 

Vasútkorszerüsítés Heves megyében 

A múlt év őszén kezdődött 
meg Eger térségében az Eger-
rendezőpályaudvar-Fel né

met közötti vasútvonal villa
mosítása, közel 20 millió fo
rint értékben. Az egri ÉMÁSZ 
dolgozói Felnémet bejáratáig 
állították fel a felsővezeték
tartó oszlopokat. Ezt követően 
a MÁV Miskolci Villamos Vo
nalfőnökség füzesabonyi ki
rendeltségének felsővezeték
szerelői láttak munkához. Lá
togatásunk idején a vár alatt 
tartósodrony szerelést végez
tek. 

Környezetvédelmi szem-
pontból is nagy jelentősége 
van a város felsőtérsége villa
mosításának. A villamos von
tatás megindulása után a tör
ténelmi értékeket nem szeny
nyezi tovább a gőzösök füstje 
és a dízelek kipufogó gáza ... 

December elején a hatvani 
villamos vonalfelügyelőség 
dolgozói hozzáláttak a vámos
györk-gyöngyösi vasútvonal 
villamosításához. A MÁV és a 
Heves megyei tanács közös 
beruházásával megkezdődött 
a füzesabonyi vasúti aluljáró 
építése, ami elkészülte után 
kettős célt szolgál majd. A bu
dapest-miskolci fővonal ál-

. tal „kettévágott" nagyközség 
két része között átjárást bizto
sít a helyi lakosoknak, vala
mint négy szigetperont oldal
feljárón lehet majd megköze
líteni. 

Kép: Fekete József 
Szöveg: Szigetváry József 





Jessica Thomson 
' 

. . 

A feleségem - isten nyugosz
talja - életének utolsó éveiben 
elhíresztelte rólam, hogy buze
ráns vagyok. Ezt a szörnyű ke
resztet cipeltem, az emberek elke
rültek az utcán, mintha pestist 
hordoznék, Micsoda bélyeget vi
seltem a homlokomon. Én, akinek 
a polgármester majd' csak előr� 
köszönt. Mit tehettem volna? Táb
lát akasszak a nyakamba, hogy 
nem vagyok buzi? Ötven eszten
dőnyi munkám, becsületem ke
rült a szemétre. Maga nem tudja, 
hdgy én azelőtt női-férfi divatsza
bó voltam, és arra kényszerültem, 
hogy feladjam a női szabóságot, 
mert szegény feleségem - isten 
nyugosztalja -, folyton ölt, hogy 
a szeretóimet a szeme láttára csö
csörészem. El tud képzelni olyan 
ruhapróbát uram, amelyből a 
mellbőség kimarad? Feladtam, 
kérem, a női szabóságot a családi 
békesség érdekében és a becsüle
tem védelmében. Azt hittem, újra 
nyugalom lesz körülöttem, de alig 
néhány hónap múltán a felesé
gem - isten nyugosztalja -, azt 
mondta, hogy a próbák alatt a fia
tal fiúkat tökörészem, vénségem
re buzi lett belőlem. Annyira be

· lelovalta magát, hogy a nyilvá
nosság előtt is lebuzizott, kérem, 
és én egy szót sem szóltam, csak 
álltam, mint a szélütött. Mit gon
dol, jószántamból költöztem el 
onnan, ahol harmincöt esztendeig 
laktam? 

- De a lakók nem tudnak 
aludni ... 

- Így? Dübörgő rockzenével? 
Ám magának ahhoz semmi köze. 

- De a lakóbizottság elnöke
ként ... 

- úgy hajítom ki, ha még egy 
szót szól ... 

- Engem? Szégyentelen! A fe
leségét még jóformán el sem han
tolták és idehoz egy nőt? 

- Na gyerünk, kifelé! 

* 

Káldor Benő angol-francia di
vatszabó szakított a gyász kon
vencionális formáival, felesége 
halála miatti bánatát úgy vezette 
le, hogy rocktanyát nyitott a laká
sán, éjjel-nappal harsogott a zene. 
Amálka néni szegény - isten 
nyugosztalja -, nem szívlelte a 
rockzenét és nem ismerte J essica 
Thomsont, a fekete hajú, fiatal 
szépséget, aki a legszorgalma
sabb tánctanárnói és zenepedagó
gusi minőségben működik öz
vegy Káldor Benő divatszabó la
kásán. Amálka néni, a felesége -
isten nyugosztalja - nem fordí
tott figyelmet arra, hogy Benő a 
mozgásművészetnek eme fiatalos 
,,vad" hajtásában jártasságot sze
rezzen. 

Perlay Ádámné asszony, a 
szemben lévő lakás mások iránt 
figyelmesen érdeklődő gazdája 
azon akadt fenn, hogy a gyásznak 
ez a kifejezése csúnyább, mint az 
a halotti tor, ahol egymásután 
kétszer rúg _be a gyászoló család, 
s az első berúgás után még csak 
betyárnótákra telik· kedvükből, a 
második után már irrendenta ke
sergóig fajul a fekete szomorúság. 
A vergődő léleknek ez a szilaj 
csattogása a rockzenére, valami 
egészen szokatlan módja a gyász
nak. Az meg pláne, hogy Káldor 
Benő címén, Jessica Thomson 
névre hozott levelet a postás, s ezt 
igazolandó Perlayné a lakóbizott
ság asztalára tette a nevet: ,,a le
vélről írtam le, kérem". Majd hi
vatalos esküt tett az ülésen, mint 
a bizottság tagja, hogy a nő, női 
szemmel nézve is fenséges, a Ta
hiti-szigetekről való, mert valahol 
olvasta, hógy ott élnek ilyen gyö
nyörű, kreol bőrű, nagy barna 
szemű, fekete hajú, nyúlánk nők, 
akik egyenesen megbűvölik a fér
fiakat. 

Más világtájról érkezett az ide. 
Mert Perlayné újra esküdött, a 
boldogságos Szűzanyára, hogy 
nem magyarul beszél a hölgy, va
lami egészen furcsa nyelven tár
salog, amely nem német, nem an
gol, mert ezeket a nyelveket felis
merné. A kisebbik ángyikája 
ugyanis bírja mindkét nyelvet és 
ő hallás után azonnal eligazodik 
akár angolról. akár németről le
gyen szó: de ez a nő valami egzo
tikus nyelven beszél. .,Saját fü
lemmel hallottam, kérem" -, ál
lította Perlayné, csak azt nem 
tudta, hogy Káldor Benő milyen 
nyelven válaszolt, mert a kuká
sok elkezdtek ordítozni a lépcső
házban. 

A lakóbizottság egy olyan rejté
lyes ügybe keveredett, amelyből 
hosszas tanakodás után sem lát
tak kiutat. Az egy szem férfit, az 
elnököt erélyesen megdorgálták, 
mert ügyetlenül járt el, rosszul 
teljesítette megbízatását, jófor
mán semmivel sem tudnak töb
bet, mint amennyit eddig is tud
tak. hogy valami nagy rejtély van 
a házban. Ráadásul még az a szé
gyen is itt van, hogy az elnököt 
Káldor Benő egyenesen kihajítot
ta a lakásából. 

- Legalább megkérdezte, 
hogy a nő miért nincs bejelentve? 
- dühösködött Perlayné. 

- Ki az istennek jutott ez 
eszébe abban a veszekedésben? 

- Csak férfiakra kell bízni 
ilyesmit, azok aztán elintézik! 

A lakóbizottság tagjainak igaza 
volt,' mert férfiak fellépése az 
ilyen rejtélyes ügyekben csak ar
ra jó, hogy megfossza e fontos bi
zottságot egyetlen feladatától: a 
pletykaszerzéstől. 

* 

- Hogy hadonászott és úgy 
fülelt, mint a nyúl -. panaszolta 
Benő. - Kérem, az embernek 
még a saját lakásában sincs 
nyugta. 

- Jól van drágám, ne bosz
szankodj, majd halkabbra vesz-

Jubilál 
a szakkö•zépiskola 

Fennállásának harmincadik év
fordulójára emlékezett december 
16-án a szegedi Bebrits Lajos 
Vasúti Szakközépiskola. Három 
évtizeddel ezelőtt a hajdani vasút
forgalmi technikum száz tanuló
val és húsz pedagógussal indult, s 
ahogy az évek teltek, úb, fejlő
dött az iskola. Nemcsak a neve 
változott meg, hanem újabb há
rom ágazaton - vasútgépészeti, 
vasúti távközlő, majd postai veze
tékes távközlés-technikai szakon 
- indították be a középfokú szak
emberképzést. Ma 650 diák tanul 
a korszéru tanmúhelyekkel és 
más technikai berendezésekkel 
felszerelt szakközépiskolában. 

A jubiláló intézmény két bá
zisszervével, a szegedi MÁV- és a 
postaigazgatósággal kötött 
együttműködési megállapodások 
értelmében hét helyszínen bizto
sítja tanulóinak a speciális gya� 
korlati képzést. A végzős diákok 
magas fokú elméleti és gyakorlati 
tudással kerülnek a vasúti 
munkahelyekre, ahol megállják a 
helyüket. 

A jubileumi ünnepségen Gar
nai József műhelyfónok elevení
tette fel .az iskola történetét, és 
méltatta névadójának életútját, 
majd Vas J6zsef igazgató átadta a 
hagyományos Bebrits-díjat Kiss 
Gyula negyedikes tanulónak. 

szük a magnót csillapította 
J�ssica, és bakapcsolta a zenegé
pet. 

- Igyunk valamit, ha már 
ennyire kidühöngtem magam. 

- Oké! Száraz Martinit jéggel, 
a szokásos adagot. Utána tánco
lunk? 

- Később, . most nincs ked
vem. 

Benő jégkockáért ment a kony
hába. Elkészítette az italokat. Fel
hajtotta a magáét, aztán újra töl
tött és azt is belökte. 

- Öltözzünk fel és menjünk ki 
a városba. Levizitelünk a hármas 
számú körben. 

A lány nem ellenkezett. Ké
nyelmesen, nagy műgonddal öl
tözködött. Rózsaszín nyersselyem 
ruhát és aHhoz hasonló olasz blé
zert vett magára, derékig érő fe
kete haját megfésülte, diszkréten 
kifestette ajkait, félmagas sarkú 
kígyóbőr cipőjében s a hozzávaló 
táskájával az ajtóhoz lebegett. 
Elegáns, finom mozdulataival 
minden esetben lenyűgözte a sza
bót. 

Isteni nő vagy! 
Te meg isteni férfi. 
A hetven évemmel? 
Te, újra őszintén mondom. 

nem vagy több negyvennél. 
- Látod, ezért az egyért bo

csátok meg a feleségemne'5 - is
ten nyugosztalja , mellette 
megőriztem a férfiasságomat. 

Jessica belekarolt a szabóba, 
kényelmesen sétáltak az utcán. 
A hármas számú kör a szabóság
gal kapcsolatban levő üzletfeleket 
foglalta magába. A szövet-nagy
kereskedelmi cégnél kezdték. Be
nő simogatta a lány arcát, meg
fogta a derekát, magához húzta 
és csak fél kézzel tapogatta a szö
veteket, miközben kedélyesen 
csevegett az eladókkal, üzletveze
tővel és néhány őszi, téli szövet
ből levágatott, félretetette velük. 
Újabb szövet-nagykereskedelmi 
vállalat következett, azután két 
kellékesboltot látogattak meg, 
majd benéztek a gombházba és 
végül elmentek a rivális szabó
mesterhez, a konkurrenciához, 
akivel évtizedek óta néma küzdel
met vívott Benő a városi elókelő
ségért. Az utóbbi években ennek 
a halszemű, keszeg szabónak a ja
vára billent a mérleg, bár nem 
volt olyan jó, pontos szakember, 
mint Káldor, de a sok mendemon
da, s a buziság föltételezése sokat 
ártott hírnevének, tekintélyének. 

- Te, Benő, összesúgnak a há
tunk mögött, figyeld meg őket. 

- Az a jó, csak suttogjanak. 
- Túlságosan feltűnően visel-

kedsz. 
- Ezt komolyan mondod? 
- Komolyan. Szerintem iszo-

nyatosan hevesen udvarolsz. 
A mértéktartás hidd el, jobb takti
ka lenne. 

- A fene tudja, bár lehet, 
hogy igazad van. 

- A következő körön próbál
juk ki. 

- Nem bánom. Nyolc körünk 
van, s amíg ezeket háromszor
négyszer lejárjuk, leesik a hó. Ad
digra megszokják a stílusunkat. 

(Folytatjuk) 

Tapolcán a vasutas-szakszerve
zet Batsányi János Művelődési 
Központja megfelelő lehet6séget 
kínál núndazoknak, akik uabad 
idejükben ekképp tanakodnak: 
Mit csináljak? Mihez kezdjek? 

. A választ könnyen megadhat
ják az ott működő 79 kiscsoport, 
klub, szakkör tagjai. Mert bizony 
alkothatnak, tanulhatnak, kibon
takoztathatják képességeiket az 
oda tartozók. Különböző nyel
veket sajátíthatnak el, az asszo
nyok szabást-varrást gyakorol
hatnak, az ügyes kezű ifjak, férfi
ak vasúti modelleket készíthet
nek, az énekelni vágyók a páva
körben, illetve a vegyes kar tagja
ként találhatják meg helyüket. 
Mások szervezetten gyűjtenek 
bélyeget, érmet. A szocialista bri
gádvezetők saját klubjukban jut
nak olyan ismeretekhez, tapaszta
latokhoz, amelyek munkájukat, a 
mozgalmat segítik. A képzőmű
vészkörben vászonra kerülnek az 
„utazás élményei", és a sort még 
hosszan lehetne folytatni. 

TALÁLKOZÁS 
A MŰVÉSZEKKEL 

Az intézmény helyben teremti• 
meg a szervezetten folyó, perma
nens tanulás feltételeit is. Ehhez 
szakirodalmat, az önálló művelő
déshez szükséges könyveket, fo
lyóiratokat 40 OOO kötetes könyv
tára biztosítja, s nemcsak az in
tézmény falain belül, hanem a 
munkahelyekre kihelyezett letéti 
könyvtárakban is. 

No és a kiállítások! Ezeknek is 
évente több ezer látogatójuk van, 
ahol megismerkedhetnek korunk 
képzőművészeti értékeivel, Kóka 
Ferenc, Marton László, Luzsica 
Lajos, Veszprémi Imre, Csavlek 
András és mások munkáival, a 
környező táj népművészeti ha
gyományaival, a területen előállí
tott ipari termékekkel, a szomszé
dos országok életével, munkájá
val. 

A vizuális élményért sem kell 
mindig a központi kiállítóterembe 
menniök, megtekinthetik munka
helyükön a pályaudvar váróter
mében. 

EGYMÁSRA 
,,ÉPÍTVE" 

A Batsányi János Művelődési 
Központ a szórakoztatásról se fe
ledkezik meg, vagyis kielégíti az 
igen eltérő igényeket. Többek kö
zött 3 x 8 előadásból álló színházi 
bérletsorozatot indít minden év
ben. A komoly zene kedvelői a 
Filharmónia hangversenyeire 
válthatnak bérletet. Az önálló 
műsoros esteken neves művé
szekkel találkozhatnak az érdek
lődők, s közvetlenül tehetnek fel 
kérdéseket kedvenc írójuknak, 
rendezőjüknek a velük való talál
kozás során. 

ÚJÉVI JÚKÍV ÁNSÁG 

(K"enty(i& Ferenc raju) 

Próbál a Páva kör 

Politikai könyvnapok 

A nyugodtan végezhető munka 
egyik alapfeltétele mindenki szá
mára, hogy gyermekeit megfelelő 
helyen tudja. Az intézmény eb
ben is segít, rájuk 1s gondol, ami
kor hasonló formákat, programo
kat biztosít a legfiatalabb generá
ció számára, megvalósítva az egy
másra építettség elvét. A vasutas 
családoknak közös élmény forrá
sát teremtették meg azzal. hogy 
sok programon szülő és gyermek 
közösen vehet részt. Nagy sikere 
volt például a közelmúltban ren
dezett családi vetélkedősorozat
nak. 

A tíz éve működő nyugdíjas
klubnak 100-120 tagja van. Ők 
szinte meghitt közösséget alkot
nak, továbbra is együttmaradva, 
akik valaha együtt dolgoztak a 
szolgálati helyfken. A részükre 
szervezett foglalkozásokon to
vább „utazhatnak", meghallgat
va mások útiélményeit, a politikai 
tájékoztatókat, választ kapnak 
egészségügyi, jogi stb. problé
máikra. És valóban vonatra 

szállnak, ha kirándulni indul
nak közelebbi-távolabbi tájakra, 
az országhatáron túlra is. 

MARAD A SKALA 
Minderről végül még annyit 

jegyzünk meg, hogy csak az el
múlt hónapban - novemberben 
- 56 ismeretterjesztő előadást, 
filmvetítést, kiállítást rendezett a 
művelődési központ, beleértve a 
helyi üzemfőnökség területének 
Tapolcán kívüli településeit is, 
mint a rendezvények színhelyeit. 

Ezek a lehetőségek a jövőben 
sem szűkülnek, mert az üzemfő
nökség vezetése, a közművelődési 
bizottság és a művelődési köz

pont jó kapcsolata továbbra is jól 
szolgálja és megteremti a művelő
dés alapvető feltételeit a vasuta
sok, a nyugdíjasok és családtagja
ik számára. 

(p) 

Rosszul fogták a nyakát � • • 

Úgy látszik, a vasúti történetek sokáig emlékezetesek marad-
nak . Az alábbi esetet Jeli József pécsi nyugállományú 
rend6r-órnagy irta meg szerkeszt6ségünknek: 

A lengyeltóti rend6rörsról egy előzetes letartóztatásban lév6, 
lófegyver-rejteget6t kisértek be a kaposvári ügyészségre. Ez az 
utazás önmagában is elég izgalmas lehetett, ám visszatérve 
Ráncsik István tizedes igy számolt be: 

- A reggeli személyvonattal utaztunk. .'iikerült az ablak mel
lett helyet foglalni. Velem szemben ült az őrizetes. Velünk uta
zott egy negyven év körüli. csinos, buzsáki parasztasszony is. 
A pad alatt, vesszókosárban, libát vitt a kaposvári piacra. A kosár 
fülére fekete fejkendőt kötött, így a libának csak a nyaka, piros 
ésóre látszott ki Egy harminc év körüli férfi félvállról odaszólt az 
asszonynak· 

Ha jön a kalauz, és meglátja a libát, megbünteti magát. 
- Talán nem veszi észre - vélte az asszony. 
- Legyen szerencséje' De én nem lennék ilyen biztos a dol-

· gomban .. 
- El kell vágni a liba nyakát, úgyis arra a sorsra kerül -

mondta egy ásítozó férfi 
Az egyik utas zsebkést adott az asszonynak, ne tegye ki magát 

kellemetlenségnek. 
- Igaza van - egyezett bele az asszony 
Lehúzta a robogó vonat ablakát megmarkolta a liba nyakát, 

és két húzással le is perdült - a liba. A feje az asszony kezében 
maradt Bánatosan nézte, hogy a puha, kövér test hogyan hullik 
a vágány mellé ... 

, 
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Leszerelés és foglalkoztatás Hamarosan átadja a stafétabotot 

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal megbízásából, 

az elmúlt évben tanulmány készült a leszerelésnek a 

foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról. A tanulmány 

szerzője vizsgálatai alapján megállapította, hogy a 

leszerelés és a foglalkoztatás közötti kapcsolat két

ségbevonhatatlan, de pontos jellege homályos és vi

tatott, mert sok titokzatosság veszi körül. A hadi

iparban foglalkoztatott munkaerőről ritkán jelennek 

meg statisztikák és azok sem megbízhatóak. A köz

vetett foglalkoztatás, vagyis a katonai jellegű anyagi 

javak szállításában és a hadiipari szolgáltatások te

rületén foglalkoztatott alkalmazottak, ,,sokszorozó 

hatását" felbecsülni még bonyolultabb feladat, ezért 

sokféle találgatásra ad lehetőséget. 

Sőt, még azt is tudni kellene, 
hogy a fegyverek iránti kereslet 
csökkenése milyen mértékben 
pótolható más, tényleges kereslet
tel. 

Bi:'lalmi a gurító-őrhelyen 

Vitatott továbbá e kapcsolatok 
jellege a két homlokegyenest el
lentétes elképzelésből adódóan, 
amelyek arra a lényeges kérdésre 
akarnak válaszolni, hogy mennyi
ben érinti a leszerelés a munka
erőpiacot? Egyesek azt állítják, 
hogy a foglalkoztatás jelentősen 
megjavulna, mások, legalább 
ennyi meggyőződéssel vallják, 
hogy ez a hipotézis túlzottan opti
mista. 

A legújabb becslések szerint a 
világ évi hadikiadásai mintegy 
600 milliárd dollárra rúgnak. 
Különböző kísérletek is történtek 
annak közelítő meghatározására, 
hogy ez az összeg milyen hatást 
gyakorol a foglalkoztatásra. A ta
nulmányban közölt becslések sze
rint 51 millió személyt alkalmaz
nak közvetlenül vagy közvetve a 
védelemmel kapcsolatos teriilete
ken. Ennek a létszámnak a legna
gyobb részét, 32 millió főt, a kato
nai és a katonai jellegű ,erők kép
viselik. A védelmi minisztériu
mok és a hasonló célú szolgálatok 
funkcionáriusai 4 millió főt, a 
had.üparban foglalkoztatottak 5,5 
millió főt tesznek ki. A katonai 
jellegű anyagi eszközök szállítása 
és a hadiipari szolgáltatások terü
letén dolgozók száma eléri a 9,9 

milliót. A felsorolásban szereplő 
dolgozók kétharmada az iparilag 
fejlett országokban található. 

Mi történne, ha a katonai beru
házásokat más teriileteken hasz
nálnák fel? 

Az ENSZ-nek egy kormány
szakértői csoportja többek között 
�egállapftotta: "a hadiiparban 
egy megszüntetett munkahely 
költségeiből két munkahelyet le
hetne létrehozni a polgári szek
torban". Figyelemre méltó arány 
ez, amely még nagyobb lehetne, 
ha a közvetett foglalkoztatás 
,,sokszorozó hatását" is számítás
ba vennénk. Az ENSZ szakértői 
csoportja ennek alapján azt a kö
vetkeztetést vonta le, idéiem: ,,a 
hadiipar teljes átállitása 5,5 millió 
munkahely megteremtését ered
ményezné. Ebből 80 százalék 
négy országot érintene: az Egye
sült Államokat, Franciaországot, 
Angliát és a Szovjetuniót." A ta
nulmány szerzője azonban óva
tosságra int a túl messzemenő kö
vetkeztetések levonásától. A ta
pasztalat ugyanis azt mutatja, 
hogy az ipar által létrehozott ösz
szes munkahely mennyiségét 
nem lehet csak a munkahely sok
szorozó hatása alapján felmérni. 

Aláírások a békéért 
'Hosszú ideje élénk érdeklődéssel figyeltük az euró

pai népek jövőjét döntően befolyásoló genfi leszerelési 
tárgyalásokat. Bizakodva, optimista módon reméltük, 
hogy az Egyesült Államok kormányzata végre józanul 
cselekszik, átérzi döntésének életbe vágóságát. Nem 
így történt. Az amerikaiak és NATO-szövetségeseik fel
rúgva minden ésszerű javaslatot, decemberben az 
NSZK területén megkezdték telepíteni a tömegpusztító 
nukleáris rakétákat. 

Európa-szerte soha nem látott tiltakozás fogadta a 
döntést. Kontinensünkön az emberek milliói vonultak 
az utcákra tüntetve a béke mellett. 

Hazánkban az Országos Béketanács és a KISZ 

Központi Bizottsága békefelhívására a MÁV Dunakeszi 
Járműjavítóban brigádgyűléseken nyilvánították ki til
takozásukat a rakétatelepítés ellen. Határozottan állást 
foglaltak amellett, hogy Európa legyen atommentes 
övezet, szereljék le és semmisítsék meg a rakétákat. 
Békében, biztonságban szeretnék felnevelni gyerme
keiket. A világpusztulás feszültségétől mentes légkör
ben szeretnének dolgozni, alkotni. A dolgozók kollektí
vájának valamennyi tagja, 1974-es aláírásukkal is kife
jezték a békés jövő .iránti vágyukat. 

A munkaerő átirányítása egyéb 
nehézségeket is felvetne, ame
lyek abból fakadnak, hogy a hadi
ipar meghatározott szektorokban, 
meghatározott vállalatokban és 
körzetekben koncentrálódik. 

A munkaerőpiac alakulásával 
kapcsolatos elképzelések mind
egyikében pozitív tényezőként 
szerepel a leszerelés, és a felvetett 
nehézségeket sem tekintik le
küzdhetetlennek. Alapvetően fon
tos azonban a hadiipar átállását 
oly módon előkészíteni, hogy 

azok a dolgozók, akiket ez érinte
ni fog, biztosítva legyenek arról, 
hogy más, megfelelő munkát ta
lálnak" - szögezi le a tanul
mány. 

,,Az egyenletes és kiegyensú
lyozott leszerelési folyamat min
den országban elősegítené a 
gazdasági és a társadalmi fejlő
dést, de az erőforrások újrafel
használásának nem kell általános 
jelleggel rövid határidőt adni, és 
még kevésbé szabad gépiesen 
végrehajtani" - véli a Nemzet
közi Munkaügyi Hivatal szakértő
je. Nézete szerint a leszereléssel 
járó ipari átállás valószínűleg 
számos problémát vet majd fel 
egyes fegyvergyártó országok
ban, különösen a foglalkoztatás 
tekintetében. Ezeket a gondokat 
nem lesz könnyű megoldani. 

,,Azok a gazdasági és társadal
mi következmények, amelyeket 
reálisan várhatunk a leszereléstől 
- ismereteink jelenlegi szintjén -
nagyon vitatott témák" - állítja a 
szakértő. A hadiipar polgári cé
lokra történő átállitása során a 
kormányoknak alaposan átgon
dolt országos programokat kell 
kidolgozniuk, olyanokat, amelyek 
a munkaerő újraelosztása érdeké
ben megfelelően kialakított terve
zési mechanizmusra épülnek. 

Baranyai Zoltán 

Felhívás 

Rákos állomás legmagasabb 
pontján áll egy kis sárga épület, 
amelyet az ott dolgozó vasutasok 
egyszerűen csak gurító őrhelynek 
neveznek. Ebből a hajóparancs
noki hídhoz hasonló, néhány 
négyzetméteres fülkéből irányítja 
Balázs János gurításvezető a ko
csik mozgását. A 14 irányvágány 
között a „kis házból" messzire 
hallhatók a határozott vezénysza
vak: ,,A tizenkilencesről a huszas
ra megy át a rakott. Az üreseket a 
tizenhatosra kérem", és így to
vább. Az irányítóval így csak tő
mondatokban adódik lehetőség a 
beszélgetésre. 

Kiszemelte, aki 

a helyére áll 

Húszéves koromban keriil
tem a vasúthoz - vall pályafutá
sáról Balázs János. - Annak ide
jén én is krampácsolással kezd
tem. Három esztendő után a for
galomhoz kértem magam. Ennél 
a szakszolgálatnál voltam kocsi
aggató, gépkísérő, váltóőr, vonat
átvevő, tolatásvezető. Végül guri
tásvezető lettem, és már úgy hi
szem, ezen a poszton ér véget 
vasutas pályafutásom. Ugyanis 9 
hónapom van hátra a nyugdíjig. 

Ezzel Balázs János nem csupán 
egy hosszú, jól begyakorlott szol
gálatnak mond búcsút, de a 30 
éves szakszervezeti bizalmi mun
ka stafétabotját is át kell adnia 
valakinek. 

- Való igaz, hogy életemben 
nagy változás áll be azzal, hogy 

hamarosan elköszönök. Ezért már 
korábban gondoskodtam arról, 
hogy a gurító állítóasztalhoz, va
lamint szakszervezeti csoportom 
élére méltó utód kerüljön. Bazán 
Mihály jól begyakorolta már ezt 
a munkát. A bizalmi tisztet pedig 
- amíg új választásra nem keriil 
sor - a mostani helyettesem, 
Szabó András tolatásvezető látja 
majd el. 

Miközben beszélgetünk, sűrűn 
nyfük a gurító őrhely ajtaja. Elő
ször Jancsó András megbízott ál
lomásfőnök-helyettes lép be, 
hogy ellenőrizze a guritásra váró 
kocsik jegyzékét. A fiatal elöljáró 
hamar végez, mert mindent rend
ben talált. Ezt követően Meny
hárt Erzsébet távírász köszön be 
egy hosszú listával a kezében. 

,,Itt a miskolci távirat, Jani bá
csi ... " - mondja, és a jobb ért
hetőség kedvéért magyarázza a 
soron következő feladatokat. Ez
után néhány percre kissé csende
sedik a munka. Ezt kihasználva 
kérdem: 

- Annak idején mivel nyerte 
el a szakszervezeti tagok bizal
mát? 

Nyíltan beszélni! 

- Ebben talán az játszott fő
szerepet, hogy én mindenkor 
pontosan elláttam a munkámat. 
Hiányzásom nem volt. A szeszes 
italt messze elj{erültem munkaidő 
előtt és főleg aközben. Üzemi bal
esetem egyszer volt: egy rossz 
irányba guruló kocsit kellett meg
állítani, s akkor megerőltettem a 
kezem. No, azért mégis voltak, 
akik nem tartottak minden tekin
tetben kellemes embernek. Mert 
termelési tanácskozásokon, szak
szervezeti gyúléseken többször 
kifogásoltam azokat a szociális 
hiányosságokat, amelyek minket, 
a „sűrűjében" dolgozókat érintet
tek. Ilyenek voltak például, hogy 

hiányzott a tüzelő a szolgálati 
helyekről, elhanyagolták a védő
ital folyamatos kiadását. Az utóbb 
említettek miatt, mi tagadás, még 
napjainkban is kell viaskodnom. 
De olyan panaszok is jönnek hoz
zám a kollégáktól, hogy rossz sza
básúak az egyenruhák, ráadásul 
nem hagynak benne elég széles 
szegélyt. Így, ha netán valaki a 
ruháját át szeretné alakítani, nem 
teheti, mert egyszerűen nem bő
víthető. Márpedig a szabad ég 
alatt dolgozónak zord időben 
több meleg alsóneműt kell felven
nie. Az ötvenes· évek elején még 
minden vasutasról szabó vett mé
retet. Máig sem értem, hogy 

miért nem lehetne ezt most is így 

csinálni ... 

Másfél évtized 

brigádvezetőként 

- Mire kell még ügyelnie a jó 
bizalminak? 

- Mindenképpen arra, hogy 

józan fejjel, tárgyilagosan ítélje 
meg a panaszokat, a kérelmeket. 
Mert azért előfordulnak esetek, 
amikor a kérelmezőnek nem a sa-

Készítette a Sallai-brigád 

Imre hácsi kocsija 

A szolnoki járműjavító dolgo
zóinak humanista jellemvonása, 
mások iránti segítőkészsége köz
ismert. Jól példázza ezt többek 
között, hogy immár két esztende
je az egy-egy kommunista mű
szakban kiérdemelt munkabérü
ket az üzem nyugdíjasainak tá
mogatására használják fel. Az ak
cióval összefüggésben 'szakszer
vezeti aktivisták járják végig az 
idős emberek otthonait, elbeszél
getnek velük, közreműködnek 
ügyes-bajos dolgaik intézésében. 
A legnehezebb viszonyok között 
élő 32 személyt ily módon juttat

génél fogva nem alkalmas a la
kásban való közlekedésre. Ha 
Csák Imrének a fürdőszobát kell 
használnia, vagy például családi 
étkezésnél az asztalhoz szeretne 
ülni, a felesége ölben cipeli 
oda ... 

A főbizalmit nagyon megrendí
tették a látottak, s be is számolt 
tapasztalatairól Belső László szb
titkárnak. Ezután gyorsan pereg
tek az események. Elhatározás 
született, hogy készüljön egy kí
vánt méretű tolókocsi, mivel a 
meglévőt nem lehet a célnak 
megfelelően átalakítani. 

r--------------------------------------- ták összesen 35 400 forintot kite- Kivitelező után nem kellett ku
tatni: a Sallai Imre szocialista 
brigád azonnal vállalkozott a 
munkára. Előbb természetesen 
Rózsahegyi Mihály, a hattagú bri
gád vezetője és Tóth László laka
tos, aki oroszlánrészt vállalt a ko
csi elkészítéséből, személyesen 
ment el Imre bácsi lakására, hogy 

meghatározzák ez elkészítendő 
jármű pontos méreteit. Azzal már 
hÓzzá is kezdtek a feladathoz. 

A két Aradi kitüntetése 
Ritka dolog, hogy 

egy családból egy alka
lommal ketten is kap
nak magas kitüntetést. 
Ez történt a Nagy Októ
beri Szocialista Forra
dalom 66. évfordulóján 
Zalaegerszegen. Az 
édesapa, Aradi Mihály, 
a csomóponti pártveze
tőség tagja, a vontatási 
üzemegység művezető
je az IJ;úságért Erdem
énnet kapta, míg a fia, 
Aradi Tibor, a városi 
pártbizottság titkára a 
Munka Érdemrend 
ezüst fokozatának a bir
tokosa lett. 

Aradi Mihállyal az 
után a pártbizottsági 

ülés után beszélgettem, 
amelyen érdemeinek az 
elismerése mellett -
nyugállományba vonu
lására való tekintettel 
-·, felmentették pártve
zetőségi funkciójából. 

. 
- A következő párt

választásokig szólt a 
megbízatásom. Ennek 
ellenére úgy döntöttem, 
hogy megválok a veze
tőségi tagságomtól, és 
lehetőséget adok az 
utódomnak a betanu
lásra - mondja. 

- Mióta vasutas, 
merre szolgált? 

- 1952-től, 12 éven 
keresztül dolgoztam a 
szombathelyi járműja-

vítóban. Művezetőként 
kerültem az akkori 
vontatási főnökségre, 
és az is maradtam. 

1945-től tagja a szak
szervezetnek, 1946-tól a 
pártnak. Volt szakszer
vezeti bizalmi és szb
titkár. 1958-ban válasz
tották a zalaegerszegi 
városi pártbizottság 
tagjává, s 1966-tól e 
testület végrehajtó bi
zottságában is dolgo
zott. 1978 és 1981 között 
nem függetlenített 
párttitkár is volt. 

- Miért kaphatta a 
nyugdíj előtt álló vas
utas az ifjúsági kitünte
tést? - faggatom to
v,bb. 

- Mindig szerettem 
a fiatalokat, és törőd
tem politikai munká
jukkal. 

Aradi Mihály tíz 
éven keresztül patro
nálta a KISZ-eseket. 
A fiatalok ez idő alatt · 
4-5 alkalommal meg
kapták a KISZ KB 
dicsérő oklevelét. 

- Hogyan tovább? 
- Pártmunkámat 

folytatom a városi párt
bizottság fegyelmi bi
zottságában. Az öt uno
ka is fog adni elfoglalt
ságot és örömet. Ami
kor tudok, és ahol le
het, ott leszek a vas
úton is ... 

Sz. Jakab 

vő segélyhez, nem számítva, 
hogy az évenként hagyományo
san megrendezésre keriilő nyug
díjas-találkozón mindenkit meg
vendégelnek. 

Tavaly ősszel az üzem hétvégi 
üdülőjében tettek látogatást a 
nyugdíjasok a szakszervezeti bi

zottság meghívására. Finom 
ebéd és neves fővárosi művészek 
fellépésével vidám, műsoros elő
adás is várta a vendégeket. Ekkor 
tűnt fel sokaknak, hogy Csák Im
re bácsi, aki élete nagy részét dol
gozta végig !lZ üzemben, nem tu
dott eljönni. - Érszűkület miatt 
először az egyik, majd a másik 
lábát is amputálni kellett - új
ságolta szomorúan valaki. 

Ezt követ6en Abonyi Ferenc, a 
karbantartó üzemegység progra
mozója és főbizalmija indult el 
családlátogatásra Csák Imre ott
honába. Így derült ki, hogy a rok-

-------------------------------------..J kant ember tolókocsija szélessé-

- Sajnos csak kezdhettünk 
volna - emlékezik Tóth László 
az indulásra. - Mert hiába volt 
meg az üzem igazgatójának enge
délye a munkára és a szakszerve
zeti bizottságtól kapott pénz az al
'catrészek beszerzésére, ha - a 

kereskedelemben nem lehetett 
mindent megkapni. A nagyobb 
kerekekért - kempingbiciklihez 
valókért - heteken át kiiincsel
tünk, mire hozzájutottunk, s nem 
ez volt az egyetlen nehézség, amit 
az anyagbeszerzés közben le kel
lett küzdenünk. A saját mun-

ját szájíze szerint intéződik el 
ügye. Ennek következményeként 
akadt már olyan dolgozó, aki, 
mert nem kapott gyermekeinek 
tanulmányi segélyt, mindjárt 
rossz véleményt fogalmazott meg 
a szakszervezetről. Ilyen esetben 
csak egy megoldás van: őszintén 
tájékoztatni az illetőt a lehetősé
gekről. 

Beszélgetésünkből az is kide
riilt, hogy Balázs János 1969 óta a 
guritón dolgozó Petőfi szocialista 
brigád vezetője. 

Hogyan került erre a poszt-
ra? 

Kereken megmondom, ami
kor a brigád annak idején vezetőt 
választott, én éppen Olaszország
ban voltam. Amikor hazajöttem, 
közölték velem: ,,Jani, téged szí
vesen látnánk a kollektíva élén." 
Először vonakodtam, de azért 
öriiltem is, hogy megbíznak ben
nem az emberek. Elfogadtam a 
megbízatást. Később láttam iga
zán, hogy milyen nagy erő rejlik 
egy jól szervezett, összetartó bri
gádban. Megfigyeltem például, 
hogy amikor az egyik tagunk hi
bájából kiömlött a kocsiból a 
szén, a többiek mindjárt ott ter
mettek, és segítettek helyrehozni 
a hibát. Régen, amikor még 
egyénileg dolgoztunk, ilyen eset 
nem nagyon fordult elő . . De kell 
is itt a jó együttműködési kész
ség, különben nem sokra jutunk. 
- Az őszi forgalom, most pedig a 
tél bizony próbára tesz itt vala
mennyiünket. Megesik, hogy egy 

forda alatt 350 kocsit guritunk. 
Előre láthatóan ez még inkább fo
kozódik ... 

- Hogyan képzeli el a nyugdí
jas éveit? 

- Különös dolgokat nem fo
gok csinálni. Bagon, ahol lakom, 
van egy kis kertem szőlővel. Ko
rábban vásároltam egy kis kerti 
gépet. Ezzel majd eldolgozgatok a 
háztájiban. A két fiam még nem 
repült ki a családi fészekből. Fele
ségem bedolgozó .egy ktsz-nél. 
Neki többet segítek majd ezután. 
Ami pedig a vasutat illeti, bizo
nyosan lesznek iránta nosztalgi
kus érzéseim, s akkor majd fel
ülök a legközelebbi vonatra, és 
egy ideig elnézem a guruló kocsi
kat. S ha netán közben valame
lyik fiatal kolléga tanácsot kérne 
tőlem, természetesen boldogan 
válaszolok neki ... 

Séra Sándor 

A brigádvezet6 Csák Imrével 

kánkkal azonban csakugyan 
gyorsan haladtunk, s a kárpito
sok, akik az ülést és a háttámlát 
vették munkába, szintén igyekez
tek ... 

A kocsi átadására sajnos a kór
házban keriilt sor, mert Csák lm· 
re bácsi lábát újra műteni kell. 
Látszott, hogy fél, de azért na
gyon boldog volt. Miközben ki· 
próbálta új járművét, arról me
sélt, hogyan fog vele a konyhá
ban mozogni, amíg elkészíti azo
kat az ételkülönlegességeket, 
amelyeknek igazán 6 a legjobb 
specialistája. Halászlére példiul a 
brigádot és az üzem vezetőit is 
meghívja ... 
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Így csinálják Ladányban 
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TIZllnévss vonatvsZllták, raktámokok, jsgyvizsgálólt 

Kritikus a vasút létszámhelyze- stb. -, miközben a szükséges 
te. Az átlagéletkor egyre emelke- szakvizsgákat is letették. 
dik a forgalmi utazók, kocsirende- - Ebben az időszakban már 
zők, raktárnokok körében, s ha jelentős hasznot is hozott a fiata
nem érkezik frissítés, az elma- lokkal való foglalkozás. Ugyanis 
radó generációváltás nehezen környékünkön igen sok az úgyne
megoldható feladat elé állí_thatja a vezett kereskedelmi melléktelje-
MÁV-ot. sítmény, amit a fuvaroztatók a 

A püspökladányi körz�ti vasúttól kérnek, és ezt a szolgál-
üzemfőnökségen időben felismer- tatást meg is fizetik. Korábban 

ték, ezt a helyzetet, s csakhamar ezek a teljesítmények a szükséges 
kapva kaptak az 1977-ben megje- létszámhiány miatt lényegesen 
lent vezérigazgatói rendelet által szerényebbek voltak, a fiatalok 
kínált lehetőségen, mely jogi ala- munkája révén azonban megnőt
pot adott az általános iskolát befe- tek - szól közbe a személyzeti 
jezett gyerekek vasutassá nevelé- vezető. 
sére. Mint Daróczi László sze- A jelentkező fiatalok között 
mélyzeti vézető és Vaál János kezdetben a lányok voltak több
szb-titkár elmondták, alapvető ségben. Szűrésre, válogatásra 
céljuk az volt, hogy a vasút szá- nemigen gondolhattak az állomá
mára „elveszett korosztályból" siak, mert örültek, hogy volt je
munkaerő frissítésként megment- lentkező. 1971-ben a nagyobb ér
senek valamennyit. Azt tapasztal- deklődésre való tekintettel már 
ták, hogy a vasúti munka példát- · csak fiúkat akartak felvenni a 

lanul alacsony szintre zuhant tanfolyamra, de akkor ez még 
presztízse, más szakmák elszívó csak törekvés maradt. 1983-ban 
hatása, a vasúti szolgálat folya- az érdeklődés tovább fokozódott, 
matossága, a kedvezőtlen szociá- s a jelentkezők száma az előző évi 
lis körülmények miatt a fiatalok 23-mal szemben 51-re nőtt. Mert 

többsége - mire elérik a 18. éle- addig az üzemfőnökség székhe
tévet - nagy ívben elkerüli a lyére koncentrált propagandát 
vasutat. Ezért próbálták meg már Berettyóújfalura, Karcagra, Kis
fiatalabb korban a vasutat meg- újszállásra, Bárándra és több, a 

szerettetni a fiatalokkal. vasúttól távolabbi településre is 

Mind többen jönnek 

A püspökladányi üzemi műve
lődési bizottság, a gazdasági veze
tők és a társadalmi szervezetek 
összefogásának eredményeként 
1978-ban szegényes körülmények 
között, de annál nagyobb lelkese
déssel kezdték el a fiatalok rend
szeres oktatását. Az iskolákkal ki
alakított jó kapcsolatok ellenére 
mégis csak alig tucatnyi gyereket 
sikerült toborozni, közöttük olya
nokat, akiknél még· az írással, ol
vasással is gondok voltak. Ez 
azonban nem szegte kedvüket a 

szervezőknek és oktatóknak. Az 
üzemi művelődési bizottság, a tár
sadalmi szervezetek javuló propa
gandája, s nem utolsósorban a 

fiatalok egymás közötti beszélge
téseinek - ha úgy tetszik, agi
tációjának - hatására a követke
ző évben már néggyel nagyobb 
létszámú tanfolyam indult. 

Csontos Mihálytól - akit Püs
pökladányban a fiatalokkal való 
szervezett foglalkozás atyjának 
tartanak - tudom, hogy az elején 
számos, előre nem látható aka
dállyal kellett megküzdeniük. 

kiterjesztették. Kétségtelen, hogy 

a jelentkezők között szép szám
mal voltak olyanok, akik gyenge 
tanulmányi eredményeik alapján 

máshol nem tanulhattak tovább, 
de volt közöttük olyan is, aki a 
szakközépiskolát, szakmunkás
képzőt cserélte fel a vasúttal. 

- Éppen a jelentkezők számá
nak növekedése tette lehetővé, 
hogy az orvosi alkalmasság és a 

tanulmányi eredmény figyelem
bevételével a fiatalok olvasási, 
írási, számolási készségét tesztla
pokon mérjük fel, s a legjobb 30 

tanulóval foglalkozzunk a tanfo
lyamon. Többet azért nem tud
tunk felvenni, mert az oktatási 
körülmények eléggé mostohák. 
Nincs tantermünk, ahol leültet
hetnénk a gyerekeket. 

- Amíg az időjárás engedte, a 
szabad ég alatt folyt az oktatás, 
aztán vagy a vontatási műhely
ben, vagy az ÉHF átmenetileg 
rendelkezésünkre bocsátott ter
mében folyt a tanítás. A múlt év 
tavaszán nagy huzavona után az 
oktatóterem elkészítéséhez szük
séges faelemeket Püspökladány
ba szállították, de novemberig 
nem indult meg a munka. Akkor 
is csak az szb információs jelzé
seinek eredményeként kezdődött 
el az alap betonozása. Reméljük, 
a tavaszon már birtokba vehet
jük - tájékoztat Vaál János. 

A szülök bevonásával 

A püspökladányi tanfolyamo
kon általában 20 százalékos volt a 
lemorzsolódás, részben családi 
problémák, részben a gyenge ta-

Szabó Gyula ma még raktár
nok, de jegyvizsgáló akar lenni. 
Kiss Erzsébet is raktárnoknak ta
nul, de addig nem nyugszik, amíg 
forgalmista nem lesz. Egri Erzsi
ke személypénztárosnak készül. 
És sorolhatnám tovább. 

Ahogy ők látják 
Elismerően szóltak Csontos Mi

hályról, Elek Istvánról, Barna Jó
zsefről, Kiss Józsefnéról, Daróczi 
Lászlóról, akik nagy türelemmel, 
kellő szakértelemmel oktatták 
őket. 

A tanulócsoport szakszervezeti 
bizalmija Stiel Annamária Pesten 
szövőnőnek, majd gépírónőnek 
tanult. Családjukban még hírből 
sincs vasutas. Barátaitól hallott a 
tanfolyamról, s az albérletet ott
hagyva, sikeresen felvételizett. 
Vonatvezető akar lenni. 

- Elmehettem volna segéd
munkásnak, de inkább a vasutat 
választottam - jelentette ki. -
A keresetem itt jobb lesz, mert a 
vasút nem fizet rosszul. Baráti 
körömbó'l is többen ide fognak 
jönni, hogy vasutasok legyenek. 
Nem ártana persze, ha legalább 
az első két évben biztosítanák a 
tanfolyam hallgatóinak a nyári, 
egyhónapos szünidőt . . . 

Sulyák Gyula már egy éve vál
tókezelőként dolgozik. Munkájá
ról elismerően nyilatkoznak kol
legái és vezetői. 

- Mindig vonzódtam a moz
donyokhoz, a vasúthoz - jelen
tette ki. - Négyes tanulmányi 
eredménnyel jöttem ide, mert 

nem tanulhattam tovább. Vala
mennyi vizsgám jól sikerült. itt is. 
Csak az önállósító vizsga hiány
zott ahhoz, hogy forgalmista le
gyek, de volt érettségizett jelent
kező, így én ide kerültem. Persze 
váltókezelőként se panaszkodom. 
A haverok meg csak irigyelnek, 
amikor megmondom, hogy leg
utóbb is 6700 forintot vittem ha

za. Igaz, egész hónapban hármas 
túrban szolgáltam, de meg
érte ... 

A vélemények meghallgatása 
után Vaál János szb-titkárral és 
Daróczi László személyzeti veze
tővel kalkulálni kezdtünk: 
Most, illetve a következő években 
lesz a demográfiai hullám csúcs
pontja. A püspökladányi tanfo
lyamokon végzett és jelenleg ta
nuló fiatalok száma eddig több 
mint hetven. A vasútnak 39 

üzemfőnöksége van. Ha közülük 
csak harmincban adottak ezek 
- vagy a még jobb - lehetősé
gek, szép szám kerekedik ki. 

Ezt a munkát azonban nem le
het csak számokkal mérni. A szá
mok mögött átgondolt, konkrét, 
termelést segítő agitációnak, a 
fiatalokkal való rendszeres törő
désnek, tenniakarásnak, a köz
művelődési törvény helyi körül
ményekhez alkalmazkodó adap
tálásának, a MÁV egészében való 
gondolkodásnak kellene meghú
zódnia. Orosz Károly 

A centenárium évében 

A pénztárablak mö'gött 
Sokat utazom. Ilyen a hivatlisom. s a csal6- apám, nagyapám, nagybátyáim 

dom is vidéken lakik. Lehet. hogy én a nevelhetG mind, vasutasok. Először a forga-
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1 é .. . ez az egy cs os no sz m ra. 
om n lkul. Tavaly kar6csonyra IS mér egy héttel Pénztáros lettem. Először a belföl-

el6re kezemben volt a menettérti- és a helyjegy. di, majd a nemzetközi személyfor

Bevallom. enyhe k6rörömmel gondolt k gal?mban. �agyon 1zg�as, sok-
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am azo ra, rétű ez utobb1 munkakorben a 

akik maJd a Keleti p61yaudvaron a pénztárakn61 feladat, amit nem lehet megunni. 
sorba 6llnak. De nem így történt. Alig akartam Mert például belföldi forgalom

hinni a szememnek. A pénztérablakok előtt rö- ban egy idő után megismerhetjük 
a különböző jegyeket, a díjsza-

vid sorok écsorogtak. R6ér6sen. nyugodtan. bást, az útvonalakat, itt viszont 
minden jegy más. Sokféle ember

- Mi történt? Ennyire csök
kent az utazási kedvünk, vagy 
gyorsan változó világunk fegyel
mezettségre ösztönző hatása a 

jegyváltásban is megmutatkozik? 
- tettem fel a kérdést Lázár Jó
zsef kereskedelmi állomásfőnök
helyettesnek. 

- Inkább az utóbbi volt az 
oka a viszonylag csendes karácso
nyi csúcsnak - válaszolta. -
Míg tavaly 11 553 jegyet vettek 
meg elővételben, az idén 15 285 
darabot adtunk el. Úgy tűnik, az 
utasok megbarátkoztak a jegyelő
vétellel, belátták annak előnyeit, 
kényelmességét, és élnek is vele: 

Nem is gondolnánk mennyi 
egyéb, apró feltétele van egy-egy 

csendes, tülekedésmentes sze
mélypénztári csúcsforgalom lebo
nyolításának. Az sem mindegy 

például, hogy mikor kezdődik a 
téli szünet. Sokat jelent, ha nem 
dúl az influenza, és elegendő 
pénztárost tudnak munkába állí
tani. És természetesen sok múlik 
rajtuk, az üvegablak mögött dol
gozókon, attól, hogyan bírják erő
vel, szép szóval a hajrát. 

Ingajáratban 
Vámosgyörkről 

A Keleti kereskedelmi szolgála
tának egyik elismerten jó dolgo
zója Kalmár Miklósné belföldi 
jegypénztáros. ő már kétszer je
gyezte el magát a vasúttal. Elő
ször 1951-ben, majd 1974-ben. Az 
eltávozás oka kicsi gyermeke 
volt, akit nem tudott kire bízni, 
ezért átmenetileg nem vállalhatta 
a vasút folyamatos, több műsza
kot kívánó kötelékét. Elment hát 
boltvezetőnek. Aztán tíz évvel ez
előtt egy tragédia térítette vissza 
újból a vasúthoz: meghalt a férje 
fiatalon, szívinfarktusban. Ő 
egyébként szintén vasutas volt, 
és Kálmán Miklósné is régi vas
utas családból származik. Nem 
volt hát számára kétséges, hogy 

megváltozott, nehezebbé vált éle
tében hol keressen „menedéket". 

Elvégezte a pénztárosi tanfo
lyamot, és pénztáros lett Vámos
györkön. Szerette ezt a munkát, 
ezért amikor később egy sajnála-

tos személyi ellentét miatt a távír
dába helyezték, jelentkezett a Ke
leti pályaudvaron, ahol éppen 
emberhiány volt. Azóta már öt év 
telt el. 

Kalmár Miklósné szinte másna
ponta teszi meg az utat vonaton 

Vámosgyörk és Budapest között, 
de megtalálta számítását a Kele
tiben mind anyagi, mind emberi 
szempontból. Jó munkaerő. Ezt 
már Kiváló dolgozó kitüntetéssel 
is elismerték. Munkatársai bíz
nak benne, szeretik. Ennek a jele, 
hogy őt választották meg szak
szervezeti bizalminak. 

- Milyen tulajdonságokkal 
kell rendelkeznie egy jó pénztá
rosnak? - kérdezem a kedves, 
mosolygós rokonszenves asz
szonyt. 

- Gyorsnak, pontosnak, jó 
emberismerőnel_c kell lennie. Be
téve kell tudni a díjszabást, és 
szinte vakon odanyúlni a megfe
lelő jegyért, közben figyelni az 
utasra, és számolni a viteldíjat. S 

most, amikor centenáriumi évé
hez érkezett a pályaudvar, meg
különböztetett módon kell törőd
nünk a szolgáltatás minőségé
vel ... 

- Sok baj van az utasokkal? 
- Á, dehogy. Ritkán fordul elő 

szóváltás, reklamáció. Inkább 
csak olyankor, ha az utas nem 
ügyel a kis bilétára, és ott felejti, 
esetleg egy másik utas elviszi. 
A károsult visszajön hozzánk, és 
rajtunk követeli a jegyet. Szóval 
olyan munka ez, amihez nagy ru
tin, tapintat és fizikai állóképes
ség kell. 

Egyrriásik 
Kalmárné 

Kalmárnénak hívják a másik 
pénztárosnőt is, akit erről a fele
lősségteljes munkáról kérdeztem. 
A névazonosság azonban nem fed 
rokonságot, csupán véletlen. 
(Magdika férjét Kalmár Bélának 
hívják). Energikus, vidám asz
szony, de ő a nemzetközi jegyek 
kiszolgálásában vesz részt. 

- Számomra természetes volt, 
hogy a vasúthoz jöttem dolgozni 

mondja. - Egész családom: 

rel hoz össze a sors a pénztárab
laknál. 

- Harminc év alatt olyan em
berismeretre tettem szert - foly
tatja-, hogy elég egy pillantás a 

kedves utasra, rögtön látom jel
lemének főbb vonásait. Egy 

szempillantás alatt eldöntöm, ho
gyan szereljem le, ha éppen ide
ges, hogyan szedjem ki belőle a 

hiányzó információkat, hogy pon
tosan megtudjam úticélját. Nehéz 
munka ez. Aki megszereti, itt ma
rad, aki nem, továbbáll. Egy 
gyenge fizikumú nő nem bírja a 
hajtást, a kényelmes pedig nem 
keres eleget. Persze, nemcsak a 
pénz miatt érdemes hajtani ... 

Egész évben . . .  

- Szerzett-e ismerősöket itt, 
az utasok körében, a hosszú évek 
során? 

- Igen. Sokszor rám köszön
nek az utcán, kérdezik, mikor va
gyok szolgálatban, mert legköze
lebb is nálam ak,arják megváltani 
a jegyüket. Ez főleg a rendszere
sen külföldre utazókkal fordul 
elő. A különleges kéréseket is 
szívesen veszem. Emlékszem, 
egyszer egy utas „cikcakk"-ban 
akart Svájcba eljutni. Érthető, hi
szen útközben minél több helyet 
akart megnézni. Nem volt köny
nyű, de összeállítottuk neki az út
vonalat. Igaz ugyan, hogy sokat 
vagyunk bezárva a fülkébe, de ez 
mégsem bezártság. Voltak nagy 
pillanataim az üveg mögött, 
amikre jó visszaemlékezni. Leg
utóbb éppen újévkor történt: 
nagy álmosan, nyűgösen bejöt
tem szolgálatba. Az első utasom 
egy férji volt, aki így köszöntött: 

- Boldog új évet, asszonyom! De 
szép ön ma reggel. - Mit mond
jak, azonnal jó kedvem kereke
dett . .. 

Lázár József, a kereskedelmi 
főnökhelyettes még elmesélte, 
hogy az ünnepek alatt és a Keleti 

centenáriumi évének kezdete óta 
a panaszkönyvbe még nem ke
rült bejegyzés. A Keleti pályaud
var pénztárai felkészülten, a cen
tenáriumi év hangulatában vár
ják az utasokat. 

Nagy Irén 

- A vezérigazgatói rendelet 
jogalapot biztosított ehhez az ok
tatási formához, de az oktatandó 
anyaghoz csak globális szempon
tokat, inkább • tartalomjegyzéket 
adott. A módszereket nekünk kel
lett kidolgozni. Ez nem volt 
könnyű, hiszen egyikünk se volt 
pedagógus, s a fiatalok sajátossá
gait és a vasúti követelményeke'I:. 
úgy kellett összehangolni, hogy a 
vasúton nem ritka, hivataloskodó, 
olykor merev stnussal nehogy el
vegyük a fiatalok tanulási kedvét 

- mondja Csontos Mihály. 
nulmányi eredmény miatt. Volt,

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

Megkeresték a szegedi vasúti 
szakközépiskölát, amelynek taná
ri kara nemcsak jegyzeteket bo
csátott rendelkezésre, hanem az 
oktatási módszerek kialakításá
ban is nélkülözhetetlen segítő
társnak bizonyult. 

- A fiatalokban a folyamatos 
tanulás iránti igényt nekünk kel
lett felkelteni. Kétségtelen, hogy 

munkahelyi körülmények között 
nehezebb a tanítás, de az is igaz, 
hogy ha kinézünk az ablakon, az 
állomás hatalmas terepasztalként 
jó lehetőséget kínál a gyakorlati 
tudnivalók elsajátításához - ma
gyarázza a tanfolyamvezető. 

Kölcsönös érdekek 

Kezdetben 16 éves korig 800 fo-
- rintot, azt követően 1200 forint 

ösztöndíjat fizettek a tanulóknak. 
Ezt később 1000, illetve 1200 fo
rintra emelték. Ennek fejében a 

fiatalok 16 éves korig napi 4 órát 
az állomáson tanultak, s 16 éves 
koruk után napi 6 órát dolgoztak 
az úgynevezett · kisegítő munka
körökben - darabszámlálóként, 
bárcázóként, utánmérlegelőként 

akit el is tanácsoltak magavisele-
te miatt. A többség azonban be
csületesen tanul ma is. Ma már a 

püspökladányiak túl vannak a 
rendeletekben rejlő „buktató
kon ". Félévenként szülői értekez
letet tartanak, és gyakoriak a csa
ládlátogatások. Így a szülőkkel 
egyeztetett program szerint ké
szíthetik fel a fiatalokat a szak
vizsgákra. 

Nem vitatható, hogy a tanulók 
egy része nem az üzemfőnöksé
gen kamatoztatja a megszerzett 
ismereteket, de végeredményben 

akárhol is szolgálják a vasutat, 
megbecsülik igyekezetüket, szük
ség van rájuk. A végzett tanulók 
közül került már vonatvezető Bu
dapest-Nyugatiba, személypénz
táros Kabára, Berettyóújfaluba, 
raktárnok Biharkeresztesre, 
Fegyvernekre, bérszámfejtő Kis
újszállásra, kocsirendező Karcag
ra, váltókezelő Püspökladányba. 

A közelmúltban az üzemfőnök
ség párt- és szakszervezeti bizott
sága a tanfolyamokon végzett, il
letve jelenleg is ott tanulók részé
re szervezték meg a pályakezdők 
első fórumát. Ott sikerült néhá
nyukkal beszélgetni. Nagyon ta
nulságosak az elhangzott vélemé
nyek. 

Góg Tibor tanulmányi ösztön
díjasként 1983-ban végzett a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen. Épí
tőmérnöki diplomát kapott. Mun
káját a szentesi építési főnökség
nél kezdte. 

- Útépítő mérnök akartam 
lenni - mondja -, de az egye
tem utáni foglalkoztatásomra 
egyetlen vállalat sem tett kötelező 
ígéretet. Az egyetemen azonban a 
szakosodás előtt döntenem kel
lett. Csábítottak a MA V kedvez
ményei, ezért elköteleztem ma
gam a vasúthoz. Szerződést kötöt
tem a szegedi igazgatósággal. Ez 
biztonságot adott, hiszen nem kel
lett attól rettegni, hogy az egye
tem elvégzése után nem kapok 
azonnal munkát, és kilincselnem 
kell. 

- Tehát gondtalan volt a pá
lyakezdés? 

- Nem egészen. Már egyete
mista koromban házas�ágot kö
töttem, és 1981-ben megszületett 
első gyermekünk, Zsanett. Ké-

sőbb, amikor második gyerme
künk, Emese is megszületett, én 
államvizsgára készültem. Laká

sunk még nem volt. Sok gonddal 
küszködtünk. A vasútigazgatóság 
azonban a segítségünkre sietett, 
Szentesen lakást kaptunk. Az 
építési főnökségre kerültem mér
nöknek. 

- Hogyan fogadták? 
- A helyi ismeretek megszer-

zésében sokat segítettek a mun-

kahelyi vezetőim. Hamarosan fe
lelősségteljes mérnöki munkával 
bíztak meg. A fizetéssel is elége
dett vagyok, és már többször kap
tam célprémiumot. A feleségem 
az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőség festő restaurátora. 
Jelenleg gyesen van. Elégedett 
vagyok az 1983-as esztendővel, 
mert teljesültek a vágyaim, elkép
zeléseim. 

Fogas Pál 

Lezárult 
a 

kampány 

A cukorrépával rakott utolsó 
kocsikat január első napjaiban in
dították útnak Sarkadra. Ezzel a 
Dél-Alföldön befejeződött az 
1983-as cukorrépakampány. 

A szezon kezdetétől 24 OOO va
gonban csaknem egymillió tonna 
répát küldtek a cukorgyárakba 
feldolgozásra a szegedi vasútigaz
gatóság állomásai. A legtöbbet 
most is Szolnokra irányították, 
szám szerint 263 OOO tonnát. 
Mezőhegyesre 99 OOO, Sarkadra 
254 OOOtonnát fuvaroztak. Jutott 
ezenkívül répa a hatvani, a kabai, 
a szerencsi és az ercsi gyárakba 
is. Az igazgatóság a feladott kül
deményeket szinte teljes mennyi
ségben irány- és fordavonatokkal 
továbbította. 

A gyárak elégedettek a MA V 
munkájával, hiszen a répa beszál
lítása közben a vasutasok biztosí
tották a cukor és a répaszelet fo
lyamatos kiszállítását is. 
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Siklós János-----------------, 

Jessica Thomson 

A tánc olyan fontos életkellék 
volt számukra, mint a „körök" 
rendszeres bejárása, de talán még 
annál is többet reméltek a rock
tól. A lány a modern táncok meg
szállottja volt. Elhatározták, hogy 

Benő is megtanulja a figurákat és 
akkor lépnek a nyilvánosság elé, 
ha kifogástalanul, összeszokottan 
megy a tánc. A nehézkes férfi 
eleinte nem bizonyult fogékony 
tanítványnak, J essica kitartóan 
képezte. 

- Ha még öt kilót leadnék, ál
lítom jobban menne. 

- Ne siesd el, van időnk. 
Olyan komolyan vették a tánc

tréninget, mintha világversenyre 
készülnének. Benő szerint min
dennek az lesz a teteje, amikor 
megjelennek és fellépnek a loká
lok táncparkettjén. Kiválogatták 
a legmodernebb számokat, és 
azokon gyakoroltak. Meztelenre 
vetkőztek, a pedáns Káldor ru
háit most szétdobálta a szobában. 
Mindig csak száraz martinit ittak, 
érdekes, szertartásos együttlét 
alakult ki közöttük. Ha J essica 
beleunt a mozgásba, azt mondta: 

Jaj, elfáradtam. Elég volt. 
- Mi az hölgyem? 

- Semmi, már jobban bírod 
mint én. 

Benő ilyenkor nem szólt. Ki
kapcsolta a magnót, nézte a lányt, 
aki aléltan hevert a díványon. 

- Először az Édenbe menjünk 
- ajánlotta szórakozottan a férfi. 

- Miért éppen oda? 
- Ősz tájékán az előkelőség 

már igencsak ott tanyázik. 
- Jó, nem bánom. 
Jessica felült, izmos combjait 

keresztbe rakta, erős, feszes mel
leit törülközővel eltakarta, hosszú 
haiát hátrasimította. 

- Benő, igyunk még. Szeret
nék ma jól berúgni. 

Ez olyan előjáték, amelynek a 
végét mindketten tudták. 

- Igyunk. 
Az öblös poharakat megtöltötte 

száraz martinival. 
- Azt mondtad nekem, hogy 

te soha sem ittál - szólt egy ár
nyalatnyi felelősségre vonással 
hangjában a lány. 

- Nem ittam, de most iszom. 
- Gyere, ülj mellém. 
A férfi felszedte a földről vado

natúj szerelését, farmernadrágját, 
kockás ingét és a szék karjára 
rakta. 

- Az Édenbe a vörös kockás 
ingedet vedd fel! 

- Oké, hölgyem. 
Jessica végignyújtózott a dívá

nyon. A törülközőt a feje alá tette. 
A lepedő fehérségéből kiemelke
dett szabályos, barna teste, nagy 

szemei élénken csillogtak a vil
lanyfényben. A szabó megállt a 
heverő előtt, gyönyörködött a fia
tal, ruganyos női test szépségé
ben. 

- Gyere már! 
A lány született pedagógusnak 

bizonyult az ágyban is. Új ismere
tekkel ajándékozta meg a férfit, 
mert a szerelemben nincsen szé
gyen, nő és férfi között minden 
természetes. Izgalmas világba ve
zette, ahol gátlásainak múlásával 
ügyetlenkedéseitől is megszaba
dult, féfiasságát Jessica dicsérte, 
ő meg utánozta a lány könnyedsé
gét, fiatalos viselkedését. 

II. 

- Boldoggá tettél, te született 
kurva. 

- Ejnye, milyen stílus ez? 
- Semmilyen, bocsánat a kife-

jezésért. 
- Előkelő hölgy társaságában 

egy úriember nem engedheti meg 
magának a trágárságot. 

- Még egyszer elnézést kérek. 
- Én meg egy újabb martinit 

kérek. 
Fogta a poharat, és egyből le

hajtotta. 
- Ez jó volt, töltenél még 

egyet? 
- Természetesen. 
Újra ivott. Lapos pillantásai el

bizonytalanodtak, söprű szempil
láinak repdesése jelezte alkoholos 
fáradtságát. Hasát nézegette, dús, 
bozontos szőrzetét borzolgatta, 
melleit betakarta hosszú, fekete 
hajával, és egyszer hirtelen föl
kapta a fejét, tekintete a szemben 
lévő falon függő képen maradt. 
Réveteg pillantásai megelevened
tek. 

- Vedd le a falról a feleséged 
fényképét! Zavar. 

- Azon ne múljék. 
Fogta a képet, a ko{_lyhába vit

te, és a dupla fedelű asztalon egy 

üres vizeskancsónak támasztotta. 
Furcsa kép, az asszony szeme elől 
nem lehet elbújni. Érdekes fotó
technikával készült. Benő a gáz
tűzhely mögé állt, s az asszony őt 
nézte. Átment a konyhán, és az 
ajtóból visszafordult, onnan is az 
asszony tekintetével találkozott. 

- Még a sírból is üldöz - is
ten nyugosztalja-, nem volt elég 
neki egy életen keresztül - dör
mögte magában. 

Megértette a lány kívánságát, 
igaza van, ez a kép félelmetes, 
olyan kegyetlen, hogy az ember 
elbizonytalanodik előtte. 

- Megnyugodtál? - kérdezte 
a lánytól. 

- Meg. Gyere ide. Legyél mel
lettem. 

- Jó ha itt vagyok? 
- Jó. Benő, te okos, magabiz-

tos, gazdag ember vagy. Belőlem 
ezek a tulajdonságok sajnos mind 
hiányoznak, s gazdag sem va
gyok. 

- Én gazdag? Az összes bank
betétkönyvem elveszett. 

- Elveszett? 
- A feleségem kezelte - isten 

nyugosztalja -, de sehol sem ta
lálom, már a matracokat is széj
jelszedtem. 

- Pedig nem vitte magával. 
- Nincs a lakásnak olyan ré-

sze, ahol nem kerestem. 
- Érthetetlen. 
- Élete utolsó hónapjaiban 

már nem tudta mit csinál, arra is 
gondoltam, hogy talán elégette 
őket. 

- A városban mindenki ismer 
- töprengett Benő. 

- Csak ezt az egész helyzetet 
nem értik. 

- Annyi baj legyen. 
- Jó, de én úgy élek, mint a 

süketnéma. Bájolgok, vigyorgok 
és hallgatok melletted. 

- Egy angol újságírónő miért 
beszéljen magyarul? 

- Ez rendben van, de egy an
gol újságírónőnek nem muszáj 
feltétlenül a hülye szerepében 
díszelegni. 

Kiss Attila grafikája 

Nyugodj meg, Jessica, nem 
tart már sokáig. 

Csütörtökön este gondosan át
nézték a rockszámokat, és kivá
lasztották azokat, amelyek az 
Édenben „előkerülnek". Pénte
ken főpróbát tartottak otthon, 
szombaton este elmentek a lokál
ba. Benő előzetesen asztalt foglalt 
a zenekar mellett, a gitárossal -
aki egyben szólista is -, megbe
szélte a műsort. Martinit ittak, 
száraz martinit jéggel, úgy mint 
otthon. Szórakozottan nézték a 
vendégeket, úgy tettek, mintha 
érdektelenek lennének számukra, 
de Benő közben asztaltól-asztalig 
villantotta a tekintetét, fölmérte a 
jelenlevőket. 

- Elég sokan ülnek itt a nagy
fejűek közül - állapította meg. 

- Kettő is elég belőlük, viszik 
azok a hírt. 

- Minél több, annál jobb. 
Éjfél után Benő szólt a zenekar

nak, azokból a számokból kért, 
amelyeket begyakoroltak, s az
után kiléptek a táncparkettre. 
Eleinte elfogódottan mozogtak a 
nyilvánosság előtt, de hamar 
megszokták a villódzó fényeket, a 
félig mólés nézősereget, az eleven 
zenekart. Elkapta őket valami el
lenállhatatlan szereplési vágy, 
,,ritmust, ritmust" kiabálta a sza
bó, a szólistának címezve kíván
ságát. Ügyes, kulturált stílusban 
járták, különleges figurákat iktat
tak be. A lány nem akart lema
radni, lerúgta a cipőjét a zenekari 
dobogó előtt. Mozgásukkal egyre 
gyorsabb ritmust csiholtak ki a 
zenekarból. Húsz perc múlva már 
csak ketten maradtak a parket
ten. A lokálban ülő vendégek fel
álltak, körbefogták őket. 

Arcokból font, fejmagasságig 
érő kerítés vette körül őket, sem
mit sem láttak, fejek, testek, ru
hák egybemosódtak . . . csak a 
tánc ritmusát érzékelték és élvez
ték. Egymást hajszolták, a zene
kar kedvükre játszott, az egész 
olyan volt, mint egy szent, őrüle
tes révület, már nem tudták, mi
ért csinálják, a begyakorolt moz
gás uralkodott rajtuk, és ők enge
delmeskedtek a belevadult ide
geknek. 

A zenészek megsokallták a har
sogó őrületet, a dob csattanó, las
suló és halkuló taktusai csillapí
tották az észvesztő mozgást. A ze
nekar óvatosan visszaterelte őket 
egy józanabb állapothoz, azután 
szünet következett. 

Fölcsattant körülöttük a taps. 
Éltették Benőt és Jessica Thom
son ott valóban angol újságírónő
ként fogadta a gratulációt. 

A divatszabó nagy embernek 
érezte magát. Életében először 
ünnepelték, méltányolták teljesít
ményét. Életében először gátlás 
nélkül mutatta magát az emberek 
előtt. Sokan ismerték, a homály
ba húzódó asztaloktól kórusban 
kiabáltak: 

- Bravó, Káldor! Bravó, Kál
dor! Ez az Benő! 

- Köszönöm neked J essica 
Thomson - súgta a lány fülébe. 

- Én meg neked. 
Most szerette a lányt, egy pilla

natig talán őszintén szerette. 
(Folytatjuk) 

LASSAN GYÓGYULNAK A SEBEK 

Rokkan�áginyugdíjban, 
az elkötelezettség érzésével 

A nyugdíjba vonult vasutasok
ról általában közismert, hogy -
aml'!nnyiben egészségük engedi 
- továbbra is szívesen tevékeny
kednek szolgálati vagy lakóhe
lyükön a közösségi, társadalmi 
célokért. Ilyen ember Komárom
ban Hársfalvi Lajos is, annak el
lenére, hogy (amint ő mondja) 
sok csalódás érte az életben, rá
adásul idő előtt megrokkant, így 

1978-ban leszázalékoltan kezdte 
meg nyugdíjas éveit. 

Ami a csalódásait illeti: 1956-ig 

a komáromi fűtőház párttitkára 
volt, s az ellenforradalom idején a 
párttagok közül egyesek nem úgy 

viselkedtek a párttal - és vele -
szemben, ahogy az elvárható lett 
volna tőlük. És a fiában, egyetlen 
gyermekében is csalódott, hiszen 
hazáját, apját, anyját cserben
hagyta: mihelyt felnevelték, kiis
koláztatták, disszidált. Szégyen
keztek is miatta a szülei sokat, 
bár Hársfalvi Lajos, az édesapa 
1957 óta „csak" pártonkívüli 
kommunistának, azaz szocialista 
társadalmi rendszerünk elkötele
zettjének vallja magát. 

- Hát hogy is lehetne ez más
képpen? Amikor tisztességes 
munkásemberek hírében állt a mi 
családunk mindig - jegyzi meg 
nyomatékkal. - Az -apám vonat
fékező volt, én műszerész szak
munkásként jöttem a vasúthoz 
1943-ban salakozni és szenet la
pátolni, mert a mozdonyműhely
be nem lehetett csak úgy egysze
rűen bejutni . . . Béla öcsém a 
Lenfonógyár dolgozója lett, míg 
István öcsém, aki jelenleg is a 
MÁ V-visszkeresetnél szolgál, 
szintén végigküzdötte a munkás
ság egykori nehezebb sorsát. Sőt 
még olyan ember is akadt a mi 
rokonságunkban, aki a felszaba
dulás előtti években már kommu
nista volt, majd a Szovjetunióba 
kerü1t, és Moszkvában tanított a 
vörösakadémián. Ezt az unoka-

Túrócziak 

Túróczi Zoltánt, a miskolci 
körzeti üzemfőnökség vonta
tási üzemegységének lakatos 
csoportvezetőjét tavaly no
vember 7-e alkalmából a 

Munka Érdemrend arany fo
kozatával tüntették ki. A ta
pasztalt szakemberrel a kar
bantartó műhelyben találkoz
tam. 

- Már gyermekkoromban 
érdekeltek a gépek - mondja. 

- Egy kisiparos mellett sajá
títottam el a géplakatos szak
mát. A felszabadulás után a 
miskolci járműjavítóba men
tem dolgozni, de egy év után 
kértem az áthelyezésemet a 

lapélda: 

zt mondják, a vasutasok 
él szavakból is értik 
gymást. f me, egy isko

A mozdonyvezető odaszól a vo-
natvezetőnek: 

Mennyi? 
Huszonhat. 
Mi huszonhat? 
Mi mennyi? 

* 

A térfónök éjjeli ellenőrzést tart 
a rendezőben. Az úgynevezett Li
liom-vágány mellett megkérdezi 
Ede bácsit, az idős sarust: 

- Melyik brigád volt ilyen 
szorgalmas, hogy a megsérült 
ÖBB-kocsiból már át is rakták az 
árut? 

- Főintéző elvtárs, a rendőr
ség is ezt szeretné tudni! 

* 

Az állomást bejáró ügyeletes 
tiszt rengeteg sörös, meg boros 
palackot talál a II-es őrhelyen. 

- Ugyan, hol vette ezt a ren
geteg üres üveget? - kérdezi a 
váltókezelőtől. 

- Sehol sem! - hangzik a vá
lasz. - Biz' isten, én még soha 
életemben nem vettem üres 
üveget! 

enyém. ő egyébként a helyi ven
déglátóipartól ment nyugdíjba. 

A fiú említett lépése és a mások 
egykori magatartása miatt kelet
kezett lelki sebek ilyen körülmé
nyek között lassan mégiscsak 
gyógyulnak, akárcsak a leszázalé
kolást előidéző betegség. 

- Igen, a közösségért végzett 
' tevékenység, amelyró1 soha nem 

szabad lemondani, a legjobb or
vosság - vélekedik a nyugdíjas 
vasutas. - Én például megalaku
lása óta tagja vagyok a Komáro
mi Sporthorgász Egyesületnek, 

Hársfalvi Lajos de ez nemcsak hobbi, mert ezen 
belül sokat teszünk környeze

testvéremet persze, akire egész tűnk, a vizek tisztaságának meg
családunk büszke volt, nem Hárs- óvásáért. 
falvinak, hanem - ,,magyarosí- - Az egyesület korábbi elnö
tás '' nélkül - Hrabovszkynak keként, illetve vezetőségi tagként 
hívták . . . most is vallom - folytatja szavait 

A komáromi fűtőház egykori -, hogy ez nagyon fontos társa
gőzöseinek kilométeróráját javít- dalmi feladatunk, aminek csak 
gató műszerész közben mozdony- egy része a halasítás ... Gondot 
lakatossá, majd mozdonyvezetővé fordítunk a vízpartok takarításá
képezte át magát, de - ha a ra, nem kevés társadalmi mun
szükség úgy hozta - kazánko- kát áldozva rá . . . Évente 50-60 
vácsnak is beállt. Amikor pedig a mázsa halivadékot telepítünk a 
kocsivizsgfilóknál mutatkozott hi- Dunába, a Monostori-holtágba, 
ány, nem húzódozott az újabb fel- valamint az egyesület saját halas
adattól sem. S aztán 1975-ben jött tavába, amelyet szintén közös 
az az először semmiségnek hitt munkával létesítettünk. Külön ér
baleset: leesett egy teherkocsi dekesség még ebben a sokirányú 
fékállásáról, s attól kezdve mind tevékenységben a halak vándor
gyakoribb páciense lett az orvosi lásának tudományos igényű fi. 
rendelőknek és a kórháznak. Si- gyelése, amihez speciális jelölést 
keresen megműtötték, de utána alkalmazunk a betelepített, vagy 

mélyvénás trombózist kapott. kifogott és visszadobott halak ko-
- Jó ideig tolókocsit használ- poltyúin. Én egyébként vízpar

tam, majd viszonylagos gyógyu- ton, a Duna mellett nőttem fel, 
lás után másfél évig még Tatabá- horgásztam is eleget annak ide
nya-Alsón teljesítettem szolgála- jén, s talán ezért tudom, milyen 
tot, a hőnfutás-ellenőrző beren- sokat kell tennünk az „ősi" ter
dezésnél, aztán végképp leszáza- mészetért, végső soron az embe
lékoltak. A nyugdíj összege így rekért . . . Lehetőségeim szerint, 
bizony kevesebb lett, de azért vagyis rokkantan én az erre vo
anyagilag nem panaszkodhatok: natkozó határozatok és törvények 
szép otthonom, csinos vikendhá- végrehajtásában való részvéte
zam, és - hozzátehetem - ked- lemmel szolgálhatom a közössé
ves, jó feleségem van, akinek alig get ... 
kevesebb a járandósága, mint az K. J. 

- mozdonyközelben 

fűtőházhoz, mert a mozdo
nyok jobban érdekeltek. En
nek már harminc esztendeje. 
Odakerülésem után hamaro
san kineveztek,a karbantartók 
csoportvezet9jének. 

Túróczi Zoltán aktív közéle
ti ember is. Tizenöt évig volt 
az szb termelési felelőse, je
lenleg pedig fóöizalmi-helyet
tes. 1957 óta párttag, a MÁV 
Kiváló Brigádja címmel kitün
tetett Dózsa György szocialis
ta brigád alapító tagja. Az újí
tó mozgalomba már 1953-ban 
bekapcsolódott. Eddig ötven 
újítását alkalmazzák a gya
korlatban. Ezért a tevékeny
ségéért megkapta a Kiváló 

Értják 
egymá..st 

* 

Raktárnok kolléga, mi a fo-
lyadék mértékegysége? - vizs
gáztat az oktatótiszt. 

- A.liter. 
- Helyes. De tud mondani 

egy nagyobbat is? 
A demizson. 

* 
Ismét vizsga. 

- Mozdonyvezető elvtárs, mi
kor mondjuk túl hosszúnak a vo
natot? 

- Amikor a mozdonyra ne
kem kell a zárlámpát visszahozni. 

* 

Ön miért nem volt itt a leg-
utóbbi német nyelvű foglalkozá
son? - kérdi a jegyvizsgálótól az 
oktató. 

- Azért kérem - hangzik a 
válasz -, mert olyan rekedt vol-

Újító kitüntetés arany fokoza
tát. Tulajdonosa a Munka Ér
demrend ezüst fokozata kitün
tetésnek is. 

A Túróczi család tagjai el
ismert vasutasok Miskolcon. 
A bátyja mozdonyvezetőként 
ment nyugdíjba a közelmúlt
ban. A Munka Vörös Zászló 
Érdemrenddel kitüntetett No
vember 7. szocialista brigád 
tagja volt. Annak mindkét fia 
vasutas. Az egyik lakatos, a 
másik pedig mozdonyvezető a 
vontatási üzemegységnél. Tú
róczi Zoltán fia technikusként 
dolgozik a csoportban. 

Sepsi Gyula 

tam, hogy magyarul is nehezen 
tudtam beszélni. 

* 

Drága kollegina, ha köhög, 
tegye kezét a szája elé - figyel
mezteti az oktatótiszt a csinos sze
mélypénztárost, mire a válasz: 

- Hiába teszem oda, akkor is 
köhögök. 

* 

- Melyik jelző árbóca végig 
fehér színű? 

- Amelyik sűrű havazásban is 
a helyén áll ... 

* 

Tóth XVI. József elaludt a ke
reskedelmi tanfolyamon. 

- Mi ez a lustaság? - riasztja 
fel az oktatója. 

- Főintéző elvtárs, elnézést, 
de nagyon elfáradtam a tegnapi 
társadalmi munkában. 

- Már ne haragudjon, de azon 
én is ott voltam ... 

- Tudom, éppen ezért tessék 
csak nyugodtan mellém feküdni! 

Gyűjtötte: 
Keszthelyi László 

oktatótiszt 
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sebb bevonását illetaen. Kö7.öt· 
tük Ja kiemelten fo�tt az 
alapszervezeti munkd javításá
val és a bizalmiak. növekv6 M.e
repével. 

Szót kért az ülésen dr. B,r 

jusz Reu6, a MÁV vezérigaz
gatója Is. Hangsúlyozta többek 
között, hogy a jöv6ben az eddi
ginél sokkal szfnvonalásabb 
szolgáltatást kell nyújtania a 
vasútnak, mert csak így lehet • 

A megjelenteket Gyócsi Je- kollektíva sikeresen teljesítette több utast és árut szállitani. 
� a vasutas-szakszervezet el- múlt évi tervét, különösen a de- Kedvébe keU járni a fu,varozta-
nöke köszöntötte, majd átadta a vizabevétel 110lt eredményes. tóknak és az utasoknak, ha azt 
szót Szem6k Béla titkámak, aki Személyszállítási teljesítmé- aka.rju.k, hami nyereségesen 

kiegészít6t mondott a MÁV, az hyük - a MÁV-hoz hasonlóan szállítsu:nk. 
Utasellátó és a Gy6r-Sop- - csökkent. A tervhez viszo- A vezérigazgató a továbbiak-
ron-Ebenfurti Vasút idei gaz- nyijva az utaskilométemél 17,2 ban kifejtette többek között, daagi tet 9érnl (A MÁV'�. sztialékos a lemarrldáa, via� hogy sok szolgálati helyen lií-évi vállalati tervérol lapunk 2. emelkedett az utazás kulturált-
számában részletesen tá;ékoz- ságának színvonala. rálható a vezetői hangnem, a 
tattuk olvasóinkat, ezért most A GySEV négy százalékkal dolgozókkal való bánásmód. 
csak az UtaseUátóval és a túlteljesí�tte az áruszállítási A rossz munkahelyi légkör 
GySEV-vel kapcsolatos ismer- tervet. Dinamikusan fejl6dött a Koszonu Ferenc 6tadja a uu.- miatt aztán sok vasutas elkéri a 
teiót idézzük.) szállítmányozási tevékenység. szerveset ajmdéUt munkakönyvét, más vállalathoz 

Az Utasellátó a tavalyi üzlet- Eredményesnek mondható a megy dolgozni. Aki vezetői 
pólitikai célkitűzéseit és gazda- vállalat létszámgazdálkodása számhiány és a szervezetlenség funkciót vállal, az nem lehet 
sigi terveit maradéktalanul tel- is, hiszen tavaly sikerült meg- okozta gondokról, az anyaghi- ösztönember, akU csak a szub
jesltette. A vállalat árulorgalma szüntetni a létszámhiányt, ez- ányról, a szakszervezet terme- ;ektív érzései irányítanak. 
1982-höz képest az elmúlt esz- által a túlóra is csökkent. A lést segít6 munkájának hatéko- A vezet6nek, minden poszton, 
tend6ben 6,5 százalékkal, a vállalati átlagbér 64 566 forint- nyabbá tételér61. a. dolgozók és a társadalom ér-
tervhez képest pedig 3, 7 száza- ról 66 770 forintra növekedett. Felszólalt a tanácskozáson dekeít keU szolgálnia. 
lékkal n6tt. A vállalat nyeresé- Az idén a személyszállítási Sólyom Ferenc, a SZOT titkára Ezután Szemók Béla titkár 
1e majdnem a kétszeresére nö- teljesítmények szinten tartásá- is. Bevezet6jében elmondotta, válaszolt a hozzászólásokra, •----------•---•---•vekedett. Jawlt a dolgozók ra törekednek. Az áruszállítási hogy a vasút vezetése és a majd a központi vezét6ség tag-
nocícUis eUátása is. terv is hasonló a tavalyihoz, de szakszervezet néhány gondot jai egyhangúlag elfogadtik a 

A v6llalat a legfontosabb fel- előtérbe kerül a min6ségi, mu- külső segítség nélkül nem tud MÁV, az Utasellátó és a 
adatának az idén is az utasok tatók javítása, az eredménye- orvosolni. Jó dolog viszont, GySEV idei gazdasági tervér6l, 
színvonalasabb kiszolgálását sebb kocsígo.zdálkodás. Az idén hogy a terv számol a szociális valamint az azzal kapcsolatos 
tartja. Ennek érdekében b6víte- - a központi el6frásoknak ellátás, a munkavédelem és a szaksze� feladatokról szó
rt! szeretné az áruválasztékot és megfelel6en - a bérszínvonal munkakörülmények mérsékelt ·ló el6terjesztést. 
növelni az üzentek kapacitását. 2, 7 százalékos növekedése vár- fejlesztésével, amelyek fontos, A tanácskozás résztvev6i ez
A rillalát vezet6i intézkedése- ható. A dolgozók élet- és mun- közérzetet befolyásoló ténye- úttal ünnepélyes pillanatoknak 
ket tesmek a gyorsabb utasét- kakörülményeinek", szociális el- z6k. is tanúi lehettek. Koszorús Fe
keztetés lehet6ségeinek rtlegte- látásának javítására 25 millió A szakszerv�k id6szen1 renc, szakázervezetünk f6titká
remtésére. Az áruforgalmat 4,2 forintot költenek. Fejlesztési cé- feladatairól szólva elmondotta: ra a testület nevében köszöne
szbalé� akarják növeJ,ni. lolcra 149 millió forint áll ren- nehezebb lett a m�nka, a szak- tet mondott Szfks Zoltánnak, a 
A bolti kiskereskedelmi ágazat- delkezésre. Ennek nagy részét szervezetek tevékenusége körül MA V nyugalmazott vezérigaz
nél a tavalyinál nagyobb, a ven-. a megkezdett beruházások be- flOf11ÍobiHllc az indulatok; És gatójának, a siakBP"'ezettel 
déglátó ágazatnál kisebb bevé- fejezésére fordftják. ahogyan nehezedik a munka, közösen végzett m� és 
telnövekedésre uánútailak. Szem6k Béla titkár szóbeli úgy n6 a dolgozqk igénye a átadta a szakszervezet ajúidé
A $t.Ocillpolitikai célok megva- beszámolója után tfzen szólal- á7.ilkszerver.ekkel szemben. kát. Köszöntötte dr. -Bo.ju8% 
16e{tqéra a tavalyinál több tak fel, és mondt4k el vélem&i A SZOT titira kitért azokra a Rezs6 vezmgazpt.6t is, sok ai
� ·loidftanak. nyüket a napirenden szerepl6 részkérdél!ekre is, amelyek kert kívánva munkájáho-z, mert 

l!'.zut6n Szem6k Béla a �val kapcsolatban. Bes7-él� -dönt6 fon� a szakner- - mint hangaúlyozla - igen 
GySBV endményeir61 szólva tek fflbbek között a kocaigudál- vezeti tag&Ágnak a munkahelyi nehéz helyeztben vette át a 
elmondotte, bo&Y az ott dolgozó � korszen1sítésér61, a lét- döntésekbe való mind er6te]je- MÁV vezetését. 

Szeretni kell a gyerekeket 





1984. FEBRUÁR 16. \1 A G \ A R Y A S l- T A S 3 

Új típusú oktatás 

,, Főpróba" - bizalmi szerepkörben 
1984. január első három nap

jában tartotta meg a bizalmiak 
háromnapos oktatását 85 részt
vevővel a debreceni építési fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga. Valemennyien elméleti és 
gyakorlati felkészítést kaptak 
arról, hogyan is történjen a gaz
dasági vezetők véleményezése. 

Szathmári József, az építési fő- bizalmiak megtanuljanak job
nökségek szakszervezeti bízott- ban politizálni. Domborítsák 
ságának politikai munkatársa. ki a szocialistá brigádmozgalom 

Az 1984. évi terv végrehajtását 

segíti szakszervezeti feladatok 

Ebben az első látásra semmi 
különös nincs; köztudott, hogy 
szélesedett a bizalmiak jogköre, 
és az eddig itt-ott elmondott vé
lemény kap most hivatalos for
mát. Igen, ám lényeges különb
ség van a beszélgetés közben 
elmondott és a leírt vélemény 
között' 

Az oktatás első két napján 
stenciles nyomtatványok segít
ségével szedték apró részekre a 
vélemény tartalmi elemeit. 
Mérlegelni kell, hogy mióta dol
gozik a vezető ebben a beosz
tásban, mik a gazdasági felada
tai, támaszkodik-e a bizalmira, 
meghallgatja-e véleményét, se
gíti-e a csoporttagok munkáját, 
az egyéni problémák megoldá
sát? Stb. 

Ugyanilyen segédanyagokat 
dolgoztak ki és osztottak szét a 
bizalmiak beszámolójának elké
szítéséhez is. Előadásokon is
mertették, hogy milyen infor
mációkat kell szerezni a beszá
molók összeállításához, mind
végig hangsúlyozva, hogy nem 
minősítésről, hanem vélemé
nyezésró1 van szó! A munká
val, a vezetéssel összefüggő 
kérdésekkel kell foglalkozni, és 
csak ennek alárendelten az em
berrel, mint mindezek megvaló
sítójával. 

A szerepjátékra a harmadik 
napon került sor, amikor is 

Széles Károly igazgató és Siku- eredménveit és az ezért kapott 
La László szb-titkár jelenlété- elismeré�t, tudatosítsák. hogy A \ asutasok Szakszervezete szervezeti szenek kezdeményezben zajlott le a főpróba. Az volt béren kívül milyen összegű jut- központi , eutí,sége 1980. no- zék, hog) a partner{lazdasá{li wa feladat, hogy a jelenlévők tatásban - prémiumban, juta- -emberi határozatában elfogadta zetök ismertessék a ten·eket, muelőtt a főbizalmi és a bizalmi lomban - részesültek a csoport a \I. öté,es ten ,�grPhajtását se- tassák be az t'g)es csoportok, koltartsa meg egy képzeletbeli bi- tagjai, és ne felejtsék el ebbe gítő szakszen neti feladatokat. lekthák számára, hog) a hatékozalmi csoport beszámolóját. vé- beszámítam az oly természetes- A határozat alapPh ként mondta nyabb munka-égzés kiin•telméleményezze gazdasági vezető- nek tartott vasúti jegyet sem. ki az idííközbt•ni , áltozásokhoz nve konkrétan miben ölt testet. jét. Hiszen csak az tudja mit jelent ,aló g)Ors alkalmazkodást. mely a� adott terv teljesítéséhez mi-Elsőnek Tóth Béla, a gépállo- ez valójában, akinek készpénz- szükségessé tt>szi, hogy az elnök- lyen érdek fűződik; más egyik főbizalmija állt fel. ért kell jegyet vennie. Utazni ség rendszert•sen elemezze a _ az en ten· nwnkahehi Megnyitotta a csoportértekezle- ma már nem olcsó mulatság! meg,áltozott f«>ltételeket és en- szintig lebontott feladataira épültet, megállapította határozatké- Ezután Boross Antal főbizal- nek megt'elclő«>n . határou;a meg jenek a munkat'ersen_v-rállalások, pességét, ismertette a napiren- mi és Kristóf Ferenc bizalmi (a az éws termelést, s 11:azdálkodást az újítási feladatten:ek; det, majd felkérte a bizalmit, �épállomásról), majd Kiss La-· segítő szakszenezeti munkát. _ A munkarerseny efümeréséhogy értékelje a csoport évi JOS főbizalmi és Lelesz János bi- A \'I. ötéves tenidőszak első re fordítható anJ·agi ·euközök e/munkáját. Ezután Deme László zalmi (a felépítményesektől), il- három é,ének telj«>sítményei azt osztása ne csak a teljesíti>s száza-bl·zalm1· beszámolÓJ·a követke- letve Sisilla Tivadarné főbizal- 1 l k - 'k, k ,.,r.1 1- h mutatják, hOg)' a szPmély szál Í· é ·os merte ene · me

t\l
e e oen, a-zett, ami röviden, de tömören mi és Madarász Mátyás bizal- tásban éuől éue csökkent az nem a többleteredmén)·, a túltelje-foglalkozott a munkakörülmé- mi a (magasépítményesektől) utasok száma, és az áruszállítás- sítéshez szüksé1res eröfeszítések fi· nyek alakulásával, a létszám- tartott beszámolót. Vagyis: kü- ban sem köwtknhet be teljesít- �-elembet·ételérel történjen; Va'ltoza'sok oka1·val e's hata'sával, lo""nböző területek más-�ás· fel-

1 .r. ks • ménrnöwkedés. Ezért az elkö- - a terü eti, üzem
_,önö · égi J·utalmazással, bérezéssel stb. készültségű emberei próbálták -

kb "f , • - ks t' b" tt · k vetkező idősza an az ero eszi- szmtu sza · zen·eze 1 1zo sago -Egy, az üzemi demokrácia igen itt ugyanazt, tehát véleményt téseket nem az eg)re nö,ek,ö tel- törekedjenek a furnroztatók meg-magas fokának megvalósulását mondani a .,főnökről•·. • - 't " kr k 11 f d't · h - - e Jes1 m..-ny e e <' or 1 am, a- nyereser ; jelentő javaslatot is tettek: a Nyilvánosan, sok ember előtt nem a biztonságos és gazdaságos · _ az újítások érdemi elbírálá-prémiumokat a doigozók jelen- beszélni, ez az egyik legnehe- szállításra, a takarékosságra. sárnl, gyors bet·ezetésfrel, elterlétében osszák szét az arra ille- zebb feladat. A lámpalázat, a A ,asút gazdálkodási tevé- jesztését•el segítsék elö a meglérö 
tékesek! Ezután vitára bocsátot- Szorongást le kell küzdeni. Be- kenységét meghatározó, napja- berendezések jobb kihasználását; ták, majd szavazással elfogad- Szélni meg kell tanulni ugyan- inkban változó külső és belső fel- _ az üzemi demokrácia fóruták a beszámolót. úgy, mint összeállítani egy tételek a termPlést, a gazdálko- main rendszeresen táji>koztassák Második feladat a vélemé-\ �lyan véleményt. ami lehetőleg dást segítő szakszen ezeti mun- a dolgozókat a gazdaságos nyezés volt, amit a megadott objektív értékítéleteket tartal- kát, szintén tartalmi ,áltozásra an_wigfelhasználás feladatairól, szempontok alapján sikerült át- tnaz, ezenkívül tömör és lé- kénvszerítik. A szakszenezeti célkitűzéseiröl; fogóan elkészíteni. Ezt is vitára hyegretörő. Ezt tanította. ezt m�kában is meg kell határozni - a szocialista l,rigádrállalábocsátották, kérve kiegészít- gyakoroltatta három nap alatt azokat a súlyponti feladatokat, sok között szerepeljenek az ését. Most kivételesen Széles bb k 'k · d -az építési főnökség szakszerve- amelyek a leghatékonya an se- anyagta ·are ·ossagot ere menye-Károly építési igazgató szólt b , , k f 1 gíthetik a rnsút gazdálkodási ző feladatok; hozzá. Képzeletbeli csoporttag- zeti izottsaga, es enne a e -

d k · k t 1 t t · e<n_·ensúlyának javításához szük- - jarítsák az- an_vag- és ener-ként J·avasolta, hogy foglalkoz- a atna igye eze t e ege enm "" 
d I f�b · b , séges teljesítményi, munkaerő- giatakarékosságban élen járó o · zanak feladatmeghatározással a 85 o izalmi es izalmi. Azota 

gazdálkodási, tákarékossá-gi cél- gozók anJ·agi elismeri>sét. 
1 is. MaJ·d Szathmári József hívta már a munkahelyükön is ennek 984 k 

.. 
1 
.. .. kitűzések elérését. Az 1 . évi tenet - u 0110-fel a figyelmet arra, hogy ez a megfelelően dolgoznak. Az 1984. é"i tervjarnslatokat sen a fizikai munkakörben - a fórum jó Lehetőség arra, hogy a G. G. tárgyaló középszervi testiileti ülé- korlátozott munkaerő.-llátás fi. 

seken már megfogalmazták a leg- gyeleinbevételével kell megvaló

Bizalmi-küldöttek tanácskozása 
fontosabb követelményeket, me- sítani. A fizikai dolgozók nagy ré
lyek a következők: sze az előírt munkaidőkereten túl 

Határozottabb fellépést 

a fegyelmezetlenkedőkkel szemben 
Január 15-én ülést tartott a 

kelenföldi körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizalmikül
dötteinek testülete. Napirenden 
szerepelt a KÜF 1983. évi terv
feladatainak végrehajtása és az 
idei főbb tennivalók meghatá
rozása, valamint a MÁV Kol
lektív Szerződés és a Helyi Füg
gelék módosítására vonatkozó 
javaslatok megvitatása. 

Az elnöki megnyitó után dr. 
Kosztyu Tibor üzernfőnök fű
zött kiegészítést a bizalmiaknak 
korábban kiadott írásos anyag
hoz. Mindebből megállapítható, 
hogy az üzemfőnökség részére 
megszabott üzemgazdasági 
mutatók tavaly lényegében jól 
alakultak. A személy- és teher
vonati menetrendszerűség, a 
revíziós terv teljesítése, a bera
kott áruk mennyisége, a jánnű
fenntartási előirányzat végre-

hajtása mind meghaladta a 100 
százalékot, s lemaradás csak 
abban mutakozik, ami nem köz
vetlenül függ össze a kollektíva 
helytállásával, illetve amit a ke
lenföldi pályaudvar átépítése 
nagyban befolyásolt. 

A MÁV Kollektív Szerződés 
előírásai és a Helyi Függelék 
egyes rendelkezései is jól érvé
nyesültek az üzemfőnökség te
rületén. Mindezek ellenére a 

testület kritikusan és önkriti
kusan vizsgálta az eredménye
ket, keresve az idei feladatok 
jobb végrehajtásának lehetősé
geit. 

A felszólalók közül többen 
rámutattak, hogy a kiemelt for
galmi jutalék rendszere és haté
konysága nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket, s vita 
tárgyát képezte a prémiumsza
bályzat jelenlegi rendszere is. 

Az egyik felszólaló azt kérte a 
szolgálati vezetőktől és bizalmi
társaitól, hogy határozottab
ban lépjenek fel az ittasság el
len. Mások szerint túl sok a ta
valy bekövetkezett 153 üzemi 
baleset, mert ezek nagy részét 
meg lehetne - és meg is kell 
- előzni. Szükség van a mun
kafegyelem erősítésére is, hi
szen a mind súlyosabb létszám
gondokat az igazolatlanul mu
lasztók gyakori távolmaradása 
tovább fokozza. 

A testület végül szavazással 
döntött az előterjesztett javasla
tok ügyében, s elfogadta az 
1983. évi gazdasági eredmé
nyekről, a kollektív szerződés
ről, valamint a szociális és mun
kavédelmi tervek végrehajtásá
ról szóló, illetve az idei feladato
kat összegező beszámolót. 

Kertész István 

Jövedelrnezéiségi terv 

- három változatban 
Az Utasellátó budapesti telre tett szert. A vállalati nye- vagyis a különböző korrekció-

(Münnich Ferenc utcai) klub- reség eléri a tervben meghatá- kat figyelembe véve, 4,7 száza
könyvtárában tartotta idei első rozott 42,5 millió forintot. Külö- lékkal akarják túlszárnyalni a 
ülését a vállalat szakszervezeti nösen jó eredmény, hogy a tő- tavalyi forgalmat. A komplex 
bizalmi-testülete. A január kés valutáért árusító üzletek, az terv részletesen tartalmazza az 
18-án lezajlott tanácskozás na- Utastourist-boltok forgalma idei áruforgalmi, fejlesztési, 
pirendjén többek között az 24,6 százalékkal haladta meg az gazdálkodási, személyzeti és 

• 1983. évi komplex vállalati terv előző évit. Így elsősorban a de- oktatási, szociális, munkavédel
teljesítésének értékelése és az vizabevételek átlagon felüli nö- mi, társadalmitulajdon-védel
idei tervjavaslat elfogadása sze- vekedé6ének köszönhető, hogy mi, fogyasztói-érdekvédelmi és 
repelt. a vállalat dolgozóinak bérszín- szervezes1 elképzeléseket. 

Az írásos előterjesztéshez eb- vonala a tervezett 2,7 százalék- Mindezzel kapcsolatban a hoz
ben a témában dr. Sebes Miklós kal szemben tavaly 3,5 száza- zászólók - köztük Varga Jó
vezérigazgató fűzött szóbeli ki- lékra emelkedhetett. zsefné, a vszb titkára is - tá
egészítést, hangsúlyozva, hogy A vezérigazgató vázolta az mogatásukról biztosították a 
a vállalat különböző szintű ve- idei üzletpolitikai célkitűzéseket vállalat vezetőségét. 
zetői és beosztottaik a párt- és.. is. Ezek szerint a vállalat kíná- A bizalmitestület egyébként 
tömegszervezetek aktivistáival latát és szolgáltatásait az élet- - a szakszervezeti bizottsággal 
együt� igyekeztek _minden tőlük színvonal, illetve az idegenfor- egyetértésben - a három válto
telhetot megtenni a feladatok galom várható alakulásával zatban kidolgozott jövedelme
végrehajtásáért, az 1983-as gaz- .. . . , zőségi terv közül az úgyneve
dasági esztendő sikere érdeké- osszhangban feJleszt1. Szamok- zett 3-as számú variáció mellett 
ben. ban kifejezve ez azt jele�ti: foglalt állást, annak ellenére, 

- a nörekt-ő minőségi színro- is kén}1elen munkát ,égezni. 
nal, a szemi>ly- és áruszállítási Ezért a szakszl'nneti szenek 
igén_yek kielégítése; követeljék meg: 

_ az üzemi teljesítmén_,,-ek, a - az ésszerű foglalkoztatást, 

műszaki-gazdasági mutatók jarí- a túlórák csökkentését; 
tása, az energiagazdálkodási cél- - a frekt-entált, munkakörök-
kitűzések jig)·elembe t·étele; ben a létszámcsökkené.• megállítá-

- a fejlesztési és fenntartási sára a rállalat an_Yagi-erkölcsi 
költségek céltudatos, takarékos eszközeinek hati>konyabl, fell1asz-
felhasználása; nálását; 

_ a létszám i>s bérgazdálko- - nJújtsanak segítséget a lét-
dás javítása, a hatékony foglal- számhián-ros munkakörök feltölté
koztatás megteremtése, a reszte- séhez, a:z; új dolgozóknak a kol-
ségidők csökkentése; lektfoákba rnló beilleszkedési>hez; 

- a takari>kos költséggazdál- - szorgalmazzák a resztesi>g-
kodás. idők feltárását, az alacsony leter-

Ezeknek a •asút jelenlep gaz• helésű munkahelJ·ek, munkakörök 
dálkodási rendsz.-rében lévő tar- megszüntetését, összeronását, ez
talékok feltárására és kihasználá- zel e�ütt a fizikai és nem fizikai 
sára irányuló feladatoknak az munkakörökben e,o·aránt lehetsé
eredményes "égrehajtása nain· ges és szükséges munkaerő-átcso
részbt'n függ az egyes dolgozók portosításokat; 
fegyelmezett, .-gyetértő, a tencél- - az éri bé,fejlesztési keretek 
kitűzések.-t támogató magatarlá- felosztásánál és az eg)'i>b an_yagi
sától. Éppen ezért a feladatok erkölcsi juttatásoknál szorgal
végrehajtásában támaszkodni mazzák a differenciált bérezi>s be
kell a szocialista brigádokra, az vezetését, hogy ezáltal is kifejezés
újítók törekvéseire, az üzemi és re jusson a nehéz murikakörül
munkahelyi d«>mokrácia fórumai- mény s a többletmunka eli.,meré
ra, a bizalmiak tevékenységére. se. 

A termelést és gazdálkodást se- Az 198-l. évi szol'iális terv· 
gítő tevékenységük során a szak- pénzügyi lehetőségeink csak a lé-

tt•sítménwk üzenwltt•tésénél biz
tosítja a� elmúlt é, bt•n Piért szín
,onalat. A rendelknésr1• álló fej
lesztési előirányzat új beruházás 
indítását nem teszi lt•lwtíh é. 
Ezért a dolgozók változatlan 
szintű ellátása mPgkii, Ptl'li a 
fenntartási, üzemelh'tési tt-, é
k.-ny ség eddigieknél hatékonyab
bá tételét, a meglé,íí belső tarta
lékok minél szélesebb kiirü kiak

názását. 
Jobban törekedni kell a gazdál

kodói és a dolgozói érdekt-k iissz
hangjának megteremtés{,re, az 
érdekek eg)eztetésére. Az éll'tw
szélyes, a dolgozók munkabizton
ságát könetlenül st>rtö állapotok 
felszámolását már a tPn nésnél 
biztosítani kell. ,\ munka, édelmi 
ten· , égrehajtása érdt>kéhen a 
szakszenezeti szenek feladata: 

- gondoskodjanak arról, /10,0· 
a dolgozók megismerjék a jóráha
,o·ott szociálpolitikai és munkaré
de/mi ten- területi lebontását, a ki
tűzött célokat, a ten·ből adócló fel
adatok t'égrehajtására t·onják be 
a dolgozó kollektfrákat, s igén_wl
jék észret·ételeiket, jaraslataikat; 

- a ten·ek i·égrehajtá.,át aka
dálYozó ténwzők elhárításában 
n_Y1Íjt�anak segitséfet a gazdw�gi 
rezetoknek. ( zembehel)·ezest, 
használatbarételt megelőzően ta
nácsaikkal, konzultációk szen-e
zéshel segítsék elö a munkarédel
mi előírások, köretelmén_,,-ek be
tartását; 

- a szakszen·ezeti szen·ek fo
lyamatosan ellenőrizzék a szociá
lis, jóléti és munkarédelmi beru
házások kivitelezését, észret•étele
ikkel, javaslataikkal segitsi>k az 
előirányzott összegek felhasználá
sára iránvuló terékem-séget, az 
hközben · beköretkezett ráltozá
sok ismeretében kezdeményezzék 
a ten·-előirán_yzatok célsz;rű át
csoportosítását; 

a szakszen·ezeti �zen-ek 
rendszeresen rizsgálják a szociá
lis és jóléti létesítménJ·ek rendelte
tésszerű hwználatát, kapacitáski
használtságát, s kezdeményeuék 
az ellenőrzéseik során feltárt hiá
nyosságok megszüntetését. 

A hálózati célkitűzések teljesí
tését nehezítő tényezők szakszol
gálatonként, területenként külön
bözőek. Ennek megfelelően terü
letenként eltérőek azok a felada
tok is, melyek az 1984. évi válla
lati ten "égrehajtását, az ered
ményes gazdálkodás feltétt"leinek 
megteremtését segíthetik. A szak
szenezeti bizottságok sajátos kö
rülményeik figyelembe,·ételé, el 
dolgozzák ki azokat a tennhaló
kat, melyek a központi célkitűzé
sek, a vasút, .a GySE\' és az Ltas
ellátó Vállalat előtt álló feladatok 
megoldására eredményesnt"k tar
tanak. 

VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETE 

KÖZPONTI VEZETŐSÉGE 

Az Utasellátó tavaly az előző hogy 1984-ben az Utasellato hogy ennek megvalósítása kí
évinél 7, a tervhez képest pedig mintegy két és fél milliárd fo- vánja a legnagyobb erőfeszí-
3 százalékkal nagyobb árbevé- rintos árbevételt kíván elérni, tést a kollektíva részéről. A központi vezetőség tagjainak egy csoportja 
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Nem árt senkinek, ha beszélünk róla 
Villamosmozdonyok vezetői 

Utazás motorvonaton 
Pápa és Tatabánya alsó között 

ViZSfJB után két évtizeddel 

Idézet a Vasutasok Szakszer· 
vezete november havi központi 
információs jelentésének 1. szá• 
mú mellékletéből: ,,Pápa állo
más dolgozóitól és a kapcsoló
dó Csorna-Tatabánya alsó 
közötti vonalak utazóközönsé
gétől egyre hangosabban jut el 
hozzánk a vontatott kocsipar
kot és a körülményeket elma
rasztaló szó. A bejáró munkás
tömeg a pártszerveken keresz
tül is hallatja hangját." 

Igyekeztem alaposan utána
érdeklődni a· jelzésnek. Telefo
náltam Pápára és az üzemfő
nökség székhelyére, Celldö
mölkre. Beszélgettem állomási, 
vontatási és utazó szakembe
rekkel. A véleményeiket a kö
vetkezőképpen foglalhatom 
össze: ,,Minek ezzel foglalkoz
ni? Nem veszi jónéven a szom
bathelyi vasútigazgatóság ve
zetése! Ártok vele a celldömöl
ki üzemfőnökség és Pápa állo
más vezetőinek! Külőnbén is a 
pénz nagy úr. Az pedig, mint 
köztudott, nincs. " 

Ezek után sóhajthatnék egyet 
és bezárhatnám a jegyzetfüze
temet. Mégsem teszem! Ezen a 
131 km-es szakaszon is sokan 
utaznak, és itt alkotnak - talán 
egy életre szólóan - rossz véle
ményt a MÁV-ról. 

Az utasok véleménye 

Pápán a 39 447-es motorvo
nat utolsó kocsijába szállok fel. 
Félénken lépkedek a frissen 
mosott műanyag padlón. A ci
pőm, akár a többi utasé, nyo
mot hagy. Egyik utas máris 
megjegyzi: Milyen tiszta ez a 
vonat . . . "Közben kívül - az 
indulás előtt pár perccel - még 
mossák a kocsikat. 

Néhány perc késéssel indu
lunk. Az első utas, akit megszó

az utasoknak jegyet kell adni. - Vontatási bajokból ered 
Elmondja azt is, hogy a kocsik- minden - fogalmaz tömören. 
ból éjszaka - akár Tatabá- Ezekről beszélgetek Cigány 
nyán, akár Pápán áll a szerel- Gyula vontatási kirendeltség
vény - ,gyakran kilopják az al- vezetővel és Horváth Sándor 
katrészeket, kapcsolókat, mos- mozdonyfelvigyázóval. 
dókat, a kályhás kocsikból a - Lenne három M 47-es 
rostélyokat . . . mozdonyunk. Ebből egy szep-

Nehezen tudom szóra bírni a tember óta javítás alatt van -
motorvezetői álláson Nagy De- mondják. - Kettő közül egy ál
zső motorvezetőt és Színi Ká- landóan rossz. Nem csoda, hi
roly vontatási vonatkísérőt. szen napi 400 kilométert tesz 

- Jobb nem szólni, abból meg. Éjszaka áll, de nincs, aki 
nincsen baj . . . - véleked- olyankor átnézze. Az Ab-moto
nek. - Különben is mi változ- rok közül 4 tudja vezérelni a 
hat itt? Bzx-mellékkocsikat. Így gyak-

- Ugyanolyan teljesítést ran - sok esetben hirtelen -
várnak tőlünk, mintha egy új előkerül a vitatott kályhás kocsi 
géppel járnánk. Indulás előtt a maga összes baj�val 
robbant el egy tömlő - emeli együtt ... 
fel könyökig olajos kezét Nagy Az M 47-esek és a Bz-k villa· 
Dezső. - Ha fekve maradunk, mosvezérlésűek. Villanyszere
a hibásak csak mi lehetünk . . . lőt, műszerészt Pápán felvenni 
Ezeket a motorokat' fél évszáza- nehéz, Egyrészt az ipari üze
da készítették. Javításukat a mek jobban fizetnek, másrészt 
járműjavítók már nem vállal- aki meglátja ,,jövendőbeli" 
ják. Alkatrész nincs . . .  Ez a munkahelyét, azonnal vissza
vonal egyébként is a celldömöl- fordul . . .  
ki KÜF „ büntetőszaka- - Milyen gondot okoznak a 
sza . . . " forgalomnak a vontatási problé-

Gic-Hathalomról már elin- mák? - kérdezem Domonkos 
dultunk. Egy férfi két-három Lajos forgalmi szolgálattevőt. 
esztendős gyermekkel a �arján _ Képzelheti. Előfordult, 
szalad, a_ vonat után.,Megállunk, hogy Veszprémvarsányban fek
megvarJuk. �gy elegedett uta- ve maradt vasárnap egy, a pá
sunk azér; biztos, lesz . . . .. pai kórházba főleg beteglátoga-

.Y ��zpremvarsany,?an . elko· tókat hozó vonat. A kisegítő 
s:onok. Nag_y Dezso olaJos �e- szerelvény is bedöglött, majd 
zevel ?arolaz

:, 
�unc�tul_ nez: az azt kisegítő is . . . Az uta

g�ndolJa: kenodJon �am 1s, eb- sok joggal háborogtak . . . bol az 1;1tból val�m1 ... V�a: _ Nézze, meg kellett volna 
lom .. Meg meg1;ezem a �atso hagyni a 275-ös gőzösöket -
k_ocs1t. Padozatán , megsz�ra?t folytatta tovább Domonkos La
la�nyomok sokasaga. Aki 1� jos. _ Ezek a vontató járművek 
száll fel, nyugodtan mondhatja több mellékkocsival tisztán ké
a köv;tkező véleményt: ,,Mi- nyelmesen és időben szállítotlyen saros,ez a vonat. !tt soha- ták voba az utasokat. Csak mi sem takaritanak? . . . nagyon szeretünk modemizál-

ni ... 
A pártbizottságon 

Húszéves találkozó színhelye 
volt január 20-án délután a mis
kolci körzeti üzemfőnökség 
vontatási üzemegységének ok
tatóterme. Az 1964-ben itt vizs
gázott villamosmozdony-veze
tők, előadók, vizsgáztatók fog
laltak helyet a padokban. A na
pos most nem jelentette a lét
számot, hiszen a hatvan egyko
ri hallgató közül tizenhárom 
mozdonyvezető már nincs az 
élők sorában és többen nyugdí
jasok. Voltak, akiket a betegség 
tartott távol. A hatósági vizsga
bizottság egyik tagja, Kull
mann Lajos is csak levélben 
köszönthette a találkozó részt
vevőit. 

A technika forrádalma 

Az egyik legnehezebb tan
tárgy az elektronika volt. Elő
adója Hernádi István, a fűtő
ház akkori főmérnöke, a jelen
legi vasútigazgató. A találkozó
ra érkezett mozdonyvezetőket, 
hozzátartozókat és az előadókat 
most ő köszöntötte, majd érté
kelte a vontatás két évtizedes 
fejlődését. 

- Húsz évvel ezelőtt raktuk 
le területünkön a villamosítás 
alapjait, kétszer ötéves tervidő
szak alatt végeztük el a teljes 
villamosítást - mondotta. -
Az első villamosmozdonyok 
olyan technikai forradalmi vál
tozásról tanúskodtak, mint ami
kor a lóvontatást a gőzösök vál
tották fel. A miskolci igazgató
ság területén jelenleg több 
mint 200 villamos- és dízel
mozdony üzemel. A szilicium
egyenirányítású gépek a leg
megbízhatóbbak, a legolcsób
ban üzemelők. Ma már több vo
nalon lehetővé vált az is, hogy a 
mozdonyon csak a vezető tar
tózkodjon. A vasúti technika 
fejlődésének ez az egyik leglát
ványosabb bizonyítéka. 

Ezután szót kért Majorossy 
Rezső vontatási főnök is, aki el-

Hernádi István vasútigazgató köszönti a találkozó részvevőit 
(Szatmári János !elvétele) 

mondotta többek között, hogy 
jelenleg a javítócsarnokban 
korszerű műszerek segítik a 
szerelők munkáját. A 83 villa
mos- és 60 dízelmozdony kar
bantartása, javítása felelősség
teljes feladat. 

Csodálták az utasok 

Ezután a találkozó résztvevői 
megtekintették a vontatási 
üzemegységet, majd fehér asz
talnál elevenítették fel a múltat. 
Valamennyiük számára a leg
emlékezetesebb pillanat az új 
villanymozdonyon töltött első 
szolgálat volt. Bárány Bertalan 
erre így emlékezett: 

- Az első csoportban, 1964. 
január 14-én vizsgáztam. Ön
álló vezetőként június l-én, sze
mélyvonattal indultam Buda
pestre. A szívem a torkomban 
dobogott, amikor a forgalmista 
jelzést adott az indulásra. Uj
jaim szinte, remgetek, amikor 
kezdtem elfordítani a kontrol
lelkereket. A mozdony rövid 
idő alatt felgyorsult. Az utasok 
minden állomáson megcsodál
ták a masinát. Miskolctól Bu
dapestig gőzössel 6 óráig tar
tott az út. Most az expresszvo-

nat alig több mint két óra alatt 
teszi meg ezt a távolságot. 

Szamosi Barna elemi iskolás_ 
korában határozta el, hogy „ve
zér" lesz. Ez a terve, vágya sok 
tanulás után végül sikerült. 

Pozsonyi Tibor, a Munka Vö
rös Zászló Érdemrenddel kitün
tetett November 7. brigád veze
tője is bekapcsolódik a beszél
getésbe: 

- 1967 novemberében a 
Ganz-MÁVAG udvarán 
szálltam fel először a 3000 ló
erős szilíciumos villanymoz
dony vezetőfülkéjébe. Szinte 
hihetetlennek tűnt, hogy a 
próbaúton 140 km-es sebesség
gel haladhattam. Mi nagyon 
szeretjük a • mozdonyokat, de 
kár hogy szervezési hibák és 
egyéb okok miatt nem használ
hatjuk ki eléggé a drága gépe
ket. Naponta legalább 600 km-t 
kellene futniuk . . . 

A találkozó résztvevői fel
idézték a húsz évvel ezelőtti 
vizsgáztatás izgalmait, a közös 
élményeket, és késő délután 
búcsúztak el egymástól. 

Csorba Barnabás 

lítok, ritkán jár errefelé, nem Visszafelé a 39 412-es vonat
tud véleményt mondani. Nem ra szállok fel. Az M 47-es moz
így a másik. dony két négytengelyes kocsit 

- Engem kérdezzen meg, vontat. Mindegyik kocsi végé
ha az utasok véleményére kí- ben ott a nemdohányzó jelzés. 
váncsi - szólít meg Bolla Jó- Nem csodálkozom, hogy a pe
zsejné, aki a pályafenntartásnál ron tele van cigarettacsikkel. 
takarító�ő Pápán. - Hét éve Az utazási idő 3 óra. Benn kel

Mielőtt elutaznék Pápáról, 
megnézem a „hírhedtté" vált 
kályhás vonatot. A 30 934 sz. 
Csornára készül. Az Ab-motor 
után egy paklikocsi és egy kály
hás személy. Felszállok. Rend 
és tisztaság van. Meg a beivó
dott bűz és füst. Ha teljesárú je
gyet kellene váltanom, akkor 
inkább megnézném a Volán 
menetrendjét. 

· Amiért joggal berzenkedünk 

naponta két alkalommal teszem lemes meleg van. 
meg az utat Pápateszér és Pápa A jegyvizsgáló „elhúz" mel-
között. Szinte minden alkalom- lettem. Nem kíváncsi a jegyem- Igazgatósági álláspont mal hallom a kritikát. flyen Pi- re. Nem is firtatom most ezt ná-
roska-vonat ritkán jön. A kály- la. A körülmények iránt érdek
hás az piszkos, füstöl és büdös. lődöm. 
Sok esetben nincsen, vagy alig - Igazuk van az utasoknak 
van világítás. - mondja. - Világítás vagy 

Csehi Erzsébet Vaszarról Pá- van, vagy nincs. A kályhás ko
pa-átszállással jár az ugodi csíkban a fűtés nem szénnel, 
mezőgazdasági termelőszövet- hanem ajkai vagy nagymányo
kezetbe naponta. ki „kővel" történik. Elvárják, 

- Pillanatnyilag a helyzet jó hogy törődjek a kályhákkal, 
- mondja. - Meleg van, tisz- utána meg ezzel a kézzel segít-
ták a kocsik, és pontosak is va- sem fel vagy le az utast ... 
gyunk. De sok esetben nem A Magyar Szocialista Mun
működnek az ajtók. Kalauz se- káspárt Pápa városi Bizottsá
hol ... Több alkalommal lekés- gán az első titkár, Rostási Jó
tem a csatlakozást visszafelé a zsef mondja: 
késések miatt . . . - A közlekedési koncepció 

A nyugdíjas Nagy Árpád he- idején megszűnésre volt Itélve 
tente 2-3 alkalommal utazik az a Csoma-Pápa közötti vonal. 
Erdőkémiához Franciavágásra: Tudomásul vettük a visszafej-

A szombathelyi vasútigazga
tóságon Szabó Zoltán igazgató
helyettesnek mondom el a ta-

t pasztalataimat. 
- Pápán a vasút minden 

gondja, baja megtalálható - is
meri be a tényeket. - Tudni 
kell azonban azt is, hogy -
jobb megoldás híján - ezeket 
a járműveket is kénytelenek 
vagyunk közlekedtetni, de ha- :' 
marosan 8 Ez-kocsit kapunk, s 
azokat a megfelelő műszaki 
bázissal rendelkező zalai vo
nalakra küldjük. Onnan vi
szont a tiszta Sirokkó-fűtésű 
mellékkocsik kerülnek Pápára, 
amelyek kiváltják a kályhás 
kocsikat . . . Jó hírként mond
hatom viszont, hogy a MÁ VTI 
dolgozik a pápai fűtőház fel
újítási tervein. Elkészülte után 

- A régi kocsikban szét- lesztését. Az élet azóta mást ve
hordják a lábukkal az utasok a tett fel. Most már várnánk a 
kidőlt szenet. Ezek a Piroskák fejlesztést. Megértjük a vasút 
is csak enyhébb időben mele- gondjait, de tisztább, melegebb 
gek. Biztosan tudták, hogy ma- és pontosabb vonatokat kaphat-
ga jön, ezért van most rend. nánk. megteremtjük itt az M 47-es és 

A többiek jóváhagyólag hüm- Beszélgetésünk közben egy a Bz-k megfelelő javításának, 
mögnek, és hamiskásan néznek levél is előkerül. December el- karbantartásának a tárgyi és 
rám. Borsodi Józsefni, aki sején érkezett. A 60 aláírást személyi feltételeit. Egyelőre 
gyakran jár Kisbérre, még el- tartalmazó levélben a pártbi- ennyit tudok mondani. Még egy 
mondja, hogy a Csoma és Pápa zottság segítségét kérik az uta- kis türelmet kérek . . . 
közötti vonal ,,fura szakasz". zási körülmények javítása érde- . Előttem a bevezetőben már 
Olyan „vesekőelhajtó". Annyi- kében az aláírók. A levelet de- idézett szakszervezeti informá
ra zötyög! cember 13-� to�á?bították a ciós jelentés következő, decem-

A harmadik vagy negyedik szombathelyi vasutigazgatóság ber havi számának a 2. számú 
megálló után elindulok jegy-

vezetőjéne� · · · . melléklete, amelyben válaszok Végezetii} Rostási József találhatók az előzőekben felvevizsgálót keresni. Varga megelégedessel nyugtázza, tett blé ákr A á • k 
, 
_ Lászlót, aki 1949-tól vasutas és hogy a vasutas-szakszervezet pro m a. P paia re 

negyedszázada kalauz, a közép- és a Magyar Vasutas a maga s��re szóló válasz befej_ezése � 
ső kocsiban értem utól. sajátos eszközeivel segíti támo- kovetkező: ,,. • • A vasut legké-

- Ha hideg van, akkor gon- gatja a Pápa és környéki �tasok sőbb 1985-ig tervezi a régi típu-
dot okoz a Bzx-kocsik fű,tése - · helyzetének a javítását. sú személykocsik teljes körű se-
ismeri be, majd hozzáteszi: - Le;tezését a mellékvonalakról 
Az okoka! ne itt keresse. . 

Pápa állomáson 
is. A kért csere pontos idejét 

Tiltakozik az ellen, hogy a vi- nem lehet most meghatlírozni, 
lágitást nem biztosítják. A jegy- Gyűjtöm tovább a vélemé- de várhatóan egy éven belül 
vizsgáló a táblás megállóhelye- nyeket. Pápa állomáson Bara- megvalósul." 
ken el�cwrban oda száll, ahol bás Béla kocsüntézőtől hallom: Sz. Jakab István 

Nagyon régen utaztam a 
rétközi keskenynyomközű 
vasúton. A minap kíváncsi
ságból szántam rá magam. 
Péntek volt. Nyíregyháza 
Petőfi térre a szokásosnál 
több kocsit vontatva érke
zett meg a kisvonat. Lehú
zott ablakain át széngáz 
áradt a szabadba. Az embe
rek, ha utazni akarnak Búj
ra, Nagyhalászba, Ibrány
ba, Paszabra, Gávára, Bal
sára, Dombrádra, nem sza
bad válogatniuk. Hamar 
megteltek a kisvasút fapa
dos kocsijai, s az aprócska 
diesel-mozdony nekivágott 
a koraesti sötétségnek. 

Az emberek lassan meg
szokták a füstgázzal telt le
vegőt. Mi mást tehettek 
volna? Egyébként is úgy 
tartja a mondás, hogy ahol 
füst van, ott meleg is lesz 
előbb-utóbb. Az emberek 
egymás után vetették le ka
bátjukat. Az egyik anyuka 
gyerekének fehér kis bun
dáját a poggyásztartóra tet
te. Közben fékezett a vonat, 
s a poggyásztartó keretébe, 
illetve zsinórhálójába ka
paszkodott. Mikor elenged

"te, s leült, nem akart hinni 
a szemének: a keze fekete
csfkos lett a poggyásztar
tóra rakódott szénportól, 
koromtól. Papírzsebkendő
vel hamar megtörölte, s a 
bundácskát is gyorsan le
kapta a polcról. Felállította 
a gyereket, s a fapadot is 
áttörölte a papírzsebkendő
vel, miközben indulatosan 
mondta a magáét. 

'* 

Sóstó-Gyógyfürdő meg
álló után jött a kalauz. Egy
más után kezelte a jegye-

Tisztaság, 
óhl 

* 

Kölcsön
bérlet 

* 

Jobb és 
bal kéz 

ket. Miko� a fiatalasszony 
melletti padon kártyázó tár
sasághoz ért, hárman fel
mutatták bérletüket. A ne
gyedik, egy barnabőrű le
gény, mélyen nyúlkált a 
zsebeiben, húzta az időt. 

A kalauz türelmesen 
várt. N agysokára előkerült 
a bérlet, de az igazolvány
szám hiányzott róla. 
A jegyvizsgáló megkérte, 
írja alá, még tollat is adott· 
az utasnak. Ő azonban vo
nakodott, nem akarta ráír
ni. A jegyvizsgáló gyanút 
fogott, s kérte a fiú szemé
lyi igazolványát. Munka
helye sincs a fiatalember
nek. Kérdés kérdést köve
tett, mire kiderült, hogy 
azért nem akarta ráírni a 
számot a bérletre, mert 
nem is az övé. A barátjától 
kapta kölcsön. Miután kifi
zette a jegy árát és a pótdí
jat, tovább kártyáztak. 

* 

Hosszú évtizedek után 
végre szépen helyreállitot-

ták a vecsési állomást. Új, 
tetszetős „köntöst" kaptak 
az állomási épületek -
csak a víztorony szomorko
dik árván, tört ablakai, 
málló vakolata miatt. Mint
ha ő más családhoz tartoz
na, pedig dehogy. Ez az 
utasokat kevésbé zavarja, 
örülnek, hogy végre elké
szültek a magasított pero
nok, a felvételi épületet 
szegélyező betonjárdák, s 
nem kell bokáig érő sárban 
a vonatra vámi. Egy dolog 
azonban mégiscsak meg
lepte az utasokat. 

December elején a for
galmi iroda mellett feltör
ték a 15 cm vastag, új beto
nozást, amit alig 2-3 hó
nappal korábban Luca szé
ke módján készítettek el az 
építők. A minap megkér· 
deztem a forgalmistát, 
mondaná meg: miért kel
lett felbontani a járdát? 
Mire ő így válaszolt: 

- Na, mit gondol? 
A vasúton a szervezés talán 
jobb, mint más cégeknél? 
Itt sem tudja a bal kéz, mit 
csinál a jobb. A biztosítóbe
'rendezés kábelei kimarad
tak a beton alól, azt akar
ják pótolni, de az időjárás 
nem kedvezett nekik. Ki 
tudja, mikor lesz a munka 
befejezve? 

Azt már én teszem hozzá, 
hogy az épületfenntart6k 
és a biztosítóberendezési 
szakszolgálat összehangol
tabb, jobban előkészített 
munkájával ettől a fölösle
ges kiadástól megmenthet
ték volna a vasutat. És sok 
bosszúságtól az utasokat. 

Orosz Károly 



1984. FBBRUÁB 18. MAGYAR VASUTAS 

Sekat be•zélhk mo•ta•áhan 4•1'Jta•. 6•zintéat 

a kerábbmál aehezebb gaz•••ági hel�etr61. a 

•zíike•ebb ••1�111 kerilhnéayekr61. a kezdemé

ayez6ké•uég. a leleméaye••éll• a wállalati találé• 

k••1•áll szakségességér61. Meg arrél. h-., be• 

esiUjiik meg jebbaa jawaiakat, a köze• t.tajd•• 

ae legye• (sáki szalmája . .Joggal hbuaé az em• 

ber, h-., ezeket az elveket miadea reálisa• 11••• 

••lkedé, köz•• dolgaiak iráat felel6sséget érz6 

állampelgár helyesli, és a muakahelye• is eaaek 

szellemébe• prébál eselekedai. Saj••• mégis 

g,.akra• tapasztaljak, hogy bort iszik, aki vizet 

prétlikál� lazsál, aki readet. fegyelmet követel. és 

másoktél vár takarékosságot. aki a kezösWI 

reprezeatál. Szereaesére aem ez az általáaos, a 

tipikus. Az alábbi riport is esak egy mikroszko• 

pikus metszet a valéságbél, pillaaatképeket ad 

egy üzemf6aökség életéből. Az ott szerzett ta• 

pasztalatok azonbaa taláa mélyrehatóbb köwet• 

keztetések lewenására inspirálnak másokat. 

Gondjaikra hol a megoldás? 

Konaáronai pillanathépeh 
- Fürdőőr néha van, néha 
nincs. 

....:.. Hol ebédelnek a szerelők, 
a vontatási üzemegység dolgo
zói? 

- A szertár öltözőjében, a 
vasszekrények között. Gép
kocsival viszik oda a meleg 
ételt az egyik étteremből. Étel
hordóból kanalazzuk a levest, 
tányfr nincs. 

Búcsúzóul még felteszek egy 
kérdést: 

- Mi az oka annak, hogy a 
vontatási üzemegységhez tarto-

zó mozdonyok többsége mű
szaki és tűzvédelmi szempont
ból nem felel meg az előírások
nak? Több ellenőrzés igazolja 
ezt. 

- Valóban így van. Ennek 
egyik oka a létszámhiány. A gé
pek napi vizsgálatára csak egy 
ember jut. Az idő is kevés, egy 
óra alatt végeznie kell neki. 
Emiatt nem lehet tömítést cse
rélni, lelkiismeretesen javítani. 
Sürgetnek bennünket: ,,Jöjjön 
már az a mozdony a vonatra! 
Kell a gép. A forgalom nem áll
hat meg!" 

múltban Komárom állomásra 
érkezett valamelyik állomá
sunkról egy üresnek nyilvání
tott fedett vagon. Amikor az aj
tajait kinyitották, félvagonnyi, 
vadonatúj, dobozolt tévékészü
léket találtak benne. Egy másik 
kocsi sarkában új motorkerék
pár lapult. A címzetteket alig 
lehetett felderíteni. Az árut 
ugyanis nem kereste senki! 

Túl a vastag deszkaajtón 
A titkár talán „utánanéz" 

A körkonferencia közben vé- kicsik, elavultak. Az utazók für
dőjében például két zuhanyozó 
jut 32 embernek, de ezelőtt har
minc évvel még 270 vasutasnak 
kellett megelégednie ugyan
ennyi zuhanyozóval. A munka
erő-elvándorlás miatt tehát 
most kedvezőbb a kép, a tény 
azonban mindenképpen lehan
goló. Tervezgetésben viszont 
nincs hiány. Ha a korszerűtlen 
létesítmények eddig dacoltak 
az idővel, a dolgozók pedig a 
mostoha körülményekkel, ak
kor - gondolhatja bárki -
már igazán nem sokat számít 
néhány év. A következő ötéves 
tervben valósulna meg ugyanis 
egy új ,szociális épület álma a 
pft területén, amely aztán a 
legkényesebbek igényeit is ki
elégítené. De mi lesz addig? Az 
illetékesek erre is gondoltak: 

Szóródik a szója 

- Előfordult már - meséli 
az üzemfőnök -, hogy a rend
őrség hétszáz farmernadrágot 
foglalt le egy fiatalember laká
sán. Vagonból lopta el a nad
rágokat. A nyomozók itt pa
naszkodtak, hogy több hét el
telte után sem jelentkezett a 
károsult, nem tettek feljelentést 
azért, hogy hétszáz farmernad
rággal kevesebb érkezett a 
megrendelőnek. Helyszín: Komárom állomás, 

reggel kilenc óra. A körzeti 
üzemfőnökség vezetőit kere
sem. Az udvarias titkárnő felvi
lágosít: 

- Minden vezető a hét eleji, 
szokásos telefonos körkonfe
rencián van. Jöjjön vissza ké
só'bb! 

Kisétálok a peronra. A síne
ken túl, az állomással szemben 
szürke épület magasodik. 
A vontatási üzemegység javító
szerelőcsarnoka. Előtte egy gő
zös pöfög. Átballagok a síne
ken, és benyitok a vastag desz
kaajtón. Nyikorogva csapódik 
be mögöttem, mint egy krimi
filmben. A félhomályban, az M 
43-as dízelek között két-három 
szerelő serénykedik. Összébb
húzom magamon a kabátot, 
mert hideg van, aztán megszólí
tom az egyik fiatalembert, aki a 
mozdony motorterében dolgo
zik. Hosszú, szőke haját hátul 
gumi szorítja lófarokba. 

- A műhely szakszervezeti 
bizalmiját keresem! - kiabálok 
fel a gépre. 

get ért. Bekopogok Tömöri 
gyunk, több szerelőre lenne Sándor üzemfőnök-hely�ttes
szükség, de hát ide senki nem hez. Mosolyogva, szívélyesen 
jön szívesen. fogad. Elmondom, mire vagyok 

- Miért? kíváncsi. Helyesli érdeklődése-
- Nézzen körül! Mindenütt met, válaszolni is tud mindenre, 

piszok, olajsár, korszerűtlen de arra kér, hogy az üzemfő
munkahelyi körülmények. Jött nökkel is beszéljek. Néhány 
ide a közelmúltban három-négy mondatban azért tájékoztat a 
fiatal, de nem sokáig maradtak. legfontosabbakról: Azt hiszem, érthető. Nem mind-

_ Nem határforgalomra egy, hogy milyen munkahe- épült ez az állomás; elavult, lyen éli le az ember az életét. korszerűtlen, kicsi. Gondokkal Körbejárjuk a műhelyeket. küszködünk. Sok a rakományMindenütt zsúfoltság, a falak igazítás, rengeteg a hibás teherközött fülledt, áporodott levegő. kocsi. A fél ország szennye, A villamosműhely is kóceráj- szemete ide érkezik. Nem győz
hoz hasonlít. A csarnokban da- zük takarítani az üres kocsikat, ru nincs, az alkatrészellátás amelyekben néha 20-30 mázsa rossz, a szerelőaknában a ke- szén, műtrágya, vagy egyéb érrékpársüllyesztő is sokszor tékes áru van. A munkaerőhiüzemk,éptelen. ány üzemfőnökségünket is sújt-- Mit szól mindehhez a ja. Tatabányán és Dorogon pél-szakszervezeti bizottság? dául már a legminimálisabb a kockáztatom meg a kérdést. létszám. Kirendeltek nélkül Elnézően mosolyog, majd le- nem tudnánk boldogulni. gyint. 

- Mit szóljon? - kérdez 
vissza ő is. - Gyökeres válto
zásra itt nem lehet számítani, 
sok pénz kellene a korszerűsí
téshez. 

Hátradől a székben, néhány 
másodpercig gondolkodik, 
majd megjegyzi: 

- Képzelje el, kilenc foga
dóvágányunk közül hármat
négyet elfoglalnak a javításra, 
rakományigazításra, vagy ta
karításra váró kocsik. Mindez 
lassítja az elegymozgást, fékezi 
a teljesítőképességünket. De er
ről majd részletesebben beszél 
a főnök ... 

Rakományigazítás daru segítségével 

Varsányi József, a körzet (ak
kori) üzemfőnöke, nincs az iro
dában. Hivatalos ügyben távo
zott, csak egy óra múlva jön 
vissza. Bekopogok hát Csengel 
Béla szb-titkárhoz, úgyis be
szélni akartam vele. Leültet az 
asztalhoz, és várja a kérdése
imet. A szociális körülmények
ről érdeklődöm. Kíméletes sza
vaiból kihámozom a lényeget. 
A szociális körülmények átla
gon aluliak, az öltözők, mosdók 

- Szerződést kötöttünk a 
helyi építőipari ktsz-szel az állo
mási szociális épület és az 
egyéb öltözők, mosdók felújítá
sára, korszerűsítésére, de eddig 
még semmi sem történt -
mondja az szb-titkár. - A vas
útnak erre nincs kapacitása, 
idegen cégekkel kell próbálkoz
ni. Ugyanez a ktsz bontja majd 
le márciusig a vontatási szociá
lis épületet, és előreláthatóan 
1985 végére újjáépíti. 

Úgy Legyen! Mindez tehát a 
vasúton kívüli erőkön és anyagi 
lehetőségeken múlik. Eszembe 

jut azonban a hideg, rideg sze
relőcsarnok. Vajon annak fűté
se kinek lenne feladata? Meg is 
kérdezem Csengel Bélát: 

- Miért hideg .a szerelőcsar
nok? 

- Az bizony tényleg hideg. 
Nem tudom, miért. Talán nincs 
elég gőz? Nem tudom! De majd 
megnézzük, mindenképpen ki
derítjük az okot ... 

Jó lett volna idejében tájéko
zódni és sürgősen intézkedni. 
A dolgozók érdekében! 

kott kocsik. A gabonaféléket és 
ömlesztett műtrágyát szállító 
vagonok nagy részét ki kell so
rozni, mert folyik az áru, vagy 
nem egyenletes a terhelés. Az 
átrakó brigádnak van munkája 
bőven, nekik a legmodernebb 
eszközük a szívlapát. 
• A kisorozott kocsikkal kap

csolatban statisztikai adatokat 
is mutat. Az elgondolkodásra 
késztető számokat most közrea
dom. Talán nem lesz hiábavaló. 
Hátha valakiket a bevezetőben 
említett közös dolgaink iránti 
felelősségre, takarékosságra és 
hatékonyságra késztet, de nem 
tudom, érdemes-e már a lelki-

A MÁV teherkocsiparkjának 
műszaki állapotára enged kö
vetkeztetni a következő adat: 
Komárom állomáson az elmúlt 
esztendőben 10 144 kocsit kel
lett kisorozni, mert javításra 
szorultak. A huszonkét forgal
mi vágány közül hatot-hetet 
foglalnak el a különböző okok 
miatt a forgalomból kivont va
gonok. 

Különös 
egyenleg 

ismeretre hivatkozni?! A mai napon 297 kocsi Tavaly kilenc hónap alatt Ko- vár javításra, rakományigazímáromban 3537 kocsi rakomá- tásra, takarításra. Ugyanakkor nyát kellett megigazítani, vagy a forgalomban részt vevő, haszátrakni, tehát emiatt kivonni a nálható kocsik száma most, a forgalomból. A csehszlovák reggeli órákban alig több hápartner 19 352 üres vagont uta- romszáznál _ közli a megdöbsított vissza, mert nem volt kita- bentő tényt Varsányi József. -karítva, illetve kiürítve. Bel- Egy vágányon ötven kocsi fér földről tehát ide, a határállo-
el. Olyan nagy a zsúfoltság, másra kilenc hónap alatt ennyi hogy nem tudjuk a vagonokat szem;tes vagy értékes __ áruma- rakományigazítás, javítás, vagy ra?�ar;nyal ter�e�t, de uresnek egyéb szempontok szerint csommositett kocsi erkeze�. Egy-• portosítani. Ezért egy n.aptg tart 

egy va�onban , nem , ntka a a tartalékmozdonynak, amíg 20:30 , mazsa _szen, �uza, va� összegyűjt harminc javításra mutr_a�a. Mi;1dezt i;t kell ki- szoruló vagont. 
rakni, ;s ebbol , er:do,en tavaly Tavaly Komárom határállo
��adek, szeme_! c_�men 54 �as- más 2539 vonatot fogadott a uti teher�ocsit toltottek me�. , Duna túlsó partjáról 3 832 193 Ismeros vasutasok m�s�ltek tonna áruval. Az országot itt elnekem, hogy ennek a gepi ra- hagyta (azaz kilépett) 2527 vo
kodás az oka. A markolók az ol- nat 3 048 541 tonna áruval. 
dalfalak ., me�ől, a . sa��okból A bejövő vonatokból műszaki 
nem tudJak kiemelni az omlesz- és kereskedelmi okok miatt a tett árut. Lapátolni kellene! de magyar vasutasok 5712 kocsit arra nmcs ,ember. �zért aztán � utasítottak vissza. Ugyanilyen 
n;va:oztato becsukja a, vagor:iaJ- okokból a CSD (a csehszlovák tot, es bekopog a raktárnok iro- vasutak) képviselői a tőlünk ki
dája ablakán: induló vonatokból 13 008 va-

- Jani bácsi! Kiraktuk a gont nem vettek át. Ez is sokat 
kocsit, mehet tovább! mondó adat! 

A raktárnok tudomásul veszi A körzeti üzemfőnökség 262 

- Én vagyok az - fordul 
felém Markó László szerelő, 
esztergályos, és már jön is le a 
mozdonyról. Aztán gondjaikról 
és a munkakörülményekről be
szélgetünk. Tárgyilagosan tájé
koztat, kérdéseimre kertelés 
nélkül válaszol. 

- És a hideg? Az is törvény
szerű? Háboroghatna a lelkiismeret 

az információt, eszébe sem jut, kilométeres vonalhálózatán az hogy ellenőrizze a kocsit, való- elmúlt esztendőben 5 934 994 ban üres-e. M�ek gyalogol�on tonna árut raktak vagonokba, és , kapaszk':dJon a kocsira. amely a tervezettől csak 53 ezer A cimzett meg sohasem rekla- tonnával kevesebb. Az üzemfőmált, hogy hús
7 

t;iázsával kev,e- nökség területén 885 334 kocsit 
�ebb szenet,_buzat, vagy epeb kezeltek. A tervezett állomási arut kapott. lgy futnak aztán az kocsitartózkodás 20 63 óra a ,,üre�" kocsik a �atárig, Zá- tény: 24,18. Ennek �kai is�erho1;yba vagy Kon:aromba. Ott tek: géphiány, személyzetre váaz�I; az e�e a, ce��a tobo1;0� rás, elegytorlódás stb. bngad�_k , kilapa!olJa� a vag�- _ A létszámhiány már nyok k�ze �z ertekes arut, m�?d szinte veszélyezteti az elegyonnar:, 1Smet vagonokb? rB;kJak mozgást, a forgalmat _ keseaz ossz

7
kevert, , s�etm��tt reg a főnök. - Az üzemfőnökanyagot, es hulladekkent viszik ség kétezer vasutasa közül 

- Hány ember munkahelye 

ez a szerelde? 
- Huszonhárom szerelő és 

három segédmunkás dolgozik 
itt, közülük nyolcan forduló 
szolgálatban - válaszolja, mi
után egy könyvből ellenőrizte a 
létszámot. Kevesen va-

- Szóvá tettük már ezt is, de 

hiába. Nézze, hogy fel vagyunk 
öltözve! Így bujkálunk az akná
ban, dolgozunk a gépeken. 
Megizzadunk, aztán ha leál
lunk, könnyen megfázhatunk. 

A csarnok mennyezete alatt 
körben nyitva vannak az abla
kok. Nincs aki becsukja. És .a 
falon levő kaloriferek sem mű
ködnek. Hat szál csupasz cső
ben cirkulál csupán a gőz. 
Annyit ér, mint szenteltvíz a 
haldoklónak. 

Tányért se kapnak az ebédelők 

- Mutasd meg a szociális 
konténereket is! biztatja 
Mezei Miklós művezető. 

- Szociális konténer? · -
csodálkozom. 

- A csarnok végében lévő 
épületszárny, amelyben az öltö
zők és zuhanyozók voltak, már 
elavult, használhatatlan - ka
pom a felvilágosítást. - Ajtaja
it beszögelték, és az épületet le
bontják. Amíg el nem készül az 
új, az öltözőket, zuhanyozqkat 
és az irodákat konténerek pótol
ják. Négy, szociális célokat szol

. gáló konténer van. Ebből há-
rom a vontatásé és egy a szer
táré. 

Megtekintjük valamennyit. 
Kívülről szép, ízléses, tetszetős. 
Én lelkesedem. A bizalmi ke
vésbé. Elmagyarázza, hogy mi-

ért tökéletlen ez az ideiglenes 
megoldás. Felemeli a padlót ta
karó műanyag szőnyeget. Kar
vastagságnyi rés fut keresztbe 
faltól falig, amelyen tódul be
felé a hideg. Az elemeket csak 
így lehetett összeszerelni. Ezért 
aztán derékig hűvös, azon felül 
meleg a légtér. Erre különösen 
a nők érzékenyek. De arra min
denki, hogy műszak végén -
ha valaki fürödni akar - sorba 
kell állni, mert csak két zuha
nyozófülke van a konténerek
ben. A bojlerek is gyakran el
romlanak. Az öltözó'1c szek
rényajtói elvetemedtek, egy 
kulcs öt-hat zárat is nyit. 

- Karácsony előtt négyszáz 
foriptot loptak el emiatt az 
egyik munkatársunk szekré
nyéből - jegyzi meg a bizalmi. 

Vasúti tiszti egyenruhában 
fogad Varsányi József üzemfő
nök. Jó ízléssel berendezett iro
dája kényelmes, meghitt, de 

nem fényűző. A főnök precíz 
ember benyomását kelti. Mér
téktartóan, választékosan fogal
maz, az újságírónak csak je
gyezgetnie kell. 

- A rapszodikus szállítás 
jellemezte az elmúlt évben is 
üzemfőnökségünk munkáját -
mondja. - Nálunk az észak-dé
li forgalom a meghatározó. 

A szállítási csúcsok félévkor és 
az év végén vannak. Az elegy
rendezés hatvan százaléka a 
határforgalommal kapcsolatos. 
Azt hiszem, nem kell részletez
nem, hogy ez mennyivel ponto
sabb munkát követel tőlünk. A 

minőséget a csehszlovák part
ner bírálja el. Műszakilag kifo
gástalan, a szabályok szerint ra
kott vagonok léphetik át a ha
tárt. Elképesztő, hogy mennyi 
gondot, bajt okoznak az ide ér
kező hibás, vagy hanyagul ra-

tovább; . , , 1982-ben 795-en dolgoztak az Enn�l saJ;1os meg extre�_ebb úgynevezett frekventált mun-
esetek is elofordulnak. A kozel- kakörökben, tavaly már csak 

764-en. És az előrejelzés erre az 
esztendőre sem kedvezőbb. A 

dolgozók türelmetlenek, idege
sek, emiatt nagyobb a baleset
veszély. Sokan belátják, néha
néha más munkakörben is dol-a. gozniuk kell, többletmunkát vé
gezni, hogy rpenjen a vasút. 
A mozdonyvezetők például vo
natvezetői teendőket is ellátnak 
(a cukorrépaszezon idején még 
kocsirendezők is voltak), az ál
lomásfőnökök a hétvégeken 
térfelvigyázók, váltókezelők, to
latásvezetők. 

Elbúcsúzom a főnöktől. Még 
egyszer kisétálok a rendezőbe. 
Hűvös szél fúj. Amerre a szem 
ellát, mozdulatlan kocsisorok 
vesztegelnek az átrakó csonka
vágányokon. Az egyik brigád 
éppen műtrágyát lapátol, rin

A vontatási üzemegység málló vakolatú javítócsarnok.a. illetve a lezárt szociális épülete. E16térben fúzalapokat helyez a kocsiajtó-
a konténerek hoz. 

(Laczkó Ildikó felvételei) Kaszala, Sándor 
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Vasútegészségügy-közlekedésbiztonság (3.). 

Á kiegyensúlyozatlan ember 

alkalmasságának megítélése 
Az emberiség aránylag meg

döbbentő nagy százalékát te
szik ki az elmebetegek, a gyen
geelméjűek, a neurotikusok és 
pszichopaták. Bár pontos ada
tok nem állanak rendelkezé
sünkre, s a biológiai értelemben 
vett fejlődés a tökéletesedés 
irányát jelzi, mégis oly nagyszá
mú és sokoldalú az egészség
károsító tényező, hogy az embe
riség lelki egészségének biztosí
tása érdekében a pszichiátriai 
gyógykezelésnek nagy erMeszí
tésekre van és lesz szüksége az 
elkövetkezendő években. 

A közlekedésben rendkívül 
fontos, hogy a foglalkoztatottak 
kiegyensúlyozott személyiség
szerkezetű egyének legyenek. 
Véleményem szerint a közleke
dés biztonság szempontjából a 
legveszélyesebbnek éppen a ki
egyensúlyozatlan személyiség
szerkezetű, azaz a pszichopata 
emberek mutatkoznak. 

Kiket nevezünk 
pszichopatának? 

Pszichopatáknak nevezzük a 
kórosan, kiegyensúlyozatlanul 
fejlett embereket, akiknek 
egyes személyi összetevői kö
zött nincs meg a kellő össz
hang, s ezért a társadalomba 
nehezebben illeszkednek be, és 
a társadalom is másként ítéli 
meg őket, mint átlagembereket. 
A pszichopatákat tehát egyfelől 
a lelki szerkezet kiegyensúlyo
zatlansága, másfelől ebből a ki
egyensúlyozatlanságból adódó 
kóros reakciós készség, vagyis 
a mindennapi életben megmu
tatkozó kiegyensúlyozatlan kó
ros magatartásmód jellemzi. 

A pszichopatia keletkezésé
ben általában az öröklődésnek, 
illetve a veleszületettségnek tu
lajdonítottak nagy jelentőséget. 
Kétségtelen azonban, hogy a 
pszichopatiás vonások egy-egy 

embernél, az élet fejlődése fo
lyamán, külső behatásokra ke
letkeznek. Éppen ezért ugyan
így a megfelelő külső behatá
sokra megvan a kisebb-na
gyobb remény arra, hogy e kó
ros jellemvonások hacsak rész
ben is, de eltűnjenek. 

A pszichopatia eredetének 
kutatása folytán nemegyszer a 
hozzátartozóknál nagymértékű 
alkoholizálást, súlyos anyagcse
re-betegségeket, nemibetegsé
geket stb. találtak, melyek a 
csírasejt-károsodás révén nagy
mértékben elősegítői voltak a 
pszichopatás egyéniség kiala
kulásának. Ugyanígy károsító 
tényezőként vethetők fel a mé-

hen belül elszenvedett bántal
mak, a szülési ártalmak, a cse
csemőkori táplálkozási zavarok, 
a balesetek, a fertőző betegsé
gek, s a mérgezések, melyek az
után a személyiség alakulásá
ban döntő szerepet játszhatnak. 
Így például a gyermekkorban 
elszenvedett agyvelőgyulladá
sos megbetegedéseknél gyakori 
a jellegzetes személyiségfejlő
dési zavar kialakulása, a pszi
chopatás jellemvonások fel
lépte. 

A betegség jelei 

A pszichopatás személyiség 
kialakulásában rendkívül nagy 
jelentősége van a szülők által 
adott példáknak. A pszichopa
tás szülő többnyire pszichopa
tássá neveli a gyermekét. Ha
sonló hatással lehet a személyi
ség fejlődésére a nevelő, a taní
tó, a tanár is. A nem megfelelő 
környezet is elősegíti, különö
sen gyermekkorban, a helyte
len életvezetés kifejlesztését. 

A pszichopátia olyan ki
egyensúlyozatlan személyiség
szerkezetű egyén állapotképe, 
melyben az intellektuális, érzel
mi, indulati és ösztönműködé
sek nem állnak egymással he
lyes arányban, s vagy a beteg, 
vagy a közösség szenved miat
ta. Például pszichopata az az 
egyén, aki érzelmi körének hiá
nyos fejlettsége, érzelmi béna
sága miatt senkivel nem tud ér
zelmi kapcsolatot teremteni. 
Ezért mindenkivel, vagy csak 
bizonyos egyénekkel szemben 
durván, kegyetlenül bánik, 
minduntalan beleütközik a 
fennálló törvényes rendelkezé
sekbe vagy az emberek egymás 
közötti magatartását meghatá
rozó íratlan szabályokba stb. 
Soraikból kerülnek ki a bűnö
zők, a kábítószerélvezők, a má
soknak állandóan ártani aka
rók, az állhatatlanok, akik kép
telenek egy helyen, egy munka
körben hosszabb ideig marad
ni, a krónikusan hazudozók, a 
cinikusan mindent rombolók, 
az emberi hiszékenységet és jó
indulatot szívtelenül ki!Íaszná
lók stb. 

Közülük kerülnek ki azok a 
száguldozó gépjárművezetők, 
akik a tilos lámpajelzések elle
nére gátlástalanul haladnak át 
az útkereszteződésekben; lélek
zetelállító vakmerőséggel ma
nővereznek az utakon, a leg
alapvetőbb közlekedési szabá
lyoknak is fittyethányva. Hatá
rozottan állítom, hogy az esetek 
nagy részénél mind a közúti, 

mind a vasúti balesetek létrejöt
tében a balesetveszélyes hely
zetek létrehozásában, éppen 
ezeknek az agresszív, felelőt
len, kiegyensúlyozatlan szemé
lyiségszerkezetű egyéneknek 
van döntő szerepük. Sajnos, ha 

magángépjármű-vezetőkről 
van szó, akkor az esetek túlnyo
mó többségében megússzák 
szabálysértéseiket pénzbünte
téssel, s a legritkább eset, hogy 
ezért valakit kötelező alkalmas
sági felülvizsgálatra rendelné
nek. Kifizetik a büntetést, s az 
állandó veszélyforrást jelentő 
magatartásukkal, nem egy eset
ben, szinte rettegésben tartják 
a közlekedési szabályokat be
tartó embereket. Ezek a szemé
lyek azok, akiknél, ha mégis 
rendkívüli alkalmassági vizsgá
latra kerülnek, az illetékes 
szakemberek előtt egyértelmű
en rajzolódik ki a kóros szemé
lyiségszerkezetű, a pszichopata 
egyén típusa. 

Tisztázni kell 
az alkalmatlanságot 

Az elmúlt évtizedekben volt 
alkalmam tapasztalni azt a szo
morú tényt, hogy míg az egyes 
betegségeknél aránylag egyér
telműen és könnyen sikerül az 
alkalmatlanságot tisztázni, ad
dig a kiegyensúlyozatlan sze
mélyiségszerkezetű, pszichopa
ták kiszűrése még mindig ne
héz feladat, s számos esetben 
csak akkor kerülnek rendkívüli 
alkalmassági vizsgálatra, ami
kor már a közlekedésben az 
egyes munkaterületeken rövi
debb-hosszabb idő után a sza
bálysértések tucatját elkövet
ték. 

Az orvostudományban az 
eredményes munkához alapve
tő feladat a góckutatás, majd a 
góctalanítás. Úgy gondolom, 
hogy azoknak - akik a közle
kedés egyes munkaterületein a 
kiegyensúlyozatlan, fegyelme
zetlen magatartásukkal az ál
landó veszélyforrást jelentik -, 
a góctalanítása, kiszűrése, idő
ben való rendkívüli alkalmas
sági vizsgálatra való rendelése 
csak széles társadalmi-szakmai 
összefogással lehetséges. 

A következő számban a köz
lekedésbiztonság szempontjá
ból egy másik fontos egészség
ügyi kérdésre, az eszméletvesz
téses rosszullétekre, ezeknek a 
rosszulléteknek különösen bal
esetveszélyes voltára hívom fel 
a figyelmet. 

Dr. Rábai Kálmán 

A fogszabályozás jelentősége 

Az ember arcának harmóniá- ses nyelés és valamely légzési A torz arcvonások, a selypí-
ját nagymértékben a fogak ha- akadály (pl. túl nagy orrmandu- tés a gyermeket visszahúzódó
tározzák meg. Az előreálló felső lák) nem késztetik arra, hogy vá teszik, aki az őt kigúnyoló 
fogakat - gondoljunk Brigitte folytonosan a száján lélegezzen. csúfolódó környezet megnyilvá
Bardot-ra - nőiesnek tartjuk, A csecsemő csontösszekötte- nulásait természetesen ellensé
míg az előreugró áll, előreálló tései meglehetősen lazák, így ges érzelmekkel fogadja. Ily 
alsó fogak, a „bulldogharapás", szopáskor a keletkezett vákum módon súlyos gátlások, jellem
erőszakos, férfias külsőt jelente- és a nyelv nyomása alakítja a beli törések következhetnek be. 
nek. Az életkor előrehaladtával szájpadlást, kerekíti a felső fog- Ezért különösen nagy jelentő
azonban ezek a vonások egyre ívet. ségű a változás, ha a rendelle
erősebbek lesznek, és mind job- A fogazati rendellenességek nességet és annak torzító hatá
ban zavarják az arcvonások gyógyításának fontosságát mu- sát sikerül megszüntetni. 
összhangját. tatja az is, hogy a rendellenes- A fogszabályozás gyakran 

Az, hogy a fogak nem szabá- ségek ok-okozati kapcsolatban évekig tart, hiszen a fogváltás 
lyos rendben, nem pontos il- vannak a fogazat egyéb megbe- időszakából áthúzódik a 
leszkedéssel helyezkednek el a tegedéseivel. Régóta ismeretes maradófogazat kialakulásáig, 
fogívben, nemcsak esztétikai a fogazat helyzeti rendellenes- felhasználva a növekedés adta 
probléma, hanem rontja a hasz- sége, a fogszuvasodás, vala- lehetőségeket is. A szülőt, a 
nálhatóságot is. Tehát az alaki mint a fogágybetegségek kap- gyermeket egyaránt prőbára te
problémák - működésbeli za- csolata. A torlódott fogsor fogai szi. Nem szabad mégsem a 
varokat okoznak. könnyebben szuvasodnak, gyermekfogorvos beutalóját, is-

A szabályos fogazat kialaku.,. mert a torlódás miatt a fogak mételt figyelmeztetését zakla
lása függ az öröklődéstől, de között olyan tisztíthatatlan zu- tásnak venni. 
legfőképpen a helyes funkció- gok keletkeznek, amelyek ked- Ez a megelőzés igen átfogó 
tól. Az állcsontok és fogívek fej- veznek a lepedék lerakódásá- jelentőségű, az arc esztétikáját, 
lődése szempontjából a normá- nak. a hangképzés helyességét és a 
lis működést az jelenti, ha a ¾. arcvonások harmóniáját fogazat épségét is befolyásol
csecsemő mellről szopik, majd még egyáltalán nem befolyása- hatjuk általa. 
a kisgyermek kiadósan rág, és ló metszőfogtorlódás szinte 
nincsenek rossz szokásai - minden esetben szuvasodással 
mint v •ijjszopás - nyelvlöké- és állandó ínygyulladással jár. 

Dr. Horváth Edit 
ellenőrző főorvos 

Áremelés után 

Kiknek, mennyit könnyíthet 

anyagi helyzetén a társadalom? 
A szakszervezetek álláspontját méltányolta kormányzatunk 

A január 23-tól hatályba lépő 
árváltozások szükségességéről 
sokoldalú tájékoztatást kap
tunk. Az is köztudomású. hogy 
ezek az intézkedések a nagy
családosokat, az alacsony nyug
díjjal rendelkező idős embere
ket az eddigieknél nehezebb 
helyzetbe hozták. A párt és kor
mányszervek a szakszerveze
tek kezdeményezésére - figye
lembe véve e réteg helyzetét -
szükségesnek tartották a jöve
delemcsökkentő hatások mér
séklését. E meggondolások 
alapján került sor egyes társa
dalombiztosítási ellátások ki
egészítésére, felemelésére. 

Havi 70 forinttal 

1984. január l-től havi 70 fo
rinttal ki kell egészíteni azokat 
a nyugellátásokat, baleseti rok
kantsági nyugdíjakat, hozzátar
tozói baleseti nyugellátásokat, 
valamint a nyugdíjszerű egyéb 
ellátásokat, amelyeket a 
45/1970. (XI. 4.) Korm. számú 
rendelet és módosító rendelke
zései szerint évenként rendsze
resen emelni kell és amelyek 
összege a havi 2800 forintot 
nem haj.adja meg. 

A havi 2800 forint összegha
tár szempontjából figyelmen kí
vül kell hagyni: a nyugellátá
sok és egyéb ellátások évenkén
ti, rendszeres emeléséről szóló 
jogszabályok szerint 1984. évre, 
ezt követően pedig az ellátás 
megállapításának az évére járó 
emelés, a kivételes ellátás, a sa
játjogú nyugellátás megállapí
tását követően elszenvedett 
üzemi baleset (foglalkozási be
tegség) alapján folyósított bal
eseti járadék, az ösztönző nyug
díjpótlék összegét, továbbá a 
házastársi pótlékot, a családi 
pótlékot a házastárs és a gyer
mek után járó jövedelempótlé
kot, valamint a nem társada
lombiztosítási jogszabály alap
ján folyósított juttatást vagy el
látást. (A 290 forint kiegészítést 
az összeghatár szempontjából 
figyelembe kell venni.) 

A házastársi pótlék összege 

Január 1-tol 

1984. január l-től egységesen után. Ha két gyermek közül az 
havi 820 forint, amelyet havi egyik tartósan beteg, illetve 
220 (180 + 40) forinttal kell ki- testileg vagy szellemileg fogya
egészíteni - összeghatárra te- tékos, a két gyermek után ösz
kintet nélkül. Ennek megfelelő- szesen havi 1610 forint (a beteg 
en a már megállapított, tört ösz- gyermek után 880, a másik 
szegű házastársi pótlékokat ha- után 730) családi pótlék jár. Ha
vi 70 forinttal emelni kell. vi 880 forint a családi pótlék 

Havi 70 forinttal kell emelni a összege a nevelőszülőhöz ki-
750 forintban megállapított há- helyezett állami gondozott 
zastársi pótlékot. A havi 700 fo- gyermek után. 
rint összegű házastársi pótlékot A családipótlék-emelés 
pedig - figyelemmel az egysé- 84 469 vasutas gyermeket 
ges 820 forint házastársi összeg- érint, s ez évente 64 millió Ft. 
re - havi 120 forinttal kell 
emelni. 

A nyugdíjkiegészítés 71 258 
nyugdíjas vasutast érint, mely
ben a 3685 árvaellátásra jogo
sult is benne van. Havi kihatása 
4 988 060 Ft, éves szinten 
59 millió 868 ezer 660 Ft. A há
zastársi pótlék rendezése 7916 
nyugdíjast érint, 6 millió 
098 ezer 510 Ft évi kihatással. 

Hogyan alakul 
a családi pótlék? 

1984. január l-től a gyérme
kenként járó családi pótlékot 
70 forinttal kell emelni. Ennek 
megfelelően a családi pótlék 
összege a következőképpen ala
kul: 
- egy gyermek után 

a gyermek 
hatéves koráig 

- egy gyermek után 
(egyedülállónak) 

- két gyermek után 
(670 Ft/fö) 

- két gyermek után 

370 Ft 

670 Ft 

1340 Ft 

(egyedülállónak) 1460 Ft 
- három gyermek után 

(730 Ft/fö) 2190 Ft 
- négy gyermek után 

(730 Ft/fö) 
- öt gyermek után 

(700 Ft/fö) 
- hat gyermek után 

(680 Ft/fö) 
- minden további 

gyermek után 

2920 Ft 

3500 Ft 

4080 Ft 

ezen felül 680 Ft 
Havi 880 forint a családi pót

lék összege a tartósan beteg, il
letve a testileg vagy szellemileg 
súlyosan fogyatékos, állandó 
felügyeletre szoruló gyermek 

Gyesen levők 
• 

jövedelempótléka 

A gyermek után járó jövede
lempótlék összege 1984. január 
l-től havi 200 forint. (Jövede
lempótlékra az a dolgozó jogo
sult, akinek háztartásában csak 
egy gyermek van és ez után a 
gyermek után családi pótlék 
nem állapítható meg azért, 
mert a gyermek 6 éven felüli, 
vagy árvaellátásban részesül, 
vagy harmadéves szakmunkás
tanuló, vagy szakmunkástanu
ló-otthonban helyezték el.) Ez 
az intézkedés 6500 vasutas 
gyermeket érint, ami évente 5 
millió 430 ezer forint. 

A gyermekgondozási segély
re jogosultaknak - függetlenül 
a gyermekek számától - 1984. 
január l-től havi 290 forint 
helyett havi 360 forint jövede
lempótlék jár. A gyes-en iévő 
édesanyák jövedelemp.ótlék
emelése 3750 vasutast érint, ez 
évente 2 millió 900 ezer forint. 

Nyilvánvaló, hogy a jövede
lemkiegészítés - a hetven fo
rint - nem fedezi a teljes több
letkiadást. Nem is fedezheti, hi
szen nem vállalhat magára 
ugyanakkora kiadást a költség
vetés, mint amekkorától az ár
kiegészítések csökkentésével 
megszabadulni kíván. Az or
szág jelenlegi helyzetében csak 
arra van mód, hogy e szerény 
mértékű támogatással köny
nyítsünk a leginkább rászoru
lók helyzetén. 

Dr. Bordi István 
a VSZTO vezetője 

Új betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítási tarifák 

Január 31-én sajtótájé
koztatót tartottak az Álla
mi Biztosítónál. Tar Jenő 
ügyvezető igazgató egye
bek között elmondotta, 
hogy az elmúlt évben 2,5 
millió kárügyet intéztek, s 
mintegy 10 milliárd forint 
kártérítést fizettek ki. Ez
után részletesen. foglalko
zott a különböző biztosítá
sokkal, köztük a január 
l-én életbe lépett új beteg
ség-, baleset- és poggyász
biztosítási tarifákkal. Ez
úttal erről tájékoztatjuk ol
vasóinkat. 

Az Állami Biztosító több 
mint öt éve vezette be a beteg
ség-, a baleset- és poggyászbiz
tosítást a külföldre utazók ré
szére. Az évről évre növekvő 
turistaforgalomnak, nyugati ro
konlátogatásoknak köszönhető
en gyorsan népszerűvé vált a 
magyar turisták körében, hi
szen a kiutazók több mint 60 
százaléka veszi igénybe. E szer
ződésben ugyanis a biztosító a 
baleset és poggyászbiztosítás 
mellett vállalta azt is, hogy a 
külföldön, sürgős orvosi ellátás
ra vagy kórházi ápolásra szoru
ló magyar állampolgárok he
lyett az orvosnak, kórháznak -

az illető ország pénznemében 
- megtéríti a gyógykezeléssel 
kapcsolatosan felmerült kiadá
sokat. 

A tőkés országokban igen 
borsos kórházi ápolási költsé
gek, gyógyszerárak stb. átválla
lása megfelelő biztonságot je
lentett és jelent ma is a magyar 
turistáknak. Ugyanakkor az 
egyébként sem a magyar turis
ták zsebéhez mért külföldi 
gyógykezelési költségek min
den várakozást felülmúló mó
don emelkedtek. 

A költségek. robbanásszerú 
növekedése késztette a biztosí
tót arra, hogy ez év január 1-től 
a betegség-, baleset- és pogy
gyászbiztosítás feltételeit és dí
jait az alábbiak szerint módo
sítsa: 

- a kinttartózkodás első 30 
napjára 10 Ft/nap, a folyamatos 
külföldi tartózkodás 31. napjá
tól a napi térítés 20 forintra nő. 
Ha valaki egyénileg - magán
célból.....:. utazik, minimálisan 10 
napra, illetve maximum 1 éves 
időtartamra kérheti a biztosí-
tást. 

Az utazási irodáknál szerve
zett utakm\l csak a társasutazás 
tényleges napjaira fizetendő a 
biztosítás. Tehát például egy 

háromnapos bécsi utazásnál 
személyenként naponta 10 fo
rintot fizetnek a résztvevők. 

A díjemeléssel párhuzamo
san - szolgáltatásbővítésként 
- a 100 OOO forintos balesetbiz-

tosítási összeget 150 OOO forint
ra emelték. Az Állami Biztosító 
megállapodott az American In
ternational Group nevű, az 
egész világot behálózó szerve
zettel rendelkező biztosítási in
tézettel abban, hogy a sürgős 
orvosi kezelésre kórházi ápolás
ra sz�ruló magyar állampolgá
roknak, a biztosítási kötvény
ben meghatározott esetekben 
és feltételek mellett képvisele
tein keresztül segítséget nyújt. 

1984. január l-től némileg 
módosul a szocialista országok
ban érvényes baleset- és pogy
gyász biztosítások díjtétele is. 
Az utazási irodák által szerve
zett társasutazásoknál napi 5 
Ft a díj. Az utazási irodáknál 
egyénileg váltott „tasakos" biz
tosítások tarifái: 
15 Ft-os tasak 1-3 napra 
30 Ft-os tasak 4-9 napra 
60 Ft-os tasak 10-15 napra 

100 Ft-os tasak 16-30 napra 
30 napot meghaladó tartamra a 
díj napi 5 Ft. 

Ha valaki az Állami Biztosító
nál, a MALÉV-nél, vagy az 
Autóklubnál köt biztosítást: 
1-3 napra 15 Ft 
4-10 napra 50 Ft 
11 naptól napi 5 Ft 

Megszűnt tehát az a korábbi 
előírás, hogy csak minimálisan 
10 napra köthető a biztosítás. 
Szolgáltatásbóvítésként ennél a 
biztosításnál is a 100 OOO forin· 
tos balesetbiztosítási összeget 
150 OOO forintra növelték. 



1984. FEBRUÁR 16. MAGYAR VASUTAS 7 

Siklós János A titok csak ennyi: 

Jessica Thomson Szeretni kell a gyerekeket 
III. Látogatás az Északi Járműjavító napközis óvodájában 

Teljes győzelem - örven- Ugye nem haragszik, közben jégkockát rakott az öb-
dezett Benő -, úgy érzem ma- hogy megszólítom? lös pohárba, száraz martinit töl-
gam, mintha újjászülettem vol- Zavarában hümmögött vala- tött rá, és fölhajtotta. 
·na. Káldor Benő szabad, füg- mit, mert senkivel sem volt be- Újra töltött, bekapcsolta a ze
getlen ember, homlokáról leke- szélő viszonyban, a köszönéssel negépet, és táncolt egymagá
rült a szégyen bélyege. Jessica is csak úgy élt, aki üdvözölte, ban a rock-zenére, mert a fá
Thomson, te drága nő, te külön- annak viszonozta. Perlayné a radtságot levezetni leginkább 
leges teremtménye az istennek, hümmögést úgy értelmezte, mozgással lehet. . 
legyen áldott a te neved. hogy a szabó egyenesen örül Unalmában újra ivott, és to-

A lány szótlanul hallgatta. annak, hogy ő leszólította. vább táncolt egy gatyában. 
_ Mi az, te nem is örülsz? _ Tudja, annyira megszok- Rendületlenül ivott é:, rendület-
- Jaj, hogy kérdezhetsz tam a hölgyet, Jessica Thom- lenül táncolt. 

ilyet! Én is boldog vagyok, sike- sont, hogy isten bizony hiány- - Hej, a szép cigánynő, ha 
rült a vállalkozás. zik , hetek óta nem látom. Csak most itt volna Tahiti szigetéről! 

_ Az igazi érdem a tiéd, Jes- nem beteg? - kiáltotta, és a mólés ember 
sica. Nekem az életemben nem Káldor agyában fölszabadult túlfűtött hangján énekelte: 
jutott volna eszembe, hogy egy az indulat, de uralkodott ma- ,,Nincsen olyan lány, mint a ci-
ilyen nevet válasszunk, és an- gán. gánylány, Jessica Thomson is 
gol újságírónőként járkálj ve- Nem kérem, nem beteg. cigánylány, angol cigánylány, 

• Elutazott? isaszegi roma lány" ... - For-lem. 
Ne túlozz és ne szerény- Igen, elutazott - kapott a gatta a magnószalagot, és tán-

szón. colt. kedj. 
'lz k Csak nem haza? Késő délután kitántorgott a - Egyáltalán nem tu o . 

De, hazautazott. konyhába, eredetileg a hűtő-Egy isaszegi cigánylány megbo-
szekrényhez indult, de az asztal londította a fél várost. Szent isten, olyan messzi-

„MÁV Északi Járműjavitó 
Üzem Óvoda" - hirdeti a tábla 
a rácsos kapun. Mellette az 
emeletes házaknál megszokott 
csengő és kaputelefon. Bemon
dom a mikrofonba, mi járatban 
vagyok. A dadus már tud ró
lam, egyébként nem kerülhet
nék olyan könnyen a kerítésen 
belülre, a kék mászókákkal, pi
ros csúszókákkal felszerelt tá
gas udvarra. A két kör alakú 
medencét vastagon takarja a hó 
és a gyerekeknek épített 
KRESZ-pályából is csak a táb
lák láthatók. Nyáron vidám itt 
az élet! 

Ebéd után érkeztem, csend 
van az egyemeletes kis épület
ben, pihennek az apróságok. 
Róza Imréné vezető óvónővel 
halk léptekkel körbejárjuk az 
épületet. 

Ragyog minden 
- Érettségizett cigánylány, re? előtt megállította az asszony 

akinek az apja prímás, ezt ne Olyan messzire. fényképe. Pontosan Benő sz;- Így tudom meg, hogy 1980-ra 
felejtsd el. Éppen a múltkor néztem me közé nézett, rideg szigoru- készült el az óvoda. Építését 

a térképen, a Tahiti-szigetek sággal figyelte a fölhevült em- már évek óta tervezték, mivel a Csak gratulálni tudok. 
még Amerikánál is messzebb bert. Leült a dupla fedelű asztal régi - most is működő - óvo-- Az kevés. elé, és unottan bámult vissza a da befogadóképessége már - Ja, a megállapodás érvé- van. . . 

7 képre 
nyes, a negyvenezer forint a M_1 van a sZigetekkel. · nem volt elegendő, ezért taná-

N d tá Farkasszemet néztek, és Be- cs1· o'voda' kban kellett elhelyezni· tiéd. Ennvit ígértem. -
, 

mc�en sem_m1, ; a - , h J • 1 g M d f raszt leh t nő egyszer csak azt erezte, ogy a gyerekeket. Az u'.; e 'pu··let 150 - Úgy van. Az üzlet, az üz- vo _sa . icso, a a , o e 
k f ··1· · f . 'b , 

let és én odébállok az Ilyen hosszu utazas. hátul a nya a O ott, a eJe en gyerek kényelmes elhelyezésére 
� Sajnállak. 

· 
Káldor azt hi�, hogy az asz- megvillan valami, és ez a villa- alkalmas. Most 140 a létszám, 

J · . Th b f . szony bolond. Rahagyta. nás fölfelé mászik a fejébe:, el?- de alig négyéves működése - ess1ca omson e eJez- B. l 'b f '  rekúszik, eléri a homlokat, es alatt VI·gya'ztak 1·tt ma'r 180 gye-t "k ''d' 't 'k .d 1 - 1zony, az va o an arasz- b e mu o ese , s ami or maJ e- t, beleáll a szemé e. rekre is. Nemcsak az Északi Sza'll a vonatro'l valahol és beJ·e- 0 · . . M" th · tl "k dol . , m a 1smere en ero - JárműJ"avító Üzem dolgozóinak lentkezik, leíria nevét: Gondi - A VI_sszautazas is eppen ' k ko onya'J"a'ban és ·, h. goznana a P gyerekei J. árnak ide, hanem az Ma,n ·a. Jessica Thomson örökre olyan ne ez_· . kn k ' 1 k d Od h · · azo a a parancsara cse e e - utca másik oldaláról, a szemben eltűnt, csak Brink regényében .. - a is ne ez, Vissza se ne, egy pillanat alatt elhagyta lévő Ganz Kapcsolók és Készü-marad fenn ez a név. konnyebb. . alk h 1 b b ' f"'lállt 1 k d · az O O os am as�g, � , . 't
' lékek gyárából is. Ezenkívül a Sajnállak - Már ne vegye to a o as- a _ _  dup_la asztalla __ P felso bon toJ� busz hozza a vasutas gyereke--

A , rt · ttel k nak Káldor úr, mikor jön visz- f 1 t tt k ó ,- ze , , megszere_ e ' sza? Megvallom magának, én � nyi„o a, -�z ��es ancs __ cso- ket naponta a MÁV Kórház, a sz1vesen elnek veled Es ha h .. 1 rompolve tort ossze a koveze- Benczu' r utcai· o'voda e's a MA'V • . 'k 1 . 
· 
b all azonnal láttam, hogy a o gy oszmte merne enm, ev a- tik vil, b ,1 al, Mond ten, a kép a sarokba repült. Az Igazgatóság épülete elől , k d 1 1 tt egzo us ag o v o. - ztal al , 1 . , . t , nan;i ne e. , szere mes e em tam is a lakó bizottságban hogy 

as so apJan mm egymas . , , 
beled, pedig tudom, ebben az . , , ' ki mellé illesztett csempék, sora- A helyise�ekbe1;, a �olyoso-
esetben ez többszörösen is osto- ol�an

d 
n
ki
t�a sze

b
� te

ul
remtes, a t koztak a betétkönyvek. Megkö- kon nagy _ a tisztasag., S:mte ra-

b , mm en meg am . vülten állt az asztal előtt nem gyog mmden. Belepunk az asag. . , - Hogy mikor jön vissza? e'rtette ezt az egész szit�ációt, egyik �ltöző helyi�égbe. Egy Ha nem IS 0stobasag, de Azt hiszem nemsokára. d d · tak ·t N ta ' 1 l l '  lt ' hiszen ő nem is gondolt arra, � us eppe� . an · apon ert� met en, e eg vo_ e_gyszer - És ugyebár továbbra is itt k ·t f rt-tl ·t k tak ·1 t b h t-bb · hogy felnyissa az asztallapot, _e _szer : 0 em ene , a .. a-az e e em en, so a o e. lakik a mi környezetünkben? akarata ellenére, saját magától n _�s pedig folyamatos. A .!�.g-- Egyébként is, ebben a vá- _'Hát hogyne. cselekedett így a keze, a fejé- gonnyel eltaka� rekesz:k _folott rosban Jessica Thomson foga- _ A beszéde is egészen eltér ben keletkezett villanás igaz- ott van���- a Jele_k: kifli,_ ga-lom, ebből a nőből nem lehet itt az ismert nyelvektől, egzotikus. gatta mozdulatait, amellyel le- l�mb, 
__ 
tukor,

. 
kafic_

a. A Jelek Gondi Mária. !'edig ez a város Hallottam egyszer, és mindjárt kotorta a betétkönyveket őrző tobbszor meg1s!11e�od?�� a polkedvemre valo, de lehet, hogy észerevettem, különleges nyelv. asszony képét. cok?n �o.:akozo kis fesuk, fog-csak azért, mert te is itt vagy. _ Valóban 'különleges· Lassan magához tért, fölvette kefe� folott. 
. 

. 
- Hová mész? nyelv. a sarokból a fényképet, és SaJnos, -�md}g , va;1 olya;1 
- Még nem tudom, való- (Alig bírta megőrizni mérték-

olyan erővel csapta a gáztűz- ��rek, aki, 1tt lat eleteben elo-
színű férjhez megyek, külföld- tartó viselkedését, eszébe jutott hely alá, hogy darabokra tört. szor fo?kefet. D; ;bben a kor: 
re. az isaszegi cigány nyelv a maga _ Jessica vezetett nyomra ban meg ;1em keso megtan_�1 - Ez komoly? egzotikumával.) _ dünnyögte magában-, Jes- a_f�gmos�st. A rendre

_, 
� h1gie-- Eléggé komoly, de azért - És anyanyelven tetszik sica Thomson, a cigánylány. ma.i_ szabályok. betartásaz;a_ ne-meglátogatlak majd, ha nem társalogni vele? Bement a szobába lefeküdt a veles - az egyik fontos celJa az veszed rossz néven. _ Ha't igen, kénytelen va- ' 

' d '  k heverőn, és elaludt. Másnap ovo ana . - Boldog lennék, -több ilyen 
gyok, mert nem tud magyarul. B , k d. 'k hajnalban ébredt fel. izonyara evesen tu Ja , gyönyörű nő nem igen szalad- Rövid szünetet tartott, azután hogy az óvodai pedagógiai gál a földön. hozzátette; csak a személyes Vége munka is szigorúan megszabott - Ez némi túlzás. holmiját hozza magával, tudja, 

Jessica Thomson egy éjszaka kizárólag tahiti viseletben haj-
észrevétlenül eltűnt a városból. landó megjelenni az esküvőn. 

A tél végén, egy szombati na- _ Jaj de megértem, de meg-
pon Benő nem nyitotta ki a sza- értem. 
bóságot. J essica távozása után _ Én nem vagyok ennyire 
megállás nélkül doJ.gozott, a be- megértő, megpirongattam a túl
csületének helyreállításáért fo- zott ragaszkodásért. 
lyó küzdelem nehéz hónapjai- _ Szegény teremtés, ilyen 
ban keletkezett hátralékait le- távolra kerülni a szülői ház
dolgozta. Fáradtnak érezte ma- tól ... 
gát. Elindult a temetőbe, de út- - Hát ilyen az élet, ráadásul 
közben •meggondolta magát. megsértődött, amiért megdor
Olvad a hó, nagy a sár, ilyenkor gáltam, na de annyi baj legyen, 
nem érdemes kimenni, majd majd megbékél. 
később, ha javul az idő. A ház A kapuban megjelent a lakó
előtt sétálgatott céltalanul, mo- bizottság elnöke. Perlayné egy 
gorva hangulatban járkált, és kurta köszönéssel búcsúzott, és 
azon tűnődött, hogy megszün- megiramodott. Megállította az 
tesse-e az ipart, vagy tartsa elnököt. 
még egy ideig. Az asszony halá- Káldor befejezte a hétvégi 
la után azon a ponton volt, nagytakarítást. Elfáradt az asz= 
hogy befejezi, de Jessica közre- szonynak való munkában. Igaz, 
működése után megváltoztatta hogy tisztább, rendesebb a la
szándékát. Megfiatalodott, újra kás, mint amikor a bejárónő ta
elismert, tiszteletreméltó polgá- karit, de ez mégsem éri meg a 
ra a városnak, miért adná fel az ráfordított időt. Keres egy má
ipart, amikor annyi a megren- sik asszonyt, mert ez nem meg
delés, hogy alig győzi. bízható, gyakran előfordul, 

Egy következő gondolat vagy hogy nem Jön el. Azt mondja, a 
hangulat elűzte ezt a magabiz- férje úgy megpofozza, hogy na
tos felfogást. Miért törje magát? pokig nem tud emberek közé 
Mi értelme az egésznek? Nem menni. Semmirevaló némber, a 
sikerült eljutnia e'gy szilárdabb férj eljárása nagyra értékelendő 
állásponthoz, magába mélyed- - állapította meg Káldor - és 
ve lépdelt, és egyszer csak meg- utólag sajnálta, hogy annak ide
szólították. jén nem így kezdte ő is az asz-

- Káldor úr, ha szabad- szonnyal - isten nyugosztalja 
na . . . -, amikor az rászolgált a pofo-
. - Fölnézett, és ott állt előtte nokra. 
Perlayné a szemben lévő lakás Nem tett volna csúffá, az egy
tulajdonosa. szer biztos - motyorogta, és 

Babits Miltályra•emlékeztek 

Szavaló tisztjelöltek 

tanterv szerint folyik. Vannak 
feladatok, amelyeket már óvo
dás korban is végre kell tudni 
hajtani, és vannak célok, ame
lyeket el kell érni. Erről tanús
kodik a mindenkori napirend. 
Csupán egy kis ízelítő belőle: a 
matematika - halmazok kép
zése, összehasonlítás becsléssel 
és párosítással. Irodalom -
aranytarajos kiskakas, új mese. 
Környezetismeret - téli örö
mök. Ábrázolás - legkedve
sebb babám. Bizony, igazi tan
tárgyak ezek, s a feladatok 
megoldása sem volna egyszerű, 
ha a kicsik nem játékos formá
ban birkóznának meg vele. 

Megcsodálom még az öltöző 
falára kiaggatott festményeket. 
Kék mezőben bumfordi hóem
berek, havas fák, bokrok. Ezek 
minden bizonnyal az utóbbi na
pok alkotásai, hiszen most esett 
a hó. 

Benézünk még az orvosi ren
delőbe, ahol az egyik falon de
rékmagasságban hosszú tükröt 
pillantok meg. Ez a logopédus 
munkaeszköze. Ő is itt rendel, 
vagyis egymást váltják az or
vossal. A csendes pihenő alatt 
nem akarunk zavarni a foglal
koztatókban, ezért csak benyi
tunk, de így is álmos, kíváncsi 
pillantások fogadnak. A polco
kon a játékok is pihennek. Van 
belőlük bőségesen, hiszen sok 
mindenre jut a költségvetésben 
szereplő évi több mint 3 millió 
forintból. 

Az egyik polcon felfedezek 
egy vasutas sapkát és egy tár
csát. Hiába, az életre való fel
készülést nem lehet elég korán 
kezdeni - gondolom. 

Elfogultság nélkül 
A folyosón csinos barna fia

talasszony siet az öltöző felé. ő 
egy anyuka. Fabók Lászlóné
nak hívják, terminál kezelő, 
1978 óta dolgozik a járműjavító
ban. Alexandra lánya már „ki
nőtte" az óvodát, az idén első 
osztályos. Tamáska még csak 
hároméves, így hát érte jött 
most. 

- Elfogultság nélkül 
mondhatom, hogy nagyon jó ez 
az óvoda - mondja amikor a 
véleményét kérdezem. - Ne
kem van összehasonlítási ala
pom, mert Alexandrával nem 
itt kezdtük, máshová járt más
fél évig. Mit mondjak, szinte 
alig volt olyan nap, amikor be
mehettem dolgozni, mert állan
dóan beteg volt. Tamáska itt 
még az úgynevezett beszoktatá
si idő alatt is csupán egyszer 
volt beteg. Bőséges és változa
tos az ellátás, mindig lehet re
petát kérni. Tamáska imád itt 
lenni. Sokat játszanak, tanul
nak és mindennap levegőre vi
szik őket. Nyáron csodálatos 
barnára sültek le az udvaron, 
de senki nem égett le, mert na
gyon vigyáztak rájuk az óvó
nők, sőt napolajjal kenték és 
napernyő alá ültették őket, ha 
látták, hogy már túl sok a nap
fény a kicsiknek ... 

Zsuzsika, a vezető óvónő 
mind a 150. gyereket név szerint 
ismeri. Gyakran lemegy a cso
portokba játszani a kicsikkel, 
elkíséri őket bábszínházba, ki
rándulni. Sokkal többet tesz, 
mint ami egy vezető óvónő szo
rosan vett munkaköri köteles
sége lenne. Az is az óvoda fenn
tartóinak gondosságát dicséri, 
hogy a szomszédos Törekvés 
Művelődési Házban művészi 
torna és nyelvtanfolyam indult 
a gyerekeknek. 

Közben ébredezik az óvoda, 
megnő a sürgés-forgás. Itt az 
uzsonnaosztás ideje. Ma vajas 
kenyeret kapnak téliszalámival 
a gyerekek. 

Családias légkör 
Még egy korán érkező apuká

val találkozom: Kovács Péter, a 
villamosműszerészek csoport
vezetője. 1964 óta dolgozik az 
Északi Járműjavítóban. Három 
gyerek édesapja. A legidősebb 
gyereke Tímea, tavaly fejezte 
be az óvodát, most első osztá
lyos. A középső, Andriska két 
éve jár ide, és március l-én jön 
a legkisebb. Bár a lakóhelyéhez 
közelebb is lenne lehetőség a 
kicsi elhelyezésére, fel sem me
rült bennük, hogy ne az üzemi 
óvodát részesítsék előnyben. 

- Családias itt a légkör, 
nagyszerűen gondoskodnak 
gyerekeinkró1 - mondja Ko
vács apuka. - Itt vették észre 
Tímea zenei tehetségét. Tulaj
donképpen az óvó néninek kö
szönhető, hogy Tímea most a 
Rádió gyermekkórusának elő
készítő tanfolyamára jár. A gye
rekeim idáig hat óvónővel ke
rültek közelebbi ismeretségbe, 
mindannyian kedvesek, ara
nyosak. A dadus nénik is udva
riasak, készségesek. Szeretnek 
itt lenni a kicsik, nekünk pedig 
megnyugtató, hogy jó kezekben 
vannak. 

Róza Imréné sejtheti, hogy 
mi volt a két szülő véleménye, 
mert azonnal szabadkozni kezd, 
amikor leülünk az irodájában: 

- Nemcsak a mi érdemünk 
az, hogy a szülők elégedettek. 
Szerencsések vagyunk. Nagyon 
sok segítőtársunk van. Jó a 
kapcsolatunk az üzem vezetői
vel, akiknek szívügye az óvoda. 
A szocialista brigádokra is 
mindig számíthatunk, ha vala
mi elromlik, vagy valamit meg 
kell csinálnunk. Az üzem szak
szervezeti bizottsága szívesen 
ad buszt a kirándulásainkhoz. 
Ezt egyébként a Ganz is kész
séggel megteszi. Szakmai vona
lon a s�akfelügyelőnk támogat 
bennünket. Rendszeresen eljá
runk továbbképzésre, amelyet 
általában a szomszédos Törek
vés Művelődési Házban szok
tak megtartani. A szülők is so
kat segítenek nekünk. Jól mű
ködik a szülői munkaközösség, 
szívesen veszik a családlátoga
tásainkat, mi pedig szeretettel 
látjuk őket fogadóóráinkon, 
szülői értekezleteken és az 
évenként egyszer-kétszer sorra 
kerülő nyitott napokon. 

Nagy Irén 

Melegítsen meg kalauzn6 drága, mert megfagyok! 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 



8 MAGYAR VASCTAS 

Jó évet zártak Eredményes év után Miskolcon 
A Szolnoki MÁV-MTE súly

emelök évadzáróján Apáti 
Márton vezetőedző és Szabó 

MHSZ-beszámoló az építési főnökségen 

Pál, a fiatalabbak szakvezetője A miskolci MÁV Építési Fö
az évi mérleg ismertetése során nökség MHSZ szervezete a mi
egyaránt elégedetten vette nap tartotta beszámoló közgy
számba az 1983-as eredménye- űlését. Kilencvenkét MHSZ tag 
ket. A szakosztály hatvan tagja és a meghívottak előtt Hajdú 
huszonnégy olimpiai pontot Zoltán klubtitkár adott számot 
gyűjtött, ami szép sikernek a tavalyi munkáról. könyvelhetö el. A szakosztály Mint a beszámolóban elhang
számos fiatalja került az orszá- zott: a nehezebb körülmények 
gos érdeklödés homlokterébe. ellenére a honvédelmi klub lö
A felnőttek közül például Kürti vész, tartalékos és rádiós szak
László I. osztályú szintet ért el. osztályai a hazafias honvédelmi 
Aranyjelvényes szintet kilen- nevelés erősítésében. a katonai 
cen szereztek. ismeretek bővítésében eredmé-

A legkiemelkedőbb erdmény nyes munkát végeztek. A tag
azonban Berényi Zoltán nevé- ság önkéntes társadalmi mun
hez fűződik, aki az 52 kg-os kájával sikerült az MHSZ szer
súlycsoportban serdülő orszá- vezet anyagi bázisát gyarapíta
gos bajnoki címet szerzett, s így ni. Hosszú idő után stablizáló
nem véletlenül hívta meg az or- dott, javult a klubtanács mun
szágos szövetség az NDK-ban kája, s az MHSZ tagok száma 
december 9-14 között megren- 1984 január végére 125 főre 
dezett NDK-Magyarország if- gyarapodott. A nők és KISZ ta
júsági válogatott viadalra. gok aránya azonban nem éri el 
Ugyancsk ifjúsági válogatottsá- a kívánt szintet. • 

pen klubunk tagságának, a 
minket támogató gazdasági ve
zetőknek, tömegszervezeteknek 
köszönhető, hogy az országos 
versenyen résztvevő csapatok 
megelégedésére jól sikerült a 
szervezés. 

De nemcsak a vasutas ver-
senyeken jeleskedtek a miskol
ciak. A város nagyüzemeinek 
összetett honvédelmi verse
nyén az építési főnökség csa
pata első lett. s a tartaléko
sok is az első öt között végez
tek. 

Az MHSZ klub vezetői jó 
kapcsolatokat épetettek ki a 
szakszervezeti bizottsággal. Az 
szb a szocialista brigádok tö
megsport lövészversenyére 
vándorkupát alapított. Az szb
vel, párt és KISZ szervezettel 
közösen az MHSZ klub életét 
fotó tablókon mutatták be, s 
eredményesnek bizonyult a fő
nöksé�en megtartott katona, 
munkas és munkásőr találkozó 
is. Átgondolt agitáció és propa-

ganda hatására ma már öt épí
tési főnökségi szocialista brigád 
viseli az MHSZ előnevet, s en
nek szellemében eredményes 
honvédelmi nevelőmunkát vé
geznek. 

A közgyűlésen elhangzott ja
vaslatok és a klubtanács mun
katerve alapján ebben az évben 
több konkrét feladat elvégzése 
vár az MHSZ klub tagságára. 
Így helyre kell állítani a tavaly 
korszerűsített lőtér világítását 
és megőrizni a berendezés álla
gát. A klub vezetése az illetékes 
szervekkel együttműködve 
gondoskodik a légpuskák javí
tásáról. A Forradalmi Ifjúsági 
Napokon a fiatalok és szocialis
ta brigádok részére lövészver
senyt szerveznek. Javítják az 
együttműködést a miskolci 8. 
sz. általános iskolával, s na
gyobb figyelmet fordítanak a 
sorkötelesek honvédelmi elő
képzésére, a tartalékosok rend
szeres oktatására. 

Orosz 

got mondhat magáénak a ser- A klub eszközállománya _ dűlő Lukács Zsolt, 'f'óth Róbert mint a beszámolóban is elhang
pedig _az IBV-válogatottnak zott - kielégítő, bár a szocialis
vol� tagia. Nyugodtan e,lmond- ta brigádok lövészversenyénél ...-------------------------
h�t�uk: soha rosszabb ;vet ne és a kiképzéseknél is alkalma
z�_r.ianak a MAV-MTE sulyeme- zott légfegyverek gyakran igé-
101. nyelnek javítást, s olyankor 

elég nagy az átfutási idő. 
,,. 

llj lorráso1' 
- Pedig szükség lenne a 

fegyverekre - mondta a klub
titkár -. 1983-ban a házi és vá
rosi versenyeken kívül az építé
si főnökségek csapatának or
szágos versenyét is Miskolcon 
bonyolítottuk le. Mindenkép-

VASUTAS KUPA 

Nemzetközi cselgáncsverseny 
A Miskolci Sportcsarnokban 

négy tatamin 15 hazai és 3 kül
földi - román, jugoszláv, NDK 
- klub 169 versenyzője részvé
telével került lebonyolításra az 
igen rangos IV. Vasutas Kupa 
cselgáncs verseny. 

A felsorakozott versenyzőket 
Hernádi István vasútigazgató 
köszöntötte, hangsúlyozva azt, 
hogy nagy megtiszteltetés a 
miskolci vasutasok számára a 
verseny megrendezése, hiszen 
abban az évben történik e ne

____________________________ mes vetélkedés, amikor 125 éve 

A közismerten nehéz gazda
sági helyzet miatt megvonták a 
központi támogatást a Zala
egerszegi VSE-től. A négy 
sportágat fenntartó, 100 igazolt 
versenyzőt szerepeltető, vala
mint a tömegsportba bevont 
500-600 vasutas egyesülete új 
anyagi forrást volt kényteleh 
keresni. 

A CENTENÁRIUM JEGYÉBEN 

gördült be Miskolcra az első 
gőzvontatású vonat. 

A Miskolci Vasutas Sport 

Kezdték a pártoló tagok to
borzásával. A zalai megyeszék
helyen, de a vonali szolgálati 
helyeken dolgozók is belenyúl
tak a p�nztárcájukba. Ezzel el
érték, hogy az eddigi 1300 fo
rint helyett 2600 folyt be a pár
toló tagoktól az egyesület javá
ra. A vontatási üzemegység szo
cialista brigádjai a kommunista 
műszakok ellenértékét, mint
egy 10 OOO forintot juttattak a 
ZVSE számlájára. 

(jakab) 

Közgyűlés 

A magyar vasút a századfor
dulótól napjainkig címmel ké
peslap kiállítás nyílt február 
3-án a Keleti pályaudvar ifjú
sági klubjában. A kiállítást a 
centenárium jegyében rendez
ték. Molnár Gábor üzemfőnök 
rövid megnyitó beszédében is
mertette a 100 éves Keleti törté
netét. 

A képeslapok Gyökér István
nak, a Lakásépítési Szövetkezet 
építészmérnökének tulajdona, 
aki annak dacára, hogy nem 
vasutas, bár többször bocsátot
ta kollekcióját a vasutas kultúr
házak rendelkezésére. 

Gyökér Istvánnak egyébként 
100 ezer lapból álló gyűjtemé
nye van, ami gondosan össze
rakva 0,9 köbméter terjedelmű, 
és 400 kilogramm súlyú. Ebből 

most nyolcszáz darabot tártak a 
közönség elé. A képek zöme a 
magyar vasutat - főleg a Kele
tit - ábrázolja 1896-tól szinte 
napjainkig. A több tablóból álló 
kiállítás, mintegy 15 témakörre 
osztva (Állomások-pályaudva
rok, alagutak, hidak, vasúti ét
termek, humoros és idillikus 
sorozatok stb.) történelmi hite
lességgel ábrázolja a korok épí
tészeti és egyéb divatjait. Kü
lönlegességnek számít a Szent 
István Aranyvonatot ábrázoló 
kép, valamint a párizsi Musée 
de l'Armée (párizsi Hadtörténe
ti Múzeum) udvarán kiállított 
személygépkocsinak a képe, 
amelyben az első világháború 
után aláírták a békeszerződést. 

(séra) 

Klub hét versenyzőt indított. 
Braskó Péter az MVSC edzője a 
verseny végén a következőket 
nyilatkozta: 

- Nagyon csalódott va
gyok. Többet vártam sportoló
inktól. Az elmúlt évben az 
MVSC versenyzői 11 pontot 
szereztek a Vasutas Kupán, ez
úttal csak 4 pontra tellett. An
nak ellenére, hogy a klub a za
vartalan felkészüléshez min
dent biztosított, Schulhoft, Ger
csák, Tóth és Orosz várakozá
son alul szerepeltek. Horváth, 
Varga, Angyal pedig a ver
senyen sérülést szenvedtek. 

A klubok közötti versenyt a 
Kecskeméti SC nyerte. 

'rógépet 
„ett a brigád 

A Gyöngyösi Kitérőgyár 
MHSZ Lövészklubja a közel
múltban tartotta meg közgyűlé
sét, melyen értékelték az 1983. 
év munkáját. A klub az ország 
52 MHSZ-klubja között a hato
dik helyezést érte el, mely ki
magasló eredménynek számít. 
Nemcsak a klub taglétszám-nö
velésében, de a klub politikai, 
honvédelmi nevelő munkájá
ban is jók az eredmények. 

Vetélkedő Cegléden 

A ferencvárosi körzeti üzem
főnökség rákosi üzemegységé
nek Május 1. utazó szocialista 
brigádja elég régen hallatott 
magáról. Most, hogy a brigád
nak már közös írógépe van -
írja Tóth László brigádvezető
helyettes - elhatározták, hogy 
rendszeresen beszámolnak bri
gádjuk életéről, eredményeiről. 
Levelükben részletesen leírják, 
mit tettek 1977-től napjainkig. 

A klub három szakosztályt 
működtet. A feltételek megte
remtésében az MHSZ Országos 
Központ, a vasutas-szakszerve
zet, a bázisüzem, s a városi 
sportfelügyelőség jár elöl. 

Tavaly ősszel indította el az 
szmt központi könyvtára a Test
vérmegyéink című, háromfor
dulós vetélkedőjét, és Omszk, 
Shul, valamint Szófia megye 
szerepelt a versenykiírásban. 
A vetélkedő első fordulóját a 
vállalatok és üzemek helyben 
szervezték meg. 

nyek szerepeltek 7 fordulóban. 
A brigádtagok nagy felkészült
ségről tettek tanúbizonyságot, s 
a pontszámok alapján nehéz 
volt a helyezéseket eldönteni. 
A városi vetélkedőbe végül is 
két brigád jutott be. 

Reméljük, hogy jó szereplé
sükkel a továbbiakban is hallat
nak még magukról. 

Tóth Csilla 

Beszámolnak például arról, 
hogy legutóbb is részt vett a 
brigád hét tagjai az Útközben 
című szellemi vetélkedőn, és 
szívesen szerepelnek más poli
tikai és kulturális vetélkedőn is. 

A sportlövők hat bajnoki cí
met szereztek, mellé három 
ezüstöt és két negyedik helye
zést. Molnár Sándor az 1983-as 
bukaresti Európa-bajnokságoh 
is dobogó közeli helyen végzett, 
hazai aranyai és csúcsjavításai 
fémjelzik kivételes adottságát. 
Az idén májusban Lengyelot
szágban vesz részt nemzetközi 
csapatviadalon az MHSZ Kité
rőgyári Lövészklub. 

A ceglédi körzeti üzernfőnök
ségnél 10 brigád nevhett a ve
télkedőre. A vasutas klub
könyvtár külön tájékoztatókat 
készített, stencilezve a három ,----------------------------

megyéről. Az szmt központi 
könyvtára által küldött anyag is 
sokat segített a felkészülésben. 

A ceglédi körzeti üzernfőnök
ség szociális ebédlőjében a múlt 
év végén lezajlott vetélkedőn 
villámkérdések, totók, rejtvé-

Sek kiesi sekra meg,r 
Az energiatakarékosság egyik lehet&égére hívja fel a fi

gyelmet Fiildi Jóud szolnoki olvasónk. Mint úja. több al
kalommal tapaadalta, hogy: lál/iffilc a -4Ci lcoaila,t, külö
nösen a villamoevontatáaú •zerelYényeken. Legutóbb janu
ár 18-án, a Budapest-Mál&-alka közUtti. 6316. számú vo
naton volt tanúja a pazarlásnak: az utasok már a Nyugati 
pályaudvaron lehúzgálták � ablakokat, hogy a fülkékben 
ehiaelhetAI legyen a meleg. 

Csak Cegléd után enyhült kiaaé a h&ég. Javaslata aze
rüat ne• lreUene � a Jolya,na1oe jillé,l,es - le
� euka..,,...... is - v� máa módon bUuu-ékoskodni 
u etael'll'val. Ballon már olyan �I, hOI)' u ef
féle labr&Ollll'8 nagyoa Jélenl&telen. nem érdemes Wlle 
f6p6omi; '8a ennek� úgy ............... ,,-" 
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Az előszállitások jegyében 

Tanácskozás 
I 

a· fuvaroztatókkal 
Még javában tartott az elmúlt 

év végén a szállítási csúcsforga
lom, amikor már az idei felada
tokra készültek a dél-alföldi 
vasutasok. Megkezdték az 1984. 
évi előszállítások szervezését. 
Erről, valamint egyéb fontos 
feladatokról volt szó azon a ta
nácskozáson is, amelyet a ke
reskedelmi szakemberek 
körzeti fuvarozásszervezők, ke
reskedelmi főnökök, hivatalno
kok, a kavicsberakó állomások 
vezetői - részvételével decem
ber 28-án tartottak Szegeden, a 
vasútigazgatóság központjá
ban. 

Harmati János kereskedelmi 
osztályvezető-helyettes adott tá
jékoztatást az 1983. évi áruszál
lítások teljesítéséről, s ismertet
te az idei tennivalókat. A fel
adatok közül kiemelte az elő-

szállítások fontosságát. Mint 
mondotta: az év végéig már tíz 
vállalattal kötöttek előszállítá
si megállapodást, de az előre
jelzések szerint a szerződést kö
tők száma tovább emelkedik. 
Arra törekednek, hogy az időjá
rás adta lehetőségeket kihasz
nálva minél több árut szállítsa
nak el az év első harmadában. 
Ennek érdekében tárgyalnak a 
vállalatokkal, és tartanak janu
ár első felében fuvaroztatói ér
tekezleteket. 

Az osztályvezető-helyettes 
fontos feladatként határozta 
meg a bevételek növelését, a 
mellékteljesítmények végzésé
nek fokozását és a fuvarozta
tókkal a kölcsönös bizalmon 
alapuló kapcsolatok további ja
vítását, szélesítését. 

G. J. 

- Brigádvetélkedő. A szé
kesfehérvári körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga a vasutasok Vörösmarty Mű
velődési Házában szellemi ve
télkedőt rendezett a brigádok 
részére. A háromfordulós ve
télkedő témája Székesfehérvár 
története volt a középkortól' 
napjainkig. A 18 induló csapat 
közül a győzelmet a pft. főnök
ség dr. Münnich Ferenc brigád
ja szerezte meg. 

- Cigány-show. Sok nézőt 
vonzott január 25-én a nagyka
nizsai vasutasok Kodály Zoltán 
Művelődési Házának cigány
show műsora. Horváth István 
és Csűri Edit énekesek adtak 
nagy sikerű műsort a cigányda
lokból. 

1984. FEBRUÁR 16. 

Vasutas munkásőrsza-
kasz kitüntetése. Kiváló Sza
kasz címet és vándorzászlót 
nyert a hatvani munkásőregy
ség első, vasutas szakasza. Ki
váló címet kapott a vasutasok 
második lövész-szakaszának el
ső raja is. 

- Népszerű könyvtár. Az el
múlt évben ötezerkétszáz láto
gatója volt a Hatvan állomáson 
működő fiókkönytárnak, s köz
tük 388 az újonnan beiratkozók 
száma. A toborzást nagymér
tékben elősegítette Sasváriné 
Erdélyi Brigitta lelkes, szaksze
rű munkája, s nem utolsósor
ban a bizalmiak és a brigádve
zetők hozzáértő támogatása. 

- Brigádtagok egyéni bili
árdversenyének színhelye volt 

- Teadélután. A szolnoki. január 16-án a vasutasok műve
vasutasok nyugdíjas csoportja lődési háza Békéscsabán. A hu
január 19-én teadélutánt rende- szonkét versenyző közül végül 
zett, amelyen 150-en vettek is első lett Zubán Ferenc nyug
részt. Az újszászi pávakör tagjai díjas, míg másodikként Andó 
nagy sikerű műsort adtak a tea- György lakatos, harmadikként 
dál.utánon megjelent nyugdíja- eedig Lipták Károly, a megyei 
soknak. Elelmiszerkiskereskedelmi Vál

- Nyugdíjasok találkozója. 
A balassagyarmati vasutasok 
nyugdíjas csoportja a közel
múltban találkozót rendezett a 
Madách Imre Művelődési Ház
ban. Somogyvári Lajos, a kör
zeti üzemfőnökség vezetője kö
szöntötte a megjelent százhúsz 
nyugdíjast, majd megtekintet
ték a fővárosi művészek színvo
nalas műsorát. 

- Újítási verseny. A záho-· 
nyi üzemigazgatóságon a közel
múltban újítási versenyt szer
veztek, és a legtöbb javaslatot 
beküldők között 30 ezer forint 
jutalmat osztottak ki. A verseny 
keretében ötletnapokat is tar
tottak. A benyújtott 197 ötletből 
44-et újításnak minősítettek. 

- Előadás. Dr. Kerkápoly 
Endre, a budapesti Műszaki 
Egyetem professzora január 
26-án előadást tartott a szegedi 
vasútigazgatóság központjában 
,,A magyar vasutak perspektí
vája az európai vasutak, illetve 
a világ vasútjainak fejlődése' 
tükrében" címmel. 

Lakáscsere 

Elc.erélraénlc a Keleti pályaud
varnál levlS 50 négyzetméteres, 
gázkonvektoros, komfortos MÁV
bérlakást, melybe csak akúv MÁV
dolgozó költözhet, plusz 30 négy
zetméteres telefonos szoba, kony
hát, másfél szobás komfortos, tele
fonos tanácsi lakásra. Minden 
megoldás érdekel. ÉrdekllSdni 
7-14 óráig a 324-150, este a 
343-023 telefonszámon. 

Elc.erélném Budapesten MÁV
lakótelepi 80 négyzetméteres 2 szo
ba hallos, komfortos bérlakáso
mat egy szoba komfortos tanácsi 
lakásra, MÁV-dolgozóval. Érdek
llSdni: a 277-546 vagy a 272-144-es 
telefonszámon 18-� óra között. 

lalat dolgozója került ki a hat
órás küzdelemből. 

Egy nap 

a 
Nemzetiért 

A miskolci területi egész
ségügyi központ Semmel
weis szocialista brigádja 
1975-ben alakult meg. Tag
jai azóta folyamatosan részt 
vesznek a munkaverseny
ben, a társadalmi munkák
ban. A szüreti munkáért ka
pott összeget például a Mis
kolcon épülő vértranszfúziós 
állomás céljaira fizették be. 
Felvilágosító előadásokat tar
tanak a dolgozóknak és az 
óvodásoknak, részt vesznek 
a véradásban, papírgyűjtési 
akciót szerveztek, vállalták a 
rendelőintézet környékének 
szépítését, s mindemellett a 
szakmai és ideológiai to
vábbképzésen is jelesked
tek. 

Sokrétű és eredményes 
brigádmunkájuk legújabb 
érdekessége az, hogy egyna
pi munkabérüket f elajánlot
ták a Nemzeti Színház épí
tésére. Az orvosokból. asz
szisztensekből és adminiszt
ratív dolgozókból álló, húsz
tagú kollektíva január 16-án 
elküldte a 4000 forintot. 

Nyugdíjas 

jegyvi�sgálók 

A hetvenes években három 
jegyvizsgáló vonult nyugdíjba 
Kisterenye állomásról: Fodor 
András, Kakuk Ferenc és Vass 

Elr2erélném Herceghalom állo
máson levlS két szoba, konyha, 
fürdőszoba, külön W. C., éléskam
ra, MÁV-bérlakást egy szoba
konyhás MÁV-bérlakásra. Cún: 
özv. Dudok Istvánné, Hercegha
lom, MÁV-állomás, földszint l .  
2053. 

Elc.erélném Budapest, Rákos 
úti X. emele.ten levlS két szoba, 
összkomfortos MÁV-bérlakásomat 
budapesti 1,5, illetve.! szoba össz. 
komfortos, esetleg két s_zoba kom
fortos tanácsi lakásra. Erdekl&lni 
a 375-108 telefonszámon este 8.30 
után. 

Elc.erélném Budapest XV. ker„ 
Rákos u. 106. sz. vm. em. 48. sz. 
alatt lévő másfél szobás összkom
fortos, világos konyhás, 50 négy
zetméteres MÁV-bérlakásomat bu
dapesti egyszobás, másfél szobás 
vagy garzon tanácsi, telefonos bér
lakásra., Pavlicz Ádám. 

· Béla. Mindhárman közel négy 
évtizedet töltöttek a vasút szol
gálatában. Ám a nyugdíjazást 
követő években is ledolgozták 
évenként az 1260 órát. Erre az 
évre szintén vállalták, hogy 
jegyvizsgálóként tovább dol
goznak. Példásan végzik mun
kájukat, a fiatalok tanulhatnak 
tőlük. Vezetőik elégedettek a 
munkájukkal, dicséretet és elis

merést érdemelnek. 

Ek.erélném Budapest Xl. ker„ 
Kelenföldi úti kétszobás, lo� 
54 négyzetméteres, I. emeleti MÁV: 
bérlakásomat nagyobb tanácsi la
kásra. ÉrdekllSdni lehet: 
662-841-es telefonszámon. 

Elc.erélném Budapest Vlll„ Ke
repl?si út l. sz. I. 30. alaui komfor
tos, 56 négyzetméteres MÁ V-bérla
kásomat nagyobb lakáara Buda
pest teriiletén. 

Elcserélném Dunabarusti állo
más közelében lév6 60 négyzetmé-. 
teres, kétszobás, komforl08, ker

tes, MÁV-bérlakásomat (külön 
gavlaeági udvar, gaulasági épület) 
budap,esti kisebbre, ganoó la �
felel. Erdekl3dni lehet 7-16115 óra
ig a 19-70-e. ii&emi é8 a 138-215 
váro&i telelonuámon Reménwi Jó-uelné. ,-

(szücs) 
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Nehéz napok a Dél-Alföldön 

JTonatol. a hó fogságában 
---��-�----------------Slll!E!-��1 

A nagy erejű széllel kísért küldtek, ezeket elsősorban a 
hóvihar, nehéz helyzetet terem- nemzetközi vonatok fűtésére 
tett az ország dél-keleti és déli használták fel. 
részében, elsősorban Békés és Szeged térségében annyival 
Csongrád megyékben. Hajnali volt jobb a helyzet, hogy itt a 
két óra körül először a szol- szél megkímélte a felső vezeté
nok-lökösházi vonalon okozott keket, és a vonatok, ha késések
gondot a mindent elsöprő viha- kel is, de közlekedtek. A teher
ros szél. Először Nagylapos- forgalom az érintett területeken 
Gyoma, majd nem sokkal ké- teljesen leállt. 
sőbb Mezőtúr-Tiszatenyő kö- A hófúvások miatt Orosháza, 
zött szakította le a felső vezeté- Mezőhegyes, Lökösháza térsé
ket. A vihar négy villamosmoz- gében hóakadályba ütköztek a 
dony áramszedőjét is letörte. vonatok. Mezőhegyesen rekedt 
S mire megvirradt, szinte meg- diákok is csak másnap térhet
bénult e térségben a vasúti köz- tek haza. Lökösháza és Curtici 
lekedés. között fa dőlt a felsővezetékre, 

Kora reggel az igazgatóság Kiskunfélegyháza és Gátér kö
vezetői átcsoportosították ll dí- zött pedig postai oszlopok zár
zel-mozdonyokat, s az ták le a vonatok útját. Hasonló 
utazószemélyzetet annak érde- ok miatt csak rövid utat tudott 
kében, hogy legalább a sze- megtenni a Makóról induló 
mélyforgalmat fenntartsák. El- gyorsvonat, amelynek utasai 
sősorban Szentes térségéből kétszeri átszállással, egy Szen
vitték át az M 41-eseket, majd a tesről érkezett tartalék szerel
vezérigazgatóság segítségével vénnyel mintegy 120 perc ké
M 62-esek is érkeztek. Ezekkel séssel utaztak a főváros felé. 
a dízel-mozdonyokkal a nem- A gondokat tetézte, hogy a 
zetközi vonatokon kívül még hálózati feszültség kimaradása 
négy pár személyvonatot közle- miatt kimerültek a tartalék 
kedtettek. Pécsről és a főváros- áramforrások is, emiatt 23 
ból egy-egy villamos aggregátort fénysorompó vált használhatat-

A Posta beruházásában 

Újságelosztó központ épül 

a józsefvárosi pályaudvaron 
Nagy építkezés kezdődött 

nemrég a józsefvárosi pályaud
varon. A beruházó ez esetben 
nem a vasút, hanem a posta, 
amely a jelzett helyen kívánja 
felépíteni a Központi Hírlapfel
dolgozó üzemét. 

Ezzel kapcsolatban Bordás 
István, a MÁV beruházási fő
nökségének vezetője elmondta, 
hogy a vasút 21 ezer négyzet
méter területet adott a postá
nak. Ennek következménye
ként szükségessé vált a pálya
udvaron működő TÜZÉP kite
lepítése, vagyis a Maglódi útra 
való áthelyezése. Az említett te
rület helyett a posta viszont Kő
bányán vásárolt ahhoz hasonló 
területet, amelyre iparvágányo
kat épít a MÁV. 

A most épülő Központi Hír
lapfeldolgozó üzem noha a pos
ta tulajdona lesz, ám működése 
nagyon is összefügg majd a 
vasút munkájával. A komp
lexum nagysága miatt szó van 
arról, hogy az évtized végére 
megszüntetik J ózsefváros-állo
más személyforgalmát, s az on
nan induló, illetve érkező vona
tokat a Keletibe helyezik majd 
át. Az említett változásról azon
ban még semmiféle terv nem 
készült. 

a szélrózsa minden irányába. 
Ezért elsőként a hírlapfeldolgo
zó készül el, amelyet az eddigi 
tervek szerint svéd, szovjet és 
hazai gyártmányú gépekkel 
szerelnek fel. Ennek következ
tében a sajtótermékeket szinte 
emberi kéz érintése nélkül 
rendszerezik, kötegelik és rak
ják a vagonokba. 

Az 56 ezer négyzetméter 
alapterületű és 320 ezer légköb
méter térfogatú komplexum 
építése miatt az Orczy tér arcu
latát is meg kell változtatni, 
vagyis az ottani villamossíneket 
és térvilágítási oszlopokat már 
az idén tavasszal áthelyezni. 

lanná. A vonóvezetékes sorom
pók, a jelzők állítása a lerakó
dott hó, jég miatt szinte lehetet
lenné vált. Egyre több vezeték
törés, -szakadás keletkezett. 
Vésztő, Mezőtúr, Orosháza, Föl
deák körzetében a postai és a 
MÁV légvezeték oszlopokat 
rongálta meg a vihar. ezért a 
vonatforgalom szabályozására 
rádiókat telepítettek. Csaknem 
mindenütt váltóállítási problé
mával küszködtek, hiába takar
ították, a szél pillanatok alatt is
mét hóval behordta a váltókat 
és a vágányokat. Makó-Újvá
roson például ilyen ok miatt 24 
óráig nem tudták a váltót átál
lítani. A hó elleni küzdelembe 
bekapcsolódott az időközben 
Budapestről érkezett 3 hőlégsu
garas hófúvó is. 

A pályafelszabadítást, a hiba
elhárítást végző mintegy 750 
műszaki nehéz körülmények 
között dolgozott. Hiába állítot
ták például február 11-én már 
helyre a felső vezetékeket, az 
erős szél ri,iatt továbbra is a dí
zeleket kellett közlekedtetni. 

Vasárnap Miskolcról megér-

kezett az UNIMOG hómaró. 
Két vezetője - Bartos István 
�s Demjén Mihály - szinte pi
henés nélkül dolgozott. Három 
nap alatt 133 kilométer hossz
ban megtisztították a Kiskun
félegyháza-Szentes -Oroshá
za, az Orosháza-Mezőhegyes 
és a Mezőhegyes-Battonya vo
nalat. Útjuk során több mint 5 
kilométer hosszban 150-180 
centiméter magas hófallal is 
megbirkóztak. Így február 
14-én 18 órától az utolsó vona
lon is megindult a forgalom. 

Végezetül álljon mégis né
hány adat: az igazgatóság te
rületén február 10-13-a között 
371 vonat nem közlekedett, 21 
vonat akadt el a nyílt vonalon, 
s az állomásokon hóakadály 
miatt, kilenc helyen volt felső
vezeték-szakadás, és ez idő 
alatt a villamosított vonalakon 
42 vonatot továbbítottak dízel
mozdonnyal. A pár napos zord 
időjárás az igazgatóság egész 
területén éreztette hatását: több 
tízezer tonnával kevesebb áru 
került berakásra. 

Gellért József 

AZ UfASELLÁTÚ RENDEZTE 

Hidegkonyhai bemutató 

a MÁV Vezérigazgatóságon 

A MÁV Vezérigazgatóság (Budapest, Nép köztársaság útja 
73/75) konferenciatermében az Utasellátó Vállalat budapesti 
igazgatóságának 16. sz. üzeme február 9. és 10-én hidegkonyhai 
bemutatót rendezett. 

Az ízlésesen és mutatósan összeállított készítmények között 
egy- és több személyes hidegtál-különlegességek, kaszinótojás, 
sonkatekercs tormakrémmel töltve, díszített szendvicsek, sajtos 
rolók, a cukrászkészítményekből pedig a különböző torták nyer
ték meg a látogatók tetszését. 

Dóra Jánosné, a büfé vezetője és munkatársai gondosan 
ügyeltek arra, hogy az igényeket kielégítsék. 

A bemutatott készítményeket az Utasellátó 34. számú Buda
pest-Déli pályaudvari üzeme, az édességárut pedig főként a vál
lalat Lázár utcai cukrászüzeme állította elő. 

A siker bizonyítéka, hogy a két nap kiállítási idő alatt erős 
forgalmat bonyolított le a büfé. 

Az új létesítmény építésével 
kapcsolatban viszont Tábor
hegyi István, a posta beruházá
si főmérnöke elmondta, hogy a 
budapesti nyomdákból, 
postahivatalokból jelenleg négy 
vasútállomásra (a Keletibe, a 
Nyugatiba, a Délibe és József
városba) továbbítják a vidékre 
irányított küldeményeket. A kö
zös cél az, hogy mindezeket egy 
helyre, Józsefvárosba összpon
tosítsák, és onnan továbbítsák Összehangolt munka a menetrend betartásának feltétele. (Errfil 8zóló írúunk a 3. oldalon.) 

MÁRCIUS 8. 

Nemzetközi Nőnap 

Villamos daruval 

Hárona helyett egy napra 

csöhhent a ja„ítási idő 
Zalaegerszegen a vontatási 

üzemegységnél sokáig kézi erő
vel történt a mozdonyok főda
rabjainak a kivétele és behelye
zése a javítások alkalmával. 
A régi daruval 16 ember 2 óra 
alatt nehéz fizikai erővel tudott 
csak kiemelni és ugyanennyi 
idő alatt a helyére tenni egy
egy nehéz alkatrészt. 

Ez a helyzet most megválto
zott. A közelmúltban megtör
tént a szombathelyi járműjavító 
pácsonyi üzemegysége által ké
szített 40 tonnás villamos daru 
műszaki átvétele. Ezzel pillana
tok alatt kiemelhető a javítandó 
M 40-es és M 43-as, sőt még a 
Bz motorvonat nehéz fődarabja 
is. A javítási idő az eddigi átla
gos 3 nap helyett l-re rövidül. 

Erednaényes évet •árt 

a .,.isholci járnaűja„ító 

A miskolci járműjavítóban a ben az üzembeli tartózkodási 
múlt év végén terven felüli kü- időt - a vállalt 5 százalékkal 
lönmunkák, társadalmi mun- szemben -, 7,3 százalékkal 
kák, valamint fejlesztési és csökkent�ék. Az ország spe
technológiai intézkedések ré- ciális vasúti berendezéseinek 
vén sikerült pótolni azt a lema- karbantartását, javítását is itt 
radást, amit az első félévben a végezték, mégpedig igen jó 
tartós munkaerőhiány okozott. eredménnyel. Különösen a 
Végül is 100, 2 százalékra telje- megmunkáló osztály vonali 
sítették a termelési tervet, a részlege és a sárospataki tar
termelékenység pedig 5 száza- goncajavító üzem dolgozói je-
lékkal növekedett. les�edtek., Az év �leji term�l�si 

El 
, 

zt
, 
k t f 1 „ li 50 tanacskozasokon es a szocialis-vege, e , a erv�n, e u. ', , ta brigádvezetők értekezletén 

n�gyraks:1lyu kocsi at�a��- elhangzottakból kitúnt, hogy az 
sat, s az ugynevezett futóJavitá- üzemi kollektívák kiemelkedő 
sok során 139 kocsival adtak teljesítményére az idén is biz
többet a szállításokhoz, miköz- ton lehet számítani. 

Önkéntes véradók köszöntése 
Bensőséges ünnepséget rendezett a miskolci igazgatóság vö

röskeresztes vezetősége. Dobos Margit, a vöröskereszt igazgató
sági titkárának megnyitója után Szászfalvi Lajosné, a városi vö
röskereszt titkára tartott ünnepi beszédet. Kiemelte a véradás 
fontosságát, és köszönetet mondott azért a munkáért, amit a 
vasutasok az új vérellátó központ létrehozásáért végeztek. 

Az ünnepség végén tíz-, tizenöt- és hússzoros véradók részé
re Hernádi István vasútigazgató jutalmat adott át. Külön köszön
tötték Radics Bertalant, a miskolci pályafenntartási főnökség 
dolgozóját 75. véradása alkalmából. 

Félévenként 

Szíí réivizsgálatok 
A szegedi igazgatóúg területén az elmúlt évek

ben is igen jól, szervezetten tevékenykedett a köz
egészségügyi szolgélat. Munkijuk végzéséhez a 
személyi és a tirgyi feltételek egyarint biztosftot
tak. Ez évben is legfontosabb feladatuknak a beteg
ségek. a munka és környezeti értalmak megel6-
zését tekintik. Ennek érdekében 1984-ben Szege
den és BtlktlscsabAn félévenként munkaegészség
ügyi sz0r6vizsg61atokat tartanak. amelyeken az 
ólommal, oldószerekkel, festékekkel és növényvé
d6 szerekkel foglalkozó dolgozók vizsg61at6t vég-
zik el. Terveik szerint hasonló vizsgélatokra kerül 
sor Kecskeméten és Kiskunhalason is. Rendszere
sen ellen6rzik az üzemi konyhékat. t61alókonyh6kat 
az Utasellétó egységeit. az 6llom6sokat. azok lakta
nyiit, vendégszobéit. az öltöz6ket és egyéb szocii
lis létesftményeket. 

A közegészségügyi szolgélat dolgozói vizsgéla
taikat az üzemorvosokkal karöltve végzik. a külön
bözö laboratóriumi vizsgélatokat pedig a MÁV Köz
egészségügyi Intézet korszerű, modern laboratóriu
mai hajtjék végre. 

G.J. 
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Debreceni ÉHF 

A kiváló cí,n elnyeréséért 
Nemzetközi kapcsolataink 

Budapesten tartotta ülését 
ke111ényen 111eg kell dolgozni a prágai szeminárium munkacsoportja 

A közelmúltban bizalmi tes
tületi ülést tartottak a debrece
ni épület- és hídfenntartó fő
nökségen. Az szb 1983. évi te
vékenységéről Nagy Imréné, a 
szakszervezeti bizottság titkára 
számolt be, illetve fűzött szóbeli 
kiegészítőt az erről szóló írásos 
anyaghoz. Kiemelte többek kö
zött a szocialista brigádok sze
repét a munkaversenyben és a 
munkafegyelem megszilárdítá
sában. 

A szociális helyzetről szólva 
elmondotta, hogy ezen a téren 
az utóbbi években jó eredmé
nyeket értek el, de vannak még 
olyan munkaterületek, például 
a VIII-as számú hidász építés
vezetőség, ahol nagyon mosto
ha körülmények között kell 
helytállniuk a dolgozóknak. 

A szóbeli kiegészítő után a 
hozzászólásokra került sor. El
sőként Gál András, a területi 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

szakszervezeti bizottság politi
kai munkatársa mondott véle
ményt az szb 1983. évi tevé
kenységéről, s egyben felhívta 
a figyelmet a bizalmi csoportok 
tartalmi munkájának javításá
ra, az információ színvonalának 
emelésére. 

Lazányi Sándor, az ÉHF ve
zetője az idei gazdasági felada
tokat ismertette. A Kiváló Fő
nökség cím elnyerése érdeké
ben nagy erőfeszítésekre lesz 
szükség - emelte ki elöljáró
ban, majd felsorolta azokat a 
legfontosabb feladatokat, ame
lyek megoldása nélkülözhetet
len feltétele az eredményesebb 
munkának. Ide sorolta többek 
között a munkafegyelem meg
szilárdítását, a technológiai elő
írások betartását, az építésveze
tőségek közötti együttműködés 
erősítését, a munkaszervezés és 
irányítás fejlesztését, a kifogás-

talan anyag- és szerszámellá
tást, valamint - nem utolsó 
sorban - a dolgozókkal való 
törődést, gondoskodást, bánás
módot. 

Ezután dr. Molnár Lajos, az 
igazgatóság műszaki osztályá
nak helyettes vezetője ismertet
te az előzetes terveket, célkitű
zéseket. Tájékoztatást adott a 
munkaidőalap növelésének 
újabb lehetőségeiről, a hatéko
nyabb munkaszervezés szüksé
gességéről. Javasolta gazdasági 
munkaközösségek létrehozá
sát is. 

A bizalmi testület elfogadta a 
MÁV Kollektív Szerződés 1983. 
évi végrehajtásáról szóló írásos 
beszámolót, valamint a helyi 
függelék módosítására tett ja
vaslatot és az egyéb napirendi 
pontokat. 

Nagy Béláné 

Vezetó1cet véleményeztek 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökségen január 25-én 
került sor a bizalmiak testületi 
ülésére. A napirend első pontja
ként a MÁV Kollektív Szerző
désben és a helyi függelékben 
foglaltak végrehajtásáról szóló 
beszámolót tárgyalta a testület, 
figyelembe véve a dokumentu
mok módosítására beérkezett 
javaslatokat is. Ezt követően az 
1983. évi szociális terv végre
hajtását, illetve az üzemi bal
eseti helyzetet és a szolgálati 
helyek munkavédelmi tevé
kenységét értékelték az ülés 

DUI\AKESZI: 

résztvevői, Rácz Alpár körzeti 
üzemfőnök előterjesztése alap
ján. A szakszervezeti bizottság 
munkavédelmi felügyelőjének 
javaslatára olyan értelmű ha
tározat született, hogy szorgal
mazni kell a munkavédelmi újí
tásokat, gyorsítani ezek elbírá
lását és bevezetését. Ezenkívül 
elsősegélynyújtó tanfolyamot 
kell szervezni, mivel a gyors és 
szakszerű beavatkozás életbe 
vágóan fontos lehet egy-egy 

sérülés bekövetkezése esetén. 
Megvitatta és elfogadta a bi

zalmi testület az 1983. évi gaz-

dasági tervek teljesítéséről és 
az 1984. évi feladatokról szóló 
beszámolót is, majd Szeder Já
nos előterjesztése alapján véle
ményezték az üzemfőnökség 
vezetőjének és helyetteseinek 
múlt évi munkáját, vezetői tevé
kenységét. 

Végül a szakszervezeti bizott
ság pénzügyi gazdálkodása, 
idei költségvetés-tervezete, 
üdültetési kérdések, illetve a 
választott szakszervezeti szer
vek első félévi munkaterve sze
repelt a bizalmi testületi ülés 
napirendjén. 

Tunyogi Tibor 

Jelentos összeget fordítottak 

a munkakörülmények javítására 
Bizalmiküldöttek tanácskoz

tak a közelmúltban a Dunake
szi Járműjavító Üzemben. Az 
írásos beszámolóhoz Varga La
jos üzemigazgató fűzött szóbeli 
kiegészítést. Elmondotta töb
bek között, hogy a termelési 
tervet 101,39 százalékra teljesí
tették. Javult a termelés haté
konysága is. 

Csökkent a létszámhiány. 
A 201-es számú Szakmunkás
képző Intézetben az idén 165 
fiatal kezdte meg tanulmányait, 
s közülük 66-an kötöttek tanul
mányi szerződést az üzemmel. 

Tavaly a munkakörülmények 
javítására egymillió 750 ezer fo
rintot fordítottak. Eredményes 
volt a szocialista brigádok mun
kaversenye is. Több kommunis
ta műszakot szerveztek. Az 
üzem dolgozói összesen 90 130 
óra társadalmi munkát végez
tek. 

A szakszervezeti bizottság 
igyekezett kielégíteni a dolgo
zók üdülési igényeit. Az elmúlt 
esztendőben az üzem boglárlel
lei családos üdülőjében 466-an, 
Királyréten 218-an, csereüdül
tetés keretében Komáromban 

183-an, az NDK-ban és Cseh
szlovákiában 83-an pihenhet
tek. Lakásvásárlásra és -építés
re egymillió 155 ezer forint ka
matmentes kölcsönt adtak. 

A szóbeli kiegészítő után a bi
zalmiak elmondták véleményü
ket a beszámolóval kapcsolat
ban, beszéltek a gondokról és 
eredményekről. Utána a küldöt
tek egyhangúlag elfogadták az 
elmúlt év eredményeiről adott 
tájékoztatót, valamint a MÁV 
Kollektív Szerződés üzemi füg
gelékének 1984. évi módosítá-
sát. V. I. 

Ez év áprilisában Prágában 
kerül sor a VII. nemzetközi vas
utas-szakszervezeti szeminári
umra, melynek témájául a vas
utasok szociális körülményeit 
választották. A prágai szeminá
rium dokumentumait előkészítő 
szerkesztő bizottság, - Belgi
um, Franciaország, Anglia, 
Olaszország, Japán, NDK, 
NSZK, Csehszlovákia, Szovjet
unió és Magyarország vasutas
szakszervezetének vezetői -
február 15-én, szerdán Buda
pesten, a MÁV Vezérigazgató
ság konferenciatermében ülé
sezett. 

A tanácskozást Koszorús Fe
renc főtitkár nyitotta meg. 
Szakszervezetünk elnöksége 
nevében köszöntötte a részve
vőket, köztük Timmer Józsefet, 
a SZOT titkárát. A megnyitó 
után Timmer József a SZOT tit
kársága nevében üdvözölte a 
külföldi szakszervezeti vezető
ket. Hangsúlyozta: napjaink
ban nagy jelentősége van a 
szakszervezetek közötti kap
csolatoknak, különösen azok
nak a tanácskozásoknak, ame
lyeken a dolgozók széles réte
geit érintő kérdéseket tűznek 
napirendre. Ezek közé tartozik 
a műszaki fejlődés és annak 
szocrális következményei. 

Timmer József üdvözlő sza
vai után Alphonse Tonneaux
nak, a belga vasutas-szakszer
vezet képviselőjének elnökleté
vel, a szerkesztő bizottság meg
kezdte a szeminárium elé kerü
lő dokumentumok vitáját, me
lyeket más-más országok vas
utas-szakszervezetei dolgoztak 
ki. Így például a vasutasok szo
ciális körülményeit az NDK és 
a francia, szociális létesítmé
nyeit a csehszlovák és az 
NSZK, a nyugdíjasok ellátását 
az angol és a magyar, a gazda-
sági és műszaki változások kö
vetkezményeit és a szakszerve
zetek ellenintézkedéseit a szov-

" jet és az olasz vasutas-szakszer
vezet készítette el. 

Mák László 1940-ben lépett a 
vasút szolgálatába Lökösháza 
állomáson. Dolgozott kocsifel
író, távírász, vámközvetítő, 
majd forgalmi szolgálattevő 
munkakörben. 1943-ban elvé
gezte a tisztképzőt, és Békés
csabára helyezték. Négy évig 
volt csabai rendelkező forgalmi 
szolgálattevő és menetirányító. 

- Nehéz időszakban dolgoz
tam ott - emlékezik. - A há
ború alatt behívtak Gyulára ka
tonai szolgálatra, de szerencsé
re a vasút a frontra vezénylés 
előtt leszereltetett. Aztán a fel
szabadulást követően a szovjet 
katonai irányító parancsnok
ság elsó'ként vett át vonali me
netirányítónak. 

1947-ben Szegedre helyezték, 
az igazgatóság forgalmi osztá
lyára vonalbiztosnak. E beosz
tásban módja volt valamennyi, 
az igazgatósághoz tartozó vas
útvonalat megismerni. Szolgá
lati érdekből 1951-ben Hódmez
ővásárhelyre, majd Szeged állo
másra helyezték rendelkező 
forgalmi szolgálattevőnek, ké
sőbb Szegeden vezénylőtiszt, 

fegyelmiügyes is volt, de ha a 
szükség úgy hozta, berendelték 
az igazgatóságra helyettesíteni. 
1957-ben aztán végleg az igaz
gatóságra került, a kapacitás
vizsgálói feladatokat bízták rá, 
majd 1963-tól elvi ügyes volt 
egész nyugdíjazásáig. 

- Két évtizedig voltam elvi 
ügyes - folytatja. Munkámban 
jól hasznosítottam korábbi 
szakmai gyakorlatomat. Szeret
tem ezt a munkát. Különösen a 
60-as évek végétől volt nehéz, 
de egyúttal látványos mun
kánk. Ekkor kezdődtek a pálya
átépítések, a berendezések kor
szerűsítése, s a mi feladatunk 
volt a forgalom szabályozása, 
az ezekkel kapcsolatos rendele
tek kiadása. 

Közben csoportvezető lett, 
üzemmérnöki diplomát szer
zett, majd 1975-től kinevezték 
műszaki-gazdasági tanácsadó
nak. Szakmai tudását jól kama
toztatta az utasításszerkesztő
bizottságban: közvetlenül részt 
vett a két legutóbbi, az F jelű 
utasítások eloicészítésében, 
szerkesztésében. 

Munkája mellett jelentős tár
sadalmi tisztséget is vállalt. Ti
zenöt évig tevékenykedett a 
szakszervezetben. Két cikluson 
át az szb termelési felelőse volt, 
dolgozott a területi bizottság 
mellett működő forgalmi-keres
kedelmi munkacsoportokban. 
Tíz évig a KTE forgalmi szakbi
zottság titkáraként is munkál
kodott. 

Tevékenységéért többször 
tüntették ki. Kiváló Dolgozó, a 
Közlekedés Kiváló Dolgozója 
kitüntetést, miniszteri dicsére
tet kapott, s az idén nyu_gdíjba 
vonulásakor a Munka Erdem
rend bronz fokozatával tüntet
ték ki. 

Mák László nyugdíjba vo
nult, de kapcsolata a vasúttal 
nem szakadt meg. Rendszere
sen bejár volt munkahelyére, 
meglátogatja barátait, munka
társait. A Bebrits Lajos vasúti 
szakközépiskolában pedig to

vább oktatja a jövő vasutasait, 
átadja gazdag életútjának ta
pasztalatait. 

G.J. 

A tanácskozás egyik szüneté
ben Alphonse Tonneaux-szal, a 
belga vasutas-szakszervezet 
nemrég nyugalomba vonult el
nökével beszélgE!ttünk. Mint az 
állandó munkacsoport elnökét 
arra kértük: elevenítse fel a 

A természet szépségét ki ne 
szeretné? Egy-egy táj hangula
tát, emlékét sokáig őrizzük ma
gunkban, igazán azonban ak
kor maradandó az élmény, ha 
kép is készül róla. Van is sok 
szenvedélyes fotós, egyre gya
rapodó képekkel, ha azok nem 
is művészi felvételek, otthon jó 
újra végignézni. 

A békéscsabai vasutas műve
lődési ház februári fotókiállitá
sán viszont többségében művé
szi munkákat láthatott a nagy
közönség. A tárlat" mottója: Sze
resd a természetet és igyekezz 
azt másokkal is megszerettet
ni. S a képek valóban ezt a célt 
szolgálják. Színesben és fekete
fehérben. 

A legszebbek Boross László 
nagy, színes képei. A sárgásan 
derengő égen áthúzó madarak, 
a nádas a felkelő nap fényében, 

Tanácskozik a munkabizottság 

A szovjet és az NSZK-beli küldöttség tagjai az ülésteremben 

vasutas szemináriumok törté
netét, az első létrehozásának 
körülményeit. 

- Az az elv vezérelt ben
nünket, hogy a különböző tár
sadalmi rendszerű országok 
vasutas-szakszervezeti vezetői 
számára lehetőséget biztosít
sunk a kapcsolatteremtésre -
kezdte a beszélgetést. - Már 
akkor, a hatvanas évek elején 
szükségét éreztük a párbeszé
deknek. Ezt elsősorban a közle
kedésben, a szállításban végbe
ment óriási változások indokol
ták. Az új technika rohamos 
térhódítása, az automatizálás, 
továbbá a különböző közleke
dési ágazatok közötti konkur
rencia és ezeknek a hatása a 
vasútra, illetve a vasutasokra, 
arra késztettek bennünket, 
hogy hasznos lehet, ha kicserél
jük tapasztalatainkat. 

- Az eddig megrendezett 
hat szemmanum tanulságai 
igazolták-e az Önök várakozá
sait? 

- Igen. Teljes mértékben. 
A vasutas szemináriumok, a 
sok nehézség ellenére is ered
ményesek voltak. A napirenden 
szereplő anyagok mindig jól 
tükrözték az egyes országok 
helyzetét, lehetőségeit. Néha el
lentmondásokkal is találkoz-

- Hallhatnánk véleményét 
a szemináriumok jövőjéről? 

- Folytatni kell a jövóöen 
is, hisze'li vitatni való téma 
mindig lesz. Most a gazdasági 
válság különösen kedvezőtlen 
hatással van a vasutasokra. 
Számos országban tapasztaljuk, 
hogy a kormányok az eddig 
megszerzett szociális vívmá
nyok csökkentését tervezik. 
Van olyan ország, ahol már sor 
került ilyen intézkedésekre. 
Nézze, ahogy mondani szokás, 
én öreg róka vagyok a nemzet
közi szakszervezeti mozgalom
ban. Most is azt mondom: nem 
szabad visszavonulni. 

Még valamit. Miután én már 
nyugdíjas vagyok, a hetedik 
szeminárium lesz az utolsó sze
replésem. A belga vasutas
szakszervezetben viselt elnöki 
tisztem után Prágában is áta
dom a munkacsoportban betöl
tött elnöki posztot. Ezért ezt az 
alkalmat is felhasználom arra, 
hogy köszönetet mondjak a 
magyar vasutas-szakszervezet 
vezetőinek mindazért, amit a 
szemináriumok sikere érdeké
ben eddig tettek. Hiszen Buda
pest adott otthont az elsőnek, s 
azóta a mostanival együtt két
szer tanácskoztunk szép főváro
sukban. 

tunk, de ezen nem lehet csodál- A munkacsoport ülése a dél-
kozni. Bonyolult világban utáni órákban ért véget. 
B�k. �� 

Kiállítás 

Békéscsabán 

a lekaszált rét, a mezőhegyesi 
jegenyesor, egy régi parasztház 
nemes egyszerűsége, vagy a 
bimbózó vadvirág, majd ugyan
az kinyílt, lila pompájában. 
Egészen különleges látvány, 
hisz azt sem tudja az ember, 
hogy ilyen létezik: a mályvádi 
őserdőmaradvány. A dús nö
vényzet burjánzása és a két na
gyon öreg fa vastag,, egymásba 
nyúló ágai, mint egy magasba 
kifeszített óriáskötél. Ezt a való
ságban látni, csak a vadászok
nak adatik meg, ha észreveszik. 
A békéscsabai tanyamúzeum
ról készült felvétel pedig egy 

már elmúlt világot mutat: a fe
hérre meszelt, hosszan elnyúló 
tanyaházat, gólyafészkes ké
ménnyel, gémes kúttal, kukori
cás góréval. 

A jól sikerült fekete-fehér ké
pek egyik tablóján az 1980-as 
tarhosi árvíz egyes pillanatai 
láthatók Vasadi István felvéte
lei nyomán. Ezeket másoknak a 
madár- és állatvilágról készült 
szép felvételei követik, majd 
csodálatos hegyvidéki képek, 
zömében a Tátrából. A MÁV 
természetjáró szakosztálya is 
kiállított. Képei három évtize
det fognak át és mindről a ki
rándulók öröme sugárzik. Akár 
a Börzsöny, a Cserhát, Dobogó
kő, a Mecsek, a Bakony, vagy a 
Magas-Tátra szebbnél szebb vi
dékét nézzük, csábítanak a ter· 
mészetbe. 

Vass Márta 
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MÓR ELŐRELÉPETT 

Új város, régi állomás, 
hagy(!IIJ_ányos tenniakarás 

Ismeretes, hogy január else- A brigád tagjai minden év
Jen várossá nyilvánították ben részt vesznek egy-egy ki
Mórt. A megtisztelő cím egy- ránduláson. Tavaly Komárom
ben szinte kötelezi is az ott la- ban voltak, s már tervezik az 
kókat - így a vasutasokat is - idei kirándulást is. Elsődleges
a jobb munkára, a település fel- nek - természetesen -, az 
virágoztatására. A megnöveke- áruszállítási tervek teljesítését 
dett feladatoknak ők is igyekez- tekintik ők is, akárcsak az állo-
nek eleget tenni. másfönök. 

A székesfehérvári körzeti Mint Zentai István mondja, 
üzemfönökség északi részén az jó m�nkakapcsola:ot alakítot
egyik legfontosabb állomás a tak �, a fu'."aroztat� felekkel: a 
móri. Zentai István kilenc éve helyi állami gazdasaggal, a Cse
irányítja itt a munkát, valamint pel Művek móri gyáregységé
az állomáshoz tartozó Puszta- vel, az erdőgazdasággal, a ki
vám és Csókakő szolgálati he- sebb termelőegységekkel, szö
lyek tevékenységét. A 23 fős vetkezetekkel. A jó kocsigazdál
kollektíva az idők során jól ösz- kodás az egyik sarkalatos fel
szeszokott, segítik egymást. Ezt adatuk. Jól tudják ezt, s ennek 
emeli ki Barta Györgyné, az érdekében mindent megtesz
aranykoszorús Dózsa György nek. Az állomás rendezett. Ha 
szocialista brigád vezetője is. rakodás közben kisebb szóró
A brigád 1967-ben alakult, s dás előfordul is a móri vasuta
azóta jó közös�égi szellem lett sok gondoskod�ak a kiszóró
ú?"á ,k�zöttük. �len járnak a kö- dott anyagok eltakarításáról. 
zossegi munkaban, rendszere- A jelek szerint sikeres év elé 
sen részt vesznek a művelődési néz az új város régi állomása. 
ház rendezvényein, és sok 
könyvet vásárolhak, olvasnak. (tunyogi) 

Az állomásfőnök beosztottai között 

Bizalmiak klubja 

A Landler Művelődési Ház az elmúlt év márciusában alakí
totta meg a bizalmiak klubját, az üzem szakszervezeti bizottságá
nak egyetértésével és támogatásával. A klubot azzal a céllal hoz
ták létre, hogy lehetőséget nyújtsanak a bizalmiak körében fel
merült problémák tisztázására. 

A klubvezetőség az 1984-es év első klubdélutánjára Dénes 
Sándort, a vasutas-szakszervezet szervezési és káderosztály ve
zetőjét, az elnökség tagját látta vendégül. Az alkalomra klubsze
rűen berendezett díszteremben úgyszólván minden hely gazdára 
talált, s percek alatt élénk eszmecsere alakult ki. A vendéget a 
kérdések özönével árasztották el. 

Dénes Sándornak az érdeklődők kérdéseire adott válaszai
val, jó hangulatban ért véget a Landler járműjavító bizalmiainak 
klubdélutánja. 

Ez már nem t�hálást 
Pénzvadászok a Mecsek expresszen 

Budapest Déli pályaudf/ar, január 18. uerda. A. 17.45-kor in

duló Meaek expre,u uerelvénye a ti;,edik vágányon áll. Vékony 
tennetű fiatal nő uáll fel a 3. koaiba. Kényelembe helye/fi magát 
é• olva,ni kesd. 

Hirtelen támadt sajra reuen ÖHse: két d1J1eki1-farmere, fia
talember robban a fülkébe. Ás egyiknek orrán f m• ,érülé, vér
nyoma. 

- A.dd ide a pénsed! 
- Mennyi kell? .:... koclubtatja meg, de inkább aak időhúsá-

1ul, hátha érkelfik egy má,ik uta,, • engedelmeHéget mutatva, ne
hogy felingerelje as amús,- i, türelmetlenkedőket. 

- Mind! 
- Sokba kerlllt a vonatjegy, aak ennyi maradt - nyújtja as 

egyf orinto,októl va,ko, pénstárcát. A. ,ebe, orrú kevé,nek tartja a 
tenyerén fénylő halmast, dühö,en né!f körül, de társa már rántja i, 
ki a fülkéből, • ahogy jöttek - elviharsanak. 

A. fiatal nő megborsong. Nem tud tovább olva,ni, nem kapnak 
értelmet a ueme előtt táncoló könyv,orok. Órájára pillant, vilua
húHa megiHadt hátára a uőnné, bőrkabátot, • még örül il, hogy 
marcona támadói nem karcolták a!f arcára a bo,uú nl>1Jje
gyét • • • Felhívtam tele/ onon Péaről a Déli pályaudvar ügyeleti 
uolgálatát. Nem a tisenkilenc forint miatt. De mit i, mondhat 
egyik va,utu a másiknak? 

- Nina elég emberünk ••. Rye,mi vidéken i, előfordulhat. 
lgasa volt a pesti kollégának, ilyesmi vidéken i,, bárkivel meg

történhet - tehetetlenek vagyunk. Péaeu a múlt héten egy hét
éves kufiú huba uúrt egy nagyobbaaka lányt, mert as a kösértből 
vuualcapott pénst nem adta neki. A. játékautomaták öt- és tisforin
to• énnékkel működnek. A. ma pénHodáuait nem as éh.ég hajtja 
a vadássterületekre. 

A. pénstarhálók ma már bandába tömörülnek. Móduereik i,. 
mertek. Létesésükkel uámolnunk kell. De vajon tényleg tehetetle
nek vagyunk velük uemben? É, mit válauolunk, ha megkérdesik, 
hogy a va,út felelőHége kiterjed-e. as utasok elleni erőuako, ae
lekményekre u? 

Klencz Tiborné 
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Lássuk tisztán a felelősséget! 
A Magyar Vasutas múlt évi 21. számban megjelent 

egyik riport foglalkozott a mlskolcl körzeti üzemfönök

ség létszám- és bérgazdálkodásával, az ezekkel kap

csolatos üzemi munka nehézségeivel. A riport nyomán 

megszólaltatott gazdasági és tömegszervezeti vezetök, 

társadalmi aktivisták, dolgozók több észrevétele helye

sen utalt arra, hogy a túlórák nemkívánatos felhasználá

si aránya szoros összefüggésben van az üzemi munka 

hiányosságaival, a teljesítmények csökkenésével. Ezt 

véleményünk szerint „a vonatforgalom, föként a teher

vonati közlekedés szervezetlensége, az elegymozgás 

lassulása okozta." A sok helyi várakozási idö pedig „az 

üzemirányítás összehangolatlansága miatt" fordul elö. 

mélyzet irányításában csak a A vágányzárak tervezése, 
szervezett alaprendtó1 eltérő szervezése, engedélyezése, a 
helyzetekre, esetekre terjed ki. vonatforgalom lebonyolításá
Ez a működés kényszerű, de hoz szükséges technológiák el
nem mellőzhető beavatkozás, készítése nem az üzemirányítás 
és korrigáló jellegű. feladatköre. Az éves vágányzári 

Az üzemirányító szolgálat na- tervek betartása sem. Sajnos, 
ponta hatóránként számításba tetemes az éves tervtó1 való el
veszi a hálózat elegy- és vonó- térés, mely láncolatos problé
erőhelyzetét. Ennek során ösz- mákat okoz. (Pl.: más, éves 
szegyűjtik a rendező, vonatkép- tervbe felvett vágányzár kör
ző pályaudvarok elegymarad- nyezetében, vagy annak kerülő 
ványait viszonylatonként, a bá- útvonalán a forgalmi zavarta
nya- és berakókállomások vo- tást hatványozza.) Mind az elő
natszükségletét, s ennek megfe- re látott, mind a vis maior jel
lelően elkészítik az éves vonat- legű, azaz előre nem látott vá
közlekedési terv aktualizálását gányzárak kapacitást csökken
szolgáló, tizenkét órás operatív tő hatásúak. A vonatforgalom 
vonatforgalmi tervet, illetve an- lebonyolítását - ezzel együtt a 
nak módosítását. Intézkedés személyzet, a vonóerő és kocsi
történik a többletigényként mu- park jobb kihasználását - je
tatkozó szükségleti vonatok be- lentős mértékben zavarják. 
vezetésére, illetve a vonatközle- Lassul az elegymozgás, ácsor
kedési tervben napi rendes köz- gások keletkeznek. 

,,Az igazgatósági és a köz
ponti menetirányítás gondjai 
miatl 120-130 perc között mo
zognak az időértékek, amelye
ket a szolgálat kezdetén pro
duktív teljesítmény nélkül elf e
csérelünk . . . " - mondja a 
cikkben egy főbizalmi. Szó van 
ezenkívül a cikkben néhány -
köztük konkrét - olyan problé
máról, melyek az üzemi teljesít
ményeket károsan befolyásol
ják, rontják az utazószemélyzet 
produktív idejét, növelik a túl
órákat. Ezek tényszerűségét, 
okozati összefüggéseit nem kí
vánom vitatni. Hogy mégis rea
gálok a cikkre, az a magyaráza
ta, hogy az ok és okozati össze
függések vázolását, megítél�
sét, közvéleményformáló minő
sítését közelről sem látom teljes 
körűnek. Részigazságok önma
gukban - kiszakítva környeze
tükből - véleményem szerint 
nem lehetnek alkalmasak a 
megfelelő konklúzió levonásá
ra, a szükséges intézkedések 
meghatározására és megtételé
re, a felelősség behatárolására. 

A fogaskerékelv 

A cikkben elhangzott nehéz
ségekért több helyütt említik az 
igazgatósági és központi menet
irányítás gondjait, az üzemirá
nyítás összehangolatlanságát. 
Kétségtelen, hogy az üzemirá
nyításnak jelentős a szerepe és 
felelőssége az üzemviteli mun
ka operatív szervezésében és 
irányításában, melyek közvetle
nül hatnak a vonó- és vontatott 
járműpark kihasználására, az 
utazószemélyzet foglalkoztatá
sára, a teljesítményekre. De -
és hangsúlyozni kívánom -
nemcsak az üzemirányításnak! 

Ha valami, hát a vasúti üzem
viteli munka kifejezetten -
már közhely: - csapatmunka. 
Az üzemirányítás ered�ényes
ségének feltétele - kölcsönö
sen -, hogy a különböző szak
szolgálatok helyi és központi 
szervezetei, egységei feldatkö
rüket szakszerűen és pontosan 
ellássák. A vasútnál messzeme
nően érvényesül a „fogaskerék
elv ", hogy egynek a hibája már 
az egész „szerkezetet" megza
varja. S mégis: az üzemi mun
kában fellelhető hiányosságo
kért az utóbbi időben egyre töb
bet hallani az üzemirányítás el
marasztalását, s az eredményte
lenségekért mint első számú fe
lelőst említeni, sőt középpontba 
állítani. Ezért fontosnak tartom, 
hogy az üzemirányítási munka 
feladatkörét, az üzemviteli 
munkában való részvételével 
mélységét, közrehatását és fele
lősségét ismertessem. 

Nem az üzemi munkáért való 
felelősség áthárítása a célom. 
Ellenkezőleg: annak pontos be
határolása. Ehhez szükséges az 
üzemirányítás szervezeti, mű
ködési és szabályozási körének 
bemutatása, ismertetése. 

Az üzemirányítás háromfoko
zatú szervezet. Felső szintjén, a 
MÁV Vezérigazgatóságon a 
központi üzemirányítás (Üzem
irányító Központ), középen az 
igazgatósági üzemirányító köz
pontok, alsó szintjén az állo
másirányító szolgálat, egyes 
helyeken mellettük gócponti 
áruirányítók állnak. Az Üzem
irányító Központban területi 
(országrészek szerinti), az igaz
gatóságokban vonalszakaszon
kénti, az állomásokon (a ..nagy 
rendezőpályaudvarokon) helyi, 
illetve körzeti irányítás folyik. 

Az üzemirányító szervezetek 
az üzemviteli szakszolgálat 

szerves részei. A hatáskörök és 
illetékességek mindhárom 
szinten pontosan behatároltak. 
(Vezérigazgatóság üzemviteli 
szakosztálya, igazgatóságok ke
reskedelmi és szállítási osz
tálya, állomások helyi irányítá
sa és felügyelete.) 

Az üzemirányítás működési 
köre: 

Forgalmi üzemirányítás (te
rületi üzemirányítók, vezérigaz
gatósági és igazgatósági sza
kaszirányítók), mozdonyirányí
tás (technikai irányítók, moz
donyirányítók), áruirányítók 
(központi főáruirányító, igazga
tósági áruirányítók, gócponti 
áruirányítók, illetve üzemfő
nökségek), teherkocsi-intézők, 
személyzetirányítók (csak az 
igazgatóságokban és néhány 
nagy pályaudvaron), fő üzem
irányítók (az irányító apparátu
sok felelős műszakvezetője), 
tranzittervező-irányítók (vám
határforgalom, üres kiegyenlítő 
szerelvények), tartálykocsi-irá
nyítók, rt-küldemények irányí
tása (rakszelvényen túlérő), 
üzemviteli statisztika készítése. 

Az üzemirányítás a hálózat 
törzsvonalaira terjed ki. 

Az üzemirányítás szabályozá
si köre: 

- a szolgálat ellátását sza
bályozó F. 6. sz. Utasítás, 

- a szolgálat ellátásához 
szükséges egyéb utasítások, se
gédkönyvek (F. 20. sz. Utasítás, 
Menetrendfüggelék stb.), 

- Szervezeti és Működési 
Szabályzat, 

Végrehajtási Utasítás, 
menetrend, 
vonatközlekedési terv, 
elegyrendezési és továb-

bítási rend, 
- mozdonyfordulók, 
- személyzetfordulók. 
Az üzemirányítás működése: 
A vonatforgalom lebonyolítá

sának alapját a menetrend, az 
éves vonatközlekedési terv, az 
elegyrendezési és továbbítási 
rend, az ezekre épített rendező
feldolgozó-vonatindító pályaud
vari üzemi technológiák, a moz
dony- és személyzetfordulók 
határozzák meg. Ezek végrehaj
tása - elméletileg - operatív 
beavatkozást nem igényel ak
kor, ha az előbb felsorolt ténye
zők 100 százalékosan valósul
nak meg. Ez azonban abszurd 
elvárás lenne, s a gyakorlatban 
a világ egyetlen vasútján sem 
létezik. 

Mikor kell 
beavatkozni? 

lekedésre kijelölt, de nem szűk- Vagy mit tehetünk műszaki 
séges vonatok lemondá- meghibásodások esetén, ame-
sára. lyek a pályában, a pályatartozé-

A terv elkészítését követően kok�a_n ,  (pl. fels?v�zeté,k�, az ál
tételesen számbaveszik a vonó- lom�si es vonali biztos,1toberen
erőhelyzetet igazgatóságon- dezesekbe1:,, a :7ontato vagy a 
ként, s annak elosztási tervét vontatot_t �armuben .. �eletkez
egyeztetik a központi üzemirá- nek? (Peldaul: c�aptores.) 
nyító szolgálattal. Központi be- , Nem szorul reszletes magya� 
avatkozásra - igazgatóságitól r���r�, ho� egy;egy von�li 
eltérő rendelkezésre _ csak ak- smtores, felsov,ezete�-szakad�s, 
kor kerül sor, ha: �oz_?onyszol�álat_-keptelen�e�, 

_ a hálózat egyes körzetei- terk,ozfoglalts'.3-g, Je:1zomeghiba
ben váratlan, az egyensúlyt sodas stb., mm�-i:mnd a ':ona�
felbontó feszültségek vannak, s forgalorr: �avarasaval - a_lt�l�
ennek lokalizálása csak a vo- ban az enntett helyen lealiltá
nóerő operatív átvezénylésével sá:7al - jár. A nagyobb forg�l
oldható meg, m1;1 ,vonalako,n a zavartat�s 

- a vonat rendeltetési hely- m,ert;k; h�tv�ny_ozott -: me_g 
re való továbbítása a vonóerő ketva_ganyu pályak eseteb�n i�, 
trakciós határán túli felhasz- -, ,!',iszen lehet, hogy a ko;J�to 
nálását igényli, elso „von?'t 5-10 pe;ces k,esese 

_ az igazgatósági vonóerő- a kove�o ��matoknal akar 40 

elosztás tervezésénél nem tart- percre is novekedhet. Ilyen ese
ják be a fontossági sorrendet tekben gyakon, hogy a sze-
illetve ' mély,szállít� vonatok elsődle-

- gépmeneti közlekedés g=ssege �mat.! a ,te,he1:7on�tok 
szükséges kozlekedese tobb oran at szune-. tel, és vonali torlódások kelet

Amikor nincs 
,,ráhatásunk" 

keznek. 
S nem _ is érintettük még a 

rendező pályaudvarok fogadási 
elégtelenségét, de enélkül is 
köztudott, hogy ezek feladatait, 

A vonóerő felhasználásába teljesítményeit az üzemi tech
való központi beavatkozás ko- n?lógiák ta�azz�k. Mé,gpe
ordinációs feladat, és csupán az di� ;zek keszit;se e� � v,e�re
összes dolgozó, tehervonati kor- �aJtás, �zervezese, iranyitása: 
szerű vonóerőállomány maxi- apomasi fel?-da�. 1:a � techno
mum 1-1 5 százalékát érinthe- logia szennti telJesltmenyt nem 
ti. A több/ tennivaló az igazga- 1:rodu�álják, óhatatlanul von� 
tósági üzemirányító apparátu- ac�orgasok keletkezne�. Nem is 
sokra hárul, helyi hatáskörben s;olv� egy-egy" szemelyi vagy 
és saját felelősséggel. tár� b�e�e!rol, annak zavar-

Az utazószemélyzet irányítá- kelto hal:;í�ai:ol a von_atforgalom 
sa _ telep- és középállomási lebonyolitásab�n, ill:tve az 
váltások szervezése _ kizáróla- elegyfeldolgozo munkaban (el
gosan az igazgatósági apparátu- hárí!ás, �ely,színelés stb.). 
sok feladatköre. Ezért személy- Tenyker?e� persze, , h�gy ;1 
zetirányítás a Vezérigazgató- f��sorolt nehany probleman �i
ságon nincs is. Ennek jó ellátá- vul vannak oly�n z°:v?-ro� ,is, 
sához alapvetően fontos a amely�k az .1:"��miranyitast 
szomszédos igazgatóságokkal te_rheltk. �ze� kozul a kevesebb 
és az üzemirányító központtal res� tesZlk_ ki ,a hel�elen ��z;1k
való rendszeres és pontos kap- szerutl�n) i1:�ezk:d=se� k?rebe 
csolattartás az időre kész infor- vonhatok. Tobbseguk mkabb a 
máltság és intézkedés. kell� előrelátás hiánya, : :e�-

A vonatforgalom irányításá- s;eru, ,zavarokat me�elozo _ m
ba való közvetlen beavatkozás- tezkedesek elmulasztása miatt 
ra tehát általában a menetrend- következik be. Mindkét esetben 
től való eltérés és egyes rende- '.3-1apve�ő n;iotí�m a szükséges 
ző-pályaudvarok fogadási elég- informáltsag hianya, a, part?er
telensége kényszerít. E két té- kapcsolatok fogyatekossag�. 
nyezőnek sok - az üzemirányí- E_?ne� oka nem�gyszer a ko
tó tevékenységtől független _ zombos ?1agatartás� �� azt se� 
oka van. Kétségtelen, hogy a szabad figye�en .�:W _h�ID:11: 
helytelen üzemirányítói intéz- h�gy a, k�lonbo_z� rranyit� 

Ha a felsorolt alaprendhez kedések hatása is hasonlóan sú- SZlntek es vegrehaJto szolgálati 
tartozó tényezők valamelyike lyos, azonban vizsgálatok ta- helyek �özötti_ távközlési re?d
- akárcsak egyetlen is! _ a núsítják, hogy az esetek több szerek tobbnyire ;!avultak, :� 

mi·nt 90 sza'zale'ka az u"zemi·ra' _ csak a 15-20 evvel ezelotti rendtől eltér, a többi tényezőre 1 ál 
, 

is hatással van, s akkor a rend- nyítástól független. Itt a helyte- szo g tatasokra képesek. 
szer működése feltétlen opera- len intézkedések körébe soro
tív beavatkozást - korrigálást lom a szükséges intézkedések 
- igényel. elmulasztását is. 

Nem szorul magyarázatra, A korábbiakban utaltam ar-
hogy az alaprend bármely té- ra, hogy a menetrendtől eltérő 
nyezőjének megsértése egyen- közlekedésnek számos oka van. 
súlybomlást idéz elő, ami a Az utasok - köztük az utazó 
vasúti teljesítményeket rontja, vasutasok is - csak azt tapasz
a ráfordítási költségeket növe- talják, hogy a vonat a vonalon 
li. A káros hatás szinte láncola- vagy állomásokon ácsorog, tete
tos. Egy-egy ácsorgás, személy- mesen megkésik, s az ok isme
zetre és gépre várás, a menet- retének tudta nélkül is az üzem
rendből kiesés a zavarok sokfé- irányító szolgálatot hibáztatják, leségét idézi elő, a végén már szidják, s teszik felelőssé. Tudni hatványozott nagyságrendben. kell azonban, hogy vannak S ilyenkor kerül előtérbe - kell olyan körülmények is, amelyek előtérbe kerülnie - az üzemirá-
nyítás operatív beavatkozó te- ugyan a vasúttól nem, de az 
vékenységének. Az elmondot- üzemirányítástól ig,enis _függe,t
takból következik, hogy az lenek, s azokra hatása nmcs, es 
üzemirányító szolgálat rendel- jellegénél fogva nem is lehet. 
tetésszerű működése a forga- Gondoljunk csak a vágányzá
lom, a vonóerő és az utazósze- rakra! 

Végkövetkeztetés 

A legfontosabb szerintem, 
hogy az üzemviteli munka telje
sítményeiben közvetlen vagy 
közvetve részt vevő valameny
nyi gazdasági vezetőnek és dol
gozónak egyaránt kötelessége 
- szakszolgálati hovatartozás
ra tekintet nélkül -, hogy a 
munkáját felelősségér2Jettel, 
szakszerűen és a legnagyQbb 
gondossággal lássa el. A vasút 
ugyanis csak így teljesítheti 
megfelelő hatékonysággal fuva
rozási feladatait, s felelhet meg 
a nemzetközi és népgazdasági 
elvárásoknak. 

Dr. D. Szabó Sándor, 
az üzemirányító 
osztály vezetője 
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Letelt a szolgálat 
Tudom, sokan alig 

várják, hogy nyugdíjba me
hessenek, én mindig r.etteg
tem ettől a naptól - rakja 
le a jelzőzászlót, a kék sisa
kot Varsányi József, Tata
bánya-Alsó tolatásvezetője. 
- Tisztában voltam azzal, 
hogy egyszer ez is bekövet
kezik, most mégsem tudom 
elképzelni a holnapi naptól 
megváltozó „menetrendet", 
amelyben már nem szerepel 
a szolgálatba való elindulás. 

- Még kölyökkoromban 
szerettem meg a vasutas éle
tet - folytatta -. Apám 
Süttőn volt pénztáros, 
anyám ugyanott sorompó
kezelő. Én meg nyaranta ga
zolónak szegődtem a pálya
fenntartáshoz. Egy sz.ezon
ban megkerestem a ruhám 
árát, ami nagy segítség volt 
akkor egy szerény jövedel
mű családnak. Igazából 
1946 augusztus elsején jöt
tem a pft-hez, pályamunkás
nak. 1950-ben Ácsról átkér
tem magam Komáromba a 
forgalomhoz, ott fékező let
tem, később vonatvezető
ként utaztam. Az akkori 
szolgálat persze némileg kü
lönbözött a maitól. Hatvan
hetven órákat húztunk le 
egyfolytában a f ékálláson. 
Lehetett mínusz húsz, vagy 
plusz harminc fok odakint 
és túlórát nem is fizettek. In
dulás előtt a felvigyázónál 
vételezhettünk húsz deka 
szalonnát, meg fél kiló ke
nyeret, aztán gyerünk a fék
re. A keresetünk 1200-1300 
forint között mozgott. 

- Ma az egyenruhának 
kevés megbecsülés jut. Ho
gyan volt ez annak idején? 

- Amikor az első kiuta
lás esedékessé vált, a ruhá
zati főnök behivatott és azt 
mondta: 

- Fiam, most már nyu-
godtan megnősülhetsz, 
egyenruhát kaptál . . 

Az egyenruha valamikor 
nagy szó volt. Aki magára 
ölthette, az már eleve nem 
lehetett akárki. 

- Mióta dolgozol Tatabá
nya-Alsón? 

- 1953. január 7-e óta. 
Először kocsirendező vol
tam, majd tolatásvezető. Ti
zennyolc éven át kocsimes
terként irányítottam az ál
lomási tartalékok munká
ját. Ez a státus a hetvenes 
években megszűnt, azóta to
latásvezető vagyok. Ez alatt 
az idő alatt négyszer lettem 
kiváló dolgozó. 

- Nem fáradtál el? Hi
szen ez a munkakör nem a 
legkönnyebb. 

- Egy kis pihenés bizto
san nem fog megártani, hi
szen több mint tíz éve nem 
voltam szabadságon, beteg
állományban is mindössze 
néhány napig. De azért fá
radtságról nem beszélhetek. 
Akikkel együtt kezdtem, 
azok közül már senki nem 
dolgozik, de látom őket, 
gyakran visszalátogatnak 
ide. Aki egyszer megszerette 
a vasutat, az ennyi idő után 
már nem tud hátat fordítani 
neki. Magam is így vagyok 
vele. 

Gerecsei Zoltán 

Apáról fiúra 
Negyvenkét évi szolgálat tanács, a párt- és tömeg

után nyugdíjba ment Gu- szervezetek mozgalmi mun
Lyás Lajos főfelügyelő, kájában, s nagy gonddal, fe
Füzesabony állomásfőnöke. lelősséggel oldotta meg a rá
Édesapja ugyanott dolgozott bízott feladatokat. Mindez 
váltókezelőként, s a fiait is hozzájárult ahhoz, hogy az 
vasutasnak nevelte. Az uno- irányítása alá tartozó szolgá
kák szintén vasutasok, ami lati hely többször kapott el
önmagában is szép, családi- ismerést. Ő maga tizenhat
as vonás, de Gulyás Lajos szor nyerte el a Kiváló Dol
jellemzéséhez ennél több gozó, illetve az Érdemes 
tartozik. Vasutas kitüntetést, 1983. 

Életpályája mindvégig április 4-én pedig a Munka 
felfelé ívelt. Órabérátalá- Erdemrend bronz fokozatát 
nyosként került a füzesabo- is megkapta. 
nyí forgalmi szolgálathoz. - A siker titka mindig a 
A második világháborút vezető őszintesége és tárgyi
már forgalmi szolgálattevő- Lagossága - mondja. - A 
ként élte át, s boldog volt, döntések előtt meg kell hall
amikor fejére tehette a vörös gatni mások véleményét. 
sapkát. Szolgált Verpelét ál- Engedni kel� hogy a helyes 
lomáson, Budapesten a Ke- törekvések, a képességek ér
letiben, Nyékládházán, Kál- vényesüljenek. Így később 
Kápolnán, s végül 1978-ban nem Lesz szükség kölcsönös 
visszakerült szülőhelyére, magyará,kodásokra. Per
Füzesabonyba - állomásfő- sze, adódnak konfliktusok, 
nöknek. de ez hozzátartozik a veze-

Felnőtt fejjel, két gyermek tői munkához . . . 
nevelése közben vállalta a Mivel foglalkozik majd a 
továbbtanulást. Előbb érett- nyugdíjas állomásfőnök? 
ségizett, aztán tisztképzős - Azt hiszem, ezután sem 
lett. A gondjaira bízott gya- kell elszakadnom a vasúttól. 
kornokokból hivatásukat A gyermekeim vasutasok, 
szerető vasutasokat nevelt. családi házat építnek, nekik 
Példamutató, emberséges segítek majd. Az állomás 
magatartásának egyenes kö- mellett lakom, van egy kis 
vetkezménye volt a jó közös- szőlőm is, s már elképzel
ségi szellem az általa irányí- tem, hogy amint metszege
tott szolgálati helyeken. tek, dolgozgatok, az állomás
Nemcsak a vasutasok, ha- ról oda hallatszik a V43-asok 

· nem az utasok, a nagyköz- hangja. Az órámra pillantva. 
ség és a környező települé- tudni fogom, hogy késik-e az 
sek lakossága körében is ötszáztizenkettes .. . 
népszerűségnek örvendett. 
Évtizedeken át részt vett a (feketéné) 

AMEROPA különvonat 

Az egyik legnagyobb NSZK-beli utazási jroda, az AMERO
PA túlnyomórészt idegenvezetőkből és.turisztikai szakemberek
ből álló csoportja az idén ismét felkereste hazánkat.Január 7. és 
14-e között két különvonattal, - vonatonként 250 résztvevővel -
érkeztek. A vonat Dortmund és Budapest-Keleti pályaudvar kö
zött közlekedett NSZK (DB) háló- és osztálykocsikkal. Az étkező
kocsikat, amelyek Bécs és Budapest között közlekedtek, az Utas
ellátó Vállalat biztosította. 

Az Utasellátó minden vendég részére űticsomagokat készí
tett, amelyeket az osztálykocsikon utazó vendégekhez helybe vit
tek. Ennek ellenére az étkezőkocsik is nagy forgalmat bonyolítot
tak le. A német nyelven is jól beszélő személyzet, Varga Imre 
főpincér vezetésével gyors és előzékeny felszolgálást biztosított. 

,1 A G Y A R V A S C T A S 

Köszönet a helytállásért 
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V asutasol, hősies liüsdelnie 
a napoliig toniboló hó„iharban· 

Február 10-e, péntek délelőtt. 
A vihar szokatlan hevességgel 
zúdult a megyére. Recsegett, 
ropogott a fák dereka, vijjogtak 
a légvezetékek, a szél ámokfu
tóként rohant a házfalaknak. 
A hópelyhek sűrű tömege pör
gött-forgott a levegőben s nagy 
erővel csapódott a tárgyaknak. 

- Én már 34 éve vagyok 
vasutas, de ilyen erejű viharra, 
hófúvásra nem emlékszem -
jelenti ki Valkó Pál. - A szél 
erőssége néhol elérte a 100-120 
kilométeres sebességet is és há
rom napig tombolt. Uzemfőnök
ségünk vasútvonalain néhány 
óra múlva hatalmas hótorla
szok keletkeztek, amelyek eltá
volítását azonnal megkezdtük. 

A vasút „riadóztatta" sza
badnapos dolgozóit is. Nagy 
erőket koncentráltak a hóelta
karításra. A megye területén, 
vasútvonalain éjjel-nappal 
400-500 vasutas dolgozott. 
A táviratilag berendeltek pon
tosan jelentkeztek szolgálati 
helyeiken. Sokan 24-36 órán 
át megfeszített erővel lapátol
ták, csákányozták a havat, 
mentették ki a hó fogságából a 
vonatokat. A szolgálati vezetők 
külön értesítés nélkül siettek 
munkahelyükre és kezdték 
meg az irányítást. 

Hamarosan hóekével felsze
relt dízelmozdonyok indultak a 
leginkább veszélyeztetett pá
lyaszakaszokra. Nyolc különbö
ző típusú dízel birkózott a né
hol másfé� három méter ma
gas hótorlaszokkal. Kétegyhá
za-Lökösháza, továbbá Lökös
háza-Országhatár és Curtici 
között azonban csak a hómaró 
boldogult. Amikor egy-egy át
fúváson áttörte magát a hóeke, 
a szűnni nem akaró szél mö
götte hamarosan újabb torlaszt 
emelt. Folytatódott a síneken a 
szinte kilátástalan küzdelem. 
Békés megye összes útja feb
ruár 11-én hajnalban járhatat
lanná vált. Megkezdték az úton 
ragadt kocsik mentését. A hon
védség műszaki alakulatai is 
,,rohamra" indultak. 

- Tizenkettő-huszonnégy 
órás várakozásra kényszerült a 
Románia felé igyekvő Orient és 
Pannónia expressz Békéscsaba, 
Kétegyháza és Lökösháza, illet
ve Curtici állomásokon - so
rolja az üzemfőnök. - A huza
nios ideig várakozó nemzetközi 
vonatok utasainak élelmezésé
ről gondoskodtunk. 

Valóban dicséretet érdemel a 
MÁV szervezőkészsége, gyors 
intézkedése. A Békéscsabán ál
ló nemzetközi vonat utasairól 
az Utasellátó helyi egysége, a 
Kétegyházán és Lökösházán 
veszteglő vonat utasairól pedig 

. 'l 

omkajn. 

zókat a vonatok késéseiről, a 
közlekedési és csatlakozási le
hetőségekről. Utasítást kaptak 
a jegyvizsgálók arra, hogy a vo
natokban tartózkodók részére 
gyakori és pontos tájékoztatást 
adjanak a fejleményekről. 

A vihar szűnni nem akaró 
erővel tombolt tovább. Soka
sodtak a hóakadályok. Med
gyesegyháza-Kétegyháza, Te
lekgerendás-Békéscsaba, Kis
szénás-N agy szénás, valamint 
Orosháza és Gádoros közötti 
vonalszakaszokon a személyvo
natokat hóekével felszerelt 
M-62-es mozdonyokkal kellett 
kimenteni a hó fogságából. 
A szerelvényeket néhol csak 
kocsinként, drótkötél segítségé
vel lehetett kivontatni a hóból. 
A karvastagságnyi kötelek 
gyakran elszakadtak. Gádoros 
és Orosháza térségében az el
akadt vonatok kiszabadításá
ban a néphadsereg műszaki 
alakulatai is részt vettek. A sze
mélyforgalom folyamatosságát 
az említett szakaszokon csak 
úgy lehetett biztosítani, hogy a 
szerelvények előtt hóekével fel
szerelt mozdonyokat futtattak. 

A nagy erejű szél Kétpó és 
Csugar, továbbá Mezőtúr
N agylapos, valamint Nagyla
pos és Gyoma állomások között 
letépte a villamos felső vezeté
kek tartószerkezeteit. A villa
mos vonalfőnökségek szakem
berei azonnal megkezdték a 
helyreállítást, az elakadt vil
lanymozdonyokat dízelek von
tatták el. A közutak forgalma 
teljesen megbénult, a megyé
ben csak - nagy késéssel - a 
vonatok közlekedtek. 

Az üzemfőnökség vezetői in
tézkedtek, hogy a lakosság és a 
közületek ellátását szolgáló 
élelmiszerek és energiahordo
zók soron kívül rendeltetési 
helyükre jussanak. Az ilyen 
áruval rakott teherkocsikat ösz
szegyűjtötték és külön moz
donnyal továbbították a célállo
másra. Onnan lánctalpas kato
nai járművekkel szállították to
vább a településekre. A szajoli 
olajelosztó állomással együtt-

-

a községi tanácsok gondoskod
tak. Egy tál meleg ételt és tejet 
kaptak - természetesen díj- ;, 
mentesen - a várakozók. Az . 
állomásokon üzemelő utasellá
tók éttermeinek és büféinek 
nyitvatartását meghosszabbí
tották. Gyakrabban ellerwriz
ték a várótermek fűtését, vilá
gítását és megerősítették az in
formációszolgálatot is. Folya
matosan tájékoztatták a várako-

1 
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Utasellátás, ezúttal díjtalanul 

működve, a folyékony szénhid
rogénnel töltött tartálykocsikat 
- a kapott diszpozíció szerint 
- a vasutasok soron kívül to-
vá b bí torták. 

A rendkívüli időjárási körül
mények között a teher/ orgalom 
szünetelt, de február 13-án dél
előtt, villamos vontatással ismét 
megindult az áruszállítás. Ezzel 
egyidejűleg az elegyrendező ál
lomásokon, pályaudvarokon 
folytatódott a guritói és tolatási 
munka is. Megtisztították a ke
reskedelmi rakodó területeket, 
iparvágányokat is, és ugyan
ezen a napon megkezdődhetett 
a kocsik tartalmának ki- és be
rakodása. 

A rendkívüli helyzetben a 
vasutasok - váltókezelők, ko
csirendezők, segéd- és szak
munkások, szolgálati vezetők 
- példásan helytálltak, kitű
nőre vizsgáztak áldozatválla
lásból, kezdeményezó'készség
bó1. A segélykocsi húszfőnyi 
személyzete emberfeletti mun
kát végzett a hóakadályok miatt 
kisiklott járművek beemelése 
során. A békéscsabai segélyko
csi személyzete például Pitva
ros-Mezőhegyes, Kétegyhá
za-Lökosháza, valamint Dé
vaványa és Gyoma között feb
ruár 11-e és 13-a között szinte 
pihenés nélkül dolgozott. A ko
csik és mozdonyok beemelését 
derékig érő hóban, orkán erejű 
szélben végezték. Élelmezésük
ró1, száraz ruhával való ellátá-

Szabad a pálya, indulhat a vonat 

sukról gondoskodtak. A sza
badban dolgozók mindenütt 
forró teát kaptak. Csongrád
Orosháza, továbbá Tótkom
lós-Mezőhegyes, valamint 
Mezőhegyes és Battonya vo
nalszakaszt a több méteres hó 
miatt csak hómaróval lehetett 
felszabadítani. 

Lakitelek környékén, to
vábbá Szeghalom-Dévaványa 
és Gyoma szakaszokon a viha
ros szél már a homokot és a föl
det hordta a mentésben részt 
vevő vasutasok szemébe. Mind
ez rendkívül nehezítette mun
kájukat. A mozdonyvezetők kö
rültekintően, figyelmesen ve
zettek. Ennek is köszönhető, 
hogy nem történt több kisiklás. 

Példásan együttműködtek a 
magyar és a román vasutasok 
Kétegyháza-Lökösháza-Cur
tici vonal megtisztításában. 
A magyar hóekés mozdonyok 
Curticiig jártak, a román hóma
rók pedig Kétegyházáig. 

A rendkívüli időjárási viszo
nyok között hősiesen helytáll
tak a körzeti üzemfőnökség (a 
pft és egyéb szakszolgálat) vas
utasai. Nekik köszönhető, hogy 
a hivatásforgalmú munkásvo
natok - késéssel ugyan, de 
közlekedtek. Mindenki eljutha
tott vasúton a munkahelyére. 

Február 13-án elcsendesedett 
a szél, elvonult a vihar. Békés 
megyében húsz évvel ezelőtt 
volt hasonló ítéletidő. 

(kaszala) 

(Mfl foeó) 
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IS értik egymást 

Kocsirende:iők, váltóke:ielők a sínek között 

A na�kanizsai csomó
pQDt fonto" szerepet tölt be 
az ország vasúti vérkerin
gésében. A város ipari 
üzemei naponta több száz 
tehervagont fogadnak, 
ezért a vonatok hozzák-vi
szik a nyers és a félkész 
anyagokat. késztermék-e
ket. Ott van a bútorgyár, a 
Tungsram helyi gyára, 
hogy csak a legnagyobba
kat említsük. Ezenkívül je
lentős az átmenő teherfor
galom is, hiszen Murake
resztúr és Gyékényes 
irányában naponta hagy
ják el a szerelvények a vas
útállomást. hogy Jugoszlá
'\-iáha. Olaszon,zágba vagy 
még tovább szállítsák ter
hiiket. Mindez elsősorban 
a kocsirendezőknek. a vál
tókezelőknek, a kereske
delmi szolgálat dolgozói
nak ad tetemes munkát. 
Eshet eső. hordhat havat a 
viharos szél. gomolyoghat 
köd. a ·vasúti forgalom 
nem állhat meg. 

A végtelenbe futó sínpárak 
között különféle színű védősisa
kot viselnek a vastagon öltözött 
vasutasok. Mint megtudom, a 
fehér a váltókezelőké. a kék a 
tolatásvezetőké. a sárga a kocsi
rendezőké. Látszólag össze
vissza jönnek, mennek, csak tü
zetes szemlélődés után veszi 
észre a laikus, hogy ez egy sajá
tos munkarend koreográfiája. 
Pozsgai György váltókezelő 
vesz pártfogásba, hogy ne csak 
nézzek, lássak is. 

- Én ezekkel az egyszerű és 
úgynevezett angol váltókkal 
irányítom más-más kocsisorhoz 
a guruló vagonokat, menet
irány szerint. Az ott - mutat 
jobbra - barcsi irányvonat 
lesz, odébb - hátul - a szom
bathelyi készül, a harmadik 
végállomása pedig Ferencváros 
lesz ... 

Amíg okít, az előbb kihúzó 
dízel percenként lökdös, sza
laszt egy-egy vagont. Az utol
són fura anyag púposodik, 
mintha föld lenne. 

legesség is. Ritkán ugyan, de 
utazik tehervagonon vadonatúj, 
a Ganzban gyártott motorkocsi 
és Ikarus autóbusz. Amikor 
meg a Délker részére jöttek a 
narancsszállítmányok, ennek il
lata ülte meg az állomást. Mit 
mondjak, még mindig jobb, 
mint amikor élőállat-szállítmá
nyok - borjak, birkák, serté
sek - várják, hogy tovább in
dulhassanak. 

- Ha éppen ráér, mit csinál 
egy váltókezelő? 

- Három éve vagyok ebben 
a beosztásban, de még soha 
nem értem rá. Az én kötelessé
gem a váltók tisztítása, a kivilá
gításuk biztosítása. mert ezek 
még mindig petróleumlámpá
val vannal felszerelve ... 

Közben újabb szerelvény ér
kezik a budapesti fővonalról. 
Megáll a tartalékmozdony, így 
szusszanásnyi időt kap a szol
gálatban levő tolatásvezető, 
Kalocsai László. 

- No, ezt még a mi ,,tú
runk" kapja, úgy néz ki. 

- Naponta hány szerel
vényt állítanak itt össze? 

- Mikor hogy. De a legrosz
szabb esetben is egy tucatnál 
többet ... 

- Győzik? 
- Optimális esetben egy to-

latásvezető és három kocsiren
dező végzi ezt a munkát, de va
lahogyan nincs kellete a mi 
szakmánknak: örökös létszám
gonddal küszködünk. Most az 
én csapatom egy plusz kétfős, 
ezért én kezelem a kiakasztó ru
dat ... 

Végül megtudom, hogy ez a 
bizonyos rúd a vagonok szét
kapcsolását könnyíti, a saru pe
dig az esetenként túlságosan 
meglökött vagonokat fékezi. 

- Észnél kell lenni, hiszen 
az előírások nem véletlenül til
tanak egész seregnyi dolgot. 
Még ezek betartása mellett is 
megtörténhet a baj. 

Az ördögöt falra festeni nem 
szerencsés dolog, de ebben a 
munkakörben óhatatlanul meg
rögződik az emberben minden 
rendkívüli esemény. Ilyen volt 
az is, amikor az egyik kollégát 
elkapta a mozdony, s a kerekek 
alá esett. Egy életre nyomot 
hagy a munkatársakban, és 
évekig mesélik a fiatalabb nem
zedéknek, okulásul. 

Véber Zoltán kocsirendező 
alig egy esztendeje dolgozik a 
vasútnál, de rég nem idegen 
számára a környezet. 

goztam. de édesapám is kocsi
rendező, ő csábított el. Veszé
lyes munkahely, de csak akkor, 
ha az ember nem tartja be a 
munkavédelmi előírásokat. Ép
pen ezért itt mindenki fokozot
tan ügyel. főleg ilyenkor télen. 
Én azonban inkább csak a meg
hűlésektöl tartok. 

Az utóbbi mondatra a többi
ek is helyeselnek. Kardos Jó
zsef 10 éves kocsirendezői múlt
jával emlékek �ucatjait sorolja: 

- Ha kifogunk egy esős na
pot, olyankor kétszer, három
szor is átázunk, lehet öltözköd
ni, meg vetkőzni. De a mínusz 
12-15 Celsius fok sem leány
álom ... 

- A nyár tehát a kellemes 
évszak - sz9lok köz.be. 

- Ebben a műanyag kobak
ban? - mutat a sisakra. aztán 
legyint. - Tudja, mikor lesz ez 
fáintos munkahely? 

- Ha megmondja. 
- Amikor majd nem lesz 

eső, köd, hideg és meleg, ráadá
sul tető kerül fölénk. 

- Akkor hát miért csinálja? 
- Miért, miért? Már meg-

szoktam, mert talán már szere
tem is, ki tudja. 

Bólogatnak a társai. Talán 
szidhatnák ők is az áldatlan kö
rülményeket. de nem teszik. 

- Ez ilyen munka - hang
zik nyomatékosan. - És aki 
egyszer a vasúthoz szegődik, 
azt valami szakmai kór fertőzi 
meg egy bizonyos idő eltelte 
után. Szidja a MÁV-ot, néha át
kozza a munkába lépés percét, 
aztán megnyugszik ebben a 
nagy vasutascsaládban, és örül 
a derűs óráknak, emlékét idéz
ve egy-egy keményebb szolgá
latna1< - jegyzi meg az előbbi 
kocsirendező rangidős part
nere. 

Véget vetünk a beszélgetés
nek, mivel a tolató mozdony 
nem várakozhat tovább. A tola
tásvezető intézkedik, a kocsi
rendezők ugranak, s kihúz a kö
vetkező, válogatásra váró kocsi
sor. Örülök, hogy e találkozás 
után számomra még a vasuta
sok zászlólengetése is értelmet 
kapott: Az oldalra kitartott 
zászló azt jelenti. hogy „las
síts!". Ha vízszintesen mozgat
ják: ,,közeledj felém!". Ha a 
mozgás függőleges: ,, távolodj 
tőlem!''. A kör beforgatott zász
ló pedig· .,áll]!". Igazi jelbeszéd 
ez. Tetszik, hogy a vasutasok 
ilyen könnyen, félreérthetetle
nül megértik egymást ... 

, 

vasut k men 
• 

Ebben rejlik a MÁV Gépjavító Üzem távlata 
Az első meglepetés a kapu

ban ért. Az épület bejáratánál 
egyenruhás férfi várt. - Elkísé
rem az igazgatói irodához -
mondta. 

Néhány perces séta után ér
tünk a MAV Gépjavító Üzem 
központjához, egy földszintes 
épülethez. Az igazgató, Poór 
József mosolyogva magyarázta, 
hogy az idén új, emeletes épü
letben a szociális létesítménye
ket helyezték el, itt étkeznek az 
emberek, s az emeleten vannak 
az öltözők, az orvosi rendelő. 

- Azt hiszen, fontosabb, 
hogy jó köriilmények között öl
tözzenek, mosakodjanak az 
emberek, minthogy mi üljünk 
tágas irodákban. 

A profil átalakult 

MÁV Gépjavító Üzem büszke
ségei a pályajavításhoz haszná
latos nagygépek. A Csanád ki
térő-aláverő gép még a régebbi 
típusok közé tartozik, de pél
dául ez az univerzális gép -
mutat a háta mögött lévő képre 
- már sokkal modernebbnek 
számít. A prototípusa 1975-ben 
készült el. és 1977 óta gyártjuk. 
A munkások utaztatásával egy
időben a szükséges anyagokat 
is a helyszínre viszi. A platója 
két oldalra billen, az elejére pe
dig egy darut szereltünk. 

A legújabb gépeik egyike a 
görgős sínszállító, amiből ha 
24-et egymás mögé kapcsolnak 
akkor egyszerre 1 km hosszúsá
gú, előre felszerelt sínmezőt 
szállít a helyszínre. Tavaly ké
szült el az aljcserélő gép proto
típusa. 

Elavult géppark 

elavult. Körülbelül a 40 százalé
kuk már teljesen amortizálódott 
- mondja Ónody Sándor. -
Sok az állás, és túlzottan meg
növekedtek a javítások is. Még 
,,szerencse", hogy kevés az em
ber, ha leáll az egyik, átmennek 
a másikhoz. A grover-gyürű 
gyártása is teljesen ósdi módon 
történik, az emberek tolják a 
szállitókocsikat, és ők teszik föl 
a súlyos tekercseket a gépre. 
Ilyen munkát nem lehet sokáig 
végezni. A fizetésük ugyan ma
gasabb a szakmunkásokénál, 
de még így is csak a nyugdíj 
előtt állók, vagy az építkező fia
talok vállalják a nehéz és mono
ton munkát. Több mint ötven 
éve épült ez az üzem. Az épüle
tek is elavultak. a gépek meg
koptak. Az üzem egésze meg
érett a rekopstrukcióra. 

- Ilyen feltételek mellett 
meddig lehet teljesíteni a fel
adatokat? Az irodában a falakon képek 

sorakoznak. Az igazgató nem 
titkolt büszkeséggel mutatja 
meg őket, mert szinte mind
egyik or1z valamit tervezői 
múltjából. Ám az utóbbi évek
ben az üzem profilja folyamato
san átalakult, a sok gondot és 
dicsőséget hozó pályajavító gé
pek helyét lassan átveszik a ki
sebb feladatok. Hiába, a beru
házási pénzek csökKenésével a 
tervezés és a gépgyártás távla
tai is beszűkülnek. 

- flyen tempó mellett még 
Az üzemben a szegedi üzem- sokáig - szól közbe az üzem 

egységgel együtt mintegy párttitkára, Sölét Sándor. -
600-an dolgoznak. Így nem cso- A nagy gépek gyártásának egy
da, ha már 20-25 ember le- előre leáldozott, s nem hiszem, 
morzsolódása is gondot okoz a hogy a közeljövőben javulna a 
termelésben. munkaerőhelyzet. Nagyon fon-

- Ha a számokat nézzük, 
igazán nem panaszkodhatunk. 
A tervekhez képest még növe
kedett is a termelésünk. De a 
feladataink egészen más jelle
gűek. A vasútnak számtalan 
apró alkatrészre, szerkezetre 
van szüksége. Jórészt láthatat
lanok, csak az ismeri, aki dolgo
zik velük. Ilyen például a gro
ver-gyűrű. Evente 7 millió da
rabot gyártunk, javítunk belő
lük. Szintén a mi profilunkba 
tartozik a féksaruk gyártása és 
reparálása; ebből évente 
36-37 ezer hagyja el az üzem 
területét. 

- A munkaerőhelyzet ná- tos a grover-gyűrü gyártása. a 
lunk semmivel sem jobb, mint féksaruk készítése, a biztosító
a MÁV-nál általában - mond- berendezésekbe való alkatré
ja az igazgató. - A régiek las- szek termelése. Ezenkívül most 
san elérik a nyugdíjkorhatárt, a kezdünk hozzá a kisebb, a pá
fiatalok pedig a szakmunkások- lyajavításhoz szükséges gépek 
nak fizetett 22-24 forintos óra- gyártásához. De hát a nagy, ön
bérért sem jönnek szívesen. Ki- járó gépek tervezése és gyártá
használtuk az új rendeletek ad- sa, a javításuk mégis nagyobb 
ta lehetőséget, s mellékállásban volumenű munkának számí
foglalkoztatjuk az emberein- tott ... 

Mondani sem kell, hogy a 

ket, sőt kilenc gmk is aJakult. 
- Korábban túlórával pótol

tuk a hiányzó embereket -
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Plestyák János szb-titkár. -
De ezt a módszert sem lehet a 
végtelenségig folytatni, s a túl
óráért kifizetett pluszpénzek 
jócskán rontják a bérszínvo
nalat. 

A főmérnök a géppark siral
mas állapotáról beszél. 

- Gépeink többsége régi, 

Ketten a megállóhelyen 
Berh1dának éppen csak oda- végzése után kerültem Berhidá

köszön a vasút. A sínpár érinti ra szolgálattevőnek, azóta itt 
a község szélére épült házak te- vagyok. A forgalmi vizsgám ké
lekvégeit, aztán a téesztanyá- sőbb elé"iilt, a forgalomáttere
hoz vezető műutat keresztezve lés után visszaminősültünk ál
elkanyarodik Papkeszi ipartele- lomáskezelőnek. Jelenleg ket
pei felé. A megálló Papkeszi ten dolgozunk a megállóban. 
rendelkezése alá tartozik, ám a reggel hattól este hatig, éjszaka 
hangulatos szolgálati hely még- nincs szolgálat. A mintegy 
is inkább saját életét éli. nyolcezer lakosú község zöme a 

- Több, mint egy évtizeddel díjszabás emelése ellenére is ki
ezelőtt még önállóak voltunk tartott a vasút mellett. ami ész
- mesél a múltról Gergely revehető a pénztárbevételek
László állomáskezelő. - Bár ben és az utasok számának 
csak megállóral,odó helyként emelkedésében is. Innen az or
voltunk nyilvántartva, mégis szág szinte valamennyi tájára 
független főnök, valamint kise- elindulnak az emberek. Gyak-

Kevés a tervező 

Az egykor harminctag6 ter
vezői csoportban most alig tu
catnyian dolgoznak. És ez a 
mostam feladatokhoz mérve is 
kevés. 

- A beszélgetésből úgy tű
nik, mintha bizonytalanok vol
nának az üzem jövőjét illetően. 

- Nem egészen így van -
mosolyog az igazgató. - Az ap
ró gyártmányokra mindig 
szüksége lesz a vasútnak, s 
bárhogyan alakuljon a gazda
sági helyzet, a vasútnak menni 
kell. 

A többiek egyetértően bólo
gatnak. 

Lakatos Mária 

Legfőbb érték: 

az olajkályha? 
- Az is! - közli észrevéte

lemre Pozsgai György. - Pa
csán adták fel, Debrecenbe 
utazik, talajjavításhoz hasz
nálják. De akad itt mas külön-
----------------------------------------l gítőszemélyzet - szolgálattevő, ran adok k1 jegyet üdülővidé

váltóőr, málházó - dolgozott kekre, 1-!évízre, Hajdúszo-

- A Vár úti malomban do!- Győri András 

,,Amikor leírom e soro
kat, sajnos, többéves 
problémát vetek fel" -
így kezdi levelét Németh 
Gyula ajkai főbizalmi. Azt 
panaszolja, hogy a helyi
kapcsoló szolgálati hely 
csupán „kisméretű beton
kalitkának nevezhető", hi
szen alapterülete mind
össze 2,5 négyzetméter. 
Az ott dolgozóknak nyá
ron a forróság, télen a hi
deg okoz sok kellemetlen 
órát. Többször kérték már 
a helyiség megnagyobbí
tását, s azt is felajánlották, 
hogy a falazást maguk el
végzik, csupán építőanyag 
kellene hozzá. Többen fel
jegyezték a kérést, meg
ígérték, hogy intézkednek 
- de hiába. 

Nyíradonyi változások 

Hol egykor csak homok „termett" • • • 

Nyíradony nevéből azt hihet
nénk, hogy Szabolcs-Szatmár 
megyei község. Ám a név csaló
ka: a helység Hajdú-Bihar 
megyéhez tartozik. Valamikor 
talán jelentősebb szerepet töl
tött be a közigazgatásban: járá
si székhely volt. szolgabírói és 
főszolgabírói hivatalokkal. Állo
másán még a régi világban 
rendszeresített gyors sínautó is 
megállt. Volt fütőháza, fordító
korongja és pulzométere (vízvé
telhez szolgáló gőzszivattyúja). 

Mindezeket fllés Sándor állo
másfönöktől tudtam meg, aki
nek édesapja szintén Nyír
adony állomáson dolgozott. 
A személyzetet egyébként az ál
lomásfönök. egy gyakornok és 
két bakter (váltóőr és sorompó
kezelő) alkotta. Azóta sok min
den megváltozott, de a felvételi 
épület és a raktár ma is ugyan
az, mint a Debrecen-Nyírbáto
ri Vasút idején. 

- A faraktárt, amelyben ga
bonát tároltak, a németek az 
élőrakodóval együtt felrobban
tották -- veszi át a szót Papp 
János, aki ugyancsak ismerője 
a falu és az állomás történeté
nek. - A felszabadulás után is 

még jó ideig a legfontosabb 
„termék", amit Nyíradonyból 
szállítottak, a homok volt - a 

salgótarjáni üveggyár részé
re . . .  

Illés Sándor 24 esztendeje 
dolgozik faluja állomásán. Elő
ször forgalmi szolgálattevő volt 
- tíz éven át -, majd kinevez
ték állomásfőnöknek. 

- Még másfél évtizeddel ez
előtt is mindössze 300 tonnát 
tett ki egy-egy negyedévi áru
forgalmunk mondja , 
vagyis annyit szállítottunk ak
koriban három hónap alatt, 
amennyit most naponta berak
nak a közben létesített ipari 
üzemek és szövetkezetek. Első
ként a HAJDÚSZÖV telepedett 
az állomás mellé. Ez különböző 
léceket, lambériákat gyárt. Már 
külön iparvágánya van, akár
csak a szomszédságában levő 
Chemikálnak. A nagy port ka
vart „eset", vagyis a Zsuzsi
vasút megszüntetése - Debre
cen-Fatelep és Nyírbéltek kö
zött - tovább növelte Nyíra
dony állomás jelentőségét. 

Örülnek is a változásnak az 
adonyiak. Csak" annak nem, 

hogy a megnövekedett forga
lomhoz képest kicsi már a fel
vételi épület. Valamikor köny
nyű volt a forgalmi irodában 
mindenféle ügyet lebonyolítani, 
de most már 19 az itt szolgáló 
vasutasok száma. Van sok ügy
fele a raktárnoknak és az áru
pénztárosnak, és innen nyílnak 
a jegypénztárak ablakai. Még 
jó, hogy a forgalmisták, s nem 
külön pénztárosok adják a me
netjegyet. 

Az állomás dolgozói - vala
mennyien - becsületes mun
kájukkal rendre kivívják a kör
zeti üzem/ őnökség elismerését, 
ugyanakkor a nagyközségi ta
nács, a helyi párt- és társadal
mi vezetés is segítőkész akti
vistákra talált az állomáson. 

A változások hatására mind
annyian fordulószolgálatban, 
méghozzá a kedvezőbb, négyes 
túrban dolgoznak. Érdekesség, 
egyben meglepő· is, hogy van 
közöttük építész, kohómérnök, 
faipari, illetve erdőgazdasági 
technikus. Azonkívül, ho�y 
négyen már a vasúti tisztképzőt 
is elvégezték. 

Zsoldos Barnabás 

Berhidán. Hozzánk tartozott boszlóra. Es ami a legfonto
K�ngös is. Nálunk rakodott a sabb, csaknem mindenki elége
TUZEP, a téeszek, az állami dett a vasút nyújtotta szolgálta
gazdaság, háború előtt még egy tásokkal, talán a vonatok tiszta
szeszgyár is. Föladás ment ságával, az elavult szerelvé
Svájcba, az NSZK-ba és persze nyekkel volt egy időben problé
belföldre. Aztán itt is elvégez- ma, de már ezek is rendeződ
ték a vizsgálatokat. A napi ko- tek. Nyaranta fürdővonat bizto
csiforgalmi átlagunk 2,8-ra jött sítja a község és a Balatonpart 
ki, ha három lett volna, megma- közötti jó összeköttetést. 
rad a rakodóvágány. A két tized Szót kell ejteni végül az exp
hiány miatt azonban a teherfor- resszáru-forgalomról, hiszen 
galmat átirányították Papke- évente tekintélyes mennyiség 
sz1re. érkezik és indul. Tavaly például 

- Én ötvenhárom augusz
tusában kezdtem a vasutat -
beszél most magáról Gergely 
László. - Veszprémbe jelent
keztem kocsirendezőnek. Öt év
vel később Ferencvárosba 
küldtek tanfolyamra, ennek el-

131 tonnát adtak föl, 112 tonnát 
pedig le. Ennek jó része film, 
naponta négy-öt láda, egyen
ként úgy ötven kiló körül lehet. 
Ősszel meg a krumpli, kukorica 
és egyéb mezőgazdasági termé
kek jelentik a fő árucikkeket. 

(gerecsei) 

Válaszolt az illetékes 

Megújul a váróterem 
Lapunk január 12-i számában Monoron fáznak az utasok 

címmel glosszát közöltünk arról, hogy az állomás várótermében 
gyakran hideg van, és a helyiség állapota is kifogásolható. A cik
kel kapcsolatban a budapesti igazgatóság kereskedelmi és szállí
tási osztályának vezetője az alábbiakat válaszolta: 

.,Monor állomás épületét a bal parti épületfenntartó főnök
ség felújítja. A munkálatok előreláthatóan ez év közepére feje
ződnek be. Az épületfenntartó főnökség addig is gondoskodik a 
váróterem nyílászáróinak kijavításáról. a rongálások okozta 
károk helyreállításáról.'' 

A dolgozók türelmetlen
ségét fokozta, hogy nem
rég az olajkélyha is elrom
lott. Ehhez is hasztalan 
kértek segítséget, végül 
az ott dolgozó Sipőcz Zol
tán javította meg a kály
hát. A végleges megoldlts 
az lenne, ha az agyonhasz
nált minicalort kicserél
nék, vagy mis, korszerűbb 
fűtési lehetőséget biztosí
tanának. Bíznak abban, 
hogy levelük megjelenése 
után végre megoldódnak 
gondjaik. 

Mi is. De: nem lehetne 
egyszerűbben? Közvetle
nül orvosolni az ilyen pa
naszokat? Nem kerülne 
sokba. 

(-di) 
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VASúTEGÉSZSÉGOGY - KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG (4.) 
Mi az igazság a bunda körül? 

Januárban életbe lépett 
' 

Eszméletvesztéses rosszullétek 
a MÁV Munkaruházati Szabályzata 

A MÁV Kollektív Szerződés 
1984. évi módosításának tárgya
lásán elhangzott hozzászólások
ból arra lehet következtetni, 
hogy a Magyar Vasutas január 
12-i számában a munkaruházat
tal kapcsolatban megjelent rö
vid cikk félreértésekre ad okot. 
Elterjedtek ugyanis olyan hí
rek, hogy elvonják a bundajut
tatást, valamint a régóta· kért, 
megalapozott módosítás beve
zetését is évekre elnyújtják. 

A balesetet okozó járműveze
tők gyakran hivatkoznak arra, 
hogy balesetüket pillanatnyi 
eszméletvesztés, illetve heveny 
rosszullét okozta. Állításuk az 
esetek nagy többségében véde
kezési célokat szolgál, előfordul 
azonban nem egy esetben, 
hogy a balesetet valóban a jár
művezető múló rosszulléte 
okozta. 

Igazságügyi orvostani szem
pontból nagy jelentőséggel bír 
annak eldöntése, hogy egy köz
lekedési balesetnél milyen mér
tékben vonható felelősségre a 
balesetet okozó személy. Első
rendű fontosságú tehát, hogy a 
teljes tiszta képet lássuk az 
egyes rosszullétek tisztázását il
letően. 

Első helyen áll 

az epilepszia 

A balesethez vezető, eszmé
letvesztéssel járó megbetegedé
sek közül első helyen az epilep
szia áll. Az epilepsziások szá
mát Angliában 150-200 ezer 
között, Franciaországban 
100-150 ezer között, a Német 
Szövetségi Köztársaságban 200 
ezerben, az egész földön mint
egy 10 millióban jelölik meg 
egyes szerzők. Az igazság az, 
hogy az élet folyamán az epilep
tiform-rohamot elszenvedettek 
száma ennél jóval nagyobb, s 
az össznépesség néhány száza
lékát is kiteszi, túlnyomó ré
szüknél azonban csak kis szá
mú roham zajlik le, s ez is több
nyire az első életévek folyamán. 

A vasútegészségügy keretén 
belül mindig kettős a cél: egy
részt kiszűrni a közlekedésben 
közvetlen foglalkoztatottaknál 
azokat, akiknél epilepsziás 
megbetegedésre utaló eltérés 
van, másrészt ezeket a szemé
lyeket gondozásba venni és a 
megfelelő gyógyszereléssel mi
előbb visszaállítani a minden
napi munkába, illetve a vasút 
területén található megfelelő 
munkahelyre irányítani őket. 

A rosszullétek létrejöttének 
elemzésében minden esetben 
nagy jelentőséget kell tulajdo
nítani a részletes, mindenre ki
terjedő rosszullételemzésnek a 
beteg, valamint a rosszullétet 
észlelők részéről, s ezt minden 
esetben alapos ideggyógyásza
ti, pszichiátriai, elektroencepha
lographiai, valamint társvizsgá
latoknak kell követnie. 

Az epilepsziás megbetegedés 
eldöntésében kiemelkedő szete
pe van az elektroencephalog
raphiás (továbbiakban EEG) 
vizsgálatoknak. Ennek kapcsán 
néhány gondolatot talán magá
ról az elektroencephalográph
készülékről, annak létrejöttéről. 

A XX. század az orvostudo-

mányban egész sor új technikai 
csodával ajándékozta meg az 
emberiséget. E bonyolult tech
nikai berendezések közé tarto
zik az EEG-készülék is. 
1791-ben jelent meg Luigi Gal
vani bolognai anatómus orvos
nak az orvostudomány történe
tében forradalmi változást je
lentő munkája az „Állati elek
tromosságról". 1839-ben Fara
day tisztázta, hogy az elektro
mos halak által termelt elektro
mosság semmiben sem külön
bözik más forrásból származó 
elektromosságtól. 1875-ben Ca
ton a majom agykérgének 
elektromos aktivitását kutatja. 
1906-ban Einthoven megszer
keszti a húros galvanométert. 
Azt, hogy az emberi agy műkö
dése közben, tehát éber állapot
ban és alvásban egyaránt elek
tromos áramot bocsát ki. 
1924-ben Berger mutatta ki első 
ízben, és ő használta első alka
lommal az elektroencephalo
gramm elnevezést. Az egész vi
lágon őt tekintik az elektroen
cephalographiának, az orvostu
domány ezen új ága megterem
tőjének. Ettől az időponttól a 
fejlődés üteme az új tudomány
ban már rohamos. Hazánkban 
1948-ban kezdtek először rend
szeresen foglalkozni az EEG
vel. A vasúte!:{észségügy kere
tén belül a MA V Központi Kór
ház és Rendelőintézetben 1961 
őszén létesült az EEG-laborató
rium, s az első vizsgálatok 1962 
januárjában kezdődtek. Azóta 
már 35 ezernél több EEG-vizs
gálat történt, ami nemzetközi 
viszonylatpan is nagyon nagy 
számot jelent. 

Sajátos esetek 

A vasútegészségügyi vizsgáló 
módszerek közé, éppen az epi
lepszia kérdését illetően, az 
EEG-vizsgálat visszavonhatat.
lanul bevonult. A vontatási és 
forgalmi dolgozókkal szemben 
ma már az információk tömegét 
igényli az orvostudomány. Az 
egyik ilyen fontos terület, ahon
nan az információk nyerése 
döntő fontosságú, a központi 
idegrendszer, szorosabban vé
ve az agy, és ezen a téren éppen 
az EEG az egyik fő vizsgáló 
módszer. 

A rosszullétek balesetveszé
lyes voltára való tekintettel a 
vasút területén belül, ismerked
jünk meg egy-egy sajátos eset
tel: 

H. B. 3Z éves mozdonyvezető, 
1967 tavaszán, tehervonat to
vábbítása közben Győr állo
más előjelzője előtt rosszul lett, 
eszméletét vesztette, s görcsö
sen rángatódzott. A vonatot 
munkatársa állította meg, majd 
vitte be a győri állomásra. 
A rosszullét részletes elemzése 
még több előzetesen lezajlott 

Záhonyi t,a,sutas 

naunhásőröh hitüntetése 
Évzáró-évnyitó egységgyű

lést tartott január 21-én a kis
várdai Kilián György Munkás
őregység is. Az eseményen 
megjelent Hosszú László, a me
gyei pártbizottság titkára és V. 

I. Danics, a záhonyi szovjet pa
rancsnokság vezetője. 

Rakóczki Dénes, az egység 
parancsnoka értékelte az el
múlt évi munkát, és ismertette 
az idei tennivalókat, célokat. Az 
új munkásőrök eskütétele után 
egy tartalékállományba menő 
munkásőr jelképesen átadta 
fegyverét egy fiatal munkásőr
nek. Kedves színfoltja volt az 
ünnepségnek a záhonyi úttörő 
,munkásőrök bevonulása a te
rembe, a megyei parancsnok
ságtól nemrég kapott zászlóval. 
A munkásőröket Ficsóri Éva 
úttörő köszöntötte. 

Az elmúlt évben végzett 
eredményes munkáért, a kikép-

zésben elért jó eredményekért 
kitüntetéseket adtak át. A záho
nyi vasutas alegység kiváló 
szakasza kitüntetésben része
sült a Matus Lajos által vezetett 
szakasz. Negyedszer lett kiváló 
a Fónagy Zoltán raj. A raj tag
jai közül tavaly, november 7-e 
alkalmából többen kitüntetés
ben részesültek. Most Kiváló 
Parancsnok címet kapott Ma
tus Lajos szakaszparancsnok. 
Kiváló Munkásőr lett Teremi 
Béla, Rácz Gyula és Birkás Je
nő. 

Az ünnepség után a záhonyi 
üzemigazgatóság étkezdéjében 
találkoztak a munkásőrb1c és a 
családtagok. Bíró Károly 
üzemigazgató-helyettes pénz
jutalmat adott át a legkiválóbb 
munkásőröknek, majd vacso
rán látták vendégül a vasutas 
alegység tagjait és a vendége-
ket. Sz. B. 

rosszullétet igazolt, melyet a be
teg eddig igyekezett eltitkolni. 
A fentiek után került a beteg 
ideggyógyászati és EEG-vizsgá
latra. 

F. B. 51 éves mozdonyvezető 
epilepsziára utaló elváltozások 
gyanújával került ideggyógyá
szati és EEG-vizsgálatra. 
A vizsgálat folyamán derült ki, 
hogy előzetesen már négy alka
lommal volt eszméletvesztéses 
rosszulléte, ebből két alkalom
mal a mentők szállították el a 
munkahelyéről. 

S. L. 23 éves forgalmi dolgo
zó. Vizsgálatát megelőzően 3 
évvel egy vidéki kórház balese
ti sebészetén feküdt koponya
sérüléssel. Bizonytalan jellegú 
tudatkikapcsolódásai miatt ke
rült sor EEG-vizsgálatra. Fény-, 
valamint kombinált fény-hang 
terheléses EEG-vizsgálatok a 
jobb oldali elülső-középső agy
féltekén mutattak kóros elté
rést. 

A. S. 38 éves mozdonyvezető 
forgalmi balesetet okozott veze
tés közben. Elmondása szerint, 
a tilos jelzésre, melyen átha
ladt, nem emlékszik. Az elvég
zett fényterheléses EEG-vizsgá
lat a bal oldali halántéklebeny
nek megfelelően mutatott izgal
mi jeleket. 

A fényingerek 

provokáló hatása 

A mozdonyszemélyzeten vég
zett fényterheléses vizsgálatok 
jelentősége talán még nagyobb, 
mint a zajterheléses EEG-vizs
gálatoknak. A mozdonysze
mélyzet utazás közben változó 
gyakorisággal, változó intenzi
tással és színnel bíró fényinge
rekkel találkozik. Már 90 éve le
írtak olyan eseteket, ahol az 
epilepsziás roham létrejöttében 
a fényingereknek volt szere
pük. Azóta számos ilyen megfi
gyelést észleltek. 

Külföldi szerzők tanulmányai 
és hazai ismereteink alapján 
mindenesetre elsőrendű fontos
ságú, hogy a vontatási személy
zetnél, akik szolgálati idejük 
alatt rendszeresen ki vannak té
ve változó intenzitású, szabá
lyos és szabálytalan időközben 
fellépő, különböző színű mes
terséges és természetes fénybe
hatásoknak, teljesen egészsé
ges, fényérzékenység mentes 
személyek legyenek, nehogy a 
fényinger provokáló hatása 
bármiféle agyi rosszullét kivál
tójaként súlyos baleset forrása 
legyen. 

A legközelebbi számban a 
koponyasérüléseket követő esz
méletvesztéses rosszullétek je
lentőségét szándékozom ismer
tetni. 

Dr. Rábai Kálmán 

Rövidebb 
viselési idő 

A Vasutasok Szakszervezeté
nek Elnöksége 1983. december 
15-i ülésén tárgyalta és fogadta 
el a MÁV munkaruházati sza
bályzatának kiegészítését és 
módosítását. Az előterjesztés az 
eddigi juttatások kiegészítését 
és a munkakörök jelentős ré
szénél a ruházati típusok vise
lési idejének számottevő csök
kentését tartalmazta. Új ala
pokra helyezte a munkaruháza
ti ellátást azzal, hogy a viselési 
időket adott korlátokon belül a 
munkaköri szennyezettség 
alapján helyileg kell megállapí
tani és a kollektív szerződés 
helyi függelékében rögzíteni. 
Így a kollektív szerződés 11. 
számú mellékletét az új szabá
lyozási változások miatt hatá
lyon kívül helyezték, és helyet
te 1984. január 1-gyel új mellék
let lépett életbe. 

Az új szabályzat az eddigi 
gyakorlattal szemben - a már 
említett viselési idők helyi meg
határozása mellett - a követ
kező főbb változásokat tartal
mazza: 

- a munkaköpenyek szín
meghatározása a szolgálati fő
nökség feladata; 

- nődolgozók a munkakör 
szerint játó bakancs vagy ma
gas szárú bakancs helyett ma
gas szárú cipőt kérhetnek 12 

havi viselési idő megállapítá
sával; 

- munkakörváltozás esetén 
a viselési időt csak az egy hó
napot meghaladó időtartam 
után kell módosítani; 

- a viselési időt nem hosz
szabbíthatja meg a fizetett sza
badságon, valamint a három 
hónapot meg nem haladó be
tegállományban, katonai szol
gálatban, fizetés nélküli vagy 
rendkívüli szabadságon töltött 
idő; 

- a próbaidőre, illetve meg
határozott időre alkalmazott 
és munkaruhával nem rendel
kező, kiképzésre beosztott dol
gozónak a próbaidőre, illetve a 
kiképzés idejére fogyóeszköz 
jellegű használt munkaruhá
zatot kell adni; 

- nem kell a dolgozótól 
visszavonni a munkaruhát, ha 
annak viselési ideje a 75 száza-

lékot elérte vagy meghaladta, 
továbbá a lábbelit sem, függet
lenül a viselési időtől; 

- a munkaruházat kiszol
gáltatásának 30 napot megha
ladó késedelme esetén - ha az 
a MÁV hibájából történik -
kérésre a dolgozót a kiesett 
időre kártalanítani kell, és a 
kiszolgáltatástól kell a viselési 
időt számítani; ha a dolgozó 
nem él kártérítési igénnyel, ak
kor a viselési idő kezdeteként 
az igényjogosultság időpontját 
kell megállapítani. 

Használják isi 

Az új szabályozás előírja azt 
is, hogy a munkavégzés során 
az előírt és kiszolgáltatott mun
karuházatot a dolgozók kötele
sek használni, és ezt a szolgálati 
hely vezetőjének rendszeresen 
ellenőriznie kell. Mulasztás ész
lelése esetén felelősségre vo
nást kell alkalmazni. 

Az egyes ellátásokon belül a 
következő jelentősebb változta
tások bevezetésére került sor: 

- az eddigi munkaruha 
helyett jackie-s felsőrésszel el
látott mellesnadrágot kell biz
tosítani a felsővezeték-szerelő 
és -karbantartó, a villanysze
relő, az autószerelő és motor
szerelő munkakörökben foglal
koztatottak részére; 

- a magas szárú bakancs 
viselési idejét 18, a bakancsét 
12 hónaprp, csökkentették a 
lábbelik gyors elhasználódásá
val járó - kocsirendező, tola
tásvezető, gépkísérő, sarus, 
mozdonyfűtő, kazánkocsifűtő, 
pályamunkás, salakos, távköz
lő- és biztosítóberendezési 
munkás - munkakörökben; 

- egyes, erősen szennye
zett, vagy nagy igénybevétel
nek kitett (ács, állványozó, épü
letzsaluzó, palafedő, tetőfedő, 
csatornatisztító, kábelfektető, 
kábelszerelő, kútfúró, kútásó 
stb.) munkakörökben egy mun
káskabátot és két munkásnad
rágot kell biztosítani 12 havi ki, 
hordási idővel; 

- több, erősen szennyezett 
munkakörben csökkentésre ke
rült a munkaruha viselési ideje 
(így pl.: hegesztő, lakatos, von
tatási munkás); 

- színes munkaköpenyt 
kell kiadni a személy- és áru
pénztárosok, a gépírók, táv
gépíró-kezelők, fuvardíj-szám
/ejtők, vontatási számadók, ta
karítást is végző jegykiadó 
őrök részére. 

1984. január l-től az épület
burkolók, cserépkályhások, 
parkettázók, általános építő
ipari, valamint építési és pálya
fenntartási gépkezelők, hegesz
tők, sorompó-, kitérő-, biztosító
berendezési és daruszerelő la
katosok, szertári munkások láb
beliellátását - az MVSz. 1. szá
mú módosításában foglaltak 

Dicsérii oklevél 
az országos parancsnoktól 

A miskolci városi sportcsar
nokban tartotta január 27-én az 
Óprandek Sándor nevét viselő, 
Vörös Csillag Érdemrenddel ki
tüntetett városi munkásőr-zász
lóalj az évnyitó-évzáró egység
gyűlését. Ezen az ünnepségen 
vehette át Molnár Miklós egy
ségparancsnok az országos pa
rancsnok dicséretét tanúsító ok
levelet és a megyei parancsnok 
serlegét a Kiváló egység elis
meréssel együtt. 

A tavalyi kiképzési, szolgálati 
feladatok sikeres végrehajtásá
ért, a szocialista versenymozga
lomban elért eredményekért 
jutalmazták a kollektívákat. A 

zászlóalj egyik századát vas
utasok alkotják. Közülük az 
ünnepségen Polgár István sza
kaszparancsnok, vonatvezető, 
Holupcev Vl.adimir munkásőr, 
raktárnok a Haza Szolgálatá-

ért Érdemérem bronz fokozatát 
kapta. Hatan Kiváló Parancs
nok, illetve Kiváló Munkásőr, 
nyolcan pedig Szolgálati Ér
demérem kitüntetésben része
sültek. 

Az egységgyűlés ünnepélyes 

pillanata volt az új munkásőrök 
eskütétele. Közülük egy rajnál 
többet tesz ki a vasutasok lét
száma. Az újoncoknak a fegy
vert Likota József munkásőr, a 
miskolci járműjavító üzem 
nyugdíjasa adta át. 

alapján - védőfelszerelésltént 
kell biztosítani a felsorolt mun
kakörökban fennálló veszélyes 
és ártalmas termelési tényezők 
miatt. 

Az új munkaruházati sza
bályzat előírásait 1984. január 
l-től kezdődő hatállyal a dolgo
zó birtokában lévő munkaruhá
zat viselési ideje lejártának 
függvényében folyamatosan 
kell alkalmazni. Ez azt jelenti, 
hogy az új ellátási rend, vagy, a 
csökkentett viselési idő csak a 
jelenleg kiadott ruházat viselé
si idejének lejárta után kezdő
dik, függetlenül attól, hogy a 
szabályzat már január l-én ha
tályba lépett. Azoknál a dolgo
zóknál, akiknél az egyes ruhá
zatok igényjogosultsága 1984. 
január 1. vagy későbbi időpont, 
már az új szabályzat előírásait 
kell alkalmazni. 
Az egy munkáskabát- és két 
munkáimadrág-juttatás biztosí
tása 1985. január 1-gyel lép ha
tályba, így az 1984-ben esedé
kes ruhakiosztásoknál az ,érin
tett munkakörökben is csak 
munkásöltönyt (egy kabátot, 
egy nadrágot) kell kiadni. A vo
natkozó szabály késleltetett be
vezetését nem gazdasági okok, 
hanem kereskedelmi és beszer
zési nehézségek indokolják. 

Új melléklet 

A munkaruházati szabályzat 
- eltérően a hatályon kívül 
helyezett régi, 11. számú mel
léklettől - nem tartalmazza a 
kiegészítő ruházatra (bárány
bőr béléses, műszőrme béléses 
és gépkocsivezetői kabát) vo
natkozó előírásokat, ezért a kol
lektív szerződés 13. számú mel
léleteként került kiadásra. 

A kiegészítőruházati szabály
zat - az időközben megjelent 
módosításokat figyelembe vevő 
- a jelenlegi hatályos rendel
kezéseket tartalmazza. Az ellá
tásban részesüló'k köre, vala
mint a viselési idó'k tekinteté
ben sem történt módosítás. 

A MÁV Kollektív Szerződés 
11. számú mellékletét képező új 
munkaruházati szabályzat és a 
13. számú mellékletként kiadott 
kiegészítőruházati szabályzat 
az 1984. évi 2. számú MÁV-ér
tesítóöen került kihirdetésre. 

Az új munkaruházati sza
bályzat a vitára kiadott 
105006/1983. MüSz. A. számú 
tervezetben foglaltakra épült, 
figyelembe véve a helyi és terü
leti vitákon felvetett, megalapo
zott javaslatokat. A kiadott 
tervezethez viszonyított módo
sítások - az évenkénti 28-30 
millió forint többletköltség mel
lett - a ruházati típusok be
szerzésével foglalkozó egysége
ket nehéz feladatok elé állította 
a nagyságrendileg is jelentős 
ruházati tö b bletszükségletek 
miatt. 

Sutyor László 

NEGYEDSZER 

Kiváló alegység 

Vácott a Matheika János 
munkásőregység január 27-én 
tartotta ünnepi egységgyűlését, 
amelyen részt vett Borbély 
Sándor, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a Munkás
őrség országos parancsnoka is. 

A tavalyi szocialista verseny
mozgalomban részt vett száza
dokat Mlatilik György egység
parancsnok értékelte. A vas
utas munkásőrök - más ipar
ágak munkásőreivel közösen -
az elmúlt esztendőben is becsü
letesen teljesítették a feladato
kat, és immár negyedszer nyer
ték el a Kiváló Alegység címet 
és a vándorzászlót a dunakeszi 
I. század tagjai. A Század Ki
váló Szakasza címet a fóti 3. 
szakasz, a Kiváló Raj címet az 
1. szakasz 3. raja nyerte el. Töb
ben a Kiváló Munkásőr kitün
tetésben részesültek. 

Vetési Imre 
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- Igen, aki most van itt, a anyjával, aki szintEn vasutas: Divid J6aef 



8 .\1 A G Y A R V A S CT A S 

Kilenc sportoló az olimpiai keretben 

Eredményes évet zárt 

a Szotnbathel i Hala ás VSE 
A szombathelyi területi szak

szervezeti bizottság január 
27-én értékelte a Szombathelyi 
Haladás Vasutas Sportegyesü
let 1983. évi munkáját. Csigó 
Szabolcs ügyvezető elnök el
mondotta: annak ellenére, hogy 
1983-ban kiemelt lett az egyesü
let, kedvezőtlenül alakultak a 
gazdasági feltételek. A vezetők 
energiáját sok esetben a lét
fenntartáshoz szükséges pénz
ügyi fedezet megteremtése kö
tötte le. 

Ilyen körülmények között is 
eredményes évet zárt a Haladás 
VSE. A szakosztályok élvonalát 
olyan sportolók képviselik, 
akiknek hat-hét éves munkája 
most ért be. 

Az elmúlt évi terv 7 -8 spor
toló olimpiai kerettagságát ha
tározta meg. Ezzel szemben ki
lenc tagja van a keretnek. Atlé
tikában: Tánczi Tibor, Szitás 
Imre és Vida József. Birkózás
ban: Szemerédi Péter és Ma
rosvölgyi János. Súlyemelés
ben: Sándor István és Csiszár 
Lajos. Labdarúgásban: Dobány 
Lajos és Preszeller Tamás. 

A nemzetközi pontok számát 
elsősorban a VB-ken és EB-ken 
elért teljesítményeikkel növel
ték. Ezeken a versenyeken Sze
merédi Péter és Domján Miklós 
képviselte az egyesületet. Az 
előbbi 7., az utóbbi a 20. helyen 
végzett. Sajnos pontot nem sze
reztek. 

A súlyemelő-szakosztály két 
tagja, Rehus Uzon György és 

Sándor István nemzetközi mi
nősítést szerzett. 

A magyar bajnokságon 300 
pont megszerzését tűzték célul. 
Ezzel szemben tavaly 333-at 
szereztek a Haladás sportolói. 

A labdarúgó- és a női röplab
dacsapat az NB I-ben, a kosár
labdázók az NB II-ben szere
pelnek. 

A sakkozók tagdíjaikból tart
ják fenn magukat. A megürese
dett edzői állásokat nem töltöt
ték be, csak a kimondottan az 
élvonalhoz tartozó versenyzők 
kaptak felszereléseket, 
élelmezési költségtérítést, de 
azt is csak a bajnokság ideje 
alatt. 

Örvendetes, hogy a szűkös 
lehetőségek ellenére előírt 
ütemben folyik a nagy munka
csarnok építése. A Kondics ut-

cában elkészült a 90 x 46 m-es 
salakos labdarúgópálya. A má
sik. a 110 x 65 m-es pálya salak 
hiánya miatt, csak 85 százalék
ban lett készen. Az épületek 
belső karbantartása magasabb 
színvonalon valósult meg. Fes
tés, mázolás helyett műanyag 
falburkolat, illetőleg csempe ke
rült a falakra. 

A munkatervben szereplő tö
megsport-célkitűzéseket - el
sősorban átmeneti létesítmény
hiányok miatt - nem teljes 
egészében teljesítette a Haladás 
VSE. Megrendezték a Haladás 
Tömegsport Kupát. Sajnos az 
érdeklődés csökkent, így 
1984-ben újabb testedzési, tö
megsportolási formát szándé
koznak majd kialakítani. 

Sz. Jakab István 

A Haladás Sport.kombinátja, madártávlatból 

Felszabadulási 
lövészverseny 

Budapest felszabadulásának 
39. évfordulója tiszteletére - az 
MHSZ VIII. kerületi vezetősé
ge felhívására - a budapesti 
vasútigazgatóság és a keleti 
körzeti üzemfőnökség honvé
delmi klubjai február 10-én lö
vészversenyt rendeztek, ame
lyen hatvanöten vettek részt. 

A versenyzők kispuskával és 
pisztollyal lőttek. Az összetett 
eredmények alapján az első dí
jat, az erre a célra alapított ván
dorserleget a TAURUS együt
tese nyerte. Második helyen a 
VIII. kerületi munkásőregység 
csapata végzett. A dobogó har
madik fokára pedig a Keleti 
honvédelmi klub csapata ke
rült. Dicséret illeti Eszes Gizel
lát, a Keleti dolgozóját, aki 
egyéniben második helyezést 
ért el. 

A verseny után a résztvevők 
az igazgatóság kis tanácstermé
ben emlékeztek meg az évfor-
dulóról. S. 

Vasutas 
sportvezetők 
figyelmébe 

A Testnevelési Főiskola To
vábbképző Intézete az év őszén 
induló kétéves levelező edző
képző tanfolyamot hirdet har
mincöt sportágban. 

A jelentkezés feltételei: sport
erkölcsi és egészségügyi alkal
masság; középiskolai végzett
ség; 20 és 45 év közötti életkor; 
a megyei TSH javaslata; a vá
lasztott sportágban a sportegye
sület által igazolt versenyzés 
vagy versenyzői múlt; legalább 
egyéves munkaviszony. Jelent
kezési határidő: március 31. 

Szabad pártnap. A hatva
ni körzeti üzemfőnökség nagy
oktató termében a közelmúlt
ban szabad pártnapot rendez
tek. Hernádi István, a miskolci 
igazgatóság vezetője és Radvá
nyi Géza, az igazgatóság üzemi 
pártbizottságának titkára idő
szerű gazdaságpolitikai kérdé
sekről, valamint az igazgatóság 
idei legfontosabb feladatairól 
tájékoztatta a hallgatókat. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A szolnoki vasutasok nyugdíjas 
csoportja február 8-án tartotta 
első félévi taggyűlését, amelyen 
Horváth István, a csoport elnö
ke számolt be az elmúlt évben 
végzett munkáról, a bizalmihá
lózat tevékenységéről, az üdül
tetésről és egyéb eredmények
ről. 

Előadás. A nagykanizsai 
Kodály Zoltán Művelődési Há
zának kertbarát körénél meg
tartották az idei első ismeretter
jesztő előadást. Link Károly, a 
Mecsekvidéki Pincegazdaság 
főmérnöke ismertette a pezsgő 
készítését. A közelmúltban 
Sáry Lajos, a Badacsonyi Álla
mi Gazdaság főmérnöke is fel
kereste a kertbarát kör tagjait, 
és a szőlőtelepítésről, a növény
védelemről, valamint a táp
anyaggazdálkodásról adott tájé
koztatót. 

- Kiállítás. Hatvan állomás 
kiállító termében február 8-án 
Virág Gellért fafaragó alkotá
saiból rendezett kiállítást a 
helyi Ady Endre Városi Könyv
tár. A népművész 70. születés
napján megnyitott kiállítást sok 

.---------------------------TI utas és szocialista brigád tekin---------------------------
tette meg. 

Népszerű munka ez . . .  I Jelvényszerző emléktúra 

MHSZ-kluhok közgyűlése A Magyar Természetbarát Szövetség és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa Testnevelési és Sportosztálya méltóképpen 
kívánja megünnepelni 198.5-ben hazánk felszabadulásának 
40. évfordulóját. 

H áram. év munkáját, a száz 
főnyi tagság által elért eredmé
nyeket összegezték a közelmúlt 
napokban a miskolci járműja
vító MHSZ-klubjának közgyű
lésén a részt vevők. Az előter
jesztett beszámolóban Bárány 
Gyula elnök mindenre kiterje
dően szólt az elvégzett felada
tokról, amelyeket az ifjúság ha
zafias nevelésében, a sorkötele
sek tanfolyamszerű felkészíté
sében, illetve a tartalékosok 
számára rendezett lövészver
senyeken sikerült elérni. 
A KISZ-szel és a szakszervezeti 
bizottsággal kialakított jó kap
csolat révén a forradalmi ifjú
sági napok alkalmával évente 
mintegy 50-60 fiatal nevezett a 
klub által szervezett versenyek
re. A klubtagság ezenkívül a 
Zrínyi Gimnázium tanulóit is 
bevonta a lőelméleti oktatások
ba. 

A különböző helyeken, illetve 
más-más időpontban megtar
tott 34 versenyen a miskolci jár
műjavító MHSZ-klubjának tag
jai csaknem száz díjat nyertek. 
Érdekessége még ennek a sok 
jó helyezésnek, hogy mind a 
csapat-, mind az egyéni ver
senyekben a nó?c szerepeltek 
jobban. A szocialista brigádok 
szellemi vetélkedők, előadások 
és filmvetítések szervezéséhez 
adtak segítséget a klubvezető
ségnek. Ujabban az üzem fenn
állásának 125. évfordulója al
kalmából tettek hasonló fel
ajánlásokat. 

* 

A miskolci vasútigazgatóság 
közvetlen felügyelete alá tarto
zó BFF-nél is eredményes idő
szakról adott számot az MHSZ 
honvédelmi klubjának vezető
sége az évadzáró közgyűlésen 

írta szerkesztőségünknek 
Husonyica József, az MHSZ 
Béke szocialista brigád vezető
je, az igazgatósági honvédelmi 
klub agit. prop. felelőse. Kitű
nik a sorokból, hogy ott is nép
szerű az MHSZ a dolgozók kö
'rében, histen a klubnak 110 
tagja van. 

Az idei munkaterv szakosz
tályonként rangsorolja a felada
tokat. Eszerint a tartalékos 
szakosztály különös gondot for-

dít a leszerelő fiatalok bevoná
sára, s ennek folytán több, önál
ló, honvédelmi jellegű kirándu
lást, illetve versenyt rendeznek. 
A lövész szakosztály ugyanak
kor a szocialista brigádokra és 
az Ifjú Gárda tagjaira számít in
kább az évi munkaterv prog
ramjainak végrehajtása során, 
elősegítve ily módon a Kereske
delmi és Vendéglátóipari Szak
munkásképző Intézetben mű
ködő „kihelyezett lövész szak
osztály" tevékenységét. 
A közgyűlés részt vevői szor
galmazták a rádiós szakosz
tály mielóöbi megalakítását is. 

A hozzászólók javaslatai, ér
tékelő és elismerő szavai, vala
mint a beszámoló elfogadása 
után jó hangulatban, kötetlen 
beszélgetéssel, baráti eszmecse
rével folytatódott a honvédelmi 
klub összejövetele. 

Ennek érdekében: 
- mindazok részére, akik 198.5-ben teljesítik a 100 km a 

,. Vörös Hadsereg nyomában" jelvényszerző mozgalom követel
ményeit - vagyis felkeresik a felszabadító hadsereg magyar
országi harcainak színhelyeit - emléklapot adományozunk; 

- hazánk még jobb megismerése céljából megindítjuk a 
,,Magyarország jelentősebb földrajzi pontjai" elnevezésíi jel
vényszerző mozgalmat, amelynek keretében Magyarország kö
zepét, legmagasabb, legmélyebb, legészakibb, legdélibb, legke
letibb és legnyugatibb pontjait kell felkeresni; 

- ünnepséget rendezünk, amely keretében megemlé
kezünk a természetbarát mozgalom 40 évének eseményeiről, 
valamint megemlékezünk a munkás természetjárás fejlődé
séről.. a 75 évvel ezelőtt alakult Természetbarátok Turista 
Egyesületének szerepéről; 

- ösztönö� hogy a társadalmi pályaépítő akció kereté
ben turistabázisok, kulcsosházak épüljenek. 

A Magyar Természetbarát Szövetség és a SZOT Testnevelési 
és Sportosztálya kéri a természetjáró szervezeteket, szocialista 
brigádokat, hogy a maguk míiködési területén is gondoskodja
nak a felszabadulás 40. évfordulójának megünnepléséről. 

Magyar 
Természetbarát Szövetség 

SZOT testnevelési 
és sportosztálya 

KERESZTREJTVÉNY 
Vízszintes: 1. Fontos szempont a 

munkaerő-gazdálkodásban. (Folytatá
sa a 44. függőlegesben.) 13. Kacér. 14. 
Menyasszony. 15. Francia város. 16. 
Fundamentum. 17. Íz. 18. Energiafor
rás. 19. A szabadságharc lengyel tá
bornoka. 20. Hányad, névelővel. 22. 
Kevert dal. 23. Amerikai hírügynök
ség. 25. Három oroszul. 26. Mezőgaz
dasági eszköz. 28. Dalest magánhang-
zói. 29. Lószerszám. 31. Virágkötészet. 
34. Palesztin politikus. 37. A televízió
kép folyamatos kicsinyítése. 39. Ku
tya. 40. Háziszárnyas. 42. Idea magán
hangzói. 43. Messiás vége. 44. Tenger
áramlat. 47. Azonos mássalhangzók. 
49. Rudak a hajón. 51. Állókép. 53. 
Azonos betűk. 55 .. .. ont, rátámad. 56. 
Üt. 58. Medence szélei. 59. Perlekedés
ben van. 61. Lichtenstein fővárosa. 62. 
Messzeség. 63. Megijed. 65. Fed, takar. 
66. Latin tenger (ék. fel.). 67. Keleti te
herhordó. 69. Hónaprövidítés. 70. Vas
tag bőrű patás állat. 

Függőleges: 1. Az USA egyik álla
ma. 2. Munkahely is lehet. 3. Holland 
város. 4. Megy. 5. Német személyes 
névmás. 6. Etiópiában beszélt nyelv. 7. 
Érzékiség. 8. Dalai .. . 9. Igekötő. 10. 
Nagy ellentéte. 11. Női név. 12. Sor, 
idegen szóval. 17. Latin művészet. 21. 
A romantika. 24. Kerékabroncs. 26. 
Nem abban. 27. Végek nélküli menet. 
29 .... veri a tejszínt. 30. Indiai partvi
dék. 32. Békaporonty. 33. Román bá
nyaváros. 35 .... gál, figyelembe vesz. 
36. A hét törpe egyike. 38. Európai 
nép. 41. Csongrád megyei helység. 45. 
Azonos betűk. 46. ízeltlábúak. 48. Ju
goszláv város. 50. Egyiptomi alkirály 
címe volt 1914-ig. 52. Tiberis. 54. Ke
reskedelmi vállalat. 57. Nagyon csú
nya. 58. Azonnal. 60. Selyemszövet. 61. 
Húz-e? 62. Község Szeged mellett. 64. 
Német névelő. 66. Harap. 68. Folya-

Beküldendő: vízszintes 1. és folyta
tásaként a 44. függőleges. 

Beküldési határidő: 1984. március 
15. A megfejtéseket kérjük szerkesztő
ségünk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A tervfeladatok változásá
val módosuljanak a vállalások is! 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 2. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Pirisi András, 
Kalocsa, I. István u. 73., Kis Endréné, 
Budapest, Kérő u. 4., Takács György, 
Miskolc, Kun Béla u. 3., Linzenbold 
Antalné, Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 40., 
Nagy József, Hatvan, Ady E. u. 1. 

dék. 70. Kimondott betű. �=====!:========='===============:::::::!=========::!=� 

- Tárlat az üzemben. A Du-
nakeszi Járműjavító Üzem ét
kezdéjének előcsarnoka február 
7-től 16-ig Szöllősy H. Eta akva
relljeinek adott otthont. A mun
kások megcsodálhatták a 
szebbnél szebb festményeket: a 
Duna-kanyart, Nagymarost, 
Börzsönyt, a dömsödi Duna
partot, az Ipoly környékét. A ki
állított képekből többet megvá
sároltak az üzem dolgozói. 

Lakás�sere 

Elcserélném nagykanizsai 73 né�et
méteres komfortos, gázfűtéses MÁV
bérlakásomat ugyanolyan komfortfo
kozatú kisebb pécsi lakásra. Cím: 
Brém Jánosné, Nagykanizsa, Béke u. 
86. 

Elcserélnénk a Keleti pályaudvar
nál levő 50 négyzetméteres, gázkon
vektoros, komfortos MÁV-bérlakást, 
melybe csak aktív MÁV-dolgozó köl
tözhet, plusz 30 négyzetméteres telefo
nos szoba, konyhát, másfél szobás 
komfortos, telefonos tanácsi lakásra. 
Minden megoldás érdekel. Érdeklődni 
7-14 óráig a 324-150, este a 343-023 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapesten MÁV-la
kótelepi 80 négyzetméteres 2 szoba 
hallos, komfortos bérlakásomat egy 
szoba komfortos tanácsi lakásra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni a 
277-546 vagy a 272-\44-es telefonszá
mon 18-20 óra között. 

Elcserélném Herceghalom állomá
son levő két szoba, konyha, fürdőszo
ba, külön W. C., éléskamra, MÁV-bér
lakást egy szoba-konyhás MÁV-bérla
kásra. Cím: özv. Dudok Istvánné, Her
ceghalom, MÁV-állomás, földszint 1., 
2053. 

Elcserélném Budapest, Rákos úti X. 
emelet�n levő két szoba, összkomfor
tos MA V-bérlakásomat budapesti 1,5 
illetve 1 szoba összkomfortos, esetleg 
két szoba komfortos tanácsi lakásra. 
Érdeklődni a 375-108 telefonszámon 
este 8,30 után. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos u. 106. sz. VIII. em. 48. sz. alatt le
vő másfél szobás, összkomfortos, vilá
gos konyhás, 50 négyzetméteres 
.MÁV-bérlakásomat budapesti egyszo
bás, másfél szobás vagy garzon taná
c_si, telefonos bérlakásra, Pavlicz 
Adám. 

Elcserélném Budapest XI. ker., Ke
lenföldi úti kétszobás, loggiás, 54 
négyzetméteres, I. emeleti MÁV-bér
lakásomat nagyobb tanácsi lakásra. 
Érdeklődni lehet: 662-841-es telefon
számon. 

Elcserélném Budapest VIII., Kere
pesi út l. sz. I. 30. alatti komfortos, 56 
négyzetméteres MÁV-bérlakásomat 
nagyobb lakásra Budapest teriiletén. 

Elcserélném Dunaharaszti állomás 
közelében levő 60 négyzetméteres 
kétszobás, komfortos, kertes, MÁV� 
bérlakásomat (külön gazdasági udvar, 
gazdasági épület) budapesti kisebbre, 
garzon is megfelel. Érdeklődni lehet 
7-től 15 óráig a 19-70-es üzemi és a 
138-215 városi telefonszámon, Remé
nyi Józsefné. 

1984. MÁRCit;S 1 . 

Értekezlet a tűzvédelem
ről. A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökségen a közelmúlt
ban értekezletet tartott a tűzvé
delmi bizottság, amelyen Pajor 
István műszaki üzemfőnök
helyettes ismertette az elmúlt 
évben végzett tűzmegelőzési 
munka eredményét, a tett intéz
kedéseket. Tavaly az üzemfő
nökség területén sem épületek
ben, sem járműveken nem ke
letkezett tűz. 

- Segít a Tyereskova bri
gád. Nagykanizsa állomás ko
csitisztítókból álló Tyereskova 
szocialista brigádja patronálja 
Szász Lajos nyugdíjast, aki 
több éve egyedül él. A brigád 
tagjai felvaltva járnak takaríta
ni és bevásárolni az idős ember
nek. Ezért az önzetlen segítsé
gért a városi tanács elismerő le
velet küldött a brigádnak. 

- Új pavilonok. Az Utasel
látó Vállalat a hálózatbővítés 
keretében a budai Gellért-fürdő 
halljában három kiskereskedel
mi pavilont nyitott Utastourist 
néven. A pavilonokban a ven
dégek valutáért vásárolhatnak 
kiskereskedelmi árukat. 

- Sportnap. A bátaszéki 
körzeti üzemfőnökség szakszer
vezeti bizottsága a közelmúlt
ban sportnapot rendezett a vas
utasok részére a község sport
csarnokában. A programban 
kispályás labdarúgó-mérkőzés, 
valamint kosárlabda- és asztali
tenisz-versenyek szerepeltek. 

Felhívás 
A Közlekedési és Tá"közlési 

'.\-lűszaki Főiskola vasútüzemi, 
gépjármű üzemi szakán végzet
tek számára a :Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Eg

yete
men 1984. szeptember l -től 3 
éves kiegészítő képzés indul, es
ti és levelező tagozaton. 

A jeleiitkezéshez legalább há
roméves, a szaknak megfelelő 
gyakorlat és legalább egy ide
gen nyelvből középfokú nyelv
vizsga szükséges. A nyeln;zs
gáYal nem rendelkezők a felvé
telt megelőzően nyeh; meghall
gatáson vesznek részt és az ál
lamvizsgára-bocsátás időpontja 
előtt, annak feltételeként meg 
kell szerezniük legalább a kö
zépfokú állami nyelvvizsgát. Az 
államvwgán megfeleltek okleve· 

les közgazdruz minősítést kap· 
nak. 

A pályázóknak jelentkezési 
lapjukat (A. TŰ 821. a) 1983. 
nyomtatvány) és főiskolai okle
velüket, valamint életrajzukat 
és erkölcsi bizonyítványukat a 
:MÁV Vezérigazgatóság_ Sze
mélyzeti és Oktatási Szak.osz
tályára szolgálati úton 1984. 
március 15-ig kell elküldeni. 

A jelentkezők a felvételi be
szélgetés, illetve nyelvi meghall
gatás időpontjáról idejében ér
tesítést kapnak. 

Ko11sorúsási 
.. ,, annep11eg 

Krekó Ferencnek, a vasutas• 
szakszervezet társadalombiztosí
tási osztálya egykori vezetője szü
letésének 70. évfordulója alkal
mából február 10-én koszorúzási 
ünnepséget rendezett a vasutas
szakszervezet, a rákospalotai 
köztemetőben levő síremléknél. 
Megjelent az ünnepségen Kajcsa 
József, a vasutas-szakszervezet 
alelnöke is. Krekó Ferenc mun
kásságára dr. Bordi István, a 
VSZTO vezet6je, a keg

yeleti bi
zottság elnöke emlékezett. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bIZOttság 
Felelős szerkesztó: Vísi Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 Budapest VI. Benczúr u. 41. 

Telefon, városi: 229-872 
üzerru: 19-77 „ 

Kiadja és terjeszti 
a Népszava Lap· és Könyvklad6 

1553 Bp. XIII., Váci út 73. 

Telefon: 497-950 
Postafiók: 43 Budapest 

Felelős kladó: 
Előfizetési dlj egy évre: 34 fonnt 
Egyszámlaszám: MNB - 11 850 

84-1218. Szikra Lapnyomda. 
Budapest 

Felelős vezető: 
Csöndes Zoltán vezéngazgató 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1,30 FORINT 

PÉLDA A JÖVŐNEK 

1984. MÁRCIUS 15. 

Ülést tartott az elnökség 
Február 24-én ülést tartott a vasutas-szakszer

vezet elnöksége. A testület elsőnek a szakszerve
zeti tisztségviselők káderha�ásköri jegyzékét vi
tatta meg, majd kiegészítésekkel jóváhagyta az 
előterjesztett tervezetet. 

Ezután a fél százalékos ÖTA ügyvitelének ope
ratív irányítását szolgáló új szerv létrehozására 
készült javaslat került a testület elé. Mint ismere
tes, a vasutas dolgozók, nyugdíjasok és özvegyek 
megajánlásából működő ÖTA a vasutas-szak
szervezet vezető testületének irányításával mű
ködik. Gazdálkodási és ügyviteli tevékenységét, 
a célvagyon kezelését és az ÖTA képviseletét, a 
szabályzat felhatalmazása alapján a VSZTO lát
ja el. Mivel a vasutas társadalombiztosítás 1984. 
július 1-i hatállyal kikerül a szakszervezet irá-
7!-yítása alól, meg kell szüntetni a VSZTO-nak az 
OTA-val kapcsolatos jogosítványait. Az új szer
vezetet e helyett kell létrehozni. 

Nagyobb önállóság� 

Az elnökség a javaslatot elfogadta, ugyancsak 
elfogadta a MÁV 1983. évi mérleg szerinti ered
ményének és részesedési alapjának felhasználá
sáról, a központi vezetőség társadalmi bizottsá
ga hatáskörébe utalt kivételes nyugdíjfelemelé
sekre vonatkozó 1983. évi tapasztalatokról, v�la
mint a társadalombiztosításra és a ½%-os OTA 
szociális támogatások keretei terhére 1983-ban 
történt segélyezésekről készült tájékoztatókat . 

• 

lol.osottabb felelősség A szovjet vasutasoké 

a vörös vándorzászló Miniszteri munkaértekezlet Záhonyban 

A záhonyi üzemigazgatóság irányításának, szervezeté
nek és érdekeltségi rendszerének korszerűsítéséről 
tartottak miniszteri értekezletet február 27-én Záhony
ban Pullai Árpád közlekedési miniszter vezetésével. 
A részvevők a múlt év nyarán kezdett vizsgálat tapasz
talatait összegezték, valamint a MÁV-vezérigazgató
ság előterjesztését vitatták meg. A tárgyaláson részt 
vett Hosszú László, az MSZMP Szabolcs-Szatmár me
gyl Bizottságának titkára, dr. Bajusz Rezső, a Magyar 
Államvasutak vezérigazgatója, Mészáros András ve
zérigazgató-helyettes, valamint az üzemigazgatóság 
párt-, gazdasági és tömegszervezeti vezetői, a na
gyobb főnökségek vezetői. 

A minisztériumi felmérés ta
pasztalatait Palik Dénes, a vál
lalatfelügyeleti főosztály vezető
helyettese ismertette. Az Állami 
Tervbizottságnak a vállalati 
mechanizmus fejlesztésére ho
zott határozatával összhangban 
vizsgálták az egyes egységek 
nagyobb önállóságát. A záho
nyi körzet speciális helyzeténél 
fogva alkalmas több tapasztalat 
levonására. Jelentőségét érzé
kelteti, hogy több mint 6,5 milli
árd forint beruházással Európa 
legkorszerűbb átrakó bázisa 
épült ki, ahol naponta 800 kocsi 
átrakására készültek fel, a kör
zeten belül napi nyolcezer ko
csit mozgatnak meg. A 16 millió 
tonnás áruforgalomból 12 millió 
tonna a Szovjetunióból érkező 
import és tranzit mennyisége, 
ami a magyar vasúti teljesít
mények 12 százalékát jelenti. 
Bár az átrakási teljesítmények 
magasabb mennyiségi szintet is 
elbírnak, azonban egyes áruk 
lökésszerű beérkezésével olyan 
csúcsok alakulnak ki, amikor a 
megengedett napi 1500 széles 
nyomtávú kocsi fölé megy a 
maradványszint. 

Az alapfeltét�l: a záhonyi 
körzet a vasúti hálózat szerves 

része, amelynek az üres kocsi 
igényét maradéktalanul ki kell 
elégíteni, s ezért a szovjet for
galmat zökkenőmentesen kell 
lebonyolítani. Ezen az alapon a 
vizsgálat három főbb kérdést 
elemzett. Megállapították. hogy 
a vezérigazgatóságon a záhonyi 
üzemfelügyeleti osztály sok át
tételen keresztül valósította 
meg az irányítást, többlet adat
szolgáltatást igényelt, így ez
után az üzemviteli szakosztály 
közvetlen irányítása érvénye
sül. 

Az üzemigazgatóság belső 
szervezete 1978-ban, a körzeti 
üzemfőnökséggel alakult ki. 
Feladata elsősorban a napi ope
ratív munka irányítása, azon
ban egyes célokat, mint a kocsi
forduló idő csökkentése, a kül
kereskedelmi munka színvona
lának javítása, nem sikerült 
elérni, erre az érdekeltségi 
rendszer sem ösztönzött megfe
lelően. Ezért javasolták, hogy 
jobban válasszák szét az irányí
tási és az operatív munkát, a 
korábbi négy helyett csak egy 
igazgatóhelyettes irányítsa a 
munkát, s osztályszervezet jöj
jön létre. 

Az érdekeltségi rendszer 

Mester Alajos ünnepi köszöntőjét mondja 

A MÁV-vezérigazgatóságon értékelték 
a határforgalmi munkaversenyt 

A MÁV vezérigazgatóságán 
február 29-én a szovjet és a ma
gyar vasút képviselői közösen 
értékelték a záhonyi üzemigaz
gatóság és a szovjet határállo
más kollektívái közötti nemzet
közi munkaverseny tavalyi 
eredményeit. A két vasút által 
alapított vörös vándorzászlót 
ezúttal a szoVJet vasutasok 
nyerték el. 

A találkozón részt vett dr. 

Pullai . .\rpád közlekedé!>i miniszter vitainditóját mondja 

A magyar és a szovjet vasuta
sok munkaversenye 20 éve se
gíti az évről évre növekvő nem
zetközi áruforgalom lebonyolí
tását. A verseny fő célkitűzése a 

Bajusz Rezső vezérigazgató, 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes, Szemők Béla, a vas
utas szakszervezet titkára, vala
mint A. P. Gargala, a lvovi vas
útigazgatóság első helyettese, 
F. M. Tomcsuk, a lvovi területi 
szakszervezet elnöke. Jóvá
hagyták többek között a nem
zetközi munkaverseny folytatá
sára előterjesztett megállapo
dást, és eszmecserét folytattak 
a határforgalmi ·feladatok még 
sikeresebb megvalósítása érde
kében. 

A két vasút képviselői meg
egyeztek abban, hogy a Ma
gyarország felszabadulásának 
40. évfordulója tiszteletére ki
bontakozó munkaversenv kere
tében többletvállalások \eljesí
tésével még eredményesebben 
fognak együttműködni. 

alapjai 1971-ben alakultak ki. 
Ez nem követte a gazdasági 
szabályozásban bekövetkezett 
változásokat, jóformán csak az 
átrakott mennyiségre és a szé
les maradvány szinten tartásá
ra ösztönzött. Cél, hogy az ár
bevétel növelésére, a költség
gazdálkodásra és a hatékony 
foglalkoztatásra fordítsanak na
gyobb gondot. Több. mint 1,5 
milliárd forint az a bevétel, ami 
az üzemigazgatóság munkájá
val szorosan összefügg, a költ
ségek 70 százaléka is ismert. Az 

érdekeltséget úgy kell kiterjesz
teni, hogy a teljesítményekkel 
arányosan nőjön a dolgozók 
juttatása. Az ösztönzési rend
szernek elő kell segíteni az esz
közök jöbb kihasználását, a szé
les kocsibér csökkentését, a 
normál kocsik tarózkodási ide
jének rövidítését, a tengelyát
szerelés bővítését, az átrakási 
mellékdíjak bevételének növe
lését. 

A szervezeti és érdekeltségi 
változtatás - amely április 
l-től lép életbe - kiindulási 
pont ahhoz, hogy olyan szerve
zet jöjjön létre, ahol a feladatok 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

külkereskedelmi áruszállítási 
nagyságrendje és a felelősség tervek teljesítése, a vasúti ko
meghatározható. Ehhez a sze- esik és mozdonyok jobb kihasz
mélyi feltételeken is változtatni nálása, a nemzetközi expressz
szükséges, több közgazdász és vonatok menetrend szerinti 
műszaki szakember kell. közlekedésének javítása, az ön-

Bajusz Rezső vezérigazgató költség csökkentése. 
kifejtette, hogy az intézkedések- , kel a vasúton belül egy bizo
nyos modellt szeretnének kiala- ,r, 
kítani, ahol az összvasúti és , ,' • 
helyi érdekek konkrét intézke
dések formájában egyeznek. 
Bár rövid az idő a végrehajtás
ra, azonban az alkalmazotti lét
szám bővítése nélkül megold
ható, 

Az érdekeltségi rendszer lé
nyege: a dolgozók ne a túl
munkában keressenek többet, 
hanem az alapok legyenek na

gyobbak. A premizálásnál je
lentős bontás valósul meg, azt a 
szállítási csúcshoz, a konkrét 
teljesítményekhez igazítják, 
amelyek mind lefelé, mind fel
felé változtathatják a kifizetésre 
kerülő béreket. 

Az üzemigazgatóság az idén Dr. Bajusz Rezső vezérigazgató átadja a vándorzászlót A. P. Gargalá-
14 millió forintot kap bérfejlesz- nak. a lvovi vasútigazgatóság első helyettesének 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Nőnapi 
kitüntetés 

A nemzetközi nőnap alkal
mából március 7-én kitünteté
si . ünnepséget rendeztek a 
MAV-vezérigazgatóságon. Az 
ünnepség elnökségében fog
lalt helyet Urbán Lajos közle
kedési minisztériumi államtit
kár, dr. Murai György a VI. 
ker. pártbizottság első titkára, 
dr. Bajusz Rezsó a MÁV ve
zérigazgatója, Szemók Béla a 
vasutas-szakszervezet titkára. 

Az ünnepséget Nagy Ká
roly, a MÁV-vezérigazgatóság 
pártbizottság titkára nyitotta 
meg, majd Mester Alajos 
mondott beszédet. Az ünnepi 
beszéd után a miniszteri ki
tüntetéseket Urbán Lajos, a 
vezérigazgatói dicséreteket 
dr. Bajusz Rezső adta át. (A 
kitüntetettek névsorát lapunk 
2. oldalán közöljük.) 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Csongrád megyében 

SZMT, vasút és Volán 

együttműködés a szállításban 
A Szakszervezetek Csongrád 

megyei Tanácsa, a szegedi vas
útigazgatóság és a Volán 10-es 
számú vállalatának vezetői 
1983 szeptemberében együtt
működési munkaprogramban 
határozták meg az őszi szállítási 
teendők ellátását. 

A szerződő felek az elmúlt 
napokban tekintették át a meg
állapodásban rögzített felada
tok teljesítését. 

Az igazgatóság a tavalyi ko
csiigényes áruszállítási tervét 
98,37 százalékra teljesítette, 
ami 7 millió 378 ezer 300 tonna 
áru elszállítását jelenti. Ez az 
összes mozdított árumennyiség 
64,58 százaléka. Az igazgatóság 
feladási áruforgalmából részt 
vállalt a megye is. Az árufel
adás közel 16 százaléka, az ex
portküldemények mintegy egy-

ötöde a megyei vállalatoktól ke
rült a vasútra. 

A megyében nőttek a Volán 
teljesítményei. Az elmúlt év 
utolsó négy hónapjában a vas
útállomási oda- és elfuvarozás
ban 340 ezer tonna árut kezel
tek. A két fuvarozó vállalat kö
zötti együttműködést eredmé
nyesen segítették a MÁV-Vo
lán komplexbrigádok, amelyek 
ha kellett, hétvégi vagy kom
munista műszakok szervezésé
vel tették lehetővé az áruk 
gyors ki- és berakását. 

Egy-egy hétvégi rakodáshoz 
az érdekelt vállalatok szakszer
vezeti szervezetei is mozgósítot
ták a munkacsapatokat, figye
lemmel kísérték a rakodások 
helyzetét. Az SZMT támogatá
sa hatékonyabbá tette Csong
rád megye áruszállítási szük
ségleteinek kielégítését. 
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Bérpolitikai eszközökkel is 

ösztönözni kell a jobb munkára 

a nemzetközi nönap alkalmából 

A budapesti területi szakszer
vezeti bizottság bizalmiküldöt
teinek testülete február 16-án 
ülést tartott az igazgatóság kul
túrtermében, amelyen részt 
vett Szemők Béla, a Vasutasok 
Szakszervezetének titkára, 
Pady Géza, a budapesti vasút
igazgatóság pártbizottságának 
titkára, dr. Simon József, a 
MÁV Vezérigazgatóság szociál
politikai és munkaügyi szakosz
tályának vezetője. 

A szolgálati helyek bizalmiait 
képviselő hetvenkilenc küldött 
jelenlétében megtartott tanács
kozást Dóczi János főbizalmi 
nyitotta meg, majd Tongori Im
re va-sútigazgató mondott vita
indító beszédet. Beszámolt az 
igazgatóság múlt évi munkájá
ról, valamint ismertette az idei 
terveket. Beszédében utalt az 
igazgatóság munkaerőgondjai
ra, amely nehezíti a vasúti 
munkát. Ezért különösen nagy 
jelentősége van a munkaszerve
zésnek, az ésszerű javaslatok
nak. Bérpolitikai eszközökkel is 
érdekeltebbé kell tenni a dolgo
zókat a jobb munkára. 

A vitában felszólalók közül 
többen javasolták, hogy a moz
donyvezetőknél vezessék be az 
50 százalekos túlórát. Móri 
László, a ferencvárosi pft. szb
titkára azt kérte, hogy a pálya
munkások és a vonalgondozók 
is kapjanak munkahelyi pótlé
kot, úgy mint a forgalomnál. 

Dr. Mészöly Ferenc a tszb tit
kára egyebek között arról be
szélt, hogy az igazgatóság az 
1983. évi tervben foglalt felada
tokat teljesítette, de azt is hoz
zátette: a munkavédelmi terv
ben a végösszeghez viszonyít
va még mindig alacsony a 
munkavédelmet szolgáló anya
gi ráfordítások összege. Követ
kezésként a testület szükséges
nek tartja, hogy a jövőben a 
munkavédelmi tervben - külö
nösen a fejlesztések tervezése
kor - a korábbinál jobban ve
gyék figyelembe a dolgozók ja
vaslatait, s annak megfelelően 
rangsorolják a tennivalókat. 

A budapesti vasútigazgató
ság munkavédelmi tevékenysé
ge javult a korábbi évekhez ké
pest. Az elmúlt évben a fokozot-

tabb munkavédelmi tevékeny
ség eredményeként a halálos 
balesetek kivételével, vala
mennyi mutató javult az előző 
évhez viszonyítva. 

Ezután Szemők Béla a mun
kaerő-utánpótlásról mondta el 
tapasztalatait. Vannak olyan 
szolgálati helyek, ahol az újra
felvételeseknek olyan negatív 
történeteket mesélnek a vasút
ról, a vasúti munka nehézségei
ről, hogy a fiatal jobbnak látja, 
ha idejében odébbáll. Még sze
rencse, hogy ez a jelenség nem 
általános. Egyre több azoknak 
a szolgálati helyeknek a száma, 
ahol mindent elkövetnek a fia
talok megtartása, mielőbbi beil
leszkedése érdekében. 

A vitában elhangzott hozzá
szólásokat Tongori Imre foglal
ta össze. Végezetül a _bizalmi 
testület elfogadta a MA V Kol
lektív Szerződés 1983. évi vég
rehajtásáról szóló írásos beszá
molót, valamint az ezzel kap
csolatos függelék módosítására 
tett javaslatot. 

S.R. 

A nemzetközi nőnap alkalmából -
kiemelkedő szakmai és társadalmi te
vékenységük elismeréséül - a közle
kedési miniszter 

Kiváló Vasutas 

Rendet kell teremteni 
az elegxfeldolgozásban 

� 

kitüntető címet adományozott: Bara
bás Jánosné ügyint., Bp. MÁV Gép
jav. Ü.; Hegedüs Józsefné vonatjelen
tőőrnek, Kazincbarcika KÜF; Honfi 
Józsefné munkaügyi vez., Nagykani
zsa KÜF: Kálmán Béláné takarítónő
nek, Győr KÜF: Kocsi Lászlóné 
ügyint., Szombathely KÜF; Kókai Ist
vánné könyvkötő csap. vez., Északi Jj. 
Ü.; Lakatos Imréné ügyint., Bp. Vas
útig.; Ősz Jánosné állor;nás1 takarító
nőnek, Nyíregyháza KUF; Várkonyi 
Sándof!:lé iparvágányszámla vez., Mis
kolc KUF; Zakar Ferencné kocsitaka
rítónak, Záhony Üzemig. A közelmúltban ülésezett a 

szombathelyi területi szakszer
vezeti bizottság bizalmi testüle
te. A napirendi pontok között 
szer-,·· elt a vasútigazgatóság el
mú} évi terveinek teljesíté
séró valamint az idei legfonto
sab l eladatokról szóló beszá
molL d MÁV kollektív szerző
dés , '- 7rehajtása és módosítása, 
vala, .nt a munkavédelmi és 
szociálpolitikai terv teljesíté
séről készült értékelés. 

Kapronczai János igazgató 
szóbeli kiegészítőjében elmon
dotta többek között, hogy to
vábbra is fontos feladatnak kell 
tekinteni a kulturáltabb sze
mélyszállítás megvalósítását, a 
menetrend szerinti közlekedést. 
Rendet kell teremteni az elegy
feldolgozásban és -továbbítás-

ban, valamint az iparvágányi 
kiszolgálásban. A kocsitartóz
kodási idők csökkentése is sür
gető feladat. 

A szóbeli kiegészítő után a 
hozzászólások következtek. 
Szót kért többek között Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes 
is. Beszédében kifejtette, hogy 
a jövőben miért szükséges az 
utazási körülmények javítása, 
az utasok udvariasabb kiszolgá
lása. Jobban kell törődni a te
herkocsipark állapotával is. Ta
valy például 120 millió forint
ba került a megrongált vasúti 
kocsik kijavítása. Ebből azon
ban mindössze csak húszmillió 
forintot sikerült a vétkes fuva
roztató vállalatokra hárítani. 
Felelősek ezért azok a raktárno
kok is, akik nem ellenőrzik lel-

kiismeretesen a rakodást, az 
átadott kocsik állapotát. 

Felszólalt a tanácskozáson 
Bende János, a Vas megyei Ta
nács elnökhelyettese, a megyei 
szállítási bizottság elnöke is. 
Elégedetten beszélt a szombat
helyi vasútigazgatóság tevé
kenységéről, a fuvaroztatókkal 
való jó kapcsolatról. 

A kollektív szerződéssel kap
csolatban fejtette ki véleményét 
a testületi ülésen Döme Imre 
Várpalotáról, Horváth Tibor 
Szombathelyről, Guzmics La

josné és Németh Gyula Ajká
ról. 

A hozzászólásokra és javasla
tokra Kapronczai János vasút
igazgató válaszolt. 

Sz. I. 

Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesítette: Bakó Lász
lóné csap. vez., Bp. MÁV TBÉF; Bár
sony Zoltánné műszerészt, Dunakeszi 
Jj. U., Deák Ferencné szakácsot, Zala
egerszeg KÜF; Debreceni Barn�né 
kocsitakarító csap. vez., Miskolc KUF: 

A munkahelyi közérzet szondái 

Devecseri Tiborné raktárvez., Székes
fehérvár Jj. p.; Érsek Józsefné 
ügyint., Bp. MA V Magasépítési Főn.; 
Ferencz Gézáné jegylgadó sorompó
őrt, Balassagyarmat KUF; Gulyás Be
nedekné ügyint. csap. vez., Miskolc 
Számvit. Főn.; Hornyák Jánosné ko
csitisztítót, Szolnok KÜF; Hornyák 
Vilmosné oszt. vez. nővért, Bp. MÁV 
Kórház és Közp. Rend. Int.; Horváth 
Károlyné betan. munkást, Dombóvár 
Üzemfőn.; Kiss Istvánné ügyint., Bp. 
Vasútig.; Kiss Józsefné oszt. vez. h., 
Debrecen Vasútig.; Nagy Lajosné 
ügyint., MÁV Vezérig.; Pintér Gézáné 
munkaügyi vez., Kiskunhalas Pft. 
Főn.; Seller Ferencné műszerészt, Sze
ged-Rókus MÁV BBFF; Somlai Sán
dorné bérellenőrt, Bp. MÁV Számvit. 
Főn.; Takács Ferencné betan. mun
kást. Bp. Jobbparti BBFF; Tiber Já
nosné ügyint csap vez., MÁV ÜGH. 
Tóth Sándorné vonatátvevőt, Szolnok 
KÜF. 

A szombathelyi vasúti rako
dógép-karbantartó részlegnél is 
első ízben mondhatták el véle
ményüket a bizalmicsoportok a 
közvetlen gazdasági vezetőkről. 
Kíváncsi voltam, mit szólnak 
ehhez a demokratikus vív
mányhoz, szakszervezeti joghoz 
a műhely dolgozói. 

Bognár Antal géplakatos: 
- A mi csoportunkban a bi

zalmi készített véleményt a köz
vetlen gazdasági vezetőről, és 
azt felolvasta. Kérte, hogy egé
szítsük ki, mondjuk el ezzel 
kapcsolatos észrevételeinket. 
Többen hozzászóltak ehhez a 
témához. Retorziótól sem kel
lett tartania, hiszen a mi veze
tőnk nem hiú ember. 

Szabó Sándor asztalos: 
- Régebben meggondolan

dó lett volna, hogy közvetlen 
gazdasági vezetőjéről mit mond 
az ember. Most már jobb a 
munkahelyi légkör, bátran le
het beszélni ... 

Őri Károly segédmunkás a 
következőket mondotta: 

- A véleményalkotás előtt 
megbeszéltük álláspontunkat, 
közösen fogalmaztuk meg mon
danivalónkat. Könnyű dolgunk 
volt. A vezetőnk egykor közöt
tünk dolgozott ... 

A főnöki irodában Antal 
Andrással, a részleg vezetőjé
vel és Kónalmi Vilmos mérleg
szerelővel (szakszervezeti bizal
mi és SZOT-tag) beszélgetek. 
Mindkettőjüknek gyakorlatuk 
van már a szakszervezeti moz
galomban. Antal András Szom
bathely állomás szb-titkára, 

majd a körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának a 
politikai munkatársa volt. 

- A Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsának az ülése után, 
amelyen a bizalmicsoportok vé
leményezési tevékenységéről 
volt szó, a műhelyekben én is 
tájékoztattam erről a dolgozó-

eszközt, szállító- és rakodógé
pet, mérleget, darut, kerékpárt, 
tűzoltókészüléket és egyéb mű
szert javított. 

Miniszteri Dicséret 

kitüntetésben részesítette: Balázs J á
nosné dísznövény-kertész csap. vez., 
Bp. MÁV Épületfenntartó Főn., Czé
dulás Anna diszpécsert, Bp. MÁV 
Közp. Helyelosztó és Inform. Közp.; 
Debreceni Béláné jegyvizsg., Kiskun
halas KÜF; Faragó Zoltánné számvit. 
csap. vez., Debrecen KÜF; Mihalovsz
ki Józsefné irodakez., Miskolc Jj. Ü. 
N�gy Lajosné vonatvez., Miskolc 
KUF: Nagy Lászlóné oktatótisztet, 
Nagykanizsa Pft. Főn.; Solt Endréné 

kat, bizalmicsciportokat 

A szombathelyi körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
ságának titkára, Péterfalvi Ist
ván elmondotta, hogy voltak 
kritikus és kevésbé bíráló be
számolók, véleményezések. 

mondja Kőhalmi Vilmos. -
Később valamennyi demokrati
kus fórumon, termelési tanács
kozáson, brigádgyűlésen és bi- 1 
zalmicsoport-értekezleten fog- j 
lalkoztunk ezzel a témával. 1 

- Én, mint gazdasági vezető 
1 a MÁV Értesítóöen megjelent · 

anyag alapján ismertettem a t véleményezés lényegét a dolgo- ; 
zókkal - jegyzi meg Antal 1 
András. . - A véleményezésnek tűk- i 
röznie kell a gazdasági vezető 
egész évi munkájáról, emberi 
magatartásáról alkotott észre
vételeket - veszi vissza a szót 
Kónalmi Vilmos. - Beszámo
lónkat mi közösen készítettük 
el a csoport tagjaival. Ha vala
kinek a többségtől eltérő véle
ménye volt, és azzal mások 
nem értettek egyet, akkor azt 

- ha a dolgozó ragaszkodott 
hozzá-, írásban nem a kollek
tíva, hanem X. Y. véleménye
ként rögzítettük volna. Erre 
azonban nem volt példa. 

A szombathelyi körzeti üzem
főnökséghez tartozó rakodó
gép-karbantartó részleg az 
egész igazgatóság területén dol
gozik. A húsz szak- és hat se
gédmunkás 1983-ban húszezer 

Sz. Jakab István 

Radnai Ketykó István 

BAKTER-DAL 

Denevér-szerelem nyugtatott az éjjel 
csipogva röpködtek a bakterház fölött 
s megtelt szívem gyönyörű fénnyel; 
megszerettem a két szárnyas ördögöt . 
Esténként már jöttüket várom a lámpa alatt; 
hiányzik a két bohóc 
egy tiszteletkört írnak, majd elhúznak, mint a vadludak 

suhogva száll a két szerelmes vadóc. 
A három nyírfa-lány mélyen alszik 
fehér testükre paplant húz az éjfél l reszket, 
hátha Bonifác az éjjel megharagszik; 
még nem múltak el a fagyosszentek . . . 
Szemeim, mint a jelzők: vörösek, kialvatlanok 
reggelre centit nőtt a szakállam . . . 
Nemsokára feléd robogok -
Ne hagyd kedvesem kihűlni az ágyam! 
Két karod állítsd szabadra 
tested vágánya is szabad legyen hitvesem 
hajad borítsd fáradt homlokomra, 
mert hozzád mindég időben, rendesen érkezem 

A nőnapi ünnepség résztvevői 

Urbán Lajos államtitkár átadja a kitüntetést Érsek Józsefné ügyinté
zőnek 

ügyint., Bp. Nyugati KÜF; Szepcsik 
Sándorné konyhai dolgozót, Jászkisér 
MÁV Építőgépjav. Ü.; Tóth Ferenc 
műszerészt, Tapolca BBFF; Varga Te· 
rézia pol. munkatársat, Celldömölk 
KÜF. Szakszerv. Biz. 
A MÁV Vezérigazgatója 

Vezérigazgatói 
Dicséret 

kitüntetésben részesítette: Bacsó Lász
lóné takarítónőt, Debrecen MÁV 
Gondnokság, Balogh Sándorné kocsi
takaritót, Pécs KÜF; Banai Pálné se
gédmunkást, Pécs MÁV BBFF; Bángi 
Imréné egészségügyi szakdolg.; Bp. 
MÁV Tüdőgyógyint. és Tüdőgondozó ; 
Cserpnyák H�góné konyhai kisegítőt, 
Bp. Keleti KUF; Do�orcsik Istvánné 
takarítónőt, Záhony Uzemig.; Dövényi 
KárolYI)é munkaügyi csap. vez., Bp. 
MA V Építési Főn., Farkas Katalin 
helyettes óvónőt, Bp. Napköziotthonos 
Óvoda, Fekete Katalin szám vit. 
ügyint., Záhony MÁV BBFF; 
Friedmann Zoltánné kocsitakaritót, 
Rákosrendező KÜF · Garai Katalin 
számvit. vez., Bp. MÁV Vili. Felsővea. 
Építési Főn.; Gálcs1k Istvánné taka
rítónőt, Bp. MÁV Hídfenntartó Főn.; 
Gulicska Elekné kocsitisztítót, Cegléd 
KÜF; Guska Kornélné műszerészt, 
Bp. MÁV TBÉF; Hódi Sándorné 
ügyint., Bp. MÁV Számítástechnikai 
Ü.; Kancsós Istvánné oszt. vez. ápoló· 
nőt, Szolnok MÁV Kórház és Rend. 
Int.; Kárpáthegyi Lászlóné ügyint., 
MÁV Vezérig.; Kerekes Katalin viJ. 
lanyszerelőt, Szolnok Jj. Ü.; Király 
Károlyné szb-titkárt, Bp. Kelenföld 
KÜF. Sz B.; Kluk Tiborné rakt. kez., 
Hatvan-Füzesabonyi Pft. Főn.; Kocsis 
Gáborné rakt. kezelőt, Debrecen Ig. 
Osztószertár Főn.; Kocsor Lászlóné 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

dísznövénykertészt, Békéscsaba Pft. 
Főn.; Kondász Istvánné betan. öntödei 
magkészítót, Szeged MÁV Gépjavító 
Ü.; Kormány Sándorné kormánysze
lep-javító lakatost, Landler Jenő Jj. Ü; 
Kosztoványi Györgyné ügyint., MÁV 
Közp. Számvit. Hiv; Kovács Miklósné 
ügyint., Bp. MÁV Jobbparti Épület
fennt. Főn.; Kozák Károlyné pálya
munkást, Pápa Pft.Főn.; László Ist
vánné keresk. hivatalnokot, Nagykani
zsa KÜF; László Mihályné takarítónőt, 
Bp. MÁV Építési Géptelep Főn.; Lu
kács Albertné pénzügyi csap. vez., 
Debrecen MÁV Epítési Főn.; Mag Jst
vánné rakt. kez., Kazincbarcika KUF; 
Márk Béláné időutalványozót, Debre
cen Jj. Ü.; Mészáros Kornélia ügyint., 
Szombathely Vasútig.; Milósné Faze
kas M�_rgit forg. szolg. tevőt, Kecske
mét KUF; Molnár Istvánné munkást, 
Zalaegerszeg Pft. Főn.; Molnár Lajos
né betan. munkást, Székesfehérvár 
Pft. Főn.; Molnár Mihályné betan. fék
lakatost, Dunakeszi Jj. Ü.; Morcz Jó
zsefné gépkez., Bp. Vasúti Tud. Kut. 
Int.; Móró Zoltánné ügyint., Pécs Vas
útig.; Mosonyi Józsefné szolg. főn., Bp. 
Jobbparti BBFF; Pataki Józsefné 
ügyint., Vasutasok Szakszerv.; Petrá
nyi Illésné konyhalányt, Bp. MÁV 
Széchenyi-hegyi Úttörővasút Üzem
főn.; Petrika Jánosné raktárnokot, Má· 
tészalka KÜF; Pozsonyi Istvánné 
ügyint., Miskolc Vasútig.; Sll.vanya 
Sándorné ügyint., Debrecen MAV 
Számvit. Főn.; Szalmasági Gézáné se
gédraktárnokot, Záhony Uzemig.; Szé
kács Mihályné pénzügyi ügyint., Sze
ged Vasútig.; Tóth Bálintné rakt. vez., 
Dorog Szertárfőn.; Un��ri Istvánné 
kocsünt., Bp. Vasútig. Uzemirányító 
Közp.; Vadász András!.}é műhelyírno
kot, Püspökladány KUF; Varga Ká
rolyné ügyint., MÁV Vezérig.; Zoltai 
Lászlq!1é vonatátvevőt, Bp. Ferencvá
ros KUF. 

A fegyverbarátság jegyében 

Vendégségben a szovjet katonáknál 

A Budapest VIII., Asztalos 
János Munkásőregység harma
dik századának budapesti vas
útigazgatósági szakasza már 
hosszú évek óta baráti kapcso
latot tart fenn a hazánkban állo
másozó Szovjet Déli Hadsereg
csoport parancsnokságával. 
Számos esetben hívták már 
meg egymást egy-egy jelesebb 
politikai természetű ünnep 
vagy évforduló alkalmából. 

A vasutas szakasz nemrégen 
tizedszer kapta meg a kiváló 
kitüntetést és a vele járó ván
dorzászlót. Ez az eredmény 
szinte egyedülálló a fővárosi 
munkásőregységek között. 
A szovjet fegyverbarátok. érte
sülve erről, meghívták a sza
kasz tagjait laktanyájukba, 
hogy ezt a sikert a Vörös Had
sereg megalakulásának 66. év
fordulójával együtt közösen ün
nepeljék meg. 

A vendégek elsőként lerótták 
kegyeletüket· a Magyarorszá
gért elesett szovjet hősök em
lékműve előtt, amelynek talap
zatára Pady Géza, az igazgató
ság pártbizottságának titkára 
és Arató István munkásőr szá
zadparancsnok virágcsokrot 
helyezett el. Ezt követően meg
tekintették a Hadtörténeti Mú
zeumot, ahol a vendégek a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalomtól a második világhá
borúig lezajlott hadi esemé
nyekről kaptak tájékoztatást. 
A múzeumlátogatás befejezté
vel dokumentumfilmet vetítet
tek a Budapest felszabadulásá
val kapcsolatos hadműveletek
ről. 

A baráti találkozó a tiszti 
kantinban folytatódott, ahol a 
vasutas munkásőrök szovjet 
tisztek társaságában beszélget
tek. 



1984. MÁRCIUS 15. 

Komplex 

brigádok 

versenye 

Az elmúlt esztendőben öt el
ső csoportos és kilenc második 
csoportos állomás vett részt a 
szombathelyi vasútígazgatósá
gon a MÁV-Volán komplex 
brigádok versenyében. 

A közelmúltban j)efejeződött 
értékelés alapján az első kate
góriában a zalaegerszegiek sze
rezték meg a győzelmet a keszt
helyiek és a győrszabadhegyiek 
előtt. Zalaegerszegen a 27 
MÁV- és a 14 Volán-dolgozóból 
álló brigád egymás után a har
madik alkalommal lett első eb
ben a vetélkedésben. A kollek
tíva 4012 vagont kezelt 
1983-ban. Ebből mindössze 
142-t kezeltek késetten. A 169 
idegen kocsi közül 13-nak az 
áruját rakták át késve. 

\1 A G \ \ R \ _\ S l- T \ S 

Nagyobb önállóság� 

loAosottabb felelősség 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

tésre, egy százalékkal többet, 
mint a hálózati átlag. A korábbi 
záhonyi munkahelyi pótlékot 
megszüntetik és differenciál- ' 
tan az alapbérekbe építik be. A 
tervezet szerint a többlet bevé
tel 4 százalékát, a költségcsök
kentés 3,2 százalékát egyéni 
jutalmazásra használhatják fel. 
A munkaverseny rangjának el
ismerése a szocialista brigádok 
közvetlen, pontosan meghatá
rozott jutalmazása. 

Vannak tennivalók a techno
lógiai korszerűsítésben is. 
A fényeslitkei kocsijavítóban 
napi 120-ra emelik fel az ex
portképességet fokozó javítások 
számát. a mozdonyvizsgáló 
csarnokban a korábbi 15 he
lyett 25 javítást végeznek el na
ponta. 

Az értekezlet ré!,zlvevői üzemJátogatá„ közben 

3 

Muszáj vagy lehet? 

Az önkéntesség forintjai 
„Hó! Hó! Nevettek? Csak nevessetek. Ti pénzt adátok tán 

az épülethez; de én amilyen czifrátlan vagyok, ezen kezemmel, 
melly élelmet ád, két álló hétig hordtam a követ, s magam fizet
tem érte örömest. S nézzétek, a ház szép magasra nőtt. " 

Az idézett szöveg az egykori Nemzeti Színház hajdani avató 
előadásán hangzott el, s aki eképpen szólt, az a Napszámos volt. 
egy a sok közül, ki a maga módján. s alighanem derekasan meg
dolgozott az első magyar teátrumért. S ha jól belegondolunk, sza
vai ismét fantasztikus aktualitást hordoznak. 

Tavaly szeptember 21-én, mielőtt Az ember tragédiájának 
centenáriumi díszelőadása megkezdődött volna, jelentették be hi
vatalosan. hogy kormányhatározat született a Nemzeti Színház 
új, végleges épületének létrehozására. Ezen az estén milliók le
hettek a tanúi a televízió képernyője előtt ennek a bejelentésnek, 
s aki jól odafigyelt, már hallhatta ezt a nyomatékos kifejezést: ön
ként. Amit aztán azóta is sokszor, sok helyen, szinte megállás nél
kül ismételnek. S mégis: miután megkezdődött az országos moz
galom, s a felajánlások sorozata, e szó jelentése ki-kibicsaklik. 
Hiszen hát vannak vonakodók. Vannak. akik ilyen vagy olyan 
okok miatt nem igen óhajtanak a zsebükbe nyúlni. ,,Már pedig 
muszáj adni - hangzik el a figyelmeztetés. irodákban. műhe
lyekben, állomásokon. üzemcsarnokokban - így döntött a bri
gád, a csoport, a kollektíva stb., vagy pedig: mindenki adott, 
pont te maradnál ki?" 

Tessék mondani: ha muszáj, akkor is önkéntes? A kérdést 
gúnyosan vagy bosszúsan már nagyon sok helyen megfogalmaz
ták. Még azok is, akik egyébként adtak, vagy felajánlottak, de 
mert valahol nem meggyőződésből, hogy azt ne mondjuk lelkese
désből, hanem régi beidegződések nyomán megfontolt gyávaság-

Az első helyezett második 
csoportos állomáson, Szentgott
hárdon úgy szervezték a vas
utasok és a volánosok a mun
kát, hogy a kezelt 326 vagon 
tartalmát időben ki- és berak
ták. A tervezett 18 738 tonnával 
szemben 18 909 tonna árut 
mozgattak meg. Ebben a kate
góriában második Körmend, 
harmadik pedig Zalaszentgrót 
állomások MÁV-Volán komp
lex brigádjai lettek. 

A vita bevezetőjében Pullai 
Árpád közlekedési miniszter el
mondta, hogy a tervezettel a 
MÁV vállalati szakszervezeti 
bizottsága egyetértett, a politi
kai szervek is a nagyobb önálló- " 
ság mellett vannak. Az üzem
igazgatóság részéről hozzászó
lók kiemelték, hogy a vezér
igazgatósággal közösen alakí
tották ki az elképzeléseket, s 
bíznak abban, hogy a jövőben 
megáll az átrakómunkások szá
mának csökkenése, több szak
munkást tudnak foglalkoztatni, 

.a ból (,, majd pont egy százasért húzok ujjat, vagy szerzek rossz 

Két brigád 

összefogott 
A ferencvárosi körzeti üzem

főnökség Május 1. utazó szocia
lista brigádja az elsők között 
csatlakozott a felszabadulási 
munkaversenyhez. A hatéko
nyabb munkavégzés érdekében 
szerződést kötöttek a Kőbánya
Felső állomás Dózsa György 
szocialista brigádjával. A két 
brigád komplex módon végzi az 
állomási tolatási munkákat, va
lamint a kőbányai ipartelep ki
szolgálását. Az összefogás, a 
szervezettebb munka reven 
már nincs kieső idő, a tolatási 
szüneteket is jól kihasználják. 
Legtöbb esetben ilyenkor az ál
lomási tartalék mozdony teher
vonatokat továbbít a szomszé
dos állomásokra és vissza. 

Az utóbbi időben javult az ál
lomás fogadási és átbocsátó ké-

• pessége, csökkent a kocsitartóz
kodási idő, ami nem kis jelentő
ségű Ferencváros előterében. A 

Május 1. brigád tagjai szava
tolják gépeik lelkiismeretes, jó 
karbantartását, üzembiztonsá
gát. A kisebb javításokat ma
guk is elvégzik, hogy ne kelljen 
apróságokkal is a bázisra men
ni, időt vesztegetni. 

de fontos, hogy a felsőfokú vég
zetségűekből is több dolgozzon. 

A megyei párt-végrehajtóbi- Pullai .Árpád a szakközépiskola KISZ-klubjában a fiatalokkal beszél-
zottság két ízben is kihelyezett get 
ülésen tárgyalta az üzemigazga
tóság helyzetét - emlékeztetett 
Hosszú László, aki megállapí
totta, hogy a mostani intézkedé
sekkel megteremtődtek azok a 
formai keretek, amelyek bizto
sítékai az eredményesebb mun
kának. 

Összefoglalójában Pullai Ár
pád hangsúlyozta, hogy na
gyobb önállóság nagyobb fele
lősséget is jelent, aminek a fel-

Közös tanácskozáson 

tételei adottak. A záhonyi mo
dell magatartásban, felfogás
ban olyan változás a magyar 
vasút történetében, ami a jövő
nek ad példát. Ez egybevág a 
gazdaságpolitikai irányítás kor
szerűsítésével, hiszen a vasúton 
több olyan terület van, aminél 
az itteni tapasztalatokat érvé
nyesíteni lehet. A feladat, hogy 

(Iványi József felvételei) 

az üzemigazgatóságon belül a 
végrehajtásban cselekvő egyes 
emberek ezt úgy ismerjék meg, 
hogy a maguk konkrét tenniva
lóját tudják a gazdaságos mun
kában. Mindez elsősorban a 
gazdasági vezetők feladata, 
amit a politikai vezetés is támo
gat. 

Lányi Botond 

A tanulmányi eredmények 

javításáért szálltak síkra 
A szombathelyi 405-ös számú 

Ipari Szakmunkásképző Intézet 
és Szakközépiskola 2100 tanuló
ja közül csaknem 1100 tagja a 

vasutas-szakszervezetnek. 
Évek óta gyakorlat, hogy egy
egy fontosabb kérdést közösen 
vitat meg az 50 tagú szakszer
vezeti bizalmi testület és a 12 
tagból álló KISZ-bizottság. 

A legutóbbi, február 14-i kö
zös tanácskozáson - első ízben 

- részt vettek a szülői munka
közösség megbízottai 1s. Az ülé
sen, amelyet a szakszervezet 
kezdeményezett, több úgyneve
zett „kényes" téma is szerepelt. 

Elsőként Simon István igaz
gató tájékoztatta a résztvevőket 
a tanintézet első féléves tanul
mányi eredményeiről. A tanu
lók nem a legjobb eredménnyel 
zárták az 1983/84-es tanév első 
felét. Szó esett arról is, hogy be-----------------------------.iskolázási gondok vannak. Az 

ahol legnehezebb a beiskolázás. 
Az egyik osztályba a vasúti jár
műszerelők, vegyi gépkezelők 
és szerkezeti lakatosok, a má
sikba kőművesek járnak. A fo
nó- és ruhakészítő II. osztály bi
zalmija Matolin Ágota beszélt 
az osztályban folyó munkáról. 
Egyben bejelentette, hogy osz
tályuk vállalja a bukásmentes 
osztályt. Erre kérte a többi ta
nulócsoportokat is. Aggasztó az 
is. hogy a népszerű szakmák
ban 1s fordulnak elő bukások. 
Matolin Ágota arra is kérte tár
sait, hogy a terhelések megosz
tása céljából a társadalmi mun
kákból egyformán vegye ki a 
részét minden diák. 

ÚJ Ml VILÁGUNK 
Az ismeretterjesztés szolgálatában 

Ismét gazdag tartalmával tű
nik ki az Új Mi Világunk közel
múltban megjelent száma. 
A vonzó címlapú ismeretter
jesztő magazinban számos fi
gyelemre méltó írás látott nap
világot. 

Pető Gábor Pál: Tudomány-
' nak látszik, pedig . . . című 

rovatban közölt négy illusztrált 
cikke valóban élvezetes olvas
mány, hiszen a szerző nemcsak 
a asztrológia tudománytalan 
voltát mutatja be, hanem bizo
nyítja a bioritmusnak a valódi 
tudomány szerinti képtelensé
gét. a repülő csészealjak kitalá
cióját, a Bermuda-háromszög 
mese voltát is. Az idézett rovat 
záró írása - szintén Pető Gá
bor Pál tollából - egy valódi 
áltudományt tár az olvasó elé, 
nevezetesen: még napjainkban 
is vannak, akik a magyar nyel
vet nem finnugor eredetűnek 
tekintik, hanem a sumér nyelv
ből származtatják ... 

Az Új Mi Világunk az álmok 
világába is elkalauzolja olvasó
it. Dr. Szilágyi Vilmos az eroti-

kus álmok rövid természettudo
mányos magyarázatát foglalja 
össze cikkében. Dr. Veres Pál a 
nemi felvilágosítás jelentőségé
ről adja közre gondolatait. Mi 
jöhet még ezután? a címe Czip
pán György írásának, amely a 
"Csapások a rockdzsungelben" 
címet is viseli, és bemutatja a 
magyar progresszív rockze
nét ... Az Ez is igen! rovat is
merteti a legtávolabbi tejút
rendszert, hírt ad a fémmeg
munkálás lézeres technikájáról, 
a gyorsabb közlekedés infravö
rös vezérléséről, egy új elveken 
alapuló blokktégláról, valamint 
egy sorszámlálós kötőtűről. 
A hölgyek, többek között, a 
négyoldalnyi divatrajzban gyö
nyörködhetnek, a Főzőcske ro
vatban pedig 6 könnyen elké
szíthető ételreceptet kapnak 
kézhez. Zsengellér Zsolt a játé
kosok szemszögéből tárgyalja a 
profiéletet. Kulcsár Tamás írá
sa a sakkozóknak szerez örö
met. A képregényben ismét je
lentkezik a Hód. 

(s. d.) 

ide kerülő fiatalok nagy részé
nek a tanulmányi felkészültsé
ge nem éri el a közepes szintet. 
A közvélemény hajlamos aláér
tékelni a szakmunkásképző in
tézetek követelményeit, és ez 
már magában hordozza a b"u
kás veszélyét. Sok gond van a 
bejárókkal, kevés idejük marad 
az otthoni felkészülésre. A nagy 
lemorzsolódások ellenére az or
szágos átlagon alul van Szom
bathelyen a tanulmányaikat ab
bahagyó fiatalok aránya. 

Kölkedi István szakoktató, 
főbizalmi annak a két első osz
tálynak a helyzetét vázolta, 

Az mtézet fegyelmi helyzeté
ről Romhányi József tanár. az 
ifjúságvédelmi bizottság vezető
je beszélt. Sok a közömbösség
ből eredő baleset, gyakran 
megsértik a tanulók a KRESZ 
előírásait. Végezetül elmondot
ta, hogy több eddig is fegyelmi
nek számító eset a jövőben el
kerül az iskolától a gyámható
ság hatáskörébe. 

Vas utasok a betakarításban 

Kézzel írott levélben számol 
be a bánrévei újdonságokról 
Murányi Tibor. Érdemes kisila
bizálni: a vasút és a környező 
községek virágzó kapcsolatáról 
ad hírt. A sajópüspöki Sajóvöl
gye Tsz zárszámadó közgyűlé
sén elhangzott, hogy a múlt évi 
szép eredményeket egyebek 
között a környékbeli aktív és 
nyugdíjas vasutasoknak is kö
szönhetik. Ugyanis a vasutasok 
szabad idejükben szorgalmasan 

dolgoztak a földeken, s hogy 
időben történt a betakarítás, az 
ő érdemük is. 

Ám a vasutasok nemcsak 
kétkezi munkájukkal támogat
ják a községeket: a bánrévei kö
zös tanács február eleji falu
gyűlésén bejelentették, hogy a 
MÁV Miskolci Igazgatósága 
150 ezer forinttal támogatja a 
helyi óvoda építését. Érthető te
hát az ottlakók öröme. 

pontot . . . ") fizettek, tették ezt rossz szájízzel, s lelkúkben hábo
rogva. S ha ez utóbbiak tábora növekedik, bizony a cél egyre ne
hezebben képes szentesíteni a megvalósításhoz szánt eszközt. 
Miközben ferde teóriák születnek, látszatigazságok fogalmazód
nak meg: ,,annyi mindenre jut pénz ebben az országban, csak 
éppen a Nemzeti Színház megépítésére nem?" S mindez: a zseb
be nem nyúlás igazolására. 

Félreértés ne essék: nem az adakozás melletti érvelés a hi
bás. Hanem a rossz, a gyenge érv, mely óhatatlanul a „muszáj" 

szót hívja segítségül, a halvány célozgatást a sorból kilógókra, a 
várható retorzióra, mely tulajdonképpen üres fenyegetés: nincs, 
nem is lehet semmi/ éle következménye az adomány megtagadá
sának. S aki bármilyen módon is presszionál, akármilyen vas
útállomáson, rendező-pályaudvaron, javítóműhelyben vagy iro
dában, a legrosszabbat teszi a nemzet ügyével, amit csak tenni 
lehet. 

Ha valaki nem fizet, tudomásul kell venni. Be kell látni, hogy 
akad család, ahol a két keresőtől hirtelen legombolt egynapi ke
reset komoly gondokat okozhat, s ahol a házastárs történetesen 
gyesen van, ott a napra beosztott forintnak igen nagy a hiánya. 
Tudomásul kell venni, hogy ami egy budapesti vasutasnak talán 
magától értetődő. az Gyékényesen vagy Füzesgyarmaton, Sar
kadkeresztúron vagy Zalaszentgróton már nem is olyan egyértel
mű. vagy fordítva. S ha nincs is valahol igaza az ország távoli vi
dékem szolgálatot teljesítő kocs1kísérőnek, féklakatosnak, moz-
donyvezetőnek, fogadjuk el mégis szavait: ,,Hiszen még a közeli 
Jókai vagy Kisfaludy Színházba sem jutottam el évtizedek óta, 
hát még egy pesti színházba. Mire fizessek hát?" Amiért nincs 
talán igaza: hogy el kellett volna jutnia, és hogy: még eljuthat, s 
bizonyára élmény lesz számára, de - rossz hasonlattal élve -
hogy bizonygassuk a metró előnyeit annak, aki kis falujában a bi
ciklit kénytelen használni tömegközlekedési eszközként. 

S ha mindezeket tudomásul vesszük, s még egy rossz ízű 
megjegyzéssel sem illetjük az önkéntes adománytól húzódozókat, 
tulajdonképpen máris szimpatikusan képviseltük a nemes ügyet. 
S gondoljunk bele: a sok muszájtól, kell-től és kötelezőtől egzecí
roztatott ember hátha épp ezt a magatartást hiányolja? 

Napról napra duzzad az új Nemzeti Színház felépítésére ala
pított számla összege. Szocialista brigádok ezrei, s magánszemé
lyek sokasága utal át kisebb-nagyobb tételeket; van aki száz fo
rintot. van aki százezret. Itthonról és külfödről: hazánkfiai. Leg
utóbb a televízió Stúdió '84 című műsorában láthattunk egy nem 
mindennapi befizetést: 25 ezer dollárral. Nehéz ilyenkor nem 
számolgatni: szerényen is egymillió forint volt ez. S ha tovább 
osztunk-szorzunk: ez az Amerikában élő, magyar származású szí
nésznő ötezer „nem fizető" hazánkfia helyett tette le a pénzt. Te
hette? Kétségtelenül. Miként másra is elkölthette volna .' .. 

Végezetül talán még egyet. Hány és hány ember tódul majd 
- ha minden jól megy - az 1989-ben megnyíló hatalmas és im
pozáns. kultúránkhoz igazán méltó és korszerű Nemzeti Színhá
zunkba. S aki majd ott ül a nézőtéren, s tekintetével újra meg új
ra bejárja ennek az óriási szentélynek minden zugát, bizonyára 
óhatatlanul arra gondol: ,,Én is. Én is építettem. Talán a lépcső 
vagy a korlát, esetleg a párnázott zsöllyeszék, vagy az egyik 
csillár az én pénzemből való. " 

S ha majd évtizedek múltán, emberöltők teltével, már mások 
ülnek ugyanitt, vagy haladnak el az épületkolosszus előtt, még 
mindig mi leszünk akkor is jelen: ,,A nagyapám - mondja talán 
egy kisfiú vagy kislány - vasutas volt az öreg, ő is beszállt a 
pénzével, hogy felépíthessék. Bélyeg van róla: kétszáz forintot 
fizetett. Tudod, mennyit ért az akkor?" 

Tamási István 

Módszertani kiadvány 

a tömegpolitikai oktatásról 
A Népszava Lap- és Könyv

kiadó gondozásában január kö
zepén jelent meg a „Szakszer
vezeti tömegpolitikai oktatás a 
vasút területén" című módszer
tani kiadvány. A 90 oldal terje
delmű füzetet Farkas László, a 
kulturális, agitációspropagan
da- és sportosztály osztályveze
tő-helyettese írta. 

A kiadvány áttekintést ad a 
szakszervezeti tömegpolitikai 
oktatás több mint 20 éves törté
neti fejlődéséről, bemutatja je
lenlegi rendszerét, célját, tartal-

mát és módszereit. Feldolgozta 
továbbá a szerző a szocialista 
társadalmi viszonyokkal, a párt 
vezető szerepével, a gazdasági 
vezetéssel, a szakszervezetek
kel és a bizalmiakkal, valamint 
a munkahelyi demokráciával 
kapcsolatos véleményeket. 

Ez a kiadvány olyan kereszt
metszetet ad a vasutasok gond
jairól és javaslatairól, amelye
ket a gazdasági és mozgalmi 
szervezetek, propagandisták, 
tisztségviselők is jól hasznosít
hatnak. 
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Arcok Pécsről 

Asszonyok, munkatársaink 

A nemzetközi nőnapon 6szinte tisztelettel és nagyra
becsüléssel gondolunk a férfiakkal egyenrangú mun
katársként dolgozó lányokra, asszonyokra. Számba 
vesszük az érdekükben évtizeddel ezelőtt világszerte 

megindított forradalmi harc eredményeit, méltányol

juk a munkahelyen és a családban tanúsított áldoza
tos helytállásukat. E gondolatok jegyében mutatunk 

be néhány nőt azok közül, akik Pécs állomáson telje
sítenek szolgálatot. 

déllyel ezt a számot százzal 
emeltük, mert a rövidebb-hosz
szabb ideig tartó tanfolyamok 
hallgatói is itt étkeznek. Ők 
kapnak reggelit és vacsorát is. 

- Épül már a negyedik, a 
.. végleges" konyha is az állo
más Pest felőli oldalán. Az mi· 
lwn lesz? 
· - Gyönyörű - szólt elra· 
gadtatva. - Láttam a tervraj• 
zát. Az 2000 adagos lesz, s egy

A poggyászpénztáros 
Erős Pálné - Pécs állomás 

poggyászpénztárosa - olyan 
asszony, aki mindig hű társként 
követte a férjét, gyakran a szak
mai hivatásszeretetét is alá
rendelve a család, a gyermekei 
érdekeinek. Erről a tulajdonsá
gáról mégis szerényen beszél. 

- Nem, nem! Nem kell ró
lam írni, hiszen vándormadár
nak számítok én - mondja. -
Mert mi tagadás, kétszer is itt 
hagytam a vasutat. 

- Ez igaz, de ugyanilyen 
tény az is, hogy már két kiváló 
dolgozó kitüntetést kapott. azt 
pedig nem adják semmiért. 

Az érv hatott, mire Erős Pál
né így vall az életéről: 

- Harmincöt évvel ezelőtt. 
1949-ben vettek fel először a 
vasúthoz pályamunkásnak. Az
tán átkerültem a forgalmi szol
gálathoz, s hamarosan elvégez
tem a segédtiszti tanfolyamot. 
Vokányban forgalmista, Kom
lón segédhivatalvezető, Godi
sán személypénztáros lettem. 
Úgy mentem egyik helyről a 
másikra, ahogyan a férjemet 
helyezgették. A gyerekek szüle
tésekor Abaligeten laktunk, 
ahol az állomástól hat kilomé
terre van a falu. Ekkor kerül
tem olyan helyzetbe, hogy a 
család érdekei miatt otthon kel
lett maradnom, de amint a gye
rekek már önállóbbak lettek, 
visszamentem Godisa állomás
ra. Miután a férjemet Sumony
ba helyezték főnöknek, onnan 
jártam szolgálatba ... 

A gyerekek tanulmányi ered
ménye akkoriban bizony meg
romlott, aminek újabb kénysze
rű otthonmaradás lett a követ
kezménye. 

- Ez a kényszerszünet 
1969-ig tartott - folytatja. -
De végre ismét felölthettem az 
egyenruhát: Sellye állomáson 
kaptam személypénztárosi be
osztást. Közben az állomási 
ügyintézést is rám bízták. Az el
ső kitüntetést 1976-ban vettem 
át. Négy évvel később Pécsre 
helyeztek, ahová kezdettől fog
va Sumonyból jártam be. Itt, a 
poggyászpénztárban a férjem
mel váltjuk egymást, négyes 
túrban, s tavaly a vasutasnapra 
kaptam meg másodszor is a ki
váló dolgozó kitüntetést ... 

A munkaügyis 

- M1 a szép ebben a munká- szerre 250 személyt ültethe-
ban? - kérdeztem tőle. tűnk asztalhoz. Már áll a két-

- Az emberek öröme, elége- szintes építmény, s a jövő évi 
dettsége. Jó érzés számomra, vasutasnapra ígérik az átadást. 
ha bármit tehetek az érdekük- Alul lesz a konyha és a raktár 
ben . • • - külön hűtőkamrával! - fent 

- És mi benne a nehéz? az ebédlő, ahová majd lift viszi 
- A munkából kiesett, meg- fel az ételt ... 

r�kkant _embe�ek hit�t. ,ú�:a A konyha vezetőnője szív1sszaadm, amit rehabilitácios vesen beszél hivatásáról annak me�bíz��ti tis2t;5égemből eredő- fontosságáról és szépségéről, a 
en 1s kotelessegemnek tartok. napi beszerzési gondokról 
�észükre olya� m�nkát kell ta- egyebekről. Így derül ki, hoizy lalnu�k a vas�t_nal, amelyet _a Ilike édesapja vasúti raktárnok 
megváltozott flZlkumuk ellene- volt tehát a családból hozta 
:e � �rsa�alo!11 hasznos, telje.s magával a vasutasok iránti tiszerte�u tagJakent_ el tudD:�k ve- teletet, megbecsülést, amely gezm . . Javaslatam� alapJa�. �- gondosan végzett munkájában valy kilenc dolgozat rehab1litalt fejeződik ki legjobban. A köz
a mi üzemfőnökségünk · · · gazdasági szakközépiskola el-

Az áruirányító 
A négyes fordulóban szolgá

latot teljesítő áruirányítók kö
zött egyetlen nő van: Frank Fe
rencné. 

Hogyan került ebbe a fér
fiakat is próbára tevő beosztás
ba'! 

- Nem is tudom - tűnődik 
el a kérdésen. - Édesanyám 
dolga sem volt könnyű táv
írász korában. Már gyerekfej
jel elhatároztam, hogy az ő pél
dáját fogom követni. Vasúti pá
lyafutásomat a kereskedelmi 
szakszolgálatnál kezdtem. de 
valamennyi szakvizsgát letet
tem, sőt levelezőként a szegedi 
vasútforgalmi technikumot, 
majd a MÁV Tisztképzőt is el· 
végeztem. Egy ideig vidéki állo
másokon raktárnokként és áru
pénztárosként szolgáltam, vé
gül Pécsre kerültem, és áruirá
nyító lettem. Nem kevesebb, 
mint harminc állomás tartozik 
gócunkhoz, s ennek a jókora te
rületnek a le- és feladási forgal
mát, közte a határidős export
küldemények, a nagy tételű ka
vics-, szén-, cukorrépa-szállít
mányok zökkenőmentes to
vábbítását kell figyelemmel kí
sérni ... 

- S ha letelik egy-egy szol
�álat'' 

- Két fiam vár odahaza, 
akiket hét esztendeje özvegyen 
nevelek. Ők most 14, illetve 12 
évesek. A nagyobbik fiú a ver-
senykerékpározásnak hódol -

végzése után egy élelmiszerbolt 
vezetője lett, s az így szerzett ta
pasztalatait is jól hasznosíthatja 
jelenlegi munkakörében. 

' 

A kézbesítő 
A vasutasfeleségek sokszor 

keservesen nehéz sorsa jutott 
osztályrészül id. Molnár Fe
rencnének is, az állomás kézbe
sí tííjének. Nemcsak rajta mú
lott, hogy a házasságának végül 
is válás lett a vége. Nem sza
kított azonban a vasúttal, ahová 
akkor kérte a felvételét, amikor 
már két kislánya volt. 

Kezdetben hajnali 4 órára 
járt az igazgatóság épületébe 
takarítani, később - a fia meg
születése után - a pécsi fűtő
házban vállalt laktanyás be
osztást, mellé heti egy alkalom
mal csekély 200 forintért a kul
túrotthon takarítását. 

serdülőválog_atott -. a kicsi ví
zipólózik. S elég jól tanulnak. 
l\ekem ehhez megfelelő „kony-Huszonnégy évvel ezelőtt ha1 ellátás"-ról, a kellő kondíPécs állomás szakszervezeti bi- cióról kell gondoskodnom, 

Huszonnégy évvel ezelőtt lett 
állomási kézbesítő. Azóta öleli
cipeli a dossziékat, leveleket, 
nyomtatványokat. 1980-ban 
nyugdíjazták, de foglalkoztatá
sában a változás jóformán csak 
annyi, hogy a napi munkaideje 
hat órára csökkent. Különben 
ugyanúgy viszi-hozza az üzem
főnökség egymástól távol fekvő 
irodái között a súlyos és sürgős 
aktákat, borítékokat, mint az
L'iőtt. Nyáron a felforrósodott sí
nek mentén, télen a metsző 
szélben - le a vontatásiakhoz 
és vissza az állorl\ásra. Liftezik 
az új épületben a „törzs"-höz, s 
lépcsőn kapaszkodik fel az igaz
gatóság emeleteire, ahányszor 
küldik. A nyugdíja 2700 forint. 
Neki már elég lenne, de a gye
rekei - így mondja - tele van
nak gonddal, bajjal. Őket is se-
5íti, ha kell. 

zottságának irodájába új admi- ami azt jelenti - és nem pa-nisztrátor került. A fiatalasz- naszként, inkább örömmel szonyt mindenki hamar meg- mnndom -, hogy szolgálatból, kedvelte, mert közvetlensége, a dé b"l • , b"l áll , k. ánti 't"k' , t c1peke s o ,  fozes o az maso rr s:�1 o esz�e�e az életem. igazolta, hogy o 1s szereti, tiszte-
li az embereket. Meghallgatta 
panaszaikat, és meg nem nyu-
godott, amíg ügyük orvoslást 
nem nyert. Szorgalma, tenni 
akarása nem ért véget a mun
kaidő befejeztével: esténként 
tanult, tanult. 

A közgazdasági érettségi 
után Mihalik Albinné szakvo
nali feladatot vállalt. Már mun
kaügyi intézőként elvégezte a 
MÁV Tisztképző általános igaz
gatási és munkaügyi szakát, s 
hamarosan csoportvezetői kine
vezést, majd már ebben a be
osztásban kiváló dolgozó kitün
tetést kapott. A sok sikert kiví
vott, 15 tagú Klara Zetkin szo
cialista brigádnak is ő a vezető
je. A körzeti üzemfőnökség 
megalakulásakor - 1981-ben 
- tovább bővültek a feladatai, 
hiszen sok-sok szolgálati hely 
megannyi dolgozójának ügyes
bajos problémáinak intézése 
tartozik a munkaügyi csoport
vezető hatáskörébe - a felvé
teltől kezdve egészen a nyugdí
jazásig. 

� konyhafőnök 
Széplaki Gyuláné, a pécsi 

üzemi konyha vezetője nem
csak a maga kis családjára, ha
nem az állomás, a különböző 
szc,lgálati ágak több száz dolgo
zójára főz, illetve - a konyhai 
személyzet munkáját sem 
hagyhatjuk ki - főzet. Méghoz
zá elég mostoha körülmények 
között, mivel az ebédlő épülete 
immár harmadik éve aládúcol
va dacol az idővel. 

- Ez már az állomás harma
dik üzemi konyhája - magya
rázza Széplakiné. - Mindegyik 
nagyobb, korszerűbb lett az 
elődjénél. Ezt, a mostanit 1200 
adagosra tervezték, s hosszú 
időn át kímélő és normál me
nüt, sőt reggelit és vacsorát is 
főztek benne. Ma viszont a KÖ
J ÁL már csahgyféle menü ké
szítését engedélyezi. Abból is 
csak 450 adagot. Külön enge-

K
énytelen vagyok sport
nyelven szólni az eset
ről, hogy drámaibban 

érzékeltessem azt a csúfos vere
séget, amit a legutóbbi nőnap 
alkalmából kellet elszenv.ed
nem az utcánkbeli maszek zöld
ségestől. 

Régen nyomja a bögyöm ez a 
Vígh Sándor nevű kereskedő, 
aki vevőinek egyszerűen csak 
Sanyika. Bezzeg ő még soha 
nem mondta a feleségemnek, 
hogy Annuska, Anni, Ancsur
ka, csak fülig érő szájjal: 

- Parancsoljon nagyságos 
asszony ... Igen, a legszebbik
bői ... Hagymáért talán holnap 
tessék befáradni ... Ez a ma
radék, ami itt van, már csak ki
dobni való ... Dehogy adom én 
ezt a kedves vevőimnek ... 

Hát meg kell szakadni a szív
nek - mondom egyik alkalom
mal a feleségemnek, ahogy ki
jövünk a boltból, de az asszony 
rám rivall: - Ez becsületes ke
reskedő, nem csapja be a vevőt. 

- Kókler! Közönséges kók
ler! - hörgöm fulladozva a 
dühtől - mert igenis mindent 
megetet veletek azzal a tenyér
be mászó nagyságosasszony 

Utasellátás 

Pécelen 

A péceli vasútállomás váró
termében van az Utasellátónak 
egy kis pavilonja, melyet hét
köznap és vasárnap egyaránt a 
vásárlók vesznek közre. Kapha
tó itt jóformán minden, ami a 
háztartáshoz szükséges: élelmi
szer, kávé, cukor, sőt játék is. 
A két műszakos boltocska veze
tőivel éppen váltáskor találkoz
tunk. Balogh Istvánné és Ár
pádfalvi Pálné elmondták, 
hogy vevőiknek csupán a fele 
áll utasokból, a másik fele hely
beli. Így a péceli lakosság ellá
tását is szolgálják. 

Madarászné Mészáros Rozália vonatátvevő rövidhullámú adó-vevő• 
vel mondja be a kocsik számát és egyben ellenőrzi a plombák sértel• 

fenségét a komáromi rendező-pályaudvaron 

A nagy, havi 260 ezer forintos 
forgalomnak az a titka, hogy 
sok olyan árut is tartanak, ami 
az áfész boltjában gyakran hi
ánycikknek számít. Rákoscsa
báról és Rákoskeresztúrról is 
sokan ideutaznak lámpa- és rá
dióelemért, kávéfőzőért, külön
féle alkatrészekért, ajándéko
záshoz desszertért, csokoládé
ért, postai értékcikkekért. 
A másik ok abban keresendő, 
hogy hajnaltól éjszakáig nyitva 
tartanak - ünnepnapokon is. 
Ha a környékbeliek elfelejtet
tek valamit megvásárolni, itt 
pótolhatják. 

Egy körzetben két város 

Szerencs és Encs új rangja 
Szerencs város lett. Hozott-e ség, a város lakossága is vi

a helység magasabb rangja ész- gyázzon az állomás, a kocsik 
revehető változást vasútállomá- tisztaságára, épségére. Mi vi
sa életében? rágosítással, parkosítással is !o-

- Lényegében semmit, hi- kozottabban fejezzük ki a MAV 
szen dolgozunk mint eddig - ez irányú törekvéseit. 
válaszolja Körőmi Gyula álla- Mert például szemet gyö
másfőnök. - Igaz, a felvételi nyörködtet majd Szerencs álla
épületben a villanyvezetéket más peronján - a tetőt tartó 
legutóbb teljesen felújították, oszlopok díszeként - mintegy 

de ez a munka már előbb elkez- száz cserép muskátli vagy más, 
dődött. Most végzik nálunk a egész nyáron át pompázó virág. 
helyiségek belső festését, az aj- De a világhírű borvidék kapu
tók ablakok mázolását . . . jában az sem elképzelhetetlen, 

' Az „ f" "k 'g t „1 hogy a peronon szőlőlugast ala-

Naponta nyolc-tíz személyvo
nat áll meg a péceli állomáson. 
Ilyenkor özönlenek az utasok 
erre-arra; ám nagyobb részük 
idetart. Szépen sorba állnak, 
bevásárolnak, isznak egy kávét, 
vesznek egy-egy napilapot 
vagy képesújságot, aztán haza
ballagnak. S nemritkán dicsé
rik közben a pavilon dolgozói
nak gondos, szolgálatkész mun
káját. 

, -: .. uzem on? se
, 

eru e- kítanak ki. Szerencs ezáltal is tén 1s tortént egy es mas - ve- k„1„ b" h t t"bb' '11 ' · 't ót M • K, l u on oz e ne a o I a omas-sz1 a a sz a3or aro y, a , . E szerencsi körzeti üzemfőnökség tol. S -�mmt hallottam, ?7.sen 
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város, azaz Szerencs és Sátoral- tek. 
jaújhely között három személy
szállító vonattal több közleke-

(dávid) Dénes Géza 

dik. A gőzvontatás ugyanakkor 
megszűnőben van, még a tola-
tó gőzösöket is dízelmozdony- Brigádtalálkozó jegyében 
ra cseréltük ki. Terv szerint a 
Mezőzombor-Sátoraljaújhely 

közötti vonatrészt is villamosít
ják. 

A szerencsi üzemfőnökség 
hatáskörében még egy új város 
született. 

- Mi a helyzet Encs vasúti 
pályaudvarán? 

- Erről egyelőre jobb volna 
talán nem beszélni, bár ha ne
gatív is a válaszunk, az okok 
nem feltétlenül írhatók a MÁV 
rovására. Lényegében arra uta
lunk, hogy vannak sürgetőbb 
tennivalók, mint Encs - vagy 
akár Szerencs - állomás kor
szerűsítése. Elismerjük azon
ban, hogy jogos igény a megle
vő épületek, eszközök, berende
zések - a várótermek, pero
nok, személykocsik - tisztán 
tartása, ezzel együtt az utasok, 
ügyfelek udvarias kiszolgálása 
- magyarázza az üzemfőnök, 
majd hozzáteszi: - Persze, az 
is fontos, hogy az utazóközön-

modorával. Meg aztán hogy le
het Sanyikázni egy ötvenéves 
embert? 

- Te ehhez nem értesz -
intett le az asszony -, pedig 
lenne rá magyarázat, még ab
ból az időből, amikor te ehetet
len krumplit, nyamvadt salátá
kat és romlott gyümölcsöt hord
tál nekem haza a csarnokból. 
Sanyika igenis isten áldása az 
utcánknak. 

Nem vitatkoztam, mert azt 
már tapasztalatból tudom, hogy 
ha egy asszony valamit elismer, 
állít, ha tízen bizonyítják az el
lenkezőjét, akkor is neki van 
igaza. 

No de ez az idei nőnap! 
Munkaidő után - szokás 

szerint - találkozunk és útban 
hazafelé neki most is vennivaló
ja akadt Sanyikánál. 

Bent, az üzletben a pulton 
egy tízliteres befőttes üveg teli 
különböző színú szegfúkkel. 
(Virág a zöldségesboltban?!) 

Borverseny a Ság-hegyen 

Ötéves kapcsolata van a cell- termelésű boraiból. Így volt az 
dömölki körzeti üzemfőnökség február 24-én is. A 40 féle bor 
dr. Mün-nich Ferenc, kocsiren- értékelését kétféleképpen mi
dezőkből álló, a MÁV Kiváló nősítették. A brigádtagok a szá
Brigádja címmel kitüntetett és mozott üvegek italára adhatták 
a szombathelyi vasútigazgató- ,,voksaikat", amíg a pártatlan 
ság személyzeti és munkaügyi zsűri szakmailag minősítette a 
osztályának ügyintézőkből álló hegy levét. 
Egyetértés szocialista brigádjá-
nak. A két brigád a munkakap- A brigádtagok a 21-es borra 
csolatokon kívül a szabad idő szavaztak. Így a közönség díját 
hasznos eltöltésével is mélyíti Fehér Tamás, a körzeti üzemfő-
k 1 tait Az , eleJ'e'n a bo nők műszaki helyettese, a zsüri apcso a . ev , -
rok második fe'tése után a Ság- <l,íját Zsámboki Pál �07.sivizsgá; 
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A celldömölki brigád a szoká- ismerő oklevelet. 
sos találkozót a Ság-hegyen lé
vő vasutas KISZ-klubban tart
ja. Már az is hagyomány, hogy 
ekkor borversenyt rendeznek a 
vendéglátó brigádtagok saját 

Sanyika a szokottnál is udva
riasabban köszön, hajbókol, és 
mutat a szegfűre: 

- Parancsoljon asszonyom! 
(Most nem mondja, hogy nagy
ságos!) Tessék a legszebbet vá
lasztani, és engedje meg, hogy 
egy szál szegfűvel köszöntsem 
nők napján ... 

Elájulok. 
Azaz, hogy a nejem ájuldo

zik, és sorban a kedves háziasz-

A borverseny kellemes han
gulatú tapasztalatcserével zá
rult. 

Sz.Jakab 

szen két évtizede is van már an
nak, hogy ilyenkor, március 
elején rózsákkal kedveskedtem 
neki. Gyönyörű, melegházi fa
kadó rózsabimbókkal, aminek 
szálja 56 forint! 

Nejem nem ájuldozik, inkább 
türelmetlenül toporog, és ami
kor kifizetem a 280 forintot, 
hangosan felszisszen. Egyetlen 
vigaszom, hogy a csinos eladó 
leányka úgy néz rám, mint egy 
milliomos olajsejkre, és azt 
mondja búcsúzáskor: 

- Köszönjük, uram! 
Az asszony meg nekem esik 

az utcán: 
- Megbolondultál?! Ennyi szony vevők, akik ezen a napon pénzt kiadni virágra?! ide belépnek. 
Azt hittem, hogy ezzel a gesz-Micsoda kereskedői rafinéria! tussal fölényesen lehengerelem De hát mukkanni sem merek. Sanyikát. Hiszen az öt rózsaTűröm, hogy nejem olyan dal- szállal úgy álltam fel az egy szál gokat is összevásároljon, amire • th által' • 

"k é „ k szegfúvel szemben, min a egy an n_mcs szu s gun · csak a Real Madrid mérkőzne a No de váI')unk csak!..Tessék;· markotabödögei falu csapatálE:m be az asszonyt a zoldsé_�a- val. Ám megsemmisültem, ami�arlás után egy elegáns vrrag- kor nejem azt az egy szál nyam· üzlet�. .. .'. • vadt szegfút otthon elsőnek és - Ot szál gyonyoru szép ró- nagyobb gonddal rakta a virág• zsát ké�k - mondom az eladó- vázába, mint a rózsákat ... nak; kozben lopva figyelem az 
asszonyt, mikor esik össze, hí- Dávid Jintlef 
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Van javulás, de még nem elég 

A MÁV 1983. évi üzemi baleseti helyzete 

A MÁV üzemi baleseti hely- A munkabalesetek 1983. évi 
zete 1983-ban. az előző év sta- alakulása - a csonkulásos ese
tisztikai adataihoz viszonyítva. tek kivételével - a miskolci 
javult. Az üzemi balesetek szá- igazgatóságnál a legkedvezőbb. 
ma 81-gyel. a balesetek miatt Az ezer főre jutó balesetek szá
kiesett munkanapok száma ma viszont évek óta kedvező a 
8758-cal csökkent. Kedvezőb- pécsi és a szombathelyi igazga
ben alakultak a fajlagos muta- tóságok területén is (10-13 fő). 
tók is, mind az egy balesetre ju- míg Záhonyban (32 fő) jelentő
tó kiesett munkanapok, mind sen meghaladja a vasút 20,4-es 
az ezer főre jutó üzemi balese- átlagát. A budapesti igazgató
tek számát tekintve. ságnál a balesetek csökkentésé-

Az előző esztendőben. vagyis ben elért javulást lerontja a ha-
1982-ben 31-en haltak meg lálos balesetek nagy száma (ta
üzemi baleset következtében, valy is kettővel több halálos ki
tavaly pedig 23 vasutas vesztet- menetelű baleset történt, mint 
te életét hasonló körülmények 1982-ben). A MÁV halálos 
folytán. A csonkulásos esetek üzemi baleseteinek 52,17 száza
száma 39-ről 31-re csökkent. léka, a csonkulásos esetek 25.8 
A munkába jövet, illetve mun- százaléka a budapesti igazgató
kából menet közben előfordult ság felügyelete alá tartozó fő
balesetek átlagosan az összes nökségek dolgozóit érte. A sze
eset 21-23 százalékát teszik ki. gedi igazgatóságnál csökkent a 
vagyis minden ötödik baleset a súlyos balesetek, a kiesett mun
munkavégzéssel közvetlen kap- kanapok, valamint az egy főre 
csolatba nem hozható, a többi jutó kiesett napok száma, 
azonban a vasút tevékenységi ugyanakkor ott csaknem 10 
körébe tartozó munkáltatás so- százalékkal növekedett a mun
rán fordult elő. Ez azt jelenti, kabalesetek száma. 
hogy minden ezer vasutas kö-
zül évente átlag huszan sérül
nek meg a munka közben, vagy 
a munkakörrel közvetlenül ösz
szefüggő tevékenység végzése
kor. 

Elsődleges okok 

A legtöbb baleset 1983-ban 
munkába jövet, illetve munká-
ból menet közben (22,09%); 

Munkabalesetek üzemen belül személyi közleke
désnél (11.64%); a vasúti jármű
vek előkészítése; tolatási moz-

Szerencsére tavaly a munka- gások során (10,68%); mozdo
balesetek számszerű adatainál nyok, személy- és teherkocsi ja
is javulás mutatkozott. A bal- vítása, bontása közben, vala
esetek száma 45-tel, a kiesett mint rakodás, átrakás, árutáro
munkanapok száma 4980-nal lás (7,76%) alkalmával követke
csökkent. zett be. A vizsgálati anyagok -

A munkabalesetek szakszol- az elmúlt évekhez hasonlóan -
gálatonkénti megoszlásában továbbra is a fegyelmezetlen 
évek óta nem történt jelentő- munkavégzést, az utasítások 
sebb változás. A balesetek szá- előírásainak megszegését jelö
ma és a létszámhoz viszonyított lik meg elsődleges okként. Egy
előfordulási aránya a legveszé- re több a munkaszervezési hiba 
lyesebb munkaterületeken, az miatt előforduló baleset, bár ez 
üzemviteli szakszolgálatnál a inkább a balesetvizsgálatok mi
legmagasabb. A halálos üzemi nőségi javulását igazolja. Ked
balesetek 82,35 százaléka, a vezőtlen jelenségek tapasztal
csonkulásos esetek 79,31 száza- hatók a szolgálati vezetők irá
léka is az üzemvitel dolgozóit nyítói és ellenőrző munkája kö
érte. Az egy főre jutó kiesett rül. 
munkanapok száma viszont a A halálos és csonkulásos 
hivataloknál, intézményeknél, üzemi balesetek elsődleges 
az anyaggazdálkodási, valamint okainak megoszlási aránya jel
az építési és pályafenntartási lemző a munkabalesetek bekö
szakszolgálatoknál haladja meg vetkezésének okaira. körülmé
az átlagot. nyeire is. Alkoholos befolyá-

Nyáron naeleg9 télen hideg 

soltság alatt 6 vasutast ért ha
lálos, 4-et csonkulásos baleset. 
lJtasításellenes munkavégzés 
miatt négyen meghaltak 12-en 
megcsonkultak. Védőberende
zés mellőzése. 'vagy utasításel
lenes használata miatt 3 cson
kulásos. szervezési hiba követ
keztében 1 halálos. 5 csonkulá
sos. karbantartás elmulasztása 
miatt 1 halálos, űrszelvényen 
belüli figyelmetlen munkavég
zés közben. vagy űrszelvénybe 
lépés következtében 4 halálos, 
illetve figyelmetlenség. gyakor
latlanság miatt 5 csonkulásos. 
baleset történt. A súlyos kime
netelű balesetek felelősei ellen 
7 esetben bírósági eljárás le
folytatására került sor, melyek
ből négy még folyamatban van. 
A vétkeseket három esetben 
hosszabb-rövidebb szabadság
vesztésre egyiküket 8000 Ft 
pénzbírságra is ítélte a bíróság. 
A fegyelmi eljárás keretében fe
lelősségre vont személyek kö
zül többet alacsonyabb munka
körbe történő helyezéssel. szi
gorú írásbeli megrovással és 
bércsökkentéssel, részesedési 
alapjuk csökkentésével, prém1-
umelvonással stb. büntettek. 
Jelenleg 18 fegyelmi eljárás 
van még folyamatban. 

Közös érdekünk 

A legfontosabb természete
sen mindannyiunk számára. 
hogy a balesetmegelőző tevé
kenység színvonalát tovább ja
vítsuk. Ezen belül elsősorban a 
technológiai és munkafegye
lem erősítésének kell az eddi
gieknél nagyobb fontosságot 
tulajdonítani. Ha szükséges, fi
gyelmeztessük munkatársain
kat a mulasztás. a könnyelmű
ség esetleges következményei
re, s éljünk jobban a szocialista 
brigádmozgalomban és a mun
kavédelmi őrhálózatban rejlő 
lehetőségekkel. A munkahelyi 
vezetők pedig vegyék igénybe a 
politikai és társadalmi szervek 
segítségét, hasznosítsák mozgo
sító erejüket is. A balesetek 
megelőzése közös érdekünk. 

Sutyor László 

Egy állontás riszontagságai 
A Pest megyei Hírlap 1977. 

április 17-i száma akadt a ke
zembe. Biatorbágyról írták: 
,,Szép, modern épület, sok szé
les ablak ragyog az állomás fa
lán. " Megtudom még, hogy az 
átadás különösebb ünneplés 
nélkül, csendben megtörtént, 
amin viszont nem 1s csodálko
zom. 

A forgalmi irodába lépve 
azonnal szembe tűnik a furcsa 
kép. Dupla soros központi fűté
si radiátorok, és két olajkályha. 

- Még a két kályháért is 
harcolnunk kellett - panaszol
ják a teljes létszámban idefönt 
melegedő állomási dolgozók. -
Takarékossági okokra hivat
kozva csak egyet akartak en
gedni, de az hideg éjszakákon 
éppen hogy fagypont fölé emel
te a hőmérsékletet. Az ablak
táblák nincsenek szigetelve -
a gittet elspórolták -, a szél be
fúj, az eső beesik. Egyik szol
gálattevőnk megfázás miatt sú
lyosan megbetegedett; a sze
rencsések megúszták tüdő
vagy arcüreggyulladással. Kí
nunkban már rezsóval melegí
tettük a hátunkat. Ebbe meg a 
munkavédelmis kötött bele, mi
vel a hosszabbítónk szerinte 
szabálytalan. A központi fűtést 
utólag szerelték föl, azóta egy
szer volt meleg - vagy fél órá
ig. Télen a fagy, nyáron a hőgu
ta fenyeget bennünket. Kér
tünk az ablakokra reluxát, de 
azt mondták drága . . . Ráadá-

sul a környéken nincs iható víz, 
a szódaellátás pedig időnként 
akadozik. 

A panaszáradatot félbeszakít
ja Józsa László állomásfőnök 
érkezése. Vele és Topa Lajos 
pft-főnökkel indulunk rövid „is
meretszerző" körútra. A váró
helyiségeknél kezdjük. A hatal
mas pénztárcsarnok hidegében 
megáll a lehelet, úgy mínusz tíz 
fok körül lehet idebent. 

- Természetesen a váróte
remben sincs fűtés. Sokszor 
kisgyermekekkel fagyoskodnak 
az utasok. Sajnáljuk őket, de 
nem tehetünk semmit. 

Jobban körülnézve egyéb 
furcsaságot is fölfedezek. 
A pénztárablakokon végigfutó 
repedések a födém kismérvű 
süllyedéséről tanúskodnak. Az 
árupénztár kockaüvegből fölra
kott fala pedig homorú alakza
tot vett föl. 

- Attól félek, a rezgéstó1 
egyszer rám dó1 az egész -
mondja a lent dolgozó Márhof
fer Mártonné. Fölbecsülve a la
bilis építmény súlyát, aggodal
ma nem is látszik megalapozat
lannak. 

- Nyáron idelent a legjobb. 
Olyankor hűvös, télen viszont 
hideg. Kiégés előtt álló villany
radiátorok dacolnak a mínu
szokkal, ám nem mindig győz a 
meleg. Miénk az utasok teljes 
részvéte, amikor látják, bundá
ban osztogatjuk a menetjegyet 

- mondja Rábai Józsefné, sze
mélypénztáros. 

Megnézzük a fürdőt, ahol ép
pen csak fürdeni nem tanácsos, 
azután átballagunk a pálya
fenntartás portájára. 

- Ezt a majd harmincmilliós 
létesítményt már a harmadik 
kivitelező építi. Ez lenne a pft 
székhelye, ám a telefont és a ve
zetékeket elfelejtették megter
vezni. Utólag, falon kívül kel
lett kihúzkodni. Ránk ruházták 
a fűtést, a kazánok kezelését is, 
pedig még a pályamunkákhoz 
sincs elegendő emberem. A vi
zet Bicskéről kell tartálykocsin 
ideszállítani, az itteni vízzel 
nem lehet kazánt működtetni. 
Van egy föld alá süllyesztett 
tartály, egy liter nem sok, annyi 
sem marad meg benne, mert 
lyukas. A torbágyi vízről egyéb
ként érdemes külön szót ejteni. 
Egy maszek vállalta volna, 
hogy harmincezerért jó minő
ségű ivóvizet adó kutat fúr, ám 
a vasút sokallta az összeget. Az
tán összefurkálták a földet két
milliós ráfordítással, de ivóvíz 
ma sincs, az itt lakók magánhá
zaktól kérnek, ha szomjasak. 

Hát így fest a biatorbágyi 
„szép, modern" létesítménysor 
1983-84 telén. Hogy várható-e 
változás? Egy dologra biztosan 
tudok válaszolni. A fűtési prob
lémák május végére megszűn
nek majd ... 

Gerecsei Zoltán 

Dr. Mészáros Károly a névadójuk 

Se1n111it ne,,i ír11ak 
a körül,,iéti�,·ek szá,nlájára 

( 

.\. kelenföldi pályaudvar irányító központjában dolgozóknak feszülten kell koncentrálni munka közben 

Ultramodern irányító he

lyiség. A falon félkörívben 

hajló zöld tábla, rajta a 25 

vágány elektromos megje

lenítése: a sárga fénycsí

kok szabad vágányutat, a 

pirosak foglaltat jeleznek. 

A kezelőpulton is villogó 

lámpák és örökké csörgő 

telefonok. Lassan egy éve 

- 1983. májusától - mű

ködik a Kelenföldi pálya

udvar új forgalomirányító 

központja, a régi épülettel 

átellenben, az aluljáró túl

só oldalán. Távol a pero

noktól, így az utasok nem 

is vesznek tudomást róla. 

Itt dolgozik a Mészáros Ká
roly szocialista brigád. A MÁV 
Vezérigazgatóság egykori veze
tőjének, a miniszter egyik he
lyettesének nevét 1977-ben vet
ték fel, amikor „kiszakadtak" a 
nagymúltú, ám nagylétszámú 
Lendület brigádból. Tízen van
.nak mindössze, jól ismenk egy
mást, összeszoktak, ez egyik zá
loga a jó munkának. 1980-ban 
már elnyerték a MÁV kiváló 
brigádja címet. Most azzal hal
lattak magukról, hogy az őszi 
forgalomban kiemelkedő ered
ményt értek el. 

Lazítás nélkül 

Hogyan? A brigád tagjai alig 
találkoznak egymással, de ami
kor átadják egymásnak a szol
gálatot, mindent megbeszélnek. 
Amikor először ott jártunk, Öl
vedi Mátyásné brigádvezető
helyettest találtuk e különleges 
munkahelyen. Beosztása: enge
délyező. Veszi a telefonokat, s a 
naplóba pontosan jegyzi, me
lyik vonatot mikor, hová fogad
ta a szomszédos állomás. Van 
olyan éjszaka, hogy 250 vonat is 
áthalad itt. Kell-e mondanunk, 
milyen felelősségteljes és fá
rasztó az itteni munka, Egy 
percre sem lehet lazítani. 

Egymás után jönnek a vona
tok a Déliből, Ferencvárosból, 
Budafok-Háros felől, a pécsi, 
a fehérvári és a hegyeshalmi 
vonalról. Szüntelenül rendel
kezni kell. Ősszel különösen ne
héz volt. Még tartott - sőt 
most is tart - a pályaudvar át
építése. Ennek ellenére csök
kentették a kocsitartózkodási 
időt, gyorsították az elegyren
dezést, s a személyvonatok is 
menetrendszerűen közlekedtek. 

Horváth Zoltán brigádveze
tő, rendelkező forgalmi szolgá
lattevő így meséli a történteket: 

- Elég nehéz forgalmi hely
zet alakult ki november-de
cemberben. Kevés volt a gép. 
Mi vállaltuk, hogy a helyben 
alakuló ferencvárosi elegyünk-

re sosem kérünk gépet, hanem 
a Dunántúlról érkező vonatokat 
egészítjük ki helyi elegyekkel. 
Vállaltuk azt 1s. hogy a Dunán
túlról érkező két-két vonatot 
összezárjuk, hogy innen már a 
nagy teljesítményű V 63-as 
mozdonyok továbbíthassák az 
azonos rendeltetésű két vonatot 
kelet felé, bárhová a Tiszántúl
ra, áthaladva a túlterhelt Fe
rencvároson ... 

Vállalásukat teljesítették. Ne
héz lenne számszerűsíteni, 
mennyi idő- és energiamegta
karítással járt ez. Hiszen mil
liók forogtak kockán azzal, 
hogy némely ipari nyersanyag 
megérkezik-e időben az üzem
be, nem kell-e leállni valahol a 
termeléssel? Az sem volt kö
zömbös, hogy az exportszállít
mányok kijutnak-e gyorsan az 
oszághatáron túlra? 

Többet ésszel! 

Egyre-másra jöttek a gyorste
hervonatok Ferencvárosból. 
Tejjel, élővel és egyéb, gyorsan 
romló küldeményekkel. A tola
tásvezető, a rendelkező és a 
többiek gyors összmunkájától 
függött, hogy nyomban beso
rozzák, s a fékpróba után útnak 
indítsák a szerelvényeket. Ha a 
helyzet úgy kívánta, bizony, va
riálni kellett. Pontosabban: az 
ésszerű megoldást választani, 
késlekedés nélkül, határozot
tan. Nem arra várni, hogy majd 
csak megoldódik valahogy . .. 

A pályaudvaron elméletileg 
jól kidolgozott rendszer uralko
dik: a páratlan számú vonatok 
a C peronra jönnek, a Déliből a 
B peronra járnak a vonatok, és 
így tovább. Ám ehhez kell még 
az a plusz, amit a korszerű be
rendezésekhez a teremtő. fantá
ziadús emberi elem adhat: a 
rendszer nyűjtotta lehetősége
ket kiaknázva a legoptimáli
sabb megoldást keresni és meg
találni. Ezt tették a brigád tag
jai, amikor vállalásukat teljesí
tették. A rátermett, igyekvő, 
gondolkodó emberek nélkül 

Követésre méltó 

mit sem érne az ultramodern 
irányító központ. 

Igaz. most sokkal kényelme
sebb a munka mint valaha a 
három régi irányítótoronyban 
volt. Ott kézi erővel kellett állí
taniuk a váltókat, vagyis elavul
tak a berendezések. Most köny
nye b b, biztonságosabb. Ámde: 
a kérések fele most is az építők
től érkezik, engedély kell a re
konstrukciós munkák valame
nyikének végzéséhez. S ha 
megkezdődik a ferencvárosi re
konstrukció, az megint érezteti 
majd itt is a hatását. A látszóla
gos könnyebbség tehát egyelő
re még sok nehézséggel jár. 

Egymásra utalva 

A brigád ereje éppen abban 
mutatkozik meg, hogy nem haj
landók mindent felírni a körül
mények számlájára, hanem 
tesznek azért. hogy a nehezebb 
feltételek ellenére jól menjenek 
a dolgok. Ezt erősíti meg Tézsla 
István József forgalmi állomás
főnök-helyettes is, aki egyéb
ként a brigád tagja volt 1981-ig. 
(E brigád neveltje a mostani 
párttikár, Szendi László és For
ray Antal üzemfőnök-helyettes 
is.) A brigád mai vezetőjét, Hor
váth Zoltánt annakidején Tézs
la István tanította be. 

Ma is jó a kapcsolat közöttük, 
illetve a vezetők és a beosztot
tak között. Egy nyelven beszél
nek. Ismerik egymás gondját
baját, segítőkészek. Enélkül 
nem is tudnának dolgozni -
mondják. Egyszerűen nem le
hetne. Mint afféle „agytröszt
ben ". mindenki tudja, mit csi
nál a másik, mit várhatnak el 
egymástól. Mozdulataik és gon
dolataik összhangban vannak. 

Pontosan csiszolt, jól olajo
zott szerkezet - jegyzem ma
gamnak. Aztán beírom még fü
zetembe Tézsla István utolsó 
szavait: 

„Ez itt a legszervezettebb 
társulat." Mármint a Mészáros 
Károly nevét viselő szocialista 
brigád. 

Paládi József 

Kisdiákokat patronál 

a Hámán Kató brigád 
Különös levelet kaptunk a felnémeti Hámán Kató szocia

lista brigádtól. Azt írják, hogy a nyolctagú brigád 1979 óta 
patronálja az egri gyermekváros. egyik osztályét. Mivel ta
valy ezek a gyerekek befejezték a nyolcadik osztályt, szer
z6dést kötöttek az els6sök patronálására. Ennek alapján a 
következő nyolc évben folyamatosan figyelemmel kísérik 
fejlődésüket, sz6rény ajándékokkal segítik őket. s a találko
zások révén igyekeznek pótolni a hiányzó családi környeze
tet. 

Szeretnék, ha a még „szabad" brigádok - amennyiben 
módjuk és lehetőségük van rá - kapcsolatot teremtené
nek egy-egy ilyen intézeti csoporttal. Ugyanakkor szeret
nék felvenni a kapcsolatot más patronáló brigádokkal. Vár
ják leveleiket. 
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Koponyasérülés után 

jelentkező rosszullétek 
Balesetveszélyes munkakör

ben dolgozó vasutasoknál nagy 
jelentősége van az esetleges ko
ponyasérüléseket követően ki
alakuló epilepsziás megbetege
déseknek, az úgynevezett post
traumás epilepsziának. Ez első
sorban a közlekedésben közvet
len foglalkoztatottakra, azaz a 
vontatási és forgalmi dolgozók
ra vonatkozik, akiknél közleke
dés biztonság szempontjából el
sőrendű fontosságú annak 
tisztázása, hogy fejsérüléses 
baleseteiket illetően, nem ala
kult-e ki náluk koponyasérülé
ses epilepszia. 

Elektromos 
ag')i vizsgálat 

Ami a koponyasérülések utá
ni késői elektroencephalogra
phiai (eeg) elváltozásokat illeti, 
az agykérgi elektromos tevé
kenység normalizálódásának az 
időtartama változó, s függ a ko
ponyasérülés súlyosságától és 
természetétől. Egyes szakembe
rek ismertetése szerint, a kopo
nyasérülés után két héttel 86, 
egy hónappal 70, két hónappal 
60, s három hónap után már 
csak 55 százalékban találtak kó
ros agyi elektromos tevékeny
séget. Más szakemberek közlé
sei szerint a kóros agyi elektro
mos tevékenység két évig állan
dó csökkenő jelleggel kimutat
ható még a koponyasérült bete
ge)rnél. Sőt még 2 év után is 38 

százalékban találtak kóros 
agyi elektromos tevékenységet, 
melyek egy részének a jellege 
hasonló, mint amilyet a más 
eredetű epilepsziásoknál talá
lunk. 

Ezek előrebocsátása után, né
hány eset ismertetésén keresz
tül szeretnék rámutatni a kopo
nyasérülés után kialakult epi
lepszia különös jelentőségére, 
elsősorban a vontatási személy
zetet illetően. 

Eszméletvesztéses 
rosszullétek 

Sz. J. 51 éves vontatási dolgo
zó kórtörténeti adataiból kide
rül, miszerint az ideggyógyá
szati és eeg vizsgálatunkat 
megelőzően 15 évvel koponya
sérülést szenvedett, mely után 
néhány évvel bekövetkezett az 
első eszméletvesztéses rosszul
lét, majd ezt négy hónapra rá 

•• 

újabb rosszullét követte. Rosz
szullétei alkalmával a hozzátar
tozók szerint mindig a bal olda
lára esett, s bal karjában gör
csös állapot lépett fel. Az elvég
zett agyi elektromos vizsgálat a 
jobb halántéktájnak megfelelő 
helyen mutatott kóros eltérést 
az agyban. Nem kétséges a ne
vezettnél a koponyasérülés utá
ni epilepsziás rosszullét fennál
lása. 

F. Gy. 48 éves vontatási dol
gozó az ideggyógyászati és eeg 
vizsgálatainkat illetően, ezt 
megelőzően 9 hónappal a moz
donyról leesett, s eszméletét el
veszítette. A mentők a szolnoki 
kórház baleseti sebészeti osz
tályára szállították, ahonnan 10 
nap után távozott. Rá négy hó
napra jelentkezett az első kopo
nyasérülést követő eszmélet
vesztéses rosszullét, majd ezt 
újabb rosszullétek követték. 
Ezeket követően került hoz
zánk a budapesti MÁV Kórház 
és Központi Rendelőintézetbe 
ideggyógyászati és eeg vizsgá
latra. Az eeg kóros eltérést mu
tatott az agyban a jobb halán
téktájnak megfelelően. 

P. I. 35 éves vontatási dolgo
zó, ideggyógyászati és eeg vizs
gálatainkat megelőzően 4 hó
nappal, szintén a mozdonyról 
esett le, s a kórházi zárójelen
tése szerint 12 órás eszmélet
vesztése volt. A koponyasérülé
sét követően néhány héttel lé
pett fel az első eszméletveszté
ses rosszullét, melyet rövidesen 
utána több hasonló követett. Az 
elvégzett eeg vizsgálat a bal ha
lántéktájnak megfelelően muta
tott az agyban kóros eltérést. 

S. L. 23 éves forgalmi dolgo
zó vizsgálatainkat megelőzően 
két évvel került a vasút állomá
nyába. Intézetünkbe ideggyó
gyászati és eeg vizsgálatra ko
ponyasérülés utáni epilepszia 
gyanúja miatt utalták be. A kór
előzményi adatokból ugyanis 
kiderült, hogy nevezett a vasút
hoz való kerülése előtt egy év
vel az egri kórház baleseti se
bészetén feküdt nyílt koponya
törés és agyzúzódás kórismér
vel, s csak több mint egy évvel 
ezt követően jelentkeztek az el
ső eszméletvesztéses rosszullé
tek. Vizsgálataink azután kóros 
eltérést mutattak a jobb oldali 
elülső halántéktájnak megfele
lően az agyban. 

Az egész világon, különösen 
az utóbbi évtizedekben, a szak
emberek egyre nagyobb figyel-

met fordítanak a súlyos kopo
nyasérültek késői állapotának a 
vizsgálatára. Pontosan azért, 
hogy ezeknél a koponyasérül
teknél, a későbbi hónapokban, 
években, a koponyasérülésből 
eredő epilepsziás rosszullétet 
időben felismerjék, s kezeljék, s 

így megelőzzék az eszmélet
vesztéses rosszullétnek a létre
jöttét. Ennek kimutatására, idő
ben való felfedésére az utóbbi 
évtizedekben nagymértékben 
segítségünkre van az EEG-ké
szülék és az általa nyert vizsgá
lati eredmény, mely mint a fen
ti példákból is kitűnik, nagy
részt pontos információt nyújt 
az agyban kialakult gócos elvál
tozásokról, a koponyasérülést 
követően. 

Több évtizedes 
tapasztalatok 

. 

A vasútegészségügyi szolgá
lat ezen a téren már több évti
zedes tapasztalattal és gyakor
lattal rendelkezik. Ennek kö
szönhető - szoros együttműkö
désben a vasútüzemorvosi háló
zattal -, hogy a betegségben 
szenvedőket, még az alkalmaz
tatásukat megelőzően sikerül 
kizárni az egyes balesetveszé
lyes munkákból, főként a for
galmi és vontatási területről. 
Ezáltal megelőzhető egy esetle
ges súlyos közlekedési baleset. 

Még talán fontosabb feladat 
számunkra, hogy azoknál a vas
utas dolgozóknál, akiknél a vas
út kötelékében lép fel koponya
sérüléssel járó baleset, elvégez
zük a sérülés kapcsán, majd ezt 
követően 2, 3 és 6 hónappal, 1 

évvel, végül másfél évvel az 
agyi elektromos vizsgálatot, 
még akkor is ha az illető talán 
teljesen panaszmentes. Így 
még időben felismerjük az agy
ban esetlegesen fennálló, a ko
ponyasérülést követő, ennek 
kapcsán kialakuló izgalmi gó
cot, mely a későbbiekben egy 
koponyasérülés utáni epilep
sziának, azaz a posttraumás 
epilepsziának lehet a kóroki té
nyezője. 

A legközelebbi számban az 
alkoholos eredetű eszméletve
széses rosszullétek mellett az 
ájulásos rosszullétek ismerteté
sével szándékozom felhívni az 
olvasók figyelmét e rosszullé
tek jelentőségére, a közlekedés
biztonság szempontjából. 

Dr. Rábai Kálmán 

Uzemorvosi rendelo Nagykanizsán 

A MÁV nagykanizsai üzem
orvosi rendelő első látásra 
olyan mint a többi. Az ajtók 
előtt türelmesen ülnek a bete
gek. Némelyik vörösödő orral, 
kezében zsebkendővel. De ül
nek itt idősebbek, éppen úgy 
trécselve, mint máshol. A fehér 
köpenyes ápolónők fejüket az 
ajtón kidugva kérik a követke
zőt. Ami azonban kívülről nem 
látszik, az a felszereltség, az aj
tók mögötti egészségügyi mun
ka. Mint szakosított MÁV 
üzemorvosi rendelő, komplett 
,,mini" intézet a kanizsai. 

Az első nevet már az emeleti 
váróban megjegyzem: Juci né
ni. Szinte jndenki így szólítja, 
még a vele egykorú negyvene
sek is. Egy ajtóval beljebb már 
megtudom, Tuboly Istvánné la
borasszisztens minek köszönhe
ti ezt a népszerűséget. 

- Az itt töltött időnek. Öt 
évig a kórházban ápolónőként 
dolgoztam, onnan jöttem ide 
pontosan húsz évvel ezelőtt. 
Akik akkor még gyerekek vol
tak, ma már felnőttek, de így 
szólítanak az idősebb vasuta
sok is. 

- Érettségizett ápolónőként 

jöttem ide a laborba - folytat
ja. - Nem akartam úgy dolgoz
ni, hogy ne legyen meg az előírt 
végzettségem. Pedig mi ott a 
kórházban sok mindent megta
nultunk, a szondázástól a vér
vételig. Idős fejjel mégis jelent
keztem a kétéves iskolára. 

Azután sorra mutatja mi min
den van a laboratóriumban, 
igazán nem hiányzik onnan 
semmi. Mégsem erre büszke, 
hanem a munkájára. A számta
lan vizsgálat során két leukérni-
ást talált - időben. \ 

- Nagyon kell figyelni itt a 
laborban. 

Figyelni kell máshol is. Dr. 

Kollarits Ágota és dr. Markó 
Hajnalka két körzetbe osztva 
várja a hozzájuk tartozó mint
egy 2600 vasutast. A megszo
kott orvosi munka itt kiegészül 
néhány sajátossággal. 

- Mint üzemorvosok a kü
lönféle szemléken is részt ve
szünk, többek között a munka
hely tisztaságát, egészségügyi 
követelményeit ellenőrizzük -
kezdi a beszélgetés dr. Kollarits 
Ágota. Azután hosszasan sorol
ja az üzemorvosi teendőket. 

Nemrég, éppen ebből szerezte 
második szakvizsgáját. Ami 
azonban eltérő más körzetektől, 
üzemorvosok munkájától, az a 
vasút sajátosságából fakad. 

- Nálunk a munkakör sze
rint rangsoroljuk az itt dolgozó
kat. Érthető, hiszen más leter
heltsége van a pályamunkás
nak, más a mozdonyvezetőnek 
vagy a kocsirendezőnek. Bizo
nyos munkakörökben már ma
gas vérnyomással, enyhe rosz
szulléttel sem lehet munkába 
állni, mert az utasok százaiért 
felelnek a vasutasok. 

Ugyancsak napi 30-50 beteg 
vár dr. Markó Hajnalkára, aki 
egyúttal közegészségügyi fel
ügyelő is. Két segítőtársa, Nagy 
Miklós és Barti András. 

- A megelőzés fégyvertelen 
katonai vagyunk - szól vicce
sen Nagy Miklós. - Vesszük a 
mintákat s felküldjük a buda
pesti labornak. Nézzük a mun
kahelyeken, hogy az előíráso
kat mennyire tartják be. Hogy 
fegyvertelenek vagyunk az ki

szólás: abból fakad, hogy a 
szankció eszköze nem a mi ke

zünkben van. Ilyenkor a Köjál
nak jelezzük észrevételünket. 

AKTÍVAÉRTEKEZLET 

A biztosító egyesületek szerepe 

a vasút szociálpolitikájában 

Koszorús Ferenc főtitkár tájékoztatóját tartja 

Jelentős esemény színhelye 
volt február 22-én a Vasutasok 
Általános Biztosító Egyesületé
nek székháza: közös tanácsko
zásra gyűltek össze a négy biz
tosító egyesület gazdasági és 
társadalmi vezetői. Dr. Földesi 
József ügyvezető elnök üdvö
zölte a megjelenteket, közöttük 
Koszorús Ferencet, a Vasuta

lönállásuk, így jobban tudják 
erősíteni a vasutasok együvé
tartozásának gondolatát, erő
sebben érvényesülhet a segítő 
szándék, és nem csökken a ta
gok száma, amely a gazdaságos 
működés elengedhetetlen felté
tele. A szakszervezet erkölcsi 
súlyával is támogatja az egye-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

sületi tevékenységet, és tudatá
ban van annak, hogy bár dolgo
zói nem tartoznak a vasúthoz, 
de annak érdekében munkál-
kodnak. 

Az aktívaértekezlet több 
egyetértést kifejező hozzászó
lással fejeződött be. 

H.K. 

sok Szakszervezete főtitkárát, ...-------------------------
Tolnai fldikó titkárt, továbbá 
Gulyás János vezérigazgató
helyettest. 

Ezt követően Koszorús Fe
renc A vasutas biztosító egye
sületek helyéről és szerepéró1 a 
vasút szociálpolitikájában 
címmel tartott tájékoztatót. Ki
emelte, hogy az egyesületek 
működésében az utóbbi évek
ben alapvető változás követke
zett be, és ez színvonalemelke
dést eredményezett mind az 
üdültetésben, mind a segélye
zésben. Mint mondotta: az 
egyesületek sajátos módon és 
módszerekkel igyekeznek beil
leszkedni a szociálpolitikai 
célkitűzések megvalósításának 
elősegítésébe. Működésükkel -
amely önkormányzati jellegen 
és önálló költségvetésen alapul 
- nagy terhet vesznek le mind 
a szakszervezet, mind a vasút 
válláról. 

Korábban szóba került a 
négy egyesület összevonásának 
kérdése. Helyes döntés szüle
tett azzal, hogy megmarad kü-

A küldöttgyűlés elfogadta 
az alapszabály módosítását 

A Vasutasok Általános Bizto
sító Egyesülete február 25-én 
tartotta küldöttközgyűlését a 
MÁV Vezérigazgatóság épüle
tében. Részt vett a közgyűlésen 
Koszorus Ferenc, a Vasutaso� 
Szakszervezete főtitkára és Sze
mők Béla titkár; a Vezérigazga
tóságot dr. Ács Imre szakosz
tályvezető képviselte. 

A korengedménnyel nyugdíj
ba vonult Lengyel Zoltán ügy
vezető elnökhelyettest tisztsé
géből felmentették. A köz
gyűlés, a jelölőbizottság javas
latára., Lakatos Józsefet válasz
totta ügyvezető elnökhelyet
tessé. 

Napirenden szerepelt még az 
alapszabály néhány pontjának 
módosítása. Az egyesület gaz
dasági helyzetének, teherbíró
képességének gondos vizsgála
ta alapján határozat született a 
karácsonyi segély felemelésére. 
Bővítették a kórházi ápolási se
gélyben és az árvasegélyben ré
szesíthetők körét. A nagy ér
deklődésre tekintettel viszont 
korlátozni kellett az üdültetési 
kedvezmény igénybevételi le
hetőségét: ezentúl főidényben 
a balatonfüredi üdülőkbe csak 
háromévenként kaphatnak a 
tagok beutalót. Ez a differenciá
lás a tagok többségének érde
két szolgálja. 

- Nagykanizsán mindössze 
20 rehabilitációs munkahelyet 
tartanak nyilván, erre a 40 szá
zalékos rokkantsággal rendel
kező dolgozók kerülnek. Alig 
jobb az egészségügyi helyzete a 
30-35 százalékos rokkantnak, 
de valahol meg kell szabni a ha
tárt. Ilyenkor a szakvezetők 
emberségére apellálunk. Eddig 
sikerrel, mert bizony évente , 
35-40 ember kerül ebbe a hely
zetbe. Ilyenkor a könnyebb 
munkát jelentő munkahelyekre 
javasoljuk a csökkent munka
képességűeket. 

Ugyancsak régi vasutas dr. 
Szepes flona fogorvos. 

- Igazán nem panaszkodha
tok, nemrég kaptam a legkor-
szerűbb fogászati egységkészü-

Tóth László elnök üdvözli a közgyíilés résztvevőit 

léket. Mindenünk megvan, A kollégák embersége hogy a vasutasokat jól ellássuk. 
Nálunk szervezett a szűrés, kö
telező a rendszeres vizsgálat. 
Újabban már a helyi MÁV óvo
da gyermekeinél is rendszere
sen ellenőrizzük a fogakat, s 
természetesen az ipari tanulók 
ugyancsak gyakran beülnek a 
székbe. 

- Havonta 420-450 beteget 
kezelek. Hogy kevesebb dol
gom legyen, a munkahelyi ok
tatások alkalmával mi is ké
rünk lehetőséget egy-egy ala
pos felvilágosító előadásra. Ha 
csak minden csoportban egy 
ember megfogadja a hallotta
kat, nem beszéltünk hiába. 

Győri András 

Nemcsak karácsonykor 
Az alábbi cselekmény szálai egy brigádértekezletre nyúlnak 

vissza. Akkor javasolta ugyanis Balázs Zoltán, a miskolci villa
mosmozdony-vezetők Április 4. szocialista brigádjának tagja, 
hogy a karácsonyi ünnepek alkalmából keressük fel rokkant kol· 
légánkat, Sejkóczki Elemért, akinek érszűkület következtében 
mindkét lábát amputálni kellett. 

Megajándékozására összeadott kis közösségünk szerény 
2000 forintot. Példánkat azóta más brigádok és brigádon kívüli 
dolgozók is követték, így az üzemfőnökség vontatá� üzemegysé· 
gének kollektívája végül is 11 OOO forinttal járult hozzá a rokkant 
munkatárs anyagi támogatásához. 

Sejkóczki Elemér meghatott szavakkal mondott köszönetet a 

volt kollégák emberséges cselekedetéért. 
Sepsi Gyula 

mozdonyvezető 
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Az információban kérdezték 

- az illetékesek válaszolnak Váratlan találkozás 
Az alapszervezetek és a kö

zépirányító szakszervezeti bi
zottságok rendszeresen továb
bítják a vasutas-szakszervezet 
központjába a tagság által fel
vetett, s válaszadást igénylő 
kérdéseket. Ezek közül most 
háromra válaszolunk. 

- Milyen díjazás jár az 
üzemorvosi vizsgálat idejére? 

- A dolgozót csak olyan kö
telező orvosi vizsgálat idejére il
leti meg átlagkereset, amelye
ken egészségi állapotától füg
getlenül köteles részt venni. 
Ilyen vizsgálatnak minősül az 
időszakos orvosi vizsgálat. 
A beteg dolgozó egészségügyi 
kezeléséhez szükséges vizsgála
tok nem minősülnek kötelező
nek akkor sem, ha a vizsgálat 
lefolytatása csak a dolgozó 
munkaidejének terhére oldható 
meg. 

Az érvényben lévő rendele
tek szerint, az egységes gyakor
lat a következő: ha a dolgozó 
munkaidóöen üzemorvoshoz 
távozik, azt előzetesen közölni 
kell felettesével vagy a munka
adó erre kijelölt dolgozójával. 
A távol töltött idő igazolt távol
létnek minősül, melyre a dolgo
zót átlagkereset nem illeti meg. 
Természetesen ha az orvosi 
vizsgálat idejére a dolgozót táp
pénzes állományba helyezik, 
akkor a vizsgálat idejére is 
megilleti a táppénz. 

- Adományozhatnak-e az 
üzemfőnökségek, Élenjáró szol
gálati hely elismerést? 

- Az érvényben lévő MÁV 
munkaverseny-szabályzat alap
ján az üzemfőnökségeknek le
hetőségük volt az Élenjáró 

szolgálati hely elismerés ado- tal teljesített kommunista mű
mányozására, de az anyagi for- szakok eredményeként a lakás
rások korlátozottsága miatt ez- építési alap kiegészítésére át
zel a lehetőséggel csak ritkán utalt összegekkel saját hatás-
éltek. körben rendelkezzenek. 

A közelmúltban megjelent A MÁV Kollektív Szerződés 
MT-SZOT-KISZ KB közös ha- 7. számú mellékletében megje
tározat ezen a téren is nagyobb lent végrehajtási utasítás része 
önállóságot biztosít a gazdálko- az az értesítésminta, melynek 
dó egységeknek. Ez év májusá- .értelmében a társadalmi mur,
ban a vasutas-_szakszervezet el- ka ellenértékét a szolgálati fő
nöksége, a MA V illetékes szer- nökség, üzem dolgozói részére 
veivel koordinálva, újra szabá- a pénzügyi nyilvántartást vég
lyozza a vasúti szolgálati helyek ző vasút-igazgatóságok jegyzik 
munkaversenyét és annak elis- elő. 
merési rendszerét. Ez az üzem- Tekintettel arra, hogy e kér
főnökségek részére további le- désben nem alakult ki egységes 
hetőségeket biztosít majd az év- gyakorlat, a több irányból érke
közi anyagi-erkölcsi elismeré- ző kéréseknek megfelelően a 
sek adományozására. MÁV vezérigazgatósága és a 

- Kik dönthetnek a kom
munista műszakokból szárma
zó lakásépítési alap felhaszná
lásáról? 

- Az elmúlt időszakban 
többször változtak a lakásépítés 
(-vásárlás) munkáltatói támoga
tására vonatkozó állami jogsza
bályok és vasúti utasítások. Ez
zel egyidejűleg változtak a vál
lalati lakásépítési alapokkal 
kapcsolatos pénzügyi elszámo
lási szabályok is. Így a 
900/02/1983/PK XII. számú, a 
lakásépítés munkáltatói támo
gatásának elszámolásáról szóló 
számviteli közlemény többek 
között megszüntette a társa
dalmi munkából származó la
kásépítési alap külön számlán 
való kezelését. Ezt követően a 
társadalmi munkából befolyt, a 
lakásépítés támogatására szol
gáló összegeket is a 462. számú 
számlán (lakásépítési alap) kell 
nyilvántartani. 

Ez a változás a vasúton azon
ban nem érinti a szolgálati fő
nökségeknek, üzemeknek azt a 
jogát, hogy a saját dolgozóik ál-

Vasutasok Szakszervezete kö
zös állásfojlal�st alakított ki, 
mely a MAV Ertesítő 1983. évi 
24. számában jelent meg. Ez az 
állásfoglalás, a pénzügyi elszá
molás mellett, egyértelműen ki
mondja, hogy a társadalmi 
munkából származó és lakás
építés támogatására szolgáló 
összegek felhasználására, a tár
sadalmi szervezetekkel egyet
értésben, annak a gazdasági 
egységnek a vezetője tesz ja
vaslatot, amelynek dolgozói a 
társadalmi munkát végezték. 
Ez tehát a döntési jogkör erősí
tését szolgálja. 

A társadalmi munkából szár
mazó, a lakásépítés támogatá
sát célzó összegeket - figye
lembe véve a jelentkező igénye
ket, s az emelkedő építőanyagá
rakat -, reálértékük megőrzé
se érdekében lehetőleg a tárgy
évben kell felhasználni. Annál 
is inkább, mert a kommunista 
műszakok szervezesere sem 
hatna ösztönzően, ha az átutalt 
összegek felhasználásával, a 
személyre szóló támogatás oda
ítélésével kapcsolatos döntésre 
csak évekkel később kerülne 
sor. 

Feltűrt gallérral állt a moz
dony vezérlőállásán. Azért nem 
kapcsolta be a fűtést. hogy a hi
deg fokozza éberségét. Figyelte 
a pályát. 

Még nem volt késő. A hold 
azonban már tompa fénnyel 
szórta be a földeket. Szabolcsi 
és borsodi tájakon haladva in
tettek a távoli hegyek. Szemé
vel figyelte a jelzők fényeit, me
lyek szüntelenül felkiáltották 
hozzá: .. száguldhatsz". A váltó
kon áthaladva remegett alatta a 
gép. Hallgatta a motor hangját 
és az éberségi berendezés jeleit. 

Időnként a műszerekre és az 
órára pillantott. Rendben talált 
mindent. A szerelvény fényes 
ablakokkal nyúlt el mögötte, 
miközben vonatok jöttek szem
ből. Lámpáik sugárvetője egyre 
nagyobbodott, majd eltűnt a ta
lálkozás pillanatában. Süvítő 
robajjal húztak el egymás mel
lett. 

Már a hét elején elhatározta, 
hogy következő pihenőjén fel
keresi Szilviát. Egy pillanatra 
ismét maga előtt látta. ,,Ma este 
meglepem" - a gondolat csábí
tó volt, de elhessegette. Távolba 
nézett. 

Zöld . . . zöld . . . zöld . . . ér
keztek egymást követve a jelző
fények a szürke homályból. 
Mindannyiszor elégedetten je
gyezte meg: - soha rosszabb 
utat! 

A mozdonyzajban egyszer 
csak hallja, hogy rádión kere
sik. 

Öthatvanegyes I Öthat-
vanegyes ! Jelentkezz! Vétel. 

- Öthatvanegyes jelentke
zem. Vétel - szólt minden izga
lom nélkül a rádióba. 

- Szerencsés vagy fiú. Ki 
tudtam szorítani a pihenődet. 
Hétfőn kezdel a fordulódban. 
Vétel. 

- Rendben. Hétfőn kezdek. 
Kösz ... ! 

Vándorgaléria a Keletiben Tavasszal és ősszel 

Finom kattanás. Háring sze
mélyzetirányító hangja eltűnt 
az éterben. Csak visszatérő zö
rejek, sípoló pattogások kísér
ték tovább. Rangos, magas színvonalú 

képzőművészeti tárlatnak adott 
otthont február 23. és március 
4. között a 100 éves Keleti pá
lyaudvar nemzetközipénztár
csarnoka. A patinás teremben 
rendezte meg ugyanis a KSH 
Számítástechnikai és Ügyvitel
szervező Vállalat (SZÜV) szak
szervezeti bizottsága a Vasuta
sok Szakszervezete budapesti 
területi szakszervezeti bizottsá
gával közösen a SZÜV Vándor
galéria zárókiállítását. 

rendezők érdekesen állítottak 
össze. A bemutatott alkotásokat 
(festményeket, grafikákat, kis
plasztikákat, kerámiákat, texti
leket és gobleineket) nagyon él
vezhetően ötvözték korunk 
nagy technikai vívmányával, a 
számítógéppel. A SZÜV szak
emberei által kiállított kompu
ter számos programmal szóra
koztatta az érdeklődőket. Kí

vánságra például a számítógép 
képernyőjén kiírták a 100 éves 
Keleti történetét vagy valame
lyik művész adatait. 

A látogatók sokat időztek Ko
rompáky Sándor Múlandóság 
című kegyetlen, de ugyanakkor 
nagyon is valóságosan ábrázolt 
festménye előtt. Nagy érdeklő
dés kísérte még Probstner Já
nos Hegedű című kisplasztiká
ját, amely valódi nagyságú, és 
igazi porcelánból készült. A ki
állító hatvanöt művész között 
volt egy vasutas is: a szegedi 
Szekfű János, aki már 10 éve 
nyugdíjas. 

A megnyitón dr. Losonci 
Miklós művészettörténész mon
dott beszédet. Szenvedélyes 
szavakkal beszélt közművelő
dési politikánk fejlesztéséről. Jó 
ötletnek tartotta, hogy ilyen for
galmas pályaudvaron, mint a 
Keleti, mindenki számára látha
tóvá tegyék korunk képzőmű
vészeti remekeit. Dr. Losonci 
Miklós végezetül kedves sza
vakkal köszönte meg a vasutas 
szakszervezetnek, a Keleti 
üzemfőnökségnek, hogy ott
hont adtak ennek a tárlatnak. A mindenki számára nyitott 

Ezután a meghívottak, vala- tárlatot - a vendégkönyv alap
mint az érdeklődők megtekin- ján ítélve - sok ezren tekintet-
tették a kiállítást, amelyet a ték meg. (séra) 

J[ 

Dr. Lo&onczi MiklÓll megnyitja a kiállítást 

(HollÓll� Zoltán felvétele) 

Szakszervezeti 
ifjúsági napok 

A Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa és a KISZ Budapesti Bi
zottsága az idén is megrendezi a 
szakszervezeti ifjúsági napokat. 
Két szakaszban, tavasszal és ősz
szel kerül sor a rendezvényekre. 

A gazdag programban tavasz
szal kulturális és közművelődési 
vetélkedők, ősszel pedig politikai 
tanácskozások, szakmai és sport
versenyek lesznek. Május 4-én 
rendezik például a SZOT-szék
házban a szakmunkástanulók ün
nepélyes munkássá avatását, 
amelyen a főváros legjobb 200 ta
nulója vesz részt. 

Jó hangulat lepte meg. Há
ring tud mindent. Okos és meg
bízható barát - jegyezte meg. 

Már Hevesben jártak. A réte
ken ködfátyol lebegett. Aztán 
minden átmenet nélkül a vonat 
is elmerült az átláthatatlan fe
hérségben. Csak a sátorjelzőre 
számíthatott. A gép futásából 
tudta merre járnak. Nem érzett 
félelmet. Megszokta már a késő 
őszi és a téli estéket. Vak repü
léshez hasonlította. Olyan volt 
minden, mint a Deltában az a 
TU 154-es, melyet mesterien 
navigáltak a kifutóra. 

Kürtjeleket adott a ködben. 

Tyű, azt a tyúkcsontját! 
Nem mindennapi eset a MÁV Kórházban 

Sose gondoltam volna, milyen könnyen történhet nagy baj 
az emberrel, aminek rögvest kórház a vége. Mert csak tessék el
képzelni: nyugodtan ebédelek, s egyszer csak, jaj' Megakadt a 
főtt tyúk _mellcsontja a torkomon! Nem volt mit tennem, rohan
tam a MA V Kórházba, a gégészetre. 

Az ügyeletes doktornő megvizsgált, de bizony nem talált 
semmi rendel;).enességet. - Gyerünk gyorsan röntgenre! - adta 
ki a jelszót. Am hiába minden. Egyik felvételt a másik követte, 
azonban egyiken sem akadtak a tyúkmellcsont nyomára. Folya
dékot itattak velem, úgy fotózták a torkomat. Aztán nem is egy 
orvos tanulmányozta a filmet, persze eredménytelenül. 

- Valószínűleg már lenyelte - mondták-, csupán a csont 
által okozott sérülés fájdalmát érzi még a kedves betegünk. 

- Nem, nem! Az a fránya tyúkcsont még mindig a torkom
ban van - állítottam makacsul, kicsit attól félve, hogy kidobnak. 
Ehelyett ágyba dugtak. Négy szobatársam jókat derült az eseten. 
Közben azért azt is mondogatták, hogy ilyen lelkiismeretes kór
házi személyzet, mint itt, talán sehol sincs. Ez a tapasztalatuk. 

Ez alatt röntgenfelvételeim az adjunktus úrhoz kerültek. Két 
nap egymás után vizsgálgatott, majd rábízott személyesen az osz
tályvezető főorvosasszonyra. S mit ad isten? Hipp-hopp - hirte
len kiemelte torkomból a csontot. Sérülés- és fájdalommentesen. 

Nem állhatom meg, hogy köszönetet ne mondjak mindany
nyiuknak. Köszönöm azt is, hogy négynapos kórházi tartózkodá
som idején valóságos kis generálozást kaptam, vagyis igénybe 
vehettem a belgyógyászatot, a szemészetet és a fogászatot. 

Reiner Lászlóné 
nyugdíjas 

Mint a tengeri hajó dudálva je- jártak. .,Miért jött pont ide? 
lezte érkezésüket. Közben ráfé- Várna valakit?" 
kezett. A vonat követte a paran- - Most nézz oda, de ne fel
csot. Sebességet veszítve sza- tűnően - biztatta barátnőjét 
!adtak át Pécelen. Itt-ott felsza- Cecil, és szinte lázba jött. -
kadt a köd, hogy nem sokkal Ugyan, szólj már, milyennek ta
később ismét beburkoljon min- lálod? Ugye jó fej? Csak egyszer 
<lent. Kőbányán csökkentett se- beszélhetnék vele - Cecil sza
bességgel gördültek át. A gép vai suttogóvá váltak. 
ringásából érezte. hogy a száz- A Wa ruhás csupán félfordu
lábú-hídhoz érnek. A pályaud- latot tett. Ezúttal nem takarta 
var ívfényeiben feltűnt a csar- . Cecil előtt érdekl,pdését. A férfi 
nok. Ekkor leengedte az abla- pedig mintha megérezte volna 
kot és kihajolva figyelt. a nyugtalan szempárt, meg-

A megérkezett vonat ontotta emelte a fejét és engedte, hogy 
az utasokat. Nézte a mozdony találkozzon tekintetük. Csak 
mellett elhaladó tömeget. Vissz- egy rebbenésre kapcsolódott 
hangozva csörömpöltek a tar- egrroásba a két szem. 
goncák. Várakozók és érkezet- Ejfél felé járt az idő. A vendé-
tek ölelték egymást. gek ritkultak. A zene fénytele-

Amikor a szolgálat leteltével n?l verődött vissza a lambériá-
kilépett a Baross térre, kísértő rol. , , , , 
vágyat érzett egy korty italra. -:-- _Kerem a s;a,mlat - szolt 
A Rákóczi úton tétovázás nél- a ferfi a felszolgálohoz. 
kül lépett be az első presszó aj- - Volt két Martini! 
taján ... Halk zene szólt. Ebben - Igenis tisztelettel, két 
a színes, meghitt hangulatú fél- martini! Nyolcvanöt. 
homályban egy szabad asztal- A pénzt az asztalra tette. Még 
hoz tartott, miközben egy pilla- mondott valamit, azután eltávo
natra megállt. Fürkésző tekin- zott. 
tete meglepődést takart. Értet- - Kár volt idejönnünk -
lenül és zavartan köszönt, s fordult Cecilhez a lila ruhás. -
máris továbblépett. Ez volt az első és utolsó, hogy 

A válasz alig észre vehető bó- ilyen helyre beteszem a lábam. 
lintás volt. - Ugyan már. Ne légy gye-

rek - kacagott fel Cecil. - Vé
gül is jól kibeszéltük magunkat. 
Anélkül, hogy történt volna va
lami. 

Akinek a köszönés szólt lila 
ruhát viselt és mélyen elpirult, 
nem tudta, hogy mindez mit je
lenthet ... 

A férfi lopva a Wa ruhás tár
saságát figyelte. Az asszony -
akit a Wa ruhás nő Cecilnek 
szólított - szüntelenül cseve
gett. 

- Egy Martinit! - szólt a 
felszolgálóhoz. 

- Igen, uram! Egy Marti
nit ... 

A Wa ruhás látszólag Cecilre 
figyelt, ám szemei a férfit keres
ték. ,,Hogy került ide? Nem szo
kott eszpresszóba járni!" 

A férfit is meglepte a várat
lan találkozás. Csupán egy 
korty Martinit kívánt, hogy fel
oldja a nyugtalanító est hangu
latát. És, hogy itt? Pont itt, eb
ben a presszóban találkoznak, 
arra gondolni sem mert. 

- Figyelted ezt a férfit? -
kérdezte Cecil a Wa ruhástól. 

- Melyiket? 
- Ezt, aki itt ment el mellet-

tünk. 
- Nem! Nem láttam - tilta

kozott. - Miért? 
- Lenyűgöző az egyénisége, 

s az a fölény, ahogy ott ül az 
asztalnál. Tudod mit, fiam, ezt 
nem mindenki utánozná. -
Szemei szinte felragyogtak. 
Lassú mozdulattal ajkához 
emelte a poharat. 

A Wa ruhás nyugtalansága 
fokozódott, gondolatai máshol 

A Wa ruhás erre a megjegy
zésre mintha sápadtabb lett 
volna egy árnyalattal. 

A férfi közben elindult a kijá
rat felé. Ezúttal nem nézett a 
két nő asztalához. 

,,Ne ... ne menj még" -
mondta volna a távozó után, de 
nem mert megszólalni. 

- Nem szép tőled, szép fiú. 
hogy elmentél - jegyezte meg 
Cecil. 

A Wa ruhás hirtelen felállt. 
- Tudod ki volt? A volt fér

jem - mondta szinte zihálva. 
Hangja szaggatott és színtelen 
volt. Riadtsága szembetűnő. 

- A férjed? De hisz ez nem 
lehet ... ! - kiáltott fel a megle
pett Cecil, miközben barátnője 
kapkodva szedte össze a táskát, 
kesztyűt, bundát, s indult a ki
járat felé. Barna szemeiben szo
rongó félelem ült. 

,,Még hogy a férje volt? A fér
je?" - mormolta maga elé az 
Ampelos hatásától kissé mámo
ros Cecil. Táskájáért nyúlt, 
hogy fizessen. Átnézett az elha
gyott asztalhoz. 

- Szilvia! Várj, én is me
gyek! - kiáltott Cecil a távozó 
barátnője után ... 

Az utca ködbe burkolózott. 
Szilvia tétova léptekkel először 
balra indult, aztán jobbra. Nem 
tudta, hogy éppen ellenkező 
irányba tart, mint a volt férje. 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezete a 34. vasutasnap alkalmából az 

idén is Budapesten rendezi meg a vasutas képzőművészek 34. 
kiállítását. A kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tag
jai, tényleges és nyugdíjas vasutasok, valamint családtagjaik 
vehetnek részt 

festményekkel, 
grafikákkal, 
szobrokkal, 
domborművekkel, 
érmekkel és plakettekkel. 
Minden alkotáson fel kell tüntetni a mű címét, az alkotó ne

vét, pontos lakócímét (irányítószámmal) és munkahelyét. 
A képeket megfelelő kerettel ellátva kérjük beküldeni. 

Beküldési határidő: 1984. június 8. Cím: 1081 Budapest 
VIII., Népszinház u. 29. 

A beérkező alkotásokat hivatásos művészekből álló szakbi
zottság zsürizi és tesz javaslatot a díjazásra. A határidőn túl ér
kezett műveket nem áll módunkban zsüriztetni. 

A díjak a következők: 
Festészet - grafika: 
1. Legjobb emberábrázolás 
2. Legjobb munkaábrázolás 
3. Legjobb tájkép 
4. Legjobb grafika 
Szobrászat: 

3500 forint, 
3000 forint, 
2500 forint, 
1000 forint. 

1. Legjobb emberábrázolás I. 3500 forint, 
2. Legjobb emberábrázolás II. 3000 forint, 
3. Legjobb munkaábrázolás 3000 forint, 
4. Legjobb érmész 2000 forint. 
A Vasutasok Szakszervezete elnöksége különdíjat tűz ki 

olyan műalkotásokra, melyek a vasút fejlődését, a vasutas dol
gozók megváltozott élet- és munkakörülményeit ábrázolja. 
Festészet 3500, szobrászat 3500, grafika 2000 forint. 

Vasutasok Szakszerv�te 
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Teren,/oci 
Ssegeden 

és Hatvanban 

SZE�TESITERMÉSZETJÁRÓK 

Készülnek a tavaszi túrákra 

Hat vállalati csapat részvéte
lével teremlabdarúgó-tornát 
rendeztek a közelmúltban Sze
geden, amelynek győztese a 
vasútigazgatóság szakszerveze
ti bizottságának a csapata lett. 
Jutalmuk kétezer forint értékű 
sportfelszerelés és a vándorser
leg. amelyet egy évig őrizhet
nek. 

A közelmúltban a hatvan-
salgótarjáni pft-főnökség 
KISZ-bizottsága a körzeti 
üzemfőnökség • szakszervezeti 
bizottságával közösen 
teremfoci- bajnokságot rende
zett a városi sportcsarnokban. 
A bajnokságra hat csapat neve
zett be. A győzelmet a pft-fő
nökség csapata szerezte meg. 
Második a kocsivizsgálók, har
madik pedig a kocsiműhely csa
pata lett. 

Péter lsti,án 
niásodih helye 

a Maler Kupában 

A közelmúltban a svédorszá
gi Vaterasban rendezték meg a 
kötöttfogású Maler Kupa küz
delmeit. A magyar birkózók 
nagyszerű teljesítményt nyújt
va a csapatverseny második 
helyét szerezték meg a szovjet 
együttes mögött. 

A 68 kg-osok mezőnyében a 
magyar színek képviseletében 
Péter István, az SZVSE kiváló
sága második lett, a világrang
lista harmadik helyezettje, a ná
lánál sokkal rutinosabb ver
senyző, a lengyel Kopanski mö
gött. 

Szentesen és környékén alig 
van túralehetőség. Igaz a feb
ruán ítéletidő alaposan próbára 
tette az ott lakó természetbará
tok állóképességét. Az edzés
nek számító. város körüli terep
járás közben. hatalmas hóv1-
harral találták szem be magukat 
és kilenc órássá vált a rendha
gyó túra. 

A szakosztályt egyébként ér
zékenyen érintette a közlekedé
si tarifa felemelése. mert a szen
tesi természetjárók nemcsak 
vasutasokat tömörítenek. Az öt
hatszáz forintos útiköltséget 
még a kedvelt időtöltés érdeké
ben sem tudta mindenki vállal
ni. Ezért a múlt évben 23 felnőtt 
és 11 ifi tag vált ki a szakosz
tályból. A gazdag programok
ban ennek ellenére népes csa
patok vettek részt és a vasuta
sok jó hírnevét a múlt évben is 
erősítették a természetjárók 
nemcsak Szentesen, hanem a 
város határain túl is. 

Tavaly is többször jártak kül
földön. A kassai természetjá
rókkal kialakult hagyományos 
kapcsolat révén megismerked
hettek a Tátra természeti szép-

KÖZGYŰLÉS 

Március 2-án tartotta köz
gyűlését a Dombóvári Vasutas 
Munkás Sport Egyesület, ame
lyen Rajna Józsefné adott szá
mot az elmúlt évi eredmények
ről és a tervekről. 

Elmondotta többek között, 
hogy az egyesület új létesít
ménnyel is gazdagodott. Átad
ták például a kosárlabdacsarno
kot, amely lehetővé teszi a 
sportolók jobb felkészülését, a 
B kategóriás kosárlabda szak-

ségervel. a felv1dék1 városokkal. 
Viszonzásul a kassai vendége
ket végigvezették Szarvaskő, 
Szilvásvárad turistaútjain. 
majd az Almási-völgyön keresz
tül Egerben kötöttek ki. ahol a 
vendégeknek volt miben gyö
nyörködmök. 

Az országos rendezvények 
keretében többek között ott vol
tak a szentesi vasutasok a Pilis
nyeregben. a Vöröskőnél, a 
Csóványoson rendezett túrá
kon. Büszkék arra, hogy az or
szágos vasutaskupa versenyén 
a Harangozó, Hegyaljai, Kol
lár, Balyi csapattal harmadik 
helyen végeztek. Az elmúlt év
ben 19 nyílt túrán és 88 túrana
pon 500 résztvevő volt. 

A fiatalok neveléséből is ki
veszik a részüket a szentesiek. 
A természetjárást vonzóvá tet
ték a fiatalok körében is. 
A helyi Petőfi és Damjanich Ál
talános iskolával szoros kapcso
latban állnak. A hétvégi rövi
debb kirándulásokat a költsé
gesebb utazás mellett is meg 
tudták valósítani. A távolabbi 
kirándulásokra, a budapesti 
múzeumlátogatásokra ezúttal 
kevesebben jöttek el. 

A szentesi vasutas termé
szetjárók egész tevékenysége 
nyílt. Például a makói redőny
gyár szocialista birgádjainak a 
túravezetését ők vállalták, és si
keresen le is bonyolították a 

Szentendre-Visegrád-Esz

tergom-Dobokógő-útvonalon. 
Szoros baráti kapcsolatot tarta
nak fenn a város másik két ter
mészetjáró szakosztályával is. 

A „Tájak, korok. múzeu
mok"-mozgalom jegyében a tö
megesítő túrák nagyon népsze
rűek. - Már készülnek a legkö
zelebbi tavaszi nagy túrára. Za
la felfedezése a cél. A másik 
nagy túra a Rákóczi nevet vise
li, amelynek központja Sátoral
jaújhely lesz. Ezen az országos 
rendezvényen is ott lesznek a 
szentesi vasutasok. 

A fegyelmezett túráknak. a 
gazdag programoknak Szente
sen rangjuk van. Mindezeket 
összekapcsolja a szakosztály
ban kialakult baráti légkör. 
Nem véletlen, hogy ebben az 
évben már 25 vasutas jelentke
zett a Szentesi Vasutas SC ter
mészetjáró szakosztályába. 

Fogas Pál 

,, 

ete zárt a 

az eredmény már reményt je
lenthet az NB III.-ba való jutás
ra. A húsz atlétából tizennyol
can szereztek minősítést. Banai 
Róbert futó három országos 
bajnoki címet is szerzett. 

A birkózó szakosztályból 
23-an szereztek minősítést. Vis
nyi Attila kötöttfogásban ma
gyar bajnok lett és az elmúlt évi 
teljesítménye alapján meghív
ták a felnőtt válogatott keretbe. 

A férfi kosárlabdacsapat 
eredményeivel is elégedettek a 
szakvezetők. Az NB II. nyugati 
csoportjában évek óta dobogós 
helyen áll. A ladarúgó szakosz
tály már kevesebb dicsérő jel
zőt érdemel. A területi bajnok
ságból is kiesett a csapat. 

A sakk- és a természetjáró 
szakosztály tevékenysége elis
merésre méltó. 

K.A. 
Asstalitenis•

bajnoAság 
osztály előrelépését. ----------------------------

A sátoraljaújhelyi pft-főnök
ség szb-je asztalitenisz-bajnok
ságot rendezett a főpályameste
ri szakaszok között. A verse
nyen ötvenen vettek részt. 
A döntőt Szerencsen, a gmpsz 
kultúrtermében rendezték. 

A győztes a III. főpályames
teri szakasz dolgozója, Tóth Jó
zsef lett. Második Szilágyi Sán
dor, harmadik Kassai István. 

A DVMSE a 76 Tolna megyei 
egyesület közül a rangsorban a 
negyedik helyre került, 663 
ponttal. Erősödtek nemzetközi 
sportkapcsolatai is, például az 
Edurti Lokomotív, a Berlini 
Treptov és a Start Bratislava 
egyesületeivel. Valamennyi 
szakosztály az elmúlt esztendő
ben teljesítette terveit. A férfi 
asztalitenisz csapat a 2., a női 
pedig az 5. helyen végzett. Ez 

MHSZ évadzáró közgyűlés 
A miskolci vontatási üzemegységnél február közepén tartot

ták meg az MHSZ évadzáró közgyűlését. Sasi István, a honvédel
mi klub titkára beszámolójában elmondta, hogy az 1983-as év 
eredményes volt. Az MHSZ által meghirdetett valamennyi ver
senyen rJsztvettek, s jó eredményeket értek el. A vasutas lövé
szek országos versenyén például sikeresen szerepelt Bodnár Ist
ván és Oleszka József. 

Az elmúlt évben többször is rendeztek házi versenyeket, 
amelyeken ötszáznál is többen vettek részt. Az általuk patronált 
Kun Béla utcai általános iskola tanulói számára egy alkalommal 
kispuska-lövészversenyt rendeztek. Társadalmi munkában csino
sították a lőteret, s hulladékvas-gyűjtést szerveztek. 

Új szolgáltatás 

- Mindeni a kedves utasért! 

Sport/ arsang Szombathelyen 
A szombathelyi területi szak
szervezeti bizottság január 
18-án sportfarsangot rendezett 
a vasi megyeszékhelyen. A játé
kon több mint 120 vasutas vett 
részt, akik a körzeti üzemfőnök
ségek és a vállalati szakszerve
zeti bizottságok által rendezett 
helyi versenyek legjobbjai vol
tak. 

Helyezések. Teke, csapat: 1. 

javító, 2. Celldömölki KÜF. 3. 
Szombathelyi KüF. Egyéni: 1. 
Szabó Imre, Szombathelyi 
KÜF, 2. Lóránt Sándor, Szom
bathelyi Járműjavító. 3. Péczeli 
László, Szombathelyi Járműja
vító. 

Sakk, csapat: 1. Celldömölki 
KÜF, 2. Szombathelyi MÁV 
Igazgatóság, 3. Szombathelyi 
Járműjavító. Egyéni: 1. Stubán 
Ernő, Celldömölk építési főnök
ség, 2. Hetényi József, Celldö
mölk KÜF, 3. Imre József, Cell
dömölk KÜF. 

Szombathelyi Járműjavító, 2. 
Szombathelyi ÉHF zalaegersze
gi építésvezetősége. 3. Szom
bathelyi KÜF. Egyéni: 1. Szabó 
Gyula, Szombathelyi ÉHF za- ...-----------
laegerszegi építésvezetősége, 2. 
Szalai Ferenc, Szombathelyi 
Járműjavító, 3. Horváth István, 
Szombathelyi KÜF. 

Asztalitenisz, női egyéni: 1. 
Bodorkós Istvánné, Szombat
helyi Járműjavító, 2. füés Má

ria, Utasellátó Vállalat, 3. Kas
sai Józsefné, Szombathelyi Jár
műjavító. Asztalitenisz, férfi 
csapat: 1. Szombathelyi Jármű-

Jutalmazás 
Hagyomány már a Szolnoki 

MÁV-MTE-nél, hogy minden 
évben elismerésben részesítik 
az egyesület társadalmi aktivis
táit. Legutóbb az egyesület Vé
ső úti sportcsarnokában mint
egy száz társadalmi munkást 
köszöntöttek és jutalmaztak. 

Jogos a kérdés 

- Megmondaná hol járunk? 
(Kesztyfis Ferenc rajzai) 

- Brigádvezetők értekezle
te. A soproni csomópont bri
gádvezetői február 16-án érte
kezletet tartottak Sopron állo
máson. Preiner Józsefné mun
kaversenyfelelős értékelte az 
1983. évi brigádmozgalmat. a 
kollektívák vállalásainak telje
sítését. A csomóponton 12 szo
cialista és két munka brigád dol
gozik összesen 155 taggal. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A gyékényesi körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
sága február 21-én ünnepséget 
rendezett azoknak a vasutasok
nak a tiszteletére, akik az el
múlt esztendőben vonultak 
nyugdíjba. A harminckét dolgo
zót a zákánytelepi általános is
kola úttörői műsorral köszöntöt
ték. Utána Zámbó Tibor üzem
főnök méltatta a nyugdíjba vo
nult vasutasok érdemeit, majd 
átadták részükre a szakszerve
zeti bizottság ajándékát. 

- Kiállítás a váróteremben. 
A Miskolc-Tiszai pályaudvar 
kultúrvárótermében Pallagi Ta
más amatőr festőművész nem
rég megnyitott kiállításában 
gyönyörködhettek az utasok. 
A nagy sikert aratott kiállítást a 
miskolci vasutasok Vörösmarty 
Mihály Művelődési Háza ren
dezte. 

- Masinisztabál Miskolcon. 
A miskolci vasutasok Vörös
marty Művelődési Háza és a 
villamosmozdony-vezetők Ápri
lis 4. szocialista brigádja febru
ár 17-én masiniszta bált rende
zett a kultúrotthonban. A bál 
megnyitása előtt műsort adott a 
művelődési ház rajkózenekara 
és társastánccsoportja. Közre
működött Komáromi Ilona és 
Simonyi Ferenc nótaénekes is. 

- Előadás. A kiskunhalasi 
vasutasok művelődési háza ott
hont ad az eszperantó szakkör
nek is. A szakkör tagjainak a 
közelmúltban dr. Jáki Ferenc 
professzor, az Állami Nyelv
vizsgabizottság eszperantó ta
gozatának elnöke tartott elő
adást magyar és eszperantó 
nyelven az Ómagyar Máriasira
lom eredetéről és jelentőségé
ről. 
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- Nyugdíjba vonultak. 
A közelmúltban ünnepséget 
rendeztek a püspökladányi kör
zeti üzemfőnökségen azoknak a 
nyugdíjasoknak a tiszteletére, 
akik tavaly mondtak búcsút a 
vasútnak. A huszonkét egykori 
vasutast Kiss Simonka József 
állomásfőnök és Vaál János 
szb-titkár köszöntötte, és mél
tatta több évtizedes munkássá
gukat, majd átadta az szb ajfo
dékait. Utána fehér asztal mel
lett idézték fel az elmúlt évtize
dek emlékezetes eseményeit. 

- Tanácskozás. A hatvan
salgótarjáni pályafenntartási fő. 
nökség szocialista brigádveze
tői a közelmúltban tanácskozást 
tartottak, amelyen a gazdasági 
vezető beszámolt az elmúlt évi 
eredményekről, majd a résztve
vők döntöttek a különböző bri
gádkitüntetések adományozá
sára előterjesztett javaslatokról. 

- Családi est. A nagykani
zsai Kodály Zoltán Művelődési 
Házban február 17-én családi 
estet rendeztek a vasutasok és 
hozzátartozóik részére. A már 
hagyományos farsangi esten 
Bojtor Imre, Urbán Katalin és 
Varga Éva népdalénekesek ad
tak nagy sikerű műsort, majd a 
disznótoros vacsora után a ha
tárőrség zenekara szórakoztatta 
a közönséget. 

Halálozás 

. Életének 62. évében meghalt 
Erdi Péter, a ferencvárosi pft-fő
nökség nyugalmazott szakaszke
zelő főpályameslere. 1945 Óla volt 
tagja a pártnak. Több mint har
minc évig aktívan tevékenykedett 
a szakszervezeti mozgalomban is. 
Húsz évig a ferecvárosi pft-főnök
ség szh-elnöke volt. Lakóhelyén, 
Dunavarsányban a községi ta
nács társadalmi elnökhelyettese
ként és a Hazafias '.'liépfront helyi 
csoportjának elnökeként tevé
kenykedett. Társadalmi és gazda
sági munkáját több ki�üntetéssel, 
köztük a Munka Erdemrend 
bronz fokozatával, valamint a 
Szakszervezeti Munkáért kitünte
tés arany fokozatával is elismer
ték. 

Temetése febn.aár 3-án volt a 
dunavarsányi köztemetőben. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Budapest XV. ker., Le
nm út 16/b fszt. 2. alatt levő 2 plusz fél 
szobás, étkezős, loggiás, komfortos la
kásomat, melybe csak aktív MÁV-dol
gozó költözhet, kérek másfél szobás, 
földszintes, kiskertes, komfortos la
kást. Lehet tanácsi is, lehetőleg IV., 
XIV., XV. kerületben. Megtekinthető 
egész nap. Kovács István. 

Elcserélném Ercsiben levő (Buda
pesttől 30 km) felújított kétszobás, 
komfortos (kerttel és gazdasági udvar
ral) MÁV-bérlakásomat budapesti 
egyszoba-összkomfortosra. Érdeklődni 
munkaidőben: 67-04 üzemi, és 135-674 
városi telefonszáMon. Lehoczky Ákos. 

Elcserélném Boglárlellén szabad
strandnál, centrumban levő, 315 négy
szögöles kerttel, hét helyiségből álló 
összkomfortos házamat Budapesten, 
zöldövezeti 2-3 szobás házra. Érdek
lődni a 315-098-as telefonszámon. 

Elcserélném Budapest VIII. ker., 
Kőbányai út 18. fszt. 3/a alatt levő egy
szoba-összkomfortos, 32 négyzetméte
res MÁV-bérlakásomat lehetőleg Bu
dapest külső kerületében vagy Szolno
kon, Kecskemét körzetében másfél 
vagy kétszobás MÁV- vagy tanácsi 
bérlakásra. Lehetőleg aktív MÁV-dol
gozóval. Szitás Ferenc. 

Elcserélném egyszoba-komfortos, 35 
négyzetméteres, gázfűtéses, világos, 
budai MÁV-bérlakásomat saját tulaj
donú házra, vidékre is, MÁV-dolgozó
val. Érdeklődni 7-15 óra között a 
183-664, 15 óra után és szombat-va
sárnap a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném nagykanizsai 73 négy
zetméteres komfortos, gázfűtéses 
MÁV-bérlakásomat ugyanolyan kom
fortfokozatú kisebb pécsi lakásra. 
Cím: Brém Jánosné, Nagykanizsa, Bé
ke u. 86. 

Elcserélnénk a Keleti pályaudvar
nál levő 50 négyzetméteres, gázkon
vektoros, komfortos MÁV-bérlakást, 
melybe csak aktív MÁV-dolgozó köl
tözhet, plusz 30 négyzetméteres telefo
nos szoba-konyhát, másfél szobás 
komfortos, telefonos tanácsi lakásra. 
Minden megoldás érdekel. Érdeklődni 
7-14 óráig a 324-150, este a 343-023 
telefonszámon. 

Elcserélném Budapesten MÁV-la
kótelepi 80 négyzetméteres 2 szoba 
hallos, komfortos bérlakásomat egy-
szoba-komfortos tanácsi lakásra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni a 
277-546, vagy a 272-144-es telefonszá
mon, 18-20 óra között. 

Elcserélném Herceghalom állomá
son levő - két szoba, konyha, fürdő
szoba. külön W. C., éléskamra -
MÁV-bérlakást egyszoba-konyhás 
MÁV-bérlakásra. Cím: özv. Dudok Ist· 
vánné, Herceghalom, MÁV-állomás, 
fszt. 1.. 2053. 

Elcserélném Dunaharaszti állomás 
közelében levő 60 négyzetméteres, 
kétszobás, komfortos, kertes, MÁV
bérlakásomat (külön gazdasági udvar, 
gazdasági épület) budapesti kisebbre, 
garzon is megfelel. Érdeklődni lehet 
7-től 15 óráig a 19-70-es üzemi és a 
138-215 városi telefonszámon, Remé
nyi Józsefné. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá· 
kos út 104. sz. IV. emeleten levő más· 
fél szobás összkomfortos, sötét kony· 
hás MÁV-bérlakásomat szintén MÁV
lakótelepi, nagyobb lakásra. Érdeklód· 
ni lehet a 408-977-es telefonszámon. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Szerkeszti a szerkesztő b12ottság 
Felelős szerkesztő: Vis1 Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 Budapest VI. Benczúr u. 41. 

Telefon. városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti 
a Népszava Lap· és Könyvkiadó 

1553 Bp. XIII., Váci út 73. 
Telefon: 497-950 

Postafiók: 43 Budapest 
Felelős kiadó; 

Előfizetési dij egy évre: 34 forint 
Egyszámlaszám: MNB - 11 850 

84-145 J. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős Vf'zelÖ; 
Csöndes Zoltán vezéngazgató 



Április 4-én lesz 39 esztendeje, hogy sokat aenvedett 
� felWT&dt a szabadság hajnala, az 
utolsó fasiszta csapatok is kitakarodták az 01'82ág

b6L Az ünnep alkalmával tisztelettel és megbecsülé88'1 
�olunk a felszabadító 87.0Vjet hadseregre, akik véllalva 
a fasizmus �llen vívott harc fő terhét, óriási áldozatok 6r6n 
nemcsak hazájukat védték meg, hanem a népek tfzrnilli6i-
11ak hozták el a szabadságot. 

Harminckilenc év alatt a félfeudális Magyarország he
lyén egy fejlett, szocialista ország jött létre. A párt vezeté
sével a magyar nép a romok helyén felépí�tte azt az orszá
got, amely régen nemzeti nagyjaink előtt is csak mint a 
távoli jövő ígérete, mint egy álomkép lebeghetett. 

Talán nincs élőbb bizonyíték a politikai, gazdasági és 
társadalmi változás történelmi jelentőségére, mint az, hogy 
napjainkban már egész generációk élnek, amelyek csak 
tankönyvből, elbestélések'!:>ől ismerik a kizsákmányolást, 
az elnyomást, a jogtalanság, a nyomor történelmét és a há
ború borzalmait. 

A csaknem négy évtized történelmi jelentőségű haladása 
elvitathatatlan. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az elmúlt 
esztendőkben egyre nehezebb körülmények között kellett 
megbirkóznunk teendőinkkel. Minden bizonnyal a követ
kező évek sem lesznek könnyebbek, hiszen munkánk felté
telei aligha változnak meg alapvetően. 

Eredményeinket világszerte elismerik, megbecsülik. Né
pünk is nagyra értékeli vívmányainkat, s ez jól küejezódik 
a politikai bizalom naponta tapasztalható jeleiben, meg
nyilvánulásaiban. Hogy feladatainknak a jövőben is sike
resen eleget tudjunk tenni, át kell gondolnunk az elmúlt 
években végzett munkánk tanulságait, mert csak így talál
hatjuk meg a leginkább célravezető megoldási módokat. 

A gazdálkodás hatékonyságának növelése azt igényli, 
hogy sok mindent a korábbiakban megszokottól eltérő mó
don csináljunk. És ez nem csupán szükséges, de a gyakor
lati tapasztalatok ennek lehetőségéről is tanúskodnak. 
A körülmények kényszerítő hatására, a megújulás szüksé
gességét felismerve számos kiaknázatlan tartalék feltárá
sához jutottunk el az elmúlt években. 

A kezdeményező-, vállalkozókedv kibontakozása új 
megoldások sorát hozta felszínre. Ez a szemlélet és gyakor
lat ugyan még nem fogja át társadalmunk egészét, de po
zitív, előrevivő hatása máris elevenen érződik. 

A 
párt- és állami vezetés a kezdeményezéseket fel

karolva keresi az előrelépés, a megoldás módját. 
Több területen megkezdődött az állami irányí

tás formáinak korszerúsítése. Továbbléptünk a vállalatok 
szervezeti rendszerének, belső irányítási rendjének fejlesz
tésében. OldcSqt{lk a tulajdonviszonyok értelmezésében 
mutatkozó kdllffi>i merevségek, szorgalmazzuk a szocialis
ta tulajdon különböző formáiban rejlő lehetőségek jobb ki-
aknázását. 

A gazdasági hatékonyság fejlesztésében jobban építünk 
az érdekeltségre. Ennek szellemében ösztönözzük a külön
böző vállalkozási, társulási szervezetek kibontakozását, a 
teljesítményre orientáló bérezési formák alkalmazását. Fo
lyik a munka egy korszerű iparpolitikai koncepció kidolgo
zására. 

Az ár- és jövedelempolitika területén, a hitelpolitikában, 
a pénzügyi viszonyokban, a kidolgozás vagy megvalósítás 
folyamatában van egy sor olyan intézkedés, amely fokozot
tabban épül a szocializmus áru- és pénzviszonyaira. Foly
nak a munkálatok a gazdaságirányítási rendszer tökélete
sítésére, a gazdasági reform továbbvitelére is. 

Az intézkedések hatása lassan érlelődik. Sikerült lassíta
nunk, majd megállítanunk külföldi eladósodásunk folya
matát. Sőt adósságállományunk valamelyest csökkent. 
Megőriztük az ország fizetőképességét és hitelezőink bizal
mát. És ez a jelenlegi világgazdasági viszonyokat figyelem
be véve nem kis eredmény. 

A közlekedés, ezen belül a vasút tevékenysége sem füg
getlen a népgazdaságtól. Árut ugyan nem termelünk, de 
részt veszünk a nemzeti jövedelem létrehozásában, a tran
zitszállitásokkal és kocsiparkunkkal hozzájárulunk deviza
tart&!ékaink növeléséhez, illetve kíméléséhez. 

A vasútról szólva el kell mondani, hogy néhány év alatt 
igen nagy változáson ment keresztül. A teljesítmények 
számszerű emelkedésére a közeljövőben nem számítha
tunk. A mennyiség helyett a minőség, a gazdaságosság ke
rült előtérbe. Ez pedig új hozzáállást, újfajta gondolkodás
módot, új vezetési stfiust követel. A rugalmasság, az alko
tókészség, a közgazdasági eszközök helyes alkalmazása 
ma már nem nélkülözhető követelmény. 

A jobb minőségű, gazdaságosabb munkára irányulnak 
azok a munkaverseny-vállalások, amelyek hazánk felsza
badulásának 40. évfordulójának méltó megünneplésére 
már a múlt év őszén megfogalmazódtak - amelyek első 
szakaszának értékelése most folyik-, s tart egészen 1985 
végéig. Ezt a versenyciklust minden munkaterületen úgy 
kell kihasználni, hogy szolgáltatásaink minősége, össztevé
kenységünk gazdasági eredményessége javuljon. A válla
lások mindenkor igazodjanak a szolgálati hely legközeleb
bi feladataihoz, segítsék a vasútüzem egészének tevékeny
ségét. 

E
redményeink hatása túlnő a vasút keretein, a többi 

' magyar dolgoz6éval együtt határainkon is. Sikere
ink még vonzóbbá teszik a szocialista társadalmat, 

el6rehaladásunk lelkesíti munkástestvéreinket világszerte: 
egyeseket saját, felszabadult hazájuk felvirágoztatására, 
másokat az életet jelent6 szabadságuk kivívására. Nagy 
nemzeti ünnepünkön erre is gondolunk, hiszen felszabadu
lásunkat a nemzetközi munkásmozgalom élenjáró erej� 
nek, a szovjetha1'}omnak kösmnhet;jük. S hogy ezt a hatal
mat megtarthattuk, saját erofeszltéseink mellett az is segít
ségünkre volt, hogy mindig rnagUnk mellett érezhettük a 
ne?JtZetközi munkásmozgalom erejét, a haladó emberiség 
tám01atásit. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZE'l'INEK I.ÁPJA 
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A teljesítmények alapján 

A MÁV 8,4 napi bérnek 
megfelelő részesedést fizet 

Az elmúlt évi eredmények tása az 1981-1985. évi MÁV f'.z igazgatóságok 1983. évi 
alapján a MA V az idén 8,4 n;ipi Kollektív Szerződés 9. számú versenyében az első helyezést 
bérnek megfelelő nyereségré- mellékletének IV. fejezete alap- a debreceni vasútigazgatóság 
szesedést fizet. A kifizethető év ján a következő irányelvek sze- szerezte meg. A második be
végi részesedés az előző évihez rint történik. lyezést a miskolci és a szegedi 
képest 0,9 nappal kevesebb Az önállóan könyvelő önel- igazgatóságok között osztották 
ugyan, abszolút összegben · számolási egységek (vasútigaz- meg. A debreceni vasútigazga
azonban a csökkenés kisebb gatóságok, járműjavító üzemek, tóság egynapi, a miskolci és a 
mértékű, mert az 1982-höz vi� építési főnökségek stb.) az ál- szegedi igazgatóság pedig - a 
szonyított bérszínvonal emelke- landó keretrészból - azonos el- megosztás miatt negyed-ne
dett. A központilag engedélye- vek alapján - korrigált bérke- gyed napi többlet nyereségré
zett bérszínvonal-fejlesztést - retük arányában, a változó ke- szesedéshez jut. 
a vasutas-szakszervezet kezde- retrészból pedig gazdálkodásuk Az év végi részesedést csök
ményezésére - a MÁV 0,3 szá- eredményességének mértéké- kentik a gazdálkodás értékelése 
zalékkal megemelte. Igaz, hogy ben, külön jogosító feltételek során feltárt hiányosságok (bal
az év végi részesedés abszolút alapján részesülnek. eseti kár anyagkészlet- jóléti 
összege alacsonyabb az előző A vasú�gazga�ságoknál keret- j�talmazási ke�t ön-
évinél, a tervezettnél azonban nyereséget novelő tényező a .. ' . , . ' 
14 millió Jorinntal több, s vég- minden év elején meghirdetett k?ltségI .�rvtullépés). A Jogosí
ső soron jövedelemcsökkenést szocialista versenyben elért tó és csokkentő té_nyezők után 
nem jelent. A közvetlen anyagi eredmény. Az első helyezettet kis�itott év•végI ,rész:s�ést 
juttatások egy dolgozóra jutó egynapi bérnek megfelelő os�ák el a dolgozok �o�o�

'.. a 
összege - az előző évihez vi- összeg, a második helyezettet béruk és a szolgálati 1de:iuk 
szonyítva 1648 forinttal pedig fél napi bérnek megfelelő figyelembevételével. (A kollek-
emelkedett. többlet év végi részesedés illeti tív szerződés 9. sz. mellékleté-

Az év végi részesedés elosz- meg. nek II. 4. pontja alapján.) 
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Forradelmi 
ifjúsági napok 

Tiszt képzősök 
megemlékezése 

A forradalmi ifj6sági napok 
alkalmából - március 14-én -
központi ünnepséget rendezett 
a Landler Művelődési Házban a 
Budapesti Közlekedési Vállalat, 
a légiforgalmi és repülőtéri 
igazgatóság, a Posta és a Volán 
oktatási központjai, valamint a 
MÁV Tisztképző és Tovább
képző Intézet a tiszti tanfolya-
mok hallgatói részére. 

A történelmi sorsfordulók -
1848, 1919 és 1945 jelentőségét 

- a KISZ KB agit-prop. osz
tályának vezetője méltatta, 
majd elnöki köszöntőt mondott 
Tokaji Andrásné, a MÁV Tiszt
képző és Továbbképző Intézet · 
KISZ-bizottságának titkára. Az 
ünnepségen jelen volt dr. Ba
jusz Rezső, a MA V vezérigaz
gatója is. 

Az ünnepi műsorban közre
működött a MA V Szimfonikus 
Zenekar, Nagy Ferenc Liszt-dí
jas karnagy vezényletével. Er
kel Ferenc műveiből adtak íze
lítőt. Fellépett Vadas Kiss 
László Liszt-díjas, érdemes mű-

--------------------------------------1 vész és Berczelly István opera-
énekes. A dunakeszi MÁV férfi-

Konanaunista naúsal, 
hárona járnaűja„ítóban 

Szombati napokon általában összeget a jóléti és kulturális dítják, kamatmentes kölcsön 
csendes Dunakeszin a járműja- alap fejlesztésére fordítják. ln- formájában. 
vító üzem. Nem így volt ez feb- tézményeket támogatnak, és Március l0-én kommunista ruár 25-én, hiszen már reggel 6 ebből a pénzből segítik az egy-
órakor felpörögtek az eszterga- kori üzemi dolgozókat is, akik- szombatot tartottak a debreceni 

gépek, a villanyfúrók, s minden nek kevés a nyugdíjuk. járműjavító üzemben. A dolgo
műhelyben, szerelőcsarnokban Aznap több mint hétszázan zóknak csaknem kilencven szá
a jól begyakorolt ritmus szerint vettek részt a kommunista mű- zaléka vett részt a rendkívüli 
megkezdődött a munka. Az' szakban a miskolci jármii.javí- műszakban, s bekapcsolódtak a 
uzem kollektívája kommunista tóban is. I\ vasúti teherkocsi-ja- munkába az ipari tanulók is, 
műszakot tartott, ahogyan az vítás mindkét részlegében dol- valamint az üzem által patro
év eleji munkásgyűlésen vállal- goztak, és mintegy 2500 mun- nált műhelytelepi és a tótfalusi 
ták. kaórát teljesítettek. A gépi meg- általános iskolák 53 úttörője. Az 

A n.ndkívüli műszakban a munkáló és a vasúti berendezé- iskolások rendbe tették s parko
dolgozók 83 százaléka vett seket javító- és gyártó részleg sították az üzemi sportpályát. 
részt, több mint 1640-en. Ez a teljesítménye is meghaladta az Ezen a délelőttön 43 kétten
nagyarányú jelentkezés 13 ezer ezer órát. Jelentős eredménye- gelyes kocsi Jővizsgájával 
óránál is több társadalmi mun- ket értek el ezen a napon a sá- egyenértékű munkát vágeztek 
kát eredményezett. Akik vállal- rospataki üzemegységben is. el a járműjavító dolgozói. A 
ták a plusz műszakot, vala- Miként a szocialista brigád- műszak bérét a lakásépítési köl
mennyien tudták, hogy közös vezetők év elején tartott tanács- csönalap növelésére, a KISZ
céljaik megvalósításáról van kozásán elhatározták, az idei szervezet támogatásásra fordít
szó. A munkásgyűlés határoza- két kommunista műszak bevé- ják, és jut belőle az általuk pat
tának értelmében ugyanis a telét az üzemi dolgozók lakás- ronált bodrogolaszi MÁV Neve
kommunista műszakból befolyó építésének támogatására Jor- lóotthon lakóinak is. 

Útra készen 
a gépláncok 

kar Szakáll Lászlóné karnagy 
vezényletével forradalpti dalo
kat énekelt. 

A vacsora után a fiatalokat a 
színházteremben a Canada Ory 
tánczenekar szórakoztatta. 

Nemzetközi vasutas 

munkavédelmi hetek 

A Nemzetközi Vasutas Szö
vetség tagvasútjai március 26. 
és április 8. között az idén is 
megrendezik a háromévenként 
ismétlődő nemzetközi vasutas 
munkavédelmi heteket. Az ak
ció alapgondolata: Fegyelme
zett munka, nagyobb bizton
ság! 

A munkavédelmi hetek elő
készítésében és lebonyolltásá
ban a MA V is részt vesz. A na
gyobb szolgálati helyeken, cso
mópontokon, a vezérigazgató
ság közvetlen felügyelete alá 
tartozó üzemeknél, főnökségek
nél munkavédelmi filmek vetí
tésére, előadások, ankétok, ve
télkedők szervezésére kerül 
sor. 





Klv616 Munk66rt 
kitQntetésben reaesftette: Bar6t Gyu
la inad. vez., Szolnok KOF; Beke 
Karo1J mllwz., Slombathely KOF; 
eme Lúzl6 lakatolt, Debn!cen JJ.0.; 
PullaJW G.Ywo munkavez., Debre
cen MÁV Jp(tési F�!';; Györe Csaba 
kibflazerel6t, Nca MAV BBFF; Rws 
JAnol fol'IJ. �kost, Hatvan KÜF; 
Szabó Hter koc:sijav. lakatost, Bp. Ke
lenf6ld KOF; Takics Imre gépkocsi
vez., Z6hony 01.emtg.; Tugyi Lajos 
tiaztftúi csop. vez., Bp. Nyugati KOF; 
Valkai Attila iparitanul6-oktat6t, S1.en
tes KOF; Vizsy Ferenc ügyint., MÁV 
Vezhlg. 

Miniszteri Dlcstret Gulyú JUoe átnyújtja a veaéripap■ói cUceéretet 

�tüntetésben részesültek: Gál �6 szb-titk., S7A!rencs KÜF; Csajág�)' Ist
vill. mozd. vez., Nyfrell)'.háza KOF, dr. ván kocsilakatosnak, Kaposvár UzemKovtcs Adrienne ügymt., Bp. Vas- f6n.; Dohány Sándor m\°ivez., Miskolc útia.; K6viri G_:,ula műszerész, Bp. Jj.Ü.; Dudú tva rendszerszervez6-MÁV Jobb parti BBFF; Petró István nek, Bp. MÁV Számftástechn. 0.; 
részlqvez., Misk(!lc KÜF; Szabó Zol- Dunkl József mozd. felv!gy., Székesfe-� �. �•kunh� KOF. hérvár KÜF; Farkas Mihály mozd. A MÁV vezéngazgatóJa vez. gyak., Balassagyarmat KÜF; Fo

dor Bertalan kitér6 lakatosnak, Mis
kolc Pft. F6n.; Haraszti Gábor ügyint., 

Vezérigazgatói MÁV Vezérig.; Horváth Ferenc mü-

Dlc.,l,.ret _ szerésznek, Júzkisér MÁV tplt6gép-
• jav. Ü.; Karádi Lászlóné fiz. pénztáros-

• nak, Bp. Keleti KÜF; Király István 
kitüntetést adományozott: Ágh Mik· ügyint., Terézvárosi Pft. F6n.; Komá
lflllf anyaaazd,. Qdr Pft. F6n.; romi Unió mozd. vez., Komárom 
s-kit Bertalan kocVvlzsg., Zéhony KOF; Lengyel Jinos üzemgazd., Pécs 
Ga.nür.; Békési Lajol üzemmém., Bp. KOF; Mányai Miklós ügyint., MÁV 
MAVTervez6 Int.; Bor József ügyint., Vezérig.; Mártonné Lukács Margit 
Bp. Vasútig.; Czimre György függ, ügyint., Békéscsaba KÜF; Misi József 

Kiváló vasutas asszonyok 
A három asszony: Barabás 

Jáno8"", Ősz Jánosné és Vár
konyi Sándornl a nemzetközi 
n6nap alkalmából Urbán La,;os 
éllamtitkártól vette át a Kiváló 
Vasutas kitüntetést. Munkájuk
ról, életükről az ünnepség után 
beszélgettünk. 

Barabás Jánosné barna, jó
kedvű asszony. 

- Nagyon boldog VCJflllOk, 
örülök ennek a kitüntetésnek 
- mondja, miközben kezében 
szorongatja az oklevelet. 

- Sajnos édesapám nem ér
hette meg ezt a napot. 0 is vas
utas volt, 36 esztendeig szolgált. 

- Mióta dolgozik a vas6t
nál? 

- Már harmincöt éve. 
1949-ben végeztem el a keres
kedelmi iskolát. Utána a vas
utas-szakszervezethez kerill
tem, majd a vezérigazgatósá
gon dolgoztam különböző be
osztásokban. 1964-ben lettem a 

MÁV Gépjavító Üzem ügyinté
zője. Azóta ott dolgozom. 

Barabás Jánosné örömmel 
beszél a munkájáról, aztán a 
családja kerül szóba. Asszony 
lánya a honvédségnél dolgozik. 
0 aktív társadalmi munkás. 
A szakszervezet információfele-
16se és propagandista. 

Osz Jánosné elérzékenyült, 
amikor átvette a kitjintetést. 

- Nagyon meglepett ez az 
elismerés - mondja. - Ekkora 
megtiszteltetésre nem számítot
tam. Huszonöt évig vasúti pá
lyamunkásként dolgoztam. 
A nehéz fizikai munka már ve
szélyeztette az egészségemet, 
ezért könnyebb munkakört kel
lett választanom. Takarltónó 
lettem Miskolcon. A kollégák 
hamar befogadtak, jól érzem 
közöttük magam. Huszonegy 
esztendeig szakszervezeti bi
zalmi voltam. Most már hama
rosan nyugdíjba vonulok. 

A kezében szorongatja a tíz
ezer forintot tartalmazó boríté
kot, és megint a kollégák jut
nak az eszébe. 

- Rendezünk majd egy kis 
ünnepséget és megvendégelem 
munkatársaimat, hiszen nélkü
lük nem tudnék eredményesen 
dolgozni. 

A harmadik asszony: Várko
nyi Sándorné. tlete összefonó
dott a gömöri pályaudvaréval. 
Három évtizede dolgozik ott. Az 
iparvágányszámlákat vezeti. 

- Nem untam meg ezt a 
munkakört az évek során, ér
dekesnek találom. Sajnos, eb
ben az esztendőben n11U11díiba 
vonulok. 
• A munkahely vezet6i marasz
talják Várkonyi Sándornét, de 
most már pihenni akar. & a kö
zelmúltban megszületett az 
unokája is, akivel t.öbbet szeret
ne foglalkozni. 

l•k■tos Múia 



4 \-1 A G Y A R · \ A S L" T A S 1984. MÁRCIUS 30. 

Nem mindig az l!-nyagiakon múlik 

Javultak a munkakörülmények 
a nagykani:1sai vontatásnál 

A fűtőházból Nagykanizsán 
is vontatási telephely lett, noha 
a két fogalom azonos létesít
ményt takar. 

- Igen, ahogyan korszerű
södött a géppark, s amint az át
szervezéssel párhuzamosan ja
vultak a helyi körülmények, 
úgy kopott ki a vasutasok szótá
rából a múltat idéző „fűtőház" 
kifejezés - magyarázza Gás
pár László, az üzemfőnökség 
vontatási üzemegységének mű
helyfőnöke, majd így folytatja a 
tájékoztatást: - Atlag kilenc· 
ven szakembernek van itt mun
kahelye, vagyis ennyire van ma 
szükség. A változatlan létszám
mal ellentétben: jelentősen nőtt 
mozdonyaink száma, d.e szá
mottevően csökkent gépeink 
meghibásodása - az előző évi
hez képest tavaly például mint
egy 20 százalékkal. Ez nyilván 
arra utal, hogy mozdonyaink 
kevesebb időt töltenek javítás 
miatt a műhelyben, tahát gaz
daságosabban, hatékonyabban 
üzemeltetjük ó?cet . . . 

SOKAT ÉRŐ 
ÖTLETEK 

A műhelyfőnök szavai nyo
mán nagy összegeket igénylő 
fejlesztésekre, korszerűsítések
re gondolhatna bárki. Csak
hogy - mint kiderül - nem 
minden a pénz. Mert Nagykani
zsán minimális anyagköltség
gel járó ötletek serege tette le
hetővé, hogy az elavult fűtó'ház 
felnőjön a követelményekhez, 
és a mai korhoz illő, régóta vá
gyott munkahellyé lépjen elő. 

Éppen két esztendeje jártam 
körbe ugyanezeket a műhelye
ket. Az akkor kormosnak, ola· 
josnak, sötétnek látott helyisé
gek sokat változtak azóta. Fel· 
tűnik például, hogy virágok 
díszlenek a villamossági és az 
akkumulátorjavító műhelyben, 
ami jól jelképezi a dolgozók igé
nyességét. Már csak a tanmű
hely miatt keseregnek a vonta· 
tásiak - joggal. Az alig 8 x 10 
méteres műhely 71 tanuló biro
dalma. A satukon kívül egyéb 
gé{) nem fér be. 

Eppen az oktatást könnyítő 
diavetítő javítása közben za
varjuk Kauten József szakokta
tót. 

- Villanyszerelőként kezd
tem, rááll a kezem - mondja a 
fiatalember. - Így legalább 
ezért sem kell pénzt adni. 

Az egyéb jellegű takarékos
sági akciókban is Kauten Jó
zsef az egyik élenjáró. Két éve 
23 ésszerűsítéséből, beadott újí
tásából 18-at fogadtak el, 
1982-ben a 16-ból kilencet, s az 
utóbbi ötletpályázatra sem 
ment üres kézzel. 

- A dízel-villamossági mű
hely mérőpadjának házi kivite-

lű továbbfejlesztése csapat
munka. Ha elkészülünk vele, is
mét nagyot lépünk előre -
mondja. 

Krisztián Árpád művezető 
rábólint. Az ő munkájukat 
könnyíti az új munkapad. 

- Tavalyelőtt még csak 
szemmel és mechanikai mód
szerekkel kerestük a hibát, eh
hez a motort szét kellett szedni. 
Ez részben már a múlté, de ha a 
diagnosztikai rendszerrel kom
binált mérőpad elkészül, még 
„okosabbak" leszünk. Nemcsak 
a hibát, hanem annak az okát 
is percek alatt megállapítjuk, s 
beállításaink pontosabbak 
lesznek. 

BESZÁLLTAK 
A MÉRNÖKÖK 

Hasonló. szinte korszakalko
tó újításon dolgozik a féltucat 
mérnökből, technikusból álló 
csoport. A dízelmotorok teljesít
ményének mérését a jelenlegi
nél gyor5abban, jobban akarják 
megoldani. Már a berendezés 
összeszerelésénél tartanak. 
S ha valaki, hát a 31 esztendeje 
itt dolgozó Mohácsi László 
ugyancsak tud összehasonlítá
sokat tenni: 

- Nemrég még hetente két
szer-háromszor kellett műszak 
után „visszafutnom", ha az éj
szakás szervizelők hibás alkat
részt találtak a mozdony leve
gőrendszeré ben. Ebbe ugyanis 
a nyomásszabályozótól a nyo
máscsökkentőig sok minden 
beletartozik. Ma már előre kija
vított tartalékalkatrészek van
nak a műhelyünkben, azóta 
csak elvétve - havonta legfel
jebb egyszer - van rám szük
ség munkaidő után. 

- Az alkatrészcsere lehető
sége egyúttal azt jelenti, hogy 
kevesebb ideig tartjuk műhely
ben a mozdonyt - egészíti ki a 
hallottakat Bálint Attila. 

Közös igyekezet eredménye 
természetesen az is, hogy az 
utóbbi egy év alatt külön étke
zőasztalok, csempézett mosdók, 
korszerű világítótestek kerültek 
felszerelésre a vontatásí tele
pen. 

- Eltüntettük a háború ide
jéből származó ágyúkályhát is 
- újságolja egy idősebb kol
léga a felújított lakatosműhely
ben. - A központi fűtés egyen· 
letes meleget ad az álmennye
zetek és a hőszigetelések révén. 
A szódavizet szolgáló automa
ta ugyancsak bekerült állóesz
közeink lettárába, csakúgy 
mint a gőzborotva . . . 

Az utóbbi kifejezés hallatára 
felkapom a fejemet, mire meg
magyarázzák: 

- A gőzborotva magas nyo
mású, 110 Celsius fokos gőzzel 
működő, hordozható takarító-

Nagykálló állomáson 

Emléktábla a felvételi épületen 
Hír: A MÁV Mátészalkai 
Üzemi Művelődési Bizottsága 
Kain Albert születésének 125. 
évfordulóján emléktáblát 
helyezett el Nagykálló állomás 
felvételi épületén. 

Ki is volt Kain Albert? Vasút
építő mérnök, aki Nagykálló
ban született 1858-ban. A betű
vetéssel szűlőfalujában ismer
kedett meg - amely jelentős 
település volt ebben az időben 
Szabolcs vármegyében -, de 
tanult Nyíregyházán és Debre
cenben is. Mérnöknek készült, 
ezért Budapesten folytatta ta
nulmányait és 1881-ben szer
zett mérnöki diplomát. Az egye
tem elvégzése után a Magyar 
Államvasutaknál helyezke
dett el. 

A fiatal mérnök első �agyobb 
jelentőségű munkája a budaúj
szónyi szakasz vonalvezetésé
nek kijelölése volt. Sikeres 
munkái közé tartozik még a 
máramarosi vasútvonal terve
zése és építése, majd ezt követ-

te a műszakilag igen nehéz 
megoldású Csíkszereda város 
és az országhatár közötti vasút
vonal építése. 

Az országosan is ismert vas
útépítő mérnök utolsó munkája 
a balatoni vasút tervezese és 
létrehozásában való közremű
ködés volt. 

Tervező és kivitelező mun
kássága mellett jelentősek mű
szaki írásai is. 0 írta, - anya
nyelve mellett - német, angol 
és francia nyelven a Magyaror
szági Vasutak című művét, 
amelyből a fejlettebb nyugati 
országok is megismerhették az 
államvasutakat. 

A kállói mérnök 51 éves ko
rában, 1909-ben halt meg. Az 
élet véletlensége, hogy születé
se és halála egy napra, decem
ber 16-ra esett. Az állomás kol
lektívája vállalta, hogy nagy
községük e jeles férfijának em
lékét híven ápolja. 

Zsoldos Barnabás 

eszköz. Csak ez oldja és viszi le 
a tűzveszélyt is okozó rengeteg 
olajat, mocskot a mozdonyok 
alvázáról. 

- Amióta a körülményeket 
ily módon javítottuk, az embe
rek sokkal igényesebbek lettek 
- jegyzi meg Gáspár László. 
- Már nem kell a tízórait, a hi-
deg vacsorát a munkapad tete
jén kiteregetni. Az étkezősarok, 
vagy ahol erre futotta, mint a 
lakatosoknál, a külön étkező
helyiség, benne a fehér csem
pés mosdó, emberhez méltó kö
rülményeket teremt. Ráadásul 
így mindenki jobban vigyáz a 
rendre, sőt takarít is önmaga 
után . .. 

KÖLCSÖNÖS 
BIZALOM 

Miután a kisebbik mozdony
színhez érünk, büszkén mutat
ják ott is a megvilágított mun
kapadokat. A hajdani saras vá
gányközt kibetonozták, s mi 
több: oldalaknás a szerelőtér. 
Így kényelmesen hozzáférnek a 
dolgozók a mozdonyhoz. 

- Könnyebben, gyorsabban 
javítunk. De nézzen csak a fal
ra, ott is lát valamit - szól Mo
hácsi László. 

Valóban, szemben az éppen 
pihenő M 40-essel, hatalmas 
tábla, rajta különféle tömítések. 

- Ezekért a filléres anyago
kért ma már nem kell a szer
tárba futkározni, külön kiírat
ni, vételezni! 

- A kaput is mutassa meg, 
főnök! - hangzik valahonnan 
az aknából. 

A teleszkópos, úgynevezett 
Scaandor-kapukat a „reuma el
leni védekezés" jegyében sze· 
relték fel. Csak ezzel rr.integy 
3-4 Celsius fokkal emelkedett a 
belső hőmérséklet. Remélik, 
hogy a szakszervezeti bizottság 
további támogatásával rövide
sen a másik mozdonyszín bejá
ratán is hasonló lesz. Ott egyéb
ként még látni egyet abból a bi
zonyos ágyúkályhából, de -
mint hírlik - már nem sokáig. 
Annak ma már múzeumban a 
helye. 

Győri András 

Ferencvárosi kocsivizsgálók 

Első helyen a brigádok között 
A ferencvárosi körzeti 
üzemf őnökség vontatási 
üzemegységének Új Élet 
szocialista brigádját nem 
könnyű megtalálni. Sok
sok vágányon kell átvágni, 
jókorát gyalogolni, hogy a 
brigád vezetőjét, Zámbó 
István csoportvezető-he
lyettest elérjük szolgálati 
helyén, a Május 1. lakta
nyában. A beszélgetés sem 
lehet folyamatos, meg
megcsörrennek a telefo
nok, nyomban intézkednie 
kell. Határozott, erélyes 
szavak hangzanak el. 

Ha a brigád valamennyi tag
ját meg akarnánk keresni, lejár
hatnánk a lábunkat: területileg 
szétszórva, mind a tizennégyen 
kocsivizsgálói, illetve féklakato
si munkakörben dolgoznak. 
Legtöbbjüknek két-három 
szakmája is van. Putnoki Sán
dor Csepelen, Somogyi István 
a Budapest-Kikötőben, Kánai 
János és Vinczur Mihály a So
roksári úton tevékenykedik, Se
res Sándor pedig a hizlalót és a 
Duna-partot látja el. Az ide tar
tozó ipartelepek igen fontos 
szolgálati helyek, már csak az 
exportszállitmányok miatt is. 

Reflektorfényben 
- Behálózzuk az egész pá

lyaudvart - mondja Zámbó 
István. - Elsősorban a bizton
ságos közlekedést, a balesetek 
megelőzését szolgáljuk a vona· 
tok vizsgálatával, s a fékpró
bákkal. 

Ha csak erről lenne szó, a bri
gád aligha hívta volna fel ma
gára a figyelmet. Igaz, hogy az 
elsők között · alakultak meg 
1960-ban, s végül 1980-81-ben 
elnyerték az arany fokozatot is, 
de nem ez a döntő. Hanem az, 
hogy a körzeti üzemfőnökség 
brigád vezetőinek tanácskozá · 
sán - szavazással - felállított 
sorrend szerint: a múlt évi 
munkában ó?c végeztek az első 
helyen. Az őszi csúcsforgalom 
idején különösen kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. 

Ősszel csatlakoztunk a 
felszabadulási munkaverseny
hez - mondják. - Elsőnek kö
töttük meg a szerződésünket. 
Vállaltuk, hogy az éjszakai szol
gálatok befejeztével - ha szük
séges -, havi harminc óra tár
sadalmi munkát végzünk: a sé
rült kocsikat „kifogjuk", s a ki
sebb javításokat a helyszínen 
elvégezzük. A vágányközi javí
tással lényegesen csökkenteni 
lehetett a kocsitartózkodást, 
meggyorsítani a tehervonatok 
indítását, áthaladását. 

Megszervezték a kocsialkat
részek és az úgynevezett OH
anyag, és az ócskavas gyűjtését 
is. A még használható alkatré
szeket azóta is beküldik a fiók
műhelybe, ahol örömmel fogad
ják, és újra felhasználják. Tud
valevő, hogy elég sok olyan al
katrész kerül a vágányok közé, 
amelyek egyébként hiánycikk
nek számítanak. Ezért fontos ez 
a vállalásuk. 

Lapozom, nézegetem a tet
szetős, szépen, gondosan veze
tett brigádnaplót. Ha valami, 
hát ez híven tükrözi azok mun
káját, életét, akikről szól. Hadd 
idézzem a decemberi bejegyzé
süket: 

„Az év utolsó hónapjában is 
sikeresen teljesítettük vállalá
sainkat. Vágányközti javítást 
végeztünk 117 kocsin, 28 ezer 
forint értékben. Futó-, illetve 
főjavításra 87 kocsit utaltunk 
a különböző műhelyekbe. Kiso
rozás nélkül 12 darab oldalaj
tót szereltünk helyre. Decem
ber 16-án egy kocsi ágytokja 
kifordult, ezt segélymenet 
igénybevétele nélkül helyreállí
tottuk." 

Beszédes számok 
Ha már az eredményeknél 

tartunk, nézzük az 1983-as év 
összefoglaló értékelését is. 
Megjavítottak 1292 teherkocsit, 
mintegy 310 ezer forint érték
ben. Az egyéb javítások össze· 
ge 13 ezer forintot tesz ki. 
Szinte hihetetlen, hogy ilyen 
szép summára rúg az apró 
„bütykölé;;ek" értéke, hogy 
odafigyeléssel, lelkiismeretes
séggel mily sokra lehet vinni. 
Hogy a kis baj megszüntetésé
vel mennyi nagyobb bajt lehet 
megelőzni. 

A hulladékvas és az alkatré-

szek gyűjtését folyamatosan vé
gezték. Mint az összegzéskor ki
derült, ezt sem tették hiába: 
13 346 forintot „könyvelhet
tek" el végül . Ide kívánkozik az 
is, hogy a két kommunista mű
szakban 141 órát teljesítettek, s 
ez is több mint 12 ezer forint ér
tékű teljesítmény. 

Nem lenne teljes a kép, ha 
nem szólnánk azokról a szom
batonként végzett munkákról a 
ferencvárosi kocsijavító mű
helyben, amelyekkel segítették 
az ott dolgozókat. A lakatos, ko
vács, hegesztő szakmájú bri
gádtagok, amikor tehették be
mentek, s a 82 társadalmimun
ka-óra során 25 kocsit javítottak 
meg. Ennek értéke: 6 ezer fo
rint. 

Ám a most felsorolt forintér
tékeknél többről van szó. Ré
szint arról, hogy az effektív, 
kézzelfogható értéken túl ahhoz 
is hozzásegítették a vasutat, 
hogy több kocsi futhasson; az 
ipari és mezőgazdasági anya
gok időben eljuthassanak ren
deltetési helyükre, s ezzel már 
forintban nem mérhető hasz
not hajtottak. S szót kell ejteni 
arról az erkölcsi értékről is, 
amit ez az emberi helytállás, hi
vatástudat jelent. A brigád szo
cialista mivoltáról. 

Önzetlenül 
Az erkölcsi értékről szólva 

nem hagyhatjuk figyelmen kí
vül az önzetlenség más meg
nyilvánulásait sem. Régóta pat
ronálják a XVII. kerületi 525-ös 
számú óvodát, amelyben a múlt 
évben 82 óra társadalmi mun
kával 2460 forint értékben nyúj
tottak segítséget. Patronálnak 
egy idős asszonyt is, Németh 
Jánosnét, akinek felaprították a 
téli tüzelőjét, elvégezték a ház 
körüli munka nehezebbjét. 
A gondoskodás ezernyi példáját 
hosszan sorb1natnánk. Említ
hetnénk még, hogy azt a helyi
séget, ahol beszélgetünk, 
ugyancsak ők meszelték ki az 
őszön. 

Mindezt hallva azon tűnő
döm, hogyan jutott ennyi mun
kára idejük? Úgy, hogy akar· 
ták. Nem sajnálták a fáradsá
got, az időt. Példát adtak más 
brigádoknak is. Csak dicséret 
és köszönet illetheti őket. 

Paládi József 
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Hatvan állomás dolgozói 
és vezetői szerény. szorgal
mas, segítőkész munkatárs
ként ismerték meg Juhász 
Lajost, aki most vonult 
nyugdíjba. 1943 januárjában 
szerződéses vonatfékező
ként került az állomásra. 
A tanfolyamok elvégzése 
után J ászdózsára helyezték, 
majd 1955-ben vissza Hat
vanba, ahol váltókezelőként, 
külső forgalmi szolgálattevő
ként, rendelkezőként, az 
utóbbi időben pedig kocsün
tézőként dolgozott. Több 
mint 40 évi szolgálat után, 
főellenőri rangban fejezte be 
januárban pályafutását. 

A szakszervezetnek és a 

pártnak évtizedek óta tagja 

volt, s a pártalapszervezet 
vezetőségébe nemegyszer 
beválasztották. Jó munkáját 
öt esetben Kiváló dolgozó 
kitüntetéssel, illetve Munka 
Érdemrenddel ismerték el, a 

múlt évben pedig elnyerte a 

Szolgálati emlékérem 40 
éves fokozatát. Így vívta ki 
mindenki előtt az elismerést 
és dicséretet. 

Szűcs Ferenc 

Átadta 
a szolgálatot 

s 
Kakas József főellenőr a 

38 évi vasúti szolgálatából 
három évtizedet a felépítmé
nyi anyagok kezelésével töl
tött el, és tíz évig volt a vas

útigazgatósági osztószertár
főnökség felépítményi 
anyagkezelő-raktárvezetője. 

Mint egykor sokan, ő is 

pályamunkásként kezdte 
vasúti szolgálatát, vasutas 
szülők gyermekeként. Az 
előmunkási, majd pályames
teri tanfolyam elvégzése 
után a pécsi igazgatóság te
rületén különböző pálya
mesteri szakaszokon teljesí
tett szolgálatot. Felelősség
teljes szakvonali munkája 

, mellett a társadalmi munká
ból is kivette részét. Tagja 
volt a dombóvári járási 
pártbizottságnak, a szak
szervezeti bizottságnak és a 
bizalmi testületnek. 

Áldozatos munkáját a 

Munka Érdemrend bronz 
fokozatával ismerték el, s a 

Kiváló vasutas kitüntetés 
mellett számos más kitünte
tés birtokosa. Munkatársai
tól meghitt, baráti ös�zejöve
telen köszönt el. 

Szabadkai József 
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Egy főnök visszatekint 

Negyvenháro,n év 

a pályafenntartásnál 
A közelmúltban ment nyugdíj
ba Szabics István, a kecskeméti 
pályafenntartási főnökség veze
tője. Hosszú, több évtizedes 
vasúti pályafutásáról szolgála
tának utolsó napjaiban beszél
gettünk . 

- A vasúthoz 1938-tól jár
tam dolgozni - emlékezik. -
A karcagi pályamesteri szaka
szon voltam fűtiszt(tó, majd se
gédmunkás, később 11940-tőll 
mint különszerződéses pálya
munkást alkalmaztak. Igaz, 
minden év vége felé felmond
tak, majd egy-két hónap múlva 

ismét visszavettek, mint a leg
több pályamunkást. .Ebben az 
időszakban voltam pályakocsi
vezető, vonalgondozó, irodai se
géderő, de előfordult az is, hogy 
két-három hétre átadtak a for
galomnak váltóőrnek. 

Felfigyeltek 

szorgalmára 

1941 végén munkásokat to
boroztak a szeretfalva-dédai 
vasútvonal építéséhez, ő is je
lentkezett. Ettől kezdve már 
nem szakították meg szolgálati 
idejét. Itt csak pár hónapot töl
tött el pályamunkásként. Felfi
gyeltek rá, bevitték az irodába 
teljesítményelszámolónak. Pár 
hónapi gyakorlat után ugyanazt 
a munkát végezte, amit ma egy 
elszámoló pályamester csinál. 
Akkor a szakasz létszáma 

400-600 között mozgott. 
A vasútépítőktől vonult be 

tényleges katonai szolgálatra. 
A felszabadulás előtt pár nap
pal Tatán hadifogságba került, 
ahonnan csak 1948 nyarán jött 
vissza. Asztrahánban egy vas
útépítő brigád vezetőjeként dol
gozott. 

Amikor hazajött, ismét a kar
cagi szakaszon talált munkát. 
1949-ben munkásokat lehetett 
javasolni felsőfokú is,rnlára. Őt 
is javasolták. Munka mellett, 
egyéves, jeles eredménnyel 
végzett előkészítő tanfolyam 

után felvételi nélkül vették fel a 
budapesti Műszaki Egyetem 
út-vasút-alagútépítő szakára, 
amit sikeresen elvégzett. Köz
ben felhelyezték a Józsefvárosi 
Osztálymérnökséghez, ahol elő
adói, vonalkezelői és szakasz
mérnöki munkakörökben dol
gozott. 1954 őszén mint mérnö-

Veszprémvarsány 

köt vitték be szakinstruktornak 
a Vasútpolitikai Főosztályra. 
A következő év nyarán Kecske
méten megüresedett a vezető
mérnöki beosztás, amit neki 
ajánlottak fel. Így került 
1955-ben a kecskeméti pálya
fenntartási főnökségre vezető 
mérnöknek. 1974. július l-től 
pedig megbízták a főnökség ve
zetésével. 

- Ittlétem alatt nagyon so
kat változott a pályafenntartási 
munka - folytatja a visszaem
lékezést. - Amikor ide jöttem, 
hagyományos módszerrel, a ré
gi szervezeti formával dolgoz
tunk. A 60-as évek elején meg
jelentek a nagy teljesítményű 
pályafenntartási gépek. Az el
sők között vállalkoztunk arra, 
hogy kipróbáljuk azokat. Így 
kaptuk meg a BUDA aláverő
ket, majd a többi gépeket, 
amikkel a fővonalon dolgoz
tunk. A csökkenő létszám mi
att, a városi pártbizottság segít
ségével. felmértük Kecskemé
ten az iparban foglalkoztatottak 
helyzetét. Sajnos a pályamun
kások jövedelme és munkakö
rülményei alatta maradtak a 

városi átlagnak, s ez nagy elszí
vó erőt jelentett. Szívósan ku
tattuk, hogy mit tehetünk dol
gozóink érdekében. 

Elsők között 

- És mit tettek? 
- Az országban az elsők 

között szerveztük meg a gép
kocsival való közlekedést, 
előbb teherautókkal, majd ké
sőbb autóbuszokkal. Ezzel 

együtt kia:lakítottuk a főpálya
mesteri szakaszok rendszerét. 
A korábbi 21 szakaszt 6 főpá
lyamesteri szakaszba vontuk 
össze. A változás sok gonddal 
járt, de az élet igazolta : helye
sen cselekedtünk. A gyors átál-

lás csökkentette a veszteségidő
ket, eredményesebb lett a fő
nökség munkája. A gépesítés 
javította dolgozóink élet- és 
munkakörülményeit. Megoldot
tuk 250-280 dolgozó munka
helyre történő kiszállítását, ebé
deltetését, helyszínen való teáz
tatását. A munkakörülmények 
javulása megállította a mun
kaerő-elvándorlást. 

Szabics István széles körű 
mozgalmi tevékenységet is foly
tatott. 1952-ben vették fel a 

pártba és egy évvel később már 
az osztálymérnökség pártalap
szervezetének titkára lett. Kecs
keméten, az ellenforradalom le
verése után néhány társával 

hozzákezdett a párt újjászerve
zéséhez. 1957. novemberében 
tagja lett az MSZMP megyei, 
városi intéző bizottságának, ké
sőbb a megyei és városi pártbi
zottságnak. sőt a városi pártbi
zottság végrehajtó bizottságá
nak is. Sokrétű, áldozatos mun
kájáért 1957. november 7-én a 

Magyar Szabadság Érdemrend 
bronz fokozatával tüntették ki. 

Rádolgozott 

A sok társadalmi munka 

szinte minden idejét lekötötte. 
Ezért kérte, hogy mentesítsék a 
városi és megyei pártbizottság
nál választott tisztségei alól. Ez 
részben megtörtént azzal a mó
dosítással, hogy beválasztották 
a megyei pártbizottság mellett 
működő fegyelmi bizottságba, 
amelynek immár 20 éve tagja. 

Közben mérnöki továbbkép
zésre járt, elvégezte az ML esti 
egyetem szakosítóját is. Kima
gasló tevékenységét többször 
elismerték. 1982. novemberé
ben a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatával tüntették ki. 

- Szolgálati idejét 20 hónap
pal meghosszabbítva vonul 
nyugdíjba. Mit csinál ezután? 

- Negyvenhárom és fél évet 
töltöttem a pályafenntartásnál, 
ebbó1 28 évet Kecskeméten. 
Ennyi időt nem lehet elfelejteni. 
A vasúttól nem szakadok el, hi
szen tagja vagyok a vasúti párt
bizottságnak, így továbbra is 

segítem a terület munkáját. Ha 

munkahelyemen kérik a szak
mai segítségemet, akkor bármi
kor szívesen jövök - mondja 

befejezésül Szabics István. 
Gellért József 

Tiszta, rendezett állomás 
A peronszegélyek most is 

frissen meszeltek. Horváth 
Gyula málházó érkezésemkor 
éppen a seprővel foglalatosko
dik. Azt mondják, nagy része 
van abban, hogy az állomást az 
igazgatósági tisztasági verseny
ben kellően értékelték és jutal
mazták. 

Ajó példa 
követőkre talál 

munkból egy tartalékos forgal
mi szolgálattevő, egy váltókeze
lő és egy sorompókezelő ... 

A munk�ról, a személy- és 
áruszállítási teljesítményekről 

is szó esik. 

Ok és okozat 

- A tervezett egymillió 196 
ezer forintos személyszállítási 
bevételünket nem sikerült 
1983-ban teljesíteni, hiszen 

feleket - folytatja a tájékozta
tást Kégli Imre. - Sikerült is 
céljainknak megnyerni őket. 
Így a tervezett 9500 tonnával 
szemben 11 522 tonna árut fu
varoztunk, és csaknem 9 száza
lékkal javult a kocsikihaszná
lás, illetve csökkent a kocsitar
tózkodás ... 

Együtt 
a bizalmiakkal 

- Úgy helyes, ha ráérő idő- mintegy százezer forinttal elma- - A munka minőségének ja-
b · d · 't · "k radtunk a tervtől - mondja az vításához a szakszervezeti fel-en mm annyian segi JU a állomásfőnök. Az okot azonban takarítók munkáját - jegyzi adatok jobb, következetesebb 
meg Horváth Gula. ő egyéb- ő nem egyébbel, csak azzal ma- elvégzése is hozzájárult - véle
ként tavasztól őszig az állomás gyarázza, hogy nem elég körül- kedik Cserháti Károly, az állo
önkéntes kertésze. Gc!':lozza, tekintéssel készült a menet-

másiak főbizalmija. - Nagyon 
azonkívül őrzi is a virágokat. rend· - A sokat ígért egyezte- jó a kapcsolatunk a veszprémi tés ellenére a vonatok és az Előfordul ugyanis, hogy egyik- körzeti üzemfőnökség gazda-
másik utas megfeledkezik ma- autóbuszok párhuzamosan köz- sági, párt- és szakszervezeti ve
g' 'l lekednek Veszprém és Győr kö- zetésével. Idei célkitűzésünk, a

� állomásfőnök, Kégli Imre �ör. 
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s gg szorosa ra zzu az 
Farsangi bál 

A sátoraljaújhelyi pályafenn
tartási főnökség KISZ-alapszer
vezete a közelmúltban műsoros 
farsangi bált rendezett a vasu
tasok klubhelyiségében. A jól 

sikerült műsoros estet virrada
tig tartó farsangi bál követte. 
A talpalávalót az I-es főpálya
mesteri szakasz amatőr zeneka
ra szolgáltatta. 
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Sz. Jakab István 

Kocsigazdálkodás 
Az elmúlt évben sok gond volt a teherkocsi-gazdálko

dással. A vasút naponta 900(1) üres kocsival adott keve
sebbet, mint amennyit a fuvaroztatók kértek. Miért? Ta
lán kevés a vasúti teherkocsi? Igaz ugyan, hogy új ko
csik beszerzésére egyre kevesebb a lehetőség, mégis 
azt kell mondanunk, hogy a kocsihiányt nem ez okozza. 
Jobb kocsigazdálkodással, belső szervezéssel, fegyel
mezettebb munkával orvosolni lehetne a fuvaroztatók 
panaszait. 

1983-ban naponta 5330 tehervagon várt javításra, ami 
köze! ezerrel több az egy évvel korábbinál. Figyelme
sebb elegyrendezéssel, a javítási átfutási idők csökken
tésével, jobb alkatrészellátással csökkenteni lehetne 
ezt a számot. Határállomásainkon Záhonytól Lököshá-
zán át Komáromig ezerszámra álltak azok a vagonok, 
amelyeket a szomszédos vasutak képviselői nem vettek 
át. Ezeknek a kocsiknak az aránya 1981-ben még alig 
több a kilépő összes kocsik 4,4 százalékánál, de az el
múlt évben már elérte az 5,6 százalékot. A teherkocsik 
növekvő határállomási tartózkodása akadályozta az 
elegymozgást, plusz vonóerőt és létszámot kötött le. 

A rakott teherkocsik gyakran rakományigazítás miatt 
várakoznak. Az üres vagonokat sokszor műszaki hiba és 
takarítás miatt kell a forgalomból kisorozni. Egyes rak
tárnokok felületességéért ezreket kell fizetni. Az áruma
radvánnyal futó kocsikat a határállomásokon vonják ki 
a forgalomból és takarítják ki erre a célra létrehozott 
brigádok. A nemtörődömség, az ellenőrzés hiánya óriási 
népgazdasági kárt okoz. 

A közelmúltban az ellenőrzés fontosságát említettem 
két üzemfőnök-helyettesnek. Ingerülten válaszoltak. 

- Ellenőrzés? Hová gondol? Még azt se tudjuk min-
dig ellenőrizni, ami a vasutasok életbiztonságát szava
tolná, nemhogy a fuvaroztatók által visszaadott kocsi
kat! 

Nem vitattam, ma sem vitatom, hogy nehéz helyzet
ben vannak az állomásfőnökök, az .ellenőrzésben érde
kelt vezetők, de szigorú ellenőrzés, következetes intéz
kedés nélkül nem várható lényeges javulás a kocsigaz
dálkodásban. 

A vasúti szakemberek szerint 1983-ban az összes sé
rült vagon javítási költségeinek több mint egyharmadát, 
vagyis 150-160 millió forintot a rakodás közben bekövet
kezett sérülések helyreállítására fordított a MÁV. Ebből 
a jegyzőkönyvek, sérülési bárcák alapján alig 30 millió 
forintot lehetett a fuvaroztatókra áthárítani. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy az OPW kocsik esetében 
a hátrányok hatványozottabban éreztetik hatásukat. 
A vagonok körültekintés nélküli átvétele, az ellenőrzé
sek elmulasztása is hozzájárult ahhoz, hogy az OPW ko
csik forgalmából származó, 1981. évi 31 millió forintnyi 
nyereséggel szemben 1983 végére 100 milliós ráfizetése 
lett a MÁV-nak. 

Nincs tehát halasztani való idő. Minden érdekelttől -
raktárnoktól, kocsivizsgálótól és az ellenőrzésben érde
kelt valamennyi dolgozótól egyaránt - meg kell köve
telni, hogy azt a sérülést, amit a fuvaroztatók a figyel
metlen rakodással okoztak a teherkocsikon, az megala
pozott jegyzőkönyvek, javítási, sérülési bárcák alapján 
átszámlázhatók legyenek. A szakszervezeti bizottságok, 
tisztségviselők, termelést, gazdálkodást segítő munká
juk során ezekre a tennivalókra is irányítsák a figyelmet. 

Orosz Károly 

Bácsalmás állomás 

Jó a munkahelyi légkör, 
ismeretlen a munkaerőhiány 

Bácsalmásról hajdanán négy 
irányba indultak a vonatok. 
1885-ben épült és még az évben 
meg is nyílt a községet érintő 
első vasút, az 59 km hosszúsá
gú, szabadka-bajai vonal. A fő
állomáson kívül a falu és a hoz
zátartozó tanyavilág számára 
több megállóhelyet létesítettek: 
Bácsalmási vöröserdő, Bácsal
mási szó1ők és Almás. A század 
elején naponta 8 személyvonat 
közlekedett erre, a korabeli fel
jegyzések szerint sok utassal. 

1903. október 31-én adták át a 

Bácsalmást ugyancsak átszelő, 
71 km hosszú Kiskunhalas
Regőcze helyiérdekű vonalat. 
Trianon után alaposan átrajzo
lódott a déli határ, a két ország 
egymás közti viszonya is meg
romlott. Tucatnyi átvezető vas
útvonalon a minimálisra korlá
tozódott, majd meg is szűnt a 

forgalom, köztük a szóban for
gó kettőn is. Így Bácsalmásról 
már csak Csikériáig, illetve 
Ólegyenig jártak le a vonatok. 
A hatvanas években aztán 
mindkét vonalat felszámolták. 
csupán Csikéria felé maradt 
meg egy 3 km-es szakasz, amit 
iparvágányként jelenleg a Kun
bajai Állami Gazdaság használ. 
Ezzel egy vasúttörténeti legen
da véget ért. 

- A mai .vasútállomás von
záskörzete a szárnyvonalak 
megszüntetésével kiterjedté 
vált tájékoztat Varga 
György, állomásfőnök. - Bács
almást veszi igénybe a vidék 
szinte valamennyi Állami 
Gazdasága, termelőszövetke
zete. Évente kb. 60 ezer tonna 
áru kerül kocsikba, ebből 
15-20 ezer tonna cukorrépa. 
Tekintélyes a Szovjetunióba 

küldött élőállatfeladás, de in
dulnak kocsik közel-keleti ren
deltetéssel is. Hazai forgalom
ban a bor - szőlővidéken va
gyunk - és egyéb mezőgazda
sági termékek vezetik a listát. 
A leadási forgalom még ennél 
is nagyobb, hiszen évente 100 
ezer tonnát meghaladó áru
mennyiség érkezik, többségé
ben műtrágya, építőanyag és 
őrlemény. Kocsiellátásunk az 
országos átlagnak megfelelő 
csupán ősszel akadtak problé
mák az igénylések teljesítésé
ben. 

Bácsalmás azon kevés állo
mások közé tartozik, ahol isme
retlen a munkaerőhiány. Az 
utánpótlás is biztosított és nem 

divat a vándorlás sem. Ennek 
oka (az állomás vezetői szerint) 
a jó munkahelyi légkör. A vas
utasok szívesen dolgoznak itt, 
szót ért a vezető és beosztott ... 

Munkásőrök helytállása 
Dombóváron, az Udvari Vince munkásőregység ünnepélyes 

századgyűlésen Tulok Sándor egységparancsnok értékelte az el
múlt évi munkát, méltatta a munkásőrök helytállását a termelő
munkában és a fegyveres szolgálatban. A századgyűlésen Varga 
László, a vasutasszakasz parancsnoka immár hatodszor vehette 
át „A század legjobb szakasza", illetve a „Kiváló Parancsnok" 
kitüntetéseket. A vasutasszakaszból többen megkapták a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait is. 
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Hangverseny 
Debrecenben 

A debreceni területi szakszer
vezeti bizottság, a Hajdú me
gyei Állami Építőipari Vállalat 
szakszervezeti bizottsága, a 
debreceni vasútigazgatóság és 
a MÁV zenekari főnökség már
cius 5-én a Kölcsey Művelődési 
Központ színháztermében ren
dezte meg a XXIII. vasutas
építőmunkás hangversenyt. 

A rendező szervek nevében 
Halmos Sándor köszöntötte a 
megalakulásának 60. évforduló
ját ünneplő debreceni MÁV Fil
harmonikus Zenekart. Ünnepi 
megemlékezésében felelevení
tette az eltelt hatvan esztendő 
eredményeit, gondjait. Szólt ar
ról, hogy a 71 tagú együttes 
évente 50-60 hangversenyen és 
100-110 előadáson szerepel. 
Megalakulása óta 7640 előadást 
tartott itthon és külföldön. Tag
jai 11 ország 67 nagyvárosában 
léptek fel. Budapesten megtar
tott koncertjeik, illetve rádió- és 
tv-felvételeik, valamint az első 
nagylemez megjelenése is bizo
nyítja, hogy a zenekar művészi 
színvonalon tolmácsolja a klasz
szikusok műveit és a ma élő ze
neszerzők alkotásait. 

A MÁV Filharmonikus Zene
kar ez alkalommal Mozart, 
Wagner, Weber, Haydn, Jo
hann Strauss műveiből adott 
elő Sándor János érdemes mű
vész, a Magyar Állami Operház 
karnagya vezényletével. A zsú
·folásig megtelt színházterem
ben a műsor méltán aratott si
kert a vasutasok és az építő
munkások körében. A sikerben 
részük volt a neves előadóknak: 
Horváth Józsefnek, a Magyar 
Állami Operaház magánéneke
sének, Czakó Mária Liszt-dí
jasnak és Bárány Pál László
nak, a Csokonai Színház ma
gánénekesének, valamint Gel
lén László oboaművésznek, aki 
Haydn C-dúr oboaversenyét 
szólaltatta meg. 

MAGYAR VASL"TAS 

A.z utasok kiszolgálása után 

SZABAD IDEJÉBEN ÉNEKEL 
Farkas László sikere a tét,é nótaversenyén 

Farkas Lászlóval a televízió
ban, a „Nyílik a rózsa" nótaver
senyen találkozhatott a közön
ség. Most azonban munkahe- · 
lyén, a Keleti pályaudvaron, 
az Utasellátó Vállalat egyik 
standjánál beszélgetünk. Sokan 
veszik körül, és miközben az 
emberek vásárolnak, gratulál
nak, további sikereket kíván
nak neki. 

Táncdallal kezdte 

- A televíziós szereplésem 
óta sokan felismernek, megszó
lítanak az utcán. Ez nagyon jól
esik. Már 1976 óta tanulok éne
kelni a postások Erkel Ferenc 
Zeneiskolájában, Toldi Mária 

stúdiójába táncdal szakra jár
tam. Tizenévesen még engem is 
a tánczene érdekelt. A zeneis
kola dÍákjai félévenként vizsga
előadáson mutatkozhattak be a 
közönség előtt. Egy idő után ta
náraim felfigyeltek arra, hogy a 
nótaénekléshez talán még na
gyobb a tehetségem. Az egyik 
vizsgakoncert végén cigányda
lokat énekeltettek velem, és 
nagy sikert arattam. 

- Ez volt az első kísérlet. 
- Valóban. De ennél jelen-

tősebb, hogy tavaly részt vet
tem, Csepelen, a Rideg Sándor 

latot kialakítani. A tévés fellé
pésem előrelendítette az 
ügyem, hiszen most egy buda
pesti nagyvállalathoz hívtak 
szerepelni. 

Apja a váltótárs 

- Miként tudja a jelenlegi 
munkáját és az éneklést össze
hangolni? 

- Három napig egyfolytá
ban reggel hattól délután hatig 
árusítok itt, a pályaudvaron. 
Utána három szabadnap kö
vetkezik. Szerencsére a váltó
társam az édesapám, így nem 
okoz gondot a helyettesítés, ha 
hirtelen valami miatt felborul
na a megszokott munkaritmus. 
Az nem jó, hogy nem tudok 
mindennap énekelni, skálázni, 
előadást hallgatni, mert a mun
kám ezt nem teszi lehetővé. 
Minden szabadidőmet az ének
tanulásnak szentelem. Jelenleg 
Lorenz Klára és Kovács Mag
da tanít. 

- Elégedettek voltak az ed
digi teljesítményével? 

- Igen, hiszen csak tavaly 
óta foglalkozom magyar nóták
kal és cigánydalokkal. A „Nyí
lik a rózsa" vetélkedőn össze
sen 758-an indultunk, és mind-

össze 25-en jutottunk el a tele
víziós elődöntőig. Nagyon erős 
a mezőny. Izgulok, mert a pont
számok alapján a harmadik 
helyről a 9. helyre kerültem. És 
mindössze 14-en juthatnak be a 
középdöntőbe. A hátralévő 
elődöntők alatt most már csak 
reménykedhetek abban, hogy 

talán sikerül. Ha nem jutok be 
a középdöntőbe, akkor sem 
bánkódom, hiszen ezen a vetél
kedőn a bemutatkozás, a sze
replés lehetősége mindennél 
többet ér. 

Tovább tanulni. 

- Mik a tervei? 
- Szeretnék mielőbb végle-

ges működési engedélyt szerez
ni. Ahhoz azonban, hogy az 
ORI-ban, vagy az OSZK-ban 
meghallgassanak, legalább 200 

dalt kellene tudnom. Úgy terv
ezem, hogy kétévi kemény, ki
tartó munkával talán sikerül 
megszerezni ezt is. Addig azon
ban még sokat kell tanulnom. 
Különösen a cigánynépzene ér
dekel. Kovács Apollónia fel
ajánlotta a segítségét, és ez 
nagy öröm nekem. 

-cs. i-
Művelődési Ház népdaléneke- -------------------------
seknek meghirdetett vetélkedő-
jén. Mintegy 130 jelentkező kö
zül a harmadik helyen végez
tem. Az első három helyezett· 
1984. december 31-ig érvényes, 
ideiglenes működési engedélyt 
kapott. 

- Hogyan él ezzel a lehető
séggel? 

- Szeretném minél jobban 
kihasználni, de ez nem is olyan 
egyszerű, hiszen ahhoz, hogy 
felléphessek valahol, az ORI 
szervezőivel kellene jó kapcso-

Könyv- és virágkiállítás 

a debreceni klubkönyvtárban 
Kellemes tavaszi hangulat 

fogadta a betérő vendégeket a 
debreceni vasutas klubkönyv
tár nagytermében. A pici kóku
szoktól a reprezentatív pálmá
kig sok fajta növényben gyö
nyörködhettek azok, akik meg
nézték a klubkönyvtár és az 

ÉHF kertészetének közös kiállí
tását a mezőgazdasági könyv
hónap alkalmából. 

Nagy Imréné szb-titkár üd
vözlő szavai után Lazányi Sán
dor, az ÉHF vezetője kalauzolta 
a vendégeket a szakkönyvek és 
a virágok sokasága között. 

Hagyományok új köntösbe� 

Talán ennél is nagyobb sikert 
arattak az orchideákból, gerbe
rákból, fréziákból alkotott csok
rok, asztali díszek, ami a nyír
egyházi kertészet szakemberei
nek tudását, ízlését dicséri. 
A klubkönyvtár vezetőjének -
Müller Károlynak - az irányí
tásával összeválogatott szak
könyveket Tóth József kerté
szetvezető ismertette az érdek
lődő kiskerttulajdonosokkal. 

Tavaly ősszel megszépülve, 
megfiatalodva, új elrendezésű 
termeivel megnyitotta kapuját 
a Vasutasok Szakszervezete pé
csi művelődési háza. Fiatal ve
zetősége jó ötletekkel, lendüle
tesen fogott munkához, hogy a 
hagyományokat folytatva - ré
gi népszerűségével - várja 
vendégeit a „vasutas"-nak be
cézett ház. 

Az avatásról annak idején be
számoltunk. Lássuk, azóta mire 
jutottak? 

A művelődési ház állandó 
vendégei a nyugdíjasklub tag
jai, a vasútmodellezők, s ez az 
otthona a fúvószenekar tagjai
nak is. Működik a színjátszó 
kör, s újra szerveződik az ifjú
sági klub is. Az állandó progra
mok mellett számtalan rendez
vény zajlik itt. 

Februárban például itt forga
tott a pécsi televízió; a Sorstár
sak című műsorban a ház igaz
gatója, Molnár Géza is megszó
lalt. Tartottak itt sváb bált, 
majd vasutas bált, s ezt követte 
a fúvószenekar jól sikerült csa
ládi estje. Jó kezdeményezés: 
szerdánként, amíg a szülők 
próbálnak, gyermekeik a zene
óvodában énekelve játszhat
nak - zenepedagógus irányítá
sával. 

A rendezvények mellett kiál
lítások is tarkítják a ház életét, 
vonzzák a látogatókat. Nemrég 
a Pásztorélet - betyárélet cí
mű néprajzi kiállítás volt látha
tó. Március elején tíz foglalko
zásból álló szőlészeti-borászati 
tanfolyamot indítottak, a hónap 
végén pedig itt tartják a Füles 
országos rejtvényfejtő verse
nyének első fordulóját. 

A jiatalabb korosztály is 
megtalálja itt a kedvére valót. 
Járhatnak a rock-klubba, tánc
iskolába, de a KISZ-alapszerve
zetek és szocialista brigádok is 
tarthatnak összejöveteleket a 
Hi-fi berendezéssel felszerelt 
kisteremben. Otthonosan érzik 
magukat, akik munka után el
jönnek ide, s a változatos, érde
kes programok biztosítják azt, 
hogy senki se unatkozzon. 

A vasutas művelődési ház in
formációs táblája sosem üres. 
A szakszervezet támogatását él
vező vezetőség fáradhatatlanul 
dolgozik. Az eddigi eredmény 
nagyon biztató: a régi látogatók 
újra itt vannak, de egyre több 

új vendég is bekukkant ide, 
hogy holnaptól törzshelyévé 
váljon a „vasutas". 

Az eddigi eredmények tehát 
nagyon biztatóak, egyre több 
vendég jár ide. 

Németh Tibor Nagy Béláné 

Randevú Garai Gábor költővel 

A hivatalok és intézmények 
szakszervezeti bizottsága már
cius 13-án író-olvasó találkozót 
rendezett a MÁV Vezérigazga
tóság konferenciatermében. 
Garai Gábor, háromszoros Jó
zsef Attila-díjas, Kossuth-díjas 
költő örömmel tett eleget a 
meghívásnak, annál is inkább, 
mert ő is vasutas volt. Több 
évig a vezérigazgatóságon 
pénzügyi főelőadóként dolgo
zott. 

A megjelenteket Pauer Oli
vérné, a hivatalok és· intézmé
nyek szakszervezeti bizottságá
nak munkatársa, majd Koncz 
József, a MÁV Vezérigazgató
sága szb-titkára köszöntötte. 
Utána Szabó Béla, a vezérigaz
gatóság szb-jének oktatási fele
lőse ismertette Garai Gábor 
életútját, irodalmi munkássá
gát. 

Garai Gábor jelenleg az író
szövetség főtitkára, a Látóha
tár főszerkesztője. Versei, köte
tei, műfordításai sokak ked
velt olvasmánya. Munkássá
gáért 1965-ben Kossuth-díjat 
kapott. 

A szerző több versét olvasta 
fel és fűzött hozzá magyaráza
tot, kiegészítőt. A szakszerveze
ti bizottság könyvet ajándéko
zott annak, akik a cím nélkül 
felolvasott verseket felismerték. 
Garai Gábor végül válaszolt az 
irodalom iránt érdeklődő vas
utasok kérdéseire. Hasznos, ér
dekes találkozó volt. 

Garai Gábor költő pályafutásáról beszél 

Az író-olvasó találkozó résztvev6i 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

Üdülő a hegyekben 
(Kiss Attila grafikája) 

Klenczné Földi Irén 

Úti levél 
Havas slkon tus-jelek, 
a fák ímak levelet -

ponttá lesznek kis falvak, 
sorok közt leng a vonat . . .  

Pusztaszabolcs után 
szlnesre vált a táj -

egy zöld tábla felett 
kék varjak lebegnek 
s a kukorica-szár 
sárga pruszlikja már 
a feltámad6 szél 
delejét61 remél 
vetk6zést, álmokat 
h6dunnácska alatt. 
Távol tanya pipál, 
messze szekér zihál, 
megered az apr6, 
szálasan hu/16 h6 
s mlg fogy a Dunántúl, 
levelem halványul -

alagút boríték, 
eltűnik a vidék . . .  

Németh István 

Néha fázunk 
Megpirosodott kezünkben 
a jelen 

fagyott könyörg6 r6zsaként 
- lehelj rám néha - arcunkon ablakok jég
meséi 
könyörtelen éjszakákkal 
zörögnek vagy szánként 
siklanak 
akár a vonatkerekek 

alig látni a messziket 
h6 és ködbalzsam 
bújik a jelz6kre. 

Bíró László 

Zöld és piros 
Kigyúl 
a :.silld, 
ha meguületünk. 

Rohanó ronat 
a:.s életünk. 

Elkopik, 
mególl a motor. 
Pirosra t'ólt 
a kegyetlen uemafor. 

Madár János 

Csak annyi kell 
Csak annyi kell 
a.s embernek, 
hogy ner,etni tudjon. 
Hogy ssemébe lwltiJniJn a taross, 
amitől Pl-ftJlriJppen a /ch. 

.. 

' 
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MHSZ-közgyűlés, 
Pusztaszabolcson 
Pusztaszabolcs nagyközségi 

MHSZ-titkára Orosz László,• 

A Haladás zászlót adományozott 

a répceszentgyörgyi diákotthonnak 
MÁV-főfelügyelő. A közelmúlt- Harminc esztendeje jöttek napközben a környező hat köz
ban - mint évek óta már több létre hazánkban az általános is- ség tanulói is. Tavaly áprilisban 
esetben - közgyűlésen adott kolai kollégiumok. Vas megyé- 156 vasi jelentkező közül 60 leg
számot a területen végzett ben jelenleg Körmenden és tehetségesebbet választottak ki 
munkáról, az elért eredmények- Répceszentgyörgyön van bent- és iskoláztak be Répceszent
ről. lakásos képzés az alsó- és felső- györgyre. A gyerekekkel két 

Többek között figyelemre tagozatos általános iskolások labdarúgó-edzői képesítéssel is 
méltó, hogy a modellező szak- részére. rendelkező - az egyesület által 
kör tagja, Guruz Gábor máso- A répceszentgyörgyi a volt fizetett - testnevelő tanár fog
dik helyezést ért el a Fejér me- MÁV Nevelőotthonban kapott lalkozik. A Haladás szakmai ve
gyei verseny A/1. kategóriájá- helyet. Tavalytól speciális kollé- . zetői figyelemmel kísérik a gye
ban. A pusztaszabolcsi lövész- l 'k 
szakosztály is ott volt, és jól sze- giumként tartják számoh. A rekek előmenetelét. A tanu o 

repelt a Dunaújvárosban ren- Szombathelyi Haladás VSE a eddig is már több megyei tor

dezett éleslövészeten. Kiemel- megye labdarúgó utánpótlásá- nán bizonyították képességei
kedő eredményt ért el Görön- nak a nevelését vállalta ebben ket és a tanultakat. 
csér Sándor, aki megyei ver- az intézményben. Ide járnak Répceszentgyörgyön február 
senyen harmadik lett, az orszá- --------------------------
gos versenyen pedig a nyolca
dik helyen végzett. A rádiós 
szakosztálynak 27 tagja van. 
Ők is több versenyen vettek 
részt kisebb-nagyobb sikerrel. 

A nagyközségi MHSZ-klub 
további feladatának tartja a 
Pusztaszabolcson és környékén 
lakó vasutas fiatalok bevonását 
a Magyar Honvédelmi Szövet
ség munkájába. 

Tehetségkutató 

lövészversenv 
Már hagyományosan zajlott 

le a miskolci járműjavító üzem
ben a nemzetközi nőnap alkal
mából rendezett lövészverseny. 
Az üzem néhány évvel ezelőtt 
létesített pincelőterében az idén 
az eddigieknél is népesebb 
számban jelentek meg a legkü
lönbözőbb munkakört betöltő 
nők, akik légfegyverből 5-5 lö-

UTAZÁS '84 a Vásárvárosban 

A kiállítás megnyitásának napján ellátogatott a MÁV pavilonba Ju
har Zoltán belkereskedelmi miniszter is, akit Mészáros András vezér-

• igazgató-helyettes üdvözölt. 
(Skoda László felvétele) 

29-én emlékeztek meg a hazai 
általános iskolai kollégiumok 
három évtizedéről. Ezen a ta
nulók, a szülők és a helyi párt
és tanácsi vezetők jelenlétében 
zászlókat adományoztak a 
diákotthonnak. A Vas megyei 
diáktanács lobogóját Sutyinszki 
Mihály, a megyei művelődési 
osztály helyettes vezetője, a 
vasutas sportegyesület zöld-fe
hér szmu, Haladás-címeres 
zászlaját Csigó Szabolcs ügyve
zető elnök adta át Vagyar Ist
vánnak, a körzeti általános is
kola és kollégium igazgatójá
nak. 

Télbúcsúztató 

- nótaszóval 
Ha Mátyás nem talál je

get, hát csinál - tartja a 
néphit. Mi, hatvanon túliak, 
a közelmúltban baráti talál
kozóra gyűltünk össze, bú
csúztatni a fagyot. Hol en
nél, hol annál a nyugdíjas 
családnál találkozunk. Most 
éppen ránk került a sor, mi 
fogadtuk tucatnyi öreg bará
tunkat a hatodik emeleti pa
nellakásunkban. 

Előbb rímbe szedett stró
fáimmal köszöntöttem ven
dégeimet. Aztán Pogány Sa
nyi bátyánk, aki 82 éves, el
kezdett citerázni; felesége, 
Marika, pedig dalolni. Nem
csak a természetet szeretjük 
mi, hanem a szép magyar 
nótát is. 

Bálint István 
Kecskemét 

vést adtak le. A sorrend és a 1.....----------------------------------------

helyezés talán nem volt annyira 
fontos, mint az a cél, melyet a 
szervezők tűztek ki, vagyis a 
részvétel fokozása. Eddig 
ugyanis átlagosan 77 -97 kö
zött mozgott a résztvevők szá
ma, ebben az évben pedig 
összesen 115-en jelentkeztek, és 
vettek részt a versenyen. 

Jó tanuló -
jó sportoló 

Járműjavító filatelisták 

Már hagyomány, hogy Vas 
megyében évente értékelik és 
jutalmazzák azokat a jó spor
tolókat, akik a munkában, illet
ve a tanulásban is élen járnak. 

Bélyeggyűjtők közgyűlése és bemutató 
az Északiban 

Az MHSZ vezetősége a nőna
pi ajándékozásról sem feledke
zett meg. Ezzel szemben elérte 
azt, hogy az üzem női lövész
csapata számára az utánpótlás 
biztosított. 

Március 9-én a MÁV területi 
lövészversenyén részt vett a 
miskolci járműjavító 3 fős csa
pata is, ahol nyolc szolgálati fő
nökség versenyzőivel mérték 
össze tudásukat, méghozzá si
kerrel. Örvendetes, hogy a te
hetségkutató nm lövészver
senyen az üzemben szakmát ta
nuló hat ipari tanuló leány is 
részt vett. 

A tanulókat (az egyesületek 
javaslatai alapján) a megyei ta
nács művelődési osztálya mel
lett működő diáksportbizottság 
és az ifjúsági szervezetek képvi
selői minősítik. Vas megyében 
a jó tanuló-jó sportoló kitün
tető címet 27 fiatal kapta meg. 
Ezek közül 9 a Haladás VSE 
versenyzője. 

A jó dolgozó-jó sportoló ver
senybe csak azokat az egyesü
leti sportolókat nevezték be, 
akik főállásban nem a Haladás
nál dolgoznak 

Az Északi Járműjavító bé
lyeggyűjtő köre március 6-án 
tartotta beszámoló taggyűlését 
a Törekvés Művelődési Köz
pont brigádklubjában. A tag
gyűlésen a Magyar Bélyeggyűj
tők Országos Szövetsége, a Fi-
latéliai Szemle szerkesztősége 
és a művelődési központ veze
tősége is képviseltette magát. 
A titkári, illetve az elnöki beszá
molóban többek között elhang
zott: 

Az elmúlt esztendőben a kör 
hat előadásból álló filatéliai is
meretterjesztő sorozatot szerve
zett, melyet az előadók diavetí-

KERESZTREJBÉNY 

Vízszintes: Fontos szempont a 
munkaverseny értékelésénél. (Folyta
tása a 27 függőlegesbenJ 13. Tolna 
megyei község. 14. Ilyen életmód is 
van. 15. Halál, németül. 16. Orosz fér
finév. 18. Többet mond a valónál. 19. 
A per szereplője. 20. . . . Edouard 
(1832-1888) francia festő. 22. Félig 
lassan. 23. Ez az alkohol faszesz. 24. 
Mázol. 25. Elem. 26. Félig izzó. 27. Női 
név. 29. Káposztafajta. 31. Veszprém 
megyei helység. 33. Növény támasz-

szi. 65. A késnek van. 67. Gong párat
lan betűi. 69. Rag. 

Beküldendő: vízszintes 1 és folytatá
saként a 27 függőleges. 

Beküldési határidő: 1984. április 19. 
A megfejtéseket kérjük szerkesztősé• 
günk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A telephelyek egyenletes 
leterhelésének elérése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 4. 
számában megjelent keresztrejtvény 

helyes megfejtéséért: Dr. Varga Imre, 
Debrecen, Legányi u. 23., Frank Já
nos, Szombathely, Söptei u. 58/b., Ta
kács Zoltánné, Ópályi, Rajk u. 40., 
Sztanek László, Göd-Alsó, Budai 
Nagy Antal u. 3., Óhidi Olivér, Szom
bathely, Engels u. 64/c. 

ték. 34. Esetlen testű patás állat. 36. r==='--=----===================== 

Kötszergyár. 37. Okirat egynemű be- 2 3 8 9 10 12 
tűi. 38. Egyféle táplálékon élő állat. 40. ,1--�--l-.....J 
Kérdőszó. 41. Hangtalanul les. 42. 13 
A molibdén vegyjele. 43. Tokodi Sport 
Egyesület. 44. Véd. 46. Országos Terv- •�1-6-+----+--
hivatal. 47. Szereplő a Bánk bánban. 
49. Létezés. 50. Kimondott betű. 52. 20 Díszes est, fogadás. 54. Nem vágtat. 
55. A tantál vegyjele. 56. Francia rak
part. 58. Leszakítom, letépem. 60. Al
kotás. 61. Göngyölegsúly. 63. Tevé
keny. 64. Közel hozzá. 66, ... -ilang, 
Malájföldön honos fa. 68. Atejt párat
lan betűi. 69. Mesél. 

Függőleges: l. Valaminek parányi 
része. 2. Táncdalénekesnő, utónevé
nek kezdőbetűjével. 3. Ezen cserélik a 
gubát. 4. A bizmut vegyjele. 5. Helyha
tározó. 6. Spanyol férfinév. 7. Költöi el
beszélés állatszereplőkkel. 8 . ... Anita, 
amerikai írónő. 9. Állj ki az esőre! 10. 
Ételízesítő. 11. Vályúhoz terel. 12. Io
nok keletkezése. 17. Hangadásra ké
pes gyík. 19. Férfi szólam. 21. Becézett 
férfinév. 23. Paripa. 28. TelT()rszerve
zet. 29 ... . Immanuel (1724-1804) né
met bölcselő. 30. Angol újság. 32. 
Verskellék, 34. Állóvíz. 35. Tetejére. 
38. Erkölcsi szabály. 39. Idomtalan tö
meg. 42. Terrnés. 45. Magot szór. 48. 
. . .  iacta est, a kocka el van vetve! 49. 
Pl. mediterrin. 51. Az árnyékba (két 
szó). 53. Heves megyei község. 54. Ki
önté belőle. 55. Türelem. 57. Közel-ke
leti ország. 59. Nem tégedet. 60. Nem 
eléje. 62. A férfi párja. 64. A nap is te-

33 

37 

41 

56 

61 

66 

téssel tettek színesebbé. Bé
lyegbemutatóra is sor került 
ősszel a hírközlési világév kap
csán. A kiállított bélyegek 
nagyrészt távközlési és űrkuta
tási parabolaantennákat ábrá
zoltak. A kör két tagját a MA
BÉOSZ a kitüntető bronz-, illet
ve ezüstjelvénnyel jutalmazta a 
sokéves aktív munkájukért. 
Minden héten aktív filatelista 
élet folyik a köri összejövetele
ken. 

Az ifjúsági kör tagjai 
1976-ban 10 fővel kezdték meg 
a közös munkát, s ma már több 
mint 50 tagot tartanak nyilván. 
A 16 éves Deák Csaba 
1982-ben a 56döllői ifjűsági bé
lyegkiállításon megnyerte az 
egyéni vetélkedőt, az idei nagy
kanizsai kiállításon pedig szép 
motívumanyagával indul, 
amely a teknősbékák rendszer
tanát dolgozza fel bélyegeken, 
leveleken. 

A közgyűlésen elhangzott 
hozzászólások, javaslatok is a 
fejlődést szolgálják; 1985-ben 
ünnepli a kör fennállásának 
25. évfordulóját, ezt bélyegkiál
lítással és emlékbélyegzés al
kalmazásával teszik majd ün
nepivé. A bélyegkiállítás anya
gát - vándorkiállítás formájá
ban - a MÁV többi bélyeg
gyűjtő körrel rendelkező jármű
javító üzemeibe is el kívánják 
vinni. A kör megpályázza a 
MABÉOSZ „Gazda Gyula 
vándordíj"-át, amely egy adott 
évre vonatkoztatva 'aZ ország 
legjobb bélyeggyűjtő köre elis
meréssel egyenlő. Természete
sen nemcsak kiállítások, elő
adások rendezése, hanem a köri 
létszám megőrzése vagy emelé
se, szakirodalmi publikációk, 
kiállítási sikerek is kellenek a 
vándordíj elnyeréséhez. 

Ezért is örvendetes, hogy a 
közgyűlés napján megnyitott 
bélyegbemutatón a nyolc kiállí
tóból csak egy meghívott gyűj
tő volt. A többi anyag a köri ta
goké, közöttük a már említett 
teknősbékatéma, valamint vas
út, közfekedés, űrkutatás, tév
nyomatok és a nemzetközi nő
nap tiszteletére egy összeállítás 
a Nobel-díjas Madame Curie
ről. 

Parragh Péter 

1984. MÁRCIUS 30. 
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- Vetélkedő. Méltó elődeink 

nyomában címmel február 
29-én vetélkedőt rendezett a 
mátékszalkai városi KISZ-bi
zottság. A döntőbe jutott két 
csapat közül a második helyet a 
mátészalkai vasúti csomópont 
KISZ-bizottságának csapata 
szerezte meg. 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. A sátoraljaújhelyi pálya
fenntartási főnökség szocialista 
brigádjainak vezetői a közel
múltban tanácskozást tartottak, 
amelyen értékelték többek kö
zött az elmúlt évi eredményeket 
és javaslatot tettek a különböző 
brigádkitüntetések odaítélé
sére. 

- Borverseny. A nagykani
zsai Kq,dály Zoltán Művelődési 
Ház kertbarátkörének tagjai a 
közelmúltban borversenyt ren
deztek, amelyen 23 termelő bo
rát minősítette a zsűri. Az első 
helyet Kovács József olajipari 
nyugdíjas, a klub alapító tagja 
szerezte meg zöldszilváni borá
val. Tizedmagával részt vehet 
majd a megyei borversenyen. 

- Brigádvetélkedő. A kisúj
szállási pft-főnökségen szellemi 
vetélkedőt rendeztek a szocia
lista brigádok részére. A döntő
be jutott hat csapat tagjainak 
szakmai, politikai, kulturális és 
sportkérdésekre kellett vála

Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A Debreceni Járműjavító 
Üzem művelődési központjá
ban ünnepélyes külsőségek kö
zött köszöntötték az elmúlt év
ben nyugdíjba vonult ötvenhá
rom dolgozót. Az ünnepségen 
részt vett Csárádi János, a 
MÁV vezérigazgatóság gépé
szeti és járműfenntartási szak
osztályának vezetője is. Korpo
nai Lajos szb-titkár méltatta a 
nyugdíjba vonult vasutasok 
több évtizedes munkásságát, 
helytállását, majd Gál József 
üzemigazgatóval együtt okleve
let és ajándékot adtak át. 

- Véradónap. A hatvani 
vasúti csomóponton március 
7-én térítésmentes véradónapot 
rendeztek, amelyen 102 vasutas 
összesen negyven liter vért 
adott. A legtöbb vért a MÁV 
bölcsőde, a hatvan-füzesabonyi 
pft-főnökség és a VII. gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 
kollektívái adták. 

- Cigányfórum. Február 
23-án cigányfórumot rendeztek 
a debreceni építési főnökség
nél, ahol 400 hátrányos helyze
tű dolgozó van, köztük 115 ci
gány származású. A főnökség 
vezetői tájékoztatást adtak a 
legfontosabb feladatokról és 
gondokról. 

szolniuk. Az első három helye--------------
zett a Lenin, a Kinizsi és a Béke 
brigád lett. 

- Virágok az asszonyok
nak. A szobi vasútállomás stu
rovói kirendeltségén dolgozó 
Baross szocialista brigád társa
dalmi munkával vett részt a 
szobi öregek napközi otthoná
nak építésében. Azóti3- is patro
nálják az időseket, enyhítik 
gondjaikat. A nemzetközi nő
nap alkalmából virággal kö
szöntötték az ott lakó asszonyo
kat. 

- MHSZ-közgyűlés. Az 
MHSZ hatvani honvédelmi 
klubja az állomás nagyokta
tó termében a közelmúltban 
közgyűlést rendezett, amelyen 
Balázs Béla, a klub titkára szá
molt be az elmúlt évben végzett 
munkáról és a legfontosabb fel
adatokról. Tavaly a klub által 
szervezett mintegy 40 tömeg
versenyen hatezren vettek 
részt. 

Halálozás 

Március l-én, 63 éves korában 
meghalt Német Mihály, Szolnok 
állomás egykori vezetője. 1957-
ben nevezték ki állomásfőnök
nek, azóta nyugdíjazásáig dolgo
zott ebben a beosztásban. Aktív 
közéleti ember volt. Tevékenysé
gét, munkásságát több _kitüntetés
sel, köztük a Munka Erdemrend 
arany fokozatával is elismerték. 
Temetésén - márciu;, 6-án -
Bathó Sándor, a körzeti üzemfő
nökség helyettes vezetője mon
dott búcsúbeszédet. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mind
azoknak a kollégéknak és is
merősöknek, akik férjem, 
édesapénk, nagyapénk, Ko
vécs György temetésén részt 
vettek, és osztoztak mély fáj
dalmunkban. 

A gyászoló család 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Debrecen nagyállomás 
melletti két szoba összkomfortos, log
giás, III. emeleti telefonos, tanácsi la
kásomat (lift van) hasonló vagy egy 
szoba összkomfortos budapestire. Er
deklődni: Budapest XIV., Erzsébet ki
rályné u. 40/b II. 1. a. 

Elcserélném balatonfenyvesi két 
szoba komfortos MÁV-bérlakást {kis 
kerttel, melléképülettel) Budapesten 
és környékén, illetvP Gödöllőn és kör
nyékén lévő olyan tanácsi lakásra (1, 
1,5, 2 szobásra), melyben MÁV-dolgo
zó lakik. Érdeklődni lehet dr. Kisfaludi 
Fe�ncné, Gödöllő, Stromfeld sétány 
6. Telefon: 82-62 vagy 275-707. 

Elcse"élném Budapest XV. ker., Le
nin út 16/b fszt. 2. alatt levő 2 plusz fél 
szobás, étkezős, loggiás, komfortos la
kásomat, melybe csak aktív MÁV-dol
gozó költözhet, kérek másfél szobás, 
földszintes, kiskertes, komfortos la
kást. Lehet tanácsi is, lehetőleg IV., 
XIV., XV. keriiletben. Megtekinthető 
egész nap. Kovács István. 

Elcserélném Ercsiben levő (Buda
pesttől 30 km) felújított kétszobás, 
komfortos (kerttel és gazdasági udvar
ral) MÁV-bérlakásomat budapesti 
egyszoba-összkomfortosra. Érdeklődni 
munkaidőben: 67-04 üzemi, és 135-674 
városi telefonszámon. Lehoczky Ákos. 

Elcsere1ném Boglárlellén szabad
strandnál, centrumban levő, 315 négy
szögöles kerttel, hét helyiségből álló 
összkomfortos házamat Buda�sten, 
zöldövezeti 2-3 szobás házra. Érdek
lődni a 315-098-as telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos út 104 sz. IV. emeleten levő másfél 
szobás összkomfortos, sötét konyhás 
MÁV-bérlakásokat szintén MÁV lakó
telepi, nagyobb lakásra. Érdeklődni le· 
het a 408-977-es telefonszámon. 

Elcserélném Budapest VIII. ker., 
Kőbányai út 18. fszt. 3/a alatt levő egy
szoba-qsszkomfortos, 32 négyzetméte
res MAV-bérlakásomat lehetőleg Bu
dapest külső kerületében vagy Szolno
kqn, Kecskemét körzetében másfél 
vagy kétszobás MÁV- vagy tanácsi 
bérlakásra. Lehetőleg aktív MÁV-dol
gozóval. Szitás Ferenc. 

Elcserélném egyszoba-komfortos, 35 
négyzetméteres, gázfűtéses, világos, 
budai MÁV-bérlakásomat saját tulaj
donú házra, vidékre is, MÁV-dolgozó-

val. Érdeklődni 7-15 óra között a 
183-664, 15 óra után és szombat-vasár
nap a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném nagykanizsai 73 négy
zetméteres komfortos, gázfűtéses 
MÁV-bérlakásomat ugyanolyan kom
fortfokozatú kisebb pécsi lakásra. 
Cím: Brém Jánosné, Nagykanizsa, Bé· 
ke u. 86. sz. 

Elcserélném Budapesten MÁV-la
kótelepi 80 négyzetméteres 2 szoba 
hallos, komfortos bérlakásomat egy-
szoba-komfortos tanácsi lakásra, 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni a 
277-546 vagy a 272-144-es telefonszá· 
mon, 18-20 óra között. 

Elcserélném Dunaharaszti állomás 
közelében lévő 60 négyzetméteres, 
kétszobás, komfortos, kertes, MÁV
bérlakásomat (külön gazdasági udvar, 
gazdasági épület) budapesti kisebbre, 
garzon is megfelel. Érdeklődni lehet 
7-től 15 óráig a 19-70-es és a 138-215 
városi telefonszámon, Reményi Jó
zsefné. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Szerkesm a szerkeszt6 bizottság 
Felel6s szerkesztő: Visí Fettnc 

Szeri<eszt.&ég: 
10ll8 Budapest VL Benczúr u. 41. 

Telefon, városi: 229-872 
Ozemi: 19·'77 , 

Kiadja és terjemj 
a N�11a Lap- é$ Köri� 
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A központi vezetőség napirendjén 

a kollektív s�er�ődés módosítása 
és a MÁV bérpolitikai inté2Skedései 

Március 29-én, a BVSC 
Wubházának konferencia
termében ülést tartott 
szakszervezetünk. központi 
vezel&ége. A tanáe&kozá
son megjelent és az elnök
ségben foglalt helyei Viriz
lay Gyula, a SZOi' titkára, 
Koszorus Ferenc, a vas
uta&-szak&zervezel f6titká
ra, dr. Bajusz Rez86, a 
MÁV vezérigazgatója, vala
mint Tolnai Ildikó és Sze
mA Be'la, �zerveze
tünk. titkárai. 

Gyócsi Jenő, a vasutas-szak
szervezet elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd az első két 
napirendi pont: a MÁV kollek
tív szerződés 1983. évi végre
hajtása és idei módosításának, 
valamint a MÁV 1984. évi bér
politikai intézkedéseinek meg
vitatására került sor. Az írásos 
beszámolókhoz dr. Bajusz Re
zső fűzött szóbeli kiegészítőt. 

Bevezetőjében a vasút gond
jait elemezte, s felhívta a figyel
met néhány aggasztó jelenség
re. Gyakoribbá vált az ittasság 
miatti felelősségre vonás, lazult 
a fegyelem, szaporodott az iga
zolatlan távollétek száma. Ta
valy az alacsony bérfejlesztés is 
éreztette hatását, nem javult a 
munkaerő-utánpótlás. Az első 
negyedév eredménye kritikán 
aluli. A csökkenő teljesítmé

nyek mellett romlottak a minő

ségi mutatók, emiatt egyre 
gazdaságtalanabb a szállítás. 
Sok a géprevárás, nőtt a kocsi
forduló idő, a vagonokat késve 
bocsátjuk a fuvaroztatók ren
delkezésére. Nem teljesítjük az 
OPW-kocsikiegyenlítést. Mil
liós károkat okoz a figyelmet
len, utasításellenes munka. 
Összességében romlott a vasút 
helyzete. 

Ilyen körülmények között il
lozórikus az idei évre tervezett 
2, 7 százalékon felüli, mintegy 

Dr. Bajusz Rez36 vesérigugató szóbeli kiegészít6jét mondja 

0,3-0,5 százalékos adózott bér- csökkenteni a kényszerű kiren- A nagymértékű túlmunká
fejlesztés megvalósítása. Az ed- delések számát sem, pedig erre ban, a kirendelések szükséges
digi teljesítmény ugyanis nem a szakszervezet központi veze- ségében nagy szerepet játszott 
sok reményt kelt arra, hogy az tősége tavaly nyomatékosan a kulcsfontosságú fizikai mun
adózott bérfejlesztéshez szüksé- felhívta a vasút vezetőinek fi- kakörökben tapasztalt létszám
ges 450 millió forintos nyeresé- gyelmét. A vidéki szolgálati csökkenés, annak ellenére is, 
get sikerül kigazdálkodni. Az helyek többségén a túlórák szá- hogy tavaly a MÁV egészének 
áruszállításban nagy a lema- ma elfogadható, de a fővárosi létszámcsökkenése mérséklő
radás, romlott a munka haté- rendezőpályaudvarok, valamint dött. Aggasztó, hogy újabban a 
konysága. A vezérigazgató Székesfehérvár, Győr, Komá- forgalmi dolgozók, mozdony
ezért azt javasolta, hogy csak rom és Szolnok vasutasainak vezetők is nagyobb számban 
0,3 százalékos adózott _bérfej- túlmunkája havi átlagban meg- válnak meg a vasúttól. Ennek 
lesztést vegyenek tervbe, s an- közelíti a negyven órát, sőt az okai között látni kell azt is, 
nak kiadásáról a második félév- utazó munkakörökben meg is hogy sok vasutas azért hagyja 
ben döntsenek. haladja azt. ott a MÁV-ot, mert hosszú tá-

Dr. Bajusz Rezsó nyomatéko- A leginkább létszámhiánnyal von nem tudja vállalni a távoli 
san felhívta a figyelmet arra, küzdő szolgálati helyeken gyak- kirendelést, illetve a rendszeres 
hogy minél előbb szervezetteb- ran előfordult, hogy a kollektív pihenőnapi munkát. A helyzet 
bé kell tenni a munkát és fej- szerződésben meghatározott, további romlásának megakadá
leszteni az érdekeltségi rend- amely egyébként is igen magas, lyozására hatékony üzem- és 
szert. Önerőből kell sok gondot óraszám feletti túlmunkára ren- munkaszervezési intézkedése
orvosolni. Többek között a for- delték be a dolgozókat. A sza- ket kell tenni, különben - az 
dulószolgálatos dolgozóknák is bályellenesen így elrendelt iparban és az építőiparban álta
biztositani kell havonta egy munkára nem jelentkező vas- lánossá váló 40 órás munkahét 
szombat-vasárnapi pihenőt. En- utasokat helyenként fegyelmi- elszívó hatása miatt is - kriti
nek lehetőségét helyi üzemszü- . leg is felelősségre vonták. A kussá válhat a munkaerőhely
nettel is meg lehet teremteni, vasutas-szakszervezet közpon- zet. 
hiszen visszaesett a hétvégi ra• ti vezetősége elfogadhatatlan- A munkaruha-ellátással kap
kodás, kicsi a teherforgalom. nak tart;a az ilyen gyakorla- csolatban a dolgozók régi pana-

Az elmúlt esztendőben az tot, ezért a helyi szakszervezeti sza a munkaruhák gyenge mi• 
áru- és személyszállitási telje- szerveknek a jövőben követke- nősége, valamint a hosszú ki
sítmények csökkenése ellenére zetesebben kell ellenőrizniük a hordási idő. Nagy előrelépés, 
sem sikerült a túlórák számá- kollektív szerződés szabályai-
nak mérséklése. Nem tudták nak betartását. (Folytatás a 3. oldalon.) 

.. 

VASÚTIGAZGATÓSÁGOK VERSENYE 

Debrecenben maradt 

a vörös vándor:1ás:1ló 
A miskolci és a szegedi igazgatóság 

oklevél elismerésben részesült 

A MÁV munkaverseny-sza- demel még a tehervonatok Atla

bályzata értelmében az igazga- gos terhelésének növekedése, 
tóságok munkaversenyében a az idegen kocsik tartózkodási 
legjobb eredményt elérő igaz- idejének csökkenése, és általá
gatóság elnyerheti a MÁV Ve- ban egyenletesebbé vált az áru
zérigazgatósága és a Vasutasok szállitás. Az igazgatóság terüle
Szakszervezete elnökségének tén a pályák állapota is jobb az 
Vörös Vándorzászlaját. A máso- átlagnál. Az elmúlt esztend6-
dik helyezett igazgatóság dicsé- ben 112,3 millió forint megta• 
ró oklevél elismerésben része- karítást értek el. Az energia- és 
sülhet. Az igazgatóságok a ki- tüzelőanyag-megtakarítás érté
tüntetést pályázat útján nyerhe· ke 4,5 millió forint. 
tik el. A miskolci igazgatóság az el-

A kitüntetésre - az 1983. évi múlt esztendőben 30,6 millió 
eredmények alapján - a buda- tonna árut szállított. Kiemelke
pesti, a miskolci, a debreceni, dő eredményt értek el a sze
és a szegedi igazgatóság pályá- mélyszállításban is. A tervezett• 
zott. A szombathelyi igazgató- nél 3,1 millió utassal többet 
ság a tavaly bekövetkezett sú- szállítottak. A tehervonatok át
lyos forgalmi baleset miatt, a lagos terhelését 95 tonnával tel
pécsi igazgatóság pedig a gyen- jesítették túl. Az áruk 49,2 szá
gébb teijesítmények miatt nem zalékát irányvonattal továbbí• 
pályázott. tották. Az igazgatóság terüle-

Az igazgatóságok 1983. évi tén a belföldi konténerforgalom 
versenyében az első helyezést 3,5; a nemzetközi export nagy
- immár harmadik alkalom• konténer-forgalom pedig 72 
mal - a debreceni vasútigaz- százalékkal növekedett. 
gatóság szerezte meg, s ezzel A szegedi igazgatóság 11,4 
végleg a birtokában maradhat millió tonna áru elszállitásával 
a vörös vándorzászló. A máso- 101,1 százalékra teljesítette 
dik helyezést a miskolci és a tervét. Javult a személyszállitó 
szegedi igazgatóságok között vonatok menetrend szerinti 
osztották meg. közlekedtetése is. A tehervona-

A debreceni igazgatóság az tok átlagos terhelése 38 tonnA
elmúlt esztendőben 9,05 millió val haladta meg a célkitűzést. 
tonna árut szállított. A kocsiigé- Csökkent az idegen kocsik tar
nyes áruszállftási tervet 2,4 szá- tózkodási ideje is. A bázishoz 
zalékkal teljesítette túl. viszonyítva több mint 60 száza-

A személyszállításban is ki- lékkal csökkent a vonatfeloszla
magasló eredmények születtek. tások, és 20 százalékkal a gépre 
Ezt a tervet 100,2 százalékra tel- várások száma. A tervezett szo
jesítette az igazgatóság. Javult ciális és munkavédelmi beruhá
a vonatok menetrend szerinti zásokat 21 millió forinttal telje
közlekedtetése is. A teljesség sítették túl. Az anyag- és ener
igénye nélkül, a teljesítmények giaköltség 17 millió forinttal 
felsorolása közül említést ér- alacsonyabb a tervezettnél. 

KTE-tanácskozás a Keletiben 
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Kitüntetések április 4. alkalmából Az elmúlt év tükrében 

Mérlegen szakszervezetünk 
Hazánk felszabadulásának 39. év

fordulója alkalmából - kimagasló 
gazdasági és társadalmi munkájuk el
ismeréseként - a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: Kuti Ká
roly fizikai csop. vez„ MÁV Építési 
Géptelep Fön.; Merényi László fénye
zö-mázolót, Északi Jj. Ü.; Szoboszlai 
Sándor vizsg. fökalauzt, Debrecen 
KÜF. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: Béres Zol
tán térfónököt, Záhony ÜzemiJ L Illyés 
András építésvez., Debrecen Ep. Fön.; 
Matiszkó Károly oktatótisztet, 
Sátoraljaújhely Pft. Fön.; Novák Ist
ván elömunkást, Bp. Angyalföldi Pft. 
Fön.; Pálfi István oszt. vez. h., MÁV 
Vezérig.; Rostás János raktárnokot, 
Pécs KÜF; Somogyvári Laj_os üzemfö
nököt, Balassagyarmat KUF; Takács 
János dízellakatos csop. vez., Szom
bathely KÜF; Takács László igazgatót, 
Székesfehérvár Jj. Ü.; Virág Sándor 
műsz. üzemfőn. h., Kiskunhalas KÜF; 
dr. Wölfl József föig. helyettes-fóor
vost, Bp. MÁV Kórház és Közp. Rend. 
Int. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: Balkányi 
Györgyné csop. vez., Bp. MÁV TBKF; 
Bori László szolg. vez., Nyíregyháza 
Pft. Fön.; Harsányi László lakatos 
csop. vez., Landler Jenö Jj. Ü.; Erdélyi 
Béla karbantartó lakatost, Füzesabony 
KÜF; Kiss Róbert műsz. üzemfón. h., 
Zalaegerszeg KÜF; Kosztyu József 
rakt. munkást, Bp. Ferencváros Szer
tárfön.; Krecska János személyzeti- és 
okt. részlegvez., Rákosrendezö KÜF; 
Kuskó Károlyné magkészítőt Landler 
Jj. Ü.; Mike János szertárvez., Vésztö 
Szertárfön.; Nagy István művez., Sze
rencs KÜF; Novák János térfón., Gyé
kényes Üzemfón.; Patkó Istvánné pá
lyamunkást, Szekszárd Pft. Főn.; 
Szakos Károly építögép-szerelöt, Cell
dömölk MÁV Építési Főn.; Tátrai 
Lászlóné kazánfűtö takarítónöt, Bp. 
Ferencváros Pft. Fön.; Vincze Antal 
műszerészt, Szeged Rókus MÁV 
BBFF. 

A közlekedési miniszter 

Eötvös Loránd-díjat 
adományozott: dr. Heller György fő
munkatársnak, MÁV Vezéng.; dr. 
Lengyel László igazg. helyettesnek, 
Bp. Vasúti Tud. Kutató Int. 

Kiváló Vasutas 
kitüntetö címet adományozott: Árvai 
István villanyszerelönek, Dunakeszi 
Jj. Ü.; Balogh Róbert mozd. vez., Szol
nok KÜF; Bencsik László ügyint., Bp. 
Vasútig.; Csucs Imre motorszereló 
csop. vez., Szeged KÜF; Dobó Antal 
határforg. ügyint., Szeged Vasútig.: 
Dobos Emil állomásfőn. h., Miskolc 
KÜF: Fogas István váltókez., Bp. Ke
lenföld KÜF; Folmer Mihály kocsi
vizsg. Dombóvár Üzemfón.; Habony 
András kárpitos csop. vez., Szolnok Jj. 
Ü.; Hágen Béla lakatosnak, Miskolc 
MÁV Epület és Hídfenntartó Fön.; 
Horváth János elömunkásnak, Mis
kolc MÁV Építési Fön.; Horváth Péter 
oszt. vez., Szombathely Jj. Ü.; Kertész 
Sándor építésvez., Debrecen MÁV 
Építési Fön.; Mészáros An?rás vezér
igazgató-helyettesnek, MA V Vezér
igazgatóság; Pon'lmer Ferenc személy
zeti és okt. csop. vez., Szombathely 
Vasútig.; Seregély Róbert dízelmozd. 
vez., Szombathely KÜF; Sinka Ferenc 
lakatosnak, Záhony Üzemig.; SiP.os 
Lajos asztalosnak, Komárom KUF; 
Varga Tibor személyzeti vez., Bp. Fe
rencváros Pft. Fön. 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Babarczy 
Árpád vezénylótisztet, Veszprém 
KÜF, Bakos József pályamunkást, 
Kecskemét Pft. Fön.; Berki Imre szak
munkást, Debrecen Pft. Fön.; Bese Já
nos gazd. tanácsadót, MÁV Vezérig.; 
Csorba Lajos autó-villanyszerelö csop. 
vez., Miskolc MÁV Építési Főn.; Csu
ha László magasépítési művez., Szom-

' bathely Épület- és Hídfenntartó Fön.; 
Dömsödi Pál kocsivizsg., Bp. Ferenc
város KÜF; Erdei László szaksz. titk., 
Mátés'zalka KÜF szb.; Faggyas Lajos 
vágánygond., Vác Pft. Fön.; Gömöri 
László lakatos csop. vez., Miskolc Jj. 
Ü.; Hartung József munkavez., Pécs 
Pft. Főn.; Horgos Ferenc ügyint., Bp. 
Vasútig.; Horváth Elemér állomási ko
csiint., Dombóvár Üzemfőn.; Horváth 
Ernö ügyint., Szombathely Vasútig.; 
Iharos László építésvez., Dombóvár 
MÁV Építési Fön.; Jenei László kocsi
vizsg., Hatvan KÜF; Kasza Imre eló
munkást, Terézvárosi Pft. Főn.; Korcs
máros Ferenc szb. pol. munkatársat, 
Békéscsaba KÜF; Kovács József oszt. 
vez. h., Miskolc Vasútig.; Krizsán Gi
zella vszt-üg).'int., Jászkisér MÁV Épí
tögépjavító U.; Kulman László akku
mulátorszereló csop. vez., Bp. Keleti 

Dr. Bajusz Rezső vezérigazgató átnyújtja a Vezérigazgatói 
Dicséretet Ambrus László tolatásvezetőnek 

MÁV Vili. Fenntart. Fön.; Lovászi 
Gyula normatechnológust, Szolnok Jj. 
Ü.; Markó Róbert pol. munkatársat. 
Dunakeszi Jj. Ü. szb.; Matyók József 
tolatásvez., Pécs KÜF; Mikoleczky Fe
renc ügyint.. MÁV Vezérig. Üzemirá
nyító Közp.; Molnár István betan. 
munkást, Bp. Déli �zertárfön.; Nagy 
Jolán segédmunkást, Záhony Pft. 
Főn.; Németh István villanyhegesztö 
csop. vez .. Szombathely Jj. U.; dr. Né
methy Sándor személyzeti és okt. 
csop. vez., Debrecen Vasútig., Pákozdi 
János oszt. vez .. Északi Jj. Ü.; Petö Im
re fóépítésvez., Bp. MÁV Balparti 
Épületfennt. Fön.; Póti Lajos raktámo
kot, Mátészalka KÜF; Sándor István 
lakatos csop. vez., Székesfehérvár Jj. 
Ü.; dr. Simon Tibor gazd. ig. h., Pécs 
MÁV Ter. Egészségügyi Közp.; Slakta 
László csop. vez., Bp. MÁV Számítás
techn. Ü.; Stark Gusztáv létesítményi 
mérnököt, Bp. MÁV Beruházási Iro
da, Szántó János föépítésvez., Szeged 
MÁV Épület- és Hídfenntartó Fön.; 
Szilvási Lajos csop. vez., Miskolc 
KÜF; Sziráki Ferenc tolatásvez., Kis
kunhalas KÜF; Szlezák István belső
ellenört, Bp. MÁV Anyagell. lg.; Va
sas József főpályamestert, Miskolc Pft. 
Fön.; Végh János mázolót, Bp. MÁV 
Hídépítési Fön.; Vincze Bertalan 
kocsivizsg. csop. vez., ZáhonyÜzemig.; 
Virágh Istvánné vontatási számadót, 
Szeged KÜF; Winkler József váltó
kez., Székesfehérvári KÜF; Zacsovics 
Kálmánné keresk. hivatalnokot, Bp. 
MÁV Közönségszolg. Iroda; Zsák Ru
dolf utazó felvigy., Nyíregyháza KÜF; 
Zsámpár János műszerészt, Szombat
hely BBFF 

Miniszteri Dicséret 
kitüntetést kaptak Besszer István csa
patvez. elómunkás, Kiskunhalas Pft. 
Fön.; Bodnár Tibor szolg. fón. vez., 
Záhony Üzemig.: Domokos Imre 
ügymt., Bp. Vasútig.; Fatalin József 
művez., Szombathely Jj. Ü.; Hajnal 
László tolatásvez., Püspökladány 
KÜF; Mészáros József raktáros, 
Északi Jj. Ü.; Lóki Ferenc mozd. laka
tos. Tapolca KÜF; Perogonics József 
köműves, Bp. MÁV Magasépítési 
Fön.; Sámsun Antal sínhegesztö, Cell
dömölk MÁV Építési Fön.: Schultz 
Róbert művez., Bp. MÁV Balparti 
BBFF; Sipos Lajos rakt. vez .. Püspök
ladány Szertárfőn.; Szabó József tvg. 
vez., Hatvan-Füzesabony Pft. Fön.: 
Szaniszló György rakt. vez., Bp. MÁV 
Szak- és Szerelóip. Fön.; Szép Ferenc 
szb-titk. h .. Szolnok KÜF szb.; Vini
czai Mihály kocsivizsg., Dunaújváros 
Üzemfón. 

A MÁV vezérigazgatója 

Vezérigazgatói 

Dicséret 
kitüntetésben részesítette: Ambrus 
László tolatásvez., Bátaszék Üzemfón„ 

Andráska István nyomdai munkást, 
MÁV ÜGH; Antonovich Gáspár föpá
lyamestert. Gyór Pft. Fön.; Ármos Fe
renc elektroműszerészt, Jászkisér 
MÁV Építögépjav. Ü.; Balogh István 
pol. munkatársat, Dombóvári Üzem
főn. szb.; Balogh Miklós forgóvázlaka-

(Laczkó Ildikó felvételei) 

tos brigádvez., Dunakeszi Jj. Ü.; dr. 
Bárdos Vera szakföorvost. Pécs MÁV 
TEK; Beleznay Lászlóné pénzügyi 
csop. vez., Bp. MÁV Magasépítési 
Fön.; Csapi Antal villanyszerelöt, Kis
kunhalas Vili. Vonalfön.; Császár Er
vin mozd. vez.. Nagykanizsa KÜF; 
Csoma András ügyint.. Sátoraljaúj
hely Pft. Fön.: Debreczeni Lajos fómű
vez .. Északi Jj. Ü.; Elek János műsz. 
irányítót, Miskolc BBFF; Falusi Mik
lós előmunkást, Szolnok Pft. Fön.; 
Farkas János lakatos csop. vez. Debre
cen Jj. Ü.; Filák Sarolta ügyint., MÁV 
Vezérig.; Finánc János munkavez., 
Kisújszállás Pft. Fön.; Forgó Sándor 
szolg. fón., Szajol Vili. Vonalfőn.; Gugi 
János köművest, Bp. MÁV Közp. 
Orsz. Osztószertárfón.; Gyimesi Ernö
né konyhavez„ Szolnok Jj. Ü.; Györe 
Géza kocsivizsg. lakatost, Bp. Nyugati 
KÜF; Harmati János tolatásvez .. Bé
késcsaba KÜF; Havrán András 
ügyint.. Szeged Vasútig.; Homoki Mi
hály belső szerelvényest. Bp. Kelen
föld KÜF: Hörömpó Pál anyagkiadót, 
Cegléd Szertárfön.; Kertai Rudolfné 
műsz.-gazd. tanácsadót, MÁV Ve
zéng.; K.indák Mihály rakt. kezelöt, 
Záhony Szertárfön.; Kovács Imre mál
házót, Celldömölk KÜF: Kovács Lász
ló dízellakatos bngádvez., Pécs KÜF; 
Kovács László műsz. üzemfón. h., 
Györ KÜF; Kovács József ügyint., 
Miskolc Vasútig.; Kovács József men
tögépkocsi-vez., Bp.· MÁV Egészség
ügyi El!. Fön.; Lép Ferenc szertárfön. 
h., Dombóvár lgazg. Osztószertárfón.; 
Lukács János anyagrészlegvez., Pécs 
MÁV Számviteli Fön.; Medve István 
kocsimestert, Hatvan KÜFj Me�ei Jó
zsef munkavez., Bp. MA V Epítési 
Fön.; Mező József tolatásvez., Veszp
rém KÜF; Mihalecz Pál vonatvez., 
Szentes KÜF: Molnár István kocsi
vizsg. csop. vez., Székesfehérvár KÜF; 
Molnár László művez .. Szombathely 
MÁV TBÉF; Morócz Péter vont. tech
nológust, Sopron Vont. Fön.; Müller 
János járörvez., Tatabánya alsó Vili. 
Vonalfön.; Nagy Gábor ügyint., Bp. 
MÁV Okt. Fön., Nánási István por
tást, Miskolc MÁV Okt. Fön., Németh 
Kálmán belsőellenőrt, Tapolca Pft. 
Fön.; Papp Péter rakt. vez., Bp. Nyu
gati Szertárfón.; Pápai Gizella anaest
hesiológus nővért, Bp. MÁV Kórház 
és Közp. Rend. Int.; Réfy Imre forg. 
hivatalnokot. Kiskunhalas KÜF; Rut
kai Béláné forg. szakoktatót, Záhony 
Üzemig.; Sain János munkavez„ Deb
recen MÁV Épület és Hídfenntartó 
Fön.; Sárdi Pál esztergályost, Bp. 
MÁV Gépjavító Ü.; Smodics Gyuláné 
ügyint., Veszprém Szertárfón.; Somlai 
Tibor lakatost, Veszprém Pft. Fön.; 
Szabó Istvánné pályamunkást, Duna
újváros Pft. Fön.; Szász �ihál_y eló
munkást, Dombóvár MAV Epítési 
Fön.; Szendrö Szabolcs kábelszerelöt, 
Landler Jenö MÁV Vili .. Vonalfön.; 
Széll István vizsg. fókalauzt, Miskolc 
KÜF; Szilágyi László tartalékost, Bp. 
Kelenföld KUF; Szücs Tibor gépkocsi
vez., Miskolc Jj. Ü.: Tamási Dezsó me
netirányítót. Debrecen Vasútig.; Tóth 
József kovácsot, Landler Jenö Jj. Ü.; 
Tömó Mária asszisztenst, Szombathely 
�ÁV Ter. Egészségügyi Kőzp.; Varga 
Eva számvit. vezetöt, Bp. MAV Gépé
szeti, Tech. és Anyagvizsg. Ü.; Varga 
István váltókez., Kecskemét KÜF; Zo
lotnoky Ferenc ügyint., Pécs Va,;útig. 

nemzetközi tevékenysége 
A nemzetközi politikai élet

ben az 1983-as évben sem sike
rült gátat vetni a feszültség nö
vekedésének, ellenkezőleg, új, 
veszélyes szakaszához érkezett 
a fegyverkezési verseny. To
vább szélesedett és mélyült az a 
fenyegetés is, amelyet a világ 
különböző térségeiben meglevő 
válsággócok jelentenek a béké
re. A világra súlyos teherként 
nehezedő gazdasági válság sem 
enyhült számottevően. Szak
szervezetünk ennek ellenére 
megőrizte pozícióit nemzetközi 
partnerkapcsolataiban. Kezde
ményező volt a nemzetközi szö
vetség különböző fórumainak 
munkájában. 

lentős előrelépés történt szak- rületi szakszervezeti bizottsá
szervezeteink között az 1984-re gok megkülönböztetett figyel
tervezett - az európai vasutas- met fordítottak a határállomá
és közlekedési szakszervezetek sok versenyére, amelyet nem
közreműködésével sorra kerülő csak a tervfeladatok maradék
- béke- és leszerelési konfe- talan teljesítésének eszköze
rencia összehívása ügyében. ként, hanem a szomszédos or-

Szakszervezetünk vezető- szágok vasutasaival való barát-
szintű küldöttsége tett látoga- ság elmélyítésének lehetősége
tást az NSZK vasutas-szakszer- ként kezeltek. 

Szívélyes 

kapcsolatok 

vezetnél (GdED), az 1982-es lá- Tartósan jól és színvonalasan 
togatás viszonzásaként. A tár- látja el ezt a munkát a záhonyi 
gyalásokon áttekintették a két tszb, de említésre méltó a pécsi, 
ország vasútjainak helyzetét, a a debreceni és a szegedi tszb-k 
szakszervezetek ezzel kapcsola- ilyen jellegű tevékenysége is. 
tos gondjait, az európai közle- A kétoldalú szerződésekben 
kés-, illetve a vasútpolitika idő- foglaltaknak megfelelően bo
szerű kérdéseit, a vasutas béke- nyolódott le a vasutas gyerekek 
demonstráció esélyeit és a jól külföldi csereüdültetése. A ba
bevált ifjúsági delegációcserék- latonkenesei üdülőben 196 gye
hez hasonló újabb cserekapcso- -rek üdült a Szovjetunióból, az 
latok lehetőségeit. NDK-ból, Lengyelországból, 

A szocialista országok vas
utas-szakszerszervezeteivel 

fennálló kapcsolatainkat válto
zatlanul a kiegyensúlyozottság 
és a szintentartás jellemzi. Ve
zetőszintű találkozókra került 
sor a román és a csehszlovák 
vasutas-szakszervezet képvise
lőivel. Az évek óta mérsékelt ér
deklődést mutató román vas
utas-szakszervezettől hosszú 

Nemzetközi kapcsolataink je- Ausztriából és Olaszországból. 
lentős eseménye volt szakszer- Hasonló létszámú magyar gyer
vezetünk és a SZOT közös, ve- mek üdült az említett országok
zetőszintű delegációjának új- ban. 
zélandi és ausztráliai látoga- Amatőr művészeti csoportja
tása, amely tovább erősítette ink Hollandiában, NSZK-ban, 
kapcsolatainkat e távoli földré- NDK-ban, Csehszlovákiában, 
szek vasutas-szakszervezetei- Ausztriában, OLaszországban 
vel. és Franciaországban szerepel-

.Vemzetközi 
tanácskozások 

szünet után első ízben érkező Delegációnk részt vett a 
delegáció nagy figyelemmel ta- Nemzetközi Szövetség 
nulmányozta szakszervezetünk- Adminisztratív Bizottságának 
nek a munkaversennyel kap- 35. ülésén Berlinben, ahol a 
csolatos üzemi tapasztalatait és munkanélküliség és a foglal
a vasutasok szociális ellátásával koztatottság biztonságának kér
összefüggő kérdéseket. déseivel, továbbá a szakszerve-

A csehszlovák vasutas-szak- zeti jogok helyzetével foglalkoz
szervezet a szocialista munka- tak a közlekedés és szállítás te
verseny különböző formáinak rületén. 
és módszereinek tanulmányo- Az NSZK Vasutas Ágazati 
zására használta fel magyaror- Bizottságának moszkvai tanács
szá�i tartózkodását. A tárgyalá- kozását, ,,A vasutas-szakszer
sok során külön témaként me- , vezetek szerepe és feladatai a 
rült fel a nemzetközi munkaver- munkahelyi demokrácia javí
seny. Mindkét fél elismeréssel tása érdekében" című témát, 
szólt az eddigi tapasztalatokról valamint „A munkanélküliség 
és a kölcsönösen kedvező ered- Franciaországban és más nyu
ményekről. gati országokban" című anya-

A többi szocialista ország got vitatták meg a küldöttek. 
vasutas-szakszervezeteinek Az NSZK-beli Wremenben 

képviselőivel szakszervezetünk ült össze a VII. Nemzetközi 
delegációinak a többoldalú Vasutas Szakszervezeti Szemi
nemzetközi találkozók során náriumot előkészítő munkabi
volt alkalma tanácskozni az ak- zottság. Döntés születe.tt arról, 
tuális kérdésekről. hogy a szemináriumra Prágá-

A fejlett tőkés országok szak- ban kerüljön sor 1984-ben. 
szervezeteivel a kapcsolataink A vita témájául a vasutasok 
fenntartására, a szakszervezete- szociális körülményeinek vizs
ink közötti párbeszéd folytatá- gálatát választották. A téma fel
sára törekedtünk. Vezetőszintű dolgozását négy szocialista és 
találkozókra került sor a finn, négy tőkés országbeli szakszer
az osztrák, az NSZK, az auszt- vezet vállalta. 
riáliai és az új-zélandi vas- Az európai szocialista orszá
utas-szakszervezetekkel. Ta- gok közlekedési és vasutas lap
nulmányi delegációt fogadtunk jai főszerkesztőinek 4. konfe
Norvégiából. Szakszervezetünk renciájára Berlinben került 
delegációja részt vett az osztrák sor. A megbeszélésen azt vitat-
vasutas-szakszervezet kong- ták meg, hogy a közlekedési 
resszusán. sajtó hogyan segíti az egyes or-

Az osztrák vasutas-szakszer- szágok közlekedési ágazatainak 
vezettel kapcsolataink változat- takarékossági törekvéseit. 
lanul szívélyesek és tovább erő- Területi szakszervezeti bizott
södtek. Tavaly került sor első ságaink aktív részesei voltak 
ízben magyar és osztrák ifjú- egyes nemzetközi programok 
sági delegációk cseréjére. Je- lebonyolításának. Az érintett te-

tek. Az NDK-ból, Jugoszláviá
ból, Csehszlovákiából és a 
Szovjetunióból érkező együtte
sek különböző rendezvénysoro
zatokon léptek fel. 

Szolidaritási 
kötelezettségeink 

Részt vettünk a Nemzetközi 
Vasutas Sport Szövetség 
(USIC) által szervezett bajnok
ságokon Jugoszláviában, a 
Szovjetunióban, Bulgáriában és 
Lengyelországban. Szakszerve
zetünk delegációja résztvett az 
USIC Technikai Bizottságának 
NDK-beli ülésén és Angliában 
az elnökség ülésén. 

Lehetőségeinkhez mérten 
eleget tettünk szolidarítási köte
lezettségünknek. A szolidaritási 
bélyegakcióból 230 ezer Ft folyt 
be, a központi vezetőség költ
ségvetéséből pedig 384 ezer fo
rintot utaltunk át a SZOT szoli
daritási alapjába. 

Szeptemberben több szolgá
lati helyen röpgyűlések kereté
ben ismertették a Közlekedési 
és Szállítási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének 
,,Szeptember 1-e a béke napja" 
című felhívását. A debreceni 
igazgatóság területén 120 főbi
zalmi szervezésében mintegy 
7000 dolgozó fejezte ki tiltako
zását a háború ellen. Hasonló 
megmozdulásra került sor a 
szolnoki járműjavító üzemben 
és más szolgálati helyeken is. 

Nemzetközi munkánkban az 
eddig jól bevált elvek tartása 
mellett arra törekszünk, hogy 
szakszervezetünk nemzetközi 
tevékenységének középpontjá
ban 1984-ben is a béke, a lesze
relés, az enyhülés, a bizalom 
légkörének a megőrzése álljon. 

. Pályázati felhívás Pályázati feltételek: 

A szakszervezeti mozgalom mindig nagy fi
gyelmet fordított a képzésre, a munkások szak
szervezeti munkába való bevonására, a dolgo
zók vezetővé nevelésére. Ennek érdekében 
szerveződött a SZOT Oktatási Intézetében a 
munkáskáderképző tanfolyam. 

Célja: hogy a fizikai munkás, művezető vagy 
technikus munkakörben dolgozó - már jelen
leg is valamilyen társadalmi funkciót betöltő 
(bizalmi, főbizalmi, szb-tag, szocialista brigád
vezető, KISZ-vezető stb.) - a szakszervezeti 
munkához kedvet, elhivatottságot érző mun
kások számára elméleti - politikai - gyakor
lati alapot nyújtson. Tegye képessé őket arra, 
hogy a szakszervezeti mozgalomban különböző 
tisztségeket el tudjanak látni. 

A tanfolyammal kapcsolatos egyéb tudniva
lók. A tanfolyam helye: Balatonfüred, SZOT 
Oktatási Intézet. 
A tanfolyam ideje: 1984. október 22 - 1985. 

március 1. 

,Heti tanulmányi idő: 5 nap. 
Napi tanulmányi elfoglaltság: 8 óra 

- A tanfolyam alatt a hallgató vállalatától 
átlagkeresetet kap. 

- A tanfolyami ellátás térítésment�s. 
- Heti hazautazáshoz az útiköltséget az In-

tézet biztosítja. 

- Munkásállományú vagy közvetlen terme
lésirányító munkakör, 

- szakszervezetben vagy ifjúsági mozga
lomban szerzett tisztségviselői gyakorlat, 

- 35 év alatti életkor, 
- egy hónapnál hosszabb időtartamú moz-

galmi iskolai képzésben eddig nem vett részt. 
· Pályázat módja: 

- Pályázhatnak személyek, szakszervezeti 
bizottságok, párt- és KISZ-szervezetek, vállala
tok, intézmények egy vagy több személlyel. 

- A pályázatokat 1984. június 30-ig kell 
benyújtani az illetékes iparári-ágazati szakszer
vezeti központi szervezési és káderosztályára. 

- Személyi pályázatok benyújtása csak a 
vállalati szakszervezeti bizottságon keresztül 
lehetséges. 

A pályázat tartalmazza: 
- önéletrajz, 
- káderkérdőív, 
- szb-javaslat, melyet a szakszervezeti bi-

zalmi, az illetékes gazdasági vezető és a párt
alapszervezet titkára támogatólag aláír. 

A pályázatokat a SZOT, az iparági-ágazati 
szakszervezetek illetékesei bírálják el. A dön
tésről augusztus 31-ig értesítik a pályázókat. 

SZOT Balatonfüred Oktatási 
Intézet igazgatósága 



A �ti vezetőség na1;»irendjén 

a kollektív ssersiidés módosítása 
a MÁV bérpolitikai inté:.kedései 

, 

es 
(Folytatás az 1. oldalróL) 

hogy a kollektív szerződés mel
lékletét képező munkaruházati 
szabályzatot, a vasutasok javas
latainak figyelembevételével át
dolgozták, és az 1984. január 
l-től hatályba lépett. 

A kollektív szerződés 1984. 
évi tervezett módosításának vi
táiban a dolgozók széles rétegei 

vettek részt. Nagy érdeklődés
sel tárgyalták a szolgálati he
lyeken, valamint a vasútigazga
tóságoknál működő bizalmi tes
tületi üléseken. Az előzetesen 
vitára bocsátott módosításter
vezet elsősorban az utazó dol
gozókat érintette, ezért számuk
ra külön rétegtanácskozásokat 
tartottak az üzemfőnökségeken. 

Kompromisszumos megoldás 

A központi vezetőség elé ter- helyi pótlék: szolgálati főnök, 
jesztett kollektív szerződés ja- üzem/önök, főnökhelyettes, tér
vasolt módosításai között szere- főnök, állomási irányító, ve
pelt többek között a 19. §. 2. zénylőtiszt, szakoktató, bal
pontja, amely az utazók egy esetvizsgáló, ügyeletes tiszt és 
szolgálatban tölthető idejének személyszállítási vezető. E ja
felső határát szabályozza. vaslat elfogadása esetén a meg
A szolgálati vezetők által java- szüntetett munkahelyi pótlék 
solt - korábban vitára bocsá- oly módon kerül alapbéresítés
tott - tervezetben az szerepelt, re, hogy az érintett dolgozókat 
hogy a helyi függelékben - keresetveszteség nem érheti. 
amennyiben azt a fordák kiala- A munkahelyi pótlékban része
kítása indokolja - a CSM szol- sülők körének szűkítésével 
gálatban a 12 órás, illetve az szakszervezetünk MÁV-bizott
egyéb foglalkoztatásnál a 16 sága is egyetértett. A szűkítést 
órás felső határ legyen két órá- indokolttá teszi az a nemrég 
val meghosszabítható. E módo- megjelent jogszabály is, amely 
sítástervezettel kapcsolatban a elrendelte a különböző pótlé
területi bizalmi testületek véle- kok felülvizsgálatát és meg
ménye fele-fele arányban meg- · szüntetését azon dolgozóknál, 
oszlott. f gy alakult ki az a akiknél a pótlékkal értékelt kü
kompromisszumos . megoldás, lönleges körülmények az alap
hogy a helyi függelékben is bérben is elismerhetők. 
csak egy órával lehetne az em- A korábbi tervezetben sze
lített munkaidőhatárokat meg- repelt a revizori pótlék meg
emelni. szüntetése is, illetve alapbéresí-

A bizalmi testületek javasla- tése. A pótlék megszüntetését 
tai alapján került a tervezetbe - a revizorokon kívül - a ta
az ügyeleti díj emelése, amely- nácskozásokon a dolgozók nem 
nek összegét 20 Ft/óra felső ha- ellenezték. A vezérigazgató 
tárig szintén a helyi függelék- azonban úgy foglalt állást, hogy 
ben kell majd meghatározni. e javaslat előterjesztését a jövő 

A havonta egy alkalommal évi módosításig függőben tart
kötelező, összevont szombat-va- ja. 
sárnapi pihenőnap a múlt évi A dolgozók javaslatai alapján 
módosítás után lett bevezetve. került a végleges tervezetbe a 
Különösen a 12/24-es forduló- fizetési előleg felső határának 
ban foglalkoztatottak esetében, 4000 forintra való emelése. A 

a létszámhiány miatt több bizalmi tanácskozásokon több 
üzemfőnökségen gondot oko- megalapozott javaslat is el
zott ennek végrehajtása. A vitá- hangzott. A megvalósításhoz 
ra bocsátott tervezetben - el- azonban a vasút jelenleg nem 
sősorban munkáltatói javaslat- rendelkezik megfelelő anyagi 
ra - szerepelt az a könnyítés, fedezettel. 
hogy a szombat-vasárnap he- Több hozzászóló szenvedé
lyett, illetve mellett vasárnap- lyes hangú vitában ellenvéle
hétfői napokra is lehessen a ha- ményét fejezte ki a kollektív 
vi egy alkalommal kötelező hét- szerződés módosítására beter
végi pihenőnapokat kiadni, jesztett javaslatokkal kapcsolat
amennyiben ezt a változatot ban. Így például nem javasol
helyi függelékben elfogadják. ták az egy szolgálatban tölthető 

Sok vitára adott alkalmat a idő megemelésének lehetőségét 
munkahelyi pótlék teljes meg- a kollektív szerződésbe építeni. 
szüntetésére, illetve alapbéresí- Még úgy sem, hogy a szolgálat
tésére vonatkozó javaslat is. ban tölthető idő egy órával való 
Mint ismeretes, a munkahelyi megemelését a helyi bizalmi 
pótlék Budapesten kívül duna- testület egyetértéséhez kössék. 
újvárosi és záhonyi dolgozókat UgyancsBk helytelenítették a 
érint. A záhonyi bizalmi testü- kötelező szombat-vasárnapi 
let egyetértett a pótlék meg- összevont pihenőnapra vonat
szüntetésével, míg a budapesti kozó szabály megváltoztatását. 
és a pécsi testület a megszünte- A munkáltató javaslata volt, 
tés ellen foglalt állást. A többi, hogy a létszámhiány okozta 
nem érintett igazgatósági testü- gondok enyhítésére vasárnap
letek nem ellenezték a meg- hétfőre is ki lehessen adni a pi
szüntetésre vonatkozó javasla- henőnapot. Ezt a központi veze
tot. A végleges tervezet kialakí- tőség több tagja felszólalásában 
tásánál - ezeket az állásponto- ellenezte. 
kat is figyelembe véve Felszólalásukban többen ele
kompromisszumos javaslatot merték - helyi tapasztalatok 
fogalmaztak meg, amely szerint alapján - a létszámhiány okoz
Záhonyban teljesen, az egyéb ta gondokat és a túlórák miatti 
szolgálati helyeken pedig a kö- megterhelést. (Pati László, Za
vetkező nem fizikai munkakö- laegerszeg; Kedves Ferencné, 
rökben szűnne meg a munka- Győr.) Bencze Ferenc pécsi kül-

dött a már említett egy szolgá
latban tölthető idő megemelése 
ellen szállt síkra. 

Fodor Sándor, a miskolci 
körzeti üzemfőnökség fővizsgá
lója szenvedélyes, közvetlen 
szavakkal fogalmazta meg a 
környezetében tapasztalt ano
máliákat, ellentmondásokat. 
Felhívta a figyelmet a pazarlás 
megfékezésére, a szervezettebb 
munkára. Területükön is na
gyon sok kocsi vár javításra, 
rossz a kocsigazdálkodás. 
Emiatt sokszor nem tudják ki
elégíteni a fuvaroztatók igé
nyeit. 

Balogh József (szegedi igaz
gatóság) a munkaerő-gazdálko-

dási gondókr61 beszélt többek 
között. Elmondotta, hogy � ta
pasztalatok szerint a kis állomá
sok vezetői nem tesznek meg 
mindent új munkaerók felvéte
léért, mert a jelenlegi bérezél 
nem ösztönöz a létszámJliány 
megszüntetésére. A kevesebb, 
nem megerőltető munka miatt 
szívesen vállalkoznak túlórá
zásra, hiszen ez nagyon jövedel
mező. Konkrét példákkal bizo
nyította, hogy sok kisállomáson 
jóval több az állomásfőnökök 
jövedelme, mint a nagyobb ál
lomáson, csomóponton. 

A vitában felszólalt még Ko

vács Sándor (Dombóvár) és 
Huszka Sándor (Székesfehér
vár), központi vezetőségi tag. 

A központi vezetőség döntött 

Koszorus Ferenc fötitkár 

Koszorus Ferenc főtitkár vi
taösszefoglalójában elmondotta 
többek között, hogy a hozzászó
lások többsége megalapozott 
kritikai észrevételeket tartalma
zott, de mindazt a lehetőségek
kel is össze kell mérni. Nem 
szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy a vasút teljesítmé
nyeinek romlásáért nemcsak a 
külső körülményeket, a kedve
zőtlenebb gazdasági helyzetet 
kell és lehet okolni. A sorozatos 
fegyelmezetlenségek az utóbbi 
időben sok veszélyhelyzetet te
remtettek, majdnem súlyos bal
esetekkel végződött az utasítás
ellenes munka. Sok a kifogásol
ható műszaki állapotban lévő 
mozdony és kocsi is. Mindezek 
nem a felsőbb szintű irányítás 
rovására írhatók. Szigorúbb, 
következetesebb ellenőrzéssel 
meg kell szilárdítani a fegyel
met és a szemléleten is érdemes 
változtatni. 

A MÁV-nál a jövőben az ér
dekeltségi rendszert jobban 
össze kell hangolni az új szabá
lyozókkal. Az alapvető törekvés 
az, hogy a végrehajtó szolgálat
nál a jogok és kötelességek 
összhangban legyenek. 

A főtitkár a vitában elhang
zottak alapján javasolta, hogy a 
testület ne szavazza meg az egy 
szolgálatban tölthető idő egy 
órával való megemelését, s az 
említett vasárnap-hétfői össze-

vont pihenőnap-kiadás lehető
ségét. 

A központi vezetőség ezután 
a főtitkár javaslatának megfele
lően döntött a kollektív szerző
dés módosításáról, a bérpoliti
kai koncepcióról. Az előterjesz
téssel ellentétben tehát nem 

· fogadta el az egy szolgálatban 
tölthető idő megemelését, és a 
kötelező szombat-vasárnapi 
összevont pihenőnapra vonat
kozó szabály megváltoztatá
sát. 

A bérpolitikai koncepcióval 
.kapcsolatban az alábbi módosí
tásokat fogadta el: a tavalyi 
igazgatósági munkaverseny 
eredményének alapján kiérde
melt, megosztott második he
lyezésnek megfelelően, a szege
di és a miskolci igazgatóság 
egyaránt plusz 0,1 százalékos 
bérfejlesztés végrehajtására 
kapjon lehetőséget. 

A vasútigazgatóságok köz
pontjaiban dolgozók részére, a 
vasútigazgatósági átlagot az 
előírt létszámcsökkenésből fel
használható bér mértékével 
emelt bérszínvonal-növekedést 
lehet előirányozni. 

Tolnai Ildikó titkár 

A teljesítménytől függő adó
zott bérfejlesztés lehetősége 0,3 
százalék. Az év utolsó negyedé
ben azonban meg kell vizsgálni 
a 0,5 százalékos adózott bérfej
lesztés lehetőségét is. 

A testület ezután Tolnai fldi
kó titkár előterjesztésében meg-

Szavaznak a ldildöttek 

A szakszervezeti mozgalom 

legfontosabb feladatai 
tárgyalta az MSZMP Központi · kevés, a tagság többet vár t6le. 
Bizottságának a szakszervezeti És ezt a többet tudja is teljesíte
munka továbbfejlesztésére ho- ni a szakszervezet. 
zott állásfoglalásból adódó E napirend vitájában felszó-
tenni valókat. lalt még Nagy Lajos, a Szak

szervezetek Vas megyei Taná
csának vezető titkára, a közpon
ti vezetőség tagja, dr. Lugosi 
József, a szegedi területi szak
szervezeti bizottság titkára, Pö
haczker Attila Záhonyból és 
Mészöly Ferenc, a budapesti 
tszb titkára. 

Tolnai Ildikó megköszönte a 
hozzászólásokat, kiegészítése
ket és válaszolt az észrevételek
re, majd a központi vezetőség 
egyhangúlag elfogadta az 
MSZMP KB 1983. október 12-i 
határozata feldolgozására és 
végrehajtására előterjesztett ja
vaslatot. 

A következő napirendként a 
testület - ugyancsak Tolnai Il
dikó titkár előterjesztésében -
meghallgatta a ½%-os ÖTA 
ügyvitelét ellátó szervezet létre
hozásáról szóló javaslatot és azt 

\'irizlay Gyula. a SZOT titkára 
elfogadta. 

Mint arról lapunk március 
15-i számában már tájékoztat
tuk olvasóinkat, a társadalom
biztosítás korszerűsítésével a 
VSZTO állami irányítás alá ke
rül. A ½%-os ÖTA kezelését 
azonban változatlanul a vas
utas-szakszervezet végzi. Ez 
szükségessé tette, hogy az ügy
viteli munka irányítását a társa
dalom biztosi tási igazgatóságtól 
elkülönítsük, és az ÖTÁ-nak 
operatív igazgatási, ellenőrzési 
és gazdálkodási szervét kiala
kítsuk. Ezt a feladatot teljesíti a 
szakszervezet újonnan alakult 
ÖTA osztálya, amely emellett 
ellátja majd a társadalombizto
sítással összefüggő érdekvédel
mi és érdekképviseleti tevé
kenységet is. 

A napirend vitájában felszó
lalt Virizlay Gyula, a SZOT tit
kára is, hangsúlyozva a KB ál
lásfoglalásának a szakszerveze
ti munkára gyakorolt hatását. 
Mint mondotta. a Központi Bi
zottság ezzel dokumentáltan is 
a politikai tevékenység szerves 
részévé tette azt a helyes szak
szervezeti politikát, amelyet 
1957 óta folytat. Ezzel kapcso
latban elmondotta. hogy 
1957-ben viszonylag könnyebb 
helyzetben volt a szakszervezet, 
hiszen gyökeres fordulat követ
kezett a munkájában. Most 
ilyen értelmű és nagyságrendű 
új feladatok nincsenek, de az 
apró finomításokra nagy szük
ség van a mozgalmi munka ja
vítása érdekében. 

Megújulni, felemelkedni az 
igényekhez és a változó körül
mények adta nagyobb felada
tokhoz - ez most a szakszerve
zeti mozgalom egyik legfonto
sabb feladata. Ami természete
sen nem könnyű, de a társada
lomnak a mainál sokkal erő
sebb szakszervezeti mozgalom
ra van szüksége, amely hatha
tósabb társadalmi befolyással 
segíti a szocialista célok eléré
sét. A megújulásra nem azért 
van szükség. mert valamit el
rontott a mozgalom - hangsú
lyozta a SZOT titkára -, ha
nem azért, mert amire a válasz
tásakor felesküdött, az ma már 

Ezután a központi vezetőség 
jóváhagyta a vasutas-szakszer
vezet és a ½%-os ÖTA 1983. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámo
lókat. Tudomásul vette az írás
ban előterjesztett tájékoztatókat 
szakszervezetünk elmúlt évi 
nemzetközi tevékenységéról, a 
KV társadalombiztosítási bi
zottság hatáskörébe utalt kivé
teles nyugdíjfelemelések tava
lyi tapasztalatairól, valamint a 
két ülés között. végzett munká
ról. (Szakszervezetünk nemzet
közi tevékenységéről, lapunk 2. 
oldalán számolunk be.) 

K. s. 
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BÉKÉSCSABAI VÁLTOZÁSOK 

Kedvezőbb munkakörülmények 
' 

a vontatási üzemegységnél 
Közeledünk Békéscsabához. 

Gyorsvonatunk ablakából kite
kintve már messziről feltűnnek 
a vontatási telep új létesítmé
nyei: a kocsijavító csarnok, a dí
zel- és villamos mozdonyok sze
relöcsarnoka, valamint a öt
szintes szociális épület. Vala
mennyi az utóbbi években ké
szült el. 

Az üzemfönökség szakszer
vezeti bizottságának irodájában 
Vajda János titkár fogad. Az el
múlt évtizedben nagy változá
sok történtek a békéscsabai 
csomóponton. Az igazgatóság 
vezetői a helyi gazdasági és tár
sadalmi szervezetek egyetérté
sével körültekintő fejlesztési 
tervet készítettek, amit több 
ütemben valósítottak meg. Az 
elmúlt évtizedben csupán a 
vontatási telep fejlesztésére 
több mint 200 millió forintot 
fordítottak. 

Fodor Béla, Laczkó István és Birók Ferenc szerelők munka 
közben 

Új létesítmények 

- Aki régen járt nálunk, az 
bizonyára meglepődik a válto
zásokon - jegyzi meg az szb
titkár. - A vontatási telepen 
dolgozók munkakörülményei 
nagymértékben javultak. Vilá
gos, tiszta, jól felszerelt mű
helyekben dolgozhatnak, és 
nincsenek kitéve az időjárás 
viszontagságainak. 

Miközben a vontatási telep 
felé tartunk, az szb-titkár a cso
móponton történt változásokról 
beszél. Menetjegyirodát létesí
tettek, új oktatási központ és 
művelődési ház épült, megol
dották az ügyvitelt ellátó dolgo
zók helyiséggondjait. S ami 
szintén fontos: húszévi gondjuk 
oldódott meg azzal, hogy Cur
ticire meleg ebédet tudnak na
ponta szállítani. Igaz ugyan, 
hogy jelenleg csak 30-40 vas
utas élvezheti ennek előnyeit, 
de remélhetően hamarosan to
vább emelhetik az üzemétkez
tetésben részt vevők számát. 

Műhelyi István műszaki 
üzemfönök-helyettestől arról 
érdeklődöm, hogy az új létesít
mények átadása milyen segítsé
get adott munkájukhoz. 

- A megváltozott körülmé
nyek a napi munkánkban is 
éreztetik hatásukat - mondja 
Műhelyi István. - A régi moz
donyműhely már kicsi volt, 
egyre nehezebben tudtunk 
megbirkózni a feladatokkal, a 
munkakörülményekre pedig a 
legjobb indulattal sem lehetett 
rámondani, hogy jó. Télen 
maximum 15 fokos meleget 
tudtunk csak biztosítani, nem 
egyszer előfordult, hogy nyolc 
óra alatt sem olvadt le a gépek
ről a jég, s csak azután tudtunk 
a munkához hozzákezdeni. 
A kocsiműszak a szabadban, 
egy röptető alatt dolgozott. Az 
irodákat egy kocsiszekrényben 
rendezték be. Most más a hely
zet. De talán jobb lenne erről a 
helyszínen meggyőződni - in
dítványozza. 

Utunk a régi mozdonymű
helyen halad keresztül. A mű
hely egyik részében két 424-es 
mozdony várakozik. Már csak 
három maradt belőlük, a hiány
zó egy gép a kötegyáni vonalon 
tehervonatot továbbít. A mű
hely jelenlegi állapota emlé
keztet a múltra. Falai kormo
sak, betonozott padlója fel töre
dezett, olajos. Az egyik sarok
ban kályha ontja a meleget, 
amit csak közvetlenül mellette 
lehet érzni. A tető egy részét 
feltépte a viharos szél, a táton
gó résen kilátni a borús égbolt
ra. Ezt a műhelyt még használ
ják, a dízelek napi vizsgálatánál 
jó szolgálatot tesz. 

Tiszta munkahely 

Pár méterre a régitől találha
tó az új mozdonyszerelő csar
nok. Tiszta, világos munkahely 
és barátságos meleg fogad. A 

csarnokot a segédműhelysor 
választja ketté. Egyik részében 
a dízel-, a másikban a villamos 
mozdonyokat javítják. Mindkét 
helyen 2-2 vágány található, 
megfelelő szerelőaknákkal, 
szerszámokkal. műszerekkel 
felszerelve. Van alvázas, leve
gős és villanyszerelő műhely. 
Ezek felszereltsége is jóval 
több, mint a korábbiaké volt. 

- Hány típusú géppel dol
goznak? - kérdezem az üzem
fönök-helyettestől. 

- Jelenleg héttel: BB-vel, 
M-31-es, 32-es, 40-es és 44-es, 
V -43-as és a másik műhely
ben látott 424-es gépekkel. El
sősorban saját gépeinket javít
juk, de a dízelek közül az 
M-31-es és 32-es sorozatnak 
D-3-as vizsgálatát, valamint a 
V-43-asok V -2 és V -3-as 
vizsgálatát az igazgatóság egész 
területére mi végezzük. Eseten
ként nagyobb futójavítást vég
zünk a debreceni és a budapesti 
igazgatóságnak is. 

A V -43 1231 számú gép 
mellett szerelők dolgoznak. 
Megszólítom az egyiket. 

- Sarkadi Mihály vagyok 
- mutatkozik be. - Mozdony-
lakatosként kezdtem, jelenleg 
villamos járműszerelőként dol
gozom. Ez a gép Szegedről jött 
V-3-as vizsgálatra. Nekem az 
ajtózárakat és az ablakokat kell 
rajta átnézni, hiba esetén pedig 
javítani. 

Mióta dolgozik itt? 
- 1957 óta. 
- A régi műhelyben is dol-

gozott? 
- Igen. A két műhely mun

kakörülményeit nem is lehet 
összehasonlítani. Itt jobb és 
könnyebb dolgozni. 

Válaszára helyeslően bólogat 
két társa, Lupovics Dezső és 
Gyulavári János. 

Kocsijavítók között 

A mozdonyszerelő csarnok 
szomszédságában épült a kocsi
javító. Három vágányán javí
tásra várakozó teher- és sze
mélykocsik állnak. Az ajtó mel
lett hárman hajolnak egy sze
mélykocsi kiszerelt forgózsámo
lya fölé: Fodor Béla, Birók Fe
renc és Laczkó István kocsila
katosok. Mindhárman fiatalok, 
pár éve dolgoznak itt, a régi kö
rülményeket kevésbé ismerik. 

Bírók Ferenc: 
- Én csak egy hónapot dol

goztam a régi helyen. az is elég 
volt. De ha bővebbet akar, kér
dezze meg a Misi bácsit. 

Misi bácsi (Cs. Kovács Mi
hály) 1960-ban jött a fűtőházba 
kocsilakatosnak. Aztán kocsi
vizsgáló lett, de jobban szerette 
az itteni munkát, és visszajött a 
műhelybe. 

- Hát nem kívánom vissza 
a régit - emlékezik. - A röp
tető alatt dolgoztunk télen a hi
degben is. Az ember keze 
szinte odafagyott a kocsihoz. 
Ha már nagyon fáztunk, be
mentünk a barakképületbe a 
kályha mellé melegedni, aztán 
mentünk ismét dolgozni. Most 
pedig: láthatja! 

(Nagy József felvétele) 

Beszélgetésünkbe bekapcso
lódik Suhajda Károly műveze
tő is, aki megjegyzi, hogy a ré
giek közül ma már kevesen dol
goznak, nyugdíjba mentek, 
helyüket átvették a fiatalok. 
A kocsiműszak dolgozóinak 80 
százaléka fiatal. Két műszak
ban dolgoznak, évente közel 8 
ezer kocsit javítanak. Büszkék 
arra, hogy tavaly csak tíz kocsit 
adtak vissza újbóli javításra. 

- Sok a javításos kocsi -
folytatja. - Ma is 125 teher- és 
8 személykocsi vár javításra. 
Ezért aztán a szabadban is 
dolgoznak a kocsilakatosok. 

Látja rajtam, hogy meglepő
döm. 

- Hát igen. Furcsa helyzet: 
elkészült az új csarnok, mégis 
dolgoznak a szabadban. Ennek 
oka az, hogy egyszerre kevés 
irncsi fér be a csarnokba, nehe
zen tudjuk cserélni őket. De ha
marosan elkészül a műhely át
menő vágánya, akkor ez a gon
dunk is megoldódik. 

A kocsijavítók munkáját sok 
hasznos gép segíti. A régi mű
helyben egy emelőcsoporttal 
dolgoztak, most kettővel, ko
rábban egy esztergájuk volt, 
amin naponta 2 kerékpárt esz
tergáltak meg. Ma pedig a RA
FAMET-en éjjel-nappal, folya
matosan dolgoznak. Tavaly 
5100 kerékpárt újítottak fel, ok
tóberben volt a csúcs, 729 kerék 
esztergálásával. Nem ritka az 
olyan nap, amikor 30 fölé emel
kedik a megmunkált kere_!{ek 
száma. 

Ötszintes épület 

A kocsiműhely mellett épít
keznek. Újabb 80 tonnás eme
lőcsoportot alakítanak ki az 
egyik vágányon. Itt emelik 
majd fel a maró, mérgező és 
robbanó árukkal megrakott ko
csikat, hogy kereküket javítás
ra elvigyék. 

Utunk következő állomása az 
ötszintes szociális épület. Az 
impozáns külső szép belsőt ta
kar, amely a legkényesebb igé
nyeket is kielégíti. A földszinti 
tágas előtérből nyílnak a női öl
tözők és fürdők, innen lehet be
menni az üzemi étterembe. 
A bejárati ajtó mellett ruhatár 
és kézmosási lehetőség. Az első 
három emeleten helyezték el a 
férfifürdőket és -öltözőket. 
A legfelső emeleten, ahová lift

tel is fel lehet jutni, találhatók a 
laktanyák és a vendégszobák. 
Összesen 16 kétágyas szobában 
pihenhetnek a szolgálatban le
vő vasutasok, illetve az ide láto
gató vendégek. Az utazók ré
szére kis főzőkonyha is rendel
kezésre áll, a társalgóban pedig 
többek között televízió szolgálja 
a kikapcsolódást, a szórakozást. 
Az épület földszintjén orvosi 
rendelő kapott helyet, ahol he
tente kétszer tartanak orvosi 
vizsgálatot. 

A jövőben átalakítják a von
tatásiak régi szociális épületét 
is. Oda költözik majd a szertár
főnökség. 

Gellért József 

Ahol viss�af ordítják a vonatokat 

.)lt()r\l()K ÉS (�() 
Mi újság Ózdon? Úgy szok

tam ide utazni, a szülővárosom
ba, hogy már Bánrévénél a ko
csiablakhoz állok, s valami fura 
izgalommal fürkészem, mit vál
tozott a táj? Általában nem le
het sok újdonságot felfedezni, a 
hegyek karéja között csendesen 
folydogál a Hangony patak, 
megszokta már új medrét, me
lyet a Rúd- és Dróthengermű 
építése miatt ástak neki. Lassan 
döcög a szerelvény, s jóleső ér
zéssel nyugtázom magamban, 
megvan a régi őrház Center-Al
són, s a centeri állomás is úgy 
áll a maga örökkévalóságában, 
mint gyermekkoromban. 

Valami mégiscsak történt. 
Center határában túrják-hord
ják a földet, építkeznek. Mint 
később megtudom, itt lesz az 
Ózdi Kohászati Üzemek salak
feldolgozója, s ősszel állítólag 
már működni fog: az évtizedek 
során felhalmozott salakból 
visszanyerik a vasat. Külön 
iparvágányt készít az OKÜ, no
ha eddig is 120-130 kilométer
nyi iparvágánnyal rendelkezett. 

Megérkezünk Ózd állomásra, 
ahonnan nem mennek tovább a 

mint a férfiak; sőt, inkább gon- időben mégis „kiszolgálás" 
dosabbak, pontosabbak. A szol- helyett a korrekt partneri kap
gálatot maradéktalanul ellátják. csolat kialakítására törekednek. 

Régi gond a kohászattal való Sóhajtásnak is beillik, az állo-
kapcsolat is. Ez most jónak más épületéről ejtett néhány 
mondható, bár a gyáriak nehe- szó. Bizony, elavult a 60-70 éves 
zen tudják megérteni, hogy a építmény. Az emeletről kiköl
vasútnál is megszigorodtak a töztették a lakókat, mert életve
gazdasági tényezők, mi�tán ön- szélyes lett. Kénytelenek kicse
álló vállalat lett a MA V. Egy rélni a tetőt. A város is, a vasút 
ideig súrlódásokat okozott, is évek óta szeretne egy új állo
hogy az állomás dolgozói nem mást, de sose jutott rá elég 
tudtak engedményeket tenni, pénz. Pedig azt mondják, a ré
nem tudták elnézni a hosszú gire már nem érdemes költeni. 
kocsiállásokat. Még ma is elég Amíg nincs lehetőség az újra, 
magas a kocsitartózkodás mégiscsak a régit kell toldozni
aránya, bár nagy erőfeszítése- foltozni. 
ket tesznek, hogy mielőbb ösz- Hogy mit szeretnének leg-
szegyűjtsék a kocsikat. inkább mégis az ózdiak? Azt, 

Ám az is igaz, hogy tavaly hogy az épülő. új nyomvonalon 
191 irányvonatot indítottak haladó 26-os számú főútról len
Ózdról, 250 ezer tonna áruval. ne egy leágazás, bekötő út az 
Emellett 80 üres irányvonatot is · állomáshoz. Megkönnyítené ez 
összerendeztek és útjára bocsá- az árufuvarozást, a személy
tottak. S az idén, az év első hó- szállítást is. Búcsúzáskor, mint
napjaiban máris 90 irányvona- egy köszönésképpen hallom: és 
tot állítottak össze' Hol van várjuk a villamosítást. 
még a december? A kohászat Ez volna az igazi újság Óz-
kiszolgálása természetesen nép- don. 
gazdasági érdek, de az utóbbi (paládi) 

vonatok, hanem rendre vissza-------------------------

fordítják őket Miskolc felé. 
Amolyan világvége ez. Az itt 
dolgozók megszokták, úgy ve
szik. ahogy van. A főnöki irodá
ban Sándor Jenő kocsiintéző, a 
pártalapszervezet titkára fogad. 
Langer Lászó állomásfőnök 
épp kinn jár szokásos ellenőrző 
körútján, a „területen". Telefo
non utolérjük, de Centerből 
csak késő délután tér vissza. 

Az örömökről és gondokról 
így is hű képet kaphatunk. Hal
lom, a 170 dolgozóból már 130 

nő, csupán a kocsirendezők kö
zött nem látni senkit a szebbik 
nemből. Bizony, a kohászatnál 
nyolcórás a munka - itt 12-13 
óra -, s jobbak a keresetek. 
Nemcsoda, ha a férfiak elván
dorolnak, illetve a fiatalok nem
igen törik magukat - mint egy
kor -, hogy bejussanak a vas
úthoz. S hogy milyenek a nők? 
Jók. Semmivel sem rosszabbak 

Távgépíró-kezelők vetélkedője 

Március 26-27-én a MÁV 
Vezérigazgatóságon rendezték 
meg a vasúti távgépíró-kezelők 
II. országos vetélkedőjét. 

A vasúti távgépíró-hálózat 
egyre nagyobb szerepet kap a 
vasút operatív irányításában, 
az elegy-előrejelentésben, a bel
földi és határforgalmi kocsinyil
vántartásában. A vasút vezeté
se e célok elérése érdekében 
tűzte napirendre a távgépíró
hálózat korszerűsítését, mely
nek első fázisában Budapesten 
már üzembe helyezésére került 
a NEDIX 510 AS típusú japán 
elektronikus távgépíró-köz
pont. De a legkorszerűbb tech
nika is holt tőke marad az em
ber, a megfelelően képzett és 
rátermett kezelők nélkül. 

Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében nyitotta meg az orszá
gos vetélkedőt Fülöp László, a 
biztosítóberendezési és automa
tizálási szakosztály vezetője. 
A vetélkedőn valamennyi vas
útigazgatóság 4-4 tagú csapatot 
indított. 

A távgépíró-kezelők gyakor
lati, majd elméleti és általános 
műveltségi témakörökben ad
tak számot felkészültségükről. 

A verseny végeredménye; 
egyéni helyezettek: 1. Kovács 
Irén, 2. Kreszács Istvánné, 3. 

Nyéki Gyöngyi, mindhárman a 
debreceni igazgatóság dolgozói. 

Csapatverseny: 1 debreceni 
igazgatóság, 2. pécsi igazgató
ság, 3. miskolci igazgatóság csa
pata. 

NEGYVEN ÉVE TÖRTÉNT 

A mozdonyhúzta „Trójai ló" 
A közelmúlt napokban 

a sajtó, a rádió és a televí
zió felelevenítette a ma
gyar nemzet történelmé
nek egyik gyászos esemé
nyét - előzményeivel és 
következményeivel együtt 
-, vagyis 1944. március 
19-ét, a náci hadsereg ma
gyarországi bevonulását. 
A hitlerista hadvezetés ez 
alkalommal is méltó ma
radt gyalázatos tetteihez. 
De emlékezzenek minder
re az akkoriban szolgála
tot teljesítő magyar vasuta

sok! 

Bevezetésként még annyit, 
hogy Hitler a Magyarország 
megszállásának tervét kidolgo
zó tisztek számára irányelvként 
adta ki, hogy a felvonulás az or
szágon belül megállított szállí
tásokkal történjen, és hogy a 
mozgások álcázására csapatcse
réket kell bejelenteni. 

Jöttek a hírek 

A megszállás végrehajtására 
a határ közelében, a Magyaror
szágra vezető útvonalak és vas
utak mentén csapatokat vontak 
össze. A csapatösszevonásokról 
a magyar vasutasok Sopronban 
is, Hegyeshalomban is gyorsan 
éiiesültek. A soproni jegyvizs
gálók egyébként szolgálati útja
ik alkalmával kijártak Bécsúj
helyig, így különösen sok érte
sülést szereztek. Ez pedig azért 
is figyelemre méltó, mert a 
nemzetközi egyezmények értel
mében Magyarországnak nem 

volt szabad Nyugat felé hírszer- résen a vasutasok továbbra is. 
ző szolgálatot kiépítenie. Hegyeshalomban a helyettes 

Vass József nyugdíjas főfel- főnöknek, Keresztes Jánosnak 
ügyelő, Sopron-Déli pályaud- a német területről átjáró Franz 
var egykori helyettes főnöke és Pittner vasutas mondta el, 
oktatótisztje emlékezéseiben hogy mi készül. Keresztes Já
ezt írja: ,, .. . már 1943 őszén, nos a Központi Katonai Szállí
Olaszország kapitulációja után tásvezetőségen szolgálatot telje
az egyik németbarát jegyvizs- sítő Sántha főtiszten keresztül 
gálónk odaát szerzett források- juttatta el az értesüléseket a 
ra hivatkozva azt híresztelte, hadtesthez. 
hogy a németek meg fognak 1944. március 13-án a ma
szállni bennünket. Ezt a meg- gyar vezérkari főnök helyettese 
jegyzést egyelőre eleresztettem az időközben folyamatosan 
a fülem mellett, de hamarosan pontosított hírek alapján magá
mások is jöttek hozzám ezzel. hoz kérette a távollevő német 
Félteni kezdtük a baloldali ér- katonai attasé helyettesét, a lég
zelmeiről ismert, nálunk szol- ügyi attasét. Közölte vele, hogy 
gáló Brassói Márton főkalauzt tudjuk, mi készül ellenünk, hi
- eredeti nevén Broz Mártont, szen Wiener-Neustadt és 
akiről csak a felszabadulás után Eisenstadt térségében már öt 
derült ki, hogy Tito marsall napja 40-50 csapatszállítmány 
édestestvére -, ezért értesülé- kirakása folyik, s a német tisz
seimről beszámoltam főnököm- tek úgy nyilatkoznak, hogy a 
nek, Gömbös Ferencnek. Vele csapatok célja Magyarország 
egyetértésben „hírszerző bizal- megszállása. A készülő meg
mi csoportot" építettünk ki, szállás hírei elterjedtek a ma
amelynek tagja volt Sólyomvá- gyar közvéleményben is. 
ri Mihály, Molnár István és A hivatalos német válasz 
Dely Gyula jegyvizsgáló. Ők azonban sértett hangon csupán 
1943 novemberében jelentették, kiképzés céljából történő össze
hogy odaát megkezdődtek a vonásnak minősítette a határ 
csapatösszevonások, s várható, közelébe szállított csapatok 
hogy a németek karácsonyra le- mozgását. Ugyanakkor Bécs
rohanják az otszágot." ben már együtt ültek a tábomo· 

Az állomásfőnök Vass Józse- kok, akik a megszállás végre
fet Szombathelyre küldte, hogy hajtását részleteiben kidolgoz
tegyen bizalmas jelentést a köz- ták, majd végre is hajtatták. 
ponti szállitásvezetőség illeté- A terv egyik lényeges pontja 
kes előadójának, Kó'halmi Fe- szerint az orosz frontra „cse
renc intézőnek. Kőhalmi telefo- re"-ként indított csapatszállító 
non azonnal hívta a hadtestnél vonatok mozgását úgy irányít
Vecsey ezredest, és kihallgatást ják, hogy nagyjából egyidőben 
kért tőle. A személyes találka- érkezzenek Budapestre, de 
zás alkalmával az ezredest lát- ezek futása során Budapesttől 
hatóan nem lepte meg az érte- mintegy 40 kilométeres körzet
sülés, s kifejezetten ellenséges ben pályanierényleteket hajta
hangnemben nyilatkozott a né- nak végre. Így a „merény
metekről. Kérte, hogy legyenek let"-ek miatt megállított. vona-
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Miskolcon megkezdték 
•• 

a KOFE-berendezés szerelését 

A miskolci vasútigazgatóság 
épületének második emeleti 
nagytermét öt méter széles és 
három méter magas panoráma
tábla metszi ketté. A táblából 
vékony vezetékek, most még 
érzéketlen „idegszálak" kötegei 
nyúlnak a padlóra. Lassan ki
rajzolódik a Hatvan-Mező
zombor közötti vasút törzsháló
zata és a Felsőzsolca-Hidasné
meti közötti vonal kicsinyített 
mása. 

Területünkön annyi teherárut 
mozgatunk meg, mint két-há
rom kisebb igazgatóság. A régi 
információs rendszer már nem 
felel meg a követelményeknek. 
Mire a forgalmista az igazgató
ságon dolgozó menetirányítóval 
közli: a vonat elindult, az már 
2-3 kilométerrel arrébb robog. 
Emiatt a menetirányító döntése 
sem lehet pontos. 

Éles fény lobban a teremben, 
s a berendezések zümmögni 
kezdenek képzeletemben. 

bajai gyáregysége pár hete ké
szítette el a panorámatáblát, s 
szakemberei január 15-én kezd
ték meg a szerelését, s várható
an április végére fejezik be. 
A Mechanikai Mérőműszerek 
Gyára készíti a meghajtó be
rendezéseket, amelyeket az in
tegra-diminós állomásokon sze
relnek fel. Ezek az elektronikai 
egységek továbbítják, s vetítik 
ki az információkat a panorá
matáblára. A szakemberek azt 
ígérik, hogy ha minden jól 
megy, az év végére az első állo
mások vágányképe már „élni" 
fog a táblán. 

- A KOFE berendezés fel
menti a forgalmistákat a szá
mukra terhes információözöntől 
- folytatja. - A központi me
netirányító a panorámatáblán 
pontosan látja a forgalom ké
pét, gyorsan tud dönteni. Így 
például kevésbé fontos szerel
vényt félreállíttat, s zöld utat ad 
a személyszállító vonatoknak, 
fontos teherszerelvényeknek. 
Ennek eredményeként kultu
ráltabb kiszolgálást tudunk az 
utasok számára biztosítani. Ha
tékonyabbá, gyorsabbá tudjuk 
tenni az egész vasúti forgalmat, 
csökkentjük a várakozó, ácsor
gó szerelvények számát. Valójá
ban ma még nem is érzékeljük, 
talán csak sejtjük az új beren
dezésben rejlő lehetőségeket. 

Maráz Béla szakosztályvezető megnyitó beszédét mondja 
Csodálatos a technika! Hat

vantól Mezőzomborig lehet 
majd látni, hogyan él, lüktet a 
vasút. Ötven-hatvan szerelvény 
halad át az állomásokon, robog 
a törzsvonalon. Sorompók vö
rös fényei villannak vagy huny
nak ki, váltakoznak a térközök 
jelzőfényei. A parányi lámpák 
mutatják a vonatok útját, szá
mát, az állomási váltók állását. 

Gondolatban néhány hóna
pot előreszaladtam. A terem 
most még csöndes. A tábla csak 
vaksi szemekkel jelzi a törzshá
lózat vonalát, állomásait. 
A Ganz Villamossági Művek 

Dombok közé szorult kicsiny 
állomás a romhányi szárnyvo
nal mentén Bánk. Vasúti értel
mezésben nem is állomás, hi
szen csupán egyetlen fővá
gánya van, a másik kettőt rako
dásra használja a nőtincsi Na
szályvölgye Tsz, az erdészet, il
letve az Asványbánya Vállalat. 
Ők az „állomás" ügyfelei. 

- A termelőszövetkezetnek 
havonta 25-30 kocsi műtrágya 
és búzakeményítő érkezik -
magyarázza Laczó Istvánné, 
forgalmi szolgálattevő. - A tsz 
áruföladása jelentéktelen. Az 
erdészet havonta 50 kocsit rak 
meg daruval. Ennél lényegesen 
nagyobb az Ásványbánya Vál
lalat föladási forgalma. Január-

tokat kirakatják, s közúton fel
vonulva megszállják a fővárost. 
Pfuhlstein katonái elfoglalják a 
várat és a Citadellát ... A had
művelet szállítási manővereit 
- a hasonló taktikára utalva -
,, Trójai ló" fedőnévvel illették. 

Indul a Turán 

Köztudott, hogy Horthy Mik
lóst, a kormányzót ezekben a 
napokban Hitler Klessheimbe, 
a vezérkari főhadiszállásra hív
ta meg. A kormányzói különvo
nat, a Turán március 17-én in
dult el Budapestről. Ám adjuk 
át a szót ismét a vasutasoknak: 

Szépe Kálmán állomásfelvi
gyázó 1944. március 18-án este 
kezdte meg szolgálatát Bicske 
állomáson. Jól képzett, gyakor
lott forgalmista volt, hiszen fia
tal kora ellenére a hegyeshalmi 
vonal több állomásán szolgált 
már. Ezen az estén a szolgálat 
átvételekor látta, hogy rendkí
vüli vonatként a 71 és a 71/11. 
számút - azaz két katonai szál
lítmányt - vezettek be a vonat
forgalmi tábla „közlekedik" ro
vatába. Rövidesen már kérte is 
az engedélyt a szomszéd állo
máson szolgáló kolléga a 71. 
számú vonat számára. 

Elkészült a be- és a kijárat, s 
kisvártatva robogott keresztül 
Bicskén a katonai vonat, vil
lanymozdonnyal az elején. Nem 
sokkal később a 71/II. is enge
délyt kért. 

Az ellenkező irányból közben 
bejárt az állomásra a 98-as tola
tósteher gőzmozdonnyal, kité
rőbe. Mögötte közeledett Buda
pest felől egy felsőgallai rendel
tetésű, üres K-szerelvény. 
A 71/II-ot is áthaladtatta a for
galmista. Még megfigyelte, mi
ként húz ki teljesen az állomás
ból a tankokkal, gépkocsikkal 
megrakott vonat, aztán bement 
a forgalmi irodába. Rövid má-

Az átadás után Felsőzsolca és 
a Hidasnémeti közötti vonalon 
innen távvezérléssel irányítják 
majd a forgalmat. 

- Miért van erre szükség? 
Gál Lajos, a miskolci igazga

tóság automatizálási szakembe
re, műszaki tanácsadója vála
szol: 

- Az utóbbi években ug
rásszerűen megnőtt a forgalom. 
Húsz évvel ezelőtt a gőzössel 
hat, jó esetben négy óra alatt 
ért fel a szerelvény Miskolcról a 
fővárosba, most az expressz 
alig két óra elteltével ott van. 

Kis állomás 

a cserháti 

dombok között 

ban például 98, tavaly decem
berben 183, novemberben 230 
kocsijuk hagyta el Bánkot. Fel
sőpetényből kisvasúttal hord
ják le a jó minőségű agyagot, 
egy részét ömlesztve buktatják 
vagonokba, a többit őrlik, szá
rítják, végül zsákolják. Ez az or
szág szinte valamennyi vidéké
re eljut. Első osztályú kerámia 
alapagyag, de kohóbélésnek is 
kiváló. Fával és agyaggal 

sodpercek múlva riasztva csen
gett a térközőri telefon. Az állo
más utáni első térközőri szolgá
lati helyről, a 12-es őrhelytől iz
gatott hangon jelentette Bangó 
Antal térközőr, hogy tőle 60 
méterre ismeretlen személyek 
felrobbantották a pályát, de a 
helyszín előtt a 71/IJ. idejében 
megállt(!?). 

Alig tíz perc elteltével kiabá
ló, hadonászó német tiszt lépett 
a forgalmi irodába, majd több is 
előkerült. Szidták a zsidókat, 
mondván, hogy azok voltak a 
robbantás tettesei. Aztán maga
sabb rangú német tisztek ér
keztek, hogy az állomásfőnök
kel tárgyaljanak. Amikor a fő
nök kijött velük az irodájából, 
így rendelkezett: 

- Szépe úr! Itt több szállít
mány fog kirakodni, ezért tel
jesítse feladatát a kapott utasí
tások szerint! A 98-as tolatóte
her gépe húzza be a katonai 
szállítmányvonatot a pesti ol
dal „hózentrógerén" át a 
raktárvágányra, a rampa 
mellé ... ! 

Ekkor már jártak a tankok, 
gépkocsik motorjai, s amint a 
zárfékes kocsi a rámpa végéhez 
ért és a vonat megállt, már gör
dült is le a vagonokról. Gyüle
keztek, s gyorsan indultak Bu
dapest felé, pedig a pálya kija
vítása időközben már befejező
dött. Az állomásfőnök útján a 
németek hírzárlatot is elrendel
tek. Nem volt szabad közölni 
senkivel a történteket, pedig 
csörögtek a telefonok. Annyira, 
hogy a forgalmista a falitelefon 
csengőjének kalapácsa alá pa
pírlapokat dugott, a fehérvári 
vonal engedélykérő távíróját 
pedig rövidre zárta. Csak az 
,,amerikai", azaz a tárcsás tele
font vette fel a forgalmista, s ki
derült, hogy Imrédy Kálmán, a 
MÁV elnökigazgatója kért tájé
koztatást. 

Ezalatt Hegyeshalomban 
még csend volt, kivéve a forgul-

Csorba Barnabás 

együtt a tavalyi összes föladá
suk 44 931 tonna áru volt. 

A személyforgalom télen el
enyésző, szinte csak a vasuta
sok utaznak vonaton. A januári 
bevételük alig haladta meg a 
négyezer forintot. Tavasszal, 
nyáron és ősszel viszont sok az 
utas. Bánk az utóbbi években 
üdülőkörzetté fejlődött. Van 
strandja, múzeuma, szállodája. 
A község határában hétvégi te
leksorok húzódnak. Szombat
vasárnap hatkocsis közvetlen 
vonat közlekedik a Nyugatiból 
Romhányig és vissza. 

A személyszállítási bevétel 
évente megközelíti a százezer 
forintot. 

G.Z. 

mi irodát. Várandóban volt 
ugyanis Németországból vissza 
a kormányzó különvonata, s az 
államfői utazásokra kiadott uta
sítás értelmében a győri osz
tálymérnökségről ott tartózko
dott Horváth Ferenc és Dobi 
Sándor műszaki tisztviselő, va
lamint Keresztes János állo
másfőnök-helyettes, ügyeletes 
tisztként. Horváth Ferencnek a 
kormányzó vonatja előtt futó 
kémszemlemenetet kellett kí
sérnie, Dobi Sándornak pedig 
még a kémszemle előtt köteles
sége volt sínautójával végig
utaznia a vonalat, hogy ellen
őrizze a sorompók lezárását, a 
vonalőrök jelenlétét. 

Éjfélre volt tervezve a kor
mányzói vonat indulása He
gyeshalomból, de a határon túli 
német vasutasok „semmit se 
tudtak" a vonat hollétéről. ,,Lé
gitámadás okozta zavar"-ról be
széltek. Budapestről ellenben 
megérkezett a bicskei „pálya
merénylet" híre. 

Német mozdony 

a 424-es előtt 

Feljött a nap, mire megérke
zett a kormányzó vonata. Hatal
mas, 33-as sorozatú német moz
dony vontatta, géppisztolyos 
katonák kíséretében. Miltényi 
felügyelő, a vonat vasúti megbí
zottja Keresztes Jánoshoz lé
pett, s halkan megjegyezte: -
Főnök úr, ilyen szomorú utunk 
még nem volt! 

A 424 024 számú mozdony -
amely rendszeresen továbbítot
ta a Turánt - egész éjjel indu
lásra készen várakozott - rajta 
Varga mozdonyvezetővel, akár
csak a kémszemlemenet moz
donya. A német gép lejárta 
után a 424 024-es tehát azonnal 
ráállhatott volna a kormányzói 
különvonatra, de a fegyveres 
németek nem engedték moz-

Kiváló feltalálókat és újítókat 
tüntettek ki március 29-én a 
MÁV Vezérigazgatóság konfe
renciatermében. Az ünnepséget 
Maráz Béla, a tervgazdasági és 
műszaki fejlesztési szakosztály 
vezetője nyitotta meg. Ezután 
Mester Alajos vezérigazgató
helyettes köszöntötte a részve
vőket, majd ismertette a MÁV 
újítómozgalmát. Beszámolt az 
eredményekről és problémák
ról. Mindenekeiőtt hangsúlyoz
ta, hogy „gazdaságpolitikánk 
jelenlegi alapvető célkitűzései
nek megfelelően nagy jelentő
séget kaptak a hasznosítható 
szellemi alkotások, újítások. 
A jelenlegi gazdasági helyzet
ben a műszaki fejlesztés legol
csóbb, jórészt beruházások nél
kül is mobilizálható belső erő
forrása, tartaléka az újítómoz
galom". Elismerően nyilatko
zott a szocialista brigádok újító 
tevékenységéről és a szakmun
kásokból, műszaki-gazdasági 
szakemberekből álló komplex 
brigádok szervezéséről. 

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a vasút vállalkozásai, ex
port- és importtevékenysége 
fontos a népgazdaság számára. 
Éppen ezért a jövőben széles 
körű piackutató tevékenységet 
kell folytatni, annál is inkább, 
mert jól képzett szakemberek 
állnak a rendelkezésére. 
Ugyancsak kiemelt feladat a 

dulni. Meg kellett várni, amíg 
szenet és vizet vesz fel a német 
gép, s rájár ismét a vonatra a 
424-es elé. ,, Csak így biztosít
hatjuk a kormányzó zavarta
lan útját" - jelentették ki, de 
céljuk csak az volt, hogy húz
zák, késleltessék az indulási 
időt. 

Azon az éjszakán egyébként 
nemcsak Bicskén és annak kö
zelében - Száron, valamint az 
óbaroki bauxitrakodón -, ha
nem más vasútvonalak állo
másain is kirakodtak a „ Trójai 
ló" akcióban résztvevő német 
csapatok. Ezek közé az állomá
sok közé tartozott Ceglédber
cel-Cserő is, ahová délről érke
zett egy német katonai szerel
vény. 

A kormányzói vonatot Kelen
földön üres állomás fogadta. Ér
kezésekor a kémszemlemenetet 
kísérő Horváth Ferenc már a 
forgalmi iroda kettős ajtajában 
állt, s félrehúzódva figyelte az 
eseményeket. Egyszercsak be
lépett melléje egy civilruhás, 
elegáns férfi. Együtt nézték, 
amint a kormányzó leszáll. 
A peronon Kállay miniszterel
nök fogadta. A kísérettel együtt 
keresztülmentek az állomás 
épületén, és az utcán várakozó 
gépkocsikba szálltak. Ekkor 
megszólalt a forgalmi iroda aj
tajába beállt férfi, s azt mondta 
Horváth Ferencnek: 

- Elveszett Magyarország! 
Aztán elfordult, és elment. 

A kelenföldi forgalmista mond
ta meg a győri osztálymérnök
ség műszaki tisztviselőjének, 
hogy Imrédy Kálmán, az Ál
lamvasutak elnöke állt vele az 
ajtók között. 

�z azóta eltelt negyven év so
kat elmosott a történelmi rész
letekből, de ezek a részletek ta
lán a vasutasok emlékezetében 
éltek, sőt élnek legtovább. 

Lovas Gyula 

Mester AJajos vezérigazgató-helyettes átadja a Kiváló Feltaláló 
kitüntetés arany fokozatát Szabó Lászlónak, a gyöngyösi Kitérő

gyártó fzem ügyintézőjének 

külföldi és hazai műszaki. szer
vezési ismeretek figyelemmel 
kísérése és a felhasználható ta-· 
lálmányok honosításának kez
deményezése. Tavaly célszerű 
licencvásárlással és a fejlesztési 
költségkeret átadásával - a 
Diósgyőri Gépgyárral 105 mm
es ütközők gyártására kötött 
szerződés alapján - a MÁV 80 
millió forint többletkiadást ta
karított meg. 

Az elmúlt évben a Miniszter
tanács új rendeletet adott ki az 
újításokról, amelynek értelmé
ben 1984. január l-től a Vasúti 
Újítási Szabályzatot is módosí
tották. Az egyik legfontosabb 
változásról a beszámolóban is 
hallhattunk: ,,A munkaköri kö
telességet nem az újítás f ogal
mi elemeként, hanem az újítási 
díj megállapítása során díj
csökkentő tényezó1cént kell ér
tékelni." 

Az általános feladatok ismer
tetése után az eredményekről 
kaptak ízelítőt az újítók. 
1983-ban 11 905 volt az újítások 
szerzőinek száma, ebből 7892 
volt szocialista brigádtag. Ösz
szesen 7645 újítási javaslatot 
adtak be. Kevesebbet mint 
1982-ben A bevezetett újítások 
száma és az újításokból szárma
zó vállalati megtakarítás is ke
vesebb volt. Az energiamegta
karítás viszont nagyobb volt, 
mint 1982-ben. Hosszabb távra 
visszatekintve az újítással fog
lalkozók ;;zárna csökkenő ten
denciát mutat, nőtt viszont az 
elfogadott újítások száma és nö
vekedett az újításokból szárma
zó megtakarítás. 

A Közlekedési Minisztérium 
által meghirdetett versenyben a 
MÁV évek óta értékes helyezé-

Vetélkedő Kecskeméten 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

seket ér el. Tavaly az 1982. évi 
eredmények alapján egy "I. és 
egy III. helyezést értek el az 
Újítási börzén. 

Az újítási kedv fellendítése 
szempontjából rendkívül hasz
nosnak bizonyultak az ötletna
pok. kiállítások, börzék, tapasz
talatcserék és egyéb akciók. 
1983-ban a Moszkvai KGST 
Újítási Kiállításon a Szentesi 
Körzeti Üzemfőnökség munka
társának, Vaczkó István üzem
mérnöknek dízelmozdony-diag
nosztikai készüléke első díjban 
részesült. A SZOT budapesti 
újítási napok keretében a Buda
pesti Vasútigazgatóság nagy si
kerű újítási kiállítást rendezett 
a Ferencvárosi Vasutas Műve
lődési Központban az elmúlt 
évben. 

Végezetül a gondokról, a hiá
nyosságokról esett szó. Nem si
került csökkenteni a hatvan na
pon belül el nem bírált ügyek 
számát, továbbra is megtörté
nik, hogy kisebb jelentőségű 
feladatok gyorsabban valósul
nak meg, mint a jelentősebbek. 
A késedelmes ügyintézés az 
igazán jó újítási javaslatok 
hasznosítását gátolja. Az újítá
sok eladása, vétele még mindig 
szűk körben mozog. A hiányos
ságok önmagukért beszélnek és 
meghatározzák a jövő felada
tait. 

Mindezek ellenére az 
1983-as esztendő kivételével -
a vasút újítómozgalma egyenle
tes fejlődést mutat. 

Az ünnepi beszédet követően 
Mester Alajos átnyújtotta a ki
tüntetéseket hét feltalálónak és 
nyolcvannégy újítónak. 

Nagy Irén 

Ki minek mestere? 

A szegedi vasútigazgatóság, 
a szegedi csomóponti KISZ-bi
zottság, a területi szakszerveze
ti bizottsággal egyetértésben Ki 
minek mestere? szakmai, politi
kai vetélkedőt hirdetett az 
üzemviteli szakszolgálat terüle
tén foglalkoztatott fiatalok köré
ben. 

A kecskeméti körzeti üzemfő
nökségen március 12-én meg
tartott vetélkedőn három kate
góriában 24 fiatal indult. A há
rom első helyezett díszes okle-

vélben és pénzjutalomban ré
szesült. Valamennyi kategóriá
ban az első három helyezett az 
igazgatósági döntőn vesz részt. 

A jól sikerült vetélkedő előse
gítette a résztvevő fiatalok 
szakmai, politikai nevelését, fej
lesztette a versenyzők tájéko
zottságát, általános műveltsé
gét. A körzeti üzemfőnökség 
vezetésének pedig alkalmat 
adott arra, _hogy még jobban 
megismerjék azokat a fiatalo
kat. akik jó képességekkel ren
delkeznek. 
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\ ·• � t'1 t - �, közlekedésbiztonság (7) 

Ájulásos ross�ullétek 
A közlekedésbiztonság szem

pontjából elsőrendű fontossá
gú, hogy a közlekedésben köz
vetlenül foglalkoztatott dolgo
zóknál a collapsushajlam, azaz 
az ájulásos rosszullétre való 
hajlam kizárható legyen. Nem 
kevésbé fontos, hogy azok a 
vasutas dolgozók, akiknél ájulá
sos rosszullét következett be, 
ezt követően részletes ideggyó
gyászati, pszichiátriai, belgyó
gyászati kivizsgáláson jelent
kezzenek, illetve panaszaikkal 
mielőbb keressék fel üzemor
vosukat. 

A::. orvos rájött 

a bajok okára 

Két beteg esetének ismerte

vagyok, feleségem az arcomat 
ütögeti, majd magamhoz térek. 
Több esetben csak kerülgetett a 
rosszullét, például egyszer, ami
kor mint utazó mozdonyfelvi
gyázó gyakorlati oktatást vé
geztem V 43-as villanymozdo
nyon. A vezetőállásban meleg 
volt, s éreztem menet közben a 
rosszullétet, de össze nem es
tem". 

Az elvégzett terheléses agyi 
elektromos (eeg.) vizsgálatok 
negatív eredményt adtak, s 
minden klinikai jel a collapsus
hajlam lehetőségének a fennál
lását valószínűsítették. 

Keringési 

elégt,elenség 

tésén keresztül szeretném fel- Mi is hát tulajdonképpen a 
hívni a figyelmet az ájulásos collapsus, az ájulásos rosszul
rosszullétek, azaz a collapsusos lét? 
rosszullétek jelentőségére. Rövid ideig tartó, vízszintes 
A részletes adatfelvétel, az helyzetben gyorsan megszűnő, 
ideggyógyászati, pszichiatriai, maradandó károsodást nem 
elektroencephalográphiai vizs- okozó keringési elégtelenség. 
gálatok a rosszullétek epilepszi- Kórlefolyása: a normális vérel
ás eredetét ugyanis nagy való- osztást szabályozó (főleg a gra
színűséggel kizárták, ugyanak- vitáció hatását kompenzáló) ref
kor a collapsushajlam lehetősé- lexműködések kikapcsolódása 
gét valószínűsítették. következtében a szív feletti, el-

F. Gy.: 35 éves mozdonyveze- sősorban az agyi érterület térfo
tő. A kivizsgálás során kiderült, gata és vértartalma között ki
hogy 1972 januárjában Balaton- egyensúlyozatlan állapot lép 
fenyves állomásnál szolgálat fel, következik be. A nyúltagyi 
közben eszméletvesztéssel járó érbeidegző központ vérsze
rosszulléte volt. Általános gyen- génysége, illetve csökkent oxi
geségérzés, melegségérzés lé- génellátás következtében az 
pett fel a betegnél, még annyi ütőerek és vivőerek kitágul
ideje volt, hogy az éppen álló nak.Vízszintes testhelyzetben 
mozdonyról lelépett, majd ösz- az agy vérellátása javul, ha a 
szeesett, eszméletét elveszítette, bekövetkezett ájulásos rosszul
teljesen sápadt volt, s mozdulat- lét, a collapsus megszűnik. 
lanul feküdt, verejtékezett. Ha- A vízszintes testhelyzet felvéte
sonló teljes elsápadással járó lének akadályozottsága .esetén 
rosszulléte volt 1971 júliusában az agyi vérszegénység továbbra 
W.C.-re menet, amikoris a is fennállva maradandó károso
W.C.-nél esett össze. dást, sőt életveszélyes állapotot 

T. I.: 48 éves mozdonyvezető. is létrehozhat. 
Epilepszia gyanújával került in- Neves francia kutatók a vilá
tézetünk EEG-laboratóriumába gon talán a legbehatóbban fog
kivizsgálásra. A beteg a rosz- lalkoztak a collapsushajlam 
szulléteivel kapcsolatosan a kö- kérdésével, s sikerült is nekik 
vetkezőket mondotta: ,,Kb. 10 megállapítani, hogy a collap
hónappal ezelőtt utaztam fele- susra hajlamos egyéneknek 
ségemmel, amikor a kocsiban mik a jellemzőik. Ez a kérdés 
meleg volt, ki akartam menni, sokkal jelentősebb, mint a 
közben teljesen elsápadtam, fe- pszichológiai zavarokat mutató 
jemben és szívem táján zsibba- egyéneken fellelhető eeg.-rend
dásszerű érzést éreztem, s ellenességek. Ezek az egyének 
mintha elaludtam volna. Fele- ugyanis pihentetéssel rendbe-
ségem vette észre a rosszullé- hozhatók, az esetleges 
tem. 1961-ben és 1963-ban ha- eeg.-rendellenesség eltűnik, 
sonló rosszullétem volt otthon. míg sajnos collapsushajlam 
Minden esetben teljesen sápadt esetén más a helyzet. Sorozatot 

Kérdezték - válaszolunk 

eeg.-vizsgálattal sem mutatható 
ki eltérés, évekig panaszmente
sek és egyszercsak jelentkezik 
a collapsus, az ájulásos rosszul
lét, vagy enyhe formában, vagy 
a szokásos lefolyásban és kime
netellel. 

Az ájulásos rosszullétet kivál
tó okok lehetnek: erős pszichés 
ingerek, hosszantartó állás 
vagy hirtelen testhelyzet-vál
toztatás. Itt elsősorban a fek
vésből vagy ülő helyzetből való 
hirtelen felállásra gondolok, 
bizonyos centrifugális erőbeha
tások, a belső szervekből kiin
duló kóros ingerek (hasi gör
csök, hasmenés, hányás stb.). 
A kiváltó okok mellett az egyén 
testi és lelki felépítése, állapota, 
valamint a szervezet pillanatnyi 
állapotképe is döntő szerepet 
játszik. 

A ross�ullét 
általános tünetei 

Az ájulásos rosszullét tünetei 
általában egy általános gyenge
ségérzés, szédülés, hányinger, 
ásítás, látási zavar formájában 
kezdődhet, majd ezt hirtelen 
követi az eszméletvesztés, el
esés. Az ájult beteg bőre hal
vány, nyirkos, a pulzusa alig 
tapintható, a vérnyomása le

esik. Vízszintes testhelyzetben 
azután a beteg tudata néhány 
másodperc múlva visszatér, de 
a gyengeségérzés még rövid 
ideig fennállhat. 

Egyértelmű, hogy a közleke
désben közvetlenül foglalkozta
tottaknál elsősorban az orthos
tatikus collapsus, azaz a függő
leges testhelyzetben bekövetke
ző ájulás megelőzése az, ami 
különös jelentőséggel bír a köz
lekedés biztonság szempontjá
ból. Erre eddig is különös fi
gyelmet fordított a vasútegész
ségügyi szolgálat, s nagyon fon
tosnak tartja, hogy már az 
egyes dolgozók felvételénél 
tisztázódjanak a collapsushaj
lammal kapcsolatos állapotké
pek. Ezáltal a szolgálati idő 
alatt elejét vehetik egy esetle
ges ájulásnak, mely súlyos bal
esetveszély forrása lehet. 

A legközelebbi számban a fá
radás, kimerülés és túlerőltetés 
jelentőségére szeretném az ol
vasók figyelmét felhívni, külö
nös tekintettel a közlekedésbiz
tonságra. 

dr. Rábai Kálmán 

Háztartási tüzelő -
részletre vagy készpénzért? 

A vasúti háztartási tüzelője
gyek igényléséről, felhasználá
sáról, az arra való jogosultság
ról többen kértek felvilágosítást 
szerkesztőségünktől, illetve a 
szakszervezeti bizottságoktól. 
A kérésnek eleget téve közöljük 
tehát az alábbiakat: 

A háztartási tüzelőanyagok 
kezelé�ét, a tüzelőanyag-ellá
tást a MÁV területén a 
111200/1983. sz. utasítás (mep
jelent 1983. évi 45. számú MAV 
Értesítőben) szabályozza. A 
MÁV az ellátásra jogosultak ré
szére szilárd háztartási tüzelőt 
beszerez és a kijelölt háztartási 
tüzelőanyag-kezelő helyekről 
kiszolgáltat. 

Háztartási tüzelőanyag-ellá
tásra jogosultak: a tényleges 
munkaviszonyban álló dolgo
zók és a MÁV nyugellátottak. 

Az igényjogosultak részére 
szükséges tüzelőanyagot a bel
kereskedelmi ellátással azonos 
minőségben és áron kell kiszol
gáltatni. A tüzelőanyag-ellátás 
kétféle módon történhet: 

- készpénzért „ Tüzelő-
jegy "-vásárlással és 

- részletfizetéses jegy-
zéssel. 

Készpénzért minden jogosult 
igényének megfelelő értékben 

vásárolhat tüzelőjegyet 1000 
vagy 500, illetve 100 forintos 
címletekben. 

Részletfizetéses tüzelőt a 
tényleges dolgozók évenként 
legfeljebb 3600, a nyugdíjasok 
pedig egységesen 1200 Ft érték
ben igényelhetnek. Részletfize
téses előjegyzés csak 1200 vagy 
2400, illetve 3600 Ft értékben 
történhet. 

A készpénzes tüzelőjegyek 
csak a MA V háztartási tüzelő
kiszolgált:itó helyein válthatók 
be, tehát a TÜZÉP és az 
ÁFÉSZ telepein nem. A részlet
fizetéses tüzelőutalványok be
válthatók a MÁV tüzelőkiszol
gáltató helyein kívül a TÜZÉP 
és ÁFÉSZ beváltótelepein is, de 
nem válthatók be magánkeres
kedőknél vagy kisiparosnál. 

Készpénzes tüzelőjegyek a 
menetjegyek váltására kijelölt 
jegypénztáraknál munkanapo
kon válthatók, éspedig érvé
nyes MÁV arcképes igazolvány 
egyidejű felmutatása mellett. 
Ezekre a tüzelő egész évben a 
kívánt értéknek megfelelően 
kiszolgáltatható. 

A részletfizetéses kedvez
ményre való jelentkezés határ
ideje a tárgyévet megelőző de
cember hó 1. A részletfizetéses 

háztartási tüzelő utalvánnyal 
történő ellátását tényleges 
MÁV dolgozók esetében a szol
gálati főnökség, a nyugellátott 
igényjogosultak részére a MÁV 
Nyugdíjhivatal végzi. 

A jegyzett részletfizetéses 
tüzelő értékét tényleges dolgo
zónál a munkabérből február
tól kezdődően tíz havi, nyugel
látottaknál a nyugdíjból márci
ustól kezdődően 12 havi egyen
lő részletben kell levonni. 

A megvásárolt készpénzes 
tüzelőjegyekre időponti korláto
zás nélkül, a kiosztott részletfi
zetéses tüzelőutalványokra pe
dig minden évben március 
1-tó1 szeptember 30-ig, a min
denkor érvényes hatósági áron 
kell a háztartási tüzelőt kiszol
gáltatni. 

A budapest közigazgatási te
rületén lakó igényjogosultak 
háztartási tüzelőanyag-járandó
ságát - az igényjogosult kéré
sére - a Rámán Kató Szertár
főnökség Rákospalota-Újpes
ten levő raktárvezetősége a ha
tóságilag megállapított szállítá
si díj előzetes befizetése ellené
ben házhoz szállítja. A házhoz
szállítási igényt Bp. Keleti szer
tárfőnökségén, a Tüzelőanyag 
Házhozszállítási Irodában kell 
bejelenteni. 

Ankét a MÁV Vezérigazgatóságon 

--

Gulyás János vezérigazgató-helyettes beszédét mondja (Laczkó Ildikó felvétele) 

A Nemzetközi Vasutas Szö
vetség határozata értelmében a 
tagországokban március 26. és 
április 8. között nemzetközi vas
utas munkavédelmi heteket 
rendeznek. A magyar munka
védelmi heteket a MÁV Vezér
igazgatóságon március 28-án 
tartott ankéton nyitotta meg 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes. A MÁV Vezérigazga
tósága és a Vasutasok Szak
szervezete által rendezett an
kéton, amelyre több mint száz 
munkavédelmi szakembert hív
tak meg. részt vett Szemők Bé
la, a vasutas-szakszervezet tit
kára is. 

Gulyás János előadásának 
nemzetközi összehasonlító ada
tai szerint ezer vasutasból a 
svédeknél sérül meg a legtöbb, 
szám szerint 80. Az olaszoknál 
77, a svájciaknál 70, a legkeve
sebb, 17 pedig a cseheknél. A 

MÁV-nál ezer vasutasból 25-öt 
ér baleset, amiben benne van
nak az úgynevezett úti balese
tek is. Az egy balesetre jutó táp-

esetek alakulása is. E veszélyes 
művelet közben a legtöbb -
752 sérülés - az olaszoknál for
dult elő, melyből 3 halálos volt. 
A nyugatnémet vasutasok kö
zül 283-an szenvedtek balese
tet, halálos áldozat nem volt, a 
spanyoloknál 167 sérülésből 
egy végződött halállal, a len
gyeleknél 112 sérült közül 11 
meghalt, a MÁV-nál 77 jármű
kapcsolásos balesetből egy vég
ződött halállal. 

A vezérigazgató-helyettes el
mondta, hogy tavaly a MÁV
nál javult a baleseti helyzet: 
81-gyel volt kevesebb baleset, 
mint egy évvel korábban, s 
ezen belül a halálos és csonku
lásos sérülések száma nyolccal 
csökkent. De még így is 23 vas
utas halt meg üzemi baleset kö
vetkeztében, közülük hatan al
koholos befolyásoltság alatt. 
A súlyos baleseteknek csaknem 
a fele utasításellenes munka
végzés miatt következett be. 

Jelentős munkavédelmi elő
relépés, hogy tavaly október
ben a MÁV Európában negyed
ikként bevezette az álló helyze
tű járműkapcsolást. 

Az előadó kitért a folyamato
san végzett munkavédelmi elle
nőrzések tapasztalataira és a 
mulasztók felelősségre vonásá
ra is, amely azonban még mind
ig nem elég figyelmeztetés. 

Az ankéton kitüntették a ki
emelkedő munkavédelmi tevé
kenységet végző vasutasokat, 
majd munkavédelmi vándorki
állítás nyílt a vezérigazgatóság 
épületében. Kiemelkedő mun
káért Vezérigazgatói Dicséret
ben részesült: Molnár József, a 
szegedi igazgatóság; Pusztafal
vi Tivadar, a miskolci igazgató
ság és Zsidó Sándor a pécsi 
igazgatóság munkavédelmi cso
portvezetői. 

Ezen kívül tíz vasutasnak Ki
váló Dolgozó kitüntetést adtak 
át. 

pénzes napok számát tekintve a
.--

------------------------
portugál vasút áll az élen 65 
naepal. A spanyoloknál 45, a 
MAV-nál 28, míg az e tekintet
ben legkedvezőbb helyzetben 
levő belga és svéd vasútnál 11, 
illetve 12 táppénzes nap jut egy 
sérültre. 

1982-es adatok szerint Euró
pában a lengyel vasúton törté
nik a legtöbb halálos baleset: 
66 vasutas vesztette életét 
üzemi baleset következtében. 
A cseheknél 52, a MÁV-nál 31 
emberéletet követelt a figyel
metlen munka, míg a ho1lan
doknál egy ilyen eset történt. 
A svéd vasúton 1981-ben és 
1982-ben nem volt halálos áldo
zat. 

Figyelmet érdemel a jármű
kapcsolás közben történt bal-

Munkavédelmi 
ankét 

a Nyugatiban 
Összevont munkavédelmi 

ankétot tartott március 16-án a 
Nyugati pályaudvar kultúrter
mében a terézvárosi és angyal
földi pft. főnökség. E két terü
letről összesen 136-an vettek 
részt az ankéton, amelyet Kó
kai László,. a terézvárosi pft. fő
nökség vezetőmérnöke nyitott 
meg. 

Keresztesi László és Pálfi 
Imre, a két főnökség munkavé
delmi vezetője értékelte a mun
kavédelmi helyzetet. A felada
tokról szólva felhívták a figyel
met a fokozott baleseti veszély
forrásokra. Ezt követően Szögi 
János, a vasutas-szakszervezet 
budapesti területi bizottságá
nak munkavédelmi felügyelője 
tartott előadást a fénysorom
p�kal kapcsolatos problémák
ról, és ismertette a vasút múlt 
évi baleseti helyzetét. Földesi 
Piroska, a budapesti igazgató
ság munkatársa a munkavéde
lemmel kapcsolatos legfonto
sabb feladatokról tartott elő
adást. 

Munkavédelmi hetek 
a Nyugat-Dunántúlon 

A Nemzetközi Vasutas Szövetség, az UIC által három évente 
rendezendő munkavédelmi hetek igazgatósági központi ünnepsé
gét március 26-án nyitották meg Szombathelyen. 

A „Fegyelmezett munka, nagyobb biztonság" jelmondatú 
munkavédelmi akció nyitó eseményén a szombathelyi körzeti 
üzemfőnökség vontatási üzemegységének új szerelőcsarnokában 
Szabó Zoltán igazgatóhelyettes mondott beszédet, majd Müller 
László üzemfőnök számolt be a jelenlévőknek a körzet munkavé
delmi helyzetéről. A beszédek elhangzása után megtekintették 
azt a közel 40 darabból álló plakátkiállítást, amelyek jórészt a 
vasúti munkavédelemmel kapcsolatosak. 

Az igazgatóság területén ezekben a hetekben valamennyi 
nagyobb szolgálati helyen munkavédelmi ankétokat, szemléket 
és egészségnevelési előadásokat tartanak. Kisebb helyeken okta
tások lesznek. 

Veteránok jutalmazása 
Március 30-án a vasutas-szakszervezet székházában köszön

tötték április 4-e alkalmából azokat a veteránokat, akik ebben az 
évben ünneplik 75., 80., illetve 85. születésnapjukat, és az idén 
lesznek 40, 50, 60 éves szakszervezeti tagok. 

A megjelenteket Kukovicza Árpád, a nyugdíjas szakbizott
ság titkára köszöntötte, majd Kajcsa József, a vasutas-szakszer
vezet alelnöke méltatta munkásságukat. Utána elismerő okleve
let és pénzjutalmat adott át a veteránoknak. 

Az ünnepség alkalmából műsort adott a Népköztársaság úti 
általános iskola IV/b. osztálya, Kővári Józsefné tanítónő vezeté
sével. 

Kajcsa József átadja a jutalmat Tóth Jánosnak, aki ötven éve tag· 
ja a szakszervezetnek 

(Skoda László Mvétele) 
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�11,...nMakq,d 1td- tMt jelent& sokoldal6án mutat- lylimatoean és ter\fSzerGen tör- azo}g6]at KISZ� liataijai az 
iíJI' �.-dl61 tá be .tanulók �ben vépett tmik a bizalmiak o� � itJúaqi �alornMn több 
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•-:_t�bk a terü- szabzen,euf btt4s /unkd6Ja szakszervezeti munka soha szervezet titkár6t, Szab6 Mik-
._ bizottság- - az htlekvédell!m '• a neve- nem volt olyan szervezett, mint l6st, a KISZ KB Aranyk01ZOrú1 
nak, hogy a Elnökség Us - a fa,aul6j alapreerwze- a jelenleli szervezeti struktúri- jelvénnyel tiintette ki. 
1'-'1979 szám6 .... a szakmun- telcben u '"1énueaüllaet. A terü- ban, s ez is összefügg azzal, A küldöttgyQlésen megjelent 
kúképz6 iakollkban mdköd6 leti bizalmi testület megéllapi- hogy az iskolai közéletben egy- Tongori Imre vasútigazgató, 
tanulÓi �k létreho- totta, hogy a tanulói alapszerve- re jobban betölti szerepét a ta- Pad11 °'za, az igazgatóság 
zú6l'I, � felépítésére zet aktfvan részt vesz a szakmai nulói bizalmi testület. . pártbizottságénak titkára, T6-
éa m4Jrlld•w!re vonatkozó - képzés tárgyi, személyi feltéte- Az alapszervezet munkájá- falui. István, az igazgatóság 
ha� hogyan érvényesül. leinek javítását célzó intézkedé- nak elismerése mellett a tszb szb-titkára. 

� Qiunkáaoaztály utánpótlá- aek el6készitésében, a tanulók többek között felhívta a figyel- A KISZ-es fiatalok elmúlt évi 
út képez6 szakmunkástanulók üzemi, tanmdhelyi, gyakorlati met a bázisvállalatok szakszer- tevékenységér61 Szabó Miklós 
politikai, szakmai, kulturális ne- munkájával kapcsolatban a ta- vezeti bizottságaival való kap- számolt be. Legfőbb /eladat
velése sajátos érdekvédelme, a nulási és életkörülmények javi- csolat er6sftésének, a patroná- kh&t a gazdasági munkában 
aa�tvezethez való köt&iése tásában, segíti a munkássá vá- lási mozgalom eredményeseb- való helytállást tűzt,k c6ul. 
a beiskolázást61 kezd6d6en fon- lás folyamatának, a munkásön- bé tételének, a kulturális neve- Ezenkívül a szervezeti élet 
tos feladatot képez. Ezbt a tszb tudat kialakításának megvalósi- 16munka szé�esít�se érde�ében rendszeresebbé tétele, az ér
márciusi ülését Szolnokra ki- tását. Az iskolai és a szakszer- a csomóponti muvel6dés1 ház- dekképviselet, az érdekvéde
JNluezw, az intézet ifjúsági vezeti demokrácia gyakorlásá- zal való kapcsolat felvételének lem további fejlesztése, a kul
klubjában tartotta. ban megtalálta helyét a bizalmi fontosságára. turális és sportrendezvények 

A tanulói alapszervezet mun- testület. Az int,zet igazgatója, Az ülés ü�mlátogatás�al, il- minél gyakoril;>b szervezése 
kájáról Bozsik István főbizalmi, tantestülete és a felnőttek szak- letve a _tanmuhely és az iskola szerepelt a programjukban. 
a bizalmi testület vezet6je szá- szervezeti bizottsága jól megtekintésév�l zárult. A ts�� Az igazgatóság KISZ-es fia
molt be. A napirend tárgyalásá- ef11/Üttmúködik a tanulói ala,r és a munkab1ZOttságok tagiai taljai részt vettek az új[tó, illet
nak az volt a célja, hogy a tszb szervezettel, ighr,11li a fiatalok több olyan tapasztalatot_szerez- ve az egyéni ifjúsági munkaver
jobban megismerje az intézet javaslatait, v&mtényüket. tek, amelyek �akorlati . alkal- seny-mozgalmakban, s a külön
munkáját, minősítse, hogy a ta- A bizalmiakat az osztályok rnazása elő fogia segítem a ta- böző társadalmimunka-akciók
nuló bizalmiak, az ifjú szakszer- legrátermettebb tanulói közül nuló ifjú_sággal való még fele· ban. 
vezeti tagok milyen köt6déssel, választják ki, és oktatásukra, 16sségteljeseb� foglal�ozást. A KISZ-bizottság az átszer-
élményekkel, közéleti felké- felkészültségükre nagy gondot Volos1novszki János vezést követően hat alapszerve

zetre oszlott. A taglétszám száz
nyolcvanhat, ebből százhar

Ha igényes a szakszervezet 

Nem múlik el nap 
,,hadakozás'' nélkül 

minc nő. A szervezetekben a 
fizikaiak aránya rendkívül ala
csony: mindössze 4,3 százalék. 
Ez a központi irányítás termé
szetéből adódik. Az elmúlt év
ben főbb politikai célkitűzéseik 
közé tartozott a pályakezdő fia
talok munkába való beilleszke
désének segítése, valamint a 
párttaggá nevelés. Ami pedig a 
művelődést, a kulturális és a 
sporttevékenységet illeti, állan

Subó MUdós KISZ-titkár (jobbra) áh'eui a kldlntetésl 
(Övúl Árp6d feh-élele) 

vezet6ket az igazgatóságra há
ruló feladatok végrehajtásában. 

Ezután Pady °'za méltatta a 
KISZ-esek politikai és közéleti 
tevékenységét és a további 
munkához kívánt sok sikert. 

A küldöttgyűlés záróaktusa
ként Kovács László, a VIII. ke
rületi KISZ-bizottság munka
társa ünnepélyesen átadta a 
vándorzászlót s a vele járó okle
velet Szabó Miklósnak. 

• 

A dombóvári csomóponti 
KISZ-bizottság az 1983. évi 
munkája jutalmául elnyerte a 
KISZ Központi Bizottság Vörös 
Vándorzászlaját. 

A zászlóátadási ünnepség el
nökségében foglalt helyet Köp/ 
Lászlóné, a KISZ Központi Bi
zottság titkára, Kiss Magdolna, 
a Tolna megyei KISZ-bizottság 
titkára, valamint a város és a 
csomópont társadalmi és gazda
sági vezet6inek képviselői. 

Az ünnepi ülés résztvevőit 
Tóth Dániel köszöntötte, majd 
Vértesi János mondott ünnepi 

beszédet. Kiemelte többek kö
zött, hogy a Magyar Kommu
nista Ifjúsági Szövetség zászló
bontása óta a dombóvári vas
utas fiatalok az akkor elfoga
dott jelszavak alapján végzik te
vékenységüket. A fiatalok jó 
munkájának eredménye is, 
hogy a csomópont szolgálati f6-
nökségei az elmúlt id6szakban 
többször részesültek kiváló ki
tüntetésben. 

Ezután Köpf Lászlóné, a 
KISZ KB titkára meleg szavak
kal méltatta a dombóvári vas
utas KISZ-esek munkáját. 
Megköszönte, hogy a fizikai 
munkát végzók között kiemelt 
feladatként kezelték a mozgal
mi tevékenységet és hatéko
nyan segítették a termelést. 

A csomópont szolgálati fő
nökségeinek vezet6i megjutal
mazták a munkában élenjáró 
fiatalokat. Kovács János váltó
kezelő Igazgatói Dicséretben 
részesült, kilencen kaptak 
Szakma Ifjú Mestere kitünte
tést, többen pénzjutalmat. 

A nyíregyházi üzemf6nök
séghez tartozó vonalrészek 
hossza több mint 300 kilométer. 
Az ott dolgozó vasutasok száma 
2300. Nagyüzem, ahol a napnak 
mind a 24 órájában történik 
olyasmi, ami nemcsak a gazda
sági vezetőkre, a forgalomra, a 
személy- és áruszállításra vo
natkozik, hanem a szakszerve
zetre, személy szerint Csujna 
János szb-titkáITa is tartozik. 

A vasútvillamosítás után vég
re kialakult a vontatási szolgá
lat korszerd javítóbázisa, és 
most van bővítés alatt az utazó 
személyzet várakozóhelyisége, 
ahol lehet6ség lesz tisztálkodás
ra, kényelmes pihenésre. 

- Vannak konkrét tervek, 
munkaszervezési elképzelések, 
de az én személyes vélemé
nyem az, hogy a MÁV szolgála· 
tában álló fiatalokat a legered
ményesebben úgy lehetne meg
tartani, ha a jelenleginél sok
kal több lakásépítési lehetősé
get tudnánk biztosítani. De hát 
a népgazdaság helyzetéből adó
dóan ezt nem tudjuk garantál
ni. Ám [gy is sok esetben segí
tünk, esetenként a tanács és 
más szervek bevonásával ... 

dó kapcsolatot tartanak a társa-
.--

---------------------
dalmi és tömegszervezetekkel. 

- Valóban nem múlik el 
nap - mondja az szb-titkár -, 
hogy ne kellene valamiért, 
vagy valakiért hadakozni. 

- Emlitsen néhány konkrét 
esetet. 

- Újabban a Volánnal ha
dakozunk - folytatja az szb-tit
kár. - Van ugyanis egy közös 
tranzitraktárunk, ahol a MÁV 
részéről is dolgozik 15-20 em
ber. Bár a Volán felújította ezt a 
raktárt, de mivel kizárólag az 6 
tulajdona, a szociális körül:mé
nyeket a MÁV dolgozóinak 
nem biztosítja. 

- S bizonyára akad gond 

A sportmunkában legeredmé
nyesebben az MHSZ-szel mű
ködnek együtt. De jól sikerül
tek a gyermek névadó ünnepsé
gek is, amelyekhez a tszb-től, az 
szb-t61 és a vöröskereszt szerve
zettől kaptak segítséget. 

A titkári beszámoló után 
Tongori Imre vasútigazgató kö
szönetet mondott a fiataloknak 
az eddig végzett munkájukért, 
és kérte őket, hogy még foko

D. J. zottabban segítsék a gazdasági 

Feledhetetlen két hét Hévízen 

Köszönő sorokat juttatott el szerkesztőségünkbe Ábrahám
hegyr61 Páhy József nyugdíjas, aki - mint [rja -, jobb végtag
jaira bénult és tíz éve egyedül él. Talán ezért is esett neki olyan 
jól az a szeretet és gondoskodás, amelyet a hévízi gyógyüdül6ben 
tapasztalt. Ezúton is szeretné kifejezni háláját Horváthnénak, a 
vezetőnek, és az üdülő valamennyi dolgozójának, hogy az idén is 
feledhetetlen két hetet tölthetett körükben. 

Kérésének örömmel teszünk eleget. 

- Kezdem az állomás felvé
teli épületével. A háborúban le
rombolták, majd a felszabadu
lás után épültek között hosszú 
ideig a nyíregyházi volt a leg
korszerdbb, de most már efölött 
is eljárt az id6. Az állomási dol
gozók munkakörülményei -
gondolok itt elsősorban a keres
kedelmi részlegre - már-már 
elviselhetetlenné váltak. Há
rom éve kezdte el a felújítást az 
építési f6nökség. A munkálatok 
lassan a befejezéshez közeled
nek, de a munkásszálló kazán
jénak a kicserélése még mindig 
hátra van. Tavaly a térvilágítás 
is elké8zült, így az éjszakai ko
csirendezés biztonságosabb 
lett, és az árukat is jobban őriz
hetjük. 

egyes területeken a munkaer6- -----------------------------------------------, 
utánpótlással is? 

- Ez nem kimondottan a 
szakszervezet gondja, hacsak 
úgy nem, hogy a sok túlórázást 
- különösen a kocsirendezök
nél és az utazószemélyzetnél -
els6sorban mi ellenezzük, hi
szen a dolgozók túlzott igm11-
bevétele r,yakran az eg,szség 
rovására mer,y, s növeli a bal
eseti veszél11t. 

- Ez nemcsak Nyíregyhá
zán gond. A szakszervezetnek 
helyileg van-e valami konkrét 
elképzelése, javaslata arra, 
hogy a munkaer6-problémák 
megoldódjanak� és megszdnje
nek a veszélyekkel terhes túl
órázások. 

A csoporivezetff·öröksége 
Ea igazi, ízig-vérig munkásember ment nyugdíjba a szom

bathel)1 jármdjavit6ból. 1949-ben jött az üzembe dolgozni. A g6z
mozdonyjavitás id6szakában fehérlán megmunkálóként dolgo
mU. 1888-ban került a horizonteazt.erpl'a, majd csiszolós munka
ldhl, lltott el. Munlmjét mindig példamutatóan, pontosan véaezte. 
A mikl'oJn• mdvéaze volt, ami a Cllaolót sukmában alapvet6-
en � �. a munkatársaival kiaWdtott jé viszonya. 
embenimerete .rfiéltúl hívták fel vezet6i :figyelmét: 1974-t.61 
nyu�Aig aoportvezet6ként dolgozott. 

Bemutató a Törekvésben 
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Reflektorfényben 

M. SZ MA V Repü/6 
E ·toeri i:is Klub 

Farsangi 
teremfoci 

Debrecenben 
A DMVSC Vágóhíd utcai 

Sportcsarnokában március kö
zepén befejeződött a Vasutasok 
Szakszervezete Területi Sport
bizottság által rendezett „Far

sangi Teremfoci Labdarúgó
bajnokság ". A tömegsport-ve
télkedőn Debrecen, Püspökla
dány, Szolnok, Nyíregyháza, 
Mátészalka körzetéből 18 férfi 
és 3 női csapat vett részt. 

Beszám-oló közgyűlést tartott 
március 21-én az MHSZ MÁV 
Repülő és Ejtőernyős Klubja. 
Rödönyi Károly nyugalmazott 
miniszter, a klub tiszteletbeli el
nökének megnyitó szavai után 
Barcs László, a klub titkára tar
tott beszámolót. Megállapította, 
hogy feladataikat az előírások
nak megfelelően, a különféle 
szabályozók szellemében oldot
ták meg. Az elmúlt időszak fő 
feladata a vezetői munka meg
szilárdítása volt. Ennek érdeké
ben ez évben a klubvezetőség
ből operatív klubtanács alakult. 

A legfiatalabb 
szakosztály 

példája 
A tervidőszak kezdetén szüle

tett a klub legfiatalabb szakosz
tálya, a sárkányrepüló'ké, 
amely rövid idő alatt techni
kailag forradalmasította a sár
kányrepülés hazai kibontako
zását. Az utóbbi három évben 
megoldották a motoros vonta
tást, a kétszemélyes motoros 
sárkányrepülést és a motoros 
sárkányból történő ejtőernyős 
ugrás lehetőségét. E feladatok 
megoldását nemcsak a gyakor
latban végezték el, hanem ki
dolgozták a teljes elméleti és 
gyakorlati végrehajtási utasítá
sokat is. 

Az állami feladatoknak 
ugyancsak példásan, s eredmé
nyesen eleget tettek: a nagyse
bességű repülő- és helikopter
vezető jelöltek szervezését száz 
százalékra teljesítették, a sorkö
teles ejtőernyősök szervezését 
pedig 120-130 százalékra. A 
repült idő és a felszállások 
számarányában az elsó'k kö
zött áll a klub, ám az elvégzett 
feladatok teljesítésében a kö
zépmezőnyhöz tartozik. Ezért 
továbbra is törekedni kell a ki
képzés hatékonyságának növe
lésére. Ennek érdekében már 
eddig is szűkített sportcsapato
kat szerveztek a szakosztályok
ban, hogy így biztosítsák a jobb 
versenyeredményeket. 

1983-ban a fark11shegyi re
pülőtéren három olyan rendez
vényt bonyolítottak le, amely 
öregbítette hírnevüket: a XL 
Nemzetközi Old Taimer találko
zót, a nemzetközi vitorlázó-mű
repülő-edzőtábort és a motoros 
sárkányrepülő-találkozót. E há
rom rendezvény előkészítése és 

lebonyolítása hátráltatta, illetve 
félbeszakította a kiképzést. 

A klubnak fokozatosan ki
épült a kapcsolata a MÁV Ve
zérigazgatósággal és a vasutas
szakszervezettel. Erősödött az 
agitációs- és propaganda mun
ka, élő kapcsolatot alakítottak 
ki a fegyveres testületekkel és a 
társadalmi szervezetekkel. 

Barcs László kitért arra is, 
hogy az emelkedő árak és a 
gazdasági nehézségek ellenére 
minden lehetőséget megragad
nak a bevételi források felderí
tésére, a társadalmi munkák 
biztosítására. Részt vesznek a 
gazdasági társulások és az ipari 
szakcsoportok munkájában, illő 
anyagi részesedés ellenében. 
A szerződések és megállapodá
sok kidolgozása még tart. 
E pénzeszközök segítségével 
szeretnék beszerezni a még hi
ányzó technikai eszközöket. 

Technikailag 
hátrányban 

vannak 
Nagy gondjuk ugyanis, hogy 

a vitorlázó repülőgépek állomá
nyának összetétele nem felel 
meg a mai követelményeknek, 
versenyzőik minőségileg rosz
szabb gépekkel kénytelenek 
részt venni a versenyeken, s a 
technikai hátrányok miatt csu
pán a válogatottság küszöbéig 
jutnak el. 

Az ejtőernyős-szakosztály 
múlt évi fő feladata a honvédel
mi képzés biztosítása volt. Az 
oktatók idejének és energiájá
nak nagy részét a sorköteles 
képzés kötötte le, emiatt a klub
élet kissé szétzilálódott, mert 
kevesebbet tudtak a sportolók
kal foglalkozni. Az 1984-es ki
képzési évben jobb szervezés
sel mégis megvalósítják a 
sportolók és a középfokú ejtőer
nyősök ésszerű, tartalmas fog
lalkoztatását. 

A sárkányrepülők szinte min
den versenyen részt vettek, és 
társadalmi munkák végzésével 
95 ezer forintos bevétellel járul
tak hozzá a klub anyagi terhei
nek csökkentéséhez. 

1984-ben az eredmények ja
vítása érdekében két verseny
gépet kap a szakosztály, de 
szükség lenne egy sárkánycsör
lőre is, mely lehetővé tenné, 
hogy a termikből nagy távolsá
gokat repüljenek a sportolók. 

Sportélet Nagykanizsán 

A csörlő már elkészült, hordo
zója egy felújított GAZ gépko
csi lesz. Ennek teljes ára 12 ezer 
forint lesz, ehhez kérik a pár
toló tagok segítségét is. 

Érdemesek 
a támogatásra 

A beszámoló után Bodonczi 
Jánosné, a klub gazdasági veze
tője ismertette a költésgvetést. 
Tavaly a klub pénzforgalma 
megkétszereződött. Ez év janu
árjában társadalmi munkával 
sikerült 250 ezer forint bevétel
hez jutni; ebből két sárkányre
pülőt és egy vontató-szállítóko
csit vásárolnak. 

A közgyűlés a beszámolót és 
a költségvetést egyhangúlag el
fogadta. 

Ságodi János 

ÖT ÉV TÁVLATÁBAN 

A sportszerű keretek között 
lezajlott bajnokságon, a férfi
csapatok közül, az első helye
zést a nyíregyházi villamosvo
nal-főnökség kisvárdai alállo
másának csapata, a második 
helyezést a debreceni biztosító
berendezési fenntartási főnök
ség, míg a harmadik helyezést 
a szolnoki járműjavító csapata 
szerezte meg. 

A női csapatok versenyében 
első a debreceni körzeti üzem
főnökség, második a püspökla
dányi körzeti üzemfőnökség, 
harmadik a debreceni járműja
vító üzem csapata. 

Eredményes munkát végeztek 

a miskolci honvédelmi klubok 
Az MHSZ MÁV Miskolci 

Nagyüzemi vezetősége március 
14-én tartotta meg az irányítása 
alá tartozó honvédelmi klubok 
küldötteinek értekezletét. Az 
értekezleten a klubok által 
megválasztott 69 küldött vett 
részt. Képviseltették magukat 
az irányító pártszervek, az 
MHSZ Városi vezetősége, vala
mint az együttműködő társadal
mi és gazdasági szervek veze
tői. 

A vezetőség beszámolóját Ta
kács István klub-titkár ismer
tP.tte. Kiemelte, hogy a honvé
delmi klubok az elmúlt évek
ben töretlenül fejlődtek. Az 
MHSZ tagok száma az elmúlt 
öt év alatt több mint 100 száza
lékkal emelkedett. Jelenleg a 
működési területük létszámá
nak mintegy 13 százalékát te
szik ki. A KISZ-tagok száma 
kétszeresére, a nó'ké háromszo
rosára nőtt. Az MHSZ rendez
vényein (HKL, ÖHV, Honvé
delmi napok) évente mintegy 
12-13 ezren vettek részt. Igen 
eredményes munkát végeztek a 

klubok az általános és középis
kolák patronálásában, a honvé
delmi nevelőmunka elősegíté
sében. Eredményesen folyik a 
tartalékosok oktatása, öt tanfo
lyamon 120-140 ezren vesznek 
részt. Nagy gondot fordítanak a 
sorköteles fiataloknak a katonai 
életre való felkészítésére is. 

A beszámolóhoz 10 küldött 
szólt hozzá. A felszólalók klub
jaik eredményeiről és gondjai
ról szóltak. Javasolták a szak
osztályok önálló programjának 
fejlesztését, a pisztolyos lövész
versenyek számának növelését, 
a klubok között folyó szocialista 
verseny feltételeinek javítását. 

Mind a beszámoló, mind a 
felszólalók meghatározták a kö
vetkező évek legfontosabb fel
adatait is. Ebben kiemelten sze
repel az agitáció, propaganda 
munka további fejlesztése, a 
tartalékosokkal és a fiatalokkal 
való fokozottabb foglalkozás, a 
honvédelmi tömegsport fejlesz
tése, a termelő munkában való 
példás helytállás. 

A vállalat KISZ-bizottságának rendezésében 

Forradalmi ifjúsági napok 
a szombathelyi Utasellátónál 

A Nagykanizsai MÁV NTE rendezik meg a városi kispályás Az Utasellátó Vállalat KISZ- Szombathely-Mozgószolgálat 
vezetősége kibővített testületi bajnokságok egy részét is; bizottsága első ízben rendezte 1 :0, Budapest-Mozgószolgálat 
ülésen számolt be az egyesület emellett a téli kupát, a focifar- vidéken a forradalmi ifjúsági 1 :0. A férfiaknál: Budapest
munkájáról. 1982 júniusától, sangot is. A város több vállala- napokat. Az eseményre a Mozgószolgálat 2:2, Szombat
amióta Gaál László az ügyveze- ta, üzeme kért és kapott alkal- szombathelyi igazgatóság szék- hely-Mozgószolgálat 2:2, 
tő elnök, igen szép eredménye- mat ilyen programok szervezé- helyén került sor. Erre az alka- Szombathely-Budapest 3:3. 
ket ért el az egyesület. A kani- sére. lomra érkezett a vasi megye- A sportesemények díjainak 
zsai vasutas sportolók az elmúlt A lányok és asszonyok test- székhelyre a budapesti igazga- ünnepélyes átadására este ke
évben a verseny- és tömegsport nevelése érdekében heti egy al- tóság, a mozgószolgálat és a rült sor, amelyet tombolával 
révén nagyban hozzájárultak kalommal - az igényeknek központ KISZ-eseinek 40 tagú színesített ismerkedési diszkó 
az ifjúság és a felnőtt dolgozók megfelelően -, a nők számára küldöttsége. követett. 
egészséges életmódjának kiala- biztosítják a termet. A sporktör Március 17-én, szombaton Vasárnap reggel sokan felke-
kításához, s megfeleltek a me- vezetősége továbbra is fontos sportrendezvényeket tartottak. rekedtek, hogy megismerjék 
gyében kiemelt sportkörökkel feladatának tekinti, hogy a fia- Délelőtt a Szombathelyi Savá- Kőszeg és Szombathely neveze
szemben támasztott követelmé- talokat bevonja a sportba, bő ria SE négyes automata tekepá- tességeit. 
nyeknek. lehetőségeket kínáljon számuk- lyáján versenyeztek a részt ve- A rendezvény legkiemelke-

Az egyesület 1983-ban ott- ra, s ugyanakkor mindent meg- vő lányok és fiúk. dőbb eseményére, a fórumra 
hont adott a II. Vívó Úttörő tesz a felnőttek egészséges élet- Délután a pamutipar sport- március 18-án, vasárnap dél
Olimpia országos döntőinek, a módjának formálása érdeké- kombinátjában labdarúgó-mér- után került sor a szombathelyi 
nemzetiközi Fabik Kupának, il- ben. kőzésekre került sor. A nőknél vasutasok Haladás Művelődési 
letve a Vasutas Egyéni Ökölví- Várfalvi Mária Budapest-Szombathely 2:1, Házának a nagytermében. 
vó Bajnokságnak. A városi ko- A válaszadók között volt Ko-
sárlabda-szövetség sikerrel ren- ---------------------------- szarus Ferenc, a Vasutasok 
dezte meg a sportcsarnokban a Szakszervezete főtitkára, Nagy 
Kanizsa Kupa kosárlabda-baj- Lajos, a Szakszervezetek Vas 
nokságot, a súlyemelő szakosz-

S 
megyei Tanácsának a vezető tit-

tály pedig a területi minősítő Kocogónap zombathelyen kára, dr. Sebes Miklós, az Utas-
versenyt. ellátó Vállalat vezérigazgatója 

Hosszan sorolhatnánk, ki mi- és dr. Kurucz Imre, a vállalati 
lyen eredményt ért el vívásban, Március 18-án kocogónapot rendeztek Szombathelyen. központ KISZ-bizottságának a 
női kosárlabdában, súlyemelés- A több szervezet és intézmény által szervezett tömegsportese- titkára. A KISZ-esek napjaink 
ben és az egyéb sportágakban. mény távja 5400 méter volt. A több száz kocogó menetét, akik kö- politikai, gazdasági és szakszer
Ehelyett azonban szóljunk a tö- zött számos vasutas is akadt, a Szombathelyi Haladás VSE volt vezeti kérdéseire kértek és kap
megsportról. A dolgozók köré- válogatott atlétája, HaLmosíné Séfer Rozália vezette. tak válaszokat. Érthetően sok 
ben Legnépszerűbb a kispályás A távot végigfutók között ajándéktárgyakat sorsoltak ki. Az résztvevő foglalkozott az Utas
labdarúgás. A sportcsarnokot ajándékokat a szombathelyi üzemek, vállalatok - közöttük a ellátó Vállalat helyzetével és jö
maximálisan kihasználják: a körzeti üzemfőnökség és a járműjavító - ajánlották fel az első vőjével. 
vasutas-sportnapok mellett itt vasi kocogónapra. Sz. Jakab István 

KITÜNTETÉS 

Dobos Józsefnét, a vasutas
szakszervezet titkárságának 
ügyintézőjét nyugállományba 
vonulása alkalmából a Szak
szervezeti Munkáért arany fo
kozata kitüntetésben részesítet
ték. A kitüntetést március 29-én 
Koszorus Ferenc főtitkár adta 
át. 

- Tanulmányút. A nagyka
nizsai Kodály Zoltán Művelődé
si Ház kertbarát körének tagjai 
a balatonboglári borkombinát 
szőlészetében ismerkedtek a tő
kék metszésével. Utána megte
kintették a kombinát pezsgő
gyártását, és a közeli pincészet
ben borkóstolón vettek részt. 

- Kirándulás. A hatvani 
csomópont önálló nyugdíjas 
csoportja március 15-én kirán
dulást szervezett a főváros ne
vezetességeinek megtekintésé
re. A 45 nyugdíjas meglátogatta 
többek között a Nemzeti Mú
zeumot, a Bazilikát és az Or
szágházat. 

- Brigádok a gyerekekért. 
A hatvani vasúti csomópont 
szocialista brigádjai játékgyűj
tési akciót szerveztek a Kam-
bodzsában és Afganisztánban 
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- Előadás. A nagykanizsai 
körzeti üzemfőnökség vontatási 
üzemegységének dolgozói ré
szére P. Szabó József, a televí
zió munkatársa tartott filmvetí
téssel egybekötött előadást az 
aktuális külpolitikai kérdések
ről. Az Indiáról, Kínáról és Ja
pánról szóló útibeszámoló után 
válaszolt a vasutasok kérdé
seire. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A kecskeméti körzeti üzem
főnökségen március 27-én ün
nepséget rendeztek a közel
múltban nyugdíjba vonult dol
gozók tiszteletére. Hegyi Mi
hály szb-titkár köszöntője után 
Petrák Mihály üzemfőnök mél
tatta az 55 nyugdíjba vonult 
vasutas érdemeit, munkássá
gát. 

- Véradónapok. A miskolci 
körzeti üzemfőnökség Vöröske
resztes Szervezetének vontatási 
alapszervezete március 12-től 
17-ig térítésmentes véradóna
pokat szervezett, amelynek so
rán 799 dolgozó összesen 284 li
ter vért adott. A véradás ba be
kapcsolódtak a biztosítóberen
dezés-fenntartási, valamint a 
szertárfőnökség és a villamos
vonal-felügyelőség vasutasai is. 

élő gyermekek részére. Több,--------------

kollektíva - például a Béke, a 
Kállai Éva, a Zrínyi Ilona, vala
mint a hatvan-füzesabonyi pft. 
főnökség Kossuth és Haladás 
brigádjai -- új játékokat is vá
sárolt a gyermekeknek. Az ösz
szegyűjtött tizennégy zsák játé
kot március 21-én szállították a 
központi tárolóhelyre. 

- Negyvenkét év a vasút 
szolgálatában. Kovács János, 
Balatonfenyves állomás raktár
noka és személypénztárosa 42 
évi szolgálat után a közelmúlt
ban vonult nyugdíjba. Dédapja 
és az édesapja is vasutas volt. 
Pályafutását pályamunkásként 
kezdte a nagydorogi szakaszon. 
1948 óta párttag és harminc éve 
pártcsoportbizalmi. A szakszer
vezetben gazdasági teendőket 
látott el. Húsz éve a fonyódi ta
nács tagja. Társadalmi és gaz
dasági munkáját több kitünte
téssel is elismerték. 

Halálozás 

Március 23-án, 58 esztendős 
korában váratlanul meghalt 
Makkai László, a miskolci vasút
igazgatóság pártbizottságának 
nyugalmazott titkára. Pályafutá
sát 16 éves korában kezdte a mis
kolci járműjavító üzemben. M:ár 
fiatalon bekapcsolódott a mun
kásmozgalomba. A pártiskola el
végzése után pártalapszervezeti 
titkárként, később a műhely párt
bizottságának agitációs- és pro
paganda titkáraként tevékenyke
dett. Huszonkét évig volt a mis
kolci igazgatóság pártbizottságá
nak titkára. Tagja volt a vasutas• 
szakszervezet központi vezetősé
gének is. 

Kimagasló tevékenységét több 
kitüntetéssel - többek között a 
Felszabadulási Jubileumi Emlék
éremmel, a Haza Sz_olgálatáért 
arany és a Munka Erdemrend 
arany fokozatával is elismerték. 
Temetése március 30-án volt a 
miskolci városi köztemetőben. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném két szoba, komfortos 
budai telefonos MÁV-bérlakásomat 
1,5 szoba komforto� tanácsi lakásra, 
Budapest területén. Erdeklődni lehet a 
368-173-as telefonszámon. 

Elcserélnék budai egy szoba kom• 
fortos, telefonos, utcai II. emeleti 48 
négyzetméteres MÁV-bérlakást taná
csi két szoba komfortos telefonosra_ 
Horváth, Budapest Pf. 32. 1387. 

Elcserélném Debrecen nagyállomás 
melletti két szoba összkomfortos, log
giás, III. emeleti telefonos, tanácsi la
kásomat (lift van) hasonló vagy egy 
szoba összkomfortos budapestire. Er
deklődni: Budapest XIV. Erzsébet ki
rályné u. 40/b. II. L a. 

Elcserélném balatonfenyvesi két 
szoba komfortos MÁV-bérlakást (kis 
kerttel, melléképülettel) Budapesten 
és környékén, illetve Gödöllőn és kör
nyékén lévő olyan tanácsi lakásra (1, 
1,5, 2 szobásra), melyben MÁV-dolgo
zó lakik. Érdeklődni lehet dr. Kisfaludi 
Ferencné, Gödöllő, Stromfeld sétány 
6. Telefon: 82-62 vagy 275-707. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Le
nin út 16/b. fszt. 2. alatt levő 2 plusz fél 
szobás, étkezős, loggiás, komfortos la
kásomat, melybe csak aktív MÁV-dol
gozó költözhet;. kérek másfél szobás 
földszintes, kiskertes, komfortos la
kást. Lehet tanácsi is, lehetőleg IV., 
XIV., XV. kerületben. Megtekinthető 
egész nap, Kovács István. 

Elcserélném Ercsiben lévő (Buda
pesttől 30 km) felújított kétszobás, 
komfor;tos (kerttel és gazdasági udvar
ral) MA V-bérlakásomat budapesti egy 
szoba összkomfortosra. Érdeklődni 
munkaidőben: 67-04 üzemi, és 135-674 
városi telefonszámon. Lehoczky Ákos. 

Elcserélném Boglárlellén szabad
strandnál, centrumban levő 315 négy
szögöles kerttel, hét helyiségből álló 
összkomfortos házamat Budapesten 
zöldövezeti 2-3 szobás házra. Érdek� 
lődni a 315-098-as telefonszámon. 

Elcserélném Budapesten levő más
fél szo 1;1ás összkomfortos, sötét kol}y
hás MAY-bérlakásomat szintén MAV 
lakótelepi, nagyobb lakásra. Érdeklőd
ni lehet a 408-977-es telefonszámon_ 

Elcserélném Budapest VIII. ker., 
Kőbányai út 18. fszt. 3/a. levő egy szo
ba, összkomfortos, 32 négyzetméteres 
MAV-bérlakásomat lehetőleg Buda
pest külső kerületében vagy Szolno· 
kon, Kecskemét körzetében másfél 
vagy kétszobás MÁV vagy !aJiácsi 
bérlakásra. Lehetőleg aktív MAV-dol
gozóval. Szitás Ferenc_ 

Elcserélném egy szoba komfortos, 
35 négyzetmé�res, gázfűtéses, vilá· 
gos, budai MAV-bérlakásomat saját 
tulajdonú házra, vidékre is, MÁV-dol
gozóval. Érdeklődni 7-15 óra között a 
183-664, 15 óra után és szombat-vasár
nap a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném nagykanizsai 73 négy
zetméteres komfortos, gázfűtéses 
MÁV-bérlakásomat ugyanolyan kom· 
fortfokozatú kisebb pécsi lakásra. 
Cím: Brém Jánosné, Nagykanizsa, Bé
ke u_ 86. sz. 
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Konanaunista 

naűssal.ol. 

Budapest-Déli pályaudvaron 
marc1us 31-én kommunista 
szombatot tartottak. A hűvös. 
szeles tavaszi napon a forgalmi
kereskedelmi és a műszaki ko
csiszolgálati üzemegység dolgo
zói közül I 78-an tettek eleget a 
felhívásnak. 

A műszaki kocsiszolgálat lét
számába tartozó hőközpontos 
dolgozók a gépház általános 
nagytakarítását. hét tolózár tö
mítését. a kocsitisztítók 13 sze
mélykocsi időszakos nagytaka
rítását. a tárolóvágányok tisztí
tását végezték. 

Az állomási dolgozók a sze
mélypénztár és információ 
nagytakarítását. az indulóvágá
nyok tisztítását és az Avar utcai 
vasúti partoldal lomtalanítását 
végezték el. 

A kommunista műszakért já
ró pénzt a szakszervezeti bi
zottság az idős vasutasok se
gélyezésére fordítja. 

A terézvárosi pályafenntartá
si főnökség V. főpályamesteri 
szakaszának dolgozói március 
16-án kommunista műszakot 
tartottak. amelynek bevételét 
- 4420 forintot - a rokkant 
vasutasok és a patronált gyer
mekintézmények javára. illetve 
a Nemzeti Színház építésére 
ajánlották fel. A műszakon ki
cserélték Rákosrendező állo
más 230-as kitérőjét. 

Ápnhs 7-én és 14-én kommu
nista műszakot rendeztek a hat
vani körzeti üzemfőnökségen 
is. A dolgozók takarítottak a 
raktárak. őrhelyek környékén 
és a rendező pályaudvaron. 
A forgalmi utazó személyzet 
tagjai szabadnapjukon vonato
kat továbbítottak, a műszakiak 
pedig kocsikat javítottak. 

A kommunista műszakért já
ró bért a dolgozók lakásépítésé
nek támogatásán,, egy műem
lékkocs1 helyreállítására és egy 
várótermi olvasókönyvtár léte
sítésére fordítják. 

Az 1983. évi kiemelkedő munkájukért 

Kitüntetett szolgálati helyek 
A vasútüzem területén az 

üzemfőnökségek. üzemek. inté
zetek és a száznál nagyobb lét
számú főnökségek versenyez
nek a Kiváló cím elnyeréséért. 
A kitüntetésre pályázó több 
mint 100 szolgálati hely 1983. 
évi munkáját a vasútigazgató
ságok, illetve a közvetlen fel
ügyeletet ellátó szakosztályok, 
a szakslervezeti középszervek
kel együttesen minősítették. 

A különböző szintű kitünteté
sekre 46 szolgálati hely_ pályá
zatát küldték meg a MAV Ve
zéngazgatóságnak. A szocialis
ta brigádok kitüntetése közpon
tilag meghatározott keretek 
szerint történik. 

A közlekedési miniszter a 
Vasutasok Szakszervezete el
nökségével egyetértésben - az 
1983. évi célkitűzéseket leg
eredményesebben teljesítő szol
gálati helyek közül -

Kiváló vállalat, üzemigazga
tóság, üzemfőnökség, főnökség, 
üzem címet adományozott: 

Utasellátó Vállalat. Záhony 
Üzemigazgatóság. Debrecen 
Körzeti tzemfönökség. Szom
ba�hely Körzeti Üzemfőnökség. 
MAV Székesfehérvári Járműja
vító Üzem. MÁV Dombóvári 
Építési Főnökség. Miskolci 
Vasútigazgatóság Pályafenntar
tási Főnökségei 

Miniszteri elismerő oklevél
ben részesültek: 

MÁV Gépjavító Üzem Jász
kisér. MÁV Szentes Körzeti 
Üzemfőnökség. 

A MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége a Kiváló cím feltételeit 
teljesítő szolgálati helyek közül 
Vezérigazgatói elismerésben 
részesítette: 

Bp. Nyugati Körzeti Üzemfő
nökség, Bp. Kelenföld Körzeti 
Üzemfőnökség, Szerencs Kör
zeti Üzemfőnökség. Püspökla
dány Körzeti Üzemfőnökség, 
Kaposvár Körzeti Üzemfőnök
ség, Kiskunhalas Körzeti 

Üzemfőnökség, MÁV Landler 
Jenő Járműjavító Üzem. MÁV 
Dunakeszi Járműjavító Üzem. 
Építési Géptelep Főnökség. 
Debreceni Epítés1 Főnökség. 
Debreceni Vasútigazgatóság 
Pályafenntartási főnökségei. 
Miskolci Osztószertár Főnök
ség, Bp. Balparti Biztosítóbe
rendezési Fenntartási Főnök
ség. Szeged Biztosítóberende
zési Fenntartási Főnökség. Bu
dapesti Vasútigazgatóság Pá
lyafenntartási főnöksége1. MÁV 
Villamos Felsővezeték Építési 
Főnökség. 

A MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége a Kiváló kitüntetésben 
részesült szolgálati helyek kö
zül, a Kiváló címmel együtt, 
Vörös vándorzászlót adomá
nyozott: 

Dombóvár Építési Főnökség, 
Szombathely Körzeti Üzemfő
nökség. MÁV Székesfehérvári 
Járműjavító Üzem. 

A MÁV első negyedévi gyorsmérlege 

28 millió 409 ezer tonna áru 

és 57 millió 319 ezer utas 

Az év első három hónapjá
ban a vasúti áruszállítás meny
nyisége a várakozás alatt ma
radt. Előzetes adatok szerint 

28 millió 409 ezer tonna 
árut szállított a vasút, 

amely a tervezett értéknek 97. a 
tavaly első negyedévi mennyi
ségnek pedig csak 95 százaléka. 

Az elszállított áruk mennyi
ségét ílletően a forgalomban je-

lentős változás volt tapasztalha
tó. A nemzetközi áruszá�lítások 
a bázishoz és a tervezetthez ké
pest jelentősen emelkedtek. 
ugyanakkor a beU:öldi áruszállí
tásban igen nagy lemaradás ta
pasztalható. 

tervezettnél pedig 4,6 százalék
kal nagyobb. A többletszállítá
sok abszolút értéke 464 ezer„ H
letve 489 ezer tonna. A belföldi 
forgalomban 

17 millió 220 ezer tonna 
áru került '\. asúti feladásra, 

ami a tavalyi első negyedévi 
mennyiségnek 89.8 a tervezett-

A nemzetközi forgalomban 
11 millió 189 ezer tonna 
árut szállított el a vasút, 

amely a bázisértéknél 4.3, a (Folytatás a 4. oldalon) 

Április 19-én 
•• 

Ulést tartott az elnökség 

Április 19-én - lapzárta után - ülést tartott szakszen'e
zetünk elnöksége, A testület megtárgyalta a GySEV gaz
dasági eredményeit, a szociálpolitikai jellegű szolgáltatá
saink fejlesztési lehetőségeit, a szakszervezeti tömegpoliti
kai oktatás és tisztségviselői képzés 1984/85. évi, továbbá a 
vasutas szb-klubok feladatait. Elfogadta a tavalyi üdülte
tés tapasztalatairól és a társadalombiztosítás 1983. évi 
mérlegbeszámolójáról szóló tájékoztatót, valamint döntött 
a május 1-i szakszen•ezeti kitüntetések odaítéléséről. 
A szakszervezeti tömegpolitikai oktatás és tisztségvisdői 
képzés 1984/85. évi feladatairól lapunk következő számai
ban még tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Száz éve született 

Koszorúzási ünnepség 
Steinmetz István sírjánál 

Április 16-án a Rákoskeresztúri Új köztemetőben Stein
metz István sírjánál, a forradalmi munkásmozgalom ki
emelkedő harcosa születésének 100. évfordulója alkalmá
ból, koszorúzási ünnepséget rendeztek. Steinmetz István 
munkásságát Gadanecz Béla, a Vasúti Tudományos Kuta
tó Intézet főmunkatársa méltatta. 
A megemlékezés koszorúit a vasutas-szakszervezet elnök
sége, a Közlekedési Minisztérium és a MÁV Vezérigazga
tóság nevében helyezték el. (Steinmetz Istvánról szóló írá
sunk a 2. oldalon.) 

A KISZ KB kitüntetettjei 

Zászlót kapott 
a celldömölki vasútüzemi KISZ-bizottság 

A több évi kimagasló munka 
elismeréseként a KISZ Köz
ponti Bizottsága Kiváló KISZ

szervezet zászlót adományozott 
a celldömölki vasútüzemi 
KISZ-bizottságnak. A kitünte
tést március 23-án - az ünne
pélyes küldöttgyűlésen - a 
helyi gazdasági és tömegszerve
zeti vezetők jelenlétében Erőss 
Judit, a celldömölki városi 
KISZ-bizottság titkára adta át 
Kustos János titkárnak. 

A celldömölki vasútüzemi 
KISZ-bizottság a csomópont és 
az építési főnökség fiataljait tö
möríti. A tíz alapszervezetben 
220 fiatal tevékenykedik. 
1983-ban 1s a legfontosabb cél
kitűzésük a gazdasági munka 
segítése volt. A KISZ-tagok há
romnegyed része szocialista 
brigádokban dolgozik. Helyi is
kolákat is támogatnak társadal
mi munkában. Elvégezték töb-

bek között a balatonrendes1 út
törőtábor villanyszerelési mun
káit. Dolgoztak a fiatalok a vo
nyarcvashegyi vasutas üdülő
ben és a zánkai úttörőtáborban 
is. 

A KISZ-politikai tanfolya
mok vezetői - akik szintén fia
talok - az eredményes tovább
képzésért arany és ezüst foko
zatú elismerésben részesültek. 
A szabad idő hasznos eltöltését 
több közös rendezvényen. ki
ránduláson bizonyították. 

A békéscsabai körzeti üzem
főnökség Jendrassik György 
nevét viselő ifjúsági szocialista 
bngádjának tagjai március 
21-én vehették át a KISZ KB 
Dicsérő oklevelét. 

A kilenctagú brigádot dízel
és villanymozdony-vezetők al
kotják. Gellén Sándor bngád
vezető elmondotta többek kö
zött, hogy tavaly jó eredménye
ket értek el az energ1atakaré-
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A hatvani körzeti azemfönök&é(( tt·ht>rpályaud-,,·arára folyamatosan érkezik a tüzelő- és 
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kt>n is látható. a deukál kéuel. a s&f'net markoló st>gítsigével rakják ki a vagonokból. 

(Szabó Sándor felvitelei) 

nak tekintik a szakmai tovább
képzést is. Az utóbbi években 
nyolcan szereztek villanymoz
dony-vezetői képesítést. Csatla
koztak a hazánk felszabadulá
sának 40. évfordulója tiszteleté
re indított jubileumi munka ver
senyhez is. 

A kollektíva gyakran együtt 
tölti a szabad időt is. Színházba 
rendszeresen járnak, a hétvége
ken pedig a szakszervezeti bi
zottság halásztelki üdülőjében 
pihennek. 

- Emlékezetes esemény 
volt a Szajol-Csaba-A rad va�
útvonal átadásának 125. l;vfor
dulója tiszteletére rendezett 
ünnepség is - emlékezik Barát 
Géza, a brigád szakszervezeti 
bizalmija. - Kollektívánk so
kat tett annak sikeréért. Meg
hívtuk erre a napra a 4-es szá
mú általános iskola IV. osztá
lyos tanulóit. akiket mi patroná
lunk. Örültek. hogy ők is ve
lünk lehettek. 

A Jendrassik brigád a külön
böző szintű szellemi vetélkedőn 
jó eredményeket ért el. A Ne
kem szülőhazám városi honvé
delmi vetélkedőn például a má
sodikok. a Ki tud többet Békés 
megyéről című szellemi ver
senyen pedig az első helyet sze
rezték meg. Eredményesen sze
repeltek a megyei közművelő-

._ ________________________________________________________________ _. dési vetélkedősorozaton is. 
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Száz éve született 

Steinmetz István 
Pécsett született 1884. április 

19-<>n. A tiirök hódoltság után 
bPtelPpült sváb család ivadéka. 
egy sokgyPrmPkes kálvinista 
pécsi borbé>ly <'lsőszülött fia. 
Visszaemlékezése szerint gon
dolatvilágának formálódásában 
felvilágosult és művelt édesapja 
mellett nagy szerepet játszott 
1skola1 hitoktatója. Abban. hogy 
elfogulatlan értelemmel járta a 
világot. hamar kifejlődött ben
ne a kisemmizettekkel. az üldö
zöttekkel való együttérzés ké
pessége. s az előítéletekkel. 
majd a fennálló viszonyokkal is 
szem be mert helvezkedni. 
könnyen felismerhetjük azt a 
mély hatást. amit a német iro
dalom klasszikusának. G. E. 

Lessingnek a humanizmusa 
gyakorolt rá. Jellemének kiala
kulásában nagy szerepe volt 
annak a bátor küzdelemnek. 
amelyet É. Zola folytatott a 
Dreyfus-per ellen. Természettu
dományos világképét Ch. R. 

Darwin származástani elmélete 
befolyásolta. Eszmei poggyásza 
szinte predesztmálta arra, hogy 
a pécsi főreáliskola elvégzése 
után, 1902-ben a budapesti Mű
egyetemre kerülve, azonnal a 
diákmozgalom progresszív 
szárnyához csatlakozzék. Ekkor 
került kapcsolatba a Társada
lomtudományi Társasággal. lá
togatta Szabadiskolájának elő
dásait. és előfizetője lett a Hu
szadik század című folyóiratá
nak. 

A JJ.,.[V mérnöke 

1909 nyarán lépett a MÁV 
szolgálatába. A kolozsvári üz
letvezetőség Brassó-Három
széki Osztálymérnökségének 
havidíjas műszaki dolgozója 
lett. 1911-től évi fizetéssel kine
vezett MÁV-mérnök. Az üzlet
vezetőség élén ekkor a liberális 
gondolkodású mérnök, Jármay 
Béla állt. Közvetlen főnökével 
kevesebb szerencséje volt: ő az
zal dicsekedett. hogy mérnöki 
diplomájának megszerzése óta 
még nem volt műszaki könyv a 
kezében. s csóválta a fejét, ami
kor meglátta az ő könyvgyűjte
ményét. Néhány hetes szolgálat 
után kérdőre vonta, miért ho
nosít meg olyan „úriemberhez" 
méltatlan szokást, hogy kezet 
fog a pályafelvigyázókkal. Azt 
pedig végképp érthetetlennek 
találta: miért utasította vissza a 
felszólítást a magyar úri klubba 
való belépésre. s miért tett ud
variassági látogatást szomszéd
jánál. egy román gimnáziumi 
tanárnál. Steinmetz három évet 
töltött a fenyvesekkel borított 
Brassói-havasok lábánál elterü
lő három nemzetiségű város
ban. ahol két lánya született: 
Hajnal és Irén. 

1913 nyarán az akkor szerve
zett pécsi MÁV üzletvezetőség 
építési és pályafenntartási osz
tályára helyezték. Hazakerült, s 
Miklós fia - az 1944. december 
29-én Budapest határában 
meggyilkolt szovjet parlamen
ter - már Pécsett született. 
Mint építési referens állomás
és vágánybővítési terveket ké
szített. Miután kitört az első vi
lágháború, a pécsi üzletvezető
ség vonalai a hadszíntérig ter
jedtek. Így került szemtől szem
be a háború borzalmaival. 

Az 1918-1919-es 
forradalmakban 

Az 1918-as őszirózsás forra
dalmat követően belépett a szo
ciáldemokrata pártba. Novem
berben Pécs szerb megszállás 
alá került. 1919 januárjában 
megalakult a vasutas-szakszer
vezet pécsi szervezete, amely 
alelnökévé választotta. Közben 
- a demarkációs vonalat illegá
lisan átlépve - járt Budapes
ten. ahol találkozott az Alkal
mazott Mérnökök Országos 
Szövetségébe (AMOSZ) tömö
rült kollégáival. Visszatérve 
Pécsre. január 27-én kézírásos 
felhívásban ösztönözte kartár-

Stt>inmNz l�tván 

sait a mérnökszakszervezetbe 
való belépésre. 

Egyik szervezője volt a Pécs 
szerb megszállása és bekebele
zése ellen tiltakozó 1919 eleji 
politikai sztrájknak. A Magyar 
Tanácsköztársaság győzelme 
után átszökött a demarkációs 
vonalon és a Vörös Hadsereg 
Zaj Dezső parancsnoksága 
alatt álló zászlóaljának lett a po
litikai megbízottja. Egységével 
részt vett a Tolna megyei ellen
forradalmi lázadások leverésé
ben.A tanácsválasztásokon a 
Baranya megyei Tanács tagjá
vá választották. A munkáshata
lom megdöntése után visszatért 
Pécsre. ahol a szerb megszállók 
internálták. Szabadulása után, 
1920 áprilisában szerette volna 
régi munkakörét elfoglalni. de 
nem tehette, mert Littke Jenő 
vasútigazgató, a pécsi pezsgő
gyáros dinasztia tagja szerint 
megbocsáthatatlan bűne, hogy 
,,született keresztény és MÁV
főmérnök létére kommunista 
lett". Ő folytatta a harcot. Be
kapcsolódott a III. Internacio
náléhoz csatlakozott Pécsi Szo
cialista Párt munkájába, s ami
kor 1920 őszén Pécsett új, szo
cialista városi tanács alakult. 
Steinmetz István lett a város 
főmérnöke. 

Emigrációban 

1921 augusztusában, a 
horthysta csapatok pécsi bevo
nulása elött családjával és több 
száz harcostársával emigráció
ba kényszerült. Eszéken keresz
tül Genovába, majd Dél-Ame
rikába utazott. /1922. január 
5-én érkezett 10 argentin peso
val a zsebében Buenos Aires ki
kötőjébe. Felesége egy év múl
va, gyermekei csak 1924 végén 
követhették. 

A pécsi királyi törvényszék 
1925. november 28-án tartott fő
tárgyaláson távollétében bű
nösnek mondta ki - életfogy
tig tartó jegyházbüntetéssel 
büntetendő - felségsértés. lá
zadás és hűtlenség bűntetté
ben. 

Jugoszláviában és Olaszor
szágban francia. Argentínában 
és Paraguayban német nyelvtu
dását kamatoztatta. Míg spa
nyolul tanult, német cégeknél 
dolgozott: Argentínában a Sie
mens Bauunionnál, s egy Para
guay-i tanninggyár trópusi 
őserdei iparvasútján. Argentí
nába visszatérve egy sivár pata
góniai kőÓlajtelepen. majd egy 
angol-holland vállalat megbí
zásából La Platában keskenv 
nyomtávú vasutat épített. Itt a; 
Argentin Kommunista Pártnak 
viszonozta azt a segítséget. amit 
korábban ő kapott az Olasz 
Kommunista Párttól: számos 
Közép-Európából menekült 
elvtárs elhelyezését vállalta. A 
vezérigazgató elismerte. hogy 
műszaki szempontból az ő sza
kaszán ment legjobban a mun
ka, de kifogásolta, hogy az álta
la foglalkoztatott munkásoknak 
25 százaléka ,.bolsevik"'. Uru
guay fővárosában, Montevideó
ban a betonútépítést irányítot
ta. Itt végre együtt lehetett az 
egész család. A gyermekek né
met iskolában tanultak. 
1928-tól Buenos Aires második 
földalatti vasútvonalának építé-

sén dolgozott. Közben mindkét 
országban szoros kapcsolatba 
került a kommunista párthoz 
közelálló Magyarajkú Munká
sok Egyesületét-el. Egy ideig 
munkatársa volt az egyesület 
Előre című" lapjának 1s. 

A Dél-Amerikában töltött év
tized sok meggyőző érvet szol
gáltatott marxista meggyőződé
sének megszilárdulásához. 
A korlátlan kizsákmányolás 
szinte klasszikus példáit tapasz
talva. a deportálótP!epekhez ha
sonló sivár munkástelepeket 
látva. az mdián bennszülöttek 
helyzetével ismerkedve. a 
sztrájkok megelőzésére hiva
tott. háztetőkre telepített gép
puskafészkekre tekint\·e. ,. csak 
megerősödött bennem az az 
akkor még nem zs tökéletesen 
kiforrott uilágnézet. a melynek 
uállalása miatt kellett csalá
dommal együtt az emigráció, a 
hontalanság megpróbáltatá
sait i·álasztanom ·· írta 
visszaemlP kezésé ben. 

Az 1930-as .. preventív ellen
forradalom·· után távoznia kel
lett Argentínából. Csatlakozott 
a külföldi specialisták népes 
csoportjához. akik a gazdasági 
világválság idején. az első öt
éves tervet diadalmasan meg
valósító Szovjetuniónak aJánlot
ták föl szakértelmüket. A Nem
zetközi Vörös Segély támogatá
sával Antwerpenen. Berlinen 
és Varsón keresztül. 1931 kará
csonyán érkezett Moszkvába. 
Családja egy év múlva követ
hette. 1932-ben az SZK(b)P 
tagja lett. Részt vett a magyar 
politikai emigránsok klubjának 
tevékenységében is. Először a 
moszkvai városi villamosvasút
nál dolgozott. A moszkvai met
ró építését összehasonlítva a 
Buenos Aires-ival a Szovjet
unióban élő magyarok Sarló és 
Kalapács c. folyóiratában írta: 
.. Ott ugyan a gépi berendezés. 
a mechanizálás nagyobb mérvű 
volt. de a dolgozók épségéről. 
egészségéről a kapitalista vál
lalkozó. az amerikai építő tröszt 
nem gondoskodott. Itt az ember 
élete drágább. ott a ducolási fa 
volt értékesebb.·· 

1936-tól a Belügyi Népbiztos
sághoz tartozó Állami Utak Ve
zérigazgatósága tudományos 
intézetének munkatársaként a 
Moszkva-Kiyev és Moszkva
Minszk közötti autóuta!r építé
sében hasznosította latm-ameri
kai tapasztalatait. Miklós fia 
pedig a spanyol polgárháború
ban harcolt a fasiszták ellen. 

Íjra itthon 

Azután nagyon nehéz évek 
következtek. A törvénysértések 
nem kerülték el az ő családju
kat sem. Steinmetz a Komin
tern ajánlására 1940 tavaszától 
a német támadásig egy kijevi 
katonaiskolán tanította a ma
gyar nyelvet. Moszkvából eva
kuált családjával Európa és 
Ázsia határán. az L"ral folyó 
menti Orszkban sikerült újra 
találkoznia. (\z 1942-es nagy 
árvíz után Azsia belsejébe. a 
kazah fővárosba. Alma-Atába 
költöztek. Ott érte őket a hír. 
hogy a legemberségesebb ulti
mátumot vivő kapitány fiuk, 
Budapest határában életét ál
dozta a magyar haza felsza
badításáért. 

Steinmetz István 1945 végén 
tért haza. A MÁV főigazgató
ként rehabilitálta. Rövid pécsi 
tartózkodás után. 1946 tavaszán 
került a Közlekedési Miniszté
riumba. ahol 1957 tavaszi n:vug
díjazásáig dolgozott. Több 
orosz-magyar műszaki és vas
úti szótár jelent meg a szerkesz
tésében. 

1958. december 19-én hunvt 
el. Élete regénybe illő. A szűk�e 
szabott keretek között csupán a 
történések. a helyszínek és az 
eszmetörténeti mozzanatok fel
vázolására nyílt mód-. Talán 
egyszer sor kerülhet a történet 
kibontására. tanulságainak le
vonására is. 

Gadanecz Béla 

Nemzetközi kapcsolataink 

Vendégek Ausztráliából 
Szakszervezetünk vendége

ként. ápnlis 2-től 9-ig hazánk
ban tartózkodott Jim Donald
son, az ausztrál vasutas-szak
szervezet titkárának helyettese '" 
és felesége. A távoli földrészről 
érkezett vendégeket. akik első
sorban szakszervezetünk tevé
kenységével ismerkedtek. Ko
szorus Ferenc főtitkár fogadta. 

Természetesen betekintést 
nyertek a vasút életébe 1s. Vidé
ki útjuk során Debrecenben ta
lálkoztak az igazgatóság és a te
rületi szakszervezeti bizottság 
vezetőivel. Szolnokon a sze
mélypályaudvart és a MÁV 
Kórházat tekintették meg. 
A MÁV Vezérigazgatóságon 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes a vasutasok foglalkoz- Jim Donald,,,on f.., f1>l1>.,f�1> 
tatásáról tartott tájékoztatót. (�koda Lá,-zló f<'hé-tt·ll') 

\·olt: Ausztrálzában alacsony a 
fői·onalak forgalomsüriiségr. 
ezért még napjainkban zs ol
csóbb a dizeli-ontatás. 

Boglárlellén a vasutasüdülővel. 
Balatonfüreden az időszakos 
szociális gondozással ismerked
tek. 

A vendégekkel. elutazásuk 
előtt szakszervezetünk központ
jában beszélgettünk. Jim Do
naldson kérdésünkre elmondot
ta, hogy az ausztrál vasutak. 
így a szakszervezet helyzete is 
eltér a miénktől. Egyrészt ab
ban. hogy felépítése megegye
zik az angol vasutakéval. más
részt a szállításban meglevő kí
méletlen konkurrenciaharc 
miatt. 

Az ausztrál vasutaknál jól le
het az egyes szakszolgálatok 
dolgozói külön szakmai szerve
zetbe tömörülnek. ezek azon
ban az országos vasutas-szak
szervezethez tartoznak. A száz 
tagú testületet. amely hasonló a 
mi központi vezetőségünkhöz. 

A VÖRÖSKERESZT 

AKTIVISTÁJA 

Hívó szavára 

vért adtak 

a vasutasok 

Pap Kerekes Istvánné, a 

nyíregyházi körzeti üzemfőnök
ség üzemgazdasági csoportve
zetője egyben a Vöröskereszt 
országos vezetőségének 1s tag
ja. 1968-ban került Szentgott
hárdról Nyíregyházára. Egy év 
múlva már az állomáson műkö
dő szervezet titkára lett. 

Mint elmondta. tízévesen élte 
át a háború borzalmait a nyuga
ti határszélen. ahol édesapja is 
dolgozott. Itt az első adandó al
kalommal önként jelentkezett a 
Vöröskeresztbe. Kezdetben a 
véradások szervezése volt a leg
főbb feladata. majd előtérbe ke
rült az egészségügyi felvilágosí
tó munka is. Filmeken mutat
ják be az egészségre káros szo
kásokat. és orvosokat is bevon
tak ismeretterjesztő előadások 
megtartására. 

A 34 év vasúti szolgálatból 
15-öt éjszakai munkával töltött. 
miközben két gyermeket nevelt 
a férjével. E nehéz évek során 
igazi segítőtársakra talált kol
leganöiben és szolgálati főnö
keiben. Egészségnevelési mun
kásságáért 1975-ben oklevéliel 
jutalmazták, két év múlva pe
dig tagja lett a Vöröskereszt 
megyei és országos 1)ezetőségé
nek. A következetes munka, a 
meggyőző szó eredményeként 
ma már egy-egy alkalommal 
csaknem száz liter vért adnak 
a nyíregyházi csomópont vas
utasai. 

Mindemellett tanult is. Elvé
gezte a tisztképzőt. a számítógé
pes folyamatszervező tanfolya· 
mot. a marxista-leninista esti 
egyetemet. Tevékenységét el
ismerték vezetői is: kétszer kap
ta meg a Kiváló Dolgozó kitün
tetést. Azt mondja. ha újra kez
dené pályafutását. akkor is 
bekapcsolódna a Vöröskereszt 
munkájába. mert ez életének 
szerves része. 

Zsoldos Barnabás 

arányos képv1se!Pti rendszer 
szerint alakították ki. Ez a tes
tület két é\·enként ülésezik .. 4.z 
operatív munkát a 23 tagú i-ég
rehajtó bizottság 1,égzi. 

Az országos szakszervezet fő
állású tisztségviselőit a közgyű
lés választja. Az cgyPs államok 
szakszervezeti vewtőít szmtén 
testületi ülésen választják. 
A függetlenítettek számát a tag
létszám határozza meg Az 
ausztrál vasutak jelenlegi lét
száma 120 ezer 1l szakszerl'e
zeti tagok száma 45 ezer. 

Ami a vasutak helyzl'tét illeti. 
a hatvanas évek közepén meg
szűnt a gőzvontatás. Helyébe a 
dízelüzem lépett. A villamosítás 
aránya elenyésző. C5upán a 
nagyvárosok vonzáskörzetében 
és néhány szénszállító vonalon 
létezik. Hogy miért? A válasz ez 

Besze Imre: 

Mmt Jim Donaldson mondot
ta: a rnsuttól a szen és a gabo
na szállításán kfrül szinte 
minden mást a közúti furnro
zás 1·ett át. Ez azt j0lent1. hogy 
az összes áruszállítás 75-80 szá
zalékát a közúti mammllt\·úlla
latok végzik. Ez 1,; közrf'j,1tsz1k 
abban. hogy a vasút df'f1c1t0s. 
Így nem tudJa feh·enm a \"Pr
senyt a közúttal Bár. ha s1kPrül 
feltárniuk a közúll szállítás reJ
tett költsé>geít. ha s1kf'rül bebi
zonyítani. hogy a \ asút olcs{ib
ban szállít a közútnál. talán ja
\'Ul az arán�·. Addig a JelenlPg1 
állapotok maradnak. t<'1mészc>
tesen a \'asút kárára 

Keze fején görbe úton 
szalad a kék. türemlik a kék. 
Mennyi ér! Csak anyám tudja 
ennyi érnek történetét. 
Keze/ eje idő-térkép, 
erek: folyók, 
erek: frek; 
egy az élethez a lépték. 
rajza hati•ankettő évnek. 
Mi festette. mi formálta 
kékre, görcsre? 
Csak ő tudja. 
Kapa nyele, tehén lánca. 
söprű törte? 
Cselédmunka? Segédmunka 
volt gyötrője? 
Bütykök, csomók. s köztük erek: 
anyámé e kéz. 
De ha kócol. de ha simít -
selyem az a kéz. 
Hogy csinálja? Nem tudom meg 
sem ma, sem soha, 
Hiszen én nem lehetek az. 
ami csak ő, az egyetlen: 
az édesanya. 

Fn::a•km Lnjos 

Anvám 

\ "'l'rt'lt'I , olt birodalma, 
ahol mi 1

1ltii11k: kis 1·salád. 
\ v,;p rrnpot, a fé-n� t íí adta, 
s uz álom-himt>s ,�jszakát. 

\lunka , olt az ií gazdagsá1w, 
a íár111lsá!{11 hfrt• ll'tt 

"'rsunk t'zt>r ann� i munk.íja: 
Í!{� ,;lt !-') iin� iiríí élett•t. 

Ádám Tamás 

Z/ÍSZLÓK 

Ezek a zászlók is 
megrögzött i ntegetők 
sápadnak már a selyemszálak 
mint anyám haja 
a rúd még büszke 
mint hajdan apám kezében a kasza 
lobogjunk együtt 
esőszagú hétköznapon 
mindent szabad 
ezek a zászlók is 
megrögzött integetők 
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Mitó1 van tekintélye 

a fóöizalrninak? 
Még fiatal ember, csak 35 

éves. de már évek óta felelős 
beosztásokban dolgozik Nyír
egyháza állomáson. Jelenleg 
térfönök. két éve főbizalmi és 
szocialista bngádtag. 

- Melyikre a legbüszkébb? 
- A szocialista brigádtagsá-

gomra - mondja Baranyai 
Imre meglepetésemre. és ha 
már ez került először szóba. ha
gyom. hogy erről beszé!Jen. 

- A Baross Gábor szocialis
ta bngád tíz főből áll. Kocsiren
dezők. sarusok. forgalmisták. 
A kitüntetések különböző foko
zatait elért kolle.ktíva a múlt év
ben elnyerte a MÁV Kiváló 
Brigádja címet. Tizenöt éve 
dolgozunk együtt ezen a na
gyon veszélyes területen 
most gondoljunk csak a tolatá
sokra -. de még nem volt bal
esetünk. A gazdasági feladato
kat is kiválóan végzi a bngád, 
miközben az ismert hármas jel
szó követelményeinek mara
déktalanul eleget tesz. Most ha
zánk felszabadulásának 40. év
fordulója tiszteletére is munka
felajánlásokat tettünk. mond
hatnám tehát. hogy versenyben 
vagyunk az ország összes vas
utas szoc1al!sta brigádjával. 

A Baross Gábor brigád vá
rosszerte ismert társadalmi 
munkájáról is. Tagjai patronál
ják a sóstói szociális otthonban 
lévő öreg vasutasokat, rendsze
resen tájékoztatják őket a szol
gálati hely eseményeiről. 
ünnepnapokon ajándékokk� 
kedveskednek nekik. Részt 
vesznek a lakókörnyezet szépí
tésében, óvodák, bölcsődék, is
kolák parkosításában vagy 
építésében. Közben több vetél
kedőt 1s rendeztek. 

- Gondolom. mint szakszer
vezeti főb1zalminak is megvan 
a sajátos szerepe ... 

- Így igaz, de a szakszerve
zeti munkát csak az végezheti 
jól. aki a beosztásánál és tisztsé
génél fogva a többi, kisebb-na-

gyobb közösséghez úgy viszo
nyul. mint a saját brigádjához. 
Vagy pontosabban fogalmazva: 
a főbizalminak akkor van 
tekintélye a gazdasági vezetők 
előtt és a munkatársai köré
ben, ha munkájában és maga
tartásában kikezdhetetlen. 
Mert például hogyan állnék én 
a gazdasági vezetőm elé jogos 
követelésemmel. esetleg a dol
gozótársaimtól származó. a 
pontosabb. jobb munkát előse
gítő javaslattal. ha nem lennék 
az egyik legkülön bül helytálló 
szocialista brigád méltó tagja. 
Egy régi közmondás szerint: 
.. Aki bort iszik, az ne vizet pré
dikáljon'" 

- A nehéz. felelősségteljes 
szolgálat és a sok társadalmi 
munka mellett marad-e idő, 
energia a családra? 

- Talán ezzel kezdhettem 
volna - csillog a szeme Ba
ranyai Imrének -. amikor az 
elején azt kérdezte, mire va
gyok a legbüszkébb. Hát a csa
ládot, a két gyermekemet kel
lett volna említenem. Hiszen a 
jól dolgozó, a társadalomért is 
szívesen tevékenykedő ember
nek a legfőbb, legbiztosabb hát
tere a kiegyensúlyozott. boldog 
családi élet. Nekem ez is meg
adatott ... 

Apagyon van egy kertes csa
ládi háza, ahol nemcsak illatos 
virágok nyílnak, mosolygó gyü
mölcsök érlelődnek. hanem a 
lélek is virul, mert a kis családi 
közösségben rend van. 

- Nemcsak szeretjük, meg
értjük egymást, hanem áldoza
tokat is hozunk egymásért -
mondja Baranyai Imre. 
A gyerekek már kamaszok, ne
kik elsődleges dolguk a tanulás, 
de a házi, illetve a kerti mun
kákból 1s szívesen kiveszik a ré
szüket. Szóval jó a munkameg
osztás. A szabad órákkal, na
pokkal úgy takarékoskodunk, 
hogy mindenre jusson idő ... 

Dávid József 

Dombó" ár-Rákosrendező 

Ülésezett a bizalmitestület 

Bizalmi testületi ülést tartot
tak március 27-én a dombóván 
körzeti üzemfönökségen. Mol
nár Károly elnöki megnyitóját 
követően megvitatták a szak
szervezeti bizottság múlt évi 
munkájáról készített beszá
molót. 

Eszerint a szakszervezeti bi
zottság a határozatoknak meg
felelően, az ügyrend betartásá
val igyekezett eleget tenni hiva
tásának. A döntési hatáskör jól 
érvényesült a segélyezési keret 
felosztásában. s érvényesítették 
a differenciálás elvét. Ennek is 
köszönhető. hogy senki sem 
kért indokolatlanul segélyt, mi
közben egyre több esetben a bi
zalmiak kezdeményezték a rá
szorulók támogatását. 

Kedvező eredmények szület
tek az üdülőjegyek eiosztása te
rén. A kérelmezők többsége élt 
azzal a lehetőséggel. hogy sor
rendiségben két-három helyet 
is megjelölt; ezzel könnyítették 
a döntést. s csökkentették az 
egy helyre történő túljelentke
zést. Az igényeket több mint 90 
százalékban tudták teljesíteni. 

Jó munkát végzett a társada
lombiztosítási tanács és a nyug
díj-előkészítő bizottság. A nőbi
zottság tevékenysége is említés
re méltó. Az egészségügyi albi
zottsággal karöltve 1983-ban is. 
megszervezte csomóponti 
szmten - a rákszűrő vizsgála
tokat. szem előtt tartva. hogy 
amikor a szakorvos és a tech
nika helybe jön, nincs jelentős 
munkakiesés. 

Nem hallgatták el a beszámo
lóban a nehézségeket sem. Elő
fordult. hogy a népszerűtlen fel
adatok közben. egy-egy döntés 
után a tisztségviselőket nem a 
legszebb jelzőkkel illették. Ez 
főként a rendszerestől eltérő 
foglalkoztatás esetében volt 
gyakmi: a túlóráztatás, a pihe-

nőnap megváltása során kelet
kezett egyéni sérelmek nyo
mán. Gondokat okozott a prog
resszív adózás mind a túlórá
ban dolgozók, mind a premizált 
dolgozók köréberi'. 

A vitában többek között fel
szólalt Halmai Árpád, a pécsi 
területi szakszervezeti bizottság 
titkára. aki összességében jó
nak értékelte az szb munkáját. 
Azzal a megjegyzéssel, hogy a 
jövőben a kulturális és nevelési 
tevékenységet a kiváló termelé
si munka színvonalához kell 
igazítani. 

AJiihoz. hogy a szakszervezeti 
bizottság munkáját ezután is jó
nak lehessen tekinteni, tovább
ra is szükség lesz valamennyi 
tisztségviselő lelkiismeretes 
közreműködésére. A dolgozók
kal való őszinte beszéd még 
szorosabb kapcsolatot teremt, s 
egy-egy kedvezőtlenebb döntés 
esetén is méltányolják az erőfe
szítéseket. 

A rákosrendezői körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának bizalmi testülete 
március 22-én tartotta ülését a 
Hámán Kató vontatási üzem
egység kultúrtermében. A múlt 
évben végzett munkáról Szalai 
László szb-titkár számolt be, 
egyben ismertette az idei fel
adatokat is. 

A hozzászólásokra Juszkó Já
nos, a budapesti területi szak
szervezeti bizottság munkatár
sa válaszolt. Viola János, a 
pártszervezet titkára beszélt a 
bérfejlesztési gondokról. és az 
üdülőjegyek elosztásának he
lyesebb formáját javasolta. 
A küldöttek egyhangúlag elfo
gadták a beszámolót. a kollek
tív szerződés helyi függeléké
nek kiegészítését. valamint a 
munkabizottságok erősítésére 
tett javaslatot. 

\1 \ G \ \ R \" A S t· T \ S 

A ssal.sserveseü ,nunl.a 

hagyo,nányai és új vonásai 
A szakszervezeti mozgalom iránt nemzetközil<'g és 

hazai viszonylatban is növekszik az érdel<lőclés. Enn<'k 
az az oka. hogy korunk bővelkedik olyan természc•tű 
problémákkal, régi típusú és újkeletű feszültségekkel. 
ellentmondásokkal, amelyek nagy tömegmozgalmakat 
eredményeznek. E mozgalmak ig,.ekeznek megf eldő 
szervezeti kereteket teremteni a maguk számára. s f('l
használnak olyan hagyományos formákat is. mint a 
szakszervezetek. A munkásmozgalomnak e nag)múltú 
szervezetei nem korlátozhatják tevékenységüket a szű
ken értelmezett érdekképviseletre. amely csupán az é)('t 
közvetlen feltételeit érinti. A harcos. forradalmi hagyo
mányokkal rendelkező szakszervezeti mozgalom mind
ig túltekintett ezen és szélesebben értelmezte funkcióit. 
A mozgalom napjainkban is a legszflesebb társadalmi 
erőket és tömegeket fogja át. általában országonként. 
é!> íg

y nemzetközi méretekben is. L<'gf ontosabh bázisa 
a dolgozók legszervezettebb rétegét alkotó nag)ÜWmi 
munkásság, amely az on,zágok töhhségtq>en lébzámát. 
politikai ütőképességét tekinhe alapv<'tŐ jelentősfgií. 
Érthető tehát, hogy miért i>zentel nag) fig} elmet a szak
szervezeti mozgalomra minden fontosabb politikai 
irányzat. 

A hatalmon belül vannak 

A szocialista országokban. az 
általános természetű okok mel
lett, az érdeklődés fokozódásá
ban közrejátszik az a tény is. 
hogy a szakszervezetek fontos 
szerepet játszanak az új társa
dalom politikai rendszerében: a 
hatalmon belül vannak, ezért a 
munkavállalók képviseletét 
együtt és egyidejűleg kell meg
oldaniuk a tulajdonosi képvise
lettel. A gyakorlatból tudjuk. 
hogy ez a kettős képviselet egy
sége nem egyszerű dolog és 
számos olyan ellentmondást 
hordoz magában. amely hol ki
sebb, hol nagyobb problémákat 
okoz. A szakszervezeteknek is 
vállalmuk és viselniük kell az 
össztársadalmi felelősséget -
annak minden következmé
nyeivel együtt. Ez sok szem
pontból a kapitalizmushoz vi
szonyítva bonyolultabbá teszi a 
szakszervezeti munkát. 

A szocial!sta rendszer túlsá
go<;an fiatal még ahhoz, hogy a 
mozgalmi munka módszerei ki
forrott formában rendelkezé
sünkre álljanak, amelyeket 
nem könnyű az új feltételekhez 
igazítani. Sok viszontagságon. 
esetenként nem kis megrázkód
tatásokon keresztül. úgyszól
ván „k1 kell szenvednünk" a 
szakszervezet munkastílusának 
ezen új jegyeit. 

A szocialista építőmunka fo
lyamatában tapasztalatamk 
szerint különösen két körül
mény befolyásolja jelentősen a 
társadalom egészét: a szocializ
mus alapjának lerakása és az 
áttérés a gazdasági fejlődés ex
tenzív szakaszáról az intenzív 
fejlesztésre. Ez utóbbival kap
csolatos az irányítási rendsze
rek változása is, melyek a szo
cialista országokban eltérők. de 
abban azonosak, hogy társadal
mi hatásukat tekintve túlnőnek 
a szűkebb értelemben vett gaz-

dasági szférán. Több-ke\'esebb 
eltéréssel érintik a politikai 
rendszer egészét. s ezen belül a 
szakszervezetek munkáját is. 

A magyar szakszervezeti 
mozgalom nagy polit1ka1 fele
lősséggel igyekszik megfelelni 
hivatásának. hogy minél te!Je
sebben betöltse a szocializmus 
viszonyai között ráháruló szen•
pét. Az általánosabb nemzet
közi tapasztalatok hasznosítása 
mellett nagy figyelmet fordít 
azokra a sajátos hazai körülmé
nyekre amelyek meghatároz
zák a szakszervezeti munka 
konkrét fl,Jtételeit. Ezek között 
első helyen említendő a gazda
ságirányítási rendszer tovább
fejlesztése, amelynek közel 
másfél évtizedesek a tapasztala
tai, valamint továbbfejlesztését 
jelentő új mozzanatok gazda
sági, társadalompolitikai hatá
sai. 

A hatvanas évek végére ki
alakult gazdasági irányítás fel
adata volt, hogy segítse az átté
rést az intenzív gazdálkodásra. 
több oldalról biztosítsa az eh
hez szükséges feltételeket, hogy 
a szocialista gazdaság haté
konyságban 1s megfeleljen a 
kor követelményeinek. a terme
lőerők fejlődési igényének. Ezt 
a belső szükségszerűséget meg
erősítették a külgazdasági kö
rülményeknek a hetvenes évek 
végére jellemző és mindmáig 
tartó változásai: a tőkés világ
gazdasági válság; az energia
és nyersanyagellátás gondjai; 
az árrobbanás: a felvevő pia
cok beszűkülése és a konkur
renciaharc kiéleződése, a pénz
és hitelpolitika, a kulkeres
kedelmi diszkriminációi stb. 
Mindezek párosulnak azzal. 
hogy a nemzetközi politikai vi
szonyokat 1s számos tehertétel 
nehezíti. 

A politÍka szolgálatában 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy az intenzív gazdálko
dásra való áttérés - különösen 
a kiélezett nemzetközi politikai 
és világgazdasági feltételek kö
zött - nem zökkenőmentes fo
lyamat. A gazdasági-történeti 
fejlődésnek számos olyan el
lentmondását is felszínre hozza. 
amelyek korábban nem okoz
tak különösebb zavart, belső fe
szültséget. 

A szakszervezetek nyilvánva
lóan számolnak ezekkel a kö
rülményekkel. Ez kifejezésre 
jutott a SZOT állásfoglalásai
ban. a szakszervezetek XXIV. 

kongresszusának határozatai
ban. E dokumentumok egyér
telműen kifejezik. hogy a szak
szervezetek azzal a meggyőző
déssel támogatják az MSZMP 
politikai irányvonalát. a szocia-

lista gazdaság intenzív fejlesz
tését. társadalompolitikáját. 
hogy ez az egyetlen. reálisan 
járható útja a szocializmus épí
tésének, az ország felemelkedé
sének. Ez a politika a munkás
osztály és az egész társadalom, 
valamennyi dolgozó alapvető 
érdekeit szolgálja. 

A szakszervezetek ezen a po
litikai alapon építik fel. szerve
zik meg sajátos tevékenységü
ket, gyakorolják érdekvédelmi 
és érdekképviseleti funkcióju
kat. 

Mivel új módon vetődnek fel 
azok a sajátos feladatok. ame
lyeket rendeltetésüknél fogva a 
szakszervezetek hivatottak 
megoldani, ezért számos vonat
kozásban változtatniuk kell 
munkamódszereiken. munka
stílusukon. 

A változtatás kényszere 
azonban nem Jelenti azt. hogy 
mindent gyökeresen átalakít
sanak. Megőrzik azokat az ál
landó elemeket. amelyek a fo
lyamatosságot jelentik. Tovább
ra 1s segítik a gazdasági építő
munkát. védik és képviselik a 
szakszervezeti tagság érdekeit. 
mégpedig úgy. hogy eközben 
alkalmazkodnak a konkrét tár
sadalm1-gazdaság1 realitások
hoz. lehetőségekhez. 

A gazdaság fejlődése a leg
közwtlenebbül kapcsolódik a 
szakszervezetek alapvető funk
cióihoz. Ez érvényes a kapitaliz
mus \'iszonvaira is. a szocializ
musban pt'd1g különösen fon-

tos. mert kiiz\·t'tlen pohtika1 Pr
dekeltség 1s kapcsolódik hozzá. 
A kérdés csak az. hogy figyi>
lemmel a \'áitozó körülmPn;-·Pk
re mih·en módon ,·égl'Zzék a 
szakszen:ewtek gazdasági l;pí
tő és szen·ező munkájukat. :\ht 
ta11sanak nwg az edd1g1 gya
korlatból és hol változtassanak. 
l\' ;-·ilvám·aló. hogy a szakszl'l'
vezeti tevékenység a gazdaság
gal kapcsolatban nem korláto;:
ható a munkai·ersenyre és a 
bngádmo::galomra. Hanizsú
lyozm kell ezt azé11. me11 a gya
korlat során elég sokszor ta• 
pasztalunk ilyen beskatulyá
zást. 

A tagságnak Ís érdeke 

A szakszervezeti tagságnak 
alapvető érdeke fűződik ahhoz. 
hogy megfelelően működjön a 
szocialista gazdaság. lépést ta11-
son a világgazdasági fejlődés
sel. s eleget tegyen a kiélezett 
világpiaci verseny követelmé
nyemek. Nem nehéz belátni. 
hogy ez határozza meg a dolgo
zók anyagi-szociális életkörül
ményeinek alakulását jelenleg 
és hosszabb távon is. Ezért a 
szakszervezeteknek is figye
lemmel kell kísérniök az or
szág helyzetenek alakulását, 
éppen úgy, mint a i1állalati éle
tet. Tekintettel kell lenniük az 
általánosabb gazdasági és a 
vállalati élet mindennapi tevé
kenységére éppen úgy, mint a 
fejlesztés távlati-stratégiai kö
vetelményeire. E belátás alap
ján a szakszervezetek figyelem
mel kísérik az általánosabb 
gazdaságpolitikai folyamatokat 
és messzemenően ösztönzik 
azokat a törekvéseket. amelyek 
a gazdaság általános fejlődését. 
hatékonyságát. versenyképes
ségét hivatottak b1ztosítam. 

Köztudott a gazdasági fejlő
dés szoros kapcsolata a politiká
val. Nagyrészt a politikai dönté
seken múlik. hogy az adott fel
tételek között hogyan alakul a 
gazdasági helyzet. s ennek nyo
mán hogyan alakulnak a társa
dalom és szoCJális fejlődésének 
körülményei. A gazdaság és a 
politika kölcsönhatásának ösz
szetevői a mai bonyolult viszo
nyok között olyan politikai me
chanizmust kívánnak. amely
nek működése jobban megfelel. 
összhangban van a gazdasági 
fejlődés követelményeivel. tu
dományos-műszaki alapjamak 
felgyorsult dmam1zmusával. 
megnövekedett eszközigényes
ségével. az emberi viszonyokra 
gyakorolt intenzív hatásával 
stb. 

A politikai mechanizmus se
gít feltárm és egyeztetni a gaz
dasági hatékonyság szempont
jából fontos szerepet játszó ér
dekeket és az erre épülő konst
ruktív cselekvési lehetőségeket. 

Mmél nagyobb az igény a kü
lönböző érdekek megjelenítésé
re. egyeztetésére. annál jelentő
sebb az a szerepe. amit ezen ér
dekek közvetítésére és kép\'lse
letére hivatott intézmények. 
köztük a szakszervezetek is bP
töltenek. Csak így fogalmazód
hatnak meg helyesen a párt po
l!tikájában kifejezett össztársa
dalmi érdekek is. hiszen azok 
nem függetlenül léteznek a kü
lönféle konkrétabb érdekektól. 
A jól, rendeltetésszerűen mű
ködő szakszervezeti érdekkép
viselet ennélfogva a párt i·e::e
tő szerepének is fontos feltéte
le. Az ágazati. szakmai érdekek 
képviselete ilyenformán politi
kai érdek 11s. 

E tényezőkből következik az. 
hogy az eddiginél nyitottabb
nak kell lennünk a tagság, az 
általunk képviselt rétegek l'i
szonyai iránt. Folyamatosan 
tájékozódnunk kell az életüket 
befolyásoló valamennyi lénye
ges körülményről. A folyama
tosságot ebben az összefüggés
ben is hangsúlyozni kell. mivel 
az egyes ágazatok népgazda
sági (világgazdasági) pozíc1ó1 
rendkívül gyorsan változnak. 

Mit tehetunk ezen a téren" 
Erősítenünk kell a közvetlen 

kapcsolatot a szakszervezeti ve
zetés különböző szintjei és a 
tagság között. Fontos szerep 
hárul ebben az aktivistákra. 
mmdenekelőtt a bizalmiakra 
abban. hogy a valóságos viszo
nyokat pontosan és gyorsan 
tárják fel. Célszerű a szakszer
vezeti munkában erősíteni a 
szocialista elemeket. hatéko
nyabban felhasználm a rendel
kezésünkre álló szak- és tudo
mányos apparátust Nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk az 
egyes ágazatok, szakmák sajá
tos problémáira. Általában el
mélyültebb. színvonalasabb 
elemző. szmtetizáló munkára 
van szükség, amely a p11lanat
ny1 helyzet mellett jobban szá
mol a fejlődés várható 1ránya1-
val. távlati kérdéseivel. 

Nagyobb felelősséggel 

A szakszervezetek mmdenek
előtt az ágazati érdekképvisele
tet hangsúlyozzák. de nem kö
zömbösek az általánosabb poli
tikai érdekkel szemben sem. El
utasítják a poht1kával szembem 
szindikalista elzárkózást. mert 
az ellenkezik a dolgozók alap
vető érdekeivel. Ahogyan elvár
juk azt. hogy a politika tekintet
tel legyen a dolgozók nagyobb 
csoportjaira. a szakmai és ága
zati érdekekre. éppen úgy ak
ceptálnunk kell az általánosabb 
összefüggéseket kifejező. politi
kai érdekeket 1s. Ez nem füg
getlen az előbbitől. annak szer
ves része. a dolgok mélyebb és 
lényegibb összetartozásának ki
fejezője. Ezt nem másért tes
szük. hanem saját ügyünk. jól 
felfogott érdekünk. hogy ne 
csak a ma szemszögéből nézzük 
a társadalmi folyamatokat. ha
nem szélesebb. átfogóbb skálán 
gondolkodjunk. A felelősséggel 
iiégzett szakszervezeti munká-

nak széles horizonton kell foly
nia. Ez megköveteli a politikai 
tudatosság sokoldalú fejleszté
sét mmd a szakszervezeti tiszt
ségviselők. mind pedig a tagság 
körében: jobban munkánk elő
terébe kell állítani a politizálást. 
tudatosabban kell vállaim a 
konfliktusos helyzetekből adó
dó konfrontációt: intézménye
sen is b1ztosítam kell a feltétele
ket ahhoz. hogy az ellentmon
dások megoldása elvszerü kere
tek között maradjon. ne tapad
jon hozzá szubjekti,izmus. ne 
fékezzék egzisztenciális meg
fontolások. presztízsszempon
tok. 

Tulajdonképpen nincsl'f'lek 
és nem is lehetnek úgynevezett 
.. nem politizáló·· szakszervew
tek. A kérdés lényege nem is 
az. hogy politizáljon-e a szak
szervezet. hanem az. hogyan 
politizáljon, milyen osztályér
dekek, szempontok szerint. 

Jakab Sándor 
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Szocialista brigádok kitüntetése 
Évente kerül adománvozásra Vasutasok Szakszervezete el

a MÁV Kii:áló Brigád]a. és a nöksége az idén 106 felnőtt. il
MÁV Kil:áló Ifjúsági Brigádja letve 15 ifjúsá_8t brigádnak ado
vállalat1 kitüntetés. Az elmúlt mányozott MA V Kiváló Brigád
évben elért eredményeik alap- ja és MÁV Kiváló Ifjúsági Bri
Ján a MÁV vezéngazgatója és a gádja kitüntetést. 

A MÁV Kiváló Brigádja 
A MÁV Kiváló Brigádja ki

tüntetésben részesülő kollek
tÍ\·ák névsorát az alábbiakban 
- vasútigazgatóság1 járműjaví
tók. építési szolgálat és egyéb 
szolgálati helyek bontásában -
közö!Jük. 

Budapesti vasútigazgatóság: 
Rákosrendező Körzeti tzem
főn. November í .. és Váci Mi
hály; Kelenföldi Körzeti Üzem
főn. i\ovember í. és Mészáros 
Károly: Gyón Körzeti tzem
főn. Ady Endre és Juhász Gyu
la; Balassagyarmat II. Rákóczi 
Ferenc: Kyugati Körzeti tzem
főn. Március 15.: Komárom 
Körzeti tzemfőn. Tyereskova: 
Cegléd Körzeti Üzemfőn. Tö
mörkénv: Székesfehérvár Kör
zeti tz�mfőn. dr. Münnich Fe
renc: Ferencvárosi Körzeti 
Üzemfőn. Új élet, dr. Csanádi 
György és Clara Zetkin: Teréz
városi Pályafenntart. Főn. II. 
Rákóczi Ferenc: Balparti Bizto
sítóber. Fenntart. Főn. Zalka 
Máté: Ferencvárosi Pályafenn
tart. Főn. Petőfi Sándor MHSZ 
szocialista brigádja. 

Miskolci vasútigazgatóság: 
Miskolc Biztosítóberend. Fenn
tart. Főn. MHSZ Béke: Hat
van-Füzesabony Pályafenn
tart. Főn. Haladás: Miskolc Pá
lyafenntart. Főn. Rámán Kató: 
Sátoraljaújhely Pályafenntart. 
Főn. Lenin: Miskolc Építési és 
Hídfennt. Főn. Ybl Miklós: Mis
kolc Osztószert. Főn. Kossuth 
Lajos: Miskolc Körzeti Üzem
főn. Kovember í. és Haladás: 
Füzesabony Körzeti Üzemfőn. 
Kandó Kálmán. Kazmcbarc1ka 
Körzeti Üzemfőn. Március 21.: 
Szerencs Körzeti Üzemfőn. Ki
lián György: Hatvan Körzeti 
Üzemfőn. Kállai Éva és Jedlik 
Ánvos: Miskolc Körzeti Üzem
főn� Jedlik Ányos szocialista 
brigád. 

Debreceni vasútiga2!iatóság: 
Debrecen Körzeti Uzemfőn. 
Március 15. és Mérleges: Szol
nok Körzeti Üzemfőn. Mező Im
re: Püspökladány Körzeti 
Üzemfőn. Április 4.: Mátészalka 
Körzeti Üzemfőn. Varga Jenő 
Debrecen Pályafenntart. Főn. 
Dr. Csanádi György: Debrecen 
Építési és Hídfenn. Főn. Május 
1.; Szolnok Biztosítóberend. 
Fenntart. Főn. Tisza: Nyíregy-

háza Körzeti tzemfőn. Bláthy 
Ottó szocialista brigád. 

Szegedi vasútigazgatóság: 
Békéscsaba Körzeti Üzemfön. 
Előre: Kiskunhalas Körzeti 
Üzemfőn. V. Komarov: Szegedi 
Vasútigazgatóság Széchenyi 
István: Hódmezővásárhely Pá
lvafenntart. Főn. Béke I.: Vész
tő Körzeti tzemfőn. Dózsa 
György: Szeged Építési és Híd
fent. Főn. Petőfi Sándor: Sze
ged Körzeti Üzemfőn. Hunyadi 
János szocialista bngád. 

Pécsi vasútigazgatóság: 
Kaposvár Körzeti Üzemfőn. 
Zrínyi: Nagykanizsa Körzeti 
Üzemfőn. Lenin: Pécs Körzeti 
Üzemfőn. Kandó Kálmán: 
Dombóvár Körzeti tzemfőn. 
Petőfi Sándor: Gvékénves Kör
zeti Gzemfőn. za'lka M.áté: Du
naújváros Körzeti Üzemfőn. 
Kossa István: Nagykanizsa 
Körzeti Üzemfőn. Hunyadi Já
nos: Pécs Biztosítóberend. 
Fenntart. Főn. November 7.: 
Kaposvár Építési és Hídfenn
tart. Főn. Gábor Áron: Pécs 
Körzeti Üzemfőn. Széchenyi 
István szocialista brigád. 

Szombathelyi vasútigazgató-
ság: 

Celldömölk Körzeti Üzemfőn. 
Dr. Münnich Ferenc: Tapolca 
Körzeti Üzemfön. Helikon: Za
laegerszeg Körzeti tzemfőn. 
Vörös Csillag: Szombathely 
Biztosítóberend. Fenntart. Főn. 
Gagarin: Sopron Pályafenntart. 
Főn. Radnóti Miklós: Szombat
hely Körzeti Üzemfőn. Dózsa 
György és Váci Mihály szocia
lista brigád. 

Záhonyi üzemigazgatóság: 
Tuzsér-Komoró Petőfi Sándor: 
Záhony Gépesített Rakodási 
Főn. Baross Gábor: Fényeslitke 
Zalka Máté: Eperjeske Váci Mi
hály: Záhony Gépesített Rako
dási Főn. Lenin szocialista bri
gád. 

A vezérigazgatóság közvet
len felügyelete alá tartozó szol
gálati helyek brigádjai: 

Járműjavító üzemek: 
Északi Járműjavító Ü. Stein
metz kapitány és Pattantyús
Sass: Landler Jenő Járműjavító 
Ü. Fábián Béla és Kilián 
György: Dunakeszi Járműjaví
tó Ü. Szárnyasketiék II. és Ság
vári Endre: Szolnok Járműjaví-

tó Ü. Ságvári Endre; Miskolc 
JárműJa\·ító t. Dózsa György 
és December 4.: Szombathely 
Járműjavító t. Móricz Zsig
mond és Ybl Miklós: Székesfe
hérvár Járműjavító t. Kun Bé
la (hegesztők): Székesfehérvár 
Járműjavító t Kun Béla (viii. 
szer.): Villamos Fenntart. Építé
si Főn. Haladás szocialista bri
gád. 

Építési üzemek és főnöksé
gek: 

Budapesti Epítési Főn. Szé
chenv1-Kandó: Debreceni 
Építési Főn. Kossuth Lajos: 
Szentes Építési Főn. Zalka Má
té: Dombóvár Építési Főn. J. 
Gagarin: Celldömölk Építési 
Főn. Vasvári Pál: Magasépítési 
Főn. Kossuth Lajos: Hídépítési 
Főn. Alkotmány: Szak- és Sze
relőipari Főn. II. Rákóczi Fe
renc: Építési Géptelep Főn. 
Korszerű Vasútért: Kitérőgyár
tó Ü. Rózsa Ferenc: Gépjavító 
Ü. Öntő: Építési Gépjav. Ü. 
Zalka Máté szocialista brigád. 

Hivatalok, intézmények: 
Tervező Int.. Béke: Beruházási 
Iroda. Kandó Kálmán: Távközl. 
És Bizt. ber. Építési Főn. Bp., 
Felszabadulás 25.; Ügykezelési 
és Gazdasági Hiv .. Baross Gá
bor: Számítástechn. Ü. Summa: 
BVKH, Váci Mihály: MÁV Ve
zérigazgatóság. Inter: Vasúti 
Tudományos �utató Int.. Ság
vári Endre: MA V Anvagellátás1 
Ig .. Dobó Katalin, MAV Anyag
ellátási Ig„ Ságvári Endre szo
cialista brigád. 

, 

A MAV Kiváló 
Ifjúsági 

Brigádja: 
Bp. Nyugati Körzeti Üzem

fön„ Barátság; Bp. Keleti Kör
zeti Üzemfőn .. Baross Gábor: 
Komárom Körzeti Üzemfőn .. 
Ganz; Szombathely Biztosító
berend. Fenntart. Főn„ Petőfi 
Sándor: Záhony Üzemigazgató
ság. Ho-Shi Minh: Záhony Pá
lvafenntart. Főn., József Attila: 
Szolnok Járműjavító Üzem. Le
nin: Debreceni Járműjavító Ü„ 

Kilián György; Miskolc Biztosí
tóberend. Fenntart. Főn., Ság
vári Endre; Debreceni Építési 
Főn .. November 24.; Miskolci 
Építési Főn„ Ságvári Endre: 
Távközl. és Bizt. Építési főn„ 
Budapest. Che-Guevar .... : Kis
kunfélegyháza, Jedlik Ányos: 
Dunakeszi Járműjavító Ü., For
gácsoló; Pécs Szertárfőn., Tarr 
Imre szocialista brigád. 

28 millió 409 ezer tonna áru 

és 57 millió 319 ezer utas 

(Folytatás az 1. oldalról) 

nek 92,6 százaléka. Az elmara
dás abszolút értéke 1 millió 961 
ezer. illetve 1 millió 380 ezer 
tonna. (Ilyen mértékű lemara
dásra még nem volt példa.) 

Érdekes módon az első ne
gyedévben megnőtt az átlagos 
áruszállítási távolság. melynek 
következtében - annak ellené
re. hogy tonnában jelentős a le
maradás -

az áruszállítási teljesít
ményt kifejező árutonna
kilométer viszonylag ked-

vező volt. 
Értéke megegyezik a bázisz
szinttel. és a tervezett értéktől 
is csupán 0,4 százalékkal marad 
el. 

A már említett áruszállítás 
forgalmában bekövetkezett vál
tozás. a magasabb fajlagos fu
vardíjbevételt jelentő nemzet
közi áruszállítások emelkedése. 
s az alacsonyabb fajlagos bevé
telt képviselő belföldi áruszállí
tás csökkenése összességében 
kedvező hatást gyakorolt a 
MÁV fuvardíjbevételeire. Ez a 
bázishoz 6, a tervhez viszonyí
tott 2,1 százalékos emelkedést 
idézett elő. 

Meglepő viszont, 
hogy a kisebb szállítási tel-

jesítmények ellenére, rom
lott az áruszállítás minő-

sége. 
Az első negyedévben megnöve
kedett a vonatfeloszlatások. a 
gépre várások száma. ugyan
csak romlott a rendező-pálya
udvarok munkaerőhelyzete. s 
ezáltal az elegyfeldolgozó ké
pességük. mely az elegymozgás 
lelassulását, a kocsiforduló idő 
növekedését idézte elő. 

Kedvezőtlenül hatott a vasút 
üzemére a februá1i zord időjá
rás is. 

Az elmúlt évihez képest 
emelkedett a záhonyi átrakó 
térség belépő áruforgalma. Át
lagosan 9,7 százalékkal több 
széles nyomtávú rakott teher
kocsiban 8.3 százalékkal na
gyobb mennyiségű áru érkezett 
a térségbe. Az átrakás megfe
lelt az érkezés ütemének. mely
nek következetében a tavalyi
nál 

napi átlagban 9,8 százalék
kal több széles nyomtávú 
teherkocsi került át-, illet-

ve kirakásra. 
A normál nyomtávú teherko
csikba berakott áruk mennyisé
ge is 10,5 százalékkal emelke
dett. 

A kilépő áruforgalom nem ér
te el az 1983. évi szintet. A szov-

jet vasutakra kilépett normál 
nvomtávú rakott teherkocsik 
�ennyisége 92.8 százaléka volt 
a tavaly első negyedévinek. 

Kedvező volt a korszerű te
hervonati mozdonyok napi fu
tásteljesítménye. A dízel- és vil
lamos mozdonyok esetében ez a 
futásteljesítmény az első ne
gyedévben átlagosan 1-2 száza
lékkal volt magasabb a terve
zett értéknél. 

Ami a személyszállítást illeti. 
az első negyedévben 57 
millió 319 ezer utast szállí-

tott a vasút, 
amely a bázishoz viszonyítva 
102.6. a tervhez képest 100.6 
százalékos teljesítést jelent. 
Emelkedett az átlagos utazási 
távolság is. Ennek következté
ben az utaskilométer-teljesít
mény a bázishoz viszonyítva 
5,í. a tervhez pedig 5.6 száza
lékkal emelkedett. 

A személyszállítás minősége 
a menetrendszerűséget alapul 
véve 0.3 százalékkal javult. Az 
egy késetten közlekedett sze
mélyszállító vonatra jutó fajla
gos késési idő értéke 3,5 perccel 
em,elkedett. A legjelentősebb 
késési időnövekedés - 12,2 
perc - a nemzetközi expressz 
vonatok esetében volt. 

A munkaverseny legjobbjai 

Átadták a ti „s vándorzászlót 
a debreceni va #'t ,zgatóságnak 

Az igazgatóságok munkaver
senyében az 1983. évi összesí
tett eredmények alapján - a 
hazánk felszabadulásának 40. 
évfordulója tiszteletére kibonta
kozott munkaverseny első sza
kaszában - a debreceni vasút
igazgatóság megismételte az 
előző évi eredményes munkát. 
így az újból kivívott első helye
zéssel birtokában maradt a 
MÁV Vezérigazgatóság és a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége által alapított vörös 
vándorzászló. Az ebből az al
kalomból megtartott ünnepség 
színhelye a debreceni körzeti 
üzemfőnökség nagy oktatóter
me volt. április 5-én. 

Volosinovszki János, a terü
leti szakszervezeti bizottság tit
kára köszöntötte az ünnepség 
résztvevŐlt. köztük Koszorús 
Ferencet, szakszervezetünk fő
titkárát. dr. Bajusz Rezsőt, a 
MÁV vezérigazgatóJát. J. P. 

Procsenkót, a Szo\ietunió deb
receni főkonzulátusának kon
zulját. valamint HaJdú-Bihar. 
Szabolcs-Szatmár és Szolnok 
megyék párt-. tömegszervezeti, 
állami és tanácsi vezetőit, a fu
varoztató felek képviselőit. 

Az üdvözlő szavak után Kul
csár József vasútigazgató tett 
jelentést az elmúlt évben vég
zett munkáról. az igazgatóság
hoz tartozó vasutasok helytállá
sáról. azokról az erőfeszítések
ről. amelyek eredményeként is
mét ez az igazgatóság nyerte el 
a vándorzászlót. 

Az igazgatóság vezetője je
lentésében kiemelte a munka
versenyben élenjáró kollektí
vák munkáját, mindenekelőtt a 
642 szocialista brigád 6600 tag
jának a helytállását. A szocialis
ta brigádmozgalom születésé
nek 25. évében a brigádok 
munkája ismét döntően járult 
hozzá a takarékossági, a mun
kaszervezési. a biztonsági és 
közművelődési célkitűzések te!-

A szegedi igazgatóság dolgo
zóinak április 6-án adták át a 
MÁV Vezérigazgatója és a Va
sutasok Szakszervezete Elnök
sége „Oklevél „ elismerést. Sze
geden. a vasutas művelődési 
házban rendezett ünnepségen 
dr. Lugosi József, a területi 
szakszervezeti bizottság titkára 
köszöntötte a résztvevőket, köz
tük dr. Bajusz Rezsőt, a MÁV 
vezérigazgatóját, Gyócsi Jenőt, 
a Vasutasok Szakszervezetének 
elnökét. Nagy Károlyt, a MÁV 
Vezérigazgatóság pártbizottsá
gának titkárát, Török Józsefet, 
az MSZMP Szeged városi bi
zottságának első titkárát, dr. 
Bartha Lászlót, a megyei párt
bizottság osztályvezetőjét. dr. 
Ágoston Józsefet, az SZMT ve
zető titkárát. 

Lovász Lázár vasútigazgató 
beszédének bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy ez az ün
nepség jó alkalom arra, hogy 
számvetést készítsenek. s kife
jezzék elismerésüket az élenjá
ró dolgozóknak. azoknak. akik 
elismerésre méltóan dolgoztak. 

Dr. Bajm,z Rezső átadja a vándorzá!>zlót Kuk„ár Józ,-('f ,a,-út
igazgatónak 

jesítéséhez. Személyszállítási 
tervét 100.2. áruszállítási tervét 
pedig 100.6 százalékra teljesí
tette az igazgatóság kollektívá
ja. Javult a gyors- és expressz
vonatok menetrendszerűsége. 
csökkent az egy vonatra jutó 
késési perc. emelkedett az utas
kiszolgálás színvonala. Nőtt a 
teherkocsik átlagos terhelése. 
miáltal azonos mennyiségű árut 
30 ezerrel kevesebb teherkocsi
ban sikerült elszállítani. Az elő
szállításban kiemelkedő vállala
toknak 3.4 millió forint fuvardí
jat térített vissza az igazgató
ság. A vasutasok jobb szociális 
ellátása. a javuló munkakörül
mények is kedvezően befolyá
solták a jó munkahelyi légkör 
kialakulását. 

A vándorzászlót adományozó 
szervek nevében dr. Bajusz 
Rezső. a MÁV vezérigazgatója 
köszöntötte az igazgatóság dol
gozóit. Külön kiemelte a házas
társak, családtagok szerepét is, 
akik közvetett módon szintén 

(:\a� Gábor fl'ht>t('le) 

hozzájárultak az eredményes 
munkához. Felhasználta ezt az 
ünnepélyes alkalmat arra. hogy 
biztosítsa a vasutasokat arról. 
hogy a kormány nemcsak érté
keli a gazdasági életben nélkü
lözhetetlen szerepet játszó va
sút tevékenységét. hanem a kö
vetkező években várhatóan 
hathatós anyagi segítséget is 
nyújt annak érdekében. hogy 
számottevően javuljanak a sze
mély- és áruszállítás tárgy1. mű
szaki és személyi feltételei. 

Ezután Koszorús Ferenc fő
titkárral együtt átadta a ván
dorzászlót. illetve az annak 
megtartására jogosító oklevelet 
Kulcsár Józsefnek és Volosi
novszki Jánosnak. 

Az ünnepség további részé
ben a kitüntetések átadására 
került sor. majd a MÁV Filhar
monikus Zenekar - a Csoko
nai Színház művészeinek köz
reműködésével ünnepi 
hangversenyt adott a vasutasok 
tiszteletére. 

0 e lel kapott 
1ga yatós 'y 

nyét szinte teljes mértékben. a 
cukorrépát pedig 90 százalék
ban ily módon fuvarozták. Egy
re nagyobb szerepet kaptak a 
korszerű fuvarozási módok. a 
konténeres fuvarozás és a rako
dólapos szállítás. 

Fokozott figyelmet fordítot
tak a személyszállító vonatok 
menetrendszerűségére, a kultu
rált utazás javítására. S ezt nem 
kampány jellegű feladatként 
kezelték. Fizető utastervüket 
2,23 százalékkal túlteljesítették, 
de az ismert okok miatt bevételi 
tervüket így sem tudták teljesí
teni. 

Beruházási célokra 450 millió 
forintot használtak fel, többek 
között 36,8 vágánykilométer pá
lyát korszerűsítettek, 5 csoport 
kitérőt cseréltek, 3 fénysorom
pót helyeztek üzembe. Ken
gyel-Martfű között ívkorrek
ciót, a martfűi cipőgyárnak 
iparvágányt, Ócsán rakterüle
tet építettek, befejezték a bé
késcsabai vontatási telep re
konstrukcióját. 

Az idei feladatokról szólva a 
vasútigazgató kiemelte: a sze
mélyszállításban jobban kell al
kalmazkodni az igényekhez, na
gyobb gondot kell fordítani az 
utasok kiszolgálására. Az áru
szállításban pedig a tervezett 
11,4 millió tonna áru elfuvaro
zása, az igények kielégítése a 
cél. 

Az igazgató után dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezérigazgatója 
gratulált a szegedi vasutasok
nak. Megköszönte munkájukat. 
majd részletesen szólt a vasút. a 
vasutasok előtt álló feladatok-. 
ró!. Ezt követően a vezérigazga
tó és Gyócsi Jenő átadta az Elis
merő Oklevelet Lovász Lázár
nak és dr. Lugosi Józsefnek. 

A jelenlévő párt és állami 
szervek nevében dr. Török Jó
zsef. az MSZMP Szeged városi 
bizottságának első titkára gra
tulált a dél-alföldi vasutasok
nak. 

Az ünnepség második részé
ben a Szegedi Nemzeti Színház 
művészei adtak műsort. 

Az igazgatóság 1983-ban az.-------------------------
összes mozdított árutonnatervet 
101,1 százalékra, több mint 124 
ezer többlet tonna elszállításá
val túlteljesítette. Az eredmé
nyek elérését elősegítette. hogy 
az év elején 15 fuvaroztatóval 
előszállítási megállapodást kö
töttek, melynek eredményeként 
április végéig több mint 936 
ezer tonna áru érkezett a terüle
tükre. A kirakások ösztönzésére 
pedig. a második félévben 60 
fuvaroztatóval kötöttek a kocsi
forduló idő javítását szolgáló 
ősziforgalmi megállapodást. Ki
emelt fontossággal kezelték az 
irányvonatos rakodások szer
vezését, a kavicsbányák igé-

HEGYESHALOM 

Magyar-osztrák együttműködés 

a jobb eredmények eléréséért 
A hegyeshalmi tanácsháza egyik terme március 23-án ma· 

gy�r és �fmet szavaktól volt hangos. A vasúti határállomas 
MAV- és OBB-dolgozói ugyanis ez alkalommal ott értékelték az 
évek óta tartó együttműködés eredményeit. 

Az ünnepélyes hangulatú, baráti összejövetelen a magyar és 
az osztrák vasutasok megállapították, hogy az elmúlt évben nőtt 
a teljesítmény és javult a minőség. Pontosabban közlekedtették a 
vonatokat, és a késetten kezelt kocsik száma nem haladta meg a 
százat sem. Az összehasonlított mutatók alapján a magyar vas· 
utasok tavalyi eredményei a jobbak. 
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Útkeresés buktatókkal 

A Bánki Donát brigád 
Gazdaságos, megbízható, 

de egyelőre nem gyártható 
magasabbra helyezte a mércét 

hogy a munka el legyen végez-Egymás után alakulnak a 
gazdasági munkaközösségek. 
növekszik az önként vállalt 
szerzödéses túlórák száma. Az 
emberek tíz körömmel igyekez
nek az elért életszínvonalat -
akár erőn felüli túlmunkával is 
- biztosítani. A létszámhiány 
miatt a vasútnak 1s szüksége 
van erre a túlmunkára. S ebben 
a kényszerhelyzetben sokan la
tolgatják: mi lesz a szocialista 
brigádokkal? Szerencsére van
nak brigádok. amelyek a vára
kozó álláspont helyett a mérce 
magasabbra helyezésével, meg
annyi buktatók között keresik a 
megújulás nem könnyű útjait. 
Ezek közé tartozik az Északi 
Járműjavítóban a mozdonyok 
villamos gépeinek javítását 
végzö Bánki Donát szocialista 
brigád. 

né! sokszor a beemeléskor vagy 
a próba idején derült ki a hiba. 

- Valóban. így volt - szólt 
közbe Nemes Sándor brigádve
zető. - Kis odafigyeléssel ezek 
:71egszüntethetők lettek volna. 
Igy például a szénkefetartók 
rossz beállítása és az ellenörzés 
lazasága1 miatt gyakori volt a 
kommutációs hiba. Olykor 
egyetlen csavar elmulasztott 
meghúzása miatt áramkörök 
nem működtek. Az ilyen figyel
metlenségeket a sorozatos al
katrészhiányok csak megsok
szorozták. Szóval nem volt ró
zsás a helyzet. A közelmúltban 
kaptunk egy szénkefetartó be
állító készüléket. s ez csökkenti 
a hiba lehetőségét. A munkánk 
minőségében az utóbbi hóna
pokban tapasztalható kedvezö 
változást azonban a fokozott el
lenőrzésnek. a nemtörődöm 
szemlélet megváltozásának tu
lajdonítom. Ezt nem volt köny
nyü elérni. Amikor az emberek 
a zsebükön érezték a rossz mi
nőség hatásait, már könnyebb 
volt a dolgunk. 

ve. ·• 
A szakszervezeti bizalmitól 

tudom, hogy időközben az át
csoportosított dolgozók többsé
ge ismét a brigádban végzi 
munkáját. Több idö jut a közös
ségi életre 1s. Így például a bri
gád négy tagja, Nemes Károly. 
Tóth József, Viczkó István, és 
Nemes Sándor együtt voltak tu
ristaként a szovjetunióbeli 
Lvovban. A közelmúltban a bri
gád együtt adott vért a Heim 
Pál Kórházban. ahol ismerős
ként üdvözlik őket. Pálfi József 
amatőr festő a brigádélet egyik 
motorja tagja a Vasutasok 
Szakszervezete Központi Kép
zőművészeti Körének. 

Beszélgetés Bánhegyi Róbert kitüntetett feltalálóval 

Az elődök 
nyomdokába léptek 

- Ezzel a névvel már műkö
dött nálunk egy többszörös 
aranykoszorús szocialista bri
gád. A sok nyugdíjazás. de 
méginkább a munka átszerve
zése és a technológia változása 
miatt ez a közösség teljesen 
szétzilálódott. Az üzem több te

A gondok 

nem szűntek meg 

rületéről történt átcsoportosítás - Sajnos a gondjaink nem 
után két évvel ezelőtt alakítot- szűntek meg, legfeljebb meg
tunk ismét brigádközösséget, s változtak. Ez nem a legkedve
a tizennyolc dolgozóval közösen zőbb a közösségi szellem erősí
határoztunk arról, hogy meg- tése szempontjából. Február
próbálunk az elődök nyomdo- ban például a brigád felét - a 
kába lépni. Ezért is vettük fel rossz alkatrész ellátás miatt ke
Bánki Donát nevét - tájékoz- vesebb dízelmozdonyt tudunk 
tat Mészáros Miklós lakatos, a javítani -, más munkára cso
kis közösség szakszervezeti bi- portosították át. A sokat emle
zalmija. getett, szigorodó gazdasági kö-

Tóth József a brigád egyik rülmények nálunk így csapód
tagja transzformátor lakatos nak le. Ne gondolja azt. hogy a 
volt korábban. Ö is az átszerve- nélkülözhető munkásokat ad
zés után került a brigádba. tuk kölcsön más brigádoknak. 

- Nézze én nem örültem, Sőt olyan követelményt állítot
hogy ide kellett jönnöm dolgoz- tak elénk, hogy lehetőleg a ta
ni. A mozdonyok villamos gé- pasztaltabb. több területen 
peit ezelőtt két brigád javította, hasznosítható szakismerettel 
de a javított típusok és a tech- rendelkező brigádtagokkal se
nológia változása miatt nem le- gítsük az átcsoportosítást. 
hetett a korábbi elkülönülést Hogy mit szóltak ezek az em
tartani. Ezért a két kollektívát berek? Nem tapsoltak örömük
összevonták. Mint ilyenkor len- ben, sem a villanyszerelők, sem 
ni szokott a sok helyről össze- a lakatosok. Velük együtt be
verbuválódott emberek - köz- széltük meg, el is mondták 
tük én is - kezdetben nemtörő- nemtetszésüket, de sértődés 
döm módon álltunk a munká- nem lett belőle. Ők is láthatták, 
hoz. Nem volt összetartás, hogy más brigádok is ilyen 
18-an legalább tíz felé húztuk a helyzetbe kerültek. A transzfor
,,szekeret". Sokszor a türelem is mátorszerelők például a szoká
hiányzott belőlünk, s olykor a sos havi 14-16 trafó helyett 
vezetőkből is. Az azonban a csak kettőt (nem tévedés!) kap
kétéves együtt munkálkodás- tak javításra. Természetes. 
nak, a lassan kialakuló közös- hogy ez nem adott annyi mun
ségi életnek tulajdonítható, kát, ami minden ember bérét 
hogy volt erőnk újítani és sike- fedezte volna. Elkerülhetetlen 
rült összerázni a közösséget. volt az átcsoportosítás. Ebből 

A második évben már a hár- adódott, hogy régi transzformá
mas jelszó jegyében igyekeztek torszerelők TC motorállórésze
dolgozni. A mennyiségi ter- ket tekercseltek átmenetileg. 
veket teljesítették, de a kezdeti Hiába egyre inkább tudomásul 
bizonytalan légkör kedvezőtle- kell vennünk, hogy ott kell dol
nül éreztette hatását a munka gozni; ahol munka is van. Mun
minőségében. Így adódott. kából pedig nincs hiány. A vas
hogy a mozdonyok fő generáto- út, a mi üzemünk, de vala
raináL a villamos gépegységek- mennyiünk egyéni érdeke is, 

Önkéntes határőröket 
tüntettek ki Szobon 

Szobon és a sturovói közös 
határállomáson dolgozó vasuta
sok már több évtizede segítik a 
határörség munkáját. A két 
szolgálati helyen - két csoport
ban - mintegy negyven ön
kéntes határör tevékenykedik. 
E társadalmi tevékenység válla
Jói minden év tavaszán megbe
szélik a tennivalókat. 

Az idén március 27-én Szo
bon került sor a hagyományos 
összejövetelre, amelyen ott volt 
Popre Gusztáv határőrszázados 
és Horváth József a közös ha
tárállomás párttitkára. Az érté
kelőtanácskozáson Juhász 
György százados többek között 
méltatta azokat az önként vál
lalt portyákat, amelyeket a vas
utasok szabad idejükben végez
tek. 

Ezt követően Skripek György 
állomásfőnök-helyettes mon
dott köszönetet kollégáinak az 
állandó készenlétet igénylö, ön
kéntes munkáért. 

Az elismerő szavak után ke
rült sor a kitüntetések átadásá
ra. A balassagyarmati határőr
körzet versenyében a szobiak 
önkéntes határőrei harmadikok 
lettek. Az ezért járó oklevelet 
i'opre Gusztáv százados nyúj
totta át Honti Pál tolatásvezető
nek. a csoport parancsnokának. 
Ezenkívül Kiváló Határőr ki
tüntetésben részesült: Lukács 
Károly tolatásvezető és Honti 
Pál, akik közreműködésével ha
társértőt fogtak el. 

(s) 

Kapcsolatteremtés 

a képzőművészettel 

- Éppen Pálfi József adta az 
ötletet. hogy szocialista szerző
dést kössünk a központi képző
művészeti körrel. Azt vállaltuk, 
hogy az elöregedett festő állvá
nyok. paravánok. vízcsapok. zá
rak javítását elvégezzük. Nézze 
nem akarjuk letagadni. hogy ez 
a szerződés nem egyéb egyol
dalú kötelezettségvállalásnál. 
Csak az volt a célunk, hogy ne
gyed vagy fél évenként kap
junk egy bizonylatot az elvég
zett munkákról, ami a brigád 
minősítésében számításba ve
hető. Hogy a szerződésben mi
ért nem kértünk segítséget pél
dául üzemi tárlat, vagy művé
szeti előadás formájában a kép
zőművészeti körtől? Valóban 
gondolhattunk volna erre is, hi
szen a kör vezetői ezt fel 1s aján
lották. A sörmeccsek mellett ez 
konkrét kulturális vállalás lehe
tett volna. De nem lehet egy év 
alatt ennyit markolni. 

- Biztos vagyok benne. 
hogy nemcsak a termelésben 
fogjuk a mércét magasabbra 
tenni, hanem ebben is. Ha né
hányan elmegyünk a körbe dol
gozni, s rácsodálkozunk az otta
ni festményekre, szobrokra, 
előbb utóbb adódik olyan 
igény, hogy ne csak a javításo
kért látogassunk el a Népszín
ház utcába - mondta a beszél
getés végén Mészáros Miklós. 

Orosz Károly 

Az i{1én. a vasutas újítók és 
feltalálók közül a Kiváló felta
láló kitüntetés ezüst fokozatát 
Bánhegyi Róbert, a bronz foko
zatát pedig Újházi Imre és Visi 
János kapta meg a pneumati
kus féktechnika1 diagnosztikai 
berendezés megalkotásáért. 
Mindhárman az Északi Jármű
javító Üzem dolgozói. A kitün
tetés átadása után Bánhegyi 
Róberttel beszélgettünk. 

Vasutas családból származik. 
Nagyapja mozdonyvezető volt. 
és az édesapja is a vasutat szol
gálta. Bánhegyi Róbert alig 
múlt negyvenéves. Tizenöt esz
tendeje dolgozik a MÁV-nál. 
Technikusként került az Északi 
Járműjavítóba Hamarosan cso
portvezető. majd osztályvezető
helyettes lett. A Budapesti Mű
szaki Egyetemen szerzett mér
nöki diplomát. 

A találmány lényegéről a 
munkahelyén beszélgetünk. 

- Az üzem új diagnosztikai 
állomásának egyik eleme a 
pneucont - magyarázza Bán
hegyi Róbert. - Az üzemben 
diagram-íróberendezés regiszt
rálja a javításra beérkezett von
tató járművek részegységeinek 
állapotát. Előbb azonban szét 
kell szerelni a mozdonyt. Sípos 
Laci bácsinak. a műszaki ellen
őrzési osztály egykori helyettes 
vezetőjének, aki már nyugdíjba 
vonult, támadt az az ötlete, 
hogy a diagramírónál tökélete
sebb diagnosztikai készüléket 
alkossunk. A cél az volt, hogy a 
mozdonyok hibáit szétszerelés 
nélkül meg lehessen állapítani. 
Sípos Laci. bácsival, Újházi Im
rével és Visi Jánossal különbö
ző megoldásokat próbáltunk ki, 
amíg megszületett a végleges 
változat. Ehhez az üzem vezetŐI 
is sok segítséget adtak. 

A berendezést három évvel 
ezelőtt újításként ajánlották el
fogadásra, de végül szabada
lomként jegyezték be. 

- A berendezés idő- és nyo
másfüggvényeket mér - foly
tatja a feltaláló. - A lerajzolt 
diagramból következtetni lehet 
a nyomásváltozásra, illetve a hi
ba helyére. A kétcsatornás 
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A szegedi vontatási üzemegységnél az idén, március 31-én 
&dint meg a g6zvootatá8. Az odatartozó g6z&öket selejtezték, 
illetve máaik állomásra telepítették. Az utolsó g6zmo.zdonyt -
a 424-335-ös pályat1zámút - házi ünnep11égt>n búcsúztatták 
el azok a dolgozók. akik utaztak rajta és javították. A b�úz
tatá& napján nosztalgiavonatol indítottak Szeged és Röszke 
köaött. Képeink az utolsó 4.24-e& indulás elötti pillanatait ábrá
zolják. Koesó Gésa mozdonyvezet6 még egy!'zer átvi&.sgálja a 
jó&-eg g6a&t. 

(Nagy Jó&llef felvételei) 

Bánheg)i Róbert 
(Laczkó Ildikó fehétele) 

rendszer egy időben két folya
matot is vizsgál. például a főve
zeték és a fékhenger működé
sét. 

- Hasznosították már a ta
lálmányt az Északin kívül is? 

- Igen. Az országban össze
sen tizenkét ilyen berendezés 
működik, többek között a Kele
tiben, Dombói,áron és Szente
sen. A pneucont az Északiban a 
mérőállomás része. de azt még 
nem helyezték üzembe. Az állo
más részére egy mikroszámító
gépet 1s építettünk a fizikai jel
lemzők analíziséhez. Ezek a 
korszerű berendezések már fe
leslegessé teszik a régi hibake
reső módszereket. A gép nem 
tévedhet. A műszerekkel mért 
adatokat mágneskazettán rögzí
tik és tárolják. Azok bármikor 
visszakereshetők. A diagnoszti
kai állomás az ide érkező és ja
vítás után kimenő mozdonyok 
műszaki állapotát regisztrálja. 
Ha kiépül az országos hálózat, 

akkor az egész mozdonyparkot 
ezzel a módszerrel ellenőrzik. 
De ez még a távolabbi jövő. 

- Ki gyártja a pneucontot? 
- Erre a célra az üzemben 

alakítottunk egy gazdasáii 
munkaközösséget. A Gani-MA
V AG érdeklődött a találmány 
iránt. A BKV is üzemeltet már 
egy ilyen berendezést. 

- Hány megrendelés érke
zett eddig? 

- Nem tudjuk pontosan, 
mert a megrendelések a jármű
javító illetékes osztályára fut
nak be. A pneucont gyártását 
azonban a közelmúltban leállí
totta az üzem vezetősége, arra 
hivatkozva, hogy az eddig ké
szített tizenkét berendezés 
üzemi tapasztalatait kívánják 
összegezni, vizsgálni. 

Bánhegyi Róbert elmondta 
még, hogy a készülék gyártásá
hoz szükséges alkatrészeket ne
héz beszerezni. A maszek drá
gán adja. a közületeknél pedig 
két évvel előbb kell a megren
delést leadni. Ez azonban ne
hezíti a folyamatos gyártást. Az 
új pneuconthoz is megrendel
ték már az alkatrészeket. de 
egyelőre nem tudni. az üzem 
vezetői hogyan döntenek. Mi
kor összegzik az eddigi tapasz
talatokat, és mikor kap ismét 
zöld utat a pneucont gyártása. 
Reméljük, nem kell sokáig vár
ni, hiszen még a laikus is meg
győződhetett arról. hogy a talál
mány egyszerűbbé. gazdaságo
sabbá és megbízhatóbbá teszi a 
mozdonyok fékberendezései
nek ellenőrzését, javítását 

Kara Nagy Irén 

Moszkva tizedik pályaudvara 
Új pályaudvar épül Moszkvában. Ez lesz a tizedik, s a vá

ros délnyugati részén készül el. Vendéglője, bevásárló köz
pontja és a vonatok megközelítésére szolgáló kényelmes 
kijáratai lesznek, s mivel közlekedési-forgalmi keresztező
dési pontnál létesítik, a peronok, a gyalogosok haladásá
hoz, valamint az autóbuszok érkezéséhez, illetve indulásá
hoz tervezett vonalak többszintesek. 

Az alsó szinteket autóbuszgarázsok és gépkocsik számá
ra tartják fenn, de a két állomási peronhoz egyirányú forga
lommal kapcsolódó közlekedés is az utasok kényelmét 
szolgálja majd. 
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Vasútegészségügy 

- közlekedésbiztonság (8.) 

Fáradás, kinierülés, 
a szervezet túleröltetése 

Mielőtt még a fáradtság Je
lentőségével részletesebben 
fogla1koznék úgy érzem nem 
árt ismétlésekbe bocsátkozni. 
röviden kitérni a közlekedés
ben közvetlen foglalkoztatott 
személyek magatartására. fe
gyelmezettségére. s felhh·m a 
figyelmet a kiegyensúlyozatlan 
személyiségszerkezetű. életve
zetésű személ�·ekre Ezek a ki
egyensúlyozatlan. diszharmoni
kus személyiségszerkezetű 
egyének sok esetben nagyobb 
veszélyt jelentenek a minden
napi közlekedésben. mint eset
leg egy testi fog�·atékos. avagy 
valamilyen szervi betegségben 
szenvedő egyén. Ugyanakkor 
ezeknek a személyeknek orvos
E>gészségügyi szempontból való 
kiszűrése a legnehezebb. IdE' 
tartoznak az ingadozó hangula
tú személyek. akiknél a hangu
lati ingadozások az egész visel
kedésükre kihatnak. nem képe
sek ezek felE'tt uralkodni. a lob
banékony típusú személyek. 
akik már kisebb ingerekre is 
aránytalanul erős kirobbanás
sal reagálnak. Természetesen 
1dE' tartoznak azok a gyenge 
akaratú személyek. akik italoz
nak. s alkoholos állapotban ül
nek a volán mellé. avagy a köz
lekedésbiatonság szempontjá
ból más. veszélyes munkaterü
leten állnak munkába. 

A fáradtságnak 

háro,n formája van 

Mindezt azért látom fontos
nak előrebocsátani. mivel ezek
nél az egyéneknél a fáradtság 
jelei lényegesen korábban je
lentkeznek. mint az egyébként 
kiegyensúlyozott életvezetésű 
egyéneknél. 

csökken, s ezáltal a balesetve
szély lehetősége fokozottabban 
fennállhat. 

Három tényezőrE' hívnám fel 
a figyelmet. melyek a fáradás 
létreJÖttében szerepet játszhat
nak. nevezetesen az alvásra. a 
tv-nézésre. valamint a helytelen 
gyógyszerfogyasztásra. 

Amint említettem. a fáradás 
fiziológiás. normális állapot. 
mely bárkinél jelentkezhet. 
amíg azt a teljes kipihenés kö
veti. Ebben természetesen ben
ne foglaltatik a teljes értékű. 
nyugodt alvásnak a szükséges
sége. 

Az éjszakai afrást 

semmi sem pótolja 

Nagyon fontos. hogy a napi 
munkájában elfáradt ember 
időben feküdjön le. hogy bizto
sítva legyen a legalább 7-8 órai 
nyugodt. mély ali·ása. A mai 
neuro-elektrofiz10lóg1ai kutatá
sok birtokában már nagyon jól 
tudjuk. hogy az alvásnak több 
szakasza van. Ezek a szender
gés. a felszínes alvás. a mély al
vás. majd ismét a felszínes al
vás. szendergés. Az idegrend
szer és az egész szervezet rege
nerálódása, felfrissülése szem
pontjából rendkívül fontos, 
hogy a szervezet mielőbb eljus
son a mély alvás állapotába és 
ez a mély alvás minél hosszabb 
ideig tartson. Az az egyén. ki 
későn vacsorázik. nehéz ételt 
fogyaszt. majd utána azonnal 
lefekszik. nehezen jut el a mély 
alvásig. s a felszínes alvás fo
kán maradva nyugtalanul al
szik. forgolódik. álomképei van
nak. s reggel szinte fáradtab
ban ébred. mint amikor lefe
küdt. Ma már az elektroencefa
lográfiai vizsgálatok biitokában 
tudjuk. hog�· egészen más 
elektromos hullámok jellemzik 
ezeket a nyugtalanul. felszí
nesen alvókat. mint a mélyen 
alvókat. 

Itt kell mindjárt kitérnem a 
tv-nézésre is. Az egyé1telmű. 
hogy a televízió hatalmas fej
lődését jelenti a tudománynak. 
s ennek birtokában az emben
ség az ismeretanyagok sokszo
rosának az élvezője lehet. Egy
ről azonban nagyon sokan meg
feledkeznek. vagy nem is tud
ják a jelentőségét. Ez pedig a 
televízió helyes nézése.. Az a 
személy. aki napi munkája után 
hazamegy. bekapcsolja a teled
ziót és a müsorzárásig s sötét 

érte az orvostudományt. 
A gyó�yszerek hatásossága 
mellet:. azok ,·eszélyessége. 
mellékhatá.sai külónós fontos
sággal bírnak a kbzleked�sben 
közvetlenül foglalkoztatott 
egyéneknél 

Gyóg_vszerből is 

megárt, ha sok 

Az utóbbi időben gyakran ta
lálkozunk olyan közlemények
kel. melyek az egyes gyóg�·szer
féleségek káros hatásával fog
lalkoznak. Nem egy esetben 
megnyúlik a cselekvési reflex
idő. csökken a figyelem tartós
sága. aluszékonnyá válik az 
egyén. Saját gyógyszerkísérle
tPm és klinikai gyakorlatból 
eredő tapasztalataim. valamint 
az irodalomnak ide vonatkozó 
adatai alapJán mái· régen java
soltuk. hogy mindazon gyógy
szereket. melyek a központi 
idegrendszerre mellékhatáso
kat kiváltó befolyással vannak. 
vasutas dolgozóinknál. ezen be
lül a közlekedésben közvetlen 
foglalkoztatottaknál. csak elő
zetes figyelmeztetés után írjuk 
jel. Az illető személyt minden 
esetben figyelmeztetni kell a 
mellékhatások veszélyeiről. s a 
gyógyszer alkalmazhatóságá
nak idejéről. Nem is beszélve a 
gyógyszerek különös veszél�·é
ről. ha netán az illető alkoholt is 
fogyaszt a gyógyszerfogyasztás
sal egyidejűleg. Ez különös ve
széllyel. nem egy esetben élet
Peszéllyel, sőt halálos szövőd
ménnyel is járhat. 

A figyelmeztetésnek k1 kell 
terjedni a felírt gyógyszer eset
leges káros mellékhatásaira. 
különös tekintettel a közleke
désbiztonságra, s amennyiben 
indokolt, a gyógyszerszedés 
idejére az adott személyt átme
netileg el kell tanácsolni mun
kakörének gyakorlásától. 

Nem tértem itt ki az időJárás
változás és a fáradás közötti 
összefüggésekre, melyről 
ugyancsak sokat lehetne be
szélni. Mindenesetre az időjá
rás-változás fáradást okozó ha
tását is lényegesen jobban elvi
seli az az ember. akmek harmo
nikus. kiegyensúlyozott az élet
vezetése, s aki a rendszeres al
vás. testedzés. a normális étke
zés. az alkohol- és lehetőleg a 
nikotinmentes élet híve. 

Dr. Rábai Kálmán 
Vége 

A titkárság napirendjén 

A panassügyeh intésése 

Be kell tartani a harmincnapos határidőt! 

A vasutas-szakszervezet köz
pontjába írásban érkező és sze
ll1Plyesen. szóban tett panaszok 
intézésének összefogását 1983. 
februárjától a jogi iroda látja el. 
A középszen:eknél ezzel a jog
segélyszolgálatot bízták meg. 

A panaszügyek intézésének 
értékelésénél. nem csupán -
az 19íí. hi I. törvény jogi elha
tárolása szennt - a panasznak 
minősülő ügyeket vizsgálták. 
hanem figyelembe vették azo
kat. a jóval nagyobb számban 
érkező kérelmeket. bejelentése
ket is. amelyek munkajogi. tár
sadalom biztosítási témákban 
érkeztek és nem tartoznak szi
gorúan a panasz jogi fogalma 
alá 

A szakszervezeti szerveink
hez érkező panaszok. kérelmek. 
bejelentések nagyobb részét 
jogsegélyszolgálataink intézik. 
kisebb részét a központ. illetve 
a középszervek közgazdasági. 
szoc1álpolit1ka1. társadalombiz
tosítási osztályai. illetve bizott
ságai. továbbá az alapszervi 
szakszervezeti bizottságok. 

A panasmoh 

elsődleges forrása 

A panaszok. bejelentések. ké
relmek túlnyomó részben a 
munkáltató szervek konkrét in
tézkedései ellen irányultak, il
letve a dolgozókat megillető 
jogosultságok. szociális, jóléti 
ellátások igényléséhez kérték a 
szakszervezet segítségét. 

Első helyen kell említeni a 
munkabérekkel. a különböző 
bérpótlékokkal. pihenőnapi. 
túlmunka. készenléti díjazással 
kapcsolatos reklamációkat. 
amelyek szinte kizárólag az uta
zó és a forgalommal közvetle
nül összefüggő fordulószolgála
tos dolgozók részéről érkeztek. 
E panaszok elsődleges forrása, 
hogy e dolgozók keresete na
gyon sok tételből áll össze és a 
fizetésükröl adott elszámolás 
ugyanakkor nem biztosítja az 
érintett dolgozók részére az el
számolás ellenőrzésének lehető
ségét. Ez a körülmény. az 
egyébként hibátlan számfejtés 
esetében is bizalmatlanságot. 
kedvezőtlen munkahelyi han
gulatot eredményez. 

Rendszeresen érkeztek pana
szok. amelyek az alacsony alap
bérre. készenléti. ügyeleti dí
jakra vonatkoztak. illetve az 
egyes bérpótlékok saját munka-

körükre való kiterjesztését igé
nyelték. Az utazó dolgozók kö
rében változatlanul ked,·ezöt
len hangulatot eredményez a 
túlórapótlék emelésének elma
radása. 

A bérezéssel. anyagi juttatá
sokkal kapcsolatos panaszok 
mellett leggyakrabban a túl
munkával. a szabadnapok. heti 
pihenőnapok igénybevételével 
merültek fel problémák. De 
változatlanul sok a panasz a ki
rendelések. más munkakörbe 
történő foglalkoztatások miatt. 

Viszonylag gyakoriak a társa
dalom biztosi tási szolgál tatások
kal. illetve ügyintézéssel kap
csolatos panaszok. A panaszok 
elsősorban a szolgálati. korked
vezményes idő számítását rek
lamálják. a nyugdíj felemelését. 
kivételes ellátást kérnek. Ez ar
ra utal. hogy számos szolgálati 
helyen nem kielégítő a mun
kaviszonyban. korkedvezmé
nyes munkakörben töltött idők 
nyilvántartása. 

.Ne lor,nálisan ... 

A VSZTO-hoz érkezett. rész
ben munkáslevélként nyilván
tartott beadványok döntő része 
különböző ÖTA segélyek. gyó
gyászati segédeszközök igény
lésére vonatkozott. 

Feltűnően szaporodtak a va
súti egészségügyi alkalmasság 
orvosi vizsgálatával, az egyes 
üzemorvosok tevékenységével 
kapcsolatos panaszok. Sokan 
kifogásoltak, hogy az orvosi 
vizsgálatok formálisak. A fel
lebbezések alapján fol�1atott 
másodfokú orvosi eljárás során 
több esetben meg sem vizsgál
ták a dolgozót. Előfordult olyan 
adminisztrációs tévedés is. ami
kor elcserélték a lecsoportosí
tott dolgozó nevét. ami bő! az 
érintettnek anyagi kára is kelet
kezett. Több helyről jelezték. 
hogy a rokkant nyugdíjasok 
időszakos orvosi felülvizsgálata 
során nem közlik a dolgozóval. 
hogy egészségi állapota válto
zott és ismét munkaképes. 
A dolgozó így nem, szerez tudo
mást arról, hogy ismét munká
ba kell állma, csak utólag érte
sül arról, hogy megszüntették a 
rokkantsági nyugdíját. Emiatt 
előfordult, hogy a dolgozó hosz
szabb időn keresztül ellátatlan 
maradt. 

Arra is érkeztek panaszok. 
hogy egyes üzemorvosok a szol
gálati vezető kívánsága szennt 

döntenek alkalmassági. il!E'tve 
a betegállomány kérdésében. 
A panaszok kivizsgálásakor 
több ízben megkerestük a 
MÁV Egészségügyi Igazgatósá
got. azonban a válaszok többsé
géből arra a következtetésre 
kellett jutnunk. hogy az Egész
ségügyi Iga:::gatóság inkább tö
rekedett a „mundér becsületé
nek

„ 

i-édelmére, mint a pana
szok érdemi kfrizsgálására és 
a szükséges intézkedések meg
tételére. 

A szociális ellátást 1llE>tően a 
legtöbb panasz a munkaruhák 
minőségével. a kihordási idő
vel. továbbá az elosztás rend
szerével kapcsolatban merült 
fel. Az új munkaruházati utasí
tással a kihordási időre vonat
kozó panaszok remélhetően 
csökkenni fognak. 

Az üzemi étkeztetéssel kap
csolatosan a legtöbb reklamáció 
a pályafenntartási dolgozók 
részéről érkezett: a nem bizto
sítható meleg étel helyett kon
zervet, pénzbeli térítést igé
nyeltek. 

Gyakran merülnek fel pana
szok a MÁV kezelésében lévő 
lakások karbantartásával kap
csolatban. 

Sok panasz érkezett a meg
szüntetett vasútvonalak mellett 
élő vasutas nyugdíjasok r&szé
ről a menetkedvezmén�·ekkel 
kapcsolatban. 

A partnersmerveh 

segitőhésmeh 

A panaszügyek elintézésében 
közreműködő partner szervek 
részéról segítőkészséget tapasz
taltunk. A jogi iroda megkere
sésére érdemi vizsgálatokat 
folytattak és megtették a szük
séges intézkedéseket. 

A panaszügyek intézése szín
vonalának további javítása ér
dekében elengedhetetlen az 
egységes nyilvántartás meg
valósítása, továbbá az ehntézés 
rövidítése, illetve a 30 napos ha
táridő betartása. Az eddiginél 
jobban kell érvényesülnie a 
szakszervezet nevelő, meggyő
ző szerepének. különösen azok
ban az esetekben. amikor meg
alapozatlan, illetve vélt sérel
mekkel fordulnak a szakszerve
zeti szervekhez. A megalapo
zott panaszok esetében pedig 
következetesebben. határozot
tabban kell érvényesülnie a 
szakszervezet érdekvédelmi 
funkciójának. 

A vasúti szolgálat jokozot
tan igénybe veszi a szervezetet. 
Hatványozottan vonatkozik ez 
bizonyos napszakokra. csúcs
forgalmi időszakokra. bonyolult 
időjárási viszonyokra. Nem kö
zömbös tehát az, hogy a vas
utas dolgozók mennyire kipi
henten. avagy éppen milyen fá
radtan kezdik el a munkát. 
A kifáradás fiziológiás állapot. 
míg azt a normális kipihenés 
követi. A kimerülés a kifáradás 
felső határát jelenti. Amíg a ki
merülést a normális kipehenés 
követi. ez nem hat károsan a 
szervezetre. de a túlerőltetés 
már igen. Kóros folyamatnak 
tekinthető. amikor a kimerítő 
tényezők napról napra felhal
mozódnak. szobában közelről nézi a képer- �------------------------------------------------------

A fáradásnak tulajdonkép
pen három formája van: fizi
kai, szellemi és ( emócionális) 
érzelmi. Ezek az esetek többsé
gében keverten jelentkeznek. 
más alkalmakkor valamelyik 
túlsúlvban van. 

A fizikai behatásokat illetően 
a vasút területén a zajhatás. a 
vibráció. a hőhatás. a mozdony 
vezetése. huzamos időn át való 
egy helyben tartózkodás, a le
vegő szennyezettsége szerepel
hetnek. 

Szellemi tényezőként, a fá
radás létrejöttében a közleke
désben közvetlenül foglalkozta
tottaknál nagyi szerepet játszik 
a tartós figyi>lem. a műszerek 
kezelése. míg érzelmi tényező
ként a mozdonyvezetés. forgal
mistáknál a forgalomirányítás. 
sorompó. váltókezelőknél a rá
juk háruló feladat veszélyessé
gének a tudata. a munka köz
ben fellépő negatív élmények, 
hol tartós, máskor rövidebb
hosszabb ideig tartó stressz for
májában. 

Ha valaki már eleve fáradtan 
kezdi el a vasúti szolgálatát, 
például fáradtan száll fel a moz
donyra, magától értetődő. hogy 
a fáradtság jelei, annak követ
kezményei még kifejezettebben 
fognak jelentkezni. s így a moz
donyvezetőnél például a veze
tés közbeni ébersége, figyelmé
nek tartóssága és összpontosí
tása bizony észrevehetően 

nyőt, több károsító tényezőnek 
teszi ki magát. A legértékesebb Hallott-e valaki a fiatalok ÍGY VOLT RÉGEN 
alvási idő ugyanis az esti, kora közül a gyüttment-bálról? 

éjszakai ali,-ás. Ha valaki a sö- Előbb persze azt kellene elárul
tétben. közelről nézi a képer- nom. hogy hol ta1tották valam1-
nyőt, · annak az idegrendszerét kor ezeket a vidám összejövete
is erősen igénybe veszi. Nem ket. Nos, hát a Kiskunság egyik 
egy esetben megbetegedést falujában, amerre Petőfi is so
idézhet elő, például a fényérzé- kat járt hajdanán. Csakhogy 
keny személyeknél a sajátos amikor ő élt. még más bálok di
fényingerek hatására kialakuló vatoztak ezen a tájon. Az emlíeszméletvesztéses görcsroha- tett falunak egyébként vasútálmot válthat ki. 

3.5_4 lomása van. sőt elágazóhely-Televíziót legalább ként ismerték a térképen. Ezt méter távolságból. enyhe lám
pafény mellett nézzünk. s nem azért fontos megjegyeznem, 
a müsorzárásig. az alt·ás rová- me1t a gyüttment-bálokat egy 
sára! ifjú vasutas szervezte. rendezte 

A harmadik tényező. amivel és hozta divatba. 
röviden szeretnék foglalkozni. a Tudni kell még, hogy a köz
gyógyszerek helytelen és túl- ségben - melynek nevét nem 
z"ott fogyasztása. Az indokolat- titkolom tovább, tehát Fülöp
lan és túlzott mértékű gyógy- szálláson - büszke, református 
szerfogyasztás. azon belül is el- kiskunok laktak, akik az ide
sősorban a személyiségre köz- genből betelepült, többnyire 
VC'tlenül ható altatók, nyugta- katolikus jövevényeket egysze
tók, izgatószerek. fájdalomcsil- rüen csak .. gyüttmentek"-nek 
lapítók forgalmának ugrássze- hívták. Ilyen gyütmentek vol
rű emelkedése riasztó képet tak a tisztviselők, alkalmazot
mutat. Míg 1970-ben (millió tak, vasutasok, tanárok, taní
tablettában számítva) 5969 alta- tók stb. A falu közepén hatal
tó tablettát. addig 1980-ban mas méretű református temp-
11 403 tablettát forgalmaztak a lom uralta ·messzelátszó tornvá
gyógyszertárak. Nyugtatókból ml a vidéket. míg a katoliku;ok 
1970-ben í317, 1980-ban 62 403 a faluszéli toronynélküli kápol
millió tabletta fogyott el. Cj nában dicsérték az urat vasár-
gyógyszerek felfedezése. a és ünnepnapokon. Egyéb össze-
gyógysze1terápia újabb és jövetelre. pláne szórakozára. 
újabb eredményei. a gyógyszer- művelödésre nem is gondolha
ipar gyors fejlődése váratlanul tott senki. 

Bál a Kiskunságban 
Történt azonban 1924-ben, 

hogy a helybeli vasútálloméisra 
új forgalmista került. Négy kö
zépiskolai osztályt végzett, 
ezüstcsillagos segédtiszt. Az 
életvidám, jó humorú, tevé
keny, mindössze 29 esztendős 
fiatalember feleségével, 6 éves 
kisfiával és kétéves leánykájá
val az állomás területén levő 
barakkban kapott lakást, s min
den különösebb ellenérzés nél
kül vette tudomásul. hogy ma
ga is egy gyüttment idegen, 
szinte másodrangú egyén a köz
ség tősgyökeres lakói között. Se 
baj - gondolta -. majd meg
mutatjuk mi ezeknek a benn
szülötteknek, hogy kik is azok 
a g]Jüttmentek! 

Osszehívta a számbajöhető 
hasonszőrű. azonos érzelmű 
társait, és előadta tervét: 

- Műsoros táncestélyt ren
dezünk, s a műsorban csak 
gyüttmentek fognak szerepel
ni ... 

Az ötlet mindenkinek tet
szett, annál is inkább, mert a 
szervezés és a kivitelezés nagy 
részét a fiatal forgalmista vállal
ta. Összeállította és betanította 
a műsort. Verset faragott, el-

mondta, konferált, s ha kellett, 
beugrott bármelyik szerepbe . 
Mindenki alávetette magát ke
délyes, de határozottságot, 
erélyt sugárzó egyéniségének. 
Aztán elérkezett végre az első 
gyüttment-bál ideje. A rende
zés és a műsor óriási sikert ara
tott. ami azt jelenti, hogy a 
bennszülötteket valósággal el
kápráztatta. Attól kezdve egé
szen más szemmel kezdték néz
ni a gyüttmenteket. Körülra
jongták a fiatal vasutast, kér
ték. szinte követelték az új és 
még újabb gyütment-bál ren
dezését, amihez maguk is fel
ajánlották a segítséget. Nem 
csoda hát, hogy jó másfél évti
zeden keresztül évente két-há
rom ilyen bált tartottak Fü
löpszálláson, egyre fokozódó si
kerrel. 

A forgalmista nem fogyott ki 
az ötletekből, energiával és lel
kesedéssel is győzte. Kis laká
sában folytak a próbák. majd 
egész szereplőgárda nevelődött 
a keze alatt. A gyerekek - akik 
ott kíváscsiskodtak a próbák 
alatt - a szövegeket megtanul
ták, fújták. Néhány versre. kup
léra ma is emlékszem. Az egyik 

például így kezdődött: ,,Szerez
nék száz liter tejet Pesten I 
Megjürdetném benne gyenge 
testem .. · S ha kijönnék, jelsóhaj
tanék szívből: Hála isten ki
vagyok a vízből. " 

A jelenetek, a színművek 
tartalma is megmaradt az em
lékezetemben, hiszen később 
már magam, valamint a kishú
gom is szereplői voltunk egy
egy darabnak. Így léptünk fel 
például a Falu rosszában ... 

Az olvasók közben bizo
nyára rájöttek, hogy a szóban
forgó forgalmista nem volt más, 
mint Major József az én felejt
hetetlen. drága jó édesapám. 
Mindig büszke voltam arra, 
hogy a Fülöpszálláson töltött 
másfél évtizede alatt mennyi 
szép, kedves órát, szórakozási 
lehetőséget adott egy alföldi 
nagy községnek és környéké
nek, miközben egy új fogalmat 
vitt a köztudatba: a gyüttment
bált. 

Hadd mondjam még el apám
ról, hogy a felszabadulás után 
Budapestre helyezték, a Keleti 
pályaudvarra. Ott is igyekezett 
mindig tenni az emb�rekért. s 
ennek elismeréseképpen vá
lasztották meg a szakszervezeti 
bizottság elnökévé. Szolgálat 
közben érte a halál, 
1958-ban 

Dr. Major Jenő, 
ny. állatorvos 



1984. ÁPRILIS 26. \1 .\ G Y A R Y A S C T .\ S 

Évtizedes visszafogottság után: 

-

' 

Mit írnak rólunk? 
Pápa és szárnyvonalai 

a fejlesztés küszöbén 
Vasutasok hel�·tállásáról. pél

daadó szolgálatáról. társadalmi
közélPll tevékenységéről szól
nak az itt következő írások. 
amelyeket megyei újságokból 
válogattunk 

Fejér megyei 

Hírlap 

Sárbogárdon. kertes házban 
él feleségével Boros Lajos 
nyugdíjas vasutas. 1945 tava
szán. a felszabadító harcok so
rán nagy bátorságról tett tanú
bizonyságot: társaival kimen
tett a tűzvonalból, a németek 
ellentámadása közben egy 
szovJet kórházvonatot. 

A történet sok évvel később 
folytatódott. amire Boros Lajos 
így emlékezik: 

- Valamikor. úgy hetvenhá
rom táján járt itt Nikolaj Sever
jan, az egykori kórházvonat pa
rancsnoka. Eljött ide Sárbo
gárdra. kérdezte. megvan-e 
még az a vasutas. aki akkor. 
azon az éjszakán vonatra 
szállt ... 

A kitüntetést Budapesten ad
ták át Boros Lajosnak. s vele 
együtt azoknak is. akik akkor 
szolgálatot teljesítettek. 

Boros LaJos alapító tagja a 
sárbogárdi. Kótai Imre nevét 
viselő munkásőregységnek. s 
szolgál most is. hetvennyolc 
évesen. 

Népújság 

A MÁV Hatvan-Füzes
abonv Pálvafenntartási Főnök
ség t�rületén a szocialista brigá
dok fontos feladatuknak tekin
tik az újítást. 1983-ban például 
36 újítást adtak be a főnökség 
területén. És a folyamat válto
zatlanul tart: ebben az évben 
már újabb kilenc újítást nyúj
tottak be a dolgozók, illetve a 
szocialista brigádok tagjai. 

lJ gyancsak emelkedett a be
adott. és bevezetett újítások 
száma a hatvani körzeti üzem
főnökség területén 

Kisalföld 

Sopronban új épületrészek
kel bővült az Arany János utcai 
szakosított orvosi rendelő. ame-

1 lyet a GySEV és a MÁV dogo
zói vesznek igénybe. 

A vasúti orvosi rendelő bőví
téseként elkészült új épületrész 
terveit a GySEV Igazgatóság 
tervezőcsoportja készítette. 
A több mint kétmillió forint 
költség nagy részét a GySEV 
állta. de az új szakrendelő 
szinte valamennyi téglájában a 
vasutasok félszázalékos önkén
tes támogatási alapjának hat
százezer forintos hozzájárulása 
is benne van. Az építési mun
kákból a két vasút építési és 
fenntartási főnökségem kívül a 
Kapuvári Építőipari és Faipari 
Szövetkezet. a Soproni Vegyes
ipari Vállalat és a Gázművek 

dolgozói is kivették a részüket. 
a GySEV építő brigádjai pedig 
négyszáz óra társadalmi mun
kával a költségekhez 1s hozzájá
rultak. 

Az új épületszárnnyal a ren
delőintézet csaknem kétszere
sére bővült. Az új részben bel
gyógyászati és gyermekgyógyá
szati szakrendelő kapott helyet. 
az új. nagy teljesítményű rönt
gengépeket a Vasútegészség
ügyi Igazgatóság bocsátotta a 
soproniak rendelkezésére. 
A bővítés ugyanakkor azt is le
hetővé tette. hogy a régi épület
szárnyban az ideg- és a sebé
szeti szakrendelés 1s megkez
dődjék. a laboratóriumi vizsgá
latokat pedig az eddiginél kor
szerűbb körülmények között 
folJ1athassák. 

A kibővített orvosi rendelő
ben nem kevesebb, mint 7 ezer 
ember kaphat magas szintű el
látást. 

Szolnok megyei 

Néplap 

A MÁV Debreceni Igazgató
ság területén 314 őrház van. eb
ből 23 Szajol és Püspökladány 
között. Eddig 126 házat bontot
tak le. Az őrházak általában 
90-100 évesek. a legöregebbet 
1860-ban, a legfiatalabbat 
1935-ben építették. 

Mi lesz az őrházak sorsa? Mi
ért bontják le egyiket a másik 
után? 

- Ezek az épületek elég 
rossz állapotban vannak, mert 
régiek. - mondotta Molnár La
jos, a debreceni igazgatóság 
osztályvezető helyettese 
Nincs vagy alig van közmű. 
esetleg villany. kút. de a kutak
ra is egyre több a panasz. 
A MÁV szolgálati lakásainak 
többsége városokban. falvak
ban van. Rendszerint a kis
pénzű vagy nagycsaládos dol
gozók költöznek be még ma 1s 
az őrházakba, olyanok, akiknek 
nem tudunk másutt szolgálati 
lakást adni, vagy nem tudunk 
saját erőből - vállalati támoga
tással - lakást venni, építeni. 
Persze, előbb-utóbb mindenki 
szeretne elkerülni az őrházak
ból. Újakat már nem építünk, a 
régiek sorra elöregszenek, s ha 
a lakók elköltöznek, akkor le
bontjuk őket. Az őrházak las
san megszűnnek. A villamosí
tás. a technika, a településfej
lesztés „megeszi„ őket. Eljárt 
felettük az idő. 

Tolna megyei 

Népujság 

A bátaszéki vasútállomás 
közvetlen szomszédságában ta
láljuk a MÁV üzemi konyháját. 
Naponta átlagosan háromszáz 
személyre főznek itt ebédet. és 
a fogyasztók nagy többsége ne
héz fizikai munkát végez. 

A konyhán hat nő dolgozik. 
Mindennap már előre tudják, 

- �ikt>rüh mt>glt>rt>mtt>nünk a karbantartá!'o szt>mtilyi és tárgyi 
ft>ltétt>lt>it 

hogy kinek mi lesz a munkája. 
ki főzi a levest. és ki a második 
fogást. Akik aznap főznek. reg
gel Lévai Mihályné konyhave
zetőtől vételezik az árút. Dél
ben hárman tálalnak. ketten 
mosogatnak és egy folyamato
san besegít. Egyszerre hatvan 
embert tudnak az étkezőben fo
gadni. A konyhai munkát tész
tadagasztó gép. robotgép. bur
gonyahámozó és galuskaszag
gató könnyíti meg. Egy hütőlá
dájuk és három hütőszekré
nyük biztosítja a zavartalan 
munkát. 

A beszerzés bázisai: a mohá
csi FÜSZÉRT-fiók. a bajai hű
tőház. a mözsi ZÖLDÉRT és a 
kistermelők. Az olcsóbb nyers
anyagók vásárlására töreked
nek. mert akkor többet tudnak 
az asztalra tenm. 

Hajdú-Bihari 

Napló 

Nyolcvanéves a MÁV Püs
pökladányi Fatelítő Üzeme. Az 
évente mintegy 270 millió forint 
értékű árút előállító fatelítőben 
háromszázan dolgoznak. Ter
mékeik - amelyek az ország 
keleti részének vasúti faigényét 
elégítik k1 - egyik felét telített 
talpfák és pallók. másik felét fű
részelt áruk, rakodólapok. zsa
lutáblák és mezőgazdasági lá
dák adják. Tavaly például 10 
ezer 300 köbméter talpfát. négy 
és fél ezer sóval telített pallót. 
százezer rakodólapot és 35 ezer 
ajtóbetétlapot, zsalutáblát ké
szítettek e 1. 

Mint Szujer István üzemve
zető elmondta. gyártási tevé
kenységük. amelynek alappro
filja a faanyagvédelem és a fa
telítés. egyre inkább a fűrészelt 
faipari termékek felé tolódik el. 
mert a talpfákat kiszorítják az 
olcsóbb. vasbetonaljak. 

Az üzemben következetesen 
foglalkoznak az energiatakaré
kossággal. tavaly 3 millió forin
tot takarítottak meg azzal. hogy 
az olajtüzelést központi gőzfű
téssel váltották fel. 

Zalai Hírlap 

A gelsei általános iskola ud
varán kiöregedett vasúti kocsik 
.. parkolnak". olyan természe
tességgel. mintha az indítást 
jelző sípszóra várnának. 

Kovács Gyulától, a helyi mű
velődési ház igazgatójától meg
tudjuk, hogy a MÁV segítségé
vel szerezték be a kimustrált 
kocsikat. Az iskolaudvarban a 
gyerekek máris nagy előszere
tettel rohangásznak a kocsik 
körül, hiszen tudják, hogy az 
egyik úttörőszobaként az ő biro
dalmuk lesz. A másikban a 
tervek szerint ifjúsági klubot 
rendeznek be. De az elképzelé
sek szerint Landler emlékkiállí
tás is helyet kaphat az egyik 
öreg kocsiban 

Összeállította: 
Hegedüs Ferenc 
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Maga mit alkot"? 
Vélt>mtinyt a MA V-ról. 

A Magyar Vasutas idei 3. szá
mában „Nem árt senkinek, ha 
beszélünk róla" címmel terje
delmes cikk foglalkozott a 
Csorna-Pápa-Tatabánya

Alsó közötti személyszállítás 
helyzetével. Kívánatos. hogy a 
cikkben említett gondokkal 
kapcsolatban az újság olvasói 
kiegészítő tájékoztatást kapja
nak. 

Pápa csomópont helyzetét a 
közlekedéspolitikai koncepció 
végrehajtása alapvetően nem 
érintette, mégis a koncepcióval 
függött össze, hogy a Pápáról 
leágazó csornai. illetve tatabá
nyai szárnyvonalak és Pápa ál
lomás csomópont jellegű létesít
ményeit, berendezéseit a fej
lesztések során nem vehettük 
figyelembe. Az évtizedes visz
szafogottság nagymértékben 
közrehatott abban, hogy a 
szárnyvonal vontató és vonta
tott járművei színvonalukban 
messze elmaradtak a fővonal 
technikai és kulturáltsági 
szintjétől. A szárnyvonalak 
megszűnésének lehetősége ér
zékenyen érintette a vontatójár
művek karbantartó- és javító
bázisát. A régi gőzvontatási te
lep elavult mozdonyszínének a 

Kimozdult a holtpontról a pá
pai fűtőház átépítésének ügye 
is. A volt mozdonyszín átalakí
tására a vázlatterv elkészült. Az 
átépítést a II. félévben kezdi a 
kivitelező. A munka során a te
tőszerkezet kicserélése mellett 
a korszerű vontatójárművek 
üzemeltetéséhez szükséges 
fenntartási bázis is kialakul. 
Gondoltunk a környezetvéde
lemre is. ezért a vontatási telep 
olajos szennyvizeinek tisztításá
ra a Somogyi-Morpa féle olajle
fölöző létesül. amely a városon 
keresztül folyó Bakonyér 
szennyezését megszünteti. 

A széntüzelésíi. füstös sze
mélykocsik múzeumba kerül
nek, - jeg�--·1zsgálói szolgálat 
kényszerű kályhafűtő jellege 
ezzel a múlté lett - mint ahogy 
a szárnyvonali kiszolgálásban 
jelentős feladatot teljesítő 
275-ös gőzmozdonyokat is selej
teztek. Ma már legfeljebb be
tontalpazatra állítva. a múlt 
iránt érdeklődők számára nyúj
tanak látványosságot. 

Tudjuk. hogy a vasút a nép
gazdaság más szállító szerveze
teivel csak akkor képes ver
senyben maradn1. ha szolgálta-

tásaival vonzerejét visszaállítja. 
A maga területén rendet tartó. 
a kezdeményező készséggel 
rendelkezők táborának erősíté
se azonban továbbra 1s kívána
tos. Az igazgatóság dolgozói 
eddig is és ezután is arra töre
kednek. hogy a személyszállí
tás kulturáltságában kézzel 
fogható előrelépést érjenek el. 
A pápai térséghez hasonló. 
nagyfokú elmaradás pótlása 
azonban nem rövidtávú feladat. 
s mai helyzetünkben különösen 
nagy körültekintést és kitartást 
igényel. A szűkös feilesztési ke
retek között kell megtalálni a 
fővonalak nagyobb igényeit ki
elégítő. és a szárnyvonalak uta
sainak jogos elvárásával talál
kozó elosztási arányokat. 

Vitathatatlan. hogy a pápai 
vasúti csomópont és a Csorna
Pápa-Tatabánya-Alsó közötti 
vasútvonalak szükségességét 
az élet igazolta. A korszerűbb 
szállítási feltételek kialakítása 
megkezdődött. A tervek megva
lósítása. előrelátható folytatása 
biztosított. 

Kapronczai János 
igazgató 

műhelyei, - bár az elbontást ----------------------------
többségükben elkerülték 
nem alkalmasak korszerű jár
művek fenntartására. 

A létesítmények elmaradott
sága hatott az itt dolgozók 
szemléletére is. Nem véletlen 
tehát a pápai térségben a dolgo
zók elkeseredettsége, a kilátás
talanság érzése. Ez a háttér a 
cikkben érintett kérdéseket 
más megvilágításba helyezi. 
A végrehajtó szolgálat megkér
dezett dolgozóinak szavai a vas
utat féltő szemléletet tükrözik. 
Többségükben ők is. és az irá
nyítás magasabb posztján állók 
is megteszik mindazt, amire az 
adott lehetőségeken belül a 
helyzet javítása érdekében 
szükség van. 

A cikk szerzőjének személyes 
tapasztalata, - ami a személy
vonatok tisztaságára, megfelelő 
felszereltségére. a fűtési techno
lógia kedvező változására vo
natkozott. - nem egy egyedi 
jelenség. Időközben a kályhafű
téses kocsik végleges kicserélé
se a városi pártbizottság által 
jelzett várható időpontnál ha
marabb, - már február l-én 
- megtörtént. Biztos vagyok 
abban, hogy a szárnyvonal 
személyszállításában ez a vál
tozás fordulópontot, egy gyor
sabb ütemű korszerűsítés kez
detét jelenti. 

A csomópont felvételi épüle
tének átalakítása 3 éve megkez
dődött. A teljes rekonstrukció 
eddigi szakasza mintegy 12 mil
lió forint ráfordítást igényel. Az 
utasforgalom szempontjából 
érintett épületrészek készült
ségi foka 90 százalékos. 1984. 
végére. az ütemezés szerinti be
fejezéskor korszerű. az utazókö
zönség igényeit is kielégítő 
utasforgalmi és szolgálati épü
lettel rendelkezik majd Pápa ál
lomás. 

(Kt>sztyű" Ft>rt>nc rajzai) 

Válasz a Déliből 

Megvédik az utasokat 

A Magyar Vasutas március 
1-i számában megjelent. az „Ez 
már nemcsak tarhálás" című 
cikkel kapcsolatban az alábbi
akkal szeretnénk reagálni: 

Budapest-Déli pályaudvaron 
a közrend és közbiztonság jó
nak mondható. A leírt esetet ki
véve eddig rablótámadás. tar
hálás nem fordult elő. Az állo
másfőnökség jó kapcsolatot ala
kított ki az I. kerületi Rendőr
kapitánysággal és a Déli pálya
udvar körzeti megbízottjával. 
Rendőreink nap mint nap 
,,átszűrik" az utazóközönséget, 
és a nem kívánatos elemeket el
távolítják. Több közös akciót 
szerveztünk a kerületi rendőr
kapitánysággal, s ebben a Déli 
pályaudvar önkéntes rendőrei 
és a vasútrendészek is részt vet
tek. Az ilyen akciók során nem 

egy körözött bűnöző, köztük 
csavargó fiatalkorúak akadtak 
horogra. 

Budapest-Déli pályaudvar 
társadalmi és gazdasági vezeté
se is mindent megtesz az utazó
közönség védelmére. Kértük az 
I. kerületi Rendőrkapitányság 
vezetőjét, illetve a pályaudvar 
körzeti megbízottját, hogy az 
utasellenőrzés során még na
gyobb figyelemmel ellenőrizzék 
az induló vonatokat. 

Utasítottam az ügyeletes tisz
teket, hogy a kritikus időszak
ban. azaz a szerelvények beto
lását követően ők is sűrűbben 
ellenőrizzék az induló vonato
kat, és természetesen kérem a 
vasutas önkéntes rendőreink 
segítségét is. 

Milánovits István 
állomásfőnök 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A SZOT kulturális. agitációs és propaganda osztálya és a Kóru

sok Országos Tanácsa hazánk felszabadulása 40. évfordulója tisztele
tére pályázatot hirdet új énekkarok munkás- és ifjúmunkás- ének
karok alakítására. 

A pályázat célja: 
a magyarországi munkásénekkari mozgalom hagyományait és a 

közös éneklés új tartalmi és formai jegyeit egyesítve szélesíteni a kó
rusmuzsikát értő, szerető és művelő fiatalok körét. 

A pályázat feltételei: 
1. A pályázaton részt vehet minden üzem. vállalat, intézmény. 

ipan vagy mezőgazdasági szövetkezet. amely az új énekkar erkölcsi 
támogatását, - önálló vagy más szervekkel közös - fenntartását bizto
sítJa. 

2. A megalakuló énekkarok lehetőleg 30-40 főnyi tagsággal kezd
jenek munkához. 

- Törekedjenek arra. hogy tagjaik többsége 30 évnél ne legyen 
idősebb. 

- Üzemi énekkar esetén tagjaik jelentős része az üzem. vállalat 
fizikai dolgozóinak. és azok hozzátartozóinak köréből kerüljön ki. 

- Kívánatos, hogy a kórusban az adott üzem, vállalat szakmai 
utánpótlási bázisát jelentő szakmunkásképző intézet, vagy szakkö
zépiskola tanulói is részt vegyenek. 

- Különösen számítunk férfi- és fiúkórusok alakulására. 
- Azoknak az énekkaroknak pályázatát fogadjuk el, amelyek 

e felhívás megjelenése után alakultak. 
3. Alapkövetelmény. hogy 
- Az új énekkar legyen képes népdalcsokrok, mozgalmi és tö

megdalok előadásán túl. egyszerű két-három szólamú művek - be
leértve a kortárs muzsika ilyen alkotásait is - bemutatására; 

- Kapcsolódjon a munkahely kulturális életéhez és segítse elő 
az együttes közösségi tevékenységének kibontakozását, művészi, 
szakmai ismereteik bőt'itését, a társművészetekkel való ismerkedést. 

4. Az énekkarok művészi és közösségi tevékenységét 1985 első 
negyedévében szakértői testület értékeli és a megjelölt feltételeknek 
megfelelő együtteseket - teljesítményüktől függően - 10-20 OOO fo
rint jutalomban részesíti. A legkiválóbbak jutalomhangversenyére 
1985 áprilisában kerül sor. 

5. A pályázatra alakuló énekkarok 1984. október l-ig jelentkezze
nek a KOTA titkárságán (1370 ?udapest, Vörösmarty tér 1.) A borí
tékra kérjük ráírni; ,.SZOT-KOTA Kóruspályázat". 

A jelentkezéshez szükséges űrlapok beszerezhetők a Kórusok 
Országos Tanácsánál, a megyei KÓTA szervezeteknél, az iparági
ágazati szakszervezetek. a szakszervezetek megyei tanácsa, a Szak
szervezetek Budapesti Tanácsa kulturális. agitációs és propaganda 
osztálvain. 

Kórusok Országos Tanácsa 
Titkársága 

SZOT kulturális, agitációs és 
propaganda osztály 
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Brigádok a városért 
A miskolci járműjavító három kitüntetés.e 

Április 4-e előtt értékelték a gádja. Jelentős részt vállalt a 
Miskolc városa javára végzett társadalmi munkákból a KISZ 
társadalmi munkákat és szám- szervezet, így méltán kiérde
ba vették a társadalmi munká-. melték Miskolc város Tanácsá-
sok tevékenységét. A miskolci 
járműjavító üzemben 1983-ban 
is két kommunista műszakot 
teljesítettek. Ezenkívül brigá
donként vállalt munkákat vé
geztek, amelyek között nem
csak a vasúti teherkocsi-javítás 
teljesítményének növelése volt 
lemérhető. hanem a város va
dasparkjának építésében való 
közreműködés üzemi és hely
színi munkákkal, két iskolának 
és bölcsődének a patronálása, 
MHSZ-lőterek és -létesítmé
nyek karbantartása. Az így 
végzett munka a kommunista 
műszakokkal együtt megközelí
ti a 10 ezer munkaórát és az 
egyéb társadalmi munkákkal 
pedig a 22 ezer órát. 

A brigádok között első helye
zést ért el a tűzikovácsok dr. 
Münnich Ferenc szocialista bri
gádja, második a kocsijavító 
üzem Rónai Sándor szocialista 
brigádja, míg a harmadik a 
megmunkáló osztály szerszám
javító és -gyártó részlegének 
Kandó Kálmán szocialista bri-

nak a KISZ alapszervezetek 
számára kiírt verseny megosz
tott első díját. a megmunkáló 
osztálybeli Martos Flóra alap
szervezet tevékenységének elis
meréséül. 

A kommunista műszakok 
múlt évi teljesítménye után járó 
összegből a járműjavító üzem 
kollektívája több mint 100 ezer 
forinttal segítette. egyrészt a 
város gyermekintézményeit. 
másrészt a vértranszfúziós állo
más megvalósítását. 

Az üzem tevékenységét nem
csak a KISZ alapszervezet első 
díjának adományozásával is
merte el a város vezetősége. ha
nem azzal is. hogy az üzemnek 
a „Közösségért" elismerő pla
kett arany fokozatát adomá
nyozta. Ezzel egyidejűleg Var
ga Zoltán üzemigazgatónak. 
mint a társadalmi munkában 
kiemelkedő teljesítményt nyúj
tó üzemi kollektíva vezetőjé
nek, a Közösségért kitüntető 
érem arany fokozatát adomá
nyozta. 

Nyugdíjas búcsúztató Szegeden 
Meghitt, bensőséges búcsúz

tatóra került sor március 30-án 
Szegeden, az igazgatóság köz
pontjában. Ács Sándorné, az 
üzemi konyha vezetője és Boka 
Istvánné, a házkezelőség 
ügyintézője három évtizedes 
szolgálat után vonult nyugdíj
ba. Őket köszöntötték a: kolle
gák, az igazgatóság, valamint 
az épület- és hídfenntartó fő-

nökség vezetői, a társadalmi 
szervezetek képviselői. 

Sajtos Péter igazgatóhelyet
tes méltatta a két munkatárs 
vasúti pályafutását. Ács Sán
dorné 1953-ban1 lépett a MÁV 
szolgálatába. A politikai osz-
tályon irodakezelő, majd 
1956-tól nyugdíjazásáig az 
üzemi konyha vezetője volt. Kö
zel harminc évig szakszervezeti 
bizalmiként tevékenykedett. 

Nyugdíjas vasutasok 

a debreceni úttörővasútért 
A debreceni vasutasok nyugdíjas csoportja csatlakozott a ha

zánk felszabadulása 40. évfordulója tiszteletére indított szocialista 
versenymozgalomhoz. Debrecent 1944. október 19-én szabadítot
ták! fel a szovjet hadsereg katonái, nehéz. sok véráldozatot kívánó 
harcban. Tudvalevő, hogy 1944 decemberétől 1945 áprilisáig 
Debrecen volt az ország ideiglenes „fővárosa", innen indult ki 
Magyarország demokratikus újjászületése. 

E történelmi tényekre emlékezve a nyugdíjas csoport vállal
ta a Nagyerdőn levő úttörővasút felújítását, melyet korábban is 
a MÁV segítségével teremtettek meg. E társadalmi munkához 
kérik a különböző szolgálati helyek és a szocialista brigádok se
gítségét. Várják a város üzemeinek, társadalmi szervezeteinek, 
minden jó szándékú embernek a közreműködését. hogy az úttö
rővasút a felszabadulás évfordulóján újjászületve fogadhassa a 
gyerekeket. 

Kempl József 

\1 \G, \H· \ \SLT \S 

Öttusázó sporthorgászok 
Jól sikerült Casting táborozás Tiszaligeten 

A mintegy 8000 vasutas 
sporthorgászt bizonyára 
érdekli. hogy a Budapest Va
sutas Horgász Egyesület és a 
Casting Club horgász táv- és 
céldobó táborozást tartott a ta
vaszi iskolai szünetben Tiszali
geten. A táborozásra 36 ifi hor
gászt és 6 nevelőt hívtak meg. 
ezenkívül csatlakozott hozzájuk 
Szolnokról 3 ifi versenyző és 4 
felnőtt horgászvezető. 

Az alapfokú képzés a köz
használatú felszereléssel gyako
rolható számokra épült. A lel
kes résztvevők április 6-án a kö
zeli KISZ-tábor sporttelepén 
házi verseny keretében mérték 
össze tudásukat. 

Április 7-én a KISZ-tábor 
sportterületén öttusa bemuta
tóra is sor került. A gyakorlato
kat dr. Dienes Ferenc többszö
rös világbajnok és Dienes Csa
ba ifi versenyző mutatta be. 
A gyakorlatok nagy sikert arat
tak. Több 100 pontos maximális 
teljesítményt láthattak az ér
deklődők. Az edzőtáborozás és 
a bemutató felkészülés volt az 
1984. május 5-én, a szolnoki 
vasutas pályán tartandó Ber
lin-Budapest-Vidék verseny
re. 

A Szolnokon rendezett kez
dők táborozásán kívül Tatán 
tartott edzőtáborozást a váloga
tott keret is. 

.\ díjkio,.,ztásra feJ,.,orakozott fiatalok 

Úttörő olimpia 

Vívóversenyek Nagykanizsán 

Március 31-én - immár har
madik alkalommal - adott ott
hont a vívó úttörő olimpiának a 
MÁV N'TE. Szekeres Lajos, a 
Magyar Úttörő Szö\'etség Zala 
megyei elnöke köszöntötte a 
versenyzőket. majd meggyúj
tották az olimpiai lángot. 

Az olimpiai eskütétel után 87 
úttörő küzdött a pástokon a 
győzelemért. A versenyeket 
figyelemmel kísérte Kovács 
Imre, a Magyar Vívószövetség 
elnökségi tagja. az ifjúsági bi
zottság vezetője 1s. 

Április l-én nemzetközi vívó
versennyel folytatódtak a küz
delmek. A vendégeket és a ver
senyzőket Mózes Pál, Nagyka
nizsa város tanácselnöke kö
szöntötte. A Fabik kupa vívó
versenyen bulgár. NSZK, ro
mán. lengyel, olasz és a magyar 
A és B válogatott sportolók. to
vábbá a Fabik Károly Úttörő
ház és Zala megye válogatottjai 
vettek részt. Az összesített csa
patversenyben 1. a magyar B, 
2. pedig szintén a magyar A vá
logatott. Harmadik az NSZK 
csapata lett. 

Lövészverseny Miskolcon 
A versenyen az üzemi 

MHSZ-hez tartozó lövészklu-

1984. ÁPRILIS 26. 

- Nótaest. A nagykanizsai - Egészségügyi · hónap. A 
vasutasok Kodály Zoltán Mű- gyon körzeti üzemfőnökség 
velődési Házában április 9-én Arany János Művelődési Házá
nótaestet rendeztek. amelyen ban április . 6-tól május 6-ig 
közreműködött Madarász Kata- (egészségügyi hónap kereté
lin. Gál Gabriella és Miklósi Jó- ben) gazdag program várja az 
zsef nótaénekes. valamint a érdeklődőket. A Vöröskereszt 
Drucker-Tarnai duó. szervezet vetélkedőket rendez. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
Április 2-án tartotta második 
félévi ünnepi taggyűlését a mo
nori önálló nyugdíjas csoport a 
helyi állami gazdaság kultúrter
mében. Ifj. Molnár Elek cso
portelnök számolt be az őszi 
taggyűlés óta végzett munkáról 
és a feladatokról. Elmondotta 
többek között. hogy 33-an kap
tak üdülőjegyet. 21-en vehettek 
részt Vonyarcvashegyen és Ba
latonfüreden a térítésmentes 
szociális gondozáson. Húszan 
szociális segélyben részesültek. 

- Tapasztalatcsere. A mis
kolci vontatási üzemegység és a 
csehszlovákiai iglói fűtőház kö
zött több éve szoros a kapcso
lat. Ennek jegyében került sor a 
közelmúltban az iglóiak hatta
gú vöröskeresztes delegációjá
nak látogatására. tapasztalat
cseréjére ,a Miskolcon rendezett 
véradónapokon. Megtekintet
ték a véradás lebonyolítását. 
majd kerekasztal-beszélgetésre 
és városnézésre került sor. 
Megtekintették a tapolcai Bar
langfürdőt is. 

Előadás propagandisták
nak. A székesfehérván vasuta
sok Vörösmarty Művelődési 
Házában március 26-án elő
adást tartott Rácz Alpár. a kör
zeti üzemfőnökség vezetője a 
szakszervezeti oktatásban részt 
vevő propagandistáknak a nép
gazdaság helyzetéről. valamint 
a vasút aktuális feladatairól. 

- Vándorzászló-átadás. So
moskőújfalu és Fülek határállo
mások dolgozóinak 1983. évi 
munkaversenyét Fülek állomás 
nyerte. A vándorzászló-átadási 
ünnepségen megjelent Hernádi 
István, a miskolci igazgatóság 
vezetője, valamint a körzeti 
üzemfőnökség és a két határál
lomás politikai és gazdasági ve
zetői is. 

és előadások hangzanak el töb
bek között az egészséges élet
módról. a szülő és gyermek 
kapcsolatáról. Tejtermék-be
mutató. jogi tanácsadás. mun
kaegészségügyi vetélkedő és 
filmvetítés 1s szerepel a prog
ramban. 

- Véradás. A gyöngyösi 
MÁV k1térőgyártó üzemben té
rítésmentes véradónapokat ren
deztek. Két nap ah,tt összesen 
száz vasutas 37 liter vért adott 
térítésmentesen. 

- Egészségügyi tanácsko-
zás. A területi egészségügyi 
központoknál dolgozó egészség
ügyi felügyelők részére a közel
múltban tanácskozást tartottak 
Budapesten. a MÁV Közegész
ségügyi Intézetben. A jelenlé
vők előadásokat hallhattak a 
vízellátás és a munkaegészség
ügy aktuális kérdéseiről. majd 
a felügyelők mondták el tapasz
talataikat területük közegész
ségügyi helyzetéről. 

- Felhívás. Huszonöt éves 
osztálytalálkozót rendezünk eb
ben az évben az 1959-ben Ka
posváron, az akkori MÁV 
Leánynevelő Intézetben vég
zett hallgatók részére. Akik 
részt szeretnének venni a talál
kozón. a következő címre írja
nak: Schermann Mihályné (Ba
dacsonyi Julianna) 5300 Kar
cag, Vöröshadsereg u. 22-24. 
1/5. 

HALÁLOZÁS 

Márciua 30-án, 57 évea korában 
meghalt Pálfalvi Vilmo8, a halvani 
villamoavonal-f elügyelő1ég helyei
tea _ vesetője. 1945-ben lépett a 
MA. V asolgálalába. Harminckilenc 
év óta tagja a pártnak é1 a uak
uervesetnek- Munkáuágát több 
kitünteténel i,merték el. 

Temeté,e áprilú 12-é;. volt a 
halvani váro•i temetőben. 

LAKÁSCSERE 
A miskolci járműjav;tó lö

vészklubja február 24-én kis
puska lövészversenyt rendezett 
a Csokonai úti lőtéren a szovjet 
hadsereg megalakulásának 66. 
évfordulója tiszteletére. 

bok versenyzői vettek részt. Elcserélném Budapest. IX. Gyáli út 
Eredmények: női egyéniben: 1. 15. IV. épület földszint 1. szám alatti 
Münich Gáborné (járműjavító). 48 négyzetméteres másfél szobás 

MÁV-bérlakásomat has◊nló méretű. 2. Futó Jánosné (vontatás). 3. 

Elcserélném Budapesten levö más
fél szobás összkomfortos. sötét konv
hás MÁV-bérlakásomat szintén MAÍt·
lakótelep1. nagyobb lakásra. Érdeklőd
ni lehet a 408-977-es telefonszámon vagy kisebb tai:iácsi lakásra tényleges 

Elcserélném Budapest VIII. ker .. 

KERESZTREJTVÉNY 

Szabó Béláné (BFF). Férfi állományú MAV-dolgozóval. Erdek
egyéniben: 1. Szabó Béla lödni lehet: 429-701 vagy a 34-85 tele
(BFF). 2. Oleszka József (vonta- fonszámon reggel 8-tól 16 óráig. 
tás). 3. Ágoston Ferenc (vonta- Elcserélném kétszoba-komfortos bu-
tás). <lai telefonos MÁV-bérlakásomat. 1.5 

Köbánya1 út 18. fszt. 3.'a levö egyszo
ba:összkomfortos. 32 négyzetméteres 
MAV-bérlakásomat lehetöleg Buda
pest külsö kerületében vagy Szolno
kon. Kecskemét körzetében másfél 
vagy kétszobás MÁV- vagy tanácsi 
bérlakásra. Lehetöleg aktív MÁV-dol
gozóval, Szitás Ferenc 

Vízszintes: 1. A szakszervezet fon
tos feladata. (Folytatása a 16. függőle
gesben.) 14. Spanyol tartomány. 15. 
Beszélünk. 16. Jugoszláviai folyó. 18. 
Eladja. 19. Régi monda. 20. Magyar 
Optikai Művek. 22. A hangsor nyolc 
hangja. 23. Kimondott betű. 24. Rokon 
nép. 26. A bizmut vegyjele. 27. Liba
hang. 29. Közel-keleti nép. 31. Becé
zett nŐI név. 33. Hangtalanul túr. 34. 
Végtelen adat. 36. Hátsó-indiai folyó. 
38. Nvílás. 39. A hold latin neve. 41. 
A szerelmi líra görög múzsája. 42. 
A virág része. 43. Leveskocka. 45. Nöi 
hang. 46. Volt angol miniszter. 47. 
Táplálkozni. 48. Szín. 49. A mai kor. 
51. Részben leomlik. 53. Szabószer
szám. 55. Becézett nöi név. 56. Nem 
vesz figyelembe. 58. Juttatm. 60. Len
cse páratlan betűi. 61. Régi. 62. Csavar 
páratlan betűi. 64. Hírügynökség név
betűi. 65. Igavonó állat. 66. A rajzfilm. 
bábfilm és árnvfilm közös neve. 69. 
Földet művel. -

Függőleges: 2. Így kezdödik a szom
bat. 3 . ... Ottó, német író. 4. Százrétü 
gyomor_ (latin). 5. Latin szóval. óva
kodj. 6. Ir illegális szervezet. 7. Azonos 
betűk. 8. Szintén. 9. Félig számol. 10. 
Bika. spanyolul. 11. A résbe. 12. 
... milliomos. többszörös milliomos. 
13. Nem kedveli 17. Rágószerv. 20. 
Mint 16. vízszintes. 21. Fehér és néger 
szülök utóda. 24 . .. .  ment. hitelátruhá
zás. 25. Velence tengerparti része. 28. 
Olasz nöi név. 30. Zamat fordítottJa. 
32. A nikkel vegyjele. 33. Ókori város. 
35. Latin angyal. 37. Belgium egyik 
népcsoportja. 38. A színpad előtere. 
40. Idegen nöi név. 42. Izabella rövi
debben. 44. Osztrák folyó. 46. Szóösz
szetételekben: élet. 50 .... ráfus. nép
rajzkutató. 51. Fordítva Zola utóneve. 
52. Vissza: fivérem. 54. Zúdítás. 56. 
Hull a hó. 57. Kevert szív. 59. Pasas. 
61. Őt hagyjuk ki. 63. Király (francia). 
66. Német viszonyszó. 67. trték. 68. 
S. T. 

Beküldendő: vízszintes 1. és foh·ta-
tásaként a 16. függöleges. 

Beküldési határidő: 1984 máJUS 18. 
A megfejtéseket kérjük szerkesztösé
günk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az elbírálás kiindulópont
ja a kollektívák önértékelése. 

szoba-komfortos tanácsi lakásra. Bu
N ői csapatversenyben: 1. dapest területén. Érdeklődni lehet a 

Egy-egy könywt nyertek lapunk 6. vontatás, 2. a járműjavító. 3. a 368-173-as telefonszámon. 
,zámában megjelent keresztrejtvény BFF. Férfi csapatversen".': 1. Elcserélnék budai egyszoba-komfor-helyes megfejtéséért: Tóth Lászlóné. ·' 
é'rkút. Jókai u 4 : Korom Pét,'r. Sze- BFF. 2. járműjavító. 3. vonta- tos. telefonos. utcai II. emeleti 48 négy-

zetméteres MÁV-bérlakást tanácsi �ed. Gvik u. 26'B .. Velö László. AJ- lás. kétszoba-komfortos telefonosra. Hor-másfüzítö. Fö út 26.: Szues Ferenc. váth, Budapest Pf. 32. 1387. 
Debrecen. Darabos u. lO .. Németh 1----------------t Elcserélném Debrecen nagyállomás András. Zalaegerszeg. Hegyalja út 21. melletti kétszoba-összkomfortos. logg1-

Ki minek mestere? 

A kiskunhalasi körzeti üzem
főnökség fiatal vasutasai részé
re Ki minek mestere? vetélke
dőt rendeztek a vasutasok mű
velődési házában. A verseny
zőknek politikai. munkavédel
mi. tűzvédelmi és szakmai kér
désekre kellett válaszolniuk. Az 
első harom helyezett (munka
körönként) 1000, 800, illetve 600 
forint jutalomban részesült és 
részt vehet az igazgatósági dön
tőn. 

Forgalmi kategóriában a 
győztes Agócs Máté (Kiskunha
las) lett. A váltókezelő. kocsi
rendező és az árupénztáros. 
személypénztáros kategóriák
ban a legeredményesebben 
Verbiás József (Baja).illetve 
Gonda Mária (Kiskunlacháza) 
szerepelt. 

A jutalmakat dr. Fügedi Jó
zsef, a szegedi igazgatóság 
vasútbiztonsági osztályának ve
zetője. a zsüri elnöke adta át. 

ás, III. emeleti telefonos. tanácsi laká
somat (hft van) hasonló vagy ein-szo
ba-összkomfortos budapestire. Erdek-
lödni: Budapest XIV. Erzsébet király
né u. 40/b II. !.a 

Elcserélnék balatonfenyvesi kétszo
ba-komfortos MÁV-bérlakást (kis 
kerttel. melléképülettel) Budapesten 
és környékén. illetve Gödöllön és kör
nyékén. tanácsi lakásra. (1-1.5-2 
szobásra) melyben MÁV-dolgozó la
kik. Érdeklödm lehet dr. Kisfaludy Fe
rencné. Gödöllő. Stromfeld sétány 6. 
Telefon: 82-62 vagy 275-707. 

Elcserélném Budapest XV. ker„ Le
nin út 16/b fszt. 2. alatt levö 2 plusz fél
szobás. étkezös, logg1ás. komfortos la
kásomat. melvbe csak aktív MÁV-dol
gozó költözh�t: kérek másfél szobás 
földszintes. kiskertes. komfortos la
kást. Lehet tanácsi is. lehetöleg IV .. 
XIV„ XV. kerületben. Megtekinthetö 
egész nap. Kovács István. 

Elcserélném Ercsiben lévö (Buda
pesttöl 30 km) felújított kétszobás. 
komfortos (kerttel és gazdasági udvar
ral) MÁV-bérlakásomat budapesti 
egyszoba-összkomfortosra. Érdeklödni 
munkaidöben: 67-04 üzemi. és 135-674 
városi telefonszámon. Lehoczky Ákos. 

Elcserélném Boglárlellén szabad
strandnál. centrumban levö 315 négy
szögöles kerttel. hét helyiségböl álló 
összkomfortos házamat Budapesten. 
zöldövezeti 2-3 szobás házra. Érdek
lödm a 315-098-as telefonszámon. 

Elcserélném egyszoba-komfortos. 35 
négyzetméteres gázfűtéses. világos 
budai MÁV-bérlakásomat saját tulaj
donú házra. vidékre is, MÁV-dolgozó
val. Érdeklödni 7-15 óra között a 
183-664, 15 óra után és szombat-va
sárnap a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném nagykanizsai 73 négy
zetméteres komfortos. gázfűtéses 
MÁV-bérlakásomat ugyanolyan kom
fortfokozatú kisebb pécsi lakásra. 
Cím: Brém Jánosné, Nagykamzsa. Bé
ke u. 86. sz. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szaksieiv�ek lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottallg 
Felel& uerkeutó: Visí Fe

Szerkeazt&ég: 
1068 Budapest Vl. Benaúr u, 41. 

Teleton,virosi:229-812 
üzemi: 19-71 · 

• Kiadja és t.erjeszti 
a N�va Lap- és Könyvkiadó 

1553 Bp. xm .. -váá út 13. 
Telefon: 497-1151) 

Poslafi6k: 43 Budapeet 
Felel& kiadó: 

Elllfizetési dlj eflY IM'!!: 34 forint 
�- MNB - 11850 

IH-2172. SZikta Lapnyomda, 
8u.dapest 

Felel6s vezel6: 
Csöndes Zoll"1 vemigaqal6 
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Nehéz, de jó évet zártak 
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A. •�éke,fehérvári járműjavító kettős kitünteté,e 

Bensőséges, jó hangulatú ün
nepségnek lehettünk résztvevői 
április 26-án Székesfehérváron: 
a járműjavító elnyerte a Kiváló 
Üzem kitüntetést, s a MÁV ve
zérigazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségének 
Vörös Vándorzászlaját; az 
üzem KISZ-szervezete pedig a 
KISZ Központi Bizottságának 
dicsérő oklevelét. 

Az ünnepségen megjelent és 
az elnökségben helyet foglalt 
Katona András, a Közlekedési 
Minisztérium főosztályvezetője, 
Csárádi János, a MAV Vezér
igazgatóság szakosztályvezető
je, Keresztury Ferenc, a Vas
utasok Szakszervezete elnöksé
gének tagja, Závodi Imre, a Fe
jér megyei Tanács elnöke, 
Nagy Józsefné, a városi pártbi
zottság titkára. 

Marinisz Alkiviadisz, az 
üzem szakszervezti bizottságá
nak titkára nyitotta meg az ün
nepséget, majd Takács László 
üzemigazgató mondott beszé
det. 

Állandó változásban 

Emlékeztetett arra, hogy az 
1892-ben alapított székesfehér
vári üzemben a századforduló 
idején kezdett kibontakozni a 
munkásmozgalmi tevékenység. 
A felszabadulás gyökeres for
dulatot hozott. Azóta húsz alka
lommal részesültek különféle 
kitüntetésben. Ez a május else
je, amelynek előestéjén átvehe
tik a kettős kitüntetést, különös 
jelentőségű. 

1974-től kezdve állandó válto
zásban él a járműjavító üzem. 
Mindig követték a vasút, a nép
gazdaság érdekeit, bonyolult 
feladatokat oldottak meg, s jól 
gazdálkodtak a rájuk bízott esz
közökkel. A felszabadulás óta 
egyetlen év sem volt, amikor az 
előírt tervet ne teljesítették vol
na. 

Vajon mit tettek az elmúlt év
ben? Mivel érdemelték ki a ki
tüntetéseket? Először is: a terv
teljesítés érdekében szükséges 
intézkedéseket időben megtet
ték. A szocialista munkaver
senyben rejlő lehetőségeket fel
használva, a társadalmi szerve-

Ünnepi munkásgyűlést tar
tottak április 27-én Záhonyban, 
a vontatási főnökség szerelő
csarnokában abból az alkalom
ból, hogy az üzemigazgatóság 
az 1983. évi termelési és gazda
sági eredmények alapján el
nyerte a közlekedési miniszter 
és a Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége által adományozott 
Kiváló címet. Az eseményen 
részt vett Bánhalmi Pál, a Köz
lekedési Minisztérium főosz
tál:yvezetője, Mészáros András, 
MAV vezérigazgató-helyettes, 
Volosinovszki János, a vasutas
szakszervezet elnökségének 
tagja, a debreceni területi szak
szervezeti bizottság titkára. J e
len voltak a megyei és a helyi 
párt- és társadalmi szervezetek, 
a szovjet és csehszlovák szom
széd határállomások képviselői. 

zetekkel összefogva megoldot
ták az időközben jelentkező 
problémákat. Kiemelt feladatai
kat így túlteljesítették. (Teher
kocsik Jutójqvítása és fővizsgá
ja, forgóváz gyártása, GYSEV
Jővizsga, Y 25-ös forgóváz, da
ruskocsi-fővizsga.) 

Munkájukat kissé nehezítet
te, hogy az első negyedévben 
500 tonna hengerelt anyag 
hiányzott, illetve későn érkezett 
be. Ez megkérdőjelezte az al
katrészgyártást, s a következő 
három negyedévben nagy erő
feszítéseket kellett tenniük a le
maradás pótlására. Ugyancsak 
gondot okozott a forgóvázak 
gyártása a közbenső szolgálta
tások késése miatt; ám a ha
gyományokhoz híven, novem
ber 7-re átadták a forgóváza
kat. A második félévben terven 
felül legyártották a Tunisszal 
kooperációban készülő kisko
csik alkatrészeit. 

Fejlesztések 

a dolgozók javára 

Az elért eredményekhez je
lentősen hozzájárult az újítási 
versenymozgalom. A dolgozók 
142 újítást nyújtottak 1::ie, s ez 4 
millió forint megtakarítást ered
ményezett. Sikerült elkezdeni a 
tanműhely bővítését, amelynek 
jelentősége - a szakember
utánpótlás szempontjából -
köztudott. Lehetőséget kaptak 
a zamárdi üdülőjük korszerűsí
tésére, ennek során emelet-rá
építéssel új éttermet, melegítő
konyhát alakítanak ki. 

Felújították az üzemben két 
transzformátorházukat. A kor
szerű technika alkalmazásának 
első lépéseként számítógép-ve� 
zérlésű CNC esztergagépet ka
pott az üzem, s rövid idő alatt 
üzembe is helY.ezték a gépet. 
Említésre érdemes a pusztasza
bolcsi „C" típusú kocsijavító 
csarnok építése is, amelynek 
beruházási feladatait az üzem 
végzi. 

A szociális tervben foglalt fel
adatok végrehajtására 25 millió 
forintot költöttek. A szociális és 
jóléti intézményekről elmond-

Gazdaságosabb munka 

Jobb szociális ellátás 

idő 6,5 órával lett rövidebb. 
A statikus termelés emelésével 
éves szinten 18 ezer kocsit ta
karítottak meg. A folyamatos 
átrakást az egyenetlen beérke
zés, a külföldi vasutak által be
vezetett korlátozások sokszor 
gátolták, ami a széles kocsik 
tartózkodási idejének növeke
déséhez vezetett. A dolgozók, a 
szocialista birgádok ezért közel 
négyezer széles kocsit raktak át 
a maradvány csökkentésének 
érdekében, munkaidőn tíÍl. 

A körzetben folyó munkát 
elősegítette, hogy a pályafenn
tartási szakszolgálat a vágány
hálózaton minőségi munkát 
végzett, ezáltal vágányzárak 
ideje 11,5 százalékkal csökkent 
a tervezetthez képest. 

A milliárdos költséggel dol
gozó üzemigazgatóságnál a ta
karéko� költségfelhasználással 
több mint 40 milliós csökkenést 
értek el. Gázolajra átszámítva 
1262 tonna az energiamegtaka• 
rítás értéke, az összege 24 millió 
forint. 

ható, hogy vasúti és városi 
szinten is kiválóak. Az étterem, 
az óvoda, az üdülők és a mun
kásszálló jól funkcionáltak, s 
megfelelően szolgálták a dolgo
zók érdekeit. Támogatták a la
kásépítést: 18 dolgozójuk szá
mára több mint 2,5 millió fo
rintot tudtak biztosítani, ami
re az elmúlt tíz évben nem volt 
példa. 

Az üzemi demokrácia fóru
mai már évek óta jól működnek 
az üzemben. Ám az utóbbi két
három évben szerepük megnö
vekedett; a gazdasági vezetés 
és a szakszervezet folyamato
san és rendszeresen Joglalko
zik a dolgozók kisebb-nagyobb 
egyéni problémáival. Összessé
gében megállapítható, hogy ne
héz, de jó évet zártak. 

A feltételek adottak 
Takács László üzemigazgató 

beszédében vázolta az idei fel
adatokat is. Megállapította, 
hogy minden feltétel megvan 
arra, hogy ezt az esztendőt is si
kerrel zárják. 

Katona András, a miniszté
rium főosztályvezetője, Pullai 
Árpád miniszter és a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége nevé
ben köszöntötte a járműjavító 
kollektíváját, s azt kívánta, 
hogy az eddigi kitüntetések 
mellé még többet szerezzenek 
jó munkájukkal. 

Ezt követően Katona András 
és Keresztury Ferenc átadták a 
Kiváló Üzem kitüntetést Ta
kács László igazgatónak. Csá
rádi János és Keresztury Fe
renc a Vörös Vándorzászlót és 
az oklevelet nyújtotta át az 
üzem vezetőinek. Kracsó Csa
ba, a KISZ városi bizottságá
nak titkára Lőrincz Istvánnak, 
az üzemi KISZ-bizottság titká
rának adta át az ünneplő dolgo
zók előtt a KISZ KB dicsérő ok
levelét. 

Ezután kiosztották a munká
ban élen járó dolgozóknak az 
egyéni kitüntetéseket, s a szo
cialista brigádoknak a kollektív 
elismeréseket. Az ünnepség 
színes kultúrműsorral ért vé
get. 

Paládi József 

vontatási főnökségen befejező
dött rekons.trukció lehetőséget 
teremtett arra, hőgy a karban
tartók jobb körülmények között 
dolgozzanak, új szociális létesít
ményt is kaptak. Gondot fordf
tanak a munkásszálításra. 
A körzetbe 80 községből járnak 
dolgozni. A vonatok és kilenc 
vonalon 21 autóbusz hozza-viszi 
a munkásokat. Az ·1vodás korú 
vasutas gyerekek elhelyezése 
érdekében két tanácsi óvoda 
építéséhez több, mint 13 millió 
forinttal járultak hozzá. 

Bár sohasem lehet megnyug
tató a baleseti helyzet alakulá
sa, az üzemi baleseteknél azon
ban mind a súlyosságukat, 
mind a kiesett napok számát te
kintve lényeges javulás követ
kezett be, míg a tárgyi balese
teknél kismérvü romlás volt. 

Az eredmények elérését segí
tette az újítómozgalom. Tavaly 
400 dolgozó 226 javaslatot nyúj
tott be, melyek közül 95-öt már 
bevezettek. A szocialista mun
kaversenyben 452 brigádban 
több, mint háromezren vesznek 
részt. A munkacsúcsok idején 
társadalmi munkát vállaltak, 
kulturális felajánlásaik teljesíté
sével elősegítették a műveltebb 
munkások seregének gyarapo-
dását. 

A múlt évi munkár.ól Rigó 
Zc>ltán üzemigazgató számolt 
be. A közel hétezer embert fog
lalkoztató üzemigazgatóság jól 
élt a MÁV kereteiben kapott 
önállósággal, tevékenysége so
rán elsősorban a minőségi, gaz
daságossági mutatók javításá
val igyekezett eleget tenni a rá 
váró feladatoknak. Tavaly több, 
mint 13 millió tonna áru to
vábbítása szerepelt a tervben. 
A körzetben normálból széles 
kocsiba való rakodással, vala
mint az almaszállítással a kilé
p6 forgalom 16,9 százaléka zaj
lott le. Az exportforgalomban 
végzett rakodási tevékenység 
több, mint 80 millió forint bevé
telt eredményezett. 

A vasút egésze szempontjá
ból is jelentős, hogy javult a te
herkocsikkal való gazdálkodás. 
A dolgozó kocsík napi száma 
326-tal csökkent, a tartózkodási 

A vasutasok m1?gbecsülésére, 
munkakörülményeik javítására 
több intézkedést tettek. Közel 
öt százalékkal sikerült emelni a 
béreket, a kocsijavítás területén 
növelték a létszámot. A nehéz 
jiztkG,i munkakürökben viszont 
tovább csökkem 4 Wtsz4m. A 

Az ünnepségen, a beszédek 
elhangzása után, a közlekedési 
miniszter képviseletében Bán
halmi Pál, a vasutas-szakszer-
vezet elnöksége nevében Vólo
sinovszki János adta át az okle
velet az üzen:ügazgatóság veze
t6jének. Az Élenjáró Szolgálati 
Hely lÖtüntetó címet a vontatási 
főnökség és a záhonyi bölcs6de 
érdemelte ki. 

Kiváló üzemfönökség 

A legtöbbet a brigádok tették 
Megőrzik a lendületet a munkaverseny újabb szakaszában 

Debrecen körzeti üzemfőnök
ség múlt évi szállítási teljesít
ményeivel méltán érdemelte ki 
a közlekedési miniszter és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége által adományozott Ki
váló üzemfőnökség kitüntetést. 
A figyelemre méltó munka az 
üzemfőnökség valamennyi dol
gozójától - a közismerten ne
héz körülmények közepette -
nagy erőpróbát és kemény 
helytállást I<;övetelt. Erről be
szélgettünk Papp Sándor 
üzemfőnökkel. 

Ha kevesebb az 
utas? 

Nagyon nehéz esztendőt 
hagytunk magunk mögött -
kezdte a beszélgetést az üzem
főnök. - De hatékonyabb szer
vezéssel, üzemegységeink jobb 
munkájával úrrá lettünk a 
kedvezőtlen hatásokon, ame
lyeket a személyszállításban a 
tarifaemelés, az áruszállításban 
a termelés és a felhasználás 
mérséklődése okozott. A nem 
kívánatos tendenciák érvénye
sülését üzemfőnökségi szinten 
igyekeztünk megállítani, s a 
szolgáltatások bővítésével pró
báltuk a személyszállítást gaz
daságossá tenni. Így több mint 
1 0 millió utast és csaknem 2 
millió árutonnát szállítottunk. 
Az áruszállítási tervet az elmúlt 
év december 23-ra teljesítettük, 
és év végéig még 73 600 tonná
val többet fuvaroztunk el a 
tervezettnél. 

A személy- és tehervonatok 
menetrendszerinti indítása, a 
tehervonatok átlagos terhelése, 
a körzeti kocsitartózkodás, a 
vasúti kocsik kihasználása is 
kedvezően alakult. Az áruszállí
tásban ésszerű anyag- és ener
giatakarékossággal, a személy
szállításban az utazási igények
hez igazodó, rövidebb szerelvé
nyek közlekedtetésével csök
kentettük a szállításra fordít
ható költségeket. Vontatási 
üzemegységünk is gazdaságo
san dolgozott. Az elegytonna
kilométert és a haszonkilomé
ter-tervet túlteljesítettük. Szer
vezett és összehangolt volt a 
vontatójárművek kihasználása. 
Csökkent a gépmenet és az 
egyéb járulékos - improduktív 
- teljesítmény. 

- Sokat segített szállítási 
feladataink teljesítésében és a 
szállítás korszerűsítésében az 
elmúlt év folyamán üzembe 
helyezett konténerrakodó pá
lyaudvar, ahol nagyteherbírá
sú daruk és konténeremelő tar
goncák gyorsították az érkező 
és induló küldemények le- és 
felrakását. Tavaly például le
adásban 15 234, feladásban 
13 005 konténert kezeltünk. 

Szavatolják a kocsik 
kiállítását 

Az elért eredmények való
ban kecsegtetőek, de milyen 
módszerekkel sikerült biztosíta· 
ni az áruszállításban a mennyi
ségi növekedést és a minőségi 
munka javítását? 

- Ismeretes - hangzott az 
üzemfőnök válasza -, hogy a 
személy- és áruszállításban 
megszűnt a korábbi előnyös 
helyzetünk. A piaci mechaniz
mus működésének megfelelő
en, egészséges verseny alakult 
ki köztünk és a Volán között. 
Rendszeres piackutató tevé
kenységet folytatunk, így javí
tottuk kapcsolatainkat a szállít
tatókkal. Kerestük a legkorsze
nlbb kiszolgálási formákat. Az 
üzemfőnökséghez tartozó szol
gálati helyeken a vezetők első
rendű feladatává tettük a fuva
roztatói igények felmérését és 
kutatását, a szállítás jövedel
mez6ségének megvalósítását. 

- A fuvaroztatók szállitási 
igényeinek ismeretében lehető
ségünk nyfit a vasúti fuvarka
pacitás jobb kihasználására. 
Megállapodást kötöttünk a fu
varoztatókkal a S7llliítások üte. 

mezésére, és szavatoltuk az 
ütemezett szállításokhoz szük
séges kocsik időben való kiállí
tását. Alapos elemzés alá vet
tük a szabadszombatok és a 
munkaszüneti napok le- és fel
adási forgalmának alakulásá
ban mutatkozó tendenciákat. 
Az aránytalanságok mérséklé
sére olyan megoldásokat keres
tünk és találtunk, amelyek a fu
varoztatóknak és érdékeinknek 
a legjobban megfeleltek. 

- Nem gátolta az elegyfel
dolgozás és a kiszolgálás zavar
talanságát a kulcsfontosságú 
munkakörökben mutatkozó lét
számhiány? - kérdeztem. 

- A létszámhiány termé
szetesen szervezettebb munka
erő-gazdálkodásra ösztönzött 
bennünket - válaszolta az 
üzemfőnök. - Ha a forgalom 
ingadozása úgy kívánta, rész
leges üzemszüneteket vezet
tünk be, és munkaerő-átcso
portosításokat hajtottunk vég
re. Az eredmény, a végrehajtó 
szolgálatnál foglalkoztatott dol
gozók munkaidejének csökken
tésében valósult meg. Csak a 
vonali és az állomási tolató 
mozdonyok lemondásával meg
takarítottunk 6531 mozdony
órát, illetve 14 874 munkaórát. 
Ezek bérkihatása csaknem fél
millió forintot tett ki, üzem
anyagban pedig több mint 2 
millió forintos megtakarítás 
mutatkozott. 

Élenjáró szolgálati 
helyek 

Hogyan értékeli a szocia
lista brigádok tevékenységét az 
üzemfőnökségi teljesítmények 
alakításában? 

- Az elért kedvező eredmé
nyek nem valósulhattak volna 
meg a szocialista brigádok ön
feláldozó munkája nélkül. Az 
üzemfőnökség területén 110 
szocialista brigád 1324 fővel 
dolgozott a célkitűzések, a vál
lalások teljesítéséért. A brigá
doknál a kulturális és szakmai 
műveltség emelésére irányuló 
vállalás következetes teljesítése 
is továbh javult, eredményesen 
fejlődött. A brigádok a termelő 
munka mellett igen sok társa
dalmi munkát is végeztek, és 

több mint ezer dolgozó részvé
telével 15 OOO órát teljesítettek. 
A brigádok jó munkája ered
ményeként az üzem/ őnökségi 
feladatokat legjobban segítő 
üzemegységeket - Debrecen 
állomást, Debrecen vontatást, 
Debrecen Vásártért, Hajdúdo
rogot, Hajdúböszörményt, Po
csaj-Esztárt - "Élenjáró Szol
gálati Hely" kitüntetésbf}n ré
szesítettük. 

- Az 1984-es év is hozhat 
ilyen kiemelkedő eredménye
ket? - kérdeztem. 

- Igen, mert tovább aka
runk menni az elkezdett úton. 
Főként a szervezettségben, a 
munkafegyelem erősítésében 
kívánunk előbbre lépni. Feltár-. 
tuk azokat a tartalékainkat, 
amelyek kihasználásával még 
jobban tudunk alkalmazkodni a 
gyorsan változó szállítási igé
nyekhez. Tovább kell lépnünk 
az elegytovábbítás javításában, 
a vonatközlekedési terv meg
tartásában. Ugyanúgy a sze
mélyszállítás színvonalának ja
vításában, szolgáltatásaink bő
vítésében is van még tenniva
lónk. Javítani akarjuk határfor
galmi kapcsolatainkat, ezzel is 
csökkenteni szeretnénk a visz
szautasított és feltartóztatott ko
csik mennyiségét. S nem utol
sósorban vannak tennivalók a 
társadalmi tulajdon megóvá
sában, az árukárok csökkenté
sében. Több megbecsülésben 
kívánjuk részesíteni a munká
ban élenjáró dolgozókat. Kiter
jesztjük például a teljesítmény
bérezést több munkaterületen. 
A jelenlegi prémium- és jutal
mazási rendszerünket úgy fog
juk átalakítani, hogy a kiemel
kedő teljesítményt nyújtó dol
gozók nagyobb anyagi elisme
résben részesüljenek - fejezte 
be a beszélgetést az üzemfőnök. 

Az elmondottakkal összhang
ban a munkaverseny-mozga
lom megélénkült. Ezt bizonyít
ják a szocialista brigádok újabb 
vállalásai a felszabadulás 40. 
évfordulója és a XIII. pártkong
resszus tiszteletére. Ezekben el
ső helyen szerepel a személy
és áruszállítási igényekhez tör
ténő rugalmas alkalmazkodás, 
munkaszervezési intézkedések 
kidolgozása és végrehajtása. 

Simon Ödön 

Szegedi távközlősök 

Az értekezés és biztonság 
minden feltételét garantálják 

Korszerű berendezéseket helyeztek üzembe 

A MÁV vezérigazgatója és a biztosító és 4 fénysorompó be
Vasutasok Szakszervezete el- rendezést építettek. 
nöksége az 1983. évi eredmé- A sorompóprogram kereté· 
nyek alapján Kiváló főnökség ben ezenkívül 3 fénysorompót 
címmel tüntette ki a szegedi helyeztek üzembe, és 17-et át
biztosítóberendezési fenntartá- alakítottak. Négy állomáson ko
si főnökséget. A kitüntetés át- csifelírói, három állomáson pe
adására április 20-án került sor dig rádiós tolatási körzetet ala
Szegeden, a főnökség épületé- kítottak ki. További négy állo
ben. máson utastájékoztató hang-

Zvada Mihály szb-titkár rendszert építettek. Takarékos
megnyitója után Prókai László kodtak az energiahordozókkal 
vezetőmérnök ismertette az el- is, mintegy 1 százalékos megta
múlt évi eredményeket. Elmon- karítást értek el. A BFF 634 
dotta, hogy üzemeik és a fenn- dolgozója tavaly közel 5500 óra 
tartást végző szakaszaik teljesí- társadalmi munkát végzett, az 
tették fenntartási tervüket. Mi- ezért járó, társadalmi célokra 
nőségi munkájukra utal, hogy a felajánlott bérük értéke meg
távközlőhálózat és a berendezé- haladta a százezer forintot. Te
sek üzemkészségét a célkitűzé- rületükön 42 szocialista, ifjúsági 
sekhez viszonyítva 107,11 szá- és munkabrigád tevékenyke
zalékra, a biztosítóberendezé- dik, akik eredményesen segítet
sek üzemkészségét 103,67 szá- ték a főnökség célkitűzésének 
zalékra teljesítették. Ez utóbbi- teljesítését. 
nál lényegesen csökkentették a A Kiváló főnökség kitünte
berendezések zavarszámát és tést tanúsító oklevelet Fülöp 
az átlagos zavaridőt. Termelési László, a MÁV vezérigazgate>
értéktervüket a tervezett 46 ság biztosítóberendezési éli 
millióval szemben 51,3 millió automatizálási szakosztályának 
foriTJ,tra teljesítették. Többek vezetője é:; dr. Lugosi József, a 
között Pirtó és Soltvadkert állo- területi szakszervezeti bizottslg 
másokon D 55 típusú berende• titkára adta át, közben mindket
zést, Kiskunhalas és Soltvad- ten méltatták a főnökség dolgl:>; 
kert között 17 kilométer hossz- zóinak helytállását. 
blUl önműködő vonali térköz-
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Száz év fegyelmezési krónikája 
' 

Pénzbüntetéstől az elbocsátásig 
Egy évszázad telt el azóta. 

hogy az akkori .,Közmunka és 
Közlekedésügyi m. kir. Minis
terium" 1884. évi július 5-én 
kelt 21 952. számú rendeletével 
„Szolgálati rendtartás .. -t adott 
ki az államvasúti alkalmazottak 
részére. 

A szolgálati rendtartás életbe 
léptetésével kapcsolatos átme
neti intézkedések szövegéből 
kitűnik, hogy 1884. augusztus 
hó 1-ével - korabeli szó és 
címhasználat szerint - a M. 
Kir. Államvasutak hivatalno
kai, altisztjei és szolgaszemély
zete részére fennállott szolgálati 
szabályok, nemkülönben a más 
vasutaktól átvett vonalak alkal
mazottaira nézve addig még ér
vényben álló külön szolgálati 
szabályok - és általában mind
azon határozmányok. amelyek 
a fenti időpontban életbe lépte
tett szolgálati rendtartással el
lenkeztek - hatályukat vesz
tették, és a fenti határnappal a 
Szolgálati rendtartás a M. Kir. 
Államvasutak összes alkalma
zottaira nézve érvénybe lépett. 
A szolgálati rendtartás B. Ke
mény Gábor, akkori .,Közmun
ka és Közlekedésügyi m. kir. 
minister" aláírásával került ki
adásra, és annak V. fejezete a 
35. §-55. §-ig terjedően tartal
mazta „A szolgálati vétségek és 
azok megtorlása" című részt. 

Bírósági jogol1(oslat 

- kizárva 

A szolgálati rendtartás V. fe
jezete lényegében az 1980. ja
nuár 1. napjával életbe lépett 
Mt.-módosítás következtében 
hatályon kívül helyezett MÁV 

Fegyelmi Szabályzat korabeli 
elődjének tekinthető. 

A szolgálati rendtartás V. fe
jnete szerint létrehozott fegyel
mi intt'·zmény - mint ilyen -
első volt az akkori Magyaror
szágon, me1t akár állami, akár 
egyi-b vállalatoknál csak hosz
szú éPti::edek múlva került sor 
a munkafegyelem biztosításá
ra irányuló ilyen törekvésre. A 
közlekedési tárca eme úttörő in
tézkedését a vasút szervezeti 
adottsága, valamint a vasútnál 
foglalkoztatott dolgozók egyéb 
vállalati dolgozókétól eltérő kü
lönleges munkavégzési feltéte
lei indokolták. 

Az eltelt száz év alatt e terü
leten számos elnevezésbeli, 
szervezeti, eljárási és jogorvos
lati vom,tkozású módosításra 
került sor, de valamennyinek 
közös jellemzője voll, hogy jog
orvoslat céljából bírósághoz, 
tehát vasúton kívüli szervhez 
nem lehetett fordulni, vagyis 
perjoggal egyetlen vasutas dol
gozó sem rendelkezett. 

A bírósági jogorvoslat igény
bevételének lehetőségét közel 
száz éven át egyértelműen és 
következetesen kizárta vala
mennyi fegyelmi intézmény. 
Utoljára az 1980-ban hatályon 
kívül helyezett MÁV Fegyelmi 
Szabályzathoz kiadott állásfog
lalások között található a jogor
voslatra vonatkozó korlátozás a 
következők szerint: ,,Nincsen 
olyan szabály, amely lehetővé 
tenné azt, hogy a Fegyelmi 
Szabályzat hatálya alá tartozó 
dolgozók fegyelmi ügyében ho-

. zott határozatot a bíróság f e
'lülvizsgálhassa. Ebből a szem
pontból nincs jelentősége an
nak, hogy a fegyelmi határoza
tot vezető állású, vagy más be
osztású dolgozóval szemben 
hozták. Ennek következtében 
vasutas dolgozó fegyelmi ügyé
ben hozott határozattal szem
ben kizárólag a Fegyelmi Sza
bályzatban meghatározott jog
orvoslati lehetőséggel lehet 
élni." 

Ranghoz igazított 

eljárással 

Az eltelt évszázad alatt a vas
út fegyelmi intézményénél az 
alábbi szervek foglalkoztak a 
fegyelmi vétséget elkövető dol
gozók magatartásának kivizs
gálásával, illetve a büntetések 
kiszabásával: 

L Fegyelmi bizottságok. 
II. Fegyelmi bíróságok. 

III. Fegyelmi hatóságok. 
IV. A fegyelmi jogkör gyakor
lására felhatalmazottak. 

A szolgálati rendtartás sze
rint a szolgálati kötelességekbe 
ütköző tények vagy mulasztá
sok képezték a szolgálati vétsé
get, amelyek rend- vagy fegyel
mi büntetést vontak maguk 
után. Kisebbszerű szolgálati 
vétségeket úgynevezett rend
büntetéssel toroltak meg. Rend
büntetésként megrovás, illetve 
pénzbírság volt kiszabható. 

Rendbüntetést minden szol
gálati főnök alkalmazhatott 
.,alárendeltjeivel" szemben. 
A megrovás szóban vagy írás
ban történhetett, a pénzbírság 
pedig esetenként 20 akkori fo
rintig terjedhetett, s ezen belül 
esetenként 5 forint erejéig a 
közvetlen szolgálati főnök, ezen 
felül 20 forintig az igazgatók, il
letőleg az üzletvezetők szabhat
ták ki e bírságot. A rendbünte
tés elleni „fellebbvitelnek" 
helye nem volt. 

Súlyosabb szolgálati vétsé
gek fegyelmi vizsgálat tárgyát 
képezték. Fegyelmi vizsgálatot 
az összes alkalmazottra nézve a 
miniszter vagy az igazgatóság 
elnöke, az általuk vezetett szol
gálati ág összes alkalmazottaira 
nézve az igazgatók, az alájuk 
rendelt összes alkalmazott ellen 
pedig az üzletvezetők rendel

miniszter által kinevezett vagy 
kirendelt hivatalnokok fegyel
mi ügyét tárgyalhatta, Nem tár
gyalhatta tehát az elnök, alel
nök és az igazgatók fegyelmi 
ügyét. Az elnök kizárólagos 
joga volt. hogy az igazgatósági 
- továbbiakban központi - fe
gyelmi bizottsághoz utalja azo
kat az ügyeket is, amelyek 
egyébként az üzletvezetőségek
nél szervezett fegyelmi bizottsá
gok hatáskörébe tartoztak. 

Amennyiben a fegyelmi bi
zottság elnöke az előadó meg
hallgatása, valamint a vizsgálat 
során keletkezett iratok megte
kintése után úgy látta, hogy a 
legsúlyosabb fegyelmi bünte
tés, vagyis az elbocsátás kimon
dása jöhetett szóba, idézés út
ján a vádlott (korabeli szóhasz
nálat szerint) személyes meg
hallgatása iránt köteles volt in
tézkedni, aki személyes megje
lenés helyett 5 napos határidőn 
belül „ védiratot" nyújthatott 
be a fegyelmi bizottsághoz. 
A megidézett „vádlott" magát 
harmadik személy által nem 
képviseltethette. Az idézés elle
nére igazolatlanul távolmarad
ás, illetve a „védirat" benyúj
tásától tartózkodás nem akadá
lyozta a tárgyalás megtartását. 

Ki mondja ki 

a legvégső szót? 

hettek el. Az igazgatók, vala- Ha a vétkesség megállapítá
mint az üzletvezetők nem ren- sával kapcsolatban szavazat
delhettek el fegyelmi eljárást a egyenlőség alakult ki, a „vád
felügyeló?c és a főfelügyelők el- lott" felmentését kellett határo
len. zatilag javasolni. Ha pedig a 

A fegyelmi vizsgálatot az büntetés mértékére nézve szó
igazgatóság elnöke által kijelölt többséggel határozatot hozni 
állandó vizsgálóbiztos, 'illetve nem sikerült, az alkalmazandó 
szükség esetén az elnök, vagy büntetés mértékét a fegyelmi 
az igazgatók egyike, továbbá az határozat megerősítésére fel
üzletvezető által eseti jelleggel hatalmazott vezető állapította 
kijelölt „szakközeg" végezte. meg. 
A fegyelmi vizsgáló feladata A fegyelmi bizottság tárgya
volt közölni a fegyelmi eljárás lásairól készített jegyzőkönyv 

alá vont alkalmazottal az „elle- veze+,őjét az igazg,tóság elnöke, 
ne emelt vádat''. A fegyelmi illetőleg az üzletvezető állandó
vizsgálat során minden kihall- ra vagy eseti jelleggel jelölte ki. 
gatott személy választhatott a A fegyelmi bizottságok ha
tekintetben. hogy vallomását tározataikat csak javaslatok 
saját kezűleg írja-e be a jegyző- alakjában hozták meg, mely 
könyvbe, vagy tollba mondja. határozatokat az ügyben kelet
A jegyzőkönyvet a jelenlévők kezett iratokkal együtt további 
annak végén, a kihallgatottak intézés végett a központban a 
pedig külön-külön, illetve íven- szakigazgatónak, az üzletveze
ként írták alá. tőségeknél pedig az üzletveze-

A fegyelmi vizsgáló a felvett tőnek adták át. 
jegyzőkönyvet összes mellékle- A javaslat alakjában hozott 
teivel és a vizsgálati iratokkal határozatnak tartalmaznia kel
együtt jelentés kíséretében kö- lett: a megállapított szolgálati 
teles volt bemutatni annak a vétséget, annak minősítését, a 
felsőbb elöljárójának, akitől kirovandó büntetést, felfüg
megbízatását nyerte. A fegyel- gesztés esetén a visszatartott 
mi vizsgálat elrendelésére jog- illetmény kifizetésére vonatko
osult - amennyiben a vizsgálói zó véleményt, az esetleges kár
jelentés alapján megalapozott- téritésre kötelezést, a vizsgála
nak találta a fegyelmi eljárás ti költség „vádlott" általi meg
folytatásat - az összes vizsgá- téríttetésére vonatkozó javas
lati iratot az illetékes fegyelmi latot, és végül a határozat ín
bizottság elnökének adta át to- doklását. 
vábbi eljárás végett. A szakigazgatók a javaslat-

,, Védirat" 

a vádak ellen 

A fegyelmi bizottság tagjait 
egyévi időtartamra az igazga
tóság elnöke nevezte ki, mégpe
dig az igazgatósági bizottság 
tagjait az igazgatóság, az üzlet
vezetőségi bizottságok tagjait 
pedig az egyes üzletvezetősé
gek központi tisztikarából. 

Minden egyes fegyelmi bi
zottság az elnökből, 3 rendes és 
3 póttagból, továbbá, szintén 
szavazati joggal, az igazgató
ságra - mint központra - néz
ve azon szakosztályvezetőből, 
az üzletvezetőségekre nézve pe
dig azon szakszolgálati ág veze
tőjéből állt, akinek a fegyelmi 
eljárás alá vont alkalmazott alá
rendeltje volt. 

A fegyelmi bizottság ülésein 
a kijelölt állandó vizsgálóbiztos 
csak előadóként vett részt, és 
szavazati joggal csak abban az 
esetben rendelkezett, ha a fe
gyelmi bizottságnak egyúttal 
kinevezett tagja is volt. 

Az igazgatóságnál alakított 
fegyelmi bi:aottság rendszerint 
csak az igazgatóságnál és az en
nek közvetlenül alárendelt 
helyeken alkalmazott tisztek, 
altisztek és szolgák, továbbá a 

ként hozott határozatokat, ha 
azokkal egyetértettek, a négy 
alsóbb fokozatba tartozó hiva
talnokok, gyakornokok, altisz
tek és szolgák vonatkozásában 
saját hatáskörükben megerősít
hették. Az igazgatók megerősí
tő határozata az elbocsátás ki
vételével végérvényes volt. El
bocsátás esetében az elmarasz
talt alkalmazott egy alkalom
mal az igazgatóság elnökéhez 
fellebbezhetett. Ha az igazgatók 
a fegyelmi bizottság határozati 
javaslatával nem értettek egyet, 
vagy a két felsőbb rangfokozat
ba tartozó hivatalnok elmarasz
talására került volna sor, akkor 
az ügyet véleményezésükkel 
együtt az igazgatóság elnöke 
elé kellett terjeszteniük. 

Az igazgatóság elnökének fe
gyelmi ügyekben hozott határo
zatát jogerősnek kellett tekinte
ni. Fellebbezés csak abban az 
esetben volt lehetséges, illetve 
fellebbezés elmaradása esetén 
- végrehajtás végett - az 
ügyet a miniszterhez kellett fel
terjeszteni, ha a miniszter által 
kinevezett vagy kirendelt hiva
talnok bün�ésből való áthe
lyezéséről, vagy elbocsátásáról 
volt szó, illetve, ha a fegyelmi 
eljárást a miniszter rendelte el. 

Dr. Konkoly Gyula 
(Folytatjuk) 

Az egészségnevelés mai problémái 

,.Az egészségvédelem nem
csak orvosi, hanem pedagó
giai feladat is: ha többet neve
lünk, kevesebbet kell gyógyí
tanunk." 

(Fodor József) 

Az egészségnevelés hazánk
ban 1960-ban kezdődött. Ebben 
az évben volt az egészségügyi 
felvilágosítás első országos ér
tekezlete. Először csak a járvá
nyos betegségek megelőzése 
volt a cél. Ma már tudjuk, hogy 
a betegségeknek nagy része a 
helytelen életmódból adódik. 
Ennek a felismerése, a megelő
zésükre való nevelés - az 
egészségnevelés, Ez a munka: 
komplex tevékenység. Tudomá
nyos, szervezési, orvosi és össz
társadalmi részfeladatok ösz
szessége. Kellenek hozzá sze
mélyi, anyagi és gazdasági fel
tételek. Az egészségnevelés -
ismeretek közlése szóban, írás
ban, kiscsoportos foglalkozá
sokban, kiállítások rendezésé
ben stb. Magatartásalakítás, 
emberközi viszonyokban a 
helyes életmódra való oktatás, 
pedagógiai eszközökkel. ,,Az 
egészségnevelés széles körű is
mereteken és fegyelmen ala
puló tudomány, melyet egy új 

Cikkünk nyomán 

specifikus pedagógia használ 
fel. (Jacques Parisot) 

Ez év március 9-én a Parla
mentben az Egészségügyi Mi
nisztérium tájékoztatást adott 
az egészségügy,i helyzetről. Az 
egészségnevelésről elmondot
ták, hogy minden intézetben él
ni kell ennek lehetőségeivel, 
csakis megelőzéssel lehet jelen
tős mértékben csökkenteni a 
megbetegedések, a halálozások 
számát, javítani a lakosság 
egészségügyi helyzetét. Orszá
gunkban még gyerekcipőben 
jár az egészségügyi felvilágosí
tó munka, a megelőzésre neve
lés, általában az egészséges 
életre, életmódra való felkészí
tés. A jövőben társadalmi össze
fogással ezen is javítani kell. Az 
egészségnevelés rendszerét is 
meg kell újítani, a társadalom, 
a lakosság segítségével. Annál 
is inkább, mivel jelenleg csu
pán egy kis „profi" csapat -
országosan alig 120 fő - fog
lalkozik „egészségneveléssel". 

Nem terjedtek el olyan űj 
módszerek, melyek a változó 
körülményekhez alkalmazkod
tak volna. Az egészségnevelési 
stratégia csak igen általános 
mondanivalót, differenciálatlan 
módszerajánlásokat tartalma-

zott. Főbb tartalmi kérdései: 
életmód, életminőség, az egész
séges jövőkép stb., nem kerül
tek a tudományos érdeklődés 
homlokterébe. Az ismereteknek 
a tömegekhez való eljuttatása 
nem volt mindig tudományosan 
és kellően előkészítve. Az anya
gi, gazdasági és személyi felté
telek is csökkentek. 

Külön „szakprobléma", hogy 
a mindennapi gyógyító, meg
előző munkában elsősorban a 
gyógyító munka dominál. 
A szakemberek többsége kevés 
érdeklődést tanúsít az ember és 
a környezet, az életmód és az 
egészség minősége, az egész
ségkultúra és a betegségek kö
zötti összefüggések iránt. Az 
egészségügyi szervezet - úgy 
tűnik - nem fogadta be az 
egészségnevelést' Nem is alkal
mazta, ezért nem is épülhetett 
be az orvosok, az egészségügyi 
dolgozók mindennapos munká
jába. Az Országos Egészségne
velési Intézet új szervezeti felál
lásban és hatásos akcióprogra
mok kidolgozásával igyekszik 
az egészségnevelést a holtpont
ról kimozdítani. Reméljük, 
hogy eredményesen. 

Dr. Veress Sándor 
Szeged 

�ntézkedett az igazgatóság 
Lapunk március 15-i számá

ban, Egy állomás viszontagsá
gai címmel cikket közöltünk 
Biatorbágy állomás fűtési és 
egyéb rendellenességeiről. Ez
zel kapcsolatban Juhász Sán
dor, a budapesti igazgatóság 
műszaki osztályának helyettes 
vezetője a következőket vála
szolta: 

.,Biatorbágy felvételi épületé
nek műszaki átadása 1976. de
cember 16-án, a központi fűtő
berendezés műszaki átadása 
pedig 1982. december 20-án 
volt. A két időpont között a fel
vételi épület fűtése olajkályhák
kal történt. A forgalmi irodában 
a cikk megjelenésének időpont
jában két olajkályha üzemelt, 
mert a központi fűtés vágányok 
alatt húzódó, előremenő vezeté
kében tavaly, december 9-én 
csőtörés következett be. A hibát 
március 30-án kijavították, és 
azóta a központi fűtés megfele
lően üzemel. 

A felvételi épületben beázás 
nyomai sem a mennyezeten, 
sem pedig az üvegezett hom
lokzati felületen nem tapasztal-

hatók. Az ablakokra reluxa fel
szereléséről még a nyár előtt 
gondoskodunk. A szódavízellá
tást is· megszerveztük. 

A pénztárcsarnokban nincs 
központi fűtés. Annak terveit a 
MÁV Tervező Intézettel elké
szíttetjük és kivitelezzük. A vá
róteremben az említett csőtörés 
miatt nem volt fűtés. 

A pénztárablakok felett vé
gigfutó repedések vannak, az 
árupénztár üvegtégla fala kis
mértékben deformálódott. 
A szerkezet statikai vizsgálatát 
a MÁV Tervező-Intézetnél meg
rendeltük. Annak eredménye 
alapján a szükséges munkálato
kat soron kívül elvégezzük. 

Meg kell jegyeznem, hogy a 
fűtőberendezés kezelése a léte
sítményt üzemeltető feladata. 
Ezért Biatorbágyon ez a pft
épületet üzemeltető győri pá
lyafenntartási főnökség köteles
sége. A kazánok üzemeltetésé
hez a tápvizet Bicskéről tartály
kocsikban kell szállítani Biator
bágyra, mert az ottani kutakból 
nyerhető víz nem alkalmas a 
kazánok üzemeltetésére. A föld 

Harminckilenc év után 

Megtalálta férje sírját 
A második világháborúban, geként. A két özvegy első útja a 

hazánk felszabadítása során sírhelyhez vezetett. Branyiszla
több ezer szovjet katona vesz- va Ivanovna elmondotta, hogy 
tette életét. A felszabadító se- nagy lelki megnyugvás számá
regben harcolt a 25 éves Bra- ra az, hogy férje és harcostársai 
nyiszlava Ivanov is. Egy ukraj- hősöket megillető környezetben 
nai kis faluban született és élt'nyugszanak. 
feleségével és gyerekeivel Az élet viharaitól meggyötört 
mindaddig, amíg fegyvert nem asszony elutazásakor férje sírjá
fogott a betolakodó fasiszták ról egy marék földet vitt magá
ellen. val szülőföldjére, hogy a szibé-

1944. december 28-án, a Du- riai építkezésen 29 éves korá
nakeszi felszabadításáért vívott ban meghalt fiuk sírjára he
harcokban vesztette életét. lyezze. 
Négy gyermeke és felesége hiá
ba várta haza az apát. A tragé
dia óta több mint harmincki
lenc év telt el. A gyerekeket 
egyedül nevelő feleség nehezen 
nyugodott bele férje elvesztésé
be, és abba, hogy a sírhelyét 
sem ismeri. Hosszas kutató 
munka után a közelmúltban 
végre megtudta, hogy férje -
tizennégy társával együtt - kö
zös sírban fekszik a Dunakeszi 
Járműjavító Üzem parkjában. 

Az ötvennyolc éves Branyisz
lava Ivanovna és sógornője 
(akinek férje ugyancsak 1944., 
december 28-án esett el Érden), 
hazánkba utazott. Április 2-től 
egy hetet töltöttek Dunakeszin, 
a járműjavító, és annak egyik 

Vetési Imre 

alatti vastartály lyukas ugyan. 
de a kazántápvizet nem ebben 
tárolják, hanem egy szigetelt 
betontartályban, amelyet ta
valy adtak át. A vastartályt 
csak ideiglenesen használták. 

A budai járási KÖJ ÁL véle
ménye szerint Biatorbágy köz
ségben ivásra alkalmas, jó mi
nőségű víz nem található. Ezért 
ott 30 ezer forintért jó minőségű 
vizet adó kutat magánvállalko
zó sem tudna fúrni. A Biatorbá
gyi Nagyközségi Tanács szóbeli 
információja szerint a gondokat 
1987-ben tudják orvosolni. az 
akkor megépítésre kerülő re
gionális vízmű segítségével. 

A budapesti vasútigazgató
ság műszaki osztályának veze
tője a létesítmények hanyag el
lenőrzése, karbantartása, és a 
fűtési rendszer kifogásolható 
üzemeltetése miatt a felelősök 
ellen fegyelmi eljárást kezde
ményezett. Biatorbágy állomás 
fűtésrendszerét egyébként még 
átvizsgáljuk, és a fűtési szezon 
kezdete előtt esetleg szükséges 
javításokat elvégezzük. A cikk
ben feltárt gondokért köszöne
tünket fejezzük ki. " 

Munkavédelmi hetek 

A nemzetközi munkavédelmi 
hetek keretében a pécsi körzeti 
üzemfőnökség területén is több 
rendezvényre került sor. Komló 
állomáson például munkavé
delmi vetélkedőt rendeztek, 
amelyen Komló, Sásd és Ma
gyarszék állomások csapatai 
vettek részt. A győztes Magyar
szék állomás háromtagú csapa
ta lett. 

A pécsi oktatási főnökségen 
munkavédelmi plakátkiállítás 
nyílt. Több szolgálati helyen 
egészségügyi és közlekedés
biztonsági előadások hangzot
tak el. 

dolgozója, Szabó Gábor vendé- A két özvegy 'Virágot helyezett el az emlékmünél 



Újítók tanácskozása 
a uegedi igazgatóságon 

Kiváló feltalálók 

Az újítómozgalom eredmé- hogy a kifizetett újítási dijon fe
nyeirol és további feladatairól lül, tavaly közel '10 ezer forint 

A RUM NEKIK NEM ITAL 

volt szó azon a tanácskozáson, jutalmat kaptak a mozgalom 
amelyet április 26-án tartották élenjárói, s nyolcan kapták meg Komárom határállomáson - Szegeden, az igazgatóság épü- a Kiváló Újító kitüntetés valaa felületes rakodások következ- letében. melyik fokozatát. Az idén pedig tében - sok gabonával rakott Sa;tos Péter igazgatóhelyet- Budapesten hárman vették át e kocsi tartalma szóródik szét a tes beszámolójában elmondot- kitüntetés bronz fokozatát. sínek között. A:z. állomás forgal- ta, hogy tavaly a vasútigazgató- · A vasútigazgató-helyettes mi szakszolgálatának dolgozói, ság területén 853 újítást adtak szólt arról is, hogy a MÁV Veszocialista brigádjai az év elején be, ebből 490-et elfogadtak és zérigazgatóságának a VI. ötelhatározták, hogy nagyarányú 484-et hasznosítottak. A több éves terv célkitűzéseinek megtakarítási akcióba kezdenek. mint 3 millió forint gazdasági valósítása érdekében meghirde-Február 1. és március 29-e eredményt hozó újítások után tett újítási versenyben a szegeközött 34 vagon szemetet, hulla- 636 ezer forint ú;ítási dí;at fi· diek a harmadik helyen végezdékot gyűjtöttek össze. A sze- zettek ki. Emelkedett az ener- tek. 

· Biikfl Dénes, Kovács Tibor és 
Laczkó Tamás, a Távközlő és 
Biztosítóberendezési Központi 
Főnökség munkatársai a Kivá• 
ló feltaláló kitüntetés ezüst fo
kozatát kapták meg az adat
elosztó és formátumvezérlő ké
szülék kidolgozásáért. A felta
lálókkal és a díjnyertes készü
lékkel a főnökség Kmetty utcai 
épületében ismerkedtem meg. 

Elektronikus 
vonatfelvétel 

métből kiválogatták a még giagazdálkodással kapcsolatos A tanácskozás második réhasznosítható anyagokat és ga- újítások száma, a bevezetett 18 szében Sajtos Péter kitüntetést bonaféléket. Ez utóbbit a MA- ilyen témájú javaslat közel egy- adott át Herczeg László szegedi VOSZ-nak adták vadetetésre. millió forint megtakarítást ered- és Pásztor Ferenc kiskunhalasi Milyen műveletek elvégA vagontartozékokat (rinfuzá- ményezett. A:z. újítók megbe- újítónak, 37-en pénzjutalomban zésére alkalmas a találmány?_ kat, rakodólapokat, féktuskókat csüléséröl szólva elmondotta, részesültek. G. J. kérdeztem Büky Dénes fejlesz-stb.1 pedig a kocsijavítónak ad- tómérnököt. ták át. Hasonló módon haszno- 1--------------------------1 _ A vonatok adatfelvételét sították az összegyűjtött tüzelő-
és az adattáviratok elküldését féléket is. 
végzi. Közben ellenőrzi is az E nagyarányú kampányban ú1•ítási ankét az Északiban adatok helyes felvételét, leírá-mintegy 4500 társadalmi mun- sát és elvégzi a szükséges ösz-kaórát töltöttek el a komáromi É ki , � , , u·· b , "li 7 é , "ítá . ké szegze'seket. A:z. adattá'vi·rathoz vasutasok. A:z. sza · Jannujav1to zem en apn s 1 - n UJ s1 an tot 

rendeztek. A:z. üzem újítási eredményeiről Vadászi Pál fejlesztési lyukszalagot készít. Kizárja az 
főmérnök számolt be. Elmondotta többek között, hogy tavaly 426 emberi tévedés lehetőségét, 

-------------1 újítási javaslatot dolgoztak ki az üzemben, s ebből 203-at haszno- gyorsabbá, pontosabbá teszi az 

(s) 

Tiszta állomások 

A debreceni igazgatóság és a 
Szabolcs-Szatmár megyei Vö
röskereszt-szervezet oklevéllel 
jutalmazta a tisztasági mozga
lomban élenjáró állomásokat. 

A szolgálati helyek az elmúlt 
évi munkát két alapvető feladat 
köré csoportosították. Egyik fel
adat volt, hogy saját munkate
rületük, azaz „ második ottho
nuk" legyen emberibb, szebb és 
otthonosabb. Ennek keretében 
parkosítottak az állomások 
előtt, az őrhelyek környékén. 
A másik, az utasok által hasz

. nált területek, helyiségek, sze-
mélykocsik tisztántartására irá
nyult. 

sítottak. A:z. újításokból származó megtakarítás eléri a 36 és fél adatfelvételi folyamatot. A ki
millió forintot. sérleti üzem néhány hónapon 

A:z. ankéton az újítási mozgalomban kiemelkedő eredményeket belül elkezdődik. Elsősorban a 
elért dolgozókat jutalomban részesítették. A:z. ünnepség után határállomások fogják használ
megnyitották az elmúlt évben elfogadott újításokat dokumentáló ni, de szó van arról is, hogy né
fotó- és tablókiállitást. hány rendezőpályaudvar is kap 

belőle. 
- Hogyan merült fel egy 

ilyen készülék megalkotásának 
az ötlete? 

- A MÁV-nál már régóta 
foglalkoznak a számítógépes 

\ adatfeldolgozás elterjesztésén. 
• Ahhoz azonban, hogy az adat

feldolgozó rendszer jól működ
jön, a kiindulási adatoknak 
pontosaknak kell lenniük. A té
vedés, a hiba lehetőségét mini
málisra kell csökkenteni, ehhez 
viszont az adatok felvételének 
automatizálása szükséges. A 
mi készülékünk viszont éppen 
erre alkalmas. 

. A megye állomásai közül a ,, 
legtöbbet Mátészalka, Nyírgel

Laczkó Tamást a találmány 
fogadtatásáról kérdeztem: 

- Meg kellett harcolniuk az 
elismerésért? 

se, Kállósemjén, Baktalóránt
háza, Tarcal, Tiszalök, Vaja
Rohod, Nyírbogdány és Kis

várda állomások, valamint 
Nyíregyháza VFF Kisvárda ál
lomásának dolgozói tették. 
A megyei szervezet a környezet 
védelmében nyújtott munkáju
kért Papp Ferencné Mátészal
ka, Hadházi Sándor Nyírbátor, 
Nagy József Nyíregyháza pft., 
Zuberecz Gyula és Deák Fe
renc Nyíregyháza vontatás dol
gozói a Környezet Védelemért 
jelvényt vehették át. 
- A Hazafias Népfront megyei 
szervezete is értékelte a vasuta
sok kiemelkedő munkáját. Do
bó Györgyöt Kállósemjén, 
Tanczel Györgyöt kisvárdai vil
lamos vonalfelügyelóség, Fe
kete Endrénét Tarcal, Balogh 
Lászlónét Tiszalök, Jancsó Ist
vánnét Kisvárda állomásokról 
Kiváló Társadalmi Munkás ki
tüntetésben részesítette. 

(os-ba) 

A heves zápor amilyen 
gyorsan jött, olyan 
gyorsan el is vonult. A:z. 

égen ragyogott a nap. A:z. uta
sok a váróteremből kitódultak a 
friss levegőre az állomás elé. 
A szolnoki és a miskolci vona
tok érkezésére vártak. 

- Sándor! - kiáltott Ko
vács András vonatvezető a tá
volodó Varga Sándor után. -
Azt a kővel rakott két Kz-kocsit 
lökjétek meg. Péter majd itt 
.. összegombolja" a két üressel, 
aztán a harmadikon vonatra 
jár. 

- Meglesz András bátyám! 
- Te meg Péter - szólt a 

mellette álló fiúnak -, ahogy 
összekapcsoltad a kocsikat, fel
szállsz a fékre, és óvatosan rá
eflgeded a vonatra. 

A vonatvezető ezután be
ment a forgalmi irodába ren
dezni a menetokmányokat. Pé
ter várta a kővel rakott kocsi
kat, és }ü>zben oda-odapillantott 
a felvél@li épületének támasz
kodó, fehérblúzos, kék szok
nyás kislányra, aki viszonozta a 
fiú érdeklődését. Nem volt sok 

A tanácskozás résztvevői 

idő a szemlélődésre, mert Péter 
észrevette, hogy gurul a két te
herkocsi az álló vagonok felé, 
amelyek fékjét már korábban 
felengedte. A:z. ütközők között 
állva várta az érkező kocsikat, 
hogy a csavarkapcsot a kellő 
pillanatban rádobja a másik ko
csi vonóhorgára. A kocsik a szo
kásosnál gyorsabban közeled
tek. 

Amikor csattantak az ütkö
zők, sikerült rádobnia a csavar
kapcsot a vonóhorogra, de a 
nagy sebesség miatt visszapat
tanó vagonok oly erövel feszí
tették meg a csavarkapcsot, 
hogy az a sínpár közé vágta a 
fiatalembert. Fölötte jóformán 
meg sem lassultak a vagonok. 

Az utasok felszisszentek ré
mületükben. A forgalmi irodá
ból is többen kiszaladtak. A vo
natvezető odakiáltott Péternek: 

- Hasalj le! 

(TüttéS Tibor felvételei) 

P
éternek eszébe jutott a ta
pasztaltabb kocsirende
zők intelme. Ilyenkor a 

jobb, vagy a bal sínszál mellé 
kell hasalni, hogy a középen ló
gó csavarkapocs fejbe ne vágja. 
Az ijedtség azonban meggátolta 
a megfontoltabb cselekvésben. 
Menekülni akart a kocsik alól. 
A tovagördüló kerekek között 
igyekezett kimászni az ürszel-

vénybe. Már majdnem sikerült, 
amikor hirtelen megbotlott, és 
arccal a bazaltköves' földre 
esett. Az utasok úgy látták, 
hogy bal lábát az, egyik kerék 
menthetetlenül levágja. Péter 
azonban az utolsó pillanatban 
kirántotta lábát a kerék elől, s 
mozdulatlanul feküdt a sínek 
mellett. 

Kovács András, aki szintén 
végignézte a majdnem tragikus 
eseményt, gyorsan felugrott az 

- Bizonyítanunk kellett, de 
viszonylag könnyű volt elfogad
tatnunk. Gondolom azért, mert 
szüksége van rá a MÁV-nak. 

Jegyváltó 
automata 

Most min dolgoznak? 
Már korábban kidolgoz

tunk egy elektronikus menet
jegykiadót - veszi át a szót 
B ük y Dénes. - Jelenleg tíz da-
rab működik már. A készülék 
széles körű bevezetése előtt a 
használók, vagyis főként az uta
sok igényeinek megfelelően 
még tökéletesítjük. Várhatóan 
a Nyugati pályaudvar pénztá
raiban állítunk be ilyen gépe
ket. Van iránta érdeklődés, 
mert csökkenti az adminisztrá
ciót, és megtakarítja a menet
jegy tárolásához szükséges 
helyet, illetve az importpapír 

egyik kocsi fékbódéjára, és oda
kiáltott az utasoknak: 

- Segítsen valaki a kollé
gának, nekem meg kell fogni a 
kocsikat! 

Többen is odaszaladtak a sá
padt fiatalemberhez. Közöttük 
volt az a kislány is, aki néhány 
perccel előbb még a falnak tá
maszkodva napozott. Zsebken
dővel törölgette a fiú véres ar
cát. Péter azonnal megismerte a 
lányt. 

- Nagyon kedves, köszö
nöm, hogy segít. 

- Szóra sem érdemes, ne tö
rődjön most ezzel - válaszolta 
a lány, miközben az utolsó vér
cseppet is felitatta zsebkendőjé
vel a homlokáról. 

A következő percben már 
együtt mentek a pero
non lévő padhoz, és 

meghitten beszélgettek. A:z. uta
sok azt gondolták, hogy a fele
sége. Ám Molnár Júliát - így 
hívták a kislányt - Kerekes 
Péter vonatkísérő négy hónap
pal később vezette az anya
könyvvezető elé ... 

Bíró László 

A három feltaláló 

árát. Még egy újdonságról szá
molhatunk be: elkészült a 
RUM, vagyis a rugalmas mun
kaidő-nyilvántartást ellenőrző 
készülék ... 

- Mióta dolgozik a MÁV-
ál? n 
- 1970-ben végeztem el a 

Műszaki Egyetemet, azóta meg
szakítás nélkül az adatátviteli 
és rögzítésfejlesztési csoport
ban dolgozom - mo-ndja Büky 
Dénes. - Szeretem a munká
mat. Nagyon izgalmasnak tar
tom a mikroprocesszoros tech
nikák elterjesztését. Sokszor 
még otthon is foglalkozom a 
benti feladatokkal. Szabad 
időmben legszívesebben szak
irodaimat olvasok, ha éppen 
nem foglal el a családom, nem 
utazunk, vagy nem az Operá
ban vagyunk. A két utóbbi te
vékenység ugyanis családunk 
kedvenc időtöltése. 

Laczkó Tamás 1958 óta dol
gozik a MÁV-nál, sót ezt meg
előzően itt volt ipari tanuló is. 

- Jól érzi itt magát? 
- Különben nem marad-

nék. Leköti érdeklődésemet ez 
a sokirányú munka. Én terve
zem a nyomtatott áramkörű le
mezeket. Nagy koncentrációt 
igényel, ezért gyakran hazavi
szem a feladatot, hogy otthon 
nyugodtan meg tudjam oldani. 
Én is elmondhatom, hogy az 
egyik hobbim a munkám. 
A másik a tájfutás. Tizennégy 
évig első osztályú versenyző 
voltam a Törekvésben. Most is 
versenyzem, de már legszíve
sebben a versenyek szervezésé-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

vel és a térképek rajzolásával 
foglalkozom. Ezenkívül Veróce
maroson építek egy hétvé'gi há
zat. Ezek után nem csoda, ha a 
legnagyobb ellenségem az idő. 

Kovács Tibor 1967-ben a fel
sőfokú távközlési technikum el
végzése után jött a MÁV-hoz. 

- Itt rögtön adatátvitellel 
kezdtem foglalkozni. Akkor 
még nem sokat tudtam róla, de 
nagyon élveztem, hogy olyan 
területen dolgozhatok, ahol ne; 
migen voltak elődök. 

Mit, mikor, 
hogyan? 

Gyakran adnak be újítá
sokat? 

- Igen, de csupán ,.admi
nisztrációs kérdés", hogy mikor 
végezzük a munkaköri köteles
ségünket, és mikor újítunk. Egy 
biztos: az újításként elismert 
munka mögött nálunk mindig 
;elentős alkotói tevékenységnek 
kell lennie. Nekünk ez a készü
lék az első, találmányként érté
kelt munkánk. 

- A munkáján kívül mivel 
foglalkozik szívesen? 

- Ha akad szabad időm, 
örömest kirándulok a családdal. 
Tagja vagyok a vezérigazgató
sági sportkör turista szakosz
tályának. De valójában kevés a 
szabad időm, mert ezt a mun
kát én sem tudom abbahagyni 
a munkaidő végével. Otthon is 
foglalkoztat egy-egy jó ötlet, új 
megoldás . 

Kara Nagy Irén 

r--------------------------

Szombathelyi sikerek 
A MÁV újítási versenyében 

Mint �rról már lapunkban is 
hírt adtunk, a MÁV Vezérigaz
gatósága a vasutas-szakszerve
zettel egyetértésben, a VI. öt
éves terv célkitűzéseinek meg
valósítása érdekében, 1981. ja
nuár l-től 1985. december 31-ig 
újítási versenyt hirdetett a vas
útigazgatóságok részére. Az el
ső három helyezett félévenként 
anyagi elismerésben részesül. 

A:z. értékelő bizottság az 1983. 
második félévi eredmények 
alapján az alábbi helyezési sor
rendet állapította meg: 1. a 
szombathelyi, 2. a szegedi, 3. a 
pécsi, 4. a miskolci, 5. a debre
ceni és 6. a budapesti vasút
igazgatóság. A:z. első három 
helyezett igazgatóság területén 
dolgozó legeredményesebb újí-

MÁV Építőgépjavító Üzem. 
második a MÁV Kitérőgyártó 
Üzem. 

A B csoportban első a MÁV 
Szentesi Ép_ítési Főnöksé�. má
sodik a MA V Miskolci Epítési 
Főnökség. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
biztosító-berendezési és -auto
matizálási szakosztálya a vas
utas-szakszervezet budapesti 
tanácsával közösen értékelte a 
közvetlen felügyeletük alá tar
tozó szervek elmúlt évi újítási 
versenyét is. A győzelmet a 
szombathelyi távközlési és biz
tosítóberendezési főnökség sze
rezte meg. 

Gyóni Béla 

tók között 30, 25, illetve 20 ezer ------------
forintot osztanak szét. 

Értékelték a járműjavító 
üzemek részére 1983-ra hirde
tett újítási versenyt is. A:z. első 
helyet a szo�bathelyi járműja
vító szerezte meg, második az 
És2;aki, harmadik a Landler, 
negyedik a székesfehérvári, 
ötödik a szolnoki, hatodik a du
nakeszi, hetedik a debreceni és 
nyolcadik a miskolci járműjaví
tó lett. Az első öt helyezett 
üzem összesen 60 ezer forint ju
talomban részesül. 

A:z. építési főnökségek máso
dik félévi versenyének eredmé
nyei. Az A csoportban első a 

újítók figyelmébe 
A MAV Vezérigazgatóság 

tervgazdasági és műszaki fej
lesztési szakosztályának Lenin 
komplex szocialista brigádja 
minden hónap els6 csütörtökén, 

14-t6I17 óráig tájékoztató ügye
leti szolgálatot tart a Budapesti 
Vasutas Sport Clubban (Buda
pest, VI. Szfv utca 23. Telefon: 
36-71, városi: 428-360). Az. érdek
I6d6k újltási és szabadalmi 
ügyekben kaphatr,ak fetvilágo
sftáat. Munkanapokon 8-tól 16 
óráig a 01/38-25, vagy a 01/32-36 
telefonszámon is adnak tájé
koztatút. 
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Ifjúsági fórum 
Székesfehérváron 

Csatavesztés Romhányban 
Száztizenkét fiatal vasutas Történelmi könyveink egyik 

részvételével tartották meg az legfényesebb fejezete a Rákó
ihúsági fórumot a székesfehér- czi-szabadságharcról szól. Tud
vári körzeti üzemfőnökségnél. juk, bogy annak idején. 
A megjelenteket - köztük Be- 1710-ben a kurucok Romhány
nedek Lászlót, az üzemi pártbi- nál a császári labanc seregektől 
zottság titkárát és Szeder János súlyos vereséget szenvedtek. 
szb-titkárt - Heim Márton, a A romhányi csata emlékét a 
KISZ-bizottság titkára üdvözöl- község határában a fejedelem 
te, majd Rácz Alpár, a körzeti arcképével díszített turulszobor 
üzemfőnökség vezetője adott át- őrzi. A vasútállomásról is látha
tekintést a csaknem 220 kilomé- tó öreg mogyorófát a helybeliek 
teres vonalszakasz vasutasaira Rákóczi-fájáilak nevezik. Azt 
háruló feladatokról. tartják, hogy az 1710-es csatát a 

Ezt követően az írásban fel- közeli dombról szemlélte a ve
tett kérdésekre válaszoltak az zér. Lovaglóostorát ott a földbe 
üzemfőnökség vezetői. Ennek szúrta, és ebből nőtt ki a ma is 
során Szeder János többek kö- élő, terebélyes mogyorófa ... 
zött elmondta, hogy Fehérvá- Aki Vácról Balassagyarmat 
ron tavaly 103 fiatal részesült felé utazva Diósjenőn átszáll a 
szakszervezeti üdültetésben, s „piroskának" becézett Bz-mo
ez a 36,8 százalékos arány is a torvonatra, fél óra elteltével a 
fiatal vasutasok megbecsülését vonal végállomásán, Romhány
tükrözi. Vannak persze gondok, ban sétálhat a történelmi múltú 
problémák is. Erre utal például utcákon. Ilyentájt, kora tavasz
a fiataloknak az a kérdése, szal csöndes a község. Az állo
hogy a művelődési házban mi- máson a balassagyarmati kör
ért szűnt meg az ifjúsági klub. zeti üzemfőnökség legfiatalabb, 
Ezt csak részben indokolja, mindössze huszonkilenc éves 
hogy vezetői jelenleg sorkato-
nai szolgálatot teljesítenek, 

főnöke Varga László fogad. ki. Megtudom, hogy a Kerá
A fiatal állomásfőnök tizenegy miagyár elmúlt évi kocsifeladá
éve dolgozik a vasútnál; az állo- sa csupán 208 volt, a leadásra 
mást 1982 óta vezeti. Romhá- került 901 kocsival szemben ... 
nyon kívül a szomszédos Bánk Először nem értettem, hogy a 
állomás is ide tartozik, így tehát több milliós beruházással épí
harminc beosztott mindennapi tett három új vágányon miért 
munkáját tartja szemmel a fő- ilyen minimális a kocsifeladás. 
nök, aki feleségével, kisfiával és Aztán rávilágítottak az okokra: 
kislányával együtt a felvételi amit a vasút egy 24 órás f ordu
épület emeletén levő kétszobás, lóban két dízelmozdonnyal el 
fürdőszóbás szolgálati lakásban tudna fuvarozni, azt a gyár a 
lakik. balassagyarmati 2. számú Vo-

Az egykori fűtőházi épület a lán huszonöt Zil-teherautójá
gőzvontatás felszámolása óta val juttatja el a rendeltetési 

csak vonatkísérő laktanyaként helyekre. Ugy látszik a gyár ve
üzemel. zetőségének így kényelmesebb, 

Beszélgetésünkbe bekapcso- mivel a feladott áruk fuvardíját 
lódik Szlezák László raktárnok- az átvevő fizeti. Kérdezhetnénk 
árupénztáros, az állomás szak- persze, hogy hol vannak a vas
szervezeti bizalmija is. Elmond- út fuvarszervezői? 
ják, hogy a községet ma főként f:- főnök reméli, hogy előbb
az Építési Kerámiagyár termé- utobb fordul a kocka, és a vasút 
kei - a fal- és padlóburkoló is tevékenyen kiveszi a részét a 
csempék - teszik ismertté Eu- megtermelt csempék elszállítá
rópa-szerte. Az állomás háta sából. Vagy Romhányban min
mögött látható új, impozáns den csatát hagyományosan el 
épületegyüttesből álló gyárat kell veszíteni? 
1981-től iparvágány szolgálja R. Ketykó István 

mert nagyobb részben a csök
kenő érdeklődés vezetett az if
júsági klub megszűnéséhez. Az 
aktivitás élénkülése minden 
vonatkozásban sokat javíthat 

Gozös - talapzaton 
a fiatal vasutasok helyzetén. 

(tunyogi) 

Pályázati 
felhívás 

A SZOT Munkavédelmi 
Továbbképző Intézete felvé
telt hirdet az 1984/85-ös tan
évre. 

Jelentkezni lehet: szak
mérnöki, üzemmérnöki, fel
sőfokú, valamint középfokú 
szakképesítő tagozatra. 
(Nem műszaki végzettségű
ek részére). 

Érdeklődni, illetve jelent
kezési lapot igényelni a Vas
utasok Szakszervezete szoci
álpolitikai, munka- és kör
nyezetvédelmi osztályán le
het. Cím: Budapest, VI., 
Benczúr u. 41. Telefon: 
19-57. 

Szocialista brigádoknak 

A veszprémi körzeti üzemfő
nökség vontatási telepén márci
us 21-én talapzatra helyezték 
azt a 375-1032-es pályaszámú 
gőzmozdonyt, amelyet a Ganz
MÁV AG dolgozói 25 évvel ez
előtt - a Tanácsköztársaság 40. 
évfordulója tiszteletére - adtak 
át a MÁV-nak. Ez volt az utol
só gőzös, amelyet a magyar 
vasút rendelt. 

A vontatási üzemegység 
szakemberei társadalmi mun
kában „konzerválták" és állítot
ták talapzatára a műemléknek 
számító mozdonyt. Az ünnepsé
gen megjelent Csonka Zoltán, 
a megyeszékhely pártbizottsá
gának első titkára, Maróti Re
zső, a városi tanács elnöke, 
Kapronczai János vasútigazga
tó és Hüttl Pál, a Közlekedési 
Múzeum főigazgató-helyettese 
is. A társadalmi munkában 
élenjáró vasutasoknak az igaz
gató pénzjutalmat adott át. 

A kiállított mozdony a vontatási üzemegység területén 

A kiállított mozdony népsze- a nosztalgiát ébresztő, múltat 
rű lett a város oktatási és neve- idéző gőzöst, amelyről avatott 
lési intézményei körében. Óvo- szakember ad tájékoztatást az 
dások és iskolások tekintik meg érdeklődőknek. 

KRESZ- és munkavédelmi vetélkedő 
Szolnoki sikerek Nyíregyházán 

a súlyemelő vasutas bajnokságon 
Az élet megannyi területén, 

naponta számtalan előre nem 
látható veszélyhelyzet leselke
dik ránk. A statisztikák tanúsá
ga szerint azonban a közúti és 
üzemi balei.eteknek a legna
gyobb része a KRESZ- és a 
munkavédelmi szabályok isme
rete, illetve alkalmazása esetén 
nem következett volna be. 

A dunakeszi városi rendőrka
pitányság és a járműjavító 
üzem vezetői felismerték a 
megelőzés, a tömeges oktatás 
fontosságát, s az üzem szocialis
ta brigádjai között meghirdet
ték a KRESZ- és munkavédel
mi vetélkedőt. A Közlekedés
biztonsági Tanács, az eredmé
nyes felkészülést segítő segéd
anyagai mellett, munkavédelmi 
eszközökből rendezett kiállítást 
az üzemi étkezde előcsarnoká
ban. Az érdeklődők közelebbről 
is :negismerhették a robbanás
veszélyes munkaterületen dol-

gozók épségét védő antisztati-
kus ruhát, a hallás csökkenését Április 14-15-én _ első al
gátló SILENTA fültokot. A ve- kalommal Nyíregyházán _ há
télkedőn való eredményes ver- rom súlycsoportban találkoztak 
senyzést, az egészségügyi isme- a vasutas súlyemelők az egyéni 
retek bővítését, a betegségek országos bajnokságon. Nyolc 
időbeni felismerését, megelőzé- együttes _ felnőtt, ifjúsági I. és 
sét, nagyszerűen segítette az ifjúsági II. kategóriában üzemi orvos előadás-sorozata, mintegy 100 versenyzője mérte 
melyen közel négyszázan vet- össze tudását. Nyíregyháza vá
tek részt. ros és az NyVSSC súlyemelő 

A kitűnő előkészítésnek, a jó szakosztálya kitűnő házi-propagandának tulajdonítható, gazdának bizonyult. A résztve
hogy a vetélkedőt csak két for- vők ideális körülmények között 
dulóban tudták lebonyolítani. versenyezhettek. 
A munkavédelmi hónap jegyé-
ben szervezett vetélkedőn 76 A 22 bajnoki cím közül hetet 
háromtagú csapat versengett. a szolnokiak, ötöt-ötöt a Szom-

Az első és második forduló bathelyi Haladás és az 
győztesei: KRESZ-ből a Petőfi NyVSSC szereztek, a többin a 
Sándor és az Ady Endre szocia- D:r-.JVSC, a Testvériség és a 
lista brigád, munkavédelemből MAV Nagykanizsai TE oszto
a Március 8. és a Szárnyaske- zott. Az _al�bbia�ban a sú�ycso
rék szocialista brigád képvise- portonkentl gyoztesek, ossze
lői. tettben elért eredményét közöl-

Vetési Imre jük. 
Felnőttek:· 60 kg: Ondi Lász

Édesanyák köszöntése 
ló (NyVSSC) 245. �7,5 kg: Si
mon Imre (MÁV Nagykanizsai 

TE) 270. 75 kg: Kürti László 
(Szolnok) 275. 82,5 kg: Vaspöri 
Ottó (Haladás) 305. 90 kg: Kas
sai László (NyVSSC) 320. 100 
kg: Kajdi Tibor (Szolnok) 305. 
110 kg: Molnár Miklós 
(NyVSSC) 367,5. 

Ifjúsági I. korcsoport: 48 kg: 
Nagy Tibor (DMVSC) 120. 56 
kg: Mangu Sándor (DMVSC) 
140. 67,5 kg: Hajzer András 
(NyVSSC) 232,5. 75 kg:Tóth 
Róbert (Szolnok) 297,5. 82,5 kg: 
Kiss Ferenc (NyVSSC) 295. 100 
kg: Kiss Zoltán (DMVSC) 300. 

Ifjúsági II. korcsoport: 48 kg: 
Palócz József (Haladás) 145. 52 
kg: Lukács Zsolt (Szolnok) 190. 
56 kg: Pánitzer Sándor (Hala
dás) 175. 60 kg: Borsi István 
(Szolnok) 175. 67,5 kg: Németh 
Sándor (Haladás) 215. 65 kg: 
Szabó Tibor (Haladás) 215. 82,5 
kg: Schleisz Ferenc (Testvéri
ség) 262,5. 9.0 kg: Nagy Csaba 
(Szolnok) 257 ,5. 100 kg: Böősi 
Attila (Szolnok) 270. 

Május 3-án, a vasutas-szakszervezet központjában. 
az anyák napja alkalmából - a ha�yományokhoz híven 
- bens6séges ünnepséget rendeztek a MAV-nál dolgo
zó huszonhat nagycsaládos édesanya tiszteletére. 

Löverseny szocialista brigádoknak 

A N6pköztársaság úti általános iskola IV /b. osztályos 
tanulóinak verses műsora után. szakszervezetünk el
nöks6ge nevében Nagy lstv,nné, a központi vezet6ség 
tagja, a n6bizottság elnöke köszöntötte az édesanyá
kat, méltatta helytjllásukat, áldozatváHalásukat. hiszen 
a meghlvott huuonhet 6desanya összesen 116 gyer-
meket nevel. 

Az ünnepségen Prókai s,ndomé, a központi vezet6-
H9 mellett mt1köd6 n66izottság titk6ra adta át a pénz
jutalmat az éd ... nyáknak. 

A Központi Hivatalok és Intézmények Szakszervezeti Bizott
sága a Nyugati pályaudvar és a MÁV-vezérigazgatóság MHSZ
klubja közreműködésével, a szocialista brigádoknak lőversenyt 
rendezett. Huszonhat brigád 78 tagja - köztük 41 női dolgozó -
vállalkozott arra, hogy összemérje képességeit. A szakszervezeti 
bizottság nevében Oszlár József értékelte a versenyt, majd 
tárgyjutalmat és emléklapot adott át a legkiemelkedőbb ered
ményt elérók részére. 

A brigádok egymásközti vetélkedőjében a MÁVTI „Tempó" 
szocialista brigád 113 köregységgel első, a MÁVTI „Bláthy Ottó" 
szocialista brigád csapata 111 köregységgel második, a MA V Szá
mítástechnikai Üzem „Summa" szocialista brigád csapata 106 
köregységgel harmadik helyezést ért el. 

- Névadó ünnepség. A szé
kesfehérvári vasutasok Vörös
marty Művelődési Házában 
névadó ünnepséget rendeztek 
tíz vasutas gyermeke részére. 
A megjelenteket Heim Márton, 
az üzemfőnökség KISZ-bizott
ságának titkára köszöntötte, 
majd a Schönherz Zoltán Álta
lános Iskola úttörői adtak mű
sort. Ezután megajándékozták 
a szülőket és gyermekeket. 

- Kommunista műszak. A 
ferencvárosi rendezőpályaud
var Nyugati rendezőjében ápri
lis 6-án kommunista műszakot 
tartott a II-es főpályamesteri 
szakasz húsz dolgozója. A 3. vá
gányon talpfát cseréltek. Az ér
te járó bért a IX. kerület gyer
mekintézményeinek fejlesztésé
re ajánlották fei. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
A füzesabonyi körzeti üzemfő
nökség Baross Gábor szocialis
ta brigádja a közelmúltban 
nyugdíjastalálkozót rendezett. 
Tiszavölgyi Gyula brigádvezető 
tájékoztatta a nyugdíjasokat az 
állomás fejlődéséről és az ered
ményekről. Utána vendégül lát
ták az egykori munkatársakat. 

- Ötletnap. A Miskolci Jár
műjavító Üzem kocsijavító osz
tályának tanácstermében ötlet
napot rendeztek. A zsűri 106 ja
vaslatot hallgatott meg, és ti
zenkilenc írásban benyújtott öt
letet bírált el. A bizottság 36 
dolgozó 77 ötletét díjazta. Eze
kért összesen 8700 forintot fizet
tek. 

- Író-olvasó találkozó. A 
hatvani körzeti üzemfőnöksé
gen a város Ady Endre könyv
tárának fiókkönyvtára író-olva
só találkozót rendezett. Vendé
gük K?lász László költő volt. 
Közreműködtek: Virág Tibor és 
Dinnyés József előadóművé
szek. A találkozón több szoba
lista brigád vett részt. 
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- Társadalmi munka. A 
székesfehérvári körzeti üzemfő
nökségen több napos társadal
mi munkát szerveztek, amelyen 
összesen 845 vasutas vett részt. 
A dolgozók a pályaudvarokon 
összegyűjtötték a hulladékot, 
kocsialkatrészeket, teherkocsi
kat javítottak és parkosítottak. 

- Vetélkedő. A dombóvári 
üzemfőnökség munkavédelmi 
vetélkedőt rendezett a szocialis
ta brigádok részére, a DVMSE 
sportcsarnokában. A versenyen 
tizenhat brigád képviseltette , 
magát. A győztes a dízelszere
lők Kandó Kálmán brigádjának 
csapata lett. 

.. 

Halálozás 

Április l 7-én, 86 éves korában 
meghalt Rétfalvi Ferenc. Komá
rom állomás szakszervezeti bi
zottságának egykori nyugdíjas 
titkára. Pályafutását 1913-ban, a 
Győri Vagongyárban lakatosta
nulóként kezdte. Már fiatal korá
ban bekapcsolódott a munkás
mozgalomba, vöröskatona is volt. 
1919-ben a komáromi pályafenn
tartá&i főnökségnél kapott mun
kát. A felszabadulás után részt 
vett a vasút újjáépítésében. 1945 
augusztusában belépett a Magyar 
Kommunista Pártba, és a szak
szervezetbe. Még abban az eszten
díSben megválasztották szb-el
nöknek, később pedig függetlení
tett szb..titkár lett. Ezt a funkció
ját 1959-ig (nyugdíjazásáig) látta 
el. Utána a vasutas-szakszervezet 
társadalmi aktivistájaként tevé
kenykedett. Tagja volt a Szak
szervezetek Komárom Megyei Ta
nácsának, és több évig Komárom 
város Szakszervezeti Szakmaközi 
Bizottságának titkára. 

Munkásságát több _kitüntetés
sel, köztük a Munka Erdemrend 
arany fokozatával is elismerték. 
Temetése május 4-én volt a Ko
máromi Köztemetőben. 

Lakáscsere 

Elcserélném Budapest VIII., Fráter 
u. 7. fszt. 1. alatti egyszoba-konyhás, 
félkomfortos tanácsi lakásomat két 
szoba komfortosra, Budapesten vagy 
környékén, 60 km-en belül. MÁV-la
kás is érdekel. Pikács Lászlóné. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Rá
kos u. 106. sz. X. em. 60. alatt levő egy 
plusz félszobás MÁV-bérlakásomat 
egy plusz két félszobás MÁV-bérla
kásra Budapest területén. Kissné: 
428-592. 

Elcserélném Budapest IX., Gyáli út 
15. IV. épület ·fszt. 1. szám alatti 48 
négyzetméteres, másfél szobás MÁV
bérlakásomat hasonló méretű vagy ki
sebb tanácsi lakásra tényleges állomá
nyú MÁV-dolgozóval. Érdeklődni le
het: 429-701 vagy a 34-85 telefónszá
mon reggel 8-tól 16 óráig. 

Elcserélném kétszobás, komfortos 
budai telefonos MÁV-bérlakásomat 
1,5 szoba-komfortos tanácsi lakásra, 
Budapest területén. Érdeklődni lehet a 
368-173-as telefonszámon. 

Elcserélnék budai egyszobás, kom
fortos, telefonos, utcai II. emeleti, 48 
négyzetméteres MÁV-bérlakást taná
csi kétszobás, komfortos telefonosra. 
Horváth, Budapest Pf. 32. 1387. 

Elcserélném Debrecen nagyállomás 
melletti kétszoba, összkomfortos, 
loggiás, III. emeleti, telefonos, tanácsi 
lakásomat (lift van) hasonló vagy egy
szobás, összkomfortos budapestire. Ér
deklődni: Budapest XIV., Erzsébet ki
rályné u. 40/b. II. 1. a. 

Elcserélnék balatonfenyvesi kétszo
bás, komfortos MÁV-bérlakást (kis 
kerttel, melléképülettel) Budapesten 
és környékén, illetve Gödöllőn és kör
nyékén, tanácsi lakásra (1-1,5-2 szo
básra), melyben MÁV-dolgozó lakik. 
Érdeklődni lehet dr. Kisfaludy Ferenc
né, Gödöllő, Stromfeld sétány 6. Tele
fon: 82-62 vagy 275-707. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Le
nin út 16/b. fszt. 2. alatt levő 2 plusz 
félszobás, étkezős, loggiás, komfortos 
lakásomat, melybe csak aktív MÁV
dolgozó költözhet; kérek másfél szo
bás földszintes, kiskertes, komfortos 
lakást. Lehet tan!csi is, lehet6leg IV., 

XIV., XV. kerületben. Megtekinthető 
egész nap, Kovács István. 

Elcserélném Ercsiben levő (Buda
pesttől 30 km) felújított kétszobás, 
komfortos (kerttel és gazdasági udvar• 
ral) MÁV-bérlakásomat budapesti 
egyszobás, összkomfortosra. Érdeklőd
ni munkaidőben: 67-04 üzemi és 
135-674 városi telefonszámon. Le
hoczky Ákos. 

Elcserélném Boglárlellén a szabad· 
strandnál, centrumban levő 315 négy
szögöles kerttel, hét helyiségből álló 
összkomfortos házamat Budapesten, 
zöldövezeti 2-3 szobás házra. Érdek
lődni a 315-098-as telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV., Rákos 
u. 104. sz. IV. em. levő másfél szobás, 
összkomfortos, sötét konyhás MÁV
bérlakásomat szintén MÁV-lakótelepi 
nagyobb lakásra. Érdeklődni lehet a 
408-977-es telefonszámon. 

Elcserélném Budapest VIII. ker.; 
Kőbányai út 18. fszt. 3/a levő egysw
bás, összkomfortos, 32 négyzetméteres 
MÁV-bérlakásomat lehetőleg Buda
pest külső kerületében vagy Szolno
kon, Kecskemét körzetében másfél 
vagy kétszobás MÁV- vagy tanácsi 
bérlakásra, Lehetőleg aktív MÁV-dal· 
gozóval, Szitás Ferenc. 

Elcserélném egyszobás, komfortoti, 
35 négyzetméteres, gázfűtéses, világol! 
budai MÁV-bérlakásomat saját � 
donú házra, vidékre is, MÁV-dolgo7.1Si 
val. Érdeklődni 7-15 óra között &e 

nap a 363-260 telefonszámon. 





2 \1 A G Y A R \" A S l" T A S 1984. MÁJUS 24. 

Kitüntetések 
A ,nunkaversenyben e/ért ered,nényekért 

Az 1983. évi munkaversenyben elért 
kiemelkedő teljesítményük alapján a 
közlekedési miniszter 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Bokrosi Ist· 
ván műszerészt. Záhony Üzemig.: 

abony Pft. Főn.· Egry Lajos műsz. nos pályamunkást. Sátoraljaújhely 
vez .. Dombóvár Í:p. Főn.: Farkas Sán· Pft. Főn.: Kovács József vasútépítő 
dor munkavez .. Miskolc Pft. Főn.: Fa- karbantartó előmunkást. Hatvan Sal· 
zekas József közp. fűtésszerelőt. Zá· gótarjáni Pft. Főn.: Kagy József ren· 
hony Üzemig.: Fürtös János vonat· cJ,elkező. forg. szolg. tevőt. Záhony 
kez .. Debrecen KÜF: Gönczi József Uzemig

_.
: Papp Béláné takaritónőt. Zá· 

keresk. tartalékost. Záhony Üzemig„ hony Uzemig.: Papi!< József külsős 
Gulyás József munkavez.. Miskolc raktárkez .. Záhony üzemig.: Pénzes 
Épület és Hídfenntartó Főn.: Gyurkó Gusztáv lakatost. Székesfehérvár Jj. 
Dépes gazd. igazgatót. Dombóvár Ü.: Puskás Z.:oltán esztergllyost. 
MAV Építési Főn.: Hartos József vil· Szombathely KüF: Riff.el István csap. 
lanyszerelő csap. vez., Székesfehérvár vez„ Szombathely KUF: Sebestyén 
Jj. Ü.: Horváth József állomásvez„ Gáspár állomásirányítót. Záhony 
Szombathely KUF; Kaczur Dén�� kar· Uzemig.: Simon _János oszt._ vez .. Szé· 
bantartó viii. szerelőt. Záhony Uzem· kesfehérvár Jj. U.; ?Zéles Eva vonat
ig.; Kelemen Imre mozd. vez .. Debre· felvevőt. Záhony Uzemig.; .. Szilágyi 
cen KÜF: Kerekes Lászlóné takaritó· Antal áll. irányítót. Záhony Uzemig.; 
nőt. Debrecen KÜF: Kinceli Antal fő. Takács István oszt. vez., Székesfehér
mérnököt. Dombóvár MÁV Építési vár Jj. Ü.; Tieger Károly gépkezelőt, 
Főn.; Kiss Anna anyag gazdálkodót. Dombóvár MAV Építési Főn.: Tóth 
Záhony Üzemig.; Korcsmáros Ferenc Imre csap. vez., Debrecen KUF: Vas
vo_natmenesztő térfelvigy„ Debrecen •vá.� József raktárnokot, Szombathely 
KÜF: Kovács János vontatási techno- KUF; Zs�nkó_ János gépkezelőt, Dom
lógust. Záhony Üzemig.: Kovács Já- bóvár MAV Epítési Főn. 

Dankó László Pft. Főn., Sátoraljaúj· 
hely Pft. Főn.: Fábián Mátyás körzeti 
fu�arozásszervezőt. Szombathelyi 
KUF: Geresdi István igazgatót. Dom· 
bóvár 0MÁV Építési Főn.: Jász.berényi 
Géza művez„ Szombathely KUF: Ke• 
repesi Pál Pft. Főn„ Hatvan-Salgótar· 
ján Pft. Főn.; Kiss József kőművest. 
Hatvan-Füzesabonv Pft. Főn.; Kulcsár 
féter gépkez. cs.op. vez.. Záhony 
Uzem\g.: Nagy Béla tolatásvez„ Zá· 
hony Uzemig.;_ Kagy István d.izelmozd. 
vez„ Záhony Uzem1g., Kagy József ko
csirend .. Szombathely KUF: Pogány 
Ferenc felépítm. munkavez .. Dombó· 
vár MÁV Építési Főn.; Szabadi László 
oszt. vez. h„ Záhony Üzemig.: SzQcs ---------------------------Lajos személyzeti vez .. Miskolc MA V 
Épület és Hidfennt. Főn.: Taká�s Jó
zsef művez., Székesfehérvár Jj. U.: Tó· 
ke István lakatos csap. vez .. Székesfe· 
hérvár Jj. Ü.: Tóth Sándorné iroda
kez„ Debrecen KÜF: 1d. Várhegyi 
Sándor, vonalkez .. Záhony Üzemig.: 
Vígvári Zoltán áll. főn.. Debrecen 
KUF; Zákány Mihály diz�lmozd. 
szerelő csap. vez., Debrecen KUF. 

Miniszteri 
dicséret 

kitüntetést kaptak: Dereg1 János vez. 
mérnök, Miskolc Pft. Főn.; Farag_ó De
zső üzemi konyha vez., Záhony Uzem· 
1g.; Gazda Ferenc felfpítrnényi mun· 
kavez., Dombóvár MAV Epítési Főn.: 
Geszti Zoltánné személyzeti ügyint„ 

Debrecen KÜF; Sipos István átrakó
munkás, Záhony Üzem1g.:Szanyi Iry:ire 
dizelmozd. vez., Szombathely KUF; 
Szilágyi László szoc;, ell. csap. vez., 
Székesfehérvár J j. U.; .'.['olnai József 
áll. főn., Szombathely KUF; Tóth Imre 
raktárnok, Záhony Üzemig.; Wágner 
József esztergályos csap. vez., Debre· 
cen KÜF. 

A MÁV vezérigazgatója 

Vezérigazgatói 
Dicséret 

kitüntetésben részesítette: Alföldi Fe
renc kovácsot, Székesfehérvár Jj. Ü.; 
Balla László oktatótisztet, Debrecen 
KÜF; Balázs László tolatásvez., Szom
bathely KÜF; B_?kos János vonatvez .. 
Szombathely KU_f; Czidor Mihály öl· 
tözőőrt, Záhony Uzemig.; Dallos Már
ton múvez., Záhony Uzemig.: Dávid 
János személyzeti vez., Hatvan-Füzes• 

A szakma kiváló tanulói 

Országos dönt6 a szombathelyi járműjavítóban 

A Szombathelyi Járműjavító 
Üzemben rendezték a közel
múltban A szakma kiváló ta
nulója országos versenyt. 
A MÁV különböző szolgálati 
helyeiről érkezett 37 fiatal dízel
mozdony-szerelő és vasútijár
mű-szerelő szakmában mérte 
össze tudását. A dízelmozdony
szerelők feladata egy M62-es 
mozdony motorbeállítása, a jár
műszerelőké pedig lakatos- és 
hegesztési munka volt. 

A dízelszerelők csoportjában 
a győzelmet Sóki Csaba (pécsi 
vontatási üzemegység) szerezte 
meg. Második Veres István 

Ők így kezdték 

(debreceni járműjavító), harma
dik pedig Bálint István (szente
si vontatási üzemegység) lett. 

A járműszerelők közül a 
győztes Kazár János lett 
(szombathelyi járműjavító). 
Második Koczor István (nagy
kanizsai vontatási üzemegy
ség), harmadik Kercselics Já
nos (szombathelyi járműjavító). 

Az első hat helyezett a hely
színen megkapta a szakmun
kás-bizonyítványt, az első he
lyezettek pedig külföldi juta
lomutazásban is részesülnek. 

Márkus Imre 

Találkozó 40 év múltán 

Negyven évvel ezelőtt, 1944. 
április 11-én, 52 hallgatóval in
dult Szombathelyen a segéd
tiszti tanfolyam. A beiskolázot-

tak közül hat hónap múlva öt
venen tették le sikeresen a 
szakvizsgákat. 

Május 11-én szakszervezetünk központjába is ellátogatott a Szíriai Kommunista Párt képviselői
nek négytagú csoportja, Ibrahim Bakri Bak.annak, a párt politikai bizottsága, az Országos Szak
szervezeti Tanács tagjának vezetésével. A vendégeket Tolnai Ildikó, szakszervezetünk titkára tájé-

koztatta a Vasutas Szakszervezet tevékenységéről 
' (Skoda László felvétele) 

Békenagygyíílés Budapesten, 

a Landler Míívelodési Házban 
A Magyar-Szovjet Baráti 

Társaság országos elnöksége, 
valamint az Országos Béketa
nács és az MSZMP XV. kerüle
ti bizottsága, az Ifjúsági Barát
sági Hét keretében, május 8-án 
béke- és barátsági gyűlést tar
tott a MÁV Landler Jenő Jár· 
műjavító Üzem Művelődési Há
zában. Az ünnepségen részt 
vett Pusztai Ferenc, a Buda
pesti Pártbizottság titkára, 
György Sándor, az MSZBT tit
kára, Fodor István, az Orszá
gos Béketanács titkára, Nyik
olajev Leonyid Vasziljevics, a 
Szovjetunió · magyarországi 
nagykövetségének első titkára, 
Tolnai fldikó, a Vasutasok 
Szakszervezete titkára és Mé
száros András, MÁV vezérigaz
gató-helyettes. A nagygyűlés elnöksége 

Várhidy József lakatos 

A tanfolyam volt hallgatói 
közül április 14-én Celldömöl
kön fehér asztal mellett tizenki
lencen találkoztak. A jubileum 
alkalmával emlékeztek arra, 
hogy a vasút akkor is létszám
hiánnyal küzdött. Felelevení
tették, hogy fiatal, frissen vég
zett forgalmi szolgálattevőként 
sok helyen kezelték a sorompó
kat, váltókat. Ha a sors úgy 
hozta, saruztak, és hosszú órá
kat töltöttek el szolgálatban fű
tetlen, huzatos fékbódékban. 
Munkahelyükön rájuk várt a 
háború okozta romeltakarítás 
is. 

A nagygyűlés bevezetőjeként 
Gábor na és kisegyüttese adott 
műsort, majd a békenagygyű
lést Vencli Béla, a XV. kerületi 
pártbizottság titkára nyitotta 
meg. Bevezetőjében megemlé
kezett a győzelem napjáról, a 
fasizmus felett aratott győzelem 
39. évfordulójáról. Szólt a hős 
szovjet katonákról, akik életü
ket áldozták hazánk felszaba
dításáért, a szovjet emberekről, 
akik a legnagyobb áldozatokat 
hozták a fasizmus leveréséért, a 
béke megteremtéséért. 

a Landler Jenő MÁV Járműja
vító Üzem MSZBT-tagcsoport
jának az Országos Béketanács 
által adományozott Bék� Pla
kett kitüntetést. 

mon. Kötelességünknek tart
juk, hogy o magyar-szovjet 
barátság ápolásával a békéért 
való küzdelem tartalma és cél

ja még közelebb jusson minden 
dolgozónkhoz, a háború után 
született ifjú nemzedékhez. 

Az üzem kiváló munkásőre 

Mielőtt a székesfehérvári 
járműjavító üzemben meg
kezdődött volna a május el
sejei ünnepség, felkerestem 
Udvardi Jánost, a kocsiosz
tály művezetőjét, aki a fe
hérvári munkásőregységnél 
szakaszparancsnoki beosz
tást tölt be. 

- Szeretnék egy cikket 
- mondja -, de nem ma-
gamról. 

- Hanem kiről? 
- Hát a legjobb munkás-

őrről. 
Ki az? 

- Várhidy József. 
A halk szavú, szerény, 

csendes ember lakatos a 
vasszerkezetgyártó osztá
lyon. 1960. január elsején 
szerelt fel, s most 25. évét 
töltí a munkásőrségben. 
Nyolc évig rajparancsnok 
volt, háromszor megkapta a 
Kiváló parancsnok kitünte
tést, még többször a Kiváló 
munkásőr elismerést. 

Épp 48 éves, bár annyi
nak sem látszik, így alig hi
szi a vele beszélgető, hogy 
már negyedszázados múlt 
áll mögötte a testületben. 
Pedig lelkesedését, kezde
ményezőkészségét példa
képpen lehet a fiatalok elé 
állítani. Mindig lehet rá szá
mítani, sosem kési.k, még az 
úttörő munkásőrök patroná
lásában is segít. 

Természetesen a munka
helyén is megbecsülik, elis
merik. A Március 15.,szocia
lista brigád, amelynek tagja, 
többször elnyerte a kiváló 
címet, ő maga pedig kétszer 
is megkapta a Kiváló Dolgo
zó kitüntetést. 1967 óta tagja 
a pártnak, s ötödik éve párt
bizalmiként dolgozik. 

- Jut-e ennyi ' elfoglalt
ság mellett ideje a családra? 

Így szokták meg - vá
laszolja., - Mert -amikor 
megnősültem, már harma
dik éve munkásőr voltam. 

Felesége dajka az óvodá
ban, emellett szépen ellátta 
otthon a gyerekeket. Azóta 
felnőttek. A fia itt tanulta ki 
az esztergályos szakmát, ha
marosan megy katonának. 
A lánya órás, s ha igaz, az 
idén lesz az esküvője. Szó
val, a család soha nem szólt, 
hogy miért csinálja, miért 
nem? Ha kellett ment, ellát
ta a szolgálatot, végigizzadta 
a kiképzést. 

A nehézfegyverszakasz
nak a tagja. Mesélik, hogy a 
legutóbbi lövészeten a gép
puskával kiválót lőtt. Aztán 
kiderül: még soha nem lőtt 
mást, csakis kiválót. A hon
védségnél a légvédelmi gép
puskával, éjjeli lövészeten is 
- de már fiatal korában is 
- aranyérmeket nyert a biz-
tos kezű, éles szemű lakatos. 
Ritka adottság! Talán ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy ki
vívta a munkatársai, s a fia
talok megbecsülését. Hogy 
tisztelettel néznek rá az 
üzemben és a testületben. 

P. J. 

A most jobbára középvezetői 
beosztásokban dolgozó vasuta
sok a nehéz kezdést minden
esetre életük egy kiemelkedő 
időszakának minősítették a ta
lálkozón. Örültek a vasútra 
kerülésüknek, hivatásnak tar
tották a választott pályát, bár
hol is kellett szolgálatot teljesí
teniük. 

György Sándor, az MSZBT 
titkára a háború veszélyeire, a 
háborús gócpontok kialakulásá
ra hívta fel a figyelmet. Rámu
tatott: a békeszerető emberek 
százezrei munkálkodnak azért, 
hogy ne legyen többé háború. 

Ezután Fodor István, az Or
szágos Béketanács titkára elis
merő szavak kí,séretében átadta 

Vasutasok kertszövetkezete 

Saját szükségleteiken felül a piacra is termelnek 

Divat és hasznos időtöltés a gonya és a zöldség. Az aszály a 
kertművelés. Szerencsére kezd gyümölcstermést is kedvezőtle
társadalmi igénnyé válni a friss nül befolyásolta. Mindezek elle
levegőn végzett fizikai munka. nére a saját szükségleteken túl 
Mellette ez a hobbi az egyes körülbelül több mint 30 OOO fo
családok saját zöldség- és gyü- rintnyi jutott a piacra. A szak· 
mölcsellátásán túl a szabadpia- csoport tagjainak a fogyasztási 
con is segíti a kínálat növelését. szövetkezet egy 9 méter hosszú 

Ehhez nyújt segítséget a standot bérelt a szombathelyi 
Szombathelyi Általános Fo- piacon, amelyet térítésmente
gyasztási és Értékesítő Szövet- sen igénybe vehettek. 
kezet. Területén már 16 kiskert- Gondoskodnak a tagok szak
szövetkezet működik. A terme- mai továbbképzéséről is. Ta
lésben a 3. helyen áll a MÁV pasztalatcserén voltak a veszp
Igazgatóság és a Társszervek rémi kertbarátoknál és a bada
Kiskertszövetkezete. Az 1977. csonyőrsi horkombinátban. 
november 28-án, 134 taggal ala- A Vas megyei Kertbarátklub 
kult csoportnak jelenleg 181 szervezésében a csoport képvi
tagja van. • A városi tanácstól selői jártak a pölöskei szőlőne
kapott egyenként 100-100 négy- mesítő telepen. A vasutas kert
szögöles telkeken kertészked- · művel6k rendszeresen látogat
nek. ják az áfész által szervezett 

A szakcsoport közelmúltban szaktanfolyamokat. A tagok kö
megtartott taggyűlésén megál- zötti kapcsolat elmélyítését 
lapították, hogy a tavalyi rend- szolgálta az a jugoszláviai ki
kívüli szárazság miatt a termés- rándulás, amelyen húszan vet
eredmények elmaradtak a meg- tek részt. 
szokottól. Kévesebb lett a bur- Sz.Jakab 

Jóna Istvánné, a Landler 
MSZBT tagcsoportjának elnö
ke köszönte meg a kitüntetést. 

- Nagy örömünkre szolgál, 
hogy MSZBT tagcsoportunk 
munkáját elismerték - hang
súlyozta . - Igyekszünk a jövő
ben is a kitüntetéshez méltóan 
végezni munkánkat, a magyar· 
szovjet barátság elm�lyítéséért 
és a békéért való hétköznapi 
küzdelemben. A magyar-szov
jet barátság üzemünk kollek
tívájában - több évtizedes ha
ladó mozgalmi hagyományok 
alapján - mély gyökereket 
vert. Ezt a barátságot politikai 
értékeink között tartjuk szá-

A nagygyűlésen szót kért Mi

hail Kuzmics, a szovjet vete
ráncsoport vezetője, aki részt
vett Magyarország felszaba
dításában. Személyes élményei
ről, a fasizmus felett aratott 
győzelemről és a békéről be
szélt. 

A Béke és Barátság gyűlés 
befejezése után a szovjet „Ju
noszty" művészegyüttes és az 
ideiglenesen hazánkban állo
másozó déli hadseregcsoport 
művészegyüttese szórakoztatta· 
a résztvevőket. A műsorral 
nagy sikert arattak. 

Kiváló Társadalmi Munkáért 
Emlékplakett a Hazafias Népfrontt6/ 

A Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa Kiváló Társadal
mi Munkáért emlékplakettet 
adományozott a szombathelyi 
távközlési- és biztosítóberende
zési építési főnökség Ady End
re nevét viselő KISZ-alapszer
vezetének. A kitüntetést márci
us 30-án ünnepélyes taggyűlé
sen Németh Ferenc, a HNF 
szombathelyi városi bizottságá
nak a titkára adta át Sági Zol
tán KISZ-titkárnak. Ebben az 
elismerésben Vas megyében 
egyetlen ifjúsági szervezet ré
szesült. 

A 34 KISZ-fiatal az elmúlt 

esztendőben több ezer óra tár
sadalmi munkát teljesített. 
Szánkódombot emeltek a vasi 
megyeszékhely J oskar Ola-i la
kótelepén. Ugyanott játszóteret 
építettek, amelynek az állandó 
karbantartását is vállalták. Vé
dőkeritést húztak a vasútállo· 
más melletti lakótelepen a ját
szóterek és a vágányok közé. 
Villamosítási és hangosítási 
szereléseket végeztek a városon 
kívül, a szőcei és a felsőcsatári 
úttörőtáborokban, hogy csak a 
legfontosabb munkákat említ
sük. 

Sz. J. I. 

Emléklap békemunkáért · 
Az Országos Béketanács titkársága, , a békemozgalomban 

végzett kimagasló munkája elismeréseképpen Emléklappal tün
tette ki a szegedi vasúti csomópont MSzBT-tagcsoportját. Az eUs� 
merést május 3-án az igazgatóság épületében megtartott elnök
ségi ülésen dr. Wiegand Gyula, a városi pártbizottság munkatár
sa adta át Balogh József ügyvezető elnöknek. 
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Vándorzászló a kiváló címhez 
Kiváló üzem 

A jó munka becsülete 
A technika és technológia legmagasabb szintjén dolgozik 

a dombóvári építési főnökség a dunakeszi jár/TI 1Javíto an 
A mintegy 850 dolgozót fog

lalkoztató dombóvári építési 
főnökség a munka szervezésé
ben. a munkakörülmények ja
vításában. nem utolsósorban az 
üzemi balesetek csökkentésé
ben óriási lépést tett előre -
különösen 1983-ban - az 1977. 
évi .. kiváló·· címmel is elismert 
eredményei óta. Ez fejeződik ki 
abban, hogy a közlekedési mi
niszter és a szakszervezet el
nöksége által hat termelőegy
ségnek adományozott kiváló 
cím mellé a dombóváriak most 
- a szombathelyi körzeti üzem
főnökséghez és a székesfehér
vári járműjavítóhoz hasonlóan 
- a MÁV Vezérigazgatóság és 
a Vasutasok Szakszervezete el
nöksége vörös vándorzászlaját 
is elnyerték. 

Az átadási ünnepség április 
26-án zajlott le a dombóvári 
művelődési központ színházter
mében. Az adományozó szerve
ket Klézl Róbert miniszterhe
lyettes. Urbán Sándor, a 'MÁV 
vezérigazgatójának helyettese 
és dr. Szabó Miklós, szakszer
vezetünk elnökségének tagja, a 
közgazdasági osztály vezetője 
képviselte. 

Ebben az esetben - úgy 
gondoljuk - helyesebb a ben-

Kiskunhalas: 

Kiv 

sőséges ünnepség leírása he
lyett a dombóvári kiváló építési 
főnökség 1983. évi eredményeit 
röviden vázolni. mert amit ez a 
kollektíva tett, az igen tanulsá
gos és követésre méltó. 

Kezdhetjük azzal, hogy a fő
nökség az előírt pályakorszerű
sítési feladatokat túlteljesítette. 
Nyolc csoportos kitérőcsere 
helyett például 18-at hajtottak 
végre, és mindig kiemelkedően 
jó minőségben, határidőn be
lül, mindenféle utómunkák el
maradása nélkül. A jó munka
szervezés eredményeként Sza
kály-Hőgyész és Kurd állomá
sok között a tervezett és a ve
zérigazgatóság által jóváha
gyott 428 óra vágányzári idővel 
szemben csak 367 órát használ
tak fel. Hasonló eredményt ér
tek el a Babócsa és Barcs állo
mások közötti felépítménycse
rénél. Ahol új sínekkel építet
ték át a pályát, az utólagos mé
rések ott is kiváló munkáról ta
núskodtak. A rövid süppedés
böl, irányeltérésből, túlemelés
ből és síktorzulási eltérésből 
képzett hibapontjaik száma 3,7 
volt vágánykilométerenként. Ez 
azt jelenti, hogy az 1982. évi 
9,2-es hibapontot tovább csök
kentették. ami valamennyi épí-

zeti üze 

tési főnökség között a legjobb 
minőségi eredmény. Ennek ér
tékét tovább növeli, hogy az 
építés alatti pályarészeken még 
ideiglenesen sem kellett 40 km/ 
óra alatti sebességkorlátozást 
elrendelni. Mi több: a főnökség 
- a debreceni építési főnökség
gel együtt - elsőként alkal
mazta építés alatt álló vendég
sínes pályákon a 80 km/órás se
bességkorlátozást, ami a techni
ka és technológia szintjén a leg
fejlettebb vasutak eredményei
vel egyenértékű. 

Sikerült ezenkívül javítani az 
építőgépek kapacitásának ki
használását, valamint az ener
giafelhasználási mutatókat. Az 

egy fizikai dolgozóra jutó redu
kált anyagmentes termelési ér
ték 104 százalékra alakult. 
A szervezési és munkafegyelem 
erősítését tükrözi az üzemi bal
eseti helyzet évről évre bekö
vetkező javulása· is. így a bal
esetek számát tavaly is 2.6 szá
zalékkal csökkentették. Min
dennek elismeréseként vehette 
át a kollektívának szóló magas 
kitüntetést Geresdi István 
igazgató és Rácz János szb
titkár. 

K.J. 

, 

g 

Az idei május elsejét a Kivá
ló üzem cím birtokában ünne
pelhette a dunakeszi járműja
vító kollektívája. A2 április 
27-én megtartott ünnepségen 
részt vett Urbán Sándor, a 
MÁV vezérigazgató-helyettese, 
Révay Sándor, a járműjavító 
üzemek szakszervezeti bizottsá
gának titkára. Az MSZMP Du
nakeszi városi Bizottságát Von
czem István képviselte s jelen 
volt Villási László, a városi Ta
nács elnökhelyettese is. 

Az ünnepség résztvevőit, 
köztük a társüzemek képvise
lőit Bősz József szb-titkár üdvö
zölte, majd Varga Lajos, az 
üzem igazgatója méltatta május 
elseje és a munka ünnepére el
nyert kitüntetés jelentőségét. 

A gazdasági eredmények azt 
mutatják, hogy Dunakeszin az 
elmúlt évben sikerült lényege
sen csökkenteni az anyag- és 
energiafelhasználást, ezenkívül 
- a közösséggel szemben tá
masztott magasabb szakmai kö
vetelmények hatására - mér
hető minőségi javulás követke
zett be a termelőmunkában. 
Továbbra is fontos - mondotta 
az igazgató -, hogy csak a ma
radéktalanul és jól végzett 
munkának legyen becsülete, s 
az üzem belső tartalékait moz
gósítani kell az eredmények fo
kozására. 

Mátészalka: 

Urbán Sándor és Révai Sándor átadják az oklevelet 

A kollektíva helytállásának 
méltatása közben elismeréssel 
szólt Varga Lajos a közelmúlt
ban nyugállományba vonult 
Bakó Károly igazgató és Kal
már János főmérnök vezetői 
erényeiről. Mint mondotta: - A 

megtisztelő kitüntetés elérésé
hez az ő sokéves, eredményes 
munkájuk is hozzájárult. 

Urbán Sándor vezérigazgató
helyettes a MÁV-vezérigazgató
ság és a Vasutasok Szakszerve
zete elnöksége nevében köszön
tötte az üzem dolgozóit, majd 
nagy taps közepette adta át 
Varga Lajos igazgatónak a Ki
váló üzem cím elnyerését tanú
sító dokumentumokat. 

A társüzemek nevében Amb
rus János, a szolnoki járműjaví
tó igazgatója gratulált a duna-

keszi kollektívának. Végezetül 
Urbán Sándor és Révay Sándor 
kitüntetéseket adott át a kima
gasló eredményt elért szocialis
ta brigádoknak. 

A MÁV Kiváló Brigádja ki
tüntetésben részesült a techno
lógiai osztályon működő Szár
nyaskerék II. nevű brigád és a 
II-es részleg Ságvári Endre 
szocialista brigádja. A MÁV Ki
váló Ifjúsági Brigádja elisme
rést szerezte meg az I-es rész
leg Forgácsoló szocialista bri
gádja. Arany fokozatot 4, ezüs
töt 5, bronz fokozatot pedig 31 
közösség kapott. Huszonegyen 
kiváló dolgozó kitüntetésben 
részesültek, és összesen 900 OOO 
forintot osztottak ki az ünnepsé
gen. 

Vetési Imre 

A város is büszke a vasutasok kitüntetésére Tizenkét éve kiváló szinten 
Kiváló körzeti üzemfőnök

ség címet érdemeltek ki a Kis
kunhalashoz tartozó 430 kilo
méteres vonalszakasz 38 üzem
egységének dolgozói 1983. évi 
teljesítményük alapján. A ki
tüntető oklevél átadására a kis
kunhalasi szakszervezeti szék
házban került sor, Mester Ala
jos vezérigazgató-helyettes és 
Szemők Béla, a vasutasszak
szervezet titkára jelenlétében. 
Ott volt ezenkívül Sipos János, 
az MSZMP városi bizottságá
nak titkára, Tánczos Sándor ta
nácselnök, valamint a szegedi 
vasútigazgatóság és a területi 
bizottság vezetői, a szállíttató 
felek képviselői. 

Az oklevél átadása előtt Óno
di János, a körzeti üzemfőnök
ség vezetője számolt be a múlt 
évi munkáról. Méltatta az 1850 
fős kollektíva helytállását, 
ugyanakkor azt is hangsúlyoz
ta, hogy a kitűzött feladatok 
teljesítésében élen jártak a szo-

cialista. brigádok. Közülük a velet, illetve a szakma ifjú mes-
vontatási szakszolgálathoz tar- tere címmel járó elismerést. A MÁV vezérigazgatója és a gen Kovács Gusztáv pálya- ti, hogy a területükhöz tartozó 
tozó, Orbán Balázs tmk-lakatos Sipos János, a városi párlbi- Vasutasok Szakszervezete a fenntartási főnök a következő- vonalak, minél teherbíróbbak, 
által vezetett Komarov brigád zottság titkára az ünnepi beszé- debreceni vasútigazgatóság pá- ket mondta az elmúlt évről: nagyobb forgalom lebonyolítá
immár másodszor nyerte el a det követő felszólalásában ki- lyafenntartási főnökségeit, mi- - Fizikaiak, műszakiak és sára alkalmasak legyenek. En
MÁV Kiváló Brigádja kitünte- emelte, hogy a kiskunhalasi vel a Kiváló cím feltételeit telje- adminisztratív dolgozók közös nek a programnak a keretében 
tést. vasutasok mindig a legnehe- sítették, vezérigazgatói elisme- összefogásával értük el, hogy valósult meg a Mátészalka-

Az üzemfőnökség szociális zebb időszakokban érték el a résben részesítette. S, hogy az most ünnepelhetünk. A 270 fős Csenger vonalon végzett FKG 
célokra egymillió 145 ezer forin- legjobb teljesítményüket, elismerő oklevél méltó helyre kollektíva arra külön büszke le- szabályozási munkák eredmé
tot használt fel az elmúlt évben. amelyre a város is büszke. Bizo- kerüljön, azt a főnökségek kö- het, hogy 12 éve minden évben nyeként, hogy a sebességet ·40 
A harminc éven aluli vasutasok nyára így lesz ez 1984-ben is: zötti pontverseny döntötte el. teljesítették a Kiváló főnökség kilométerről 50 kilométerre le
közül tizenöten részesültek ka- az eddigi eredmények, elisme- Ennek eredményeként április célkitűzéseit. Gazdasági ered- hetett felemelni. 
matmentes kölcsönben, és ti- rések birtokában fokozott fele- 27-én adták át az oklevelet a ményeik közül kiemelkedik,• A Kocsord-Alsó-Zajta kö
zenhárman kaptak szolgálati la- lősséggel végzik nehéz munká- mátészalkai pályafenntartási fő- hogy a gondjaikra bízott pálya zötti szakaszon a tunyogmatol- . 
kást. Az év közben kifizetett jukat az üzemfőnökség dolgo- nökség kollektívájának. vágányainak állapota tovább csi Szamos-híd pályaszerkeze-
jutalmak összege meghaladta zói. A Mátészalka állomás szociá- javult. 1982-höz viszonyítva 8 tének megerősítésével lehető-
a hárommillió forintot. Ehhez Tóth M. Tibor lis épületében tartott ünnepsé- százalékkal jobb a vágánymé- ség nyílt a tengelyterhelés nö-
jött most az ünnepségen kiosz- --------------------------- rés eredménye. velésére. Ennek eredménye-
tott félmillió forint, amelynek Eredményes gazdálkodásu- ként a kocsik jobb kihasználás-
mintegy felével a szocialista • kat mi sem bizonyítja jobban, sal futhatnak ezen a szakaszon 
brigádokat jutalmazták. Elen1· áro' szolga ' lati helyek mint a fenntartási költségterv is. 

Az üzemegységek közül 14 99,9 százalékos teljesítése. Termelési és gazdasági ered-
elnyerte az Elenjáró szolgálati A tervezett 81 csoport kitérő ményeik mellett javították dal-
hely kitüntetést, s 22 vasutas Tudósítás Dombóvárról és Miskolcról gépi szabályozása helyett 98 gozóik élet- és munkakörülmé-
vette át a Kiváló dolgozó jel- csoport szabályozását végezték nyeit. Legnagyobb eredmény-
vényt. Többen kapták meg a Az Élenjáró szolgálati hely szönetet az üzemfőnökség dol- el. nek tartják a dolgozók közúti 
KÜF élenjáró dolgozója okle- címet érdemelte ki a dombóvá- gozóinak a vasútüzemért és a Az elmúlt gazdasági évben járművel történő munkahelyre ri körzeti üzemfőnökség. Az eb- városért végzett munkájukért. vágányzár túllépésük nem volt, és onnan való hazaszállítását. ből az alkalomból rendezett ün-

Sátoraljaújhely, Hatvan 
* 

sőt a tervezett vágányzárási A főnökség összes létszámának nepségről Krajczár Antal tudó- időtartamot 16,4 százalékkal 60 százaléka minden nap meleg sította szerkesztőségünket. Ugyanilyen kitüntetésben ré- csökkentették, így 160 órát ta- ebédet eszik, esetenként a ked-

A jól végzett munka Megírta, hogy az elismerést - szesült a miskolci körzeti üzem- karítottak meg. A pályafenntar- vezőtlen időjárás ellen is védelHarangozó László üzemfőnök főnökség is. Sepsi Gyula tudó- tási főnökség vezetőit, műszaki met nyújt a közúti kocsi. beszámolója szerint - az áru- sításából tudjuk, hogy az április gárdáját évek óta az a cél veze- Zsoldos Barnabás 

örömével ünnepeltek szállítási feladatok 112 százalé- 24-én megtartott átadási ünnep-
kos teljesítésével, a kocsitartóz- ségen csaknem egymillió forin-
kodás lényeges rövidítésével, a tot osztottak ki jutalomképpen 

A Sátoraljaújhelyről szer
kesztőségünkbe érkezett két le
vél - egymástól függetlenül -
is érzékelteti az ottani pálya

.fenntartási szakszolgálat dolgo
zóinak örömét. amelyet a Kivá-
ló főnókség cím elnyerése vál
tott ki bennük. ,,Főnökségünk 
jó munkáját bizonyítja - ol
vasható Vaszil Barnabás tudó
sításában -, hogy sorozatban 
ez az ötödik ilyen kitünteté
sünk. Bizony nem sok szolgá
lati hely büszkélkedhet ezzel a 
kiváló eredménnyel. Ezenkívül 
nyolc munkatársunkat jutal
mazták az ünnepségen Kiváló 
dolgozó kitüntetéssel, s a hu
szonnégy jól dolgozó brigá
dunk közül a Lenin nevét vi
selő kollektíva elnyerte a MÁV 
Kiváló Brigádja címet, míg a 
II. Rákóczi Ferenc brigád 
aranyfokozatú elismerésben 
részesült. " 

A másik újhelyi levél - ame
lyet a főnökség szakszervezeti 
bizottsága juttatott el hozzánk 
-, arról is beszámol. hogy a pá:
lyafenntartási dolgozók a város 
szépítésére fordított sok társa
dalmi munkájukért külön elis
merést kaptak: elnyerték a ta

nács által adományozott „Kö-

zösségi Munkáért" elnevezésű 
ezüst plakettet. ,.A négyszáz 
fős kollektíva idei eredményei 
is biztatóak. Reméljük. hogy az 
évek óta ismétlődő kitüntetések 
után jövőre a vándorzászló is 
főnökségünk birtokába kerül" 
- fejeződik be a tudósítás. 

* 

túlórák számának 8000-rel való az élenjáró kollektívák között, 
csökkentésével és a dolgozók, miután Gávai Pál üzemfőnök 
illetve a szocialista brigádok ál- méltatta a múlt évi eredmériye
tal végzett 24 533 órás társadal- ket. 
mi munkával érdemelték ki a A jutalmazás után Gál Sán
dombóváriak. Most az erkölcsi dor, az igazgatóság helyettes 
elismerésen kívül 236 OOO fo- vezetője és Radványi Géza, a 
rinttal jutalmazták a legjobb vasútüzemi pártbizottság titká
szocialista brigádokat. ra kért szót, s elismerő szavak 

Az Élenjáró szolgálati hely kíséretében gratuláltak az 
cím elnyerését tanúsító oklevél üzemfőnökség dolgozóinak a ki
átadása után Busch Károly tüntetéshez. Az ünnepi ese
vasútigazgató-helyettes és mény vacsorával egybekötött 
Gyuricza István, a városi párt- táncmulatsággal folytatódott, és 
bizottság titkára mondott kö- a késő esti órákban ért véget. 

Kiemelkedő brigádok 

a miskolci járműjavítóban 
A múlt év őszén a miskolci forinttal csökkentették az üzemi 

járműjavító dolgozói is csatla- költségeket. 
koztak a jubileumi munkaver-
senyhez. Azóta, a csaknem öt- A miskolci járműjavítóban a 
százalékos létszámhiány ellené- teherkocsik javítását végzi az 
re, sikerült a tervfeladataikat 1965-ben alakult Dózsa György 
száz százalékra teljesíteniük. szocialista brigád. A múlt évi 
A termelékenységet 4,3 száza- kiemelkedő teljesítményük, az 
lékkal növelték. Ebben szerepe őszi csúcsforgalomban való 
volt a 11 ezer óra társadalmi eredményes részvételük alap

Kiváló főnökség lettünk mi 
is - írja Rapi József, kifejezve 
a Hatvan-Salgótarjáni Pálya
fenntartási Főnökség dolgozói
nak örömét és elégedettségét. 
A hatvani vasutasok sporttele-
pén április 28-án lezajlott Csorna és Pinnye 
ünnepség résztvevőit Katán • • • 

munkának, a kommunista ján elnyerték a MÁV Kiváló 
szombatoknak is. Az őszi for- Brigádja címet. A 14 tagú bri
galmi feladatokhoz ezen kívül gád fele 30 éven aluli, s vala
még ötezer munkaórányi kocsi- menn�en példásan részt vesz
javítási munkát vállaltak és tel- nek a Jubileumi munkaverseny-

Pál sz_?-�itkár ü�v_özölte. majd A Gv.SEV 'e,n 1obb• '81 az elnok1 megny1to után Kere- T ' l1 ::,,1 ',I 
pesi Pál pályafenntartási főnök 
számolt be a közös erőfeszíté
sekről, amelynek elismerését 
fejezi ·ki a most átvett. kitünte
tés. 

Miskolci Sándor vasútigaz
gató-helyettes és Kovács Ist
ván, a területi bizottság munka
társa adta át a Kiváló főnökség 
cím elnyerését tanúsító okleve
let. majd a munkában élenjáró 
dolgozók és szocialista brigá
dok jutalmazása következett. 

A GySEV szocialista brigád
vezetői tanácskozást tartottak 
április 24-én az igazgatóság ta
nácstermében. Papp Pál, a vál
lalati szakszervezeti bizottság 
titkárának megnyitója után Me
gyik Ferenc igazgató értékelte 
a múlt évi munka- és brigád
verseny-mozgalmat. Elmondta, 

hogy a szállítás és az idegenfor
galom tekintetében a tervet túl-

teljesítették, de néhány terüle- jesítettek. . ben. 
ten lemaradás is volt. Az első negyedévben sem A December 4. szocialista bri· 

Csorna állomás elnyerte a tört meg a verseny lendülete. gád érdemei sem kisebbek. 
Kiváló vasúti szolgálati hely Termelékenységük további 3,4 Már az első negyedévben 107 
kitüntetést, Pinnye állomás kol- százalékkal nőtt, s termelési százalékos teljesítményt ért eL 
lektíváját pedig az Élenjáró tervüket 102 százalékra teljesí- Ők a vasúti teherkocsik légfék• 
vasúti szolgálati hely címmel tették. A tervezett átfutási idő- jeinek szerelését végzik. Az 
jutalmazták. A soproni Széche- ket 2517 kocsinappal csökken- 1970 óta elnyert bronz, ezüst és 
nyi István kertészeti szocialista tették, ami 7,3 százaléknak felel arany fokozatok után most 6k is 
brigád második alkalommal meg, majd 701 kocsinappal ezt me9érdemelten kapták me, f);_ 
kapta most meg a GySEV kivá- is túlszárnyalták. Az újítások és MA V Kiváló Brigádja kitiifllli,, 
ló brigádja címet: . takarékosság révén kétmillió tést. 



"AG\AR \" ASt:TAS 

Mikor, hogyan térülnek meg 
a kutatásra fordított milliók? 

A feltalál� fejlesztőmérnök 

Beszélgetés Nagy József kandidátussal, 
a VATUKI igazgatójával 

Az üzemcsarnokban 
morajlanak a gépek, 
cseng az acél. Az új tető
ablakokon beáradó fény
ben csillognak a meg
munkált sínszálak, dübö
rögve gördül a futódaru. 
Szabó Lászlóval, a gyön
gyösi Kitér6gyártó Üzem 
fejlesztő mérnökével sé
tálunk a csarnokban, s 
nézzük a gépeket, a kité
rőket szerelő munkás
okat. Közben hallgatom 
mértéktartó, tömör mon
datait. Az üzem fejlődé
sér61 beszél, a nehéz fizi
kai munkát könnyít6 tö
rekvésekr61, kísérletek
r61. Gombnyomásra mú
köd6 teleszkópkapuk 
alatt haladunk át, az ud
varon siet6 munkások kö-

A MÁV évente több mint 120 
millió forintot fordít a vasúttal 
kapcsolatos kutatásokra és fej
leszt�sekre. Ennek a nem kis 
összegnek egy részét, mintegy 
24 millió forintot a Vasúti Tu
dományos Kutatóintézet hasz
nálja föl. A MÁV anyagi nehéz
ségei természetesen az intézet 
munkáját és lehetőségeit is be
határolják. Márpedig közis
mert, hogy a kutatás és a kísér
letezés: a technikai és műszaki 
fejlődés alappillére. Ebben a 
helyzetben milyen feladatokkal 
foglalkozik, s hogyan dolgozik a 
V ATUKI? - kérdeztük az inté
zet vezetőjét. Nagy József kan
didátust. 

Meghatározott 

célprogramok 

- Intézetünk 1951-ben jött 
létre azzal a céllal, hogy ha
zánkban a vasúti kutatásokkal 
kapcsolatos feladatoknak eleget 
tegyen - kezdi a beszélgetést 
az igazgató. Alaptevékenysége 
döntő súllyal a közlekedési tár
ca ágazati, illetve „A vasúti 
közlekedés fejlesztése" című 
alágazati célprogramokban rög
zített feladatok megoldására és 
az ezekkel összefüggő egyéb 
kutatások végzésére irányul. 
Mindezek mellett fontos felada
tunk a vasúti szakszolgálatok 
operatív jellegű üzemviteli ku
tatás igényes kérdéseinek a 
megválaszolása: pálya- és jár
műkísérletek, különféle vizsgá
latok és mérés( feladatok végzé
se; a vezetés számára döntés
előkészítő javaslatok kidolgo
zása. 

/'Ezeken kívül az intézet ellát-

megoldásán dolgoznak napja
inkban? 

- Csak néhány érdekesebb 
kutatást sorolok föl. Az orszá
gos célprograr.nokkal összefüg
gő vasúti környezetvédelmi ku
tatásaink során vizsgáltuk a 
helyhez kötött kázántelepek le
vegőszennyező hatását. Elem

zéseink alapján megállapítot
tuk, hogy a kazántelepek által 
szolgáltatott hőenergia mint
egy 10-30 százalékkal több a 
tényleges igénynél. 

A jelen és jöv6 

követelményei 
A dízel-mozdonyok emissziós 

vizsgálatánál motordiagnoszti
kai szempontból az általunk ki
dolgozott mintavételi eljárás 
egyszerűbbnek és gyorsabbnak 
mutatkozott a hagyományos-
nál, és ez a módszer alkalmas 
üzemi mérésekre is. A módszer 
segítségével menetközben is 
vehető kipufogógáz-minta, 
melynek összetételéből követ

Néhány esetben pontosan 
ismerjük, hogy mekkora a meg
takarítás. Több témánál azon
ban csak közvetve mérhető a 
haszon, és a megtakarítás is 
rendkívül összetett formában 
jelentkezik. A MÁV-ra is jel
lemző az, amit az országos kuta
tásokról el lehet mondani: az 
eredmények bevezetése nem 
mindig követi a témák kidolgo
zásának ütemét. Sikerült elér
nünk, hogy a megrendelő szak
szolgálat minden egyes kutatási 
feladathoz konzulenseket jelöl
jön ki, akik nemcsak a kutatási 
témák kidolgozását kísérik fi
gyelemmel, hanem az elért 
eredmények bevezetését is elő
segítik. Természetesen ebből a 
kutatókra is hárul feladat, s 
amennyiben szükséges, a beve
zetéssel kapcsolatban a további 
kiegészítő munkákat elvégzik. 

Ami gondot 

okoz 

keztetni lehet a motorok állapo- Az intézet milyen erőkkel 
tára. A KM által meghatározott rendelkezik? S milyen a kuta
ágazati kutatási és fejlesztési tók anyagi megbecsülése? 
célprogramok vasúti feladatai- - Intézetünk összlétszáma 
nak kidolgozása során vizsgála- jelenleg 149, ebből mintegy 70 
tokat végeztünk a közlekedési a felsőfokú végzettségű szak
hálózatok feszültségének és tar- ember. A vasút előtt álló kuta
talékainak feltárására. Felada- tási-fejlesztési feladatokhoz 

taink közé tartozik még a mérten ez a létszám kevés, el
KGST-tagországok konténeres helyezési körülményeinkhez 
szállítási rendszerének vizsgá- képest viszont sok. A vasút ku
lata a belföldi és nemzetközi tatási-fejlesztési célra rendel
forgalomban. kezésre álló anyagi eszközeivel 

A vasúti felépítményeknél al- azonban arányos. 
kalmazott alkatrészek élettarta- Szakembereink anyagi meg
mának növelésére a pályák fel- becsülését illetően elég sok 
újításakor különböző műszaki problémánk van - folytatta. -
módosításokat, és a pályaüze- Sajnos, sokan elhagynak ben
meltetésre olyan javaslatokat nünket azért, mert más terüle
tettünk, amelyek bevezetése teken 1000-2000 forinttal ma
több millió forintos megtaka- gasabb fizetést kapnak. Az el
rítást eredményezhet. Kidol- távozottak helyett nehezen talá
goztuk az eddig nagyrészt kül- lunk újakat, mert akik ide jön
földről beszerzett kitérőfák pót- nének, többet kémek, mint az 
lására alkalmas hazai eljárást. itt dolgozó, hasonló felkészült
Az új, ragasztott kitérőfák fel- ségű szakember�k. 
használása 1980-83 között 240 - Ilyen feltételek mellett 
ezer dollár megtakarítást ho- hogyan birkóznak meg az inté-
zott. zetre háruló feladatokkal? 

. 

szönnek vissza. 

Az előzmények 

Közel áll szívéhez ez az 
üzem. Ismeri minden zugát, be
rendezését; teremtő munkája 
révén korszerűbb megmunkáló 
gépek születnek. Sok éjszakán 
át hajolt töprengve a tervek, 
műszaki rajzok fölé. Fáradozá
sát gyakran koronázta siker. Az 

idén, április 4-e alkalmából a 
Kiváló Feltaláló kitüntetés 
arany fokozatával ismerték el 
tevékenységét. A találmány. 
amelyről most beszélgetünk, 
négy műszaki szakember nevé
hez fűződik. Sok év telt el, amíg 
az alkotó közösség terveiből va
lóság lett. Lassan kirajzolódik 
előttem Szabó László életútja, s 
a találmány lényege is. · .W. a MÁV szabványosítási fel

adatait, izotópos kutatásokat 
folytat, valamint részt vesz az 

országos környezetvédelmi ku
tatási célprogrammal összefüg
gő vasúti feladatok kidolgozásá
ban is. A MÁV vezetése számá
ra esetenként különféle tanul
mányokat, és szakértői vélemé
nyeket készítünk. Mindezek 
mellett a Magyar Tudományos A vasúti járművek üresjárati 
Akadémia egyes bizottságai- ener�i�ogy�sztásána� csök
nak illetve a Közlekedéstudo- kentesere kidolgozott Javaslata
má�yi Egyesület különböző ink_ has�na 1_?83-,ban !5 ;71-illió 
szakosztályainak munk�jában fo7:1ri:� ért�1cu pa�o!,aJ- e� 3,� 
is közreműködünk. A MA v kü- millw forint erteku kenoolaJ
lönböző szervei részére, vala- megtakarítás volt. 
mint más vállalatok felkérésére A villamos felsővezetékek ál
tudományos jellegű megbízásos lapotának ellenőrző vizsgálatá
munkákat vállalunk. A szocia- hoz mérőkocsit alakítottunk ki. 

- Mindent megteszünk 
azért, hogy a nálunk megren
delt témákat minél hamarabb 
színvonalasan befejezzük. To
vábbá csökkentjük a kutatás 
részarányát, de számottevően 
növeljük a fejlesztési, illetve 
operatív feladatok arányát. S 
hogy minél hamarabb kidolgoz
zunk egy témát, új módszerek
kel is próbálkozunk, ezért kü
lön kutatócsoportokat hoztunk 
létre. Ezek a csoportok hatéko
nyan dolgoznak és jó eredmé
nyeket produkálnak. 

- 1953-ban léptem be elő
ször az üzem kapuján, s tizen
hét évi munka után - közben 
elvégeztem a műszaki egyete
met - búcsút kellett monda
nom a munkahelynek - em
lékezik. - Családi körülménye
im és a lakásgondok kényszerí
tettek erre. Tavaly októberben 
jöttem ismét vissza. A családom 
Szentesen lakik, én pedig itt a 
munkásszálláson. Hetente egy
szer utazom haza. A tizenhá
rom évi távollétemben szintén 
műszaki beosztásban dolgoz
tam, más vállalatoknál. 

Az udvaron egy kisebb 
üzemrész felé közeledünk. 
Jobbra, a darupálya alatt hosz
szú sínszálak nyújtóznak, mel
lettünk targoncák futnak az 

úton. Szemben alacsony, szür
ke épület. Falai között készül
nek a geólemezek. 

lista országok vasúti kutatóin
tézeteivel is számtalan kutatá
si feladat kidolgozásában mű
ködünk együtt. 

- Milyen kutatási feladatok 

Egy ilyen berendezés mintegy 2 
millió dollárba került volna. 

- Az intézet széles körű 
munkát végez. Hogyan tudják 
nyomon követni a kutatási 
eredmények hasznosítását? Lakatos Mária - Ezzel kapcsolatos a talál-

Nagyobb forgalom, többletnyereség Oktatógép 

Az 1983. évi eredményei 
alapján Kiváló Vállalat kitünte
tést kapott az Utasellátó. 
A megtisztelő cím átadására áp
rilis 27-én, a vállalat Nyugati 
pályaudvar éttermében került 
sor. Az eseményen megjelent 
Méhes Lajos, a Magyar Szocia
lista Munkáspárt Politikai Bi
zottságának a tagja, a Szakszer
vezetek Országos Tanácsának a 
főtitkára, dr. Rácz Albert állam
titkár, az Állami Bér- és Mun
kaügyi Hivatal elnöke, Kézl Ró
bert közlekedési miniszterhe
lyettes, Kajcsa József, a Vas
utasok Szakszervezete alelnöke 
és Sebestyén Imre, a Belkeres
kedelmi Minisztérium osztály
vezetője. 

Dr. Sebes Miklós, a vállalat 
vezérigazgatója értékelte a kö
zel 6000 dolgozót foglalkoztató 
országos nagyvállalat múlt évi 
tevékenységét. Amint mondot
ta: 1982-höz viszonyítva 7,5 szá
zalékkal nagyobb forgalmat bo-

nyolítottak le, főleg a közleke
dési területeken lévő vendéglá
tóipari, kiskereskedelmi és tő
kés valutáért árusító egységek. 
A növekedés mértéke lényege
sen meghaladja a szakmai át
lagot. Az új, tó1cés valutáért ér
tékesítő egységek nyitásával je
lentősen nőttek a devizabevéte
lek. Ennek is köszönhető, hogy 
a vállalat dolgozóinak a bér
színvonala, a központilag bizto
sított 2,7 helyett, 3,47 százalék
kal emelkedett. Legjelentősebb, 
hogy az Utasellátó Vállalat a 
nyereségét egy év alatt - a ne
hezebb körülmények közepette 
is - csaknem megháromszo
rozta. 

Az utazóközönség jobb és 
színvonalasabb ellátása érdeké-
9en több jelentős hálózatfej
lesztést hajtottak végre. Szá
mos vasúti pályaudvaron be
vezették az éjjel-nappali érté
kesítést. Növelték a szakmai 
színvonalat, több gasztronómiai 

A Keleti körzeti üzemfőnökség 
vontatási üzemegységén május 
10-én új, korszerű oktatógépet 
helyzetek üzembe. A BEAG 

nap rendezésével hívták fel a Vállalat által gyártott BCO-02 
vállalat szolgáltatásaira a fi- típusú programozható berende
gyelmet. Gépesítéssel, új be- zés kétszázezer forintba került. 
rendezések, felszerelések vásár- Mint ezzel kapcsolatban 
lásával csökkentették a nehéz Szendrei András vezetőmémök 
fizikai munkát. elmagyarázta, az új géphez ha-

A kitüntető oklevelet Klézl sonló már egy ideje működik a 
Róbert adta át dr. Sebes Mik- MÁV Tisztképző és Tovább
lósnak. Az ünnepség kultúrtl"ű- képző Intézetben és a székesfe
sorral ért véget. hérvári vontatási főnökségen. 

A vállalat 10 igazgatósága kö- A BC0-02-es lényege, hogy 
zötti szocialista munkaversenyt elsőként megmagyarázza a tan
a Győr-Sopron, Vas és Zala me- anyagot, majd a hallgatóktól 

egyenként vjsszakérdezi. S az gyei területi igazgatóság nyerte. így kapott feleleteket feldolgoz-Az oklevelet április 28-án, a va - attól függően, hogy kieléSzombathelyen megrendezett .. é d S b M'kl, gitő válaszokat kapott-e ....,.. unneps gen r. e es 1 os • étli lh adta át Haller József területi vagy megism , az e angzot
. tó k fr é takat, vagy tovabb magyarázza 1gazga na . zen az esem - be tt 1 k 'k tt lt P • h .11 R. a programozo ec e et. nyen o vo eizen o"er i- T • t v 63 al cf;árd, az �S�MP városi b�zott- min�: �

z

���os 
a
mozd��;��a� sagnak a tltkara, Varga Jozsef- ismertetik a műszaki adatait né, vszb-titkár és Stitz György, A későbbiekben munka és tűz: a Vas megyei Tanács kereske- védelmi oktatásra illetve az 

delmi osztályának a vezetője. F-1-es utasítás �mertetésére 
Sz. Jakab · is felhasználják. 

Szabó László 

mányunk, pontosabban, a geó
lemezek csavarfejfészkének 
megmunkálását egyszerűsítet
tük. Automatikus láncba kap
csoltuk a gyártási technológiát, 
és megszűnt az iszonyúan ne
héz fizikai munka - világosít 
fel kisérőm. 

A bejárat előtt megállunk. 
Elárulom neki, hogy én dolgoz
tam a régi gépek között, isme
rem az egykori technológiát. 
Látom, felderül az arca, s na
gyobb örömmel magyaráz. 
Bennem húsz évvel ezelőtti ké
pek villannak. 

Az olajos ing izzadt testem
hez tapad, az arcomról is patak
zik a víz. A faliórán látom, éj
szaka két óra van, messze még 
a reggel. A vaskerekű, lapos ko
csit ismét rqegrakom geóleme
zekkeL aztárl az egyik marógép 
mellé tolom. Amikor lepakol
tam, megyek az újabb fuvarért. 
Fáj a derekam, sajog a karom 
is. A marógépek fülsiketítően 
dübörögnek. A segédmunkás 
kolléga kiabál valamit. Nem ér
tem, közelebb megyek. 
1 - Ez a pokol tornáca -

mondja homlokát törölgetve. 
- Nem csoda, hogy egymás 
után mennek el az emberek. 
Rosszak a gépek, a norma meg 
szoros. Két hét múlva én is el
megyek. Annyi korszerű gép 
van már, csak éppen ezt a gyár
tási technológiát nem tudják 
modernizálni! 

Helyeslem amit mond, de 
nincs időm válaszolni, mert a 
szakmunkás kiabál, siessek, 
fogy az anyag. Pakolom az elő
maróhoz a nehéz acéllemezeket 
és azon töprengek, hogy vajon 
mikor automatizálják ezt az is
tenverte, nehéz munkafolyama
tot? Több százezer geólemezre 
van szüksége a vasútnak, s 
mindegyiket legalább tízszer 
veszik kezükbe a munkások, 
amíg elkészül, és a talpfára, be
tonaljra lehet szerelni. Hol van
nak a mérnökök, a tervezők? 
A műszak végén már alig ál
lunk a lábunkon. A tizenhat 
ember szótlanul ballag a fürdő
be . .. 

A bizonyítás 

A fejlesztőmérnök szava ránt 
vissza a jelenbe: 

- Megérkeztünk. 
A falak között hosszú gépso

rok, mellettük néhány munkás 
serénykedik. A zaj elviselhető. 
Értjük egymás szavát. 

- A régi technológia lénye
ge az előmarás, az utómarás és 
a sorjázás volt, három gépen 
- hallgatom a magyarázatot. 
- A geólemez megmunkálás-
nak ezt a munkaigényes és költ
séges technológiáját az ötvenes 

évek közepén vette át az üzem 
Ózdról. A.mikor ide keriiltem, 
az a gondolat foglalkoztatott, 
hogy ezt a munkafolyamatot 
valahogyan egyszerűsíteni kel
lene. Beszélgettünk erról mér
nök kollégáimmal is. Guly� 
Emillel, Papp Nándorral és 
MOC6ári Lászlóval együtt elha
tároztuk, hogy tervezünk egy új 
eljárást. Rajzoltunk, kísérletez
tünk. Végre 1959-ben elkészül
tek a tervek és újításként akar
tuk hasznosítani. 

- Elfogadták? 
- Sajnos nem, mert senki 

sem bízott a megvalósítás lehe
tőségében, csak mi. Arra hivat
koztak, hogy költséges a beru
házás. Az ötlet lényege: a geóle
mezek bordáinak csavarfej
fészkét külső üregeléssel kiala
kítani. Mindezt a korábbi há
rom gép helyett egyre tervez
tük. Alapgépnek egy gyalugép
ágyat és -asztalt kértünk. 

- Mi történt ezután? 
- Öt év telt el az újítás ki-

dolgozása óta. Az üzem akkori 
igazgatója 1964-ben azt mond
ta, hogy selejteztünk egy gyalu
gépet. Csináljatok vele, amit 
akartok. Bizonyítsátok be rajta 
elgondolásotok helyességét! Mi 
átalakítottuk a gépet. Elkészí
tettük az elő-utómaró és sorjázó 
szerszámot, amely az asztallal 
együtt mozog, a munkadarab 
pedig fölötte helyezkedik el. 
A kísérletek a mi elméletünk 
helyességét bizonyították. 
Csökkent a zajszint, növekedett 
a termelékenység, s ráadásul 
automatizálni lehetett a gyártá
si folyamatot. 1967-ben végre 
szabadalmaztattuk találmá
nyunkat. Akkor már az üzem 
vezetői is mellettünk álltak, és a 
,,pokol tornáca" lassan átala
kult. Gyalugépágyakat, aszta
lokat vásároltak Lengyelország
ból és az NDK-ból. Az átszere
lést helyben végeztük el. Még 
egy gépre lenne szükség. 

Az eredmény 

Közben figyeljük a geólemez
megmunkálást. Az anyag em
beri kéz érintése nélkül jut a 
gépekbe, s onnan a rakodó te
rületre. Ha minden feltételt biz
tosítanak a gyártáshoz, az évi 
megtakarítás két és félmillió fo
rint lesz. A találmány bevezeté
se óta a geólemezt szálanyag
ban küldik az Ózdi Kohászati 
Művektől. Itt darabolják, lyu
kasztják a lemezeket, és ürege
lik a csavarfejfészkeket. 
A MÁV szükséglete évente egy
millió darab. Geólemezenként 
(1970-es adatok szerint) kettő 
forint hetven fillér a megtaka
rítás. Javultak a munkakörül
mények, a lemezeket nem kell 
fizikai erővel mozgatni. Régeb
ben egy műszakban 18-20 em
ber dolgozott, most csak hat
nyolc. 

A találmányért járó pénzt 
1971-ben bíróság állapította 
meg. A négy feltaláló közül há
rom már korábban megkapta a 
Kiváló Feltaláló kitüntetés 
arany fokozatát. Szabó László 
ebben az évben vehette át a 
megtisztelő kitüntetést. Az új
ságíró fejében most már csak 
egy gondolat motoszkál. A tör
ténet happy end-del végződött. 
A sok huza-vona után az alko
tók elnyerték méltó jutalmukat. 
De a találmányt miért nem ér
tékesítik külföldön is?! Talán 
lenne rá vevő! 

Kaszala Sándor 

Kommunista mOszak 
a szolnoki járrr,Ojavft6ban 

Kommunista műszakot tar
tottak a közelmúltban a szolno
ki járműjavítóban. Az üzem 
dolgozóinak több mint kéthar
mada jelent meg a munkahe
lyen. 

Dolgoztak a dízelmozdony és 
a személykocsi osztályon, a 
megmunkáló és karbantartó 
üzemben, továbbá a mérlegja
vitóban és az anyagosztályon. 

· A dízelmozdony osztály dol
gozói befejezték két mozdony 
föjavítását, és újjávarázsoltak 
egy balesetet szenvedett moz
donyt. A kommunista szombat 
bérét a kollektíva a dolgozók la
kásvásárlásának támogatására, 
illetve a szolnoki Széchenyi-la
kótelepen épül6 16 tantermes 
középiskola építésére ajánlot
ták fel. 
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Száz év fegyelmezési krónikája (2.) Miért van szükség 

egészségneve/esre? Fegyelmi bizottságok 
Az üzletvezetők, az üzletveze

tőségeken belül felállított fe
gyelmi bizottságok határozatát 
a négy alsó osztályba tartozó hi
vatalnokokra, gyakornokokra 
és altisztekre nézve csak az 
enyhébb büntetésnek számító 
megfeddés, pénzbüntetés és 
büntetésből való áthelyezés ki
szabása esetén, a szolgákra néz
ve pedig tekintet nélkül a bün
tetés súlyára, minden esetben 
megerősíthették. Az üzletvezető 
által megerősített határozat el
len fellebbezésnek csak a szol
gákra kimondott elbocsátás 
esetében volt helye. 

Ha az üzletvezető a fegyelmi 
bizottság javaslatával nem ér
tett egyet vagy a súlyosabb (az 
előléptetésből való kizárás, 
büntetésből való elbocsátás), 
büntetés kiszabása hivatalno
kokat, gyakornokokat, altiszte
ket érintett, illetve a szolgákra 
nézve kimondott elbocsátás 
miatt fellebezésre került sor, az 
üzletvezető a vizsgálati iratokat 
a fegyelmi bizottság által készí
tett jegyzőkönyvet és saját in
dokolt véleményét az igazgató
sághoz tartozott felterjeszteni. 
Ilyen esetben a bizottsági ha
tározat megerősítése, a szak
igazgatót, véleményeltérés, 
vagy fellebbezéssel kapcsolatos 
döntés pedig az igazgatósági el
nököt illette meg. 

Kiszabható 
büntetések 

- szolgálati engedelmesség 
megtagadása, 

- 14 napot meghaladó 
igazolatlan távolmaradás. 

A szolgálat biztonsága vagy 
tekintélye végett a fegyelmi el
járás megindításával egyidejű
leg az alkalmazottat a szolgálat
ból fel kellett függeszteni. A fel
függesztésnek különösen durva 
ellenszegülés esetében volt 
helye. 

Új szolgálati 

rendtartás 

, 

ber hó 8-án kelt legmagasabb 
elhatározása" alapján történt. 

E szervezet hatásköre és ille
tékessége mind az állami, mind 
az egyéb vasúti pályákra ter
jedt ki. Terjedelmes látáskörét 
tömören kifejezi az erre vonat
kozó miniszteri utasítás 10. §-a, 
amely szerint „A főfelügyelő
ségnek az egyes vasúti vonalak 
ellenőrzésével megbízott, vagy 
külön kiküldetés folytán eljáró 
tagjai, az illető vállalatok szol
gálatának és ügyvitelének min
den ágába betekinthetnek; a 
netán tapasztalt helytelenségek 
megszüntetését követelhetik, s 
szükség esetében a vasúti üzlet-

Az 1884. évben 21 952 szám rendtartás 82. §-a szerint őket 
alatt kiadott egységes szolgálati megillető fegyelmi jogot gyako
rendtartást Baross Gábor, ak- rolják". 
kori közmunka- és közlekedés- A főfelügyelőség tagja részé
ügyi m. kir. miniszter, az 1887. re megállapított hatáskör adott 
II. hó 24-én kelt 6830 szám alatt esetekben operatív beavatko
kiadott rendeletével hatályon zást is biztosított amikor ki
kívül helyezte és helyette azo- mondta: ,,. . . a főfelügyelőség 
nos szám alatt, új szolgálati jogosítva van, a fenyegető ve
rendtartás került kiadásra, szély nagyságához képest ren
amely 1887. április hó 1. napján delkezni, sőt a forgalmi bizton
lépett érvénybe. A MÁV akkori ság veszélyeztetése esetében -
alkalmazottai részére az új szol- további intézkedésig - a vég
gálati rendtartás a MÁV Híva- rehajtási szolgálatot is a kezé
talos Lapjának 1887. évi 13. be veheti". 
számában 16 287/A I. a. szám 

A személyzet 
alatt került kihirdetésre. 
(Egyébként a .MÁV Hivatalos 
Lapjának első száma 1886. no
vember hó 14-én került kiadás- CSOpOrfOSÍtása 
ra az addigi Körözvény" és 
,,Körlap" helyett. 

Baross Gábor minisztersége 
idején az említett szám alatt ki-

• adott új szolgálati rendtartás, az 
előző szolgálati rendtartáshoz 
képest a következő változáso
kat tartalmazza: 

Az adatok megdöbbentőek, 
de tény, hogy a jelen „tudomá
nyos" korszakunkban tobább 
romlik a lakosság szív- és ér
rendszeri megbetegedéseinek 
aránya, valamint e betegségek 
okozta halálesetek száma. Em
lékezünk még a futurulógusok 
jövendöléseire, miszerint az em
beri életkor kitolódik. Új jár
vány fenyeget: a civilizációs be
tegségek járványa! Hazánkban 
a halálesetek 53 százaléka -
szívhalál! Még leírni is nehéz: 
minden tizedik ember szívin
farktusban hal meg. 

Érdekes felismerésre jutot
tunk. A klinikai orvostudo
mány, a betegségeket gyógyító 
orvosi tevékenység - egyedül 
nem képes megoldani sok be
tegség terjedését. A szív-ér
rendszeri betegségek mellé kell 
vennünk a gyomor-bélrendszer 
betegségeit, a diabetest, a cu
korbajt, a magas vérnyomás 
több fajtáit, de ide tartoznak 
neurózis sokakat érintő problé
mái is: a „rohanó" életmód, a 
korszerűtlen táplálkozás, a 
stressz, a szorongás stb. Ezek
nek a „rizikófaktoroknak" a ki
iktatása, az ellenük való véde
kezés, már nemcsak a gyógyító 
orvos feladata, az egészségne
velőé is. Vele együtt védekezhe
tünk civilizációs ártalmaink el
len. 

Erre is van terápia. És pedig 
a betegségmegelőzést szolgáló 
felvilágosítás, a lakosság neve
lése, a különböző életmódhibák 
kiküszöbölése. Ezt sürgeti az 
Egészségügyi Világszervezet is. 
Kettős eredőről kell beszélni: 

az egyik a betegellátás meg-. Tények is állnak rendelkezé
szervezése, a másik a megelő- sünkre. Nem lehet tagadni az 
zés hatékony módszere. Az idő egészségnevelés szerepét, azt a 
egyre jobban sürget, hogy a munkát, aminek hatására, az 
megelőzés hatékony módszerét, · árak emelkedése ellenére is, 
,,gyógyszerét" minél előbb nem a hús és zöldségfogyasz
megtaláljuk. tás csökkent, hanem megállt a 

Ha egy orvosnak meggyó- cukor, a kenyér és a lisztfo

gyul a betege, az orvos érezheti gyasztás növekedése! Minden
a sikerélményt! Érezhet-e siker- ki előtt világos, ha csökkenné
élményt az egészségnevelő? nek lakosságunk körében az 
Van-e eredménye az egészség-. életmó�hibákból er�dő �eteg�é
nevelésnek? Egészségesebbek, gek, c�okkenne a korhaz_a� tul
lettünk-e az egészségnevelés ál- terhelese 1�. Ezzel any�g1 Javak 
tal? Csökkent-e a betegek, a do-. �zabadulnan,?k fe�, amit a �em 
hányzók, az iszákosok, a kövé- rge;1 �,e�elozheto betegsegek 
rek stb. száma? Mit mutatnak a g�o�yrtásara lehetne felhasz-
statisztikák? · nálru. 

Ha nem lenne egészségneve- Érvelhetn�k �zzal is:, ha _ná
lés, rosszabb lenne a helyzet! lunk a� :ge�zsegnev�les� Job
Az egészségnevelésnek van b�n csmalnank, :elzarkozha!
eredménye. Sokan, százan ez- nank olyan orszagok melle, 
ren szoktak le a dohányzásról, amelyek n�gyo;1 komo}y_an v:• 
csökkentették italfogyasztásu- szik a� ege_szsegrn:vele�� teve
kat, étkeznek egészségesebben, ke;1yseget, _es akik igen _Jo :r�?
mozognak többet stb. Azért menye�et ertek el a c1':1li�a;10s 
nem mérhetők ezek.az eredmé- b:tegseg�� �eghatralasra 
nyek statisztikailag, mert ha kenyszeritese teren. 
például ezer embet leszokik a Másképpen kéne élni' Dr. 

dohányzásról, van utánpótlás. Bágyoni Attila, az Országos és 
Az influenza megbetegedések a Fővárosi Egészségnevelési ln
száma sem csökkent korunk- tézet igazgató főorvosa fogal
ban, még sem tesszük fel a kér- mazott így. Másképpen bizony.' 
dést: mit ér az orvostudo- Kezünkben tartjuk szívünk. sőt 
mány? Hány nagymama látja az ereink sorsát is! Egész szer
el korszerűbben az unokáit, vezetünket. Ki mint él - úgy 
szülők a gyermekeiket az orvosi rnarad egészséges! Közhelyek? 
előadások hatására? Szlogenek? Azok! Egyszerű 

Hiszem, hogy az egészségne- közhel?ek. Értékü�et, fontossá
velés hatására jóval többen �kat es hasznossag�kat az ad-

jobbították" netán változtat- Ja meg, hogyan tartJuk be azt, 
ták meg él�tm6djukat, mint amit hordoznak! 
ahányan rákszűrésre jelentkez- Dr. Veress Sandor 

nek nálunk. Szeged 

A fegyelmi ügyekben kelet
kezett „elhatározásokat" az ér
dekeltekkel mindenkor írásban 
kellett közölni, és rö�den meg 
kellett indokolni. A megenge
dett „fellebbvitel" benyújtására 
14 nap állt rendelkezésre. 
A megkésve beadott „fellebbvi
telt", valamint a fegyelmi eljá
rás módja ellen emelt panaszt a 
benyújtónak egyszerűen vissza 
kellett adni. A jogvesztő határ
időn belül beadott „fellebbezés
vitelek", folyamodványok, a 
büntetés elengedése vagy eny
hítése, illetve új eljárás iránti 
kérelmet először ismét a fegyel
mi bizottságon belül tárgyalták 
és a benyújtott anyagot a bizott
ság saját véleményével ellátva 
terjesztette fel a döntésre illeté
kes felsőbb vezetőhöz. 

- a fegyelmi büntetések kö
re további „lejjebbítés, olcsóbb 
fizetési osztályba, esetleg rang
fokozatba" elnevezésű bünte
téssel bővült, így a korábbihoz 
képest hat féle fegyelmi bünte
tés volt alkalmazható. 

Az új szolgálati rendtartás a 
fegyelmi jog gyakorlása és eljá
rás tekintetében már különbsé
get tett az ideiglenesen alkal
mazott szolgák, nődolgozók, díj
nokok, napibéresek és na;:-,
számosok, valamint a végleges 
alkalmazottak között. Ugyanis 
e szolgálati rendtartás szerint a 
fegyelmi jogot az ideiglenes mi
nőségű szolgák, a nőalkalma
zottak és díjnokok irányában a 
rendes fegyelmi eljárás vagy bi-
zottsági tárgyalás kizárásával.,_ _________________________ .., 

A szolgálati kötelességekbe 
ütköző tények, illetve mulasztá
sok miatt, a fegyelmi határozat 
alapján, a következő bünteté
sek voltak kiszabhatók: 

megfedés, 
- pénzbüntetés, 
- büntetésből való 

·helyezés, 
át-

- az előléptetési jog megvo
nása, meghatározott időre, 

- büntetésbó1 való elbocsá
tás. 

Háromévi kifogástalan to
vábbi szolgálat esetén az elma
rasztalt alkalmazott szolgálati 
táblázatából az oda előjegyzett 
fegyelmi büntetést hivatalból 
törölni kellett. 

Az évi fizetés 5 százalékát 
esetenként meg nem haladható 
pénzbüntetést a nyugdíjintézet, 
illetve a betegsegélyző javára 
kellett az alkalmazott béréből 
levonni. 

A szolgálati rendtartás tétele
sen sorolta fel azokat az esete
ket, amelyeknek elkövetőivel 
szemben elbocsátást kellett ki
szabni. E cselekmények a kö
vetkezők voltak: 

- becstelen magatartás, 
- felvétel akadályául szol-

gáló tény elhallgatása (különö
sen a korábban „fenyítóöíró
ság" által elítélt, vagy már ko
rábban fegyelmileg elbocsátott 
dolgozó esetében), 

- ,, haszonlesésbó1" szárma
zó cselekmény miatt elítélés, 

- a szolgálatban „javítha
tatlan" vagyis ismételt bünte
tések dacára ugyanazon hibá
ba visszaesés, vagy egyéb sza
bálytalanság elkövetése, 

- ittasság, gondatlanság 
vagy könnyelműség által a for
galom biztonságának veszé
lyeztetése, 

- sikkasztás, igazolatlan 
pénztárhiány, 

Az új büntetésnem az összes 
hivatalnokokra - az igazgatók 
kivételével -, továbbá altisz
tekre és szolgákra alkalmazha
tó volt. Illetékesség vonatkozá
sában olyan szabályozást tartal
mazott az új szolgálati rendtar
tás, hogy ha a vizsgálat külön
böző üzletvezetőség létszámába 
tartozó alkalmazottakra terjedt 
ki, a fegyelmi vizsgálat meg
tartására, annak az üzletveze
tőségnek a fegyelmi vizsgáló 
biztosa volt illetékes, amely üz
letvezetőség területén a vétsé
get elkövették. Az érdekelt má
sik üzletvezetőség ilyen esetek
ben a vizsgálatban való rész
vétel céljából a fegyelmi vizsgá
lóbiztos mellé úgynevezett 
közeget rendelhetett ki. 

Olyan esetekben, amikor a 
fegyelmi vizsgálat igazgatósági 
közegek és az üzletvezetőségek 
alatt álló alkalmazottak ellen in
dult, a vizsgálat megtartására a 
központi fegyelmi vizsgálóbiz
tos volt illetékes. A fegyelmi bi
zottság megerősített határozata 
elleni jogorvoslat lényegesen 
módosult oly módon, hogy· csak 
az igazgatósági elnök l:lltal igaz
gatói minőségben hozott hatá
rozatok voltak végérvényesek, 
míg a központi, valamint az üz
letvezetőségi fegyelmi bizottság 
megerősített fegyelmi határoza
tai ellen egy ízben fellebbezés
sel lehetett élni az igazgatósági 
elnökhöz. Az igazgatóság elnö
ke által megerősített határoza
tot végérvényesnek kellett 
tekinteni. 

A korábbihoz képest új az a 
rendelkezés is, hogy olyan eset
ben, amikor a fegyelemsértő 
cselekményről, a forgalmi uta
sítás értelmében a m. kir. vas
úti főfelügyelőség részére is je
lentést kellett tenni, a fegyelmi 
határozat csak a m. kir. vasúti 
főfelügyelőség által történt 
megerősítés után volt végre
hajtható. A főfelügyelőség lé
nyegében a felsőbb állami fel
ügyeletet és ellenőrzést gyako
rolta és tagjai a vasúti felügye
lők és biztosok sorából kerültek 
ki. 

A vasúti felügyelőség szerve
zetének fontosságát bizonyítja, 
ho.BY e szervezet újjászervezése 
„0 császári és Apostoli királyi 
Felségének 1883. évi szeptem-

az a hivatali felsőbbség gyako
rolta, akit a kinevezés, illetve a 
felvétel joga megilletett. Nap
számosokat és napibéreseket 
pedig azok a közegek bocsát
hatták el, akik a vonatkozó uta
sítások szerint felvételi joggal 
voltak felruházva. A fegyelmi 
jog gyakorlásával és a fegyelmi 
eljárás vonatkozásában említett 
megkülönböztetéssel kapcsolat
ban tudnunk kell azt, hogy az 
1887-ben kiadott szolgálati 
rendtartás szerint az állam
vasutaknál alkalmazott sze
mélyzet általánosságban a kö
vetkező csoportokra oszlott: 

- végleges és ideiglenes hi
vatalnokok, altisztek és szol
gákra. 

- gyakornokok, díjnokok, 
kezelőnó?c, napibéresek és nap
számosokra, 

- külön szerződéssel, illetve 
külön feltételek mellett alkal
mazottakra. 

Ideiglenes minőségben évi fi
zetéssel, napidíjjal vagy napi
bérrel a 18-35 évig terjedő 
életkort meghaladottak és kato
nai szolgálatot még ki nem töl
tött egyének voltak felvehetők. 
Nőket csupán ideiglenes minő
ségben lehetett alkalmazni. 
Végleges alkalmazottként csak 
az a magyar nyelvet tökélete
sen bíró magyar állampolgár 
volt felvehető aki: 

- a 18. életévét már betöl
tötte, de 35. életévét még nem 
haladta meg, 

- katonai szolgálatát kitöl• 
tötte, vagy ez alól felmentést 
nyert, 

- ép és egészséges testalka
tú volt, 

- erkölcsi tekintetben fedd
hetetlen előéletű és rendezett 
vagyoni helyzetben volt, 

- a megkívánt szellemi ké
pességgel és eló1cészültséggel 
rendelkezett. 

Az eddig ismertetett - 1884. 
és az 1887. évben kiadott -
szolgálati rendtartások összeve
tése alapján megállapítható, 
hogy azok lényegében csak az 
ismertetettek szerint tértek el 
egymástól. Egyébként még az 
e10"es paragrafus számok és a 
hozzájuk tartozó szöveg is meg
egyezett. 

Dr. Konkoly Gyula 
(Folytatjuk) 

Emberséggel, tapintattal 

Fegyelmi ügyek vizsgálója 

haragosok nélkül 
Molnár Olivér főtanácsos, 

a győri körzeti üzemfőnök
ség fegyelmi vizsgálója már
cius l -től nyugdíjas. A maga 
mögött hagyott 46 évi mun
kaviszonyból 38 a vasútnál 
telt el. 

- Mint fegyelmi vizsgáló 
biztos sok haragost szerzett? 
- kérdezem. 

- Ezt nem mondhatnám 
- mosolyodik el. - A fe-
gyelmi eljárás alá vont dol- nult. Sikeres államvizsgákat 
gozóval - függetlenül az el- is tett ezekből a tárgyakból. 
követett cselekménytől - - Politikai tanulmá
mindig nagyon udvariasan, nyaim elvégzése után kértek 
tapintatosan beszéltem. Ez- fel, hogy legyek a főnökség 
zel a módszerrel sikerült fegyelmi vizsgálója - foly
szót értenem az elkövetők- tatja az emlékezést Molnár 
kel. Mire a kihallgatás végé- Olivér. - Innen áthelyezés
re értünk, valamennyi meg- sel kerültem Győrbe, ugyan
hallgatott belátta hibáját. ebbe a beosztásba. 
Nem hiszem, hogy van hara- Molnár Olivér 1947-től 
gosom, inkább úgy érzem, tagja a pártnak és a szak
hogy tisztelnek és felnéznek szervezetnek. A legnehe
rám ... zebb időszakban, 1957. már-

Molnár Olivér a Győr- cius 8-án a fővárosban je
Sopron megyei Cirák köz- gyezte el magát a munkásőr
ségben született. Hatan vol- séggel. A testületben jelen
tak testvérek. leg is parancsnokként szol-

- Hogyan került a vas- .,
.
. gál. 

útra? Két évig bizalmi és 22 
- 1947-ben költöztem évig szakszervezeti bizott-

Budapestre, és kereskedőse- sági tag is volt. Húsz éve 
gédként helyezkedtem el az népi ellenőr. 
akkori MÁV Konzum Szö- Eredményes munkáját 
vetkezetnél. számos kitüntetés fémjelzi. 

Innen rövidesen a MÁV Kiváló újító és négyszeres 
Magasépítési Fónökségre kiváló dolgozó. Megkapta A 
került lakatosnak. Mester-, Haza Szolgálatáért érdem
majd művezetői vizsgát tett. érmet és birtokosa a Szolgá
N egyedszázadon keresztül lati Érdemérem 10-

lakatos b1-igádvezetőként 15-20-25 éves fokozatai
szinte az ország valameny- nak. Két alkalommal kap
nyí jelentősebb vasúti épít- ta meg a munkásórségben a 
kezésén megfordult. Elvé- kiváló parancsnoki jel
gezte a marxizmus-leniniz· vényt. 
mus esti egyetem 3 éves, ál- Tavaly, november 7-e al
talános tagozatát. A szakosí- kal.rnából - vasúti munká
tón 2 évig szociológiát, egy jának elismeréseként - a 

évig politikai gazdaságtant Munka Érdemrend bronz 
és ugyanennyi ideig nemzet- fokozatával tüntették ki. 
közi munkásmozgalmat ta- Sz. Jakab István 

Egészségügyi 

napok 

Nagykanizsán 
A nagykanizsai körzeti üzem

főnökség vöröskeresztes alap
szervezetének munkájában fon
tos szerepet tölt be az egészség
nevelés. Ennek érdekében ápri
lisban és májusban egészség
ügyi napokat tartottak, illetve 
tartanak. Májusban hat alka
lommal elsősegélynyújtó tanfo
lyamokon Képezik ki a dolgozó
kat. A tanfolyamot dr. Kollarits 
Ágota üzemorvos vezeti. 

Négy alkalommal egészség
ügyi filmeket vetítenek a dolgo
zóknak, ahol a fogápolásról, a 
gyógyszerek hatásáról a közle
kedésben, a hibás szokásokról 
tudhatnak meg érdekességeket 
a résztvevők. Fontos feladatuk
nak tekintik a véradást is: a 
dolgozók rendszeresen járnak 
a véradóállomásra, vérükkel 
életeket menteni. 

Várfalvi Mária 

Kö2'lemény 

nyugdíjasoknak 

A MÁV Nyugdíj Hivaaal ez. 
úton is értesíti azokat a nyug• 
díjasokat, akik lakhérüket 
megbízási szerz&lés alapján, 
nyugeUátásukból történ6 levo
nással ri.zetik, hogy lakbérük 
összege 1984. június hótól a 
megbízási szerz&lés (melynek 
másolati példányát a MÁV 
Nyugdíj Hivatal visszaküldte) 
1984. július 1.-1985. június 
30. rovatában uerep16 ösueg• 
re emelkedik. 

Figyelemmel arra. hogy a 
nyugellátások kif"i.zetése utóla• 
gosan, ezzel s:iemben a lakbé
rek rendezése el6re esedéke
sen történik, a magasabb Ö!I&• 

szegfi lakbér levonását a júni• 
us hóra esedékes nyugelláaás
ból kell eukibölni. Köaöljük 
továbbá, hogy a lakbér-hozzá· 
jándás összege u állami tá• 
mogatá& csökkenésével nem 
emelkedik. 



1984. MÁJt:S 24. 

Szemnyugtató zöld növé
nyek, halkan kattogó fekete
ezüst fémdobozok. három csi
nos. ápolt külsejű asszony. 
Nem ilyennek képzeltem el a 
nyomdát a pécsi vasútigazgató
ság alagsorában. Kapeller Já
nosné nyomdavezetö most a 
SOLID típusú másológépet 
üzemelteti. Amíg a kész lapokat 
a hosszú asztalon szétrendezi. 
én is előkészítem jegyzetfüze

·temet. 
- Azt gondoltam. hogy itt 

gépek dübörgése fogad. ahol 
erős férfiak cipelik a súlyos 
hengereket. és nem számítot
tam ilyen tisztaságra. 

KORSZCLTE 
KORSZERÍ

,;

SÉG 
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hogy a vasúton - ahova szin- - Lehet itt spórolni 
tén bejáratos - van üresedés. mondja. - Egy új eljárással -
nem akarok átmenni? Hozzátet- zsugorításnak nevezik 
te azt is, hogy ott jobbak a mun- 1983-ban száznegyvenezer 
kakörülmények. Ez még A/3-as ívpapírt takarítottunk 
1977-ben volt. Az ide szükséges meg a vasútnak - dicsekszik 
tudnivalókat már ebben a joggal, aztán már kérdést sem 
nyomdában szereztem meg. várva tájékoztat: 
Majd amikor Horváth Józsi bá- - Tavaly sok változás tór
csi nyugdíjba ment. engem ne- tént. Bár a nyomdahelyiség az 
veztek ki a helyére nyomdave- igazgatóság épületében maradt. 
zetönek. Hét különböző fajta és felügyeletünket továbbra 1s a 
gépen 'dolgozunk. valamennyi jogi osztály látja el. létszámilag 
kezeléséhez. kijavításához érte- a kaposvári ÉHF-hez helyeztek 
ni kell. mert a tmk-sok csak idő- bennünket. Ki kellett lépnünk 
közönként jönnek ki. Mi pedig még az igazgatósági brigádból 
büszkék is vagyunk rá, hogy is. 
nem fog ki rajtunk akármilyen 
hiba. 

- Mit nyomtatnak? - kér
dezem az egyre sokasodó hal
mokat figyelve. 

JIATA�,-
ÍJ BRJG_4DBA.Y 

- Ezek a modern gépek 
nem zajosak, ,,formatervezet
tek", szinte elegánsak - ma
gyarázza Kapellerné - Fizikai 
munkát csupán egy-egy na
gyobb köteg papír felemelése 
kíván. A tisztaság a kor szülöt
te. Kézmosó vegyszerre csak 
akkor van szükség, ha ügyetle
nül nyúlunk valamelyik gép 
belsejébe ... 

- Az éves-színtű termelés 
során a beszámoló jelentéseket. 
kimutatásokat - amelyeknek 
rendszerint három nap az átfu
tási ideje -, és állandó jellegű 
nyomtatványokat, általában tíz
napos határidővel. 

- A házgondnokság dolgo
zóival együtt - folytatja - ala
kítottunk egy új brigádot - hat 
nő - ,,Március 8" névvel! Ve
zetője az egyik munkatársnőm 
lett. A tavalyi volt az első érté
kelhető évünk. Szerintünk az is 
jó eredmény, hogy mindent ma
gunk csinálunk: szabadság 
vagy betegség esetén ide nem 
jön más helyettes. Tömegmoz
galmi és társadalmi munkát va
lamennyien végzünk - életko
runknak megfelelően - ki a 
KISZ-ben, ki a szakszervezet
ben, én a pártban. És otthon! -
neveti el magát. � A házunk 
körül kiskert várja, hogy kézbe 
vegyük a kapát. ásót, gereblyét. 
Szabad időben meg szeretünk 
kirándulni a családdal. autózni 
a Balaton körül. Sajnos keves,.,t 
lehetünk együtt. A fiam főisko
lás Győrben. a lányom most ké
szül a kecskeméti fe!'sőfokú 
óvónőképzőbe. Nem is tudok 
többet mondani magunkról 
Győzte írni? 

Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja 

- Mit ért azon, hogy bele
nyúlni? - kérdezem elborzad
va. 

· - Azt, hogy magunk javít
juk ki az esetleges kisebb hibát. 

- Javítanak is? De hát pél
dául ön hol tanulta ezt a mes
terséget? 

- Korábban ebben a pati
nás szakmában - és főleg itt az 
igazgatósági nyomdában 
csak férfiak dolgoztak. Én 
nyomdai fotósként kezdtem a 
pécsi Tempó Ktsz-nél. A tmk
ból járt oda egy fiatalember idő
szakos karbantartásra, s míg 
dolgozott, mindig mondogatta, 
mit csinál. Érdekelt, hát figyel
tem. Egyszer aztán újságolta, 
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RÖVID 

HATÁRIDŐK 

- S elég erre ennyi idő? 
A nyomda vezetője elmoso

lyodik, aztán így folytatja: 
- Ehhez jönnek még na

ponta az egy-két óra alatt ké
szítendő írásos táviratok - fő
ként a vágányzárakról - meg 
a többi sürgős kiadványok tö
mege, amelyeket a legközelebb 
induló vonattal már teríteni 
kell. Mindez nagyon szép, fon
tos munka, ezért is örülök, 
hogy átjöttem a vasúthoz. 

A hátam mögötti állványso
ron papírívek száza1. Vagy 
százezrei? Kapeller Jánosnénak 
a mennyiségről a takarékosság 
fontossága jut eszébe. 

Erzsike második otthona 

- Ó igen. És köszönöm a 
beszélgetést. 

Klencz Tiborné 
-

Őrbódé a gurítódombon 
A gurítódomb tetején áll a ki- gyon meredek. A kilences őrbó

lences számú őrbódé, benne dét lépcsős teraszok veszik kör
egy törékeny alkatú, ám fürge be. A teraszokon egész nyáron 
mozgású és örökké vidám asz- virágok pompáznak. Ápolójuk
szonyka: Urbán Jánosné, aki öt nak legnagyobb gondja a locso
távvezérlésű váltót kezel. lás. A szerelvényeket kihúzató 

Persze ez egymagában nem kollégák - masiniszták, kocsi
lenne különösen érdekes, hi- rendezők - nehezen értik meg, 
szen a MÁV-nál már ezerszám hogy ezeknek a virágoknak is 

De hogy el ne felejtsem. azért 
a jó közérzetű munkahelyen 
túl. havi hétezer forint körüli 
kereset 1s kerül Erzsike fizetési 
borítékjába, amivel ő legalább 
úgy meg van elégedve, mint 
kollégái, felettesei erkölcsi elis
merésével. 

Dávid József 

a 

Tisztelet 

névadónak 
Békéscsaba állomás József 

Attila forgalmi szocialista bri
gádja felhívással fordult a vá
ros József Attila szocialista bri
gádja1hoz. hogy együtt ünne
peljék névadójuk születésnap
ját. A felhívásra nemcsak brigá
dok. hanem a költő nevét viselő 
általános iskola diákjai is csatla
koztak. 

Április 11-én a József Attila 
Általános Iskola diákjai és a Jó
zsef Attila szocialista brigádok 
megkoszorúzták a költő Körös
parti sétányon levő szobrát. 
ahol Debreceni Sándor forgal
mi szolgálattevő köszöntötte a 
megjelenteket és méltatta Jó
zsef Attila életútját, munkássá
gát. 

Az ünnepségsorozat zenés 
irodalmi délutánnal folytatódott 
a vasutas művelődési házban, 
melynek bevételét a Nemzeti 
Színház építésére ajánlották fel 
a brigádok. 

Az irodalmi délutánon Sass 
Ervin költő. a Békésmegyei 
Népújság főmunkatársa emlé
kezett a költészet napjára, majd 
amatőr vasutas versmondók 
léptek fel. és természetes egy
szerűséggel tolmácsolták a ver
seket. 

A költészetnapi megemléke
zés baráti találkozóval ért vé
get. 

Zacharidesz Jánosné 

(Kis,, \ttila grafikája) 

Harangozó József 

NÉGY UNOKÁM 
Nékem négy unokám 
mondja: nagyapám. 
Talán 
az életnek ez a legszebb része. 
Az 6szbe érve 
lerázza az ember 
a sokezer 
gondot. 
Csak néhányan maradnak, 
de ha az unokák szaladnak 
körülöttem, 
megbűvölten 
ezek is elvesznek 
a gyermekszemeknek 
csillogó tükrében. 

Bartis Ferenc 

Márciuska fiamnak 

Beborult. 
Ki kérte? 
Havazik. 
Mivégre? 
Kiderül. 
Ki kéri? 
Megolvad? 
Ki féli? 
Egyszerű 
Egyszeregy: 
Március 
nem enged! 

helytállnak hasonló szolgálati élni kell. Sűrűbben és nagyobb-------------------------------------------------
helyeken nők, de Erzsike - a kannával hozhatnának fel vizet. 
kollégák mind így szólítják - Bezzeg a feketekávé, amit Er
még a női dolgozók közül is ki- zsike főz ízlik nekik. Azért még-
emelkedik. sem lehet rájuk panaszkodni. 

Mivel? Szocialista brigád-összefogással 
Csak azzal, hogy szolgálati faburkolatot raktak az őrbódé 

helyén is nő marad, vagyis cementpadlójára, hogy Erzsiké
olyan otthonossá varázsolja a nek ne fázzon télen a lába. 
környezetét. A falak tapétázva, Egyik fölöttese, Kiss Lajos föin
az asztalon virág, az egyik sa- tézö így jellemezte: - Urbán 
rokban kicsi könyvespolc, a Jánosné férfiakat túlszárnyaló 
másikban hűtőszekrény, a leve- ügyességgel és főleg lelkiisme
göben kávéillat. Ha időnként retes hivatástudattal végzi a 
nem csörögne a telefon, és nem feladatát, immár közel huszon
kellene a váltókat állító karok- öt éve. 
hoz nyúlni, az ember azt hihet- - Nem is tudom, mi lesz 
né, hogy egy mini presszóban majd velem, ha pár év múlva 
ül vagy egy szívélyes háziasz- · nyugdíjba megyek - mondja a 
szony otthonába toppant be. munkáját szerető váltókezelő 

A Ferencvárosi rendező pá- asszony, és a dombtetőről kö
lyaudvar szíve - ahogy mond- rülnéz birodalmán. Balra az 
ják - szüntelenül dobog. S e örökké nyüzsgő rendező pálya
„szív" egyik csücske a keleti udvar, jobbra Erzsébet, Csepel 
gurítódomb. új bérházai magasodnak, aztán 

- Az én szívem is itt dobog egész közelről a Gubacsi útra 
- mondja Urbán Jánosné, s felfűzött nagy üzemek - ahová 
mutat a váltókat állító karokra iparvágányok futnak - aztán 
-. mert imádom őket, hiszen távolban a város, a budai he
ők adják az életkedvemet. Itt gyek koszorúja. 
érzem igazán jól magam. - Ugye, szép ez a munka-

- No de az otthon, a pihe- hely? - néz rám Erzsike olyan 
nés, a szabad idő mégiscsak szeretetteljes elfogultsággal, 
más. mint a tizenkét órás na- mintha csak a hétvégi telkét di
gyon felelősségteljes szolgálat. csérné. Hát mit válaszolhatnék 

- Otthon senki sem vár - erre? 
árnyékolódik le egy pillanatra a Szép. Persze. hogy szép ez a 
mosolygós arc - tavaly elte- munkahely, mert ö széppé. vi
mettem az élettársam. Sajnos rágossá, otthonossá tette. Azt is 
gyerekem nincs. Egy kis telkem mondhatnám - mai divatos ki
van Szigetszentmártonban. de fejezéssel - megvalósította ön
én itt szeretek kertészkedni a magát: azzal foglalatoskodik, 
gurítódomb tetején. amit szeret és ott, ahol jól érzi 

A vasúti töltésoldal itt na- magát. 

Növendékek hangversenye 

A Va8utas Szakszervf'.zet zenei&kolájának vezet&ége má
jus 11-én zenei vetélked61 rendezett a MÁV Veaérigazgató
&ág kultúrtermében. Az iskola növendékei (a ldaesdkus, a 
népi- és lánC2ene, valamint ének f6tanszü.ainak baDpwM) 
bizonyították tudáaukat. zenei fejl6dé&üket. A mG.ort 
Starl( Tibor vezette. A növendékek oklevelet é8 kiinyYjutal
mat kaptak, Felvételeink a sikeres m6sor egy-egy pilhm.a· 
lát ábrázolják. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
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A prágai nemzetközi szeminárium napirendjén 

A vasutasok szociális helyzete 
A vasutasok nemzet- dalmi ráfordítással tud működ

közi fóruma, a nemzet- tetni. 
Minden eddiginél határozot-

közi vasutas-szakszerve- tabban kell követelnünk. hogy 
zeti szeminárium ez év 

április 9-14-e között Prá

gában tartotta hetedik 

ülését. Az ülésen 28 or-

szág 40 vasutas-szakszer

vezetének képviselője 

vett részt, és három nem

zetközi szervezet: az UIS, 

a BIT és a FIOST képvi-

azokat a lemaradásokat. ame
lyek a vasutak korszerűsítése 
és modernizálása terén felhal
mozódtak demokratikus ter
vezéssel pótolják. Fenntartás 
nélkül hirdetjük azt is. hogy a 
gazdaságnak a társadalom szol
gálatában kell állnia és a tech
nológiai haladásnak az általá
nos jólét növekedésében kell 
megnyilvánulnia. beleértve 
azokat a dolgozókat is. akiknek 

seltette magát. Szakszer- a munkaterületén az új techno
vezetünk delegációját lógia_ alk�lma�ására sor kerül. 

,, . , Megallap1that1uk. hogy szak
Koszorus Ferenc fot1tkar mánk területén nem minden-
vezette. A szeminárium ben értjük meg egymást. ami
napirendjén a vasutasok �or á_lt�lánosság�a� tekmtjük 

. , . at a v!lag helyzetet es megvon-
szoc1ahs helyzete szere- juk a foglalkoztatás csökkené-
pelt, amelyet - az eddigi sének. a társadalmi vívmányok 
hagyományoknak megfe- e�leni_ támadá;;ok s a n:iu,nkakö-

- , ,, , , rulmenyek sulyosbodasanak a 
leloen - negy tokes es mérlegét. továbbá olyan intéz-
négy szocialista ország kedésekét, amelyeket a vasuta

vasutas-szakszervezetei- sok_ ellen _hoznak a válság ürü-

k , , l "t . , gyen. Ezert, hogy a vasutasok 
ne 1rasos e o erJesztese helyzete mindenütt javuljon, 
mutatott be. meg kell határoznunk azokat a 

Az ülés elnöki tisztjét Franti
sek Vala, a csehszlovák vas
utas-szakszervezet elnöke és 
Alphonse Tonneaux, a szemi
nárium munkacsoportjának 
belga vezetője töltötte be. Alp
honse Tonneaux megnyitó be
szédének bevezetőjében hang
súlyozta azt a közös törekvést. 
amely célként tűzte ki a vasuta
sok szociál!s helyzetének és 
munkaköriilményeinek javítá
sát. 

Határozott 
állásfoglalás 

- A közös célok pontosítása 
érdekében különfa figyelmet 
kell fordítanunk arra a három 
elemre, amely a vasutasok szo
ciális és szakmai problémáinak 
eredője: a világ jelenlegi gaz
dasági rendje, a vasutasok 
közlekedési szektorban elfog
lalt helye, valamint a gazda
sági és műszaki eredmények 
visszaesését előidéző társada
lompolitikai koncepciók. Nem 
való a szakszervezeti mozga
lomba az. aki elfogadhatónak 
tartja a jelenlegi gazdasági vi
lágrendet. amelyet a világ sta
bilitását és békéjét fenyegető 
egyenlőtlenségek, a fejlődő or
szágok növekvő eladósodása, a 
növekvő protekcionista mester
kedések és megszorítások jel
lemeznek a gazdasági és keres
kedelmi kapcsolatok terén, 
hangsúlyozta, majd így folytat
ta: 

- Határozottan kiállunk 
egy új gazdasági világrend 
mellett, amely korrigálja a mai 
igazságtalanságokat és egyen
lőtlenségeket, nemzetközi koo
perációval helyettesíti a jelen
legi kizsákmányolást, figye
lembe 1)eszi a népek közötti 
megnövekedett kölcsönös füg
gőséget, a tőkés, a szocialista 
és a fejlődő országok közötti 
gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztésére törek
szik és ezáltal hozzájárul az 
általános és kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedéshez és a 
közlekedés fejlődéséhez. 

Az energetikai problémák ki
élezettsége és az embereknek a 
jobb környezet és életminőség 
utáni vágya ellenére a tömeg
közlekedés - de különösen a 
vasúti közlekedés - egyáltalán 
nincs irigylésre méltó helyzet
ben. Nagyon gyakran nem is
merik fel alkalmasságukat arra. 
hogy bennük a gazdasági és 
társadalmi követelmények össz
hangba kerülhetnek. A vasuta
sok jobb szociális körülményei
ért folytatott harcunk párosul 
egy olyan közlekedési politiká
ért indított akciónkkal, amely
nek célja, hogy minden közle
kedési ágazat elnyerje az őt 
megillető helyet, a közlekedés
nek azt a területét. amelyet a 
legkisebb gazdasági és társa-

feltételeket, amelyeknek az új 
technológiák bevezetését alá 
kell rendelni. Itt elsősorban a 
tervezésre gondolok, amelynek 
célja ezeknek a technológiák
nak az alkalmazása, a társadal
mi egyetértésre, amelyhez a 
szakszervezeteknek a maguk 
részéről csatlakozniuk kell és a 
szociális tartalomra. amelynek 
ezt kísérnie kell. 

A vasutasoknak meg kell 
kapniuk részüket a termelé
kenység növekedésének ered
ményeiből. A vasutasok jogo
san tarthatnak igényt olyan 
szociális helyzetre és intéz
ményrendszerre. amely arány
ban áll az általuk biztosítandó 
szolgálat sajátosságaival és ne
hézségeivel. 

Alphonse Tonneaux a követ
kező gondolatokkal zárta beszé
dét: 

- Ennek a tanácskozásnak 
a megnyitásakor nem hallgat
hatom el azt, ami napjainkban 
valóban alapvető gondunk: mi 
az értelme annak, hogy megha
tározzuk a jobb élet- és munka
körülmények feltételeit, ha 
közben elveszíthetjük legdrá
gább kincsünket, ami minden 
másnak is feltétele; a békét! A 
vasutasokat, éppen úgy mint a 
többi dolgozót, erősen nyugta
lanítja a nemzetközi helyzet sú
lyosbodása, a féktelen fegyver
kezési hajsza és a nukleáris 
konfliktus veszélye. Valameny
nyi dolgozóval együtt a vasuta
sok is követelik a fegyverkezési 
hajsza megállítását, és a fegy
verek ellenőrzött, kölcsönös ala
pon történő csökkentését. Tár
gyalásokat követelnek e célok 
érdekében, és elutasítják a 
fenyegetést és a katonai erőhöz 
való folyamodást a vitás kérdé
sek megoldásában. Mint min
den dolgozó, a vasutasok is el
utasítják, hogy egy nukleáris 
háború áldozataivá váljanak. 
Az enyhülésért, a békéért és a 
nemzetközi együttműködésért 
szállnak síkra. 

A kibontakozás 
feltételei 

Az előterjesztett anyagok vi
tájában figyelmet keltő volt 
Sergio Mezzanotte, az olasz 
vasutas-szakszervezet (FILT
CGIL) képviselőjének felszóla
lása. Bevezetőjében utalt arra. 
hogy Olaszországban a nagy 
szakszervezeti szövetségek kö
zötti kapcsolat válságban van. 
A kormánynak az infláció le
küzdésére hozott intézkedései 
véleménykülönbséget idéztek 
elő a szakszervezeti mozgalom
ban. Körülbelül két hónappal a 
viták kirobbanása után nem jöt
tek még létre azok a feltételek. 
amelyek gyorsan kivezetnék a 
szakszervezeteket ebből a hely
zetből. 

Él bennünk a szándék, hogy 
az egység újból létrejöjjön, 
mert a jelenlegi mefjosztottság 
csak vereséggel végződhet -
hangsúlyozta -. Az olaszorszá
gi szakszervezetek új egységé
nek megteremtése mellett elen
gedhetetlen a szakszervezeti 
erők nemzetközi összefogása. 
amely a súlyos problémák mi
att ma szükségszerűbb mint va
laha. Csak ilyen módon lehet si
keresen szembeszállni a gazda
sági válsággal és eredményeket 
elérni a társadalmi átalakulás 
útján. Az olasz vasutat sem ke
rülte el ez az általános hatás. 
sőt a forgalom visszaesése 
arányaiban még nagyobb volt 
más országokénál. A vasút de
ficitje ez év végére meghaladja 
a tízmilliárd lírát. A jelenlegi 
szállítási rendszer valóban jól 
tükrözi a vasút háttérbe szorítá
sának a tendenciáját. Bár ez a 
jelenség más nyugati országok
ban is megtalálható, Olaszor
szágban különösen erős. 

A közlekedési miniszter a kö
zelmúltban jelentette ki, hogy 
integrált szállítási rendszerrel a 
költségeket az európai átlagra 
(7%) mérsékelve 10 milliárd lí
rát lehetne megtakarítani. Ezért 
a szakszervezetek követelik. 
hogy hajtsanak végre reformot 
a személy- és áruszállításban. 
amelynek lényege. hogy a kü
lönböző szállítási módok közötti 
viszony ne a versengésen, ha
nem a fokozatos kiegyenlítődé
sen alapuljon. Követelik, hogy 
a kormány fogadja el a vasúti 
reformtörvényt, amely a vasút
nak kedvezőbb működési f elté
teleket biztosít, a dolgozóknak 
pedig garantálja elért vívmá
nyaikat. Ugyancsak szorgal
mazzák a szakszervezetek egy 
általános szállítási terv és egy 
hosszú távú vasúti beruházási 
terv kidolgozását 1986-2000-
ig. Az olasz vasutas-szakszerve
zet e feltételek teljesítése esetén 
tartja valószínűnek a kibonta
kozást. 

A technikai 
fejlődés hatása 

A szeminárium résztvevői ér
deklődéssel hallgatták a szovjet 
vasutas-szakszervezet elnöké
nek, Nyikolaj Kovaljovnak a 
beszédét, aki a szocialista orszá
gok szemszögéből foglalkozott 
a technikai fejlődés kérdéseivel. 

- A rendkívül dinamikus 
tudományos-technikai fejlődés 
sok olyan közös problémát ho
zott magával. amelyek egyfor
mán érintik és érdeklik a külön
böző országok szakszervezeteit, 
függetlenül az adott ország poli
tikai hovatartozásától - mon
dotta -. Ez objektíve növeli a 
nemzetközi szakszervezeti moz
galom különböző osztagai 
együttes fellépésének szüksé
gességét, olyan problémák 
megoldása érdekében, mint a 
szakmaí továbbképzés. az okta
tás, a munkakörülmények javí
tása, a munkavédelem és az 
egészségvédelem. Felvetődik a 
kérdés: mit hozhat a tudomá
nyos-technikai forradalom a 
dolgozóknak, ezen belül a vas
utasoknak? A tudományos
technikai forradalom világjelen
ség, azonban megjelenési for
mái, mozgató rugói és társadal
mi utóhatásai a különböző tár
sadalmi berendezkedésű orszá
gokban nem lehetnek azono
sak. 

A profithajsza körülményei 
között a tudományos-technikai 
haladás kiszorítja a termelő 
munkából a dolgozók egyes 
csoportjait, növeli a munkanél
küliséget. romlik a természeti 
és termelési környezet helyzete. 
Előtérbe kerül az önmegtérülé
ses közlekedési rendszerek al
kalmazása, meghiúsul a dolgo
zók érdekeit szolgáló egységes 
közlekedési és szállítási politi
kai végrehajtása. Az ilyen fejlő
dés joggal váltja ki a dolgozók 
aggodalmát a tőkés országok
ban. Hiszen a munka termelé
kenységének gyors növekedése 

nyomán a munkahelyek egy ré
sze feleslegessé válik. felsza
badul a munkaerő. Ezzel szem
ben a szovjet gazdaság fejlődé
sének gyors üteme, új, jelentős 
területi-termelési rendszerek 
létrehozása, új ágazatok megje
lenése és fejlődése növeli a 
szakemberigényt és ennek a 
megnövekedett igénynek egy 
meghatározott részét a működő 
vállalatoknál felszabaduló 
munkaerővel lehet és kell kielé
gíteni. A Szovjetunióban a 
munka termelékenységének 
növekedése, a termelési tevé
kenység intenzív fejlődése hu
mánus jellegű, nem vezet mun
kanélküliséghez és semmi eset
re sem sérti meg az állampolgá
rok alkotmányos jogait. 

A tudományos-technikai ha
ladás véghezvitelében. eredmé
nyeinek hasznosításában jelen
tős szerep jut a szovjet szak
szervezeteknek. A szakszerve
zetek gazdasági munkája szoro
san összefügg az érdekvédelmi 
feladatok megoldásával. A 

Szovjetunióban a szakszerve
zetek azért foglalkoznak a 
munkatermelékenység, a ter
melés kérdéseivel, mert a szo
cializmus viszonyai között ez 
az érdekvédelmi feladatok ellá
tásának egyetlen helyes útja. A 
szakszervezetek hatékony rész
vétele mellett fejlődik és kor
szerűsödik a szakmunkáskép
zés. 

Történelmi 
tanulságok 

A vasútnál a tudományos
technikai forradalom szorosan 
összefügg a szociál!s problémák 
megoldásával. ami magában 
foglalja a munkakörülmények 
javítását. az egészségre ártal
mas munkahelyek felszámolá
sát, a munka termelékenységé
nek javítását. A szovjet vasuta
sok, de minden szovjet ember 
számára is a tudományos
technikai haladás pozitív és 
visszafordíthatatlan folyamat, 
ezért nagyon hátrányos lenne 
lemondani eredményeiről, fé
kezni kibontakozását és hatá
sát. 

Az elmúlt évtizedek történel
mi tanulságai egyértelműen bi
zonyítják, hogy a tudományos
technikai forradalom eredmé
nyeinek felhasználása növeli az 
ember lehetőségeit, képességeit 
környezete megismerésére és 
megváltoztatására. A humánus 
célokat szolgáló tudományos
technikai forradalom lehetősé
get nyújt az életszínvonal je
lentős javítására, a szabad idő 
növelésére, segít megteremteni 
a személyiség harmonikus fej
lődésének feltételeit. Nem két
séges azonban. hogy a felsorolt 
problémák sikeres megoldása 
csak békés körülmények között 
válhat lehetővé. A béke a világ 
dolgozóinak közös. féltett kin
cse. Feiismerve saját szerepü
ket és felelősségüket a szovjet 
vasutasok, együtt az egész 
szovjet néppel. minden tőlük 
telhetőt megtesznek a béke 
megőrzéséért - fejezte be be
szédét Nyikolaj Kovaljov. 

Az ismertetett felszólaláso
kon kívül még számos szak
szervezet képviselője szólt a 
vasút helyzetéről. egyre növek
vő problémáiról. A résztvevők 
szükségesnek t?.rtották annak 
hangsúlyozását, hogy az euró
pai vasúti rendszer válságban 
van és a szakszervezeteknek 
harcolni kell annak technikai 
fejlesztéséért. 

A résztvevők ezután a nyug
díjba vonult Alphonse Tonnea
ux helyett, a szeminárium mun
kabizottságának új elnökévé 
Ernst Haart, az NSZK vasutas
szakszervezetének elnökét vá
lasztották meg. 

A tanácskozás végén a kül
döttek memorandumot fogad
tak el, amelyben rögzítették 
azokat a fő célokat és törekvé
seket, amelyeket a vasutas
szakszervezeteknek a követke
ző években célszerű lesz követ-
ni. Baranyai Zoltán 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

Osztrák ifjúsági delegáció 

látogatása szakszervezetünknél 

Szakszervezetünk meghívására május 21-től 26-ig hazánk
ban tartózkodott az osztrák vasutas-szakszervezet négytagú ifjú
sági delegációja. Látogatásuk célja elsősorban az volt. hogy meg
ismerkedjenek szakszervezetünk tevékenységével. a vasutas fia
talok érdekvédelmével. élet- és munkakörülményeivel. A vendé
geket fogadták szakszervezetünk vezetői. köztük Koszorús Fe
renc főtitkár és Tolnai fldikó titkár is. 

A delegáció tagjai itt-tartózkodásuk során meglátogatták 
többek között a balatonboglári vasutasüdülőt. a kaposvári ne\·e
lőotthont. Megismerkedtek a szolnoki körzeti üzemfőnökség és a 
debreceni területi szakszervezeti bizottság munkájával. a fiatalok 
érdekében kifejtett tevékenységükkel. 

.\z o„ztrák fiatalok (Skoda Lá!>zló felvétele) 

Nök a békéért 
Dunakeszm. a József Attila 

Művelődési Központban nő
gyűlést rendeztek a béke és ba
rátsági hónap jegyében az 
MSZMP, a Hazafias Népfront. 
illetve a KISZ Városi Bizottsá
ga, valamint a tömegszerveze
tek szervezésében. 

A békedemonstrációra érke
zők, az előcsarnokban és a szín
házteremben. a város, valamint 
Göd és Fót asszonyainak és lá
nyainak szép. művészi értékű 
kézimunka kiállításában gyö
nyörködhettek, melynek ünne
pélyességét fokozta a szebbnél 
szebb virágokból összeállított 
színpompás bemutató. 

A város 2. számú óvódása1 
,,Békében szeretnénk élni" cí
mű versösszeállítással köszön
tötték a nagygyűlés résztvevőit. 
melyen jelen volt dr. Vándor 
Ferencné, a Magyar Nők Or
szágos Tanácsa képviseletében. 
dr. Balogh Miklósné, az Alko
holizmus Elleni Állami Bizott
ság titkárságának vezetője. Ró
nai Árpád, a városi pártbizott
ság első titkára. dr. Monori Ba
lázsné, a Hazafias Népfront 
Pest megyei Bizottsága alelnö
ke, a nőbizottság vezetője, vala
mint a város, Fót és Göd nagy
községek társadalmi és gazda
sági vezetői. 

Szigeti Sándorné, a városi 
pártbizottság titkára megnyitó 
beszédében kiemelte: a béke 
megvédése az a nemes indíték. 
amely napjamkban a földkerek
ség asszonyamak és lányainak 
millióit egyesíti, hitet téve az 
embenség jövőjének, boldogsá
gának megóvása mellett. 

Ezt követően. dr. Tari Endre, 
a vasútegészségügyi igazgató
ság vezetŐJe. a MÁV Béke
tanács elnöke. a nőgyűlés szó
noka hangsúlyozta: a haladás. 
az építő munka legfontosabb s 
egyben elengedhetetlen külső 
feltétele: a békés környezet. a 
béke. 

Egy földrajzilag olyan kis or
szág 1s, mint hazánk. nagy sze
repet vállalt és vállal a nemzet
közi pol!tikai légkör enyhülésé
ért, a biztonságért és a leszere
lésért. Valamennyiünknek segí
teni, támogatni kell ezt a nem 
könnyű. mindannyiunk számá
ra életbevágó békepolitikát. 

Befejezésül dr. Vándor Fe
rencné átadta az Országos Bé
ketanács oklevelét a Hazafias 
Népfront dunakeszi nőbizottsá
ga nőklubjának, kimagasló kö
zéleti tevékenységük, a béke 
megvédéséért és közösségf or
máló tevékenységük elismeré
seként. 

Vetési Imre 

Búcsú a szakközépiskolától 

Ballag már a vén diák 

Az újhatvani közgazdasági és vasútforgalmi szakközépiskolában 
1978-ban indult a vasútforgalmi képzés. Nógrád. Heves, Pest és 
Szolnok megyékből járnak ide a diákok, hogy az iskola elvégzése 
után a MÁV-nál szolgálattevők vagy kereskedelmi szakemberek 
legyenek. Az idén 26 diák ballagott, köszönt el az iskolától, a ta
nároktól. Az ünnepségen Máté József igazgató búcsúzott el a 
végzősöktől, majd Kutas Béla, a miskolci vasútigazgatóság dol-

gozója jutalmakat adott át a legjobbaknak. 
(Szabó Sándor felvétele) 
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Ha vége a tanévnek 

Indul a gyerek üdülni 
Egy felnőttel hányan utazhatnak? * Zsák a foltját 

Akit vissza kell vinni :I: A tábor nem kórház! 

* 

Kelemen Ferenc tizennégy l\'émeth Laszlóné. a pécsi - Ellenönzmük kell az or-
éve - nyugdiJazása óta - a pé- BFF üzemgazdasza az elmúlt vosi bizonyítványt 1s? 
est teruleti szakszervezeti bi- nyáron másodmagával vállalt - Csak formailag. Azt. hogy 
zottság t.idülési felPlóse. Mun- gyermekkísérést. Így emlék- megtörténtek a vizsgálatok. 
káJát becsülettel. lelkiismerete- szik \·issza: A gyerekbe nem láthatunk be
sen \·égz1. Az elmúlt évi vállala- - Az rnlt az első utunk. le. Sajnos. a gyakorlat nem 
ll gyc>rmPkudültetésről elmond- A másik felnőttel eg:,;ütt gya- igazodik a követelményekhez. 
ta. hogy Kőszegre 56. Balaton- korló szülök rnltunk. bíztunk A szülők egy része a gyermek 
kenC'sére 180 gyermeket tudtak magunkban. Ctazás előtt felké- bemutatása nélkül láttamoz
elküldrn1. Később, pótkeret- szítettek benünket a várható tatja _ ismerős orvossal -. az 
kt'.nt az ÚJonnan nyitott tatai problémák me"olda'sa'ra. de a · · · l » egeszsegzigyi apot. Az üdülő 
t(yE'fm"·kudülöbe még lOí gye- .. gyermekkísérés tudománya" orvosa viszont nem ritkán más 
rek részére biztosítottak nyara- lélekjelenlét nélkül mit sem er. véleményen van a gyerek kö
lás1 Jt,hetőséget. A saját gverekemet ismerem. zösségbe viteléről. Az üdülőtá-

:.\ >!;Ern;Pküdült�tés nagy fe- de v1gyáz�i - felelősséggel - bor nem kórház. Nincs betegel
le1•1„se1u;e1 Ja!'. Az 1de1 szezonra a máséra a másokéra nehe- látó személyzete. A már fertő
való felk.'. szülést is idejében zebb. A csoportnévsort előre zött gyermek átvételét vissza
me�kt>zdtt>k, hogy ezúttal is SI- megkaptuk. Volt köztük isme- utasítják. A kísérő vissza is vi
ken sC'n bonyolíthassák le a rős. először velük értettünk szi. de néhány szülő háborog 
nyan.Itatást szót. Lassan a többiek is érdek- miatta, mert már programot csi

lődm kezdtek: m1lven állomáso- nált a gyermek távolléte idejé
kon utazunk át. 

0

mikor érünk re. A kísérő 
felelőssége 
Hány fős gyermekcsoport 

utazhat balesetmentesen egy 
kísérővel? - kérdeztük. 

- Jelenleg nincs egyetlen 
olyan kísérő sem. aki 15 gyer
meknél többnek a kísérését vál
laná - mondja - Gondolja vé
gig' Az a 7-14 éves gyerek leg
alább két nehéz csomaggal uta
zik Egyik általában a hátán. a 
másik - bőrönd ·,agy szat:•,or 
- a kezében. A \·onatlépcső 
magas: középállomásaink nem 
rendelkeznek magasperonnal. 
Amíg a kísérő a le- és felszállás
nál segédkezik, nem tud fel
ügyelni a már leszálltakra. illet
ve a még fenn lév6kre. Ez már 
balesetforrás ! Vagy - különö
sen késett \'onatok esetében -. 
a kísérőnek érdeklödés céljából 
el kell hagynia a csoportot. De 
hát elhagyhatja? Minden együt
tesben akad egy-két igen élénk 
gyerek. aki fegyelmezetlensé
gével rossz hatással lehet az 
egész csoportra. 

Gyakorló 

szülök voltak 

oda. lehetek-e egy szobában a 
testvéremmel" Valamennyien 
tele vannak az utazás izgalmá
val. szorongással - s korán 
keltek. Álmosak Odautazáskor 
mindenki jó magaviseletű. 

- S hazafelé'? 
- Nyaralás közben kiala-

kulnak a jó értelemben vett ba
rátságok, de a zsák is megta
lálja a foltját. Magabiztosab
bakká. önállóbakká válnak a 
gyerekek, s ez nem mindig jó. 

- A szülők beutalójeggyel 
és egészségügyi lappal adják át 
gyerekeiket a kísérőknek. Ez 
rendben történik? 

- Nem mindig. S minden 
szülői hanyagság a gyermeken 
csattan. A gyerek készül vala
mire. ami mégsem teljesül, s 

megszégyenül a társai előtt. A 
beutalójeg:vet mindkét szülő 
szakszervezeti bizottságával lát
tamoztatm kell. Az aláírás, a 
bélyegző meglétét a kísérőnek 
átvételkor ellenőriznie kell. Ho
gyan viselkedjünk a hiányos 
lap tulajdonosával? Legyünk el
nézőek. kockáztatva. hogy az 
üdülőben már nem lesznek hu
mánusak? Vagy zárjuk ki a 
nyaralásból a megszeppent 
gyereket? Sajnos. erre nem egy 

- Milyen eligazitast kap- példa adódott. A szülők maguk 
nak a kísérők az utazás előtt? hozták a csoport után a gyere-

- A kísérést vállaló dolgozó- ket. aki aztán szófogadatlansá
kat az önként jelentkezők közül gávai torolta meg a rajta esett 
választjuk ki, s balesetvédelmi sérelmet ... 
oktatást kapnak. Ha mód van 

Megszívlelendő 

javaslatok 

Van-e egyéb javaslatuk. 
vagy kérésük a gyermeküdülte
tés kapcsán? 

- Hasznos lenne, ha a csat
lakozó állomások hangosbeszé
lőn közölnék , hogy az érkező 
vonat melyik részén lesz a 
gyermekek számára f enntar
tott kocsi. Tavaly - 30 gyerek
kel - a keresgélés jó kis ijedt
ségre adott okot. Másik kéré
sünk a szülőkhöz szól: a gyere
kekek úti étkezéséhez ne cso
magoljanak sok édességet, éde
sített üdítőt, de annál több 
gyümölcsöt. A hazulról hozott 
folyadék a nagy melegben ha
mar elfogy, s az utánpótlásra 
vajmi kevés lehetőség van. 
A szomjazó gyermek látványá
tól a kísérő is szenved. Néme
lyik táborban a déli étkezésre 
csak a csoport átvétele után, 15 
órakort kerül sor. Ilyenkor jól 
jön még egy kis hazai, el lehet 
vele ütni az éhséget és a vára
kozás izgalmát. Tavaly a tszb
nek jelentést tettünk a hiányos
ságokról. s azok orvoslása. tu
domásunk szerint, meg is tör
tént. Az idén panaszmentes 
gyermekkísérést remélünk. 

Klenc Tiborné 

rá, .. találkoztatjuk" őket gya- ,--------------------------
korlott kísérőkkel. A tapaszta
latcsere hasznos. A megbízóle
vél átadásakor megkapják az 
utazás teljes ,.forgatókönyvét", 
a vonat indulásának, érkezésé
nek. az átszállásnak az idejével, 
helyével, s az üdülőre vonatko
zó szállás- és étkezés lehetősé
gének feltüntetésével. Az üdü
lés befejezésekor például már 
előző este meg kell érkezniük 
az üdülőbe. hogy másnap korán 
reggel - táborbontáskor -, 
v1sszavehessék a gyerekeket. A 

kísérés - munka. Fizikailag is 
kimeríti kísérőinket. Talán ez
zel magyarázható kis számuk. 

Fórum, sportvetélkedők 

Hét üzemfőnökség fiataljai 

találkoztak Boglár/e/lén 

MEGJEGYEZZOK 

A balatonboglári vasutas
üdülőben május 19-én és 20-án 
rendezte meg a nagykanizsai 
üzemi KISZ-bizottság és a terü
leti szakszervezeti bizottság a 
pécsi igazgatóság fiataljainak 
találkozóját, amelyen hét üzem
főnökségtől 150-en vettek részt. 

Félmegoldás - nem megoldás! 

Az utóbbi időben számos, kedvező intézkedés történt 
Szombathely és a főváros közötti vasúti közlekedés javitá
sára. Ezek közé tartozik a Miskolcra közlekedő gyorsvonat
pár és a Oélib61 induló, a vasi megyeszékhelyre tartó dél
utáni gyors. Az utóbbi sikere a zsúfoltság miatt egyre in
kább devalválódik. 

A 15 óra 5 perckor induló 906-os a hivatalos vagy magán
ügyeit gyorsan, rugalmasan elintézők vonatává vált. Igaz az 
is. hogy sokan ezt a járatot váfasztják maguknak azok közül 
is, akik „biztos, ami biztos" az esti Saváriára váltanak hely-
jegyet. 

Május 16-án és 17-én a 906-os gyorsvonat els6 osztályú 
fülkéiben három.neegyed 3-kor egyetlenegy szabad ül6hely 
sem volt. A méltatlankodó utasokat, miközben másutt ke
restek helyet maguknak - ha találtak - nem nagyon e"gf
tette ki az a magyarázat, hogy általában ez mindig lgy vanl 

Most, amikor a MAV a szolgáltatások szlnvonal6t akarja 
emelni, kár ezt gyakorlati példákkal hihetetlenné tenni. 
A szlnvonal, az utazóközönség jobb ellátása nem a szavak
tól. hanem a tettektől lesz jobb. Egy jó vonat beállítása, 
megfelel6 odafigyelés hiányában talán többet árt mint 
használ. Különben is: a félmegoldás - nem megoldás! 

Sz. Jakab lstvAn 

A kétnapos program fórum
mal kezdődött. A fiatalok kér
déseire többek között Buss 
Károly vasútigazgató-helyettes, 
a területi szakszervezeti bizott
ság képviselője és több párttit
kár válaszolt. Délután sportver
senyekkel folytatódott a prog
ram. A fiatalok kispályás női és 
férfilabdarúgásban, asztalite
niszben, lábteniszben és sakk
versenyben mérték össze tudá
sukat. Este szellemi vetélkedőt 
rendeztek, amelynek győztese 
Pécs csapata lett. 

Másnap került sor a sportver
senyek döntőire. A női kispá
lyás futballmérkőzés győztese 
Bátaszék csapata lett. Második 
Dunaújváros, harmadik Kapos
vár. A férfi csapatok közül első 
Dombóvár, második Kaposvár, 
harmadik pedig Nagykanizsa. 
Izgalmasak voltak az asztalite
nisz-mérkőzések is. A férfiak 
közül a győzelmet Halmai 
László (Dombóvár) szerezte 
meg. A nők közül Szabó István
né (Dombóvár) lett az első. 
A sakkverseny legjobbja a bá
taszéki Bálint Sándor volt. 
Lábteniszversenyben a dombó
vári csapat jeleskedett. 

A legeredményesebb ver
senyzők tárgyjutalmat kaptak. 
A sportversenyben a legtöbb 
pontot a nagykanizsai fiatalok 
szerezték. 

Várfalvi Mária 

A elnökség útmutatást adott 

Szakszervezeti feladatok 
a politikai oktatásban 

Mint arról lapunk ápnlis 26-i 
számában is hírt adtunk. szak
szervezetünk elnöksége április 
19-én megtárgyalta a szakszer
vezeti tömegpolitikai oktatás és 
a tisztségviselők képzésének 
198-1185. évi feladattervét. A po
litikai oktatás célja a jövőben 1s 
a tisztségviselők időszerű társa
dalmi és szakszervezeti ismere
teinek bővítése. a közéleti és 
munkahelyi aktivitás serkenté
se. 

Az elnökség megállapította 
többek között. hogy napjaink
ban különösen fontos szerepe 
van a szakszervezeti oktatás
nak és tájékoztatásnak, amelj,'
lyel orientálni lehet a dolgozók 
kezdeményezőkészségét. s egy
ben hasznosíthatók a tapaszta
latok. 

Gazdálkodás és 

érdeki·édelem 
A feladatterv alapján fontos 

feladat há.rul a közép- és alap
szervezetekre a tömegpolitikai 
oktatás tartalmának és formái
nak meghatározása során. Az 
elmúlt években a SZOT titkár
sága és a vasutas-szakszervezet 
elnöksége az időszerű kérdé
sekkel foglalkozó tanfolyamo
kon 6-7 téma feldolgozását kö
telezővé tette. A közép- és alap
szervezetek mindössze egy-két 
témát választhattak önállóan. 
most viszont ötöt. 

A SZOT két téma feldolgozá
sát tette kötelezővé: az 
MSZMP KB 1983. X. 12-i állás
foglalását, valamint a SZOT 
1983. XI. 17-i dokumentumait a 
XXIV. kongresszus óta végzett 
munkáról és a további tenni
valókról. 

Ismét több füzetben jelenik 
majd meg a propagandisták 
tananyaga. Ezek tartalmazzák 
mindazokat az időszerű politi
kai, ideológiai, gazdasági és 
mozgalmi kérdéseket, amelyek 
a dolgozókat foglalkoztatják. 
Többek között olvashatnak 
majd az életszínvonal-politiká-

ról. az életkörülménvek alaku
lásáról. a külgazdasági egyen
súlvról. a termelésről és az árak 
alakulásáról. A hallgatók meg
ismerkedhetnek a vállalati ter
melés hatékonyságá\'al. a belső 
tartalékok feltárásával kapcso
latos feladatokkal. a szocialista 
életmód alakulásának folyama
tával. a fegyverkezés és béke
mozgalom helyzetével. Ebben a 
témakörben szerepelnek még 
az új gazdálkodási formák. a 
szocialista brigádok szerepe. a 
pályakezdő fiatalok beilleszke
désének segítése. az érdekvéde
lem és érdekképviselet munka
helyi feladatai. 

A tagság 

bevonásával 
A társadalmunk kérdései 

tanfolyam első és második évfo
lyamának tematikája változat
lan. ezért új tananyag nem jele
nik meg. A korábban kiadott 
füzetek felhasználhatók. Aktua
lizálásuk a propagandisták fel
adata. A propagandisták felké
szítését végző előadók az egyes 
témák feldolgozása során hasz
nálják fel a tömegkommumká-

mű módsze1iam kmdvánvt 
amely ez év elején ,1t-lert me� 

Az alapszervezetekbt·n ... tai.; 
ság oktatását k1enw!t pr>,ltlk •• 
feladatként kell kndm A ,;,, .. 
vezésben vegyenek részt a k ,:. 
turális. agitációs és prnpng, ; • 
da-. továbbá az oktatá-;1 bl'•)t'

ságok tagjai. a szocialista 1: ·, 
gádvezetők és propagandJsL k 
A bizalmicsoport-. illet\'P · ,. >
cialista brigádértekezletPk• '1 

különböző tanácskozásoko,, 
személyes beszélgetések során 
fel kell hívni a figyelmet a t�>
megpolitikai oktatáson rnlo 
részvételre. A szocialista l:,n
gádtagoknak legyen ez köuetel
mény. A politikai oktatás szer 
vezését - a gazdasági vezetök. 
a párt- és KISZ-szervezetek 
közreműködésével - augusz
tus végéig kell befejezn1. 
A szakszervezeti bizottságok a 
propagandisták k1válaf>ztásá
ban és felkészítésében tornbb
ra is számíthatnak a pártszen:e
zetek és a gazdasági vezE:tók 
közreműködésére. 

Kenese, Szoboszló, 

J1iskolctapol ca 
ciós eszközök ide vonatkozó tá- A propagandisták felkészite 
jékoztatásait, továbbá a szak- sére szeptemberben és október
szervezeti határozatokat. a de- ben szakszervezetünk 4 tanfu
mokratikus fórumok működé- lyamot szervez: kettőt Balat,�n
�ének :.3pa�zt�latait. a_ közél�ti kenesén. egyet Hajdúszobosz
es m_uvelod:s1 t�vekenyseg lón. egyet pedig Miskolctapol
er;d1:1er:1_Yelt, _es a Bizalmi Aka- cán. A tanfolyamokon összesen 
demia füzeteit 1s. 320-an vehetnek részt. elsösor-

A �özép�rányító szaks�_erv_e- ban azok a propagandisták. 
:eb bizottsagok - az elnokseg akik az elmúlt 2-3 évben még 
altal elfogadott feladatterv alap- nem részesültek ilyen felkészi
ján - májusban konkretizálták tésben. 
a politik� oktatással kapcsola- Az új oktatási évben az szb-k 
tos teendo�et. A� �lapszerv�z�- az eddiginél eredményesebben 
tek a _tagsa_g po�iti�ai ?,kta�asc::- hasznosíthatják a műi•elődési 
n<;k es a tisztse�visel_o_k kepze- intézmények személyi és tárg\ i 
senek helyzetet 1umusban feltételeit. Az információszerzés 
e�emzik!. egyb:n _meg_ha_tá�o:• érdekében az alapszervezetek 
z�k az 7:-1 oktatasi ':v,el_okesz1te- tegyék rendszeressé a felkészí
senek es lebonyol! tasanak fel- tők és a foglalkozások ellenőr
ada�a1t. Az szb-k ;s P'.?pagan- zését, s ne feledkezzenek meg a 
d1staik felh�szn�lhatJak .. ,,A legjobb propagandisták áldoza
szakszervezeti tomegpolttikai tos munkájának elismeréséről 
oktatás a vasút teruletén" cí- sem. Szabó Zoltánné 

Az ifjúsági törvény szellemében 

Szegeden jól egyengetik 
a fiatal vasutasok útját 

A szegedi igazgatóság gazda
sági és társadalmi vezetői fon
tos feladatuknak tekintik az if
júságról szóló 1971. évi IV. tör
vénynek és az annak végrehaj
tására hozott kormányhatáro
zatok megvalósítását. Ennek 
érdekében elkészítették és ki
adták az igazgatóság ifjúságpo
litikai feladatainak végrehajtá
sát koordináló intézkedési ter
vüket, amit korábban az ifjú
sági parlamentek küldöttgyűlé
se fogadott el. Hogy e felada
tokból mi valósult meg, arra a 
szegedi területi szakszervezeti 
bizottság, a vasúti pártbizottság 
és a KISZ-bizottság a közel
múltban tartott együttes ülésen 
keresett választ. 

A tanácskozás témája volt 
többek között az újfelvételes 
fiatalok fogadása. a munkahelyi 
beilleszkedés segítése, a vas
utas munka vonzóvá tétele. a 
fiatalok kiképzésével és a ká
derutánpótlással kapcsolatos 
mtézkedések 

Ezernél több 
belépő 

Az írásos beszámolóból meg
állapítható, hogy az 1981. évi if
júsági parlamentek óta eltelt 
időszakban az ifjúságpolitikai 
tevékenység tovább javult. 

Az igazgatóság területén 
4128 fiatal dolgozik, ami az 
összlétszám 32,4 százaléka. Az 
elmúlt évben 1158 fiatal lépett a 
vasút szolgálatába, az újfelvéte
lesek közel 60 százaléka. 

A vasúttól kilépők között ke-

vesebb volt a fiatal, ami egyút
tal azt is jelenti, hogy nőtt azok
nak a száma, akik hivatásuk
nak tekintik a vasutat. Ez töb
bek között a hatékonyabb pá
lyaválasztási tevékenységnek 
és a patronálási mozgalomnak 
köszönhető. Szentesen és 
Békéscsabán például 30 éven 
aluli pa�onálók is tevékeny
kednek. Ok jobban megtalálják 
a közös hangot a vasútra kerülő 
fiatalokkal. A korszerű techni
ka előretörése is hozzájárult a 
létszámhelyzet Javításához. Az 
új munkaterületek vonzóbbá 
váltak. 

Vezetőkké 
válhatnak 

Valamennyi munkahelyen 
biztosítottak a fiatalok részére a 
továbbképzés lehetőségét. E té
ren a legsürgetőbb feladat az 
általános iskolai végzettség 
megszerzése, a hiányzó osztá
lyok pótlása. Sajnos még 85 fia
tal nem rendelkezik Ilyen vég
zettséggel. Jelenleg az igazgató
ság területén 481 fiatal képezi 
tovább magát. Az utánpótlás 
biztosítása érdekében ösztön
díjszerződést is kötnek a fiata
lokkal. 1981-től 7-en végeztek 
egyetemen, 29-en főiskolán, 
74-ben szakközépiskolában, 
87-en pedig szakmunkásképző
ben tanulnak vasúti ösztöndíj
jal. 

Az arra érdemes fiatalok ve
zetői állásba is kerülhetnek. Az 
utóbbi négy évben 84 fiatalt 

neveztek ki vezetői munkakor
be. Ezzel a lehetőséggel elsősor
ban a BFF, az ÉHF és a pálya
fenntartás területén éltek. Le
het számítani a fiatalokra a 
munkaköri kötelességet meg
haladó többletvállalások tE>rén 
is. Kommunista műszakokban 
1980-tól 3,3 millió forint értékű 
munkát végeztek. A szocialista 
brigádmozgalomban a fiatalok 
aránya 60-ról 83 százalékra 
emelkedett, a 26 ifjúsági bri
gádban pedig 277-en tevékem·-
kednek. 

A KISZ alapszervezetf'k 
olyan akciókra mozgósítják az 
ifjú kommunistákat. amelvck
kel segítik a helyi gazdasági fel
adatok teljesítését. Az alkotó if
júság pályázat keretében tavalv 
96 téma feldolgozását javasol
ták. A legjobb eredményt a 
szen,tesi üzemfőnökség fiatal
jai érték el. Egyik pályamunká
jukkal a Moszkvában megren
dezett kiállításon elsők lettek 
Az újítást beadók 37 százaléka 
fiatal. sőt Szentesen ez az 
arány meghaladja a .97 száza
lékot. 

Például Vésztő 

A KISZ-bizottságok és alap
szervezetek munkáját az illeté
kes városi és megyei KISZ-bi
zottságok is elismedk. Az PI
múlt években a vésztői KISZ
bizottság háromszor nyerte el 
a KISZ KB Vörös Vándorzász
laját, a szegediek munkáját pe
dig kétszer ismerték el hasonló 
módon. 

Gellért József 
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125 eves a 01iskolci vasút 
.. 

Unnepségek, kiállítások a jubileum tiszteletére 

Dr. Baju„z Rn„ő ünnepi heszédét mondja 

,,Lehet-e, szabad-e 

egyetlen vasúti csomó

pont születésének 125. 

évfordulóját ünnepelni? 

A vasúti szállítás nem a 

csomóponton, hanem or

szágrészek között folyik. 

A legnagyobb vasúti állo

másunk, vagy javító mű

helyünk sem önmagában 

áll, hanem éppen azért 

válik naggyá, mert sok 

szállal kapcsolódik az or

szág legtávolabbi pontjai

hoz. A vasúti születésna

poknak mindig vannak 

előzményei, mint ahogy 

minden születésnapot 

követi a folytatás, újabb 

születésnapokkal. De 

azért a 125 év mégiscsak 

tiszteletet érdemel, hi

szen ez az idő két ember

öltő, történelmünknek 

legfordulatosabb korsza

ka." 

Ezeket a sorokat Hernádi Ist
ván igazgató írta a Vasút a vá
ros végén című füzet előszavá
ban. amelyet a miskolci vasút 
125. évfordulója alkalmából 
adott ki az igazgatóság, a körze
ti üzemfőnökség és a járműjaví
tó. Szerzője Pál István, a mis
kolci járműjavító dolgozója. a 
vasúttörténeti dokumentumok 
szenvedélyes gyűjtője és feldol
gozója. 

A jubileum tiszteletére május 
24-én, a Tiszai pályaudvar szo
ciális épületében rendeztek em
lékünnepséget. amelyen dr. 
Bajusz Rezső vezérigazgató 
mondott beszédet. A miskolci 
vasút fejlődését Pál István se
gítségével idézzük fel. 

- A Tiszavidéki Vasúti Tár
saság építette Szolnok és Deb
recen. majd onnan Szerencsen 
át Miskolcig a vasútvonalat -
mondja. - A forgalom 1859. 
május 24-én indult meg. Ezen a 
napon érkezett Debrecenből 
Miskolcra az első vonat. A vá
rosatyák és a földbirtokosok 
kezdetben igyekeztek gátolni a 
vasút fejlődését. 

Milyen tények bizonyítják 
ezt? 

Például az az intézkedés 
is. hogy az indóház, a vasúti 
műhely, a fűtőház és a raktárak 
számára az akkor 17 ezer lelket 
számláló várostól csak két és fél 
kilométer távolságra. mocsaras 
területen adtak helyet. De en
nél történt még érdekesebb 
eset is. A társasággal Zsolcáig. 
mintegy négy kilométer hossz
ban . a vaspálya mindkét olda
lán kerítést építtettek. Az egy
kori jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint per-pert követett amiatt. 
hogy az ökörcsordák gyakran 
megrongálták. ledöntötték a ke
rítést. A vonatokon figyelőket 
alkalmaztak. akik hágcsón 
mentek fel a kocsi tetejére, és fi
gyelték, hogy nincs-e marha
csorda, vagy más akadály a 
vaspályán . Az időjárás 
\'iszontagságai kínozták ezeket 
a figyelőket. de nem volt i11gy-

� 

�a� bikere volt a mozdonykiállításnak 

1 .su• pál.\ J"'dvat 

\ korabeli Tiszai pályaudvar 

lésre méltóbb a masiniszták 
helyzete sem. 

- Milyenek voltak a mozdo
nyok? 

- A bécsi Güntner cégtől 
vásárolt „kávédarálókon" nem 
volt sátortető. A mozdonyveze
tő és a fűtő a szabad ég alatt ke
zelte az armatúrákat. Kilencven 

centiméter hosszúságú fadara
bokkal fűtötték a gépeket. 

- Hogyan fejlődött tovább a 
vasút? 

- 1870-ben - a két évvel 
korábban megalakított MÁV 
közreműködésével - az állam 
a budapest-hatvani vonaltól 
tovább. Miskolcig építette a 
vaspályát. Ez kezdetben a tisza
vidéki pályaudvarba csatlako
zott. 1873-ban a Gömöri pálya
udvaron elkészült a MÁV-állo
más. Attól kezdve oda futottak 
be a Pestről jövő vonatok. 
A másik maradt a tiszavidékié, 
s innen ered a Tiszai pályaud
var elnevezés. 

- 1880. január l-én államo
sították a társaság tulajdonát -
folytatja. - Ekkor a szakmun
kások sérelmére a MÁV kerí
tést húzatott az állomás és a 
műhely közé. Ez ma is így van. 
A századforduló idején nagy 
összegeket fordítottak a fejlesz
tésre. Az indóház a Tiszai pá
lyaudvar mai felvételi épületé
nek középső részén volt. A bő
vítést. korszerűsítést 1899-ben 
kezdték. s három ütemben vé
gezték. A csarnoki részt meg
emelték, az épületet kelet
nyugati irányban megnyújtot
ták. 1901-ben készült el végle
gesen az oldalszárny és az 
újabb zárótömb. Ez a tornyos 
csipkézett épület jeles műem
lék. Most 60 millió forintos költ
séggel rekonstruálják. 

Fejlesztették a vasúti mű
helyt is. Új üzemet emeltek. bő
vítették a mozdonyjavító szerel
dét. A bővítéskor rengeteg föl
det kellett hordani a mocsaras 

(Archív fotó) 

rész feltöltéséhez. Huszonkét 
mozdonyállásos körfűtőházat is 
építettek. 1906-ban fejezték be 
a rendező pályaudvar építését, 
amely 27 vágánnyal tette ltJhe
tővé a szerelvények rendezését. 

- Mi történt a két világhá
ború között? 

- A két világháború között 
nem építettek semmit. A máso
dik világháború idején az érté
kek nagy részét nyugatra hur
colták, vagy megsemmisítették. 
A felszabadulás után, az ötve
nes években kezdték meg a 
csomópont nagy arányú építé
sét, korszerűsítését. Valaha az 
okozott gondot, hogy a pályaud
var távol volt a várostól. Most 
viszont az gátolja a fejlesztést, 
hogy Miskolc ráépült a vasút
ra. A korszerűsítés első ütemé
ben a rendező pályaudvaron 
33-ra növelték a vágányok szá
mát. A gurítón automatizálták a 
váltóállítást, hidraulikus fékező 
berendezést helyeztek üzembe. 
Tervezik a számítógépes irányí
tás bevezetését is. 

1962-ben futott be Pestről az 
első két villamosmozdony. Ezt 
követték a többi villamos és dí
zelgépek. Modernizálták a javí
tóbázist, és „nyugdíjazhatták'' a 
gőzösöket. A miskolci csomó
pont forgalma, teljesítménye 
ma megközelítően olyan. mint 
egy kisebb igazgatóságé. 

A jubileum tiszteletére gaz
dag programot készítettek a 

miskolciak. Május 22-én pél
dául vasúttörténeti kiállítás 
nyílt a Vörösmarty Művelődési 
Házban, a járműjavítóban és a 
pályaudvar kultúrtermében. 
Ezen kívül volt még újító, kép
zőművészeti, kortörténeti és bé
lyegkiállítás. Nagy sikere volt a 
mozdonykiállításnak is. A kora
beli gépek sorával dokumentál
ták a vasút fejlődését. Sor ke
rült különféle vetélkedőkre és 
sportversenyekre is. 

Csorba Barnabás 

A.m utasol,, ,nondjáh: 

Hibabráltah Bar 
Mi történt Baracskával? - ,,Értesítjük az utazóközönsé-

egyre gyakrabban kérdezik tő- get, hogy további intézkedésig 
lem a rokonok, barátok, ismerő- Baracska megállóhelyen az 
sök. utasforgalmat megszüntetjük, 

Semmi, csak „nyomdahiba" és - ideiglenes jelleggel -
miatt kihagyták ezt a megálló- Martonvásáron keresztül vo
helyet az 1984/85. évi menet- natpotló autóbuszokkal bonyo
rendből, annak 30/a számú lítjuk le.'' 
mezőjéből. Legalább is így gon- A bejáró munkások méltádoltam. Csakhogy a legújabb nyolták a MÁV helyzetét. mert 
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� sz5t�� tudták, hogy a budapest-szé-
kesfehérvári vonalon pályaremeg, mit vétett ez a település, 

t fal b 'l , k.. , konstrukciót hajtanak végre. az sem a u o es ornye- Amíg elkészül, vállalják a bu-kéről ingázó munkások, sem a szozást. a többszöri átszállást. 
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.. �:; Csakhogy azóta már befejezték 
tette" őket, s arra hivatkoznak, a pálya átépítését, mi több: a 

rekonstrukció első lépéseként a hogy egykoron nem így viszo- megállóhely várótermét lebon
nyultak a vasúthoz az itt élő 
emberek. tották, az aluljáró lépcsőjét be-

A leírások szerint 1908_ban betonozták. Így adták az utazó-
B k S t 't ( K . , közönség tudtára: senki ne re-aracs a, zen pe er ma aJa-
szó) és Vál községek anyagi ménykedjék abban, hogy itt 
hozzájárulásával nyitották meg még egyszer megállóhely lesz. 
Baracska megállóhelyet. Rako- A vonatpótló autóbusz költsé
dóvágányát is csak az utóbbi geit a MÁV fizeti. ami a híresz
években szüntették meg. ami- telések szerint több, mint Mar
kor Martonvásár adott helyet tonvásár vasúti pénztárának 
az ide irányuló teherforgalom- egész évi bevétele. Kérdés ezek 
nak. után, hogy megéri-e a MÁV-

A vonalrész második vá- nak, a Volánnak és a még kü
gányát 1953-ban kezdték el épí- lön autóbuszt is közlekedtető, 
teni. Akkor olyan hírek terjed- egy másik helyi intézménynek 
tek el, hogy megcsúszott a ba- a többletköltségek fedezése, 
racskai völgyet átszelő töltés. amikor Baracskán átrobognak 
Tavalyelőtt a helybéli lakosság a vonatok. Furcsa az is, hogy 
az alábbi szövegű felhívással fennáll a töltés megcsúszásá
találkozott: -nak veszélye", de ha nem áll 

Vasutasok és zöldértesek 

·al 
meg a vonat, hanem végigro
han rajta, akkor talán jobban 
bírja a talaj? 

Igaz a vasút törekszik a me
netidők rövidítésére, ám helvte
len, ha azokat tévesztjük s�em 
elől - az utasokat -. akiknek 
ezáltal jobb, gyorsabb, kényel
mesebb utazási körülményeket 
akarunk teremteni. Egyébként 
éppen ezért a Kápolnásnyék 
szomszédságában levő, sokkal 
kisebb településsel. Pettend 
megállóhellyel sem lehetett úgy 
,,elbánni", mint ahogy ezt Ba
racskával és a környező helyek
ről bejáró ingázókkal tették. 
Mellesleg a MÁV 1980-ban 
megtartott utasszámlálása mu
tatta ki, hogy Baracska meg
állóról naponta 1100 dolgozó 
utazik budapesti vagy székesfe
hérvári munkahelyére, s a ta
nulók és alkalmi utasok száma 
is több százra tehető. Ha egyes 
vonatokhoz nincs busz, vagy a 
busz nem várja meg az éjszakai 
vonatot, illetve a jármű meghi
básodása miatt kimarad a járat. 
akkor Martonvásár állomásról 
a baracskai lakosok öt, a kajá
szóiak tíz, a váliak tizenöt kilo
métert kénytelenek gyalogolni. 

A közlekedéspolitika alakí
tói, végrehajtói nem feledkez
hetnek meg erről. 

Kertész István 

Két Béke brigád egymásra talált 
Egy esztendeje már, hogy a 

ferencvárosi körzeti üzemfő
nökség Béke szocialista brigád
ja felhívással fordult a kerület
ben dolgozó Béke brigádokhoz, 
hogy munkahelyi, közösségi 
baráti találkozókon nyilvánít
sák ki háborúellenes érzelmei
ket. Elhatározásukat nem csu
pán saját családjuk boldogulá
sának gondolata sugallta, ha
nem valamennyiünk nyugal
máért, békéjéért, békességéért 
akartak tenni. 

Koszorúzás 
a Vöröskőnél 

Ezzel egyidőben a békefelhí
vás kezdeményezői autóbusztú
rát szervezetek a Pilis hegység
be és a Vöröskőnél lévő emlék
művet a győzelem napján meg
koszorúzták. 

Amint a Zöldért Vállalat pa
lackozó üzemében dolgozó 
többszörösen kitüntetett Béke 
szocialista brigád tagjai értesül
tek a békefelhívásról, azonnal 
csatlakoztak a ferencárosi vas
utas brigád kezdeményezésé
hez és levélben adták tudtukra, 
hogy őket is mennyire nyugta
lanítja az Egyesült Államok im
perialista köreinek rakétatelepí
tése. 

„ Tizenegy tagú brigádunk 
családanyákból áll. A fiatalok
nak gyermekeik, az idősebbek
nek unokáik i,annak. A hábo
rúra készülődők a mi eredmé
nyeinket, békés családi ottho
nunkat akarják tönkretenni" -
írták. 

Elszánt békeakaratukat fejez
ték ki azzal a szép, látványos 
tablóval. melyet munkahelyü
kön a békefelhívással egyidő
ben készítettek. Mindannyian 
gyermekeiket. unokáikat, csa
ládtagjaikat mutatják be ; az ő 

jövőjükért aggódnak, értük 
dolgoznak. 

A vasutas Béke brigád tagjai 
meghatottan olvasták a hozzá
juk írt levelet és elhatározták, 
hogy a közösséggel megismer
kednek. Nem is késlekedtek. 
A válaszlevél gyorsan megérke
zett a Zöldért palackozóiában 
dolgozó Béke brigádhoz. Es et
től kezdve rendszeressé vált a 
kapcsolat. Kölcsönös a tájékoz
tatás, semmilyen eseményből 
nem hagyják ki egymást. Min
dig nagy felelősséggel számol
nak be arról, ki hogyan tevé
kenykedik a maga területén. 

Azóta minden megmozdulá
son ott voltak, ahol a békéért, a 

biztonságért kellett hitet tenni. 
A két brigád közösen szövegez
te meg azt a békeüzenetet. me
lyet aláírásukkal is hitelesítet
tek és képviselőik tavaly elvit
tek a pusztavacsi békefesztivál
ra. ahol békeüzenetüket is befa
lazták a Jeltorony melletti kő
oszlopba. 

Milyen jó lenne 

A békeüzenetek elhelyezése
kor arra gondoltak: milyen jó 
lenne, ha dédunokáik olvas
hatnák majd ezeket a távirato
kat . . . A békevágyakat és tö
rekvéseket, valamint napjaink 
egyéb dokumentumait orzo 
bronzkazettát csak száz eszten
dő múltán bontják fel. De erre 

persze csak akkor kerülhet sor, 
ha nem tör ki egy minden eddi
ginél szörnyűbb nukleáris há
ború. Az emlékezetes békede
monstrációról kapott emlékla
pot féltve őrzi a brigád. 

November 10-én a Budapest 
Sportcsarnokban rendezett bé
kenagygyűlésen teljes létszám
mal vettek részt. Számukra is 
lenyűgöző volt a tízezres tömeg 
látványa. Az ott levők együtte
sen a béke oltalmazásának, a 

háborús veszély elhárításának 
szükségességét f Pjezték ki. 

Kaldenekker Györgyné, a 
Zöldért Béke bngád vezetője és 
Németh 10. József a ferencváro
si Béke brigád vezetője is azt 
vallja, hogyha a két brigád ösz
szefog, annak van látszata, hi
szen egyre többen fejezik ki ha-

sonlóképpen béke iránti vágyu
kat. 

Tavaly ősszel a ferencváro
siak otthonában, a vasutasok 
művelődési házában találkoz
tak, és folytattak eszmecserét. 
ahol elismer�• oklevelet kaptak 
a békéért folytatott szüntelen 
fáradozásukért. 

A két brigád idei első találko
zására a győzelem napján, má
jus 9-én került sor a Nagyvásár
telepen. A ferencvárosi brigá
dot elkísérte Vajda Ferencné, a 
pártbizottság képviselője és 
Hajnal Lajos a III-as pártalap
szervezet szervezőtitkára. Innét 
indultak a gellérthegyi Szabad
ság-szoborhoz, hogy a nép és a 

haza felszabadításáért folytatott 
harc hőseinek emlékművénél 
elhelyezzék a megemlékezés 
koszorúját. 

Ismerkedés 
az úttörővasúttal 

A vasutas-kollektíva ezután 
az Úttörővasúttal ismertette 
meg a zöldérteseket. És hogy 
teljes betekintést nyertek az ot
tani életbe, abban segítségükre 
volt a csillebérci állomásfőnök
nő, aki elmondta: miként oktat
ják a 10. életévüket betöltött 
úttörőket, akik tanulásukkak 
kiérdemlik, hogy az úttörővas· 
úton szolgálatot teljesíthetnek. 

Ez a találkozás is méltó volt a 
korábbiakhoz. Fehér asztal 
mellett folytatódott a baráti ösz
szejövetel is, ahol megbeszél
ték, hogy az idén is ott lesznek 
a pusztavacsi béketalálkozón. 

A két brigád találkozója 
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Vendégjárás 

a Balatonnál 

Kovács László személypénz
táros 1957 óta szolgál Balaton
lelle állomáson. Nem lehet két
ségem afelől. hogy kiválóan is
meri a helyi viszonyokat. 

Ahol a fehér kő 
arannyá változik . . .  

- Balatonlelle, ha az átme
nőállomásokat. Siófokot, vagy 
Balatonszentgyörgyöt nem szá
mítjuk, a déli part legforgalma
sabb része. Az üdülőterület itt 
mintegy öt kilométer hosszan 
húzódik, amellett a környékbeli 
falvakból is ide áramlik az utas
tömeg. A tavalyi pénztárbevé
teli tervünk négy millió forint 
volt, amelyet nyolcszázezer f o
rinttal sikerült túlteljesíteni -
magyarázza. 

- Milyen volt az utóbbi ne
gyedév? 

- Ez már korántsem alakult 
ilyen jól. A bevételi terv nyolc
százezer forint volt, de csak öt
százhatvankilencezer forint ér
tékű jegyet sikerült eladni. Az 
emberek takarékosabbak let
tek, kevesebbet utaznak vonat
tal. 

- Mi várható a nyári forga
lomtól? 

- Minden az idegenforga
lomtól, a turizmus méreteitől 
függ. Pár éve a nyugatnémetek 
is fölfedezték Lellét, a legtöbb 
pénzt sokszor ők hagyják a 
pénztárnál. Gyakran átutaznak 
Siófokra, Fonyódra. Még Pestre 
is vonattal mennek, mert a ba
latoni borok így nem gátolják 
őket a vezetésben. 

- Most két pénztár van 
nyitva. Elegendő ez a nyári for
galom idején is? 

- Sokszor nehezen álljuk az 
ostromot. Nyáron megerősítjük 
az információszolgálatot, hogy 
a pénztárosok munkáját köny
nyítsük. 

- Az előbb az egyik utast 
németül igazította el. Mennyit 
ér itt a nyelvtudás? 

- Nagyon sokat. Könnyebb, 
gyorsabb a kiszolgálás, ha az 
utassal mutogatás helyett a sa
ját nyelvén tudunk beszélni. 
Pár évvel ezelőtt Drezdában 
megszólított valaki. Balaton
lellén egyszer én adtam neki 
jegyet, és még emlékezett 
rám ... 

Gerecsei Zoltán 

Pilisvörösvár állomáson 
szinte mindent belep a fehér 
kőpor. Ennek okát az állomás
főnök: Nagy Zoltánné így 
mondja el: 

- Állomásunk teherforgal
mát mintegy 95 százalékban a 
dolomit és az abból készült ter
mékek teszik ki. Ezért aztán 
ilyen fehér szolgálati hely ke
vés van az országban. Az Érc
és Ásványbányák helyi üzemé
ből szüntelenül érkező termé
keket részint belföldre, részint 
pedig exportra továbbítjuk. 

Bánya vagy gyár? 

Az öt vágányt számláló állo
máson egy M28-as dízelmoz
dony tolja a vagonokat a csúsz
dák alá, ahová hatalmas teher
autók hordják a dolomitot. 
A vasutasok a bánya dolgozói
val együtt irányítják a munkát. 

- A dolomit nem tartozik a 
kényes szállítmányok közé, de 
ez a megállapítás csak a nyers 
kőzetre vonatkozik - magya
rázza a főnöknő. - Az itteni bá
nyászatban persze sok minden 
'_megváltozott az utóbbi nyolc-tíz 
évben. Hirtelenében meg se 
tudnám mondani. hogy itt első
sorban bánya vagy gyár műkö
dik-e. Az ásványbányák ugyan
is mind több feldolgozó üzemet 
létesít az Őrhegy melletti völgy
ben. mert a dolomit feldolgo
zott formában drágábban 
eladható, mint nyersen. A kő
ből tehát arany lesz. E meg
gondolás eredményeként készí
tenek itt már úgynevezett ne
mesvakolatot, súrolóporokat -
tetszetős csomagolásban - hő
szigetelő vakolatot. csempera
gasztót és különböző őrlemé
nyeket állati tápszerekhez, mű
trágyához, a festék- és gyógy
szergyártáshoz. Van itt olyan 
dolomitliszt is, amelynek szem
csenagysága csupán öt mikron 
(ez a hajszál átmérőjének tized
része). 

Ezek az új termékek feltétlen 
hatással vannak a vasúti kocsi
gazdálkodásra, vagyis egyre 
több fedett vagont igényelnek, 
és az áru rakodása sem olyan 

egyszerű, mint régen, amikor 
még többnyire csak r,yers kőze
tet szállítottak. 

A bányának van saját tola
tómozdonya (az említett 
M28-as).Rakodóját is tovább kí
vánják fejleszteni. bővíteni. Ha
marosan egy gépesített zsákoló
berendezést helyeznek üzembe. 

- Az ásványbányák az 
igazán Jó parnerek közé tarto
zik - folytatja Nagy Zoltánné. 
- Neni is emlékszem rá, mikor 
fizettek utoljára kocsiállás
pénzt. Ez azzal is magyarázha
tó, hogy pontosan, időben tájé
koztatnak bennünket fuvarozá
si terveikről. s így mi is ponto
san biztosíthatjuk részükre a 
kocsikat. Az is sokat számít. 
hogy náluk bárkivel lehet tár
gyalni a közös gondokról. Igaz
gatójuk. Mező Barna gyakran 
érdeklődik a szállítások pilla
natnyi helyzetéről, és meg is 
mondja, hogy az Ásványbá
nyák „ vasútérzékeny üzem". 
Ha van elég vagon, akkor üte
mesebb a termelés. Közben a 
többi partnerünk - például a 
Pilisi Erdő- és Vadgazdaság -
is jól jár velük, mert kocsijaikat 
nem egyszer a bánya mozdo
nyával rendezik, csak úgy: nép
gazdasági érdekből, baráti ala
pon. 

Rend és tisztaság 

Az állomásra közben befutott 
egy személyvonat Pestről. 
A kocsikból főként hátizsákos, 
öntözőkannákat, kerti szerszá
mokat cipelő utasok szállnak le. 

- Ez jellemző a személy/ or
galmunkra - magyarázza a fő
nöknő. - Nagyon sok buda
pesti lakosnak van itt hobbitel
ke. Napi 12 pár személyvonat 
közlekedik, s van is rá szükség, 
mert - különösen hétvégeken 
- sok az utas: havi átlagban 
mintegy 18 OOO. 

Noha Pilisvörösváron is lét
számgondokkal küzdenek a 
vasutasok, a szolgálati helyisé
gek és környezetük tiszta, 
ápolt, rendezett. Adódik ez ab
ból, hogy az ott dolgozó vasuta
sok -, ha akad egy kis szabad-

idő - nem restellik megfogni a 
seprűt és a lapátot. Ám a ma
guk erejéből megoldani min
dent így sem tudnak. Hiányzik 
például a vízöblítés az állomá
si mellékhelyiségből, ami a leg
elemibb követelmény volna. 

- Sajnos. nincs szociális 
helyiségünk sem - kapcsoló
dik a beszélgetésbe Hárs Ist
ván árupénztáros. az állomá
siak szakszervezeti bizalmija. 
- Most talán valamelyest javul 
a helyzet, mert kaptunk négy, 
egyenként háromajtós szek
rényt. Ezeket a volt irattárba 
helyezzük majd el. de előbb 
még azt is rendbe kell hozni. Ez 
természetesen csak amolyan 
hevenyészett megoldásnak 
ígérkezik, végtére a nők és a 
férfiak nem öltözhetnek 
együtt ... 

- Van-e remény a munka
erőhiány pótlására? - kérdem 
az állomásfőnöknőtől. 

- Egyelőre hiába várunk új 
felvételeseket. De szerencsére 
olyan kollektíva kovácsolódott 
itt össze, hogy mindenki törő
dik munkahelye és kollégái 
gondjaival. Ha szükség van rá, 
még vasárnap is vállalják a 
többletmunkát. Jómagam is 
gyakran bejövök éjszakára. ha 
nincs forgalmi szolgálattevő. Az 
talán csábítóan hatna. ha az 
évekkel ezelőtt megüresedett 
állomásfőnöki lakást felajánl
hatnánk - mondjuk - egy 
olyan házaspárnak, akik mind
ketten ide jönnének dolgozni. 
De bármennyire is itt áll lakat
lanul ez az otthon. nem tehe
tünk semmit. mert nem rendel
kezünk vele 

Még 100 évig 

- A vasútforgalmat illetően 
várható-e Pilisvörösváron vala
milyen változás? 

- Értesüléseink szerint a 
környék üdülőjellegét tovább 
erősítik. Ez azt jelenti. hogy ta
vasztól őszig számolnunk kell a 
növekvő személyforgalommal. 
Ami pedig a teherszállítást ille
ti: több mint száz évre való do
lomitot rejtenek az itteni he
gyek . . .  

Séra Sándor 

--------=================================================::::::::::::::::::====::=====.:] 

Tanárnak készült vasutas lett 
A rákosrendezői körzeti 

üzemfőnökség területén jelen
leg négy oktatási góc található: 
az l-es Rákosrendezőn, a 2-es 
Vácon, a 3-as Szobon és a hoz
zájuk tartozó szolgálati helye
ket; a 4-es a Rámán Kató von
tatási üzemegységet foglalja 
magába. 

Orbán György, a 2-es, váci 
góc forgalmi oktatótisztje. Éle
téről és munkájáról Vácott, a 
felújított állomásépület nemrég 
berendezett oktatóhelyiségében 
beszélgettünk. 

A vasutat 
Vácon kezdte 

alatt megszerezte, majd fél 
éven belül sikeresen túljutott a 
forgalmi és az önállósító szak
vizsgákon is. Így 1962 nyarától 
állomási tartalékosként dolgo
zott, mert a rendelkező szolgá
lattevői munkakör akkoriban 
még be volt töltve. Volt váltó
kezelő, kocsirendező, átme
nesztő és külsős szolgálattevő 
is, de azért közben megtanulta 
a rendelkezés szépségeit és ne
hézségeit is. 

A tisztképzőt 1967-ben végez
te el nappali tagozaton, majd 
ezután véglegesítették Vácott 
rendelkező szolgálattevői be
osztásban, amelyben több mint 
tíz évig dolgozott. Vác állomás 
teljes átépítése és a villamosítás 
jó három évig tartott. Orbán 

Orbán György .1942-ben a György ezek alatt az évek alatt 
háborús évek kellős közepén edződött igazi vasutassá. 
született Budapesten. A felsza- - Eddigi vasutas pályafu
badulást gyermekfejjel érte tásom legszebb évei voltak, 
meg, és családjával a későbbi amikor rendelkezhettem. Ne
években Vác környékére költő- héz, kimerítő, teljes embert kí
zött. A gimnáziumi érettségit vánó tíz évet töltöttem a rendel
már Vácott szerezte meg kezőasztal mellett. Ne csodál-
1961-ben a Sztáron Sándor gím- kozzon, de még ma is nosztalgi
náziumban. Eredetileg tanár- át érzek, ha belépek a forgalmi 
nak készült, bár sikeresen fel- irodába - vallja az oktatótiszt. 
vételizett Egerben a Tanárkép- 1977-ben Vác állomás élére 
ző Főiskola történelem-ma- Nagy Lajos személyében új fő
gyar szakára, hely hiányában nök került. Azokban az évek
mégsem nyert felvételt. ben az állomáson nem volt ok-

Nevelőapja a vasútnál dolgo- tatótiszt. A vonatkísérőket a ve
zott abban az időben jegyvizs- zénylőtiszt, az állomási sze
gálóként, így az ő tanácsára je- mélyzetet pedig a KTG-tiszt ok
lentkezett a MÁV-hoz és még tatta. Az új főnök első teendői 
az év őszén forgalmi gyakornok közé tartozott az állomás egysé
lett Vác állomáson. A régebben ges oktatásának a megszervezé
előírt távírda vizsgát egy hónap se. 

Orbán György szolgálatában 
történt azokban az években egy 
súlyos vasúti baleset, amely 
egészségileg és lelkileg egya
ránt megviselte őt, habár a bal
esetért nem marasztalták el. Ez 
volt az oka, hogy hamarosan el
fogadta az állomás oktató-ve
zénylő tiszti beosztását. Az ok
tatótiszti tanfolyamot 1978 tava
szán végezte el. 

Sok emberrel 
foglalkozik 

Elértem egykori álmom: 
taníthatok. Azokat a munkatár
saimat oktattam, akikkel tíz 
éven keresztül jóban-rosszban 
együtt voltam, kezdetben mégis 
izgultam, amikor ki kellett áll
nom eléjük. 

A rákosrendezői körzeti 
üzemfőnökség 1981. július 
1-ével alakult, és 1982. január 
l-én létrehozták a négy oktatási 
gócot. Orbán Györgyhöz tartoz
nak: Vác-Dunakeszi-Göd
Verőcemaros-Vácrátót és a 
közöttük lévő nyt1tvonali szol
gálati helyek dolgozói. A for
galmi szolgálattevők és az 
ügyeletes tisztek részére havon
ta 3, a váltókezelők, kocsirende
zők és a többi dolgozók részére 
pedig kéthavonként 4 órás kö
telező oktatás van előírva. Ő 
foglalkozik még az újfelvétele
sekkel is, ezenkívül a váci góc
hoz tartozó valamennyi szolgá
lati helyen havonta egy alka
lommal gyakorlati oktatást, és 

egyúttal munkavédelmi és szol
gálatvégzéssel kapcsolatos elle
nőrzést is tart. 

Másoknak is 
szívesen segít 

Rákosrendezőn közel 500 dol
gozóra szintén csak egy oktató 
jú. Orbán György besegít a ren
dezői oktató munkájába 1s. Ez 
azt jelenti, hogy két hetet Vá
cott, a másik két hetet pedig 
Rákosrendezőn tölti. 

A szobi gócon az oktatótiszt 
jelenleg helyettes főnöki beosz
tásba került. Orbán György 
vállalta a szobi dolgozók oktatá
sát is. Így a hónap minden 
egyes napjára akad dolga ép
pen elég. 

Vácott az állomásépület kül
ső és belső felújítása miatt éve
kig a szakszervezeti klubhelyi
ségben tartották az oktatásokat. 
Ez év májusától már az állo
másépületben lévő új oktató
helyiségbe költözhettek. Ebben 
a helyiségben korszerű segéd
eszközök felhasználásával ok
tatja a dolgozókat. 

Orbán György többszörös 
kiváló dolgozó. A marxista
leninista esti egyetem második 
évfolyamának a hallgatója. Az 
önképzés, a továbbtanulás is 
hozzátartozik a forgalmi oktató
tiszt portréjához. 

Radnai Ketykó István 
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A szertárvezető 
Mike János hosszú utat 

tett meg, amíg vasutas lett. 
Vésztői szegény családban 
nőtt fel. A 6 elemi elvégzése 
után különböző uradalmak
ban. napszámosként kereste 
kenyerét. Később a helyi 
malomban dolgozott segéd-, 
majd betanított munkás
ként. 1950-ben lehetővé vált 
számára is a szakérettségi 
megszerzése, de a debreceni 
tanulmányokat nem fejezte 
be. Visszament Vésztőre és 
jelentkezett a vasútra pálya
munkásnak. Rövid idő után 
átkerült a vontatáshoz, ahol 
a darabbéres elszámolást 
végezte. Itt fejezte be a 8 ál
talánost, majd később le
érettségizett. 1963-ban meg
bízták a szertár vezetésével. 
Azóta egyfolytában ebben a 
munkakörben dolgozik. 

- Amikor idejöttem na
gyon szűkös körülmények 
között dolgoztunk - emlé
kezik vissza. - A mozdony
szín melléképületében volt 
egy kis helyiségünk és egy 
régi leselejtezett kocsiszek
rényben volt a szertárunk. 
Mindössze ketten voltunk, 
120-160 féle tételt kezel
tünk, olyan alkatrészeket, 
amelyek a gőzmozdonyok
hoz és AB-motorokhoz kel
lettek. Később egy kőépület
tel gyarapodtunk. Tágasabb 
lett a munkahelyünk. az 
anyagok tárolására 1s na
gyobb hely jutott. A hatva
nas évek vegen már 
400-500, napjainkban pe
dig a szertárvezetőség ti
zenkét dolgozója már 
1600-1700 tétel beszerzésé
vel, tárolásával és kiadásá
val foglalkozik. Havi anyag
készletértékünk meghaladja 
a 3 millió forintot, ehhez jön 
az üzemanyag, a kenőanyag, 
ami újabb másfél millió fo
rintot tesz ki. 

Ha ma valaki szétnéz a 
szertár rendezett raktárai
ban, a polcokon katonás 
rendben egymás mellett álló 
alkatrészeken - ahol a gyu
fától a legkényesebb motor
alkatrészig mindent megta
lál -, tapasztalhatja, hogy a 
szertári dolgozók szívügyük
nek takintik a körzet anyag
ellátását. S ez megmutatko
zik abban is, hogy a munka-
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versenyben mindig élen jár
nak. Eddig tízszer érdemel
ték ki a kiváló, illetve az 
élenjáró szolgálati hely cí
met. 

S ebben nagy szerepe van 
Mike Jánosnak, aki jól ösz
szefogja a kis kollektívát. 
miközben ő is tanult. Meg
szerezte az anyagszerkezelé
si, a számviteli vizsgákat, 
majd elvégezte a tisztképzőt. 
A munka és a tanulás mel
lett pedig jelentős társadal
mi tisztségeket is betöltött. 
1953-tól négy évig a szak
szervezeti bizottság titkára. 
majd hat éven át a pártalap
szervezet titkára. Több mint 
két évtizede tagja a községi 
pártbizottságnak, 1963-tól 
tanácstag, tíz évvel ezelőtt 
pedig társadalmi tanácsel
nök-helyettesnek választot
ták meg. 

- A tanácselnök távollé
tében én intézem a község 
ügyeit. Nagyon jó érzés szá
momra. hogy ebben a mun
kámban is számíthatok a 
vasutasokra. Hiszen itt 
Vésztőn a vasút képviseli az 
ipart, a vasutasok a külön
böző megmozdulások élen
járói. Ők patronálják az óvo
dát, az iskolát, az ő kezüktől 
szépül a község. 

Mike János felelősségtel
jes, sokoldalú munkáját fe
lettesei is elismerik. Több
szörös kiváló dolgozó, a ta
nácsmunkáért emlékplaket
tet kapott, s legutóbb. ha
zánk felszabadulásának év
fordulóján a Munka Érdem
rend bronz fokozatával tün
tették ki. 

A kitüntetések mellett an
nak örül a legjobban, hogy a 
szertár is fejlődik. korszerű
södik. Két éve ruhakiosztó
góc lettek, a közeli napok
ban pedig új gázolaj- és ke
nőlajtároló telepet helyez
nek üzembe. 

Gellért József 

Főbizalmi kék köpenyben 

Május elseje alkalmával a 
Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozatával tüntették 
ki Lesti Andrást, az Utasel
látó Vállalat 34-es számú 
Déli pályaudvari üzemének 
karbantartó szakmunkását, 
főbizalmit. 

Amikor munkahelyén ke
restem, a bisztró kávéfőzője 
azt a tanácsot adta, hogy itt 
várakozzam, mert előbb
utóbb megjelenik. Ha meg 
akarnám találni lehet, hogy 
egész nap utána járnék. 

Nem sokat kellett várni. 
Hamar feltűnt kék köpenyes 
alakja. Jött, érdeklődött a 
gépek állapota és a büfések 
hangulata, hogyléte iránt. 

- Sok a munka? - kér
dezem tőle. 

- Akad . . . Presszógé
pek, hűtők, gázkészülékek, 
konyhagépek és egyéb, laka
tos és szerelési munkák ad
nak el/ oglaltságot . . 

- Hogyan jut ideje a 
szakszervezeti munkára? 

- Amikor szerelek, javí
tok mindig érdeklődöm, tá
jékozódom és a konyhai_ dol
gozók, büfések elmondják 
az őket foglalkoztató problé
mákat. Naponta találkozom 
mindenkivel. 

Lesti András 1950-től 
szakszervezeti tag. 1958-ban 
került az Utasellátó Vállalat
hoz a központi javítómű
helybe. Hamarosan bizalmi 
lett. Volt műhelybizottsági 
elnök. majd itt a Déliben 

előbb műhelybizottsági tit
kár, később főbizalmi. 

- Hány dolgozó érdekvé-
delmét, érdekképviseletét 
bízták rá? 

- 140-en vagyunk. Fel
adatomat hét bizalmi segít
ségével látom el. Sajátos itt 
az Utasellátó munkája, 
más-más érdekeik, kívánsá
gaik vannak az itt foglal
koztatottaknak. Ezt kell va
lahogy összhangba hozni a 
vállalat cékitűzéseivel és az 
egyéni érdekekkel ... Sok a 
létszámmozgás és ugyanak
kor a vendégek, a vásárlók 
naponta minősítik a mun
kánkat. 

Lesti Andrásnak nem ez 
az első kitüntetése. Munka
helyén végzett eredményes 
munkájáért már kapott fő
igazgatói dicséretet, Kiváló 
dolgozó kitüntetést és birto
kosa a Munka Érdemrend 
bronz fokozatának is. 

Sz. Jakab István 



fi \1 \ G \ \ R \ \ S l T \ S 1984. J(:\ ll � 14. 

Száz év fegyelmezési krónikája (3.) 

., es 
A MÁV szolgálati 
illetményszabályzata 

A szolgálati rendtartások re
formját jelentette az 1907. évi 
XLIX. és L. törvénycikkek 
alapján kiadott vasúti szolgálati 
és illetményszabályzat, amely
ben már fellelhetők a demokra
tizálódás bizonyos jegyei. 
A szolgálati és illetménysza
bályzatra vonatkozó törvényja
vaslatokat Kossuth Ferencz, 
akkori kereskedelemügyi mi
niszter terjesztette elő, aki a ko
rábbiaktól eltérően a törvény 
rangjára kívánta emelni mind a 
szolgálati rendtartásra, mind az 
illetményekre vonatkozó javas
latát. 

SZOLGÁLATI 
PRAGMATIKA 

A törvényjavaslatok terjedel
mes részét képezte a vasúti 
szolgálati rendtartásra vonatko
zó előterjesztés. amelyet az or
szággyűlés közlekedésügyi és 
igazságügyi bizottságai az or
szággyűlésnek elfogadásra 
ajánlották azzal, hogy a tör
vényjavaslat a régi helyzethez 
képest egyrészről lényegesen 
megjavítja, kibővíti és biztosítja 
a vasutasok jogait, másrészről 
egyértelműen szabja meg az al
kalmazottak kötelességeit. 
A közlekedésügyi bizottság azt 
is megállapította. hogy „E ja
!Jaslat törvényerőre Pmelkedé

személye, a terhelt számára 
biztosítva van a legszélesebb 
körű védekezés és jogorvoslat." 
Az 1884. és 1887. évi szabályo
zás szerint a fegyelmi bizottsá
gok határozataikat csak javasla
tok formájában hozhatták, s 
ezek megerősítése az igazgató
ság és az üzletvezetöségek ha
táskörébe tartozott. 

Ezzel szemben az elfogadott 
törvényjavaslat kollégiális fe
gyelmi bíróságok felállítását 
rendelte el. Eszerint a vasúti 
személyzet régi óhajtásának is 
megfelelve, az állandó alkalma
zottak fegyelmi büntetés alá 
eső szolgálati mulasztásainak 
elbírálását az addigi fegyelmi 
bizottságok helyett első fokon 
olyan fegyelmi bíróság végezte, 
amely a bíróság elnökén kívül 
felerészben a vasútigazgatóság 
által kinevezett, felerészben pe
dig az alkalmazottak által vá
lasztott tagokból állóan mint
egy esküdtszék módjára a mun
katársak bíróságaként ítélke
zett. A bíróság elnökét a vas
útigazgatóság nevezte ki. Az 
állandósított napibéresek és 
munkások elbocsátását ugyan
csak hasonló összetételű bíró
ság mondhatta ki. 

A MINISZTER 
ÁLLÁSFOGLALÁSA 

sé1Jel a vasutasok jutnak elő- A törvénytervezet vitáján 
ször abba a kedvező helyzetbe, többen támadták a fegyelmi bí
hogy az összes közszolgálat- róság intézményét. E támadáso
ban á,llók között elsősorban ne- kat a miniszter a következőkkel 
kik lesz törvényes szolgálati hárította el: ,,Bármilyen nagy 
pragmatikájuk". A közlekedés- súlyt fektessünk a vasúti szol
ügyi bizottság meggyőződése gálatban a fegyelem szigorú 
szermt - a javaslat elfogadása fenntartására, e követelmény
esetén - az országgyűlés ismét nyel a javaslatba hozott f egyel
egy lehetőleg tökéletes, a viszo- mi bíráskodás nem áll ellentét
nyoknak megfelelő tövényt ik- ben és a magam részéről nem 
tathat be az ország törvénytá- osztozom azok aggodalmai
rába. ban, akik a fegyelmi eljárás-

Kossuth Ferencz a vasúti nak humánusabb alapra fek
szolgálati rendtartásról szóló tetésétől a fegyelem meglazulá
törvényjavaslatta! , kapcsolatos sát féltik, sőt ellenkezőleg, a fe
mm1szten mdoklasaban többek gyelmi jog reformjától üdvös 
«özött kifejtette: ,,A hazai vas- eredményt várok, amennyiben 
utak szolgálati szabályzatai az alkalmazottak megbecsülé
egyes vonatkozásokban már se emelni fogja önérzetüket 
avultak, a változott viszonyok- ami pedig munkakedvükre les; 
nak nem felelnek meg és ma kedvező kihatással. Emellett 
már sem a vasutak, sem a sze- kötelességszerűleg arra töre
mélyzet érdekei szempontjából kedtem, hogy az elsőfokú fe
nem kielégítők. Indokoltnak és gyelmi bíróság szerepe és mű
szükségesnek tartom tehát egy ködése túl ne lépje azokat a ha
új szolgálati rendtartás megál- tárakat, amelyek szigorú meg
lapítását, mégpedig külön tör- tartását e fegyelem feltétlen ér-
1Jény alapján azért, hogy e té- vényesítéséhez fűződő fontos 
ren egyöntetű jogviszony jöjjön érdekek parancsolólag követe
létre és egyrészről a vasutak lik. " 
1Jezetősége tisztában legyen az- Az idézet jogi garanciáját az 
zal, hogy mit követelhet az al- előterjesztő abban látta, hogy 
kalmazottaktól, másrészről az az elsőfokú fegyelmi bíróságot 
alkalmazottak biztosítva lás- nem jogosította fel sem tanúk 
sák jogaikat és minden tekin- kihallgatására, sem vizsgálat 
tetben ismerjék kötelességeiket. foganatosítá$ára. A tényállás 
Ezt van hivatva szabályozni a felderítését kizárólag a vasúti
jelen törvényjavaslat." gazgatóság által kijelölt vizsgá-

A vasutak között fennálló lóbiztos végezhette. 
kapcsolatra és érdekközösségre Lényeges eljárási módosítást 
tekintettel a törvényjavaslat tartalmazott a törvénytervezet, 
nem szorítkozott csupán az ál- amikor a fegyelmi bírósági tár
lamvasúti alkalmazottak szol- gyalást az akkori modern bűn
gálati viszonyainak szabályzá- vádi eljárás alapelveihez ké
sára. hanem hatálya kiterjedt pest, a vádelv alapjára helyezi, 
az összes hazai közforgalmú és ahhoz képest elvileg a konk
géperejű vasutakra és ezek rét cselekménynek a felek va
alkalmazottaira úgy. hogy ezál- gyis a „vádló" és a „terhelt" je
tal e vasutak egységes rendtar- lenlétében való szóbeli tárgya-
tást nyertek. lását rendeli el. 

A megalkotás előtt álló tör- Több jogot biztosított a javas-
vénytöl eltérésnek csak kor- lat a terhelt részére a védekezés 
mányengedéllyel és csak a ki- szabadságát illetően is. Többek 
sebb fontosságú vasutakra néz- között a vádlottat és védőjét 
ve lehetett helye, de csak annyi- megillette a fegyelmi eljárás 
ban. amennyiben az eltérés az irataiba való betekintés és 
érdekelt vasutak alárendeltebb azokból való jegyzetelés joga. 
jelentőségének következménye. A védekezést illetően a ter-

A törvényjavaslatról megálla- helt három lehetőség közül vá
pítható, hogy többek között az- laszthatott: vagy személyesen 
zal is megelőzte a hasonló kül- szóval, illetve írásbeli véd
földi törvényeket, hogy az ösz- irat" benyújtásával védekezhe
szes vasúti alkalmazottat közhi- tett, vagy az általa választott 
vatalnokká minősítve, a közér- védőre bízhatta védelmét, vé
dek figyelembevételével bizto- gül a számára biztosított véde
sította büntetőjogilag a fokozott lem mindhárom módozatát 
felelősséget, egyben a fokozott igénybe vehette. 
védelmet. A törvénytervezeteket elöter-

Az előző szolgálati rendtartá- jesztö miniszter, továbbá az or
soktól lényeges eltérést jelen- szággyűlés igazságügyi és köz
tett az, hogy - korabeli szó- lekedésügyi bizottságai egyön
használat szerint - .. Teljesen tetüen elismerték a sztrájkmoz
külön van választva a vizsgá- galom jogosultságát, de félre
lóbiztos, a vádló és az ítélőbíró érthetetlenül megállapították, 

hogy ,, ... vannak olyan lét
szükségletek, melyeknek időle
ges és részleges elvonása is 
nemcsak egyes vidékek, hanem 
egész nemzetek politikai és 
közgazdasági életében leírha
tatlan zavarokat idéz elő, 
olyan mérhetetlen károsodáso
kat okoz, hogy a törvénynek 
teljes erővel törekedni kell ar
ra, hogy mind preventív, mind 
megtorló intézkedések felállítá
sa által a közérdeket legsúlyo
sabban veszélyeztető zavaro
kat elhárítsa. flyen legeslegel
sőrendű létszükséglet a jelen 
korban a vasúti forgalom". 

Ilyen előzményekből követ
kezett, hogy a magyar vasutak 
szolgálati rendtartása sem mel
lőzhette a védekezést az emlí
tett jelenség ellen. 

ALAPVETŐ 
MÓDOSÍTÁSOK 

A törvényjavaslat elfogadása 
és törvénybe iktatása után a 
MÁV Hivatalos Lapjának 1907. 
évi szeptember hó 27-én kelt 
50. számában 202134/1907. A. 
szám alatt került kihirdetésre 
az 1907. évi XLIX. számú fel
hatalmazási törvény és az L. 
számú törvény alapján kiadott 
,,Szolgálati és flletmény Sza
bályzat". E szabályzat - a 
szolgálati viszonyból fakadó 
vagy azzal kapcsolatban álló 
mulasztásokat és vétségeket 
tárgyaló IV. fejezetének, vala
mint a fegyelmi eljárással fog
lalkozó V. fejezetének - ren
delkezéseit 1908. január hó 1. 
napjától kellett alkalmazni. 

Az új szolgálati rendtartás 
alapvető módosítást tartalma
zott a korábbiakhoz képest, töb
bek között azzal, hogy az állan
dó alkalmazottak sorába emelte 
a havidíjasokat, napidíjasokat, 
napibéreseket, valamint a mun
kásokat, amennyiben legalább 
három éve állottak ugyanannak 
a vasútnak szolgálatában. 

Ez a módosítás megszüntette 
az érdekeltek addigi bizonyta
lan helyzetét és büntetésből va
ló elbocsátásuk is csak fegyelmi 
úton történhetett. Megszüntette 
továbbá az állandó alkalmazás 
tilalmát a nők vonatkozásában. 

Az állandó, illetve az ideigle
nes alkalmazottak fegyelmi 
szempontból egymástól eltérő 
elbánásban részesültek eljárási, 
határozati, valamint jogorvosla
ti szempontból. 

Az 1907. évi szolgálati rend
tartás az előzőtől eltérően az ál
landó és ideiglenes alkalmazot
tak körét a következők szerint 
határozta meg. Állandó alkal
mazottnak kellett tekinteni: 

- a tisztviselőket, 
- az évi fizetéssel bíró 

egyéb alkalmazottakat, 
- azokat a havidíjasokat, 

napidíjasokat, napibéreseket 
és munkásokat, akik legalább 
három év óta állottak megsza
kítás nélkül ugyanannak a vas
útnak szolgálatában és termé
szetesen az alkalmazás már is
mert, de csőd vagy gondnokság 
alatt nem állással, valamint 
szükség esetén a horvát nyelv 
ismeretének igényével bővített 
feltételeknek megfeleltek. 

Ideiglenes alkalmazottaknak: 
- azokat a havidíjasokat, 

napidíjasokat, napibéreseket 
és munkásokat kellett tekinte
ni, akik három évnél rövidebb 
idő óta állottak ugyanannak a 
vasútnak szolgálatában, 

- továbbá azokat, akiket a 
vasút külön szerződés mellett 
vett fel. 

Az 1907. évi szolgálati rend
tartásnak az 1887. évi szolgálati 
rendtartással való további ösz
szevetése eredményeként meg
állapítható, hogy a korábbi 
megrovás rendbüntetés helyett 
bevezették a megintést és a fed
dést, míg a pénzbírság maxi
mumát az évi fizetés 2 százalé
kában állapították meg az előző 
rendtartás szerinti esetenkénti 
5 illetve 20 forint helyett. 

Dr. Konkoly Gyula 

Folytatjuk 

'!áju� 23. é,., _25. között Bud_ape,.,t�n rendezlék az �urópai Va�úl Egyesület (ORE) kutatószervezf'le kollok
vmma1 ... \ haro���po� la_Ialkozot a '\1\ \ az ORE-vel közösen �zervt-zle. A 120 külföldi ré�zlwvő mt-�ár
g)·alta lohht'k kozott a m1kroproce,.,,.,zorok alkalmazá�ál a va!>Úti ltt>rendezések diagno,.,ztikájában 

(Laczkó Ddikó fehélelt>) 

Május 18-án nyílt 

Újítási kiállítás és börze 
a Közlekedési Múzeumban 

Budapesten. a Közlekedési 
Múzeum bemutató termében 
május 18-án nyitották meg a 
Közlekedési Minisztériumhoz 
tartozó szervek. valamint más 
vállalatok újítási kiállítással 
egybekötött börzéjét. A résztve
vőket Veres István, a Közleke
dési Múzeum főigazgatója kö
szöntötte. majd Rácz András, a 
Közlekedési Minisztérium osz
tályvezetője mondott beszédet. 

Hangsúlyozta többek között. 
hogy a népgazdaság álló alap
jainak, termelőeszközeinek kö
zel húsz százaléka a közleke
désben üzemel. Fontos eszköze 
az előrehaladásnak a műszaki 
fejlesztés, az újítómozgalom, a 
feltalálói tevékenység. Az újítá
sok és találmányok nagy mér
tékben járulhatnak hozzá a 
technológia fejlesztéséhez. a-i 
anyag- és energiatakarékosság
hoz, a termelékenyebb munká
hoz. 

A Közlekedési Minisztérium 
felügyelete alá tartozó vállala
toknál. szerveknél 1976 és 1983 

között 143 ezer ÚJítási javasla
tot nyújtottak be, s ebből 75 ez
ret hasznosítottak. Az újítások 
3,1 milliárd formt megtakarítást 
eredményeztek. Az újítók ré
szére összesen 242 millió forin
tot fizettek ki. 2986-an kaptak 
kiváló újító. illetve feltaláló ki
tüntetést. 

A m1mszténum - a szakmai 
szakszervezetekkel egyetértés
ben - az alágazatok. vállalatok 
között újítási versenyt hirdetett. 
Az utóbbi években a tárcához 
tartozó vállalatok újítási és ta
lálmányi versenyben vehettek 
részt. A tárca által hirdetett 
1983. évi újítási verseny külön
böző csoportjaiban több válla
lat, köztük a MÁV is jó ered
ményt ért el. Az utóbbi nyolc 
évben a tárca szervei mintegy 
1600 újítást adtak át, értékesí
tettek más vállalatnál. ami a 
hasznosított újításoknak átla
gosan 2.1 százaléka. Ez az 
arány 1983-ra 3.7 százalékra ja
vult. 

A cél az - mutatott rá a fő-

Vigyázzunk jobban 
a társadalmi tulajdonra! 

Ankét a budapesti igazgatóságon 

Tá:sad�l�i \ula�donvédelmi. után hangsúlyozta. hogy a szol
rendeszet1 es tuzvedelm1 anké- gálati vezetők tartsanak állandó 
tot tartottak m�jus 15-é� � bu- kapcsolatot a nagyobb fuvaroz
dapest1 , vasutigazgatosagon, tatókkal a biztonságos áruvéde
a!71�lye_n resz: vettek az üzem- lem érdekében. A vasút és a 
fon�k�egek tarsadalmi, rendé- szállíttató vállalatok rendészei 
szeti es gazdasági vezetői. közös ellenőrzésekkel hatéko-

Az elnökségben helyet foglalt nyabban védhetik a társadalmi 
Kadér Péter rendőr alezredes. tulajdont. 
a BR_FK t�rs�dalmi tulat�onv�- Az igazgató tájékoztatója 
del":1 osztá_lyanak v_ezetoJe, To- után tizenegyen mondták el vé
falvi_ I�tva�, az _igazgatóság leményüket és javaslataikat az 
sz�-titk:ra, es K?vacs ��nos, a áruvédelemmel kapcsolatban. 
MAV tuzvedelm1_ v_ezetoJ;• :on- Július 31-ig a budapesti igazga
g_�7:1 Imre megny�to beszedeben tóság valamennyi üzemfönök
taJekozt_a�a a i·esz,tve�öket az ségén tartanak majd társadalmi 
1gazgatosag teruleten tortént lo- tulajdonvédelmi értekezleteket 
páso�r�l, törésk�rokról, tűzese- amelyeken felmérik a hatéko� 
te�rol e�. az egyeb mulas�tások- nyabb védekezés lehetőségeit. 
bol, be�ovetkezett anyagi vesz- Ezek egyike lesz többek között 
tesegrol. , . , , ősztől idomított őrkutyák beve-

A vasub aruf�varozas köz- tése Ferencvárosban. a Keleti
be!1 k�)etkezett karok tavaly is- ben és Rákosrendezőn. 
met novekedtek. Ennek e<rvik ( · ) o�• sera 
oka, hogy a feladott küldemé-
nyekre nem vigyázunk eléggé. 
A különböző posztokon szolgá-

osztályvezető -. hogy az újítá
sokat minél szélesebb körben 
hasznosítsák. Ennek megvaló
sítása érdekében szervezte meg 
a Közlekedési Minisztérium az 
alágazatok. vállalatok részvéte
lével a közlekedési újítási k1álli
tást. Szeretnénk ha a Közleke
dési Múzeumban. a közlekedés 
történeti fejlődésének légköré
ben széles körben megismer
nék az újítók eredményeit. és a 
szakemberek hasznosítanák is 
azokat. Az ágazat területéről 
226 újítást láthatnak itt, 
amelynek gazdasági eredmé
nye eléri az évi 120 millió f o
rintot. A kiállítás ideje alatt újí
tási szakmai napokat is szervez
nek. A kiállítást június 17-ig te
kinthetik meg az érdeklődök. 

Rácz András megnyitója 
után dr. Zsiga János, az Orszá
gos Találmányi Hivatal főosz
tályvezetője _:: a kiállításon be
mutatott újítások alapján - át
adta a díjakat. Az első díjat a 
Magyar Allamvasutak nyerte. 

Dr. Gyóni Béla 

Ajkai napok 

Tapolcán 

Ezzel a címmel érdekes kiállí
tás és előadássorozat volt Ta

polcán, május 18-án és 19-én a 
Batsányi János Művelődési 
Központ termeiben. Az ajkaiak 
képekben, makettekben mutat
ták be a városuk nevezetessé
geit, életüket. 

A gálaműsorban fellépett az 
úrkúti német nemzetiségű asz
szonykórus, a bányászkórus, a 
zenekar. Megható volt a japán 
legendán alapuló bábjátékuk. 
népi táncosaik. énekese1k elő
adása. A rendezvényeket a ta
polcaiak még az idén Ajkán vi
szonozzák. 

- Előadás. A KTE szegedi 
szervezete a XXIV. műszaki hó
nap alkalmából május 21-én. a 
szegedi igazgatóság központjá
ban előadást rendezett. A beru
házáspolitika a gazdasági re
cesszió időszakában című elő
adást dr. Kutiván Rezső, az Ál
lami Fejlesztési Bank területi 
igazgatója tartotta. 

latot teljesítő vasutasok 11em 
mindig egyeztetik a kocsiká
rokat, (feladáskor, leadáskor) 
útközben nem pótolják az el
romlott zárakat és a fuvarokmá
nyon sem tüntetik fel a rendel
lenességet. 

Soron klval 

Háromdtlolflsztán 

A körzeti üzemfönökségek 
kereskedelmi, forgalmi és von
tatási oktatói gyakoribb ellenőr
zéssel csökkenthetik az áruká
rokat. Az előírásokat megszegő 
vasutasokat felelősségre kell 
vonni, s ha szükséges, kártérí
tésre kötelezni. Az igazgató ez-
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A nyílik a 

vasutas győztese 

" 

rozsa 

Gépjármű-előadó a MÁV Magas�építési 
Főnökségen 

Pataki Istvánnak, a .. l\"yí
lik a rózsa·· népdalverseny 
győztesének nevét nemrég 
ismerhették meg az ország 
népdalkedvelői. A tehetsé
ges fiatalember Kenézlőn 
született. és 18 éves koráig 
ott élt a szüleivel. Sárospa
takra járt iskolába. Már ak
koriban bekapcsolódott a 
környékbeli művészegyütte
sek munkájába. de az ottani 
lehetőség kevésnek bizo
nyult. 

- Egy barátom taná
csolta, hogy próbáljak sze
rencsét a fővárosban 
mondja Pataki István. -
A Landler járműjavítóban 
helyezkedtem el általános 
lakatosként. Szabad időm
ben a Tdrekvés Művelődési 
Központban citeráztam. Itt 
ismerkedtem meg Hazadi 
Zsuzsa népdalénekessel. aki 
arra buzdított. hogy tanul
jak. képezzem magam. Meg
fogadtam a taná„sát. és be
iratkoztam Óbudán. a Mó
kus utcai Zeneiskolába. 
X égy szetende1g jártam oda. 
A népi tanszakon végeztem. 
Ez középszintű zenei kép
zést adott. Azzal búcsút vet
tem a vasúttól. és az Állami 
Népi Együttes tagjaként be
jártam a fél világot. Szíve
sen emlékszem ezekre az 
évekre. a külföldi fellépé
sekre. 

- Hogyan került ismét 
vissza a vasúthoz? 

- Bihari Tiborné zongo
rista arra ösztönzött, hogy 
iratkozzam be a konzervató
riumba. Sikerült a felvételi 
vizsgám, és elkezdtem a ta
nulást. de közben a népi 
együttessel turnéztunk. 
S bár azt csináltam. amit 
szeretek. mégis egyre nehe
zebbé vált összehangolni az 
utazást és a tanulást. Tudo
másomra jutott azonban, 
hogy a magasépítési főnök
ségnél megüresedett a szál
lítási ügyintézői munkakör. 
Megpályáztam, és felvettek. 
Most gépkocsi-előadó va
gyok. 

- Itt minden segítséget 
megkaptam ahhoz - foly
tatja -. hogy a konzervató
rium ének tanszakán befe
jezzem a tanulmányaimat. 
Jelenlegi munkám lehetővé 
teszi számomra. hogy heti 2 
dlkalommal az óbudai zene
iskola népi tanszékén tanít-

R
idegnek, kopottnak tűnik 
hajnalban a vasútállo
más, ahol gyűrött arcú 

emberek toporognak. s idege
sen pillantanak időnként a fa
liórára. ellenőrizni. késik-e a vo
nat. beérnek-e időben a munka
helyükre. Ezrek és ezrek indul
nak így útnak hajnalonként az 
országban. s útjukat általában 
hozzájuk hasonlóan fáradt, túl
terhelt vasutasok egyengetik. 
A pénztárablakok előtt fel-fel
szikrázik nt'•ha a feszültség. 

Gonda Mária azon kevesek 
közé tartozik. akiknek vidám 
mosol�·a. megértő segítőkészsé
ge képes áthangolni. optimiz
mussal töltem a zötyögve indu
ló napot. Szolgálati ideje alatt 
nem csattannak éles hangok a 
kiskunlacházi vasútállomás 
pénztára blaka e lőtt. mert a vo
natjegy mellé minden útra ké
szülődő kap néhány jó szót, 
hozzá aJándék mosolyt. 

Manka az egyik fővárosi kór
ház laboratóriumát cserélte fel 
a falusi \·asútállomás pénztárá
val. Döntése helyesnek bizo
nyult. 

- Kunszentmiklóson érett
ségiztem, s a középiskolában 
már hozzászoktunk valameny
nyíen. hogy felnőttként. egyen-

hassak. amelvnf'k Béres Já
nos a vezetője EzenkÍ\·ül 
minden héten egyszer fog
lalkozom Ócsán és Ven's
egyházán egy c1terazenekar
ral és egy népdal körrel. X a
gyon szívesen segítem a 
munkájukat. 

-. Hogyan befolyásolta 
további életét az országos si
ker. 

- Szamtalan meghfrást 
kaptam az ország különbö
ző tájairól. A naptáram tele 
van bejegyzésekkel. Sajnos. 
nem valószínű. hogy min
den meghívásnak eleget te
hetek. hiszen nagyon sok 
kötelezettségem van. de 
ahová csak tudok. örömmel 
megyek. Még szokatlan és 
furcsa érzés, hogy az embe
rek megismernek az utcán. 
De már az is megfordult a 
fejemben, hogy milyen ne
héz lesz egy napon, ha eset
leg elmúlik ez az állapot? 

- Talán ez az aggodalom 
jó ösztönző erő lehet a to
vábbi erőpróbákhoz. hiszen 
a versenynek ugyan már vé
ge, de most új fejezet kezdő
dik az életében. 

- Ez igaz. hiszen a na
pokban ismét a nagyközön
ség elé állhatok a Vigadó
ban tartandó Dankó-esten. 
Erre a fellépésre nagyon ké
szülök. Megtisztelő számom
ra az is. hogy Mikó András 
és Melis György meghallga
tásra hívtak az Operaház
ba. 

- Lesz tehát bőven 
tenmvalója a Jövőben is. Ho
gyan egyezteti össze ezeket 
a teendőket a jelenlegi mun
kájával? 

- Jól érzem magam a 
magasépítési főnökségen. 
Nem akarok elmenni a vas
úttól, hiszen vezetőimtől és 
a munkatársaimtól megka
pom mindazt a segítséget, 
amire a művészeti mun
kámhoz szükségem van. 
A népdalverseny idején is 
mindvégig mellettem álltak, 
szurkoltak nekem, és 
amennyire csak tudtak, 
könnyítettek a terheimen. 
Azt hiszem, a jövőben is jól 
tudunk majd egyuttműköd
ni. S érdemes meg/ ontolni. 
hogy a biztosat f elcserélhe
ti-e az ember a bizonyta
lannal ... 

Csík Ibolya 

lő partnerként kezeltek ben
nünket tanáraink - magyaráz
za. - Mint minden kortársam. 
és is nagy reményekkel telve 
mentem Budapestre. s ott pró
báltam megalapozni az élete
met. A Baross utca.i traumato
lógia osztályán azonban senki 
nem volt kíváncsi a terveimre. 
A szigorú hierarchia legalsó fo
kán nem volt bizonyítási lehető
ség. nem akadt eg:,,etlen feladat 
sem, amelyen kipróbálhattam 
volna erőmet. rátermettsége
met. Sem célt. sem se°gítséget 
nem kaptam az előbbre jutás
hoz. 

- Fél év múlva - folytatja 
- szinte véletlenül. egyik mun-
katársam javaslatára jelent
keztem a MÁV-nál. s 1tt. Kis
kunlacházán azonnal teljes fele
lősséggel járó státuszba kerül
tem. A munkámra, helvtállá
somra éppúgy szükség· \'Olt. 
mint idősebb kollegáiméra. s 
ennek arányában ug:,·anol�·an 
elbírásásban 1s részesülök. Tt>r
mészetesen vállalnom kellett. 

\1 \ e; \ \ H \ \ S l T \ S 

Brigádkluhélet Békéscsabán 

5zaralórerseny, képzőműrészet, ismeretterjesztés 

A vasúti szocialista brigádok 
kapcsolata a művelődési házzal 
nem újkeletű. Tavaly ősszel egy 
megújult brigádklub kezdett el 
működni Alföldi Károly békés
csabai állomásfőnök vezetésé
\·el. A programokat egy-egy 
brigád patronálja. vállalva a 
házigazda szerepét. A többiek 
ilyenkor wndégek. de volt 
olyan rendezvényük is már. 
amelyen nagy számban nem 
vasutasok is részt vettek. 

Az évet munkával indították. 
Januárban Valkó Pál üzemfő
nök az 1984-es feladatokat is
mertette. A következő hónap
ban a Vízalatti régészet című 
előadást hallgatták meg diavetí
téssel összekapcsolva. Ezt a 
képzőművészet. majd kétszer a 
költészet követte. 

A' forradalmi ifjúsági napok 
keretében a Petőfi szocialista 
brigád rendezte meg a Petőfi 
Sándor szavalóversenyt, mely
nek döntőjébe tízen kerültek 
Ady, József Attila, Radnóti, 
Váci Mihály és Petőfi költemé
nyeivel szerepeltek a verseny
zők. Az első díjat Kerekes Sán
dorné nyerte el. Radnóti Miklós 
Levél a hitveshez című versé
vel. Különdíjat adott ki a KISZ. 
a zsüri és a Petőfi szocialista 
brigád. 

A költészet napját a forga
lomnál dolgozó József Attila 
szocialista brigád a város ösz
szes, a költő nevét viselő bri
gáddal együtt ünnepelte meg. 

Vass Márta 

Művészeti propagandisták 

munkaértekezlete 
A vasutas-szakszervezet kul

turális. agítációs. propaganda 
és sportosztály június 5-én 
munkaértekezletre hívta meg a 
körzeti üzemfőnökségek, a terü
leti szervek művészeti propa
ganda albizottságainak tagjait, 
vezetőit. 

a József Attila Színház igazga
tója, Dobóky Andor és dr. Nagy 
Istvánné, az Operaház szerve
zési osztályának vezetői. Érté
kelték az együttműködés ta
pasztalatait és tájékoztatást ad
tak az 1984/85 évad programjai
ról. 

Az értekezleten a színházmű
vészeti kérdésekről és a művé
szeti propagandáról tartott elő-

Nevelőotthoni pillanatképek 
A Bodrogolaszi MÁV Nevelőotthonban is hamarosan ht·•t, 

ződik a tanév. A 69 gyerek szorgalmasan készül az ,�\. VP:.., > z 
gákra. de a társadalmi munkából is kiveszik részüket A " te' i 

eredményt elérő tanulók az év végén autóbuszkirándulús, r. 
hetnek részt. Az otthonban a szabad idő hasznos dtöltésE'-n -s 1> 1 

ven van lehetőség. A nyolcholdnyi konyhakertben, gytim..> " 
ben mindig akad tennivaló. A nemrég elkészült spcwtp.il\ • r 
játékteremben is kikapcsolódhatnak, szórakozhatnak tl !l't• 1 

Képriportunk a nevelőotthon hétköznapjait örökíktte mE g 

A festői körnJezetben épült "adászkastélJ 1953-ban lt'tt a \J \ \ 
nevelőotthona 

A tanácskozáson részt vettek 
a Vasutasok Szakszervezetével 
több évtizede együttműködő 
színházak igazgatói. szervezési 
osztályainak vezetői. Így töb
bek között Keres Emil, Kos
suth-díjas Érdemes művész. a 
Radnót, Színpad igazgatója. Si
vó Emil, a Thália Színház gaz
dasági igazgatója. Szabó Ervin, 

adást Lampl Lajos, a Művészeti _ 
"' 

Dolgozók Szakszervezetének ,,, 
titkára. Ezután Horváth Fe
renc, a művészeti propaganda 

, 
... � 

bizottság vezetője ismertette a "" ,,. ,,• 
soronlévő feladatokat. ""t''�•t:,,,l 

Gálaműsor Tapolcán 
Tanulái. után jólei.ik a fizikai munka a konyhakerthen 

a Nemzeti Színház javára 

Nagyszabású gálaműsort 
szervezett a tapolcai vasutasok 
Batsá:1y1 János Művelődési 
Központja és a szombathelyi te
rületi szakszervezeti bizottság. 

A gálaműsor teljes bevételét 
a Nemzeti Színház építésére 
ajánlották fel. 

Sz. J. 1. 

Május 30-án majdnem ötszázan-------------
foglaltak helyet a színházterem-
ben. 

A MÁV Szimfónikus Zene
kar. Nagy Ferenc, Liszt-díjas 
karnagy vezetésével adott nagy 
sikerű műsort. Közreműködött 
Keres Emil Kossuth-díjas, Ér
demes Művész. Sütő Irén, Ér
demes Művész, Gálvölgyi Já
nos, SZOT-díjas és Dőry Virág 
színművészek. Fellépett a mű
sorban a szombathelyi vasuta
sok Haladás Művelődési Házá
nak Savária tánccsoportja is. 
A műsort László Zsuzsa, a Ma
gyar Televízió főmunkatársa 
konferálta. 

hogy megszerzem a kötelező 
szakVlzsgákat. Ebből azt érez
tem: igénylik, hogy bepillan
tást nyerjek a vasút működésé
nek mechanizmusába. Olyan 
munkatársat remélnek ben
nem. aki áttekinti, ismeri a bel
ső folyamatokat. akire lehet 
számítani, építeni. Itt szó sincs 
szakmai féltékenységről, presz
tízsharcokról. Azt hiszem, Plini
us mondta: ,,A természet min
denütt jelenlévő ereje és méltó
sága elvész, ha csupán részle
teiben látjuk, de nem tekintjük 
át az egészet. " Ezt mi a közép
iskolában nagyon komolyan 
vettük. Itt pedig, szerencsére 
szintén alapvető követelmény. 

Gonda Mária a bizalom jelé
nek tekintette azt is, hogy ha
marosan rábízták a szocialista 
brigád naplójának vezetését. 
Amikor pedig arra került sor, 
hogy a biigádvezető helyett ő 
képviselje a kis közösséget az 
üzemfőnökség brigádvezetői ér
tekezletén. úgy érezte. köteles
sége a tőle telhető legtöbbet 

Nyugdíjas
találkozó 

A békéscsabai szertárfőnök
ség KISZ-alapszervezete május 
18-án találkozóra hívta az egy
kori munkatársakat. A meghí
vást tizenhatan fogadták el. 
A fiatalok tájékoztatták őket az 
anyagszerkezelési szakszolgálat 
munkájáról, a vasút mindenna
pi életéről. a nyugdíjasok pedig 
felelevenítették a régi idők egy
egy emlékezetes epizódját. 

nyújtani. Kicsit lámpalázasan 
mondta el munkatársai képvi
seletében a vasúti gondokról. 
helyi problémákról szóló, pon
tosan összeállított beszédét. 

- Hazafelé szerettem volna, 
ha a szokásosnál gyorsabban 
érkezik meg a vonat. De Pus
kás Tivadar jóvoltából felszóla
láiiom híre már megelőzött: kol
légáim örömmel, gratulációk
kal fogadtak. Azóta a kapcsola
tunk, ha lehet, még jobb, mint 
előtte volt. A szolgálati beosztás 
okozta nehézségek ellenére si
került megszerveznünk egy kö
zös kirándulást. s a vasutasna
pot is együtt ünnepeltük. 

A kiskunlacháziak által jól is
mert fiatal, mosolygós pénztá
roslány még csak húszeszten
dős, de már megtalálta helyét a 
vasútnál. Szorgalmas. segítő
kész és bizakodó. Most, a sike
res elővizsgák után önállósító 
forgalmi vizsgára készül. S ha 
felettesei és tanárai alkalmas
nak tartják rá, elvégzi majd a 
tisztképzőt is. 

Ez azonban még messze van. 
Addig is naponta hoz derűt, vi
dámságot a kopott állomásépü
letbe, megörvendeztetve az uta
sokat udvariasságával. pontos 
munkájával. M. Á. 

Délutánonként a legnépszerűbb szórakozás az asztalifo<'i 

\'ae-.ora az étteremben 

(Jurkie\oiez Tibor k�priportja) 

Gyermeknapi majális 
Május 21-től 27-ig tartott a dunakeszi ifjúsági napok idri 

rendezvénysorozata. A záróprogram a gyermeknapi ma1áli· , 1lt. 
Ennek szervezésébe bekapcsolódott többek között a v:in 1 1 

nács, a József Attila Művelődési Központ, a DVSE /s az MH .::.1, 
•;árosi szervezete. valamint a fóti Vörösmarty Müvdődés, Há.z 

A szervezők a DVSE pályán rendezték a felnőttek t s i"e' E 
kek részére egyaránt szórakoztató szabadidő-programt1t. A ; í1·
műjavító dolgozói forgalomba állították a régi időket idézL; k.sv 
natot. Már kora délelőtt megnyitotta kapuit a cserebere'-v·í, �1. 

ahol könyvek és játékok cseréltek gazdát. A felnőttek 1::; rr.gv e 
deklődéssel szemlélték a gyerekek aszfaltrajzversen�ét. ,\ ;-,r ,
gramban szerepelt még többek között mesefilm vetítés. k�r,· 1�, ,e -

ros ügyességi és KRESZ-vetélkedő. ezen kívül különfélP-J:Ít ·,h l<'. 

A vidám majális diákdiscóval ért véget. 
V. I. 
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A SZUPERRANGADÓ GYŐZTESE: KITÜNTETÉS ' 

a BVSC asztalitenisz-csapata 
A Magyar K épköztársaság 

Elnöki Tanácsa Pere Józsefnek. 
a vasutas-szakszervezet pénz
ügyi és gazdasági osztálya veze
tőjének. a szakszervezeti moz
galomban eltöltött több évtize-

1 
Börzsei János vezetőedző már a jövőre gondol 

Teljesen nyilvánvaló volt. 
hogy a moszkvai Európa-baj
nokság meglehetősen gyenge 
eredményei alaposan befolyá
solták az érdeklődést: a Nem
zeti Sportcsarnokban - ahogy 
mondani szokás - szűk családi 
körben került sor. valamikor 
május elején. a honi férfi asz
taliteniszsport szuperrangadó
jára, a BVSC-Bp. Spartacus 
összecsapásra. Mondom. kon
gott az ürességtől a lelátó, vi
szont ami a küzdőtéren felállí
tott három asztalon zajlott. az 
mindenképpen figyelemre mél
tó volt. 

des munkája elismeréséül. kor- - Önkéntes rendőrök to-

lehetett arról. hogy biztosra A vezető edző - mint mond- engedményes nyugdíjba vonu- vábbképzése. A Déli pályaud-
lása alkalmából a Munka Ér- k „ t ·  b' tt menjünk. ta - nem szívesen panaszko- varon a orze 1 meg 120 mun-

A kitűnő szakember (a BVSC dik. éppen akkor. amikor ma- demrend arany fokozata kitün- káját 22 vasutas önkéntes rend-
előtt évekig Ausztriában dolga- radéktalanul örülhetne a bajno- tetéSl adományozta. őr segíti. Május 14-én az I. ke-

ki aranynak .• de mégsem tudta A kitüntetést június 7-én. a rületi rendőrkapitányság egész zott. eredményesen) készséggel • vasutas-szakszervezet ko··zpont- 'bbk' ' t t tt · 1 · 'k · d k "l magában tartam elkeseredett- napos tova epzes arto re-sora ta jate osait, min en iro 
ségét: jában. bensőséges ünnepség szükre. Az időszerű kül- és bel-volt egy-két elismerő megjegy- keretében Koszorús Ferenc fő- 1 k k' d' k "l S· d zése. A baJ·noki elsőséget első- - A Szőnyi úti létesítmé- po iti ai er ese ro an or 

titkár adta át. Méltatta Pere Jó- G · · g MTI munkatársa sorban Gergelynek, Takács- nyünk kiszolgáló helyiségei a yor Y, az 
nak, Franknak, Nozicskának szó legszorosabb értelmében zsef kiemelkedő munkásságát. adott tájékoztatót. 

a szakszervezeti mozgalomban és Krdnhardtnak köszönheti a rogyadoznak, júliusban min- kifejtett tevékenységét. érde- - Kihelyezett szb-értekez-
BVSC. egy-két alkalommal szó- dent le kell bontani. Egyelőre meit. let. A közelmúltban a hatvan-
hoz jutott a tehetséges fiatalok még senki sem tudta megmon- füzesabonyi pályafenntartási 
közül Imre, Tóth János, Vicsek dam nekünk, hogy meddig tart főnökség szakszervezeti bizott-
is. Ez utóbbi tény. mármint a majd az építkezés · · · - Véradás. A Déli pálya- sága kihelyezett ülést tartott a 
megfelelő utánpótlás a háttér- Pedig bajnokság jövőre is udvar Vöröskereszt-szervezete kezelésében lévő mátraderecs
ben. mindenképpen fontos je- lesz. ráadásul BEK-szereplés is május 21-én és 22-én térítés- kei üdülőben. A napirenden 
lenség a szakosztály életében. következik. S a magyar bajnoki mentes véradónapot rendezett, szerepelt többek között az üdü-
annál is inkább. mert - pél- cím - kötelez . . . amelven 154 vasutas összesen lő fejlesztése. 
dául - Kriinhardt hamarosan (serényi) 61.6 liter vért adott. 
bevonul katonának, őrá a közeli .-----------------Ji..---------------1 - Emlékezés. A szegedi 
jövőben nem számíthat Börzsei üzemfőnökség szakszervezeti 
János és a bajnokcsapat. 

Szolnok 
bizalmi testületének május 17-i 

- Ennek tudatában: mit vár ülésén Kirí Ferenc szb-tltkár 

19X-1 . .J('\Il S 14. 

I 

- Kommunista műszak. A 
hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség nyolc szol
gálati helyén a közelmúltban 
kommunista műszakot tartot
tak, amelyen 18 szocialista bri
gád 204 dolgozója több mint 28 
ezer forint értékű munkát vég
zett. A pénzt szociális. kulturá
lis és sportcélokra ajánlották 
fel. 

- Munkavédelmi vetélkedő. 
Május 31-én a hatvani körzeti 
üzemfónökség az állomás nagy 
oktatótermében munkavédelmi 
vetélkedőt rendezett. amelyen 
tizenegy háromtagú csapat vett 
részt. A verseny első négy 
helyezettje (a Puskás Tivadar. a 
Ságvári Endre. a Kossuth Lajos 
és az Egyetértés brigádok csa
patai). pénzjutalomban része
sült. 

- Ezzel nyert a BVSC, en
nek köszönheti, hogy máris 
bajnoknak tekintheti magát! 
- jegyezte meg bölcs előrelá
tással egy szakértő a nézőtéren. 
miután rögtön a meccs elején 
Takács biztosan verte Molnárt. 
vagyis hozta az egyik kétesé
lves találkozót a BVSC-nek. 

a küszöbön álló BEK-szereplés- emlékezett meg Pósz Jenőről. a.---------------
től? - kérdeztük Börzseit. Szakmunkástanulók magyarországi szociáldemokra-

· - Valóban ez a helyzet: mi 
-úgy számoltunk, hogy a Sparta
cus negyedik és ötödik játékosa 
ellen nyernek a mieink s akkor 
már csupán egy-két élesebb ta
lálkozó győzelmére van szük
ség a végső sikerhez. hiszen az 
első fordulóban 15-10-re nyer
tünk. nekünk még egy 14-11-es 
vereség is jó lett volna a bajno
ki elsőséghez - magyarázta a 
sajátos matematikát Börzsei 
János, a vasutasok vezető ed
zője. 

A szóhasználatra. a feltételes 
módra érdemes külön is figyel
ni, hiszen végül is a BVSC ma
gabiztosan nyert. újra 15-10-re 
bizonyult j0bbnak örök riválisá
nál. így kétség sem férhetett a 
bajnoki aranyhoz, ahhoz. hogy 
manapság a Szőnyi úti kvintett 
a legjobb a honi pingpongélet· 
ben. 

- Utoljára 1980-ban sike
rült megelőznünk a szövetke
zetieket - emlékezett a 40 esz
tendős edző, aki egykor maga is 
tagja volt - nem is egyszer. há
romszor! - a bajnok BVSC
nek. - Azóta mindig be kellett 
érni az ezüstéremmel. Most, 
hogy Jónyer kivált a Spartacus
ból, tudtuk, hogy mi vagyunk 
az esélyesebbek, de a papírfor
ma gyakran felborul. szó sem 

- Azt hiszem, hogy az is ta vasutasmozgalom egyik ki-
mindenképpen siker lenne, ha s:portvete'lkedo'� ie emelkedő mártírjáról. Pósz Je-
bejutnánk a legjobb négy közé, J nő száz évvel ezelőtt Szegeden 
s elődöntőt játszhatnánk. Na- született. Az évforduló tisztele-
gyon sok a jó klubcsapat a kan- Immár ötödik alkalommal szönhető. akik mmdent megtet- tére a helyjegyközpont. a sze-
tinensen. mi nem vagyunk a rendezték meg a vasutas-szak- tek a vetélkedés sikeréért. mélypénztár és az információ
legjobbakkal egy súlycsoport- szervezet irányítása alá tartozó Eredmények: szolgálat dolgozóinak kilencta
ban. szakmunkásképző intézetek és Labdarúgás: 1. 605-ös F. Be- gú brigádja felvette Pósz Jenő 

_ Sok szó esett a közelmúlt- szakközépiskolák sportolói ré- de László Intézet (Szolnok). 2. nevét. 
ban arról. hogy Gergely. a c.<;a- szére a tanulói alapszervezetek 405-ös Berzsenyi Dániel Intézet 
pat első számú ásza. esetleg országos sportvetélkedőjét. (Szombathely). 3. Mechwart 

A fiatalok három sportágban. András Intézet (Budapest). külföldön folytatja··· 
á1 • 1 bd · · b Ke'z1"labda·. 1. a 40"-·o··s Ber-nagyp yas a arugas an. " - Gábor marad, a bajnok- kézilabdában és asztalitenisz- zsenyi Dámel Intézet (Szombatság után pihent. bízom abban. ben mérték össze tudásukat. hely). 2. az 516-os C'dvan Vmce hogy a következő szezonban is A hat intézet több mint 12 OOO Intézet (Dombóvár). 3. a Mechhúzóember lesz. számítunk rá! tanulóját 150 sportoló képvi- wart András Intézet (Buda-Börzsei. természetesen, gon- selte. pest). dal a jövőre is, a már említettek A kétnapos sportversenyt Asztalitenisz: 1. Mechwart mellett számos fiatalt figyel május 19-én Volosinovszki Já- András Intézet (Budapest). 2. a szmte minden nap a Szőnyi úti nos, a debreceni területi szak- 405-ös Berzsenyi Dániel Intézet teremben. s érdekessége: a baj- szervezeti bizottság titkára nyi- (Szombathely). 3. a 201-es Dunokcsapat két játékosa. Frank totta meg. Elmondotta többek nakeszi Intézet. és Nozicska már edzőként is be- k .. •·tt h g rt k ozo , o y a spo a sza mun-segít abba a munkába, ami tu- kástanulók körében igen vonzó. 

- A békéért. A salgótarjáni 
MÁV-Volán Május 1. komp
lexbrigádnak május 22-én az 
Országos Béketanács. a Hazafi
as Népfront Országos Tanácsa 
és a SZOT a Békéért kitünte
tést adományozta. A Hazafias 
Népfront salgótarjám bizottsá
gának titkára ezen a napon ok
levelet adott át a brigádnak. az 
elmúlt évben végzett 150 ezer 
forint értékű társadalmi munka 
elismeréseként. 

lajdonképpen az ő utódaik meg- A testi és a szellemi frisseség, a találására is irányul. munkaképesség fenntartásá-
- Jövőre nehezebb dolgunk nak eszköze. LAKÁSCSERE 

lesz. mert a Spartacusba vissza- A versenynek a szolnoki 
tér a mostanáig katonáskodó 605-ös F. Bede László Ipan 
Káposztás, tehát nagyon meg- Szakmunkásképző Intézet és 
erősödik a rivális - jósolt Bör- Szakközépiskola adott otthont. 
zsei. - Ennek ellenére bízom A kifogástalan szervezés és 
abban. hogy legalább egálban vendéglátás az iskola igazgató
leszünk Sidó Ferenc legénysé- jának, tantestületének és Bo
gével. zsik István főbizalminak kö-

Elcserélném Acs állomáson lévö Elcserélném Budapest VI.. Rippl 
MÁV-bérlakásom. amely nagyméretű, Rónai u. 21. IV. em. 6/b. szám alatti 
három szoba. konyha. éléskamra, elö- egy szoba összkomfortos. gázfűtésű ta
szoba. fürdőszoba. pincéböl áll és egy nác,s1 lakásomat hasonlóra. esetleg 
zárt veteményeskert tartozik hozzá. MAV-bérlakásra, a Keleti pályaudvar 
Budapesthez közelebb, bármely fövo- környékén, elsö emeletig. Levélcím: 
nalon. vagy Budapesten le�ö másfél Veres Imre, 1068 Budapest, Rippl Ró
vagy kétszobás lakásra, MAY-dolgo- nai u. 21. sz. 
l;Ó:'al. C!m: Gy_ör� Lajosné. Acs Vas- Elcserélném MÁV-telepi két szoba 
utallomas felveteti epulet. 2941. ko!Jlfortos, kertes lakásomat tényleges 

Barátság koncert "84 
Elcserélném Budapest. XVIII. kerü- MAY-dolgozóval a IV .. XIV.. XV .. 

letben levö I. �melet1 logg1ás. 57 négy- XVI. kerületben lévö tanács\ lakásra. 
zetméteres MAY-bérlakásomat kisebb Minden megoldás érdekel. Erdeklöd
tanácsira MÁV-dolgozóval, XI.. XIII. m: Tóth Józsefné, 1154 Budapest. Csa
és XIV. kerületi elönyben. Érdeklödni nádi u. 13. sz. 
lehet 18-19 óra között a 834-828-as te

A Barátság koncert '84 ren
dezvénysorozat keretében má
jus 28-án este, a MÁV Szimfoni
kus Zenekar adott hangver
senyt a Szovjet Kultúra és Tu
domány Házában. A hangver
senv előtt Szemők Béla, a vas
uta;-szakszervezet titkára mon
dott köszöntőt. 

- Nagy öröm és megtisztel
tetés számunkra, hogy a ren
dezrénysorozat záróhangver
senyének mi, vasutasnk lehe
tünk a társrendezői. Ezek a 
hangversenyek a szovjet és a 
magyar nép barátságának el
mélyítését szolgálják - mon
dotta bevezetőjében. Ezután 
azokról a munkakapcsolatok
ról. jó együttműködésről be
szélt. amelyek a határforgalom
ban dolgozó vasutasok. a ma
gyar és a szovjet vasutas-szak
szervezet között az eltelt évtize
dek során kialakultak. 

Szemők Béla beszéde után a 
MÁV Szimfonikus Zenekar 
megszólaltatta Muszorgszkij. 
Csajkovszkij. Glinka. Weiner 
Leó. Bartók és Kodály egy-egy 
ismert dalát. népdalfeldolgozá
sát. A műsort László Zsuzsa 
vezette. Közreműködött Ötvös 
Csilla és Bordás György, a Ma
gyar Állami Operaház művé
szei. Vezényelt: Nagy Ferenc, a 
zenekar Liszt-díjas karnagya. 

�épt•inkc-n: �zt"mők Béla mf'gnyi
l<>jál mondja 

\ han�rr,-rn� közöm,égr 
(l.aczkó Ildikó íf"h•élrlf"i) 
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lefonszámon. 
Elcserélném .. Nvolc házban" lévö, 

80 négyzetméteres két és félszobás, 
teakonyhás, gázfűtéses. telefonos, II. 
emeleti MA V -bérlakásomat Budapes
ten vagy környékén kiskertes házra. 
Budapesti taná_csi telefonos garzonla
kás is érdekel. Erdeklödni lehet: 11-93, 
vagy 131-212 telefonszámon. 

Elcserélném tanácsi másfél szobás, 
összkomfortos. telefonos, parkettás 
szép lakásom_at egy másfél szobás 
komfortos MAV-bérlakásra Budapes
ten, esetleg hatvani. újszászi, vagy a 
ceglédi vonalon. és egy tanácsi, telefo
nos, komfortos garzonra. csak Buda
pesten. Érdeklödni levélben· Kulcsár 
Györgyné. Budapest. Páskom park 2. 
sz. 1157. 

Elcserélném Miskolcon lévö nagy
méretű. kétszobás, félkomfortos laká
somat budapesti kétszobás összkom
fortosra. Cím: Kovács Vilmosné. Mis
kolc. Széchen)i út 27. l/4. 3530. Érdek
lödni lehet a 04119-12 telefonszámon. 

Elcserélném budai egyszobás. kom
fortos. telefonos. utcai II. emeleti 48 
négyzetméteres MÁV-bérlakást taná
csi kétszobás. komfortos telefonosra. 
Horváth. Budapest Pf 32. 1387 

Elcserélném Tapolca. D11mtrov tér 
11. VIII. em. B. 30. alatti. 57 négyzet
méteres. másfél szoba, plusz étkezős, 
összkomfortos. nagy erkél�·es é5 tetö
teraszos. telefonos OTP-öröklakáso
mat hasonló nagyságú budapesti örök
vagy tanácsi. telefonos lakásra. Érdek
lödni a fenti címen személyesen. vagy 
levélben. délután 17 óra után városi 
távhívással a 06-87-11-2-11-es telefon
számon, Balogh Elek. 

Elcserélném Budapest XV. ker .. 
MÁV-lakótelepi két szoba komfortos, 
MÁV szolgálati lakásban lakó MÁV
nyugdíjas lakását Miskolc. Debrecen. 
Nagykanizsa. Pécs vagy környékén la
kó MÁV-dolgozóval. akmek saját háza 
vagy főbérleti lakása van. Telefon: 
774-578, levélcím: Budapest 1364 Pos
tafiók 158. 

Elcserélném k�t szoba komfortos. 
kertes, napos MA V-bérlakást másfél 
szo_bás lakótelepi tanácsi lakásra 
MAY-dolgozóval. Darányi, 1155 Buda
pest, Mozdonyfűtö u. 2/2. 

Elcserélném Budapest VIII .. Práter 
u. 71. fszt. 1. alatti egyszoba-konyhás. 
félkomfortos tanácsi lakásomat két 
szoba komfortosra, Budapesten, vagy 
környékén, 60 km-en belül. MAY-la
kás 1s érdekel. Pikács Lászlóné. 

Elcserélném Budapest XV. ker .. Rá
kos u. 106. sz. X. em. �O. alatt lévö egy
plusz félszobás MAV-bérl�kásomat 
egy plusz két félszobás MA V-bérla
kásra Budapest területén. Kissné, 
428-592. 

Elcserélném a Ferihegyi repülötér
töl pár percre, Vecsés központjában lé
vö két szoba, konyha, fürdöfülkés, a 
közelmúltban teljesen felújított tanácsi 
bérlakást MÁV-bérlakásra Budapest 
területén, vagy a Balaton északi part
ján Tapolcáig. Érdeklődm lehet: Kö
vér Pálné 314-761 és a 41-41 vagy 
41-87 telefonszámokon. 

Elcserélném Budapest IX .. Gyáli út 
15. IV. épület fszt. l .  szám alatti 48 
négyzetméteres. másfél szobás MÁV
bérlakásomat hasonló méretű vagy ki
sebb tanác,s1 lakásra. tPnyjeges áfü,. 
mányú MA V-dolgozóval Erdeklódm 
lehet: 429-701 vagy a 34-85 telf'fonszá
mon reggel 8-tól 16 órái.'. 

Elcserélném kétszobás. komio1',os. 
budai telefonos MÁV-bé:laki.,omat 
másfél szobás. komfortos ta.,Í!''•l 1·,

kásra. Budapest terület n trc'c-L , 1 
lehet a 368-173-as telefonszámon. 

Elcserélném BudapPst XV .. Rakos 
u. 104. sz. IV. em.-en levő másfél szo
bás. összkomfortos. sötét konvhás 
MÁV-bérlakásomat szintén ;\,!Á\'-la
kótelepi. nagyobb lakásra. Érdeklödm 
lehet a 408-977-es telefonszámon 

Elcserélném Budapest XV. ker .. LP
nin út 16/c. alatt levö MAV-lakótt>lepi 
egy plusz két félszobás. étkezös kom
fortos, 67 négyzetméteres MÁV-bérla
kásomat kisebb tanácsi bérlakásra. 
Lakótelepi is lehet. Érdeklödni a 
341-957-es telefonszámon, szerdán, 
pénteken délután. 

Elcserélném háromszobás komfor
tos, telefonos, MÁV-bérlakásomat 
olyan másfél szobás komfortos. telefo
nos tanácsi lakásra, melynek bérlöje 
MÁV-dolgozó. Érdeklődni hétfötöl 
péntekig este 7-töl a 323-011 telefon
számon. 

Halálozások 

\1ájm, 15-fn. 58 fve� korában 
meghalt �natkó lslván, a :\lA \ 
A.nyagrUátá;,i lgazgató�ág Vt"Zf'tŐ• 
je. Pál�afu1á-.át 194.5-ben. a \la
gyar \ agon- és Gfp�árhan 
an)aght•!>zerzőkénl kezdte. Ha
maro„an hf'kapcsolúdoll a politi
kai munkába i!>. 

1952-hf'n a �yugati pálvaudvar 
csomóponli pártbizotbágának 
lagja. ké„őhh pt"dig agiuició� í,,. 
propaganda titkára lt"lt . .\z Öl hó
napo„ párti�kola ehégzé„e után a 
va„úli polilikai o-.z1ál}ra hrlyez
tfk, majd annak mt"g„zűnf„e 
után 1957 -ht"n h,mét a �yugati 
pályauth arra került . .\z f'llrnfor
radalom lf'vt"ré;,e után aktív �zer
vt"zőjc volt a munká,.,őr„é�t'k. 
Közhrn eh·égezte a Polilikai Föi,
kolál é-. 196.5-hen párttilkárrá vá
laszlollák. Ezt a tiszbégel 1972-il' 
töltöltt" ht". \kkor nf',rzlék ki a 
\lÁ \ AnyageUátási lgazgató„ag 
vezt"tőjévé. Haláláig ebben a hf"
oszlásban dolgozotl. 

Az igazgalói beoszlá;, mf'IJeu 
lovábhra is példamutatóan telje
sítelle pártmt"gbizatá;.ail. \feg
szervezte, majd 1975-lől lagja len 
a M..\ \' Központi Szervf'k pártbi
zotlságának, illetve végrehajló bi
zottságának. Tevékeny;,égél 1öbb 
kitüntetéssel is elismerték. Birto
kosa volt 1öbhek közön a \tunka 
Érdemrend arany fokozatának é, 
a Kiváló \ a;.utas kilüntt"té„nek, 

Tt"melést" máju,- 24-én ,olt a 
Ráko;,kt"rrszlúri (j Köztemt"IŐ
ben. 

* 

\láju-. 30-án, 56 éves korában 
meghalt Siklósi Ernő, a mi�kolci 
,asúligazga1ó„ág szak„zrnrzeti 
bizolh,ágának ti1kára. 1951-től 
1958-ig ,olt az igazgató„ág ;,zám
vileli o„z1álvának munkatár„a. 
majd utána \li;,kolc-Gömöri 11á
lvaudvar kerf'skedelmi hi-..·atalno
ka lt"tl. 1977-hrn került i�ml'I 
,i;,,-za az igazgató„ágra .. \ kalo
nai Oi,zlálJ polgári -..édt"hni ü�in• 
tézői lt"rndőit látla f'l. haláláiii;. 

\.ktí-.. közélf'li f'mher -..olt, \fü
kolc-Gömöri pálJamharon 
párttilkárrá "álasztották, 1980-tól 
pedig a va;.úligazgató-.ág párlve
zetfü,égént"k a lagja. 1981-től !álla 
t"I az igazgaló;,ág ,-,zak-.:r.f'nf'Z!'li 
hizott;,ágának tilkári funk!'ióját. 
\li„kolcon „okan. mini ,-portPm
hert j,. ,.zf'rt"tték é, li„ztelték. 
Húsz évig játszotl az \1\ �(,. labda
rúgó c"apaláhan. utána Jlf•diii 
edzői ft"ladatokal látoll ,·I. Tt•,é
kf'ny„fgél a Honvédf'lmi Er,lt-mé
rrm különböző fokozataival, i-, 
né�,zt-r l\.háló Dolgo:w kitünte
,é�,,<'I : .. mt rlt'k el. 

Tt'mf'lé,..t• júniu„ 4-én ,olt a 
mi„kold k.ö:.:1t"me1őbcn. 

,t.\G\'A,: • l 
a V:. ,·.a r,k �'7lK·•�·,,,. -•,f.. ;,, I 

F •te1ú,; · zt yt..,.. .,l•c V 1s.. :--t.r„ r,, 

',7r ·:• � •• 1_1SC"l; 

lvtiti Bu :.:t.p� ;: \� B - -n,�2 -.... u -t 
T <e · !"'. v,u._ �,... :t1r;.3;2 

:{,adja I> Lr/"1·'.!'t 
a N6p,?:1va Lap- é� Köny,·,,ad• 

15.'">3 Bp. XIU .• Váci vt 73. 
T4'lefon: 497-950 

Postafiók. 43 Budapest 
Fe.lel'5$ kiadó: 

Kiss Jenő igazgató 
Ek\fizetésl dij egy évre: 34 torint 
Egysúmlauárn: MNB - 118IO 

114-2987. Szikra� 
B\ldapest 

Felel6a�: 
c.önde8Zolt6n� 
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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 

Vasutasnapi 

köszöntő 
Július 8-án immár harmincnegyedik alkalommal kerül 

sor a hagyományos vasutasnapi ünnepségekre. Ebből 
az alkalomból tisztelettel köszöntjük a vasutasok nagy 
családját, a tényleges dolgozókat és a nyugdíjasokat 
egyaránt. 

Ez az ünnep mindig jó alkalom az emlékezésre, a 
számvetésre. Köztudott, hogy a vasútnak nagy szerepe 
van gazdasági életünkben. A népgazdasági tervek telje
sítését és a lakosság közérzetét a vasút alapvetően be
folyásolja. Ezért mindannyiunk kötelessége, hogy javít
suk szolgáltatásaink színvonalát, a hivatásforgalom, a 
bel- és külföldi turizmus zavartalan lebonyolftását. Az 
eddiginél többet kell tenni a fuvaroztatók igényeinek ki
elégítése érdekében is. A jelenleginél jobb hatásfokkal, 
gazdaságosabban kell lebonyolítani a személy- és áru
szállftást. 

A vasút teljesítménye sajnos elmaradt a tervezettől. 
A kieső bevételek a fejlesztési forrásokat, az élet- és 
munkakörülmények javításának lehetőségét csorbítják. 
Idei feladatainkat is a népgazdaság társadalmi-gazda
sági fejlődéséből, és a tranzitszállftási igényekből adó
dó, vállalatpolitikán alapuló terv határozza meg. Szá
mottevő fejlődés, jobb eredmény csak akkor várható, 
ha a vasút jövedelme növekszik, fejlesztési forrásai bő
vülnek, a ráfordítások mértéke csökken, ami viszont ki
zárólag az igényesebb, színvonalasabb munka eredmé
nyeként valósulhat meg. 

A vasút csak a minőség, a kulturáltság, a pontosság. a 
megbízhatóság révén dolgozhat eredményesen, s juthat 
több bevételhez. A szolgáltató szerep érvényesítése a 
legfontosabb követelmény. 

A közlekedési tárca és a vasút vezetői elismerik dol
gozóink becsületes helytállását. erőfeszítéseit, erkölcsi 
és anyagi megbecsülésük fontosságát. E téren is élvez
zük a kormányzat megkülönböztetett támogatását, ami 
biztosíték arra, hogy eredményesebben, hatékonyabban 
dolgozzunk. A jelenleginél azonban aktívabb üzletpoliti
kára, szervezettebb üzemviteli munkára van szükség. 
A vasútnak egyben kereskednie is kell. Ma már elkerül
hetetlen, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki 
a szolgáltatásainkat igénybe vevő vállalatokkal. 

A gondok mérséklését a vasutas-szakszervezet is 
alapvető feladatának tekinti, és sajátos eszközeivel tá
mogatja. Bár a szakszervezeti munka napjainkban nagy 
változáson megy keresztül, alkalmazkodni kell a fejlet
tebb, s ebből eredően a differenciáltabb, nemegyszer 
szélsőséges érdekeket hordozó társadalmi rétegigé
nyekhez. A változás, a megújulás azonban egyetlen 
szakszervezeti testületet vagy tisztségviselőt sem jogo
síthat fel arra, hogy a vasutasok gondjai elől elzár
kózzon. 

Tudjuk, hogy anyagi erőforrásaink, beruházási lehető
ségeink korlátozottak, s jelentősebb pénzügyi követ-

. kezménnyel járó szociális intézkedésre is csak szerény 
mértékben kerülhet sor. Éppen ezért fontos szerep jut a 
meglévő tartalékok jobb hasznosításának mind a sze
mélyzet, mind a munkaidő, mind a rendelkezésre álló 
műszaki-technikai eszközök és létesítmények tekinte
tében. Minden vasutas tudja, hogy az egyes ember 
igénybevétele, leterheltsége adott esetben mennyire 
függhet a munkaszervezettségtől, a vezénylési rendtől, 
a munkaidő-beosztástól. a vezetők magatartásától és 
az anyagi érdekeltségtől. Ebben is nagyon sok tartalék 
rejlik. 

Hatékonyabban, gazdaságosabban dolgozni csak fe
gyelmezetten, több egyéni felelősségérzettel és na
gyobb kötelességtudattal lehet. A vasutasnapon, az ün
neplés óráiban erre is gondolnunk kell, hiszen a hétköz
napokon elért siker teremtheti csak meg igazán a gond
talan ünnepek feltételeit. 

A 34. vasutasnap alkalmából azzal a reménnyel és hit
tel köszöntjük dolgozóinkat, és a több évtizedes áldoza
tos munka után megérdemelt pihenésüket töltő nyugdí
jasokat, hogy valóra válnak terveink. Köszöntjük a 
családtagokat is, akik önzetlen segítsége nélkül nehéz 
lenne elképzelni a szolgálatot teljesltő vasutasok ered
ményes munkáját. 

Bízunk abban, hogy szakmai tudással, szívós akarat
tal, vasutashűséggel sikerül úrrá lenni a gondokon. 

Kívánunk valamennyi dolgozónak és hozzátartozójá
nak további sikereket, sok boldogságot, a vasutasnapi 
ünnepségeken pedig kellemes szórakozást! 

Koszorús Ferenc, Dr. Bajusz Rezső, 
a vasutas-szakszervezet a MA V vezérigazgatója 

főtitkára 

ÁRA: 1,30 FORINT 1984. JÚNIUS 28. 

Napirenden az ifjúság helyzete 

Ülést tartott az elnökség 
Június 14-én ülést tartott 

szakszervezetünk elnöksége. 
A testület elsóként „Az ifjúság 
helyzete, a párt feladatai" cí
mű anyaghoz készült elóterjesz
tést véleményezte. A vitában 

• sokan mondták el a munka-
helyeken szerzett tapasztalatai
kat, észrevételeiket. Többen is 
felvetették - az elóterjesztók is 
megfogalmazták -, hogy a fia
talok politikai és közéleti mun
kájának, hozzáállásának legjob
ban befolyásoló tényezóje a la
káskérdés. A mai árakat figye-

lembe véve. még szülói segít
séggel is, nehezen elérhetó cél 
az önálló lakáshoz jutás. Emiatt 
a fiatalok egy része kilátásta
lannak látja helyzetét. 

Mivel a munkahelyeken sok 
a fiatal, a szakszervezeti szer
veknek is nagyobb gondot kell 
fordítani nevelésükre, a beil
leszkedés elósegítésére. Ebben 
a munkában a szakszervezeti if
júsági bizottságoknak jobban 
együtt kell működni a KISZ
szervezetekkel. Ugyanez mond
ható el a művelódési intézmé-

nyekról és a sportegyesületek
ról is. 

Az elnökség a vitában el
hangzottak figyelembe vételé
vel együtt elfogadta az elóter
jesztést. Ugyancsak elfogadta 
az 1985. évi tagdíjbesorolás 
irányelveire, a 1/2%-os ÖTA
szabályzat és eljárási utasítás
ra, továbbá az 1984. évi költség
vetésének módosítására készült 
javasolatokat. (A tagdíjbesoro
lással kapcsolatos aktuális kér
désekre lapunk következő szá
mában visszatérünk.) 

Megalakult a Vasutas 

Társadalombiztosítási Tanács 

Június 19-én a vasutas-szak
szervezet székházában tartotta 
alakuló ülését a vasutas társa
dalombiztosítás önkormányzati 
jellegű szerve. a Vasutas Társa
dalombiztosítási Tanács. A 25 
tagú tanácsban a vasutas-szak
szervezetnek 15, a MÁV Vezér
igazgatóság, a GySEV és az 
Utasellátó KISZ-bizottságainak 
egy-egy, a közlekedési minisz
ternek egy, a MÁV Vezérigaz
gatóságnak kettó, a MÁV 
Nyugdíj Hivatalnak egy, a 

ták meg. A titkári teendóket dr. 
Bordi István látja el. 

Az ülésen létrehozták a nyug
díjügyi szakbizottságot, amely 
a nyugellátással összefüggó 
jogorvoslati és méltányossági 
kérelmek elbírálásával foglal
kozik, valammt a segélyezési 
szakbizottságot, amely a tbc és 
rendkívüli anyagi támogatás 
engedélyezésére jogosult. 

A Vasutas Társadalombizto
sítási Tanács megbízta a vasút
igazgatósági székhelyeken mű
ködó bizottságoknak a vezetóit 
és helyetteseit, s végül elfogad
ta második félévi munkaprog
ramját. A VTT bizottságainak 
alakuló ülései Budapesten, 
Debrecenben, Miskolcon, Pé
csett, Szegeden, Szombathelyen 
és Záhonyban július 3-ig feje
ződnek be. 

GySEV-nek egy, az Utasellátó ________________________ _ 

Vállalatnak egy és a Vasút
egészségügyi · Igazgatóságnak 
egy képviselóje vesz részt. 

Az alakuló ülésen részt vett 
dr. Csehák Judit, a SZOT titká
ra, az OTT tagja, Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
fótitkára és dr. Kurucz Béla, a 
Társadalombiztosítási Fóigaz
gatóság főigazgató-helyettese. 

Az ülésen a Vasutas Társada
lombiztosítási Tanács elnökévé 
Tolnai lldikót, a vasutas-szak
szervezet titkárát, alelnökévé 
Gulyás Jánost, a MÁV Vezér
igazgató-helyettesét választot-

A város központjában 

új jegypénztár Szegeden 
A szegedi vasútigazgatóság május közepén - a menetrend

változás elótt - új jegypénztárat nyitott Szegeden, az igazgató
ság mögötti parkban. Ezzel lehetóvé tette a város lakóinak, hogy 
jegyelóvétel miatt ne kelljen az állomásra menniük. Az új jegy
pénztárban belföldi és nemzetközi menetjegyet, helyjegyet, illet
ve háló- és fekvőhelyes kocsiba érvényes jegyet árusítanak. 

Az első napok forgalma bizonyította, hogy érdemes volt 
jegypénztárat nyitni a város központjában. 
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Jubileumi 

vetélkedő 

A MÁV Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezete 
az MSZMP XIII. Kongresszusa 
és hazánk felszabadulásának 
40. évfordulója, valamint a 35. 
vasutasnap tiszteletére jubile
umi vetélkedőt hirdet a vasúti 
szolgálati helyek részére. A ve
télkedó gazdasági célkitűzése: 
az üzemviteli munka, az utazás 
kulturáltsága, a nagy értékű 
eszközök kihasználása, a mun
kaszervezés, az anyag- és ener
giagazdálkodás terén meglévó 
tartalékok feltárása, ezek hasz
nosítása. Az eredményesebb 
össztevékenység érdekében 
mozgósítani a vasút valameny
nyi dolgozóját, a szocialista 
brigádokat, a szolgálati helye
ket egyaránt. 

A vetélkedó országos döntó
jébe jutott csapatok tagjai 
5000-tó1 40 OOO forintig terjedó 
jutalomban, szolgálati helyeik 
pedig 50 millió forintig terjedó, 
soron kívüli központi támoga
tásban részesülnek, amelyet 
szociális és jóléti célokra hasz
nálhatnak fel. 

A vetélkedón való részvétel 
feltételeit, a követelmények 
rendszerét és a lebonyolítás 
módját lapunk következó szá
ma, valamint a MÁV Értesító 
ismerteti. 

TanácslioGás 

a béliéért 

Nemzetközi szakszervezeti 
tanácskozás kezdódik július 
6-án, Szombathelyen. Célja: az 
európai vasutas- és közleked'?si 
szakszervezetek ez év szeptem
berében Bécsben sorra kerüló, 
a béke és leszerelés kérdéseivel 
foglalkozó konferencia elókészí
tése. 

A tanácskozáson négy tókés 
és négy szocialista ország vas
utas-szakszervezetének 14 kép
viselóje ül össze, hogy megfo
galmazza a bécsi konferencia 
közös zárónyilatkozat-terveze
tét. 
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A takarítók bizalmija mondja: Budapest Nyugati pályaudvarról 

,,NekeID itt szavain van!'' Békevonat indult Ceglédre 
Amit mond, azt tanítani kel

lene. Meg azt is, ahogy mondja. 
�aga biztosan. Önérzetesen. 
Ugy, mint aki tisztában van az
zal, hogy amit mond, az fontos. 
Annak súlya van. Mindezt 
olyan közvetlen fesztelenséggel 
teszi, hogy el kell hinnem. 

Ilyeneket mond: 
- Nekem itt szavam van. 

lyaudvaron, de hogy sok ezer, 
annyi bizonyos! Csak a fele 
dobjon el egyetlen szál gyufát, 
tessék elképzelni, hogy mekko
ra rendetlenség lenne! 

Én rám itt hallgatnak. És az a 
legszebb, hogy a főnökeim so
hasem éreztetik velem azt, 
hogy „ ne, ez nem fontos, mert 
ezt csak egy takarítónő mond
ta . . . !" En a főnökeimnek is 
megmondhatom a véleménye
met. Több okból is. Először, 
mert olyan emberek, akik nem 
hiszik magukról, hogy ők őrzik 
a bölcsek kövét. Másodszor 
azért, mert nem csak beszélnek 
az üzemi demokráciáról, hanem 
élik is azt, sőt lehetővé teszik, 
hogy mások is éljék. Harmad
szor: elismerik a szakszervezeti 
bizalmi beleszólási jogát, buz
gólkodását. Negyedszer azért, 
mert az én állásomra az ég vilá
gon senki sem pályázik. Hallott 
már olyat, hogy valaki kivette a 
másik kezéből a seprűt ... ?! 
Ugye nem ... ! Az enyémből 
sem veszi ki senki. Én itt takarí
tónő vagyok. Rám itt szükség 
van. És ezt jó tudni. 

Kálmán Béláné, sokak Julis
ka nénije, harminc esztendeje 
takarít a győri pályaudvaron. 
Látta a régi, a romokban heve
rő pályaudvart, átélte a nagy 
építkezést, és az új épület elké
szülte óta éli a nagy és igen for
galmas pályaudvarok takarító
nőinek, sok gonddal tarkított 
szorgos életét. 

- Én elégedett és boldog 
ember vagyok, pedig nem taga
dom, sohasem kényeztetett a 
sors - mondja kissé halkab- le. 
ban, mintegy önmagának, rész
letét az önéletrajzából. - Sze
gény család voltunk. Édes
anyám nyolc gyermeket szült. 
Én voltam a legkisebb, és 
ahogy erőnk engedte, már dol
goznunk kellett. Édesapám a 
háború végén itthagyott min
ket ... Felrobbant. Ott voltunk 
nyolcan a szülém nyakán. 
Ahogy a hat elemit befejeztem, 
már mentem is dolgozni. Elő
ször az aratókkal. Kötelet terí
tettem, markot szedtem. Szigo

hogy „azé a kultúra, aki bir
tokba veszi . . . " Persze a ked
vezmény itt nemcsak az én lá
nyomnak jár, hanem mindenki
nek, kivétel nélkül. Mindenki
nek, aki csak tanulni akar. Még 
nekem is! Pedig én csak takarí
tónő vagyok. Nem restellem be
vallani, hogy felnőtt fejjel ültem 
be az iskolapadba, és itt, a 
MÁV-nál pótoltam, pótolhat
tam azt, amit gyermekfejjel - a 
sors diktálta .muszájból! - kel
lett abbahagynom: a tanulást. 
Itt végeztem el az általános is
kola hetedik és nyolcadik osz
tályát. 

Megérte? - kérdezem tő-

Én azt nem mérlegeltem. 
Ma sem latolgatom. Én csak 
azt tudtam és vallom ma is, 
hogy aki többet tud, az többet 
is ér. Aki barátja a könyvnek, 
az többet megért a közeli és a 
távoli dolgokról, mint mások. 
Én meg érteni akartam a körü
löttem zajló eseményeket és a 
világ dolgait is. És még azt is 
megfigyeltem, hogy a tanul
tabb ember, az a szabad idejét 
hasznos, szép dolgokkal köti le. 

Itt dolgozni kell 

Amit mond az megfellebez
hetetlen. Nemcsak azért, mert 
szakszervezeti bizalmi, arany
koszorús törzsgárdatag, s a hu
szonhét tagú takarítóbrigád 
csoportvezetője, hanem azért, 
mert munkáját elismerik. 

- Nálunk nem elég ám pa
polni - mondja. - Itt dolgozni 
kell. Ha elvégezzük, amit ránk 
bíztak, meg sem látszik. Ha 
nem végeznénk el, bokáig jár
hatnánk a szemétben: a papír
galacsinokban, a szotyolama
gokban, a citrom- és a narancs
héjban, a szalámi héjakban, a 
cigarettavégekben, meg mit tu
dom én még miben ... ! Renge
teg ember után takarítunk 
Győrött, a pályaudvaron -
irodáktól a peronokig, a nagy
csarnokban, meg a folyosókon 
és az alagutakban. Még soha
sem volt időm megszámlálni 
hány ember fordul meg egy 
nap alatt - vagy akár csak az 
én műszakomban - a győri pá-

rú élet volt. Ahogy lehetett, 
egyik bátyámat és nővéremet 
követtem. Vasutas lettem . . .  
Ugye nagyképűen hangzik? Hi
szen azóta sem vittem több
re ... ma is takarítónő vagyok, 
mégis vasutasnak vallom ma
gamat. De jó nekem így. Szere
tek itt, és úgy érzem, hogy en
gemet is szeretnek. Megbecsül
nek. 

Lesz utánpótlás 

- A nővérem Győrött lakta
nyaügyeletes. Több mint har
mincnégy éve van a MÁV-nál. 
A bátyám meg sorompókezelő, 
a Rába-hídnál. Ő több, mint 
harmincöt éve vasutas. Aztán 
az utánpótlás is meglesz. A ki
sebbik lányom, Julika most ti
zenhat éves. Itt, Győrött, a pá
lyaudvaron kézbesítő. De ő 
nem éri be ezzel. A főnökei, 
meg a szakszervezeti vezetők 
buzdítják, hogy még fiatal, csak 
tanuljon. A gyereknek nagy 
kedve van hozzá. Minden ked
vezményt megkap ahhoz, hogy 
tanuljon. 

- Olvastam valahol, mert 
olvasni azt nagyon szeretek, 

Bölcs tanácsok 

- Engemet az édesanyám 
arra nevelt: légy becsületes, 
légy igazságos, légy jóba a sa
ját lelkiismereteddel. Akkor a 
sorsod is jó lesz . . . Rendes 
férjem, két szeretetre méltó lá
nyom, két aranyos unokám van 
és egy szép családi házunk 
Ménfőcsanakon, a Hajnalcsillag 
utca 3-ban. 

- Az utóbbi időben a műve
lődéssel is iparkodtam lépést 
tartani. Évek óta látogatója va
gyok a vasutas könyvtárnak. 
Magammal vittem már tizenhá
rom társamat. Azt akartam, 
hogy nekik is szerezzen örömet 
az olvasás, az önművelés. Én 
leginkább a történelmi tárgyú 
könyveket szeretem. Újságokat 
is rendszeresen olvasok: a Kis
alföldet, a Magyar Vasutast, a 
Családi Lapot és a Képes Újsá
got. Én nem tudnék meglenni 
nélkülük ... 

Elmenőben még megemlíti, 
hogy a hóna alatt szorongatott 
kis bugyrában kincseket őriz. 
Egy dicsérő oklevelet 1973-ból, 
egy Közlekedés Kiváló Dolgo
zója kitüntetést 1977-ből, egy 

A béke és barátsági hónap al
kalmából a Nyugati pályaud
varról június 7-én békevonat 
indult Ceglédre. A hét kocsiból 
álló szerelvényt Rákosrendező, 
a Keleti, a Nyugati és a ceglédi 
KÜF dolgozói állították össze. 

A vonaton az üzemek és gyá
rak békeaktivistái utaztak. 
A gondosan szervezett, gazdag 
programot tartalmazó demonst
rációnak a békevágy kifejezése 
volt a célja. 

A feldíszített szerelvény 12 
óra 20 perckor, a dunakeszi jár
műjavító fúvószenekarának in
dulóira gördült ki a Nyugati pá
lyaudvarról. A vonat 18 perccel 
később Vecsésen állt meg, ahol 
a nagyközség lakói, iskolásai 
békedalokat énekelve fogadták 
az érkezőket. Az állomáson Ősz 
Ferenc, a Hazafias Népfront ve
csési szervezetének titkára, is
kolaigazgató mondott beszédet, 
amelyet Fodor István, az OBT 
titkára köszönt meg. Ezt köve
tően többen szálltak fel a külcn
vonatra, amely 13 óra 40 perc
kor futott be Ceglédre. Ott Cseh 
Benő, a KÜF vezetője üdvözöl
te az odaérkezett békeaktivistá
kat és az OBT vezetőit. 

-------------------------� Kiváló Dolgozó oklevelet 
1982-ből, és a legutóbbit, amit 

A békedemonstráció nagy
gyűléssel folytatódott az állo
más melletti tanácsköztársasági 
emlékműnél, ahol dr. Mondok 
Pál, a Pest megyei Tanács V. B. 
elnöke mondott beszédet. 
Hangsúlyozta többek között, 
hogy a béke megvédésének 
ügye valamennyiünket foglal
koztat. Egy világháború belát
hatatlan következményekkel 
járna. A háborút szító imperia-

Gyermeknap Rákosrendezőn 
A rákosrendezői körzeti üzemfőnökségen május 26-án ren

dezték a gyermeknapot. A gazdag program a Hámán Kató vonta
tási üzemegységen mesefilmvetítéssel kezdődött, majd a kis ven
dégek megtekintették a kiállított mozdonyokat és az üzemet. Utá
na különvonat indult Vácrátótra. Ott megtekintették a botanikus 
kertet. Vetélkedő, táncverseny és lufifújó v·erseny tette még em
lékezetessé a gyermeknapot. Felvételeink a rendezvény egy-egy 
pillanatát örökítették meg. 

az idén kapott a Kiváló Vas
utas kitüntetést. 

Meghatódva teszi hozzá: 
- A MÁV Vezérigazgatóság 

épületének konferencia termé
ben adták át, Budapesten. Szép 
ünnepség volt ... 

Sindulár Anna 

TÜNDÉRLAKI LÁNYOK ÉS EGYEBEK 

Csak vasutas bérlettel ... ! 

' Négy előadás a József Attila Színházban, 

vasárnap délelőttönként+ Hol váltható? 

Szakszervezetünk a budapes- Az előadások kezdési idő-
ti József Attila Színházzal kö- • pontját mindenkor délelőtt 11 
tött együttműködési megállapo- órára ütemezik, a bérleti elő
dás értelmében immár 17 éve adások számát 4-re csökkentik. 
folytatja az önálló vasutas-bér- A József Attila Színház az 
letezést. Ez idő alatt több ezer 1984/85-ös évadban az alábbi 
vasutas és családja ismerkedett előadások bemutatását tervezi: 
meg a színház előadásaival, Heltai Jenő Tündérlaki lányok 
múvészkollektívájával. című színművét, Adolph Green Az utóbbi években sajnálatos 
módon visszaesett ez a bérlete- Tapc musicaljét, Josseph Kes-
zési munka. Ezért a vasutas- serling Arzén és levendula cí
szakszervezet kulturális, agitá- mú bűnügyi komédiáját, Zim
ciós, propaganda és sportosztá- re-Hársing-Selmeci Kihágás 
lyának kezdeményezésére a musicaljét és Vasziljev Csende
színház a folyamatosságot fenn- sek a hajnalok történelmi rek
tartva új alapokra helyezi a viemjét. 
vasutas-bérletezést. Eszerint a Az új bérletezési rendszer ki
vasutas-bérletet az egész or- alakítása, a jó músorválasztás 
szág területére kiterjesztik, s a kedvezőbb feltételeket teremt a bérleti előadások napját min-

József Attila Színház előadásaiden évben azonos időpontra 
rögzitik. f gy október-decem- nak látogatására. Az új bérletek 
ber és a következő év február, igénylését a szolgálati helyek 
április első vasárnapját jelölik szakszervezeti bizottságainál 
ki bérleti előadásra. keU bejelenteni. 

Várja utasait a békevonat 

A nagygyfilés résztvetöi a szónokot hallgatják 
(Óvári Árpád felvételei) 

lista hatalmak szélsőséges körei 
veszélybe sodorhatják az embe
riséget. Ezért mindannyiunk
nak arra kell törekedni, hogy 
lefogjuk kezüket, meghiúsítsuk 
terveiket. 

A nagygyűlés résztvevői ez
után megtekintették Cegléd 
újonnan épült tornacsarnokát, 
majd a városi pártbizottság 
székházában „Beszélgetés idő
szerű kérdésekről, a nemzet
közi és a magyar békemozga-

lomról" címmel fórumot tartot
tak, amelyen Barabás Miklós, 
az OBT főtitkára, dr. Tolnai 
László akadémikus és Földes 
György újságíró válaszolt a 
kérdésekre. 

A fórum után a résztvevők 
megtekintették a Kossuth Mú
zeumban ebből az alkalomból 
rendezett csipkekiállitást. A bé
kevonat 18 óra 5 perckor vissza
indult Budapestre. 

S. R. 

Eszperantóval a békéért 

A békehónap alkalmából a Központi MÁV-szervek Ma
gyar-Szovjet Baráti Társaság tagcsoportja, a Nyugdíjhivatal tár
sadalmi szervei és a Magyar Eszperantó Szövetség központi vas

utas szakcsoportja „Eszperantóval a békéért, a népek barátságá
ért" címmel sikeres, sokak által látogatott kiállítást rendezett Bu
dapesten. A megnyitó alkalmával Nyulász Jánosné, a Nyugdíjhi
vatal szakszervezeti bizottságának titkára üdvözölte a megjelen• 
teket. 

A tárlók és tablók béke- és munkásmozgalmi, magyar irodal· 
mi és vasúti vonatkozású szakmai könyveket, folyóiratokat, bé
lyegeket, alkalmi bélyegzővel ellátott különleges sorozatokat, ide· 
genforgalmi plakátokat és prospektusokat mutattak be. 

A kiállítás június 8-án zárult. 

Ünnepség a Hűvösvölgyben 
• 

Uttörövasutasok avatása 
Már hagyománynak számít a 

MÁV Széchenyi-hegyi úttörő
vasutasok nyár eleji avatása. 
Az idén június 9-én került sor 
az úttörő-vasutas és -postás tan
folyamon végzett százhatvanöt 
pajtás ünnepélyes fogadalomté
telére a hűvösvölgyi végállo
máson. 

Az avatáson megjelent Csíz
már Gábor, a Budapesti Úttörő 
Elnökség elnöke, Lotz Árpád, a 
Budapesti_ Vasútigazgatóság 
kereskedelmi és szállítási osz
tályának vezetőJe és Sásdi Zol
tán, az Úttörővasút vezetője. 

Az ünnepség kezdetén az ifi
vezetők (régebbi úttörő-vasuta
sok) felvonták az intézmény 
zászlaját. A Himnusz hangjai 
után Vincze Hajnalka olvasta 
fel a fogadalom szövegét, s vele 
együtt százhatvanöt pajtás 
négy évre elkötelezte magát a 
gyermekvasúttal. A felavatot-

tak nevében Kovács Gabriella, 
a nemsokára búcsúzó nyolcadi· 
kosok nevében pedig Zsámboki 
Krisztina mondott beszédet,, 
majd Csizmár Gábor szólt a 
pajtásokhoz. · A többi között 
hangsúlyozta, hogy az Úttörő
vasút fennállásának 36 eszten· 
deje alatt csaknem hétezer paj· 
tás teljesített szolgálatot. 

Az ünnepségen kitüntetése
ket és jutalmakat adtak át a 
tanfolyamon kitűnő eredménr/t 
elért tizenegy pajtásnak. A ré
giek közül kilencen kaptak K

i

-
váló Dolgozó elismerést. Tíz ifi· 
vezető pedig a Magyar Úttör6k 
Országos Tanácsa által adoml
nyozott emléklapot kapott. 

Ezután az Úttörővasút zene,, 
kara, irodalmi szakköre,· népi• 
tánc-csoportja, valamint a rD<>' 
dellezők szórakoztatták a részt· 
vevőket. 
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Mindent a megrendelöért Tü'zriadó 

Gyékényesen Az idei esztend6 is pr6bára teszi 

a kitér6gyárt6 üzem dolgoz6it A pécsi vasútigazgatóság leg
nagyobb határállomása Gyéké
nyes. Az itt áramló nagy értékű 
és sok esetben veszélyes áruval 
rakott szerelvények védelmé
ben az igazgatóság katonai és 
polgárvédelmi önálló csoportja 
- az évi munkatervnek megfe
lelően - megszervezte a felső
vezeték alatt, vonatban keletke
zett tűz eloltására a tűzvédelmi 
gyakorlatot. 

A gyöngyösi Kitér6-
gyártó Üzem évek óta ki
egyensúlyozott teljesít
ményt nyújt, megbízha
tóan elégíti ki a MÁV és a 
vállalatok igényeit. Az el
múlt évi eredményei is 
ezt a megállapítást iga
zolják. Május elseje alkal-

_mából ezért Élenjáró 
üzem cf met kapott. Ta
valy februárban „Nehe
zebb lesz az idei lecke" 
címmel számoltunk be la
punk · olvasóinak arról, 
hogy az üzem vezetóit 
milyen gondok nyomaszt
ják,' és milyen feladatok 
várnak az ott dolgozó kol
lektívákra. 

Kelemen Árpád igazgató se
gítségével most arra tekintünk 
vissza. hogyan sikerült megbir
kózni a feladatokkal. Beszél
tünk arról is, hogy milyen gon
dok nehezítik a termelést, s mi
lyen perspektívát kínál az idei 
év. 

Jó minőség, 

pontos szállítás 

nyi szerkezeteket is - a meg
rendelő többszöri határidőmó
dosítása ellenére - időben a 
helyszínre szállítottuk. A záho
nyi tengelyátszerelő építéséhez 
31 kitérőre volt szükség. Ennek 
elkészítése nem szerepelt a 

tervünkben. Tavaly március-
1:ian rendelték el a gyártását. 
A záhonyi szakemberekkel kö
zösen koordinációs értekezletet 
tartottunk az üzemben, megbe
s7éltük a legsürgősebb tenniva
lókat. Utána erre a munkára 
összpontosítottuk az erőket. 
(Kapacitást szabadítottunk föl, 
gmk-ban is dolgoztattunk.) Mű
szakiak és fizikai dolgozók, szo
cialista brigádok érdeme az, 
hogy a kitérők határidőre elké
szültek, és folyamatosan szállít
hattuk Záhonyba. 

Rapszodikus 

anyagellátás 

A jó munkaszervezés és 
üzemirányítás bizonyítéka az is, 
hogy az egy munkásra jutó ter
melékenység a bázishoz viszo
nyítva hét és fél százalékkal 
nőtt. A túlórák száma kétezer
rel csökkent, pedig a munka
erőhiány is erőteljesebben érez
tette hatását. Tizenkilenc szak
munkás hagyta el az üzemet. 

- Az idén tizenhét dolgozó 
ment el tőlünk - folytatja az 

- Az elmúlt esztendő való- igazgató. - Többségük lakatos 
ban nehéz leckét adott, a ter- és marós. A szerelőterületen a 
vek teljesítése nem volt könnyű szükséges 104 helyett már csak 
- magyarázza az igazgató. _ �6-an dolgoznak. �talábal'1; kis: 

rontotta termelésünk hatékony
ságát, és a bérkihatása sem je
lentéktelen. Az ide érkező selej
tes anyagok szintén nehezítik 
gazdálkodásunkat. Emiatt ta
valy 23 ezer forintot fizettünk 
ki. Az idei termelési tervünk 
644 millió forint. Tartalékalkat
részekbó1 is többet kell gyárta
nunk, mint tavaly. Sajnos az 
anyagellátás ebben az évben 
sem kedvezőbb. 

Számítanak 
a brigádokra 

- Az elmondottak alapján 
az idei esztendő is nehéz lesz. 
Bízik-e a tervek teljesítésében? 

- A gondok ellenére remé
lem, hogy sikerül megvalósíta
ni elképzeléseinket és teljesít
jük a tervet. Bízom az itt dolgo
zók fegyelmezett és szakszerű 
munkájában, alkotókedvében. 
Negyvenegy szocialista brigá
dunk 586 tagja eddig is bizonyí
totta, hogy nehezebb körülmé
nyek között is számíthatunk rá
juk. A tervek teljesítése érdeké
ben tavaly több kommunista 
műszakot tartottak. 417 ezer fo
rint értékű társadalmi munkát 
végeztek. Gyöngyös város az 
idén ünnepli megalakulásának 
650. évfordulóját. A mi kollektí
váink is csatlakoztak a „650 
órát a városért" mozgalomhoz. 
Belső tartalékaink hasznosítá-, 
sával, újítással, fejlesztéssel, a 
termelés jobb szervezésével úr
rá lehetünk a gondokon -
mondotta Kelemen Árpád. 

(Kaszala) 

A hetedik vágányon álló sze
relvényben fél 11-kor észlelték 
a forgalmi dolgozók a füstgyer
tya által imitált tüzet. Az ese
ményt azonnal jelentették a 
rendelkező forgalmi szolgálatte
vőnek, aki nyomban intézke
dett, hogy a II. számú tartalék 
személyzete az égő kocsit 
mentse ki a vonatból, és a kö
zelben álló, tűzveszélyes áru
val rakott kocsikat is menekít
sék. Közben a főmenetirányító
tól kérte a dombóvári tűzoltó
vonat riasztását. 

Időközben a kimenekített 
füstölgő kocsiban fellobbant az 
igazi láng. A tűzoltóvonat meg
érkezése után a legénység pél
dás gyorsasággal és szakérte
lemmel eloltotta a tüzet. 

A gyakorlaton részt vettek a 
nagyatádi tűzoltóparancsnok
ság, a határőrség képviselői, va
lamint az igazgatóság tűzvédel
mi szakemberei. A gyakorlatot 
Mészáros Sándor tűzoltó-őr
nagy értékelte. Kiemelte, hogy 
a gyakorlat alkalmával támasz
tott feladatok az állami egysé
gek lehetőségét, képességét is 
meghaladták a forgalmi szabá
lyozás, irányítás, feszültség
mentesítés és vonatmenekítés 
szempontjából. A munkaeró'hiány és a rapszo- 1parosokhoz vagy J<:bban fizeto 

dikus anyagellátás nehezítette vállal�tokhoz szegodtek. Teg-
dolgunkat. Ennek ellenére a 7?-ap is fel117;ond?tt, egy lakatos ..--

------------------------
termelési érték 618 millió forint es egy maros. Nehany budapes-
lett, amely két százalékkal több ti vállalat autó�usszal szállítja a 
a tervezettnél. A legfontosabb munk�el

YI't: 
es �aza ezeket, � 

termékeinkből _ kitérőkből dolgozokat, es meg az utazas1 
ragasztott, szigetelt sínkötések� időt is órabérben fizeti. A kör
ből, geólemezekből és szorítók- nyező üzemek szintén vonz,zák 
ból - is eleget gyártottunk. Ta- a munka;rőt, mert bevezettek a 
valy 849 kitérőt adtunk át az negyvenorás munkahetet. Ezen 
idén 836 a terv. Geóleme�ből kívül súlyosbítja az idén a lét
egymillió ötvenezer, geószorító- számhelyz��t az is, hogy töb
ból két és félmillió, ezen kívül ben nyugdíJba mennek. 
18 ezer tompahegesztés és 3070 - Okozott-e gondot 
ragasztott kötés elkészítése vár anyaghiány? 

az 

ránk. Az idei tervben szereplő - Tartós anyaghiány az el-
836 kitérőn belül 292 ötvennégy múlt esztendőben nem volt 
kilogrammos. Ennek a norma- ugyan, de sok gondot okozott 
igénye nagyobb, hiszen a gyár- az, hogy a kohászat későn szál
táshoz több időre van szükség. lította a megrendelt anyagokat, 
A tartalékalkatrész-gyártásunk emiatt nyújtott műszakokban 
értéke is majdnem elérte a száz- kellett termelni, hogy határidő
millió forintot. re elkészüljenek a kitérők. Aka-

- A pályafenntartási szak- dozott a csavarellátás is. A ta
szolgálat által rendelt kitérőket valy megrendelt csavarok több
sikerült határidőre elkészíteni? ségét csak az idén kaptuk meg. 

- Minden kitérőt kif ogásta- Emiatt nekünk kellett több ezer 
lan minőségben és határidőre csavart átalakítani. A feszítő
adtunk át a megrendelőnek. A ékeket sem kaptuk meg idóöen, 
kelenföldi rekonstrukcióhoz ezért kisipari módszerekkel 
szükséges kitérőket, felépítmé- barkácsoltuk azokat. Mindez 

- A családban úgy tudjuk 
- meséli Kiss Lajos főintéző 
-, hogy dédapánk, aki a múlt 
század nagy vasútpálya építke
zésein dolgozott, azt mondta 
fiainak: én csináltam jó utat, 
amin nektek már csak menni 
kell. 

- Hány ember mozog itt a 
megszámlálhatatlan vágány és 
kocsierdő között? 

- Száztizenhat, főként tar
talék-mozdonyvezetők, térj el
vigyázók, kocsirendezők, me
nesztők, váltókezelők és még jó 
néhány más beosztású ember. 

ÖSZTÖNZÉS 

Ha maga is segít Kovács szaki, lesz jutalom a vasutasnapra! 

(Keszty(is Ferenc karikatúrája) 

csak a legnagyobb üzemekről 
szóljak. Ezek kocsügényét, 
nagy áruforgalmát is nekünk 
kell lebonyolítani. 

- Huszonnégy óra alatt 
hány kocsi fordul meg ezeken a 
síneken? 

- Nappal legalább 1200, az 

Különben szabad idejében 
másfajta zsongás veszi körül az 
állomásfőnök-helyettest. A párt 
alapszervezeté ben információs 
felelős, a munkásőrségben sza
kaszparancsnok, aztán várja 
otthon a feleség és két szép 
gyermek. Szabad idejében tel
jes a szolgálatból való kikapcso
lódás. 

- Nos, mentek is elődeink 
ezen az úton. Nagyapám, apám 
is, a MÁV szolgálatában töltötte 
el az életét. Én magam már 
gyermekkoromban se tudtam 
más pályát elképzelni, mint a 
vasutat. A feleségem is MÁV
alkalmazott, sőt a tizenegy éves 

Nagyapáktól a dédunokákig - De végül is azt a staféta
botot, amivel hajdan a déd
nagyapa indult el és apáról fiú
ra eljuttatott, viszik-e tovább 
Kiss Lajos gyerekei? 

• kislányom is belekóstolt már az 
úttörővasutas szolgálatba. 

- Persze az unokák már 
magasabb fokon teljesítenek 
szolgálatot, mint a hajdani 
nagyapák. 

- No igen - bólogat Kiss 
Lajos - én magam két éve a 
Ferencvárosi rendező egyik leg
érzékenyebb pontján, Guba
cson vagyok helyettes főnök. 
Ahogy elvégeztem Szegeden a 
szaktechnikusi iskolát, majd 
Pesten a tisztképzőt, az állomás 
szinte minden posztján megfor
dultam. Jó iskola volt, mert itt 
Gubacson aztán mindent tudni 
kell, ami a vasúton megtörtén
het. 

De a sínek a kocsik csak a kül
ső szemlélőnek megszámlálha
tatlanok. Mi vasutasok jól eliga
zodunk a labirintusnak tűnő vá
gány- és kocsirengetegben. 

- Pontosabban. 
- Az ország rendezőpálya-

udvarai közül egyedül itt van 
két gurító. A Nyugati alatt hu
szonnyolc, a Keleti alatt har
minc vágány. A Nyugatiban 
hét, a Keletiben öt fogadóvá
gány, ezenkívül az induló cso
portnál nyolc, a kihúzóban pe
dig négy vágány. Ezekhez jó 
néhány iparvágányt is hozzá 
kellene adni. Hiszen itt van 
mellettünk a MERCUR telepe, 
a vegyipar, az INDUSTRIA, a 
fésűsfonó, a vágóhidak, hogy 

éjszakai műszakban még több. 
Az ország különböző részeiből 
és külföldről ideérkező mintegy - Én erre most pontos vá
huszonnyolc-harminc vonatot laszt nem tudnék adni - mond
gurítunk, majd rendezünk újra ja őszintén - hiszen a kisfiam 
szerelvényekké, s ezek innen kilenc, a kislányom 11 éves. Lá
indulnak tovább, viszik az árut nyomnak tetszett az úttörővas
rendeltetési helyükre. utasélet. A fiammal is megkós-

- Gondolom, hogy szabad toltatom majd ha felveszik. 
idejében még álmában is csat- Egyébként a feleségem is a vas
tagnak fülében a vagonok ütkö- út szolgálatában áll. A gyere
zői. kek érzik, tudják és élik, hogy a 

Kiss Lajos főintéző ezen mo- mi családunkban, de a széle
solyog és elmagyarázza, hogy sebb rokonság körében is, min
itt a valóságban sem igen sza- den jó a vasútnak köszönhető. 
bad csattogni azoknak az ütkö- Hát majd meglátjuk. Én remé
zőknek. A kocsirendezők, saru- lem, hogy legalább az egyik -
sok minőségi munkájához tarto- a családi tradícióhoz híven -
zik, hogy a gurítóról érkező va- tovább viszi azt a bizonyos sta
gonok éppen hogy csak koccan- fétabotot. 
janak az állóhoz. Dávid József 

Köszöntjük 
a vasutasokat 

Az idén, a vasutasnap alkalméval harmincnegyedik fz
ben köszönti, ünnepli térsadalmunk az orszég legna
gyobb véllalaténak dolgozóit, a több mint 130 ezer vas
utast, forgalmistékat, véltóőröket, mozdonyvezetőket, 
vonatfékezőket, pélyamunkésokat, és a javftómllhelyek 
dolgozóit, mindazokat, akiknek felelősségteljes munké-
ja nélkül nem képzelhető el a vasúti közlekedés; a biz
tosftóberendezések szakembereit, a technikusokat és 
mérnököket, az ügyviteli teendők ellátéséban részt ve-
vő dolgozókat. 

Az ünneplők soraiban ott vagyunk mi is, az Utasellétó 
Véllalat dolgozói, akiknek közelr61 van alkalmuk létni és 
méltényolni azt a hivatéstudatot, szakma- és munkasze
retetet, amellyel a vasutasok nehéz feladatukat ellétjék. 
A vasutasok munkéja, szolgélata sohasem volt könnyll. 
Odaadésuk, hozzéértő munkéjuk példaként szolgél az 
Utasellétó dolgozói száméra is, ezért osztozunk a vas
utasok örömében és gondjaiban. Az Utasellétó hélóko
csi-kalauzai, felszolgélói, szakécsai is méltányolni tud
jék a vasutasok nehéz munkéjét, akik hétköznap és ün
nepnap is helytéllnak. 

A vasút és az Utasellétó munkája egyméstól elvá
laszthatatlan a személyszállításban, hiszen rajtuk múlik, 
hogyan vélekednek az utasok a vasúti közlekedésről. 
Büszkék vagyunk arra, hogy vállalati tevékenységünk 
nagy része a MÁV területén bonyolódik le. Az utasok 
színvonalas ellátása része a kulturális közlekedésnek, 
ezért nem nélkülözhető a vasutasok és az utasellátó 
dolgozóinak az együttmllködése. Ez az együttmllködés 
eddig mindig kiváló volt. A széllftás és az ellátás dolgo
zói szoros elvtársi és baráti kapcsolatokat teremtettek, 
amelyeket a jövőben is ápolni kell. Bízunk abban, hogy 
az együttmllködés továbbfejlesztése minőségi javulást 
eredményez a közlekedésben és az utaskiszolgálásban. 

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében köszöntjük ba
ráti szeretettel és tisztelettel a harmincnegyedik vas
utasnap alkalmából a MÁV minden dolgozóját. 

További munkasikereket, erőt, egészséget kívánunk 
valamennyi vasutasnak. 

Dr. Sebes Miklós, 
az Utasellátó Vállalat 

vezérigazgatója 
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Nyári forgalom 
., 

E
letbe lépett az új menetrend, ezzel már meg is kezdődött a 
nyári forgalom. Szakmai nyelvünkben a „nyári forgalom" 
az őszi forgalommal rokonítható. Az egyik az utasok ki

szolgálását, másik az áruk, termékek elszállítását tartja célnak. 
Bárhogy nézzük, mindkét esetben a teljesítmények javításáról 
van szó. 

Az emberek utazási vágya szinte csillapíthatatlan, de a kö
rülmények alakulása folytán mindig változó. Ehhez kell igazíta
nunk szolgáltatásunk egészét. Miközben ezt megvalósítjuk, el 
kell érnünk, hogy a különböző teljesítményegységekre jutó rá
fordítások értéke csökkenjen, ugyanakkor a szolgáltatás színvo
nala emelkedjen. Emiatt kell például a szerelvényfordulókat gaz
daságosan, ám az utasáramlásoknak megfelelően tervezni. 

Allomásainknak is fel kell készülni a vendégvárásra. Meszel
ni, festeni, virágosítani, kavicsot teríteni, rendezgetni, csinosítani 
a szolgálati helyeket és azok környékét. Gondosan takarítani a 
kocsikat kívül, belül. A figyelmesség, az előzékenység is elenged
hetetlen, ráadásul ez utóbbi pénzbe se kerül. 

A pénzről szólva az a lényeg, hogy szolgáltatók vagyunk. 
Tudnunk kell, hogy az utasok menetjegyük váltásával, poggyá
szuk feladásával megvásárolják szolgáltatásunkat. Jogosan 
igénylik tehát szükségleteik kielégítését. Elvárják azt is, hogy 
pontosan tájékoztassuk őket. Utasaink otthonosan akarják érezni 
magukat vonatainkon. Adjuk ehhez közvetlenségünket, szívé
lyességünket. Legyünk házigazdák az információnál, a pénztá
raknál, a vonatok mellett és a vonatokon. Legyünk gondos keres
kedők, akik tudják, hogyan kell fogadni vevőiket. Észrevételei
ket, esetleges sérelmeiket, panaszaikat nyitott füllel halljuk meg, 
s kérjünk tőlük elnézést, ha akarva, akaratlanul vétettünk, hibáz
tunk. Ne feledjük, hogy munkánk alapján a MÁV-ról, az ország 
legnagyobb vállalatáról mondhatnak elmarasztaló vagy dicsérő 
véleményt. 

Itt a nyár, a vakáció, a pihenés, az üdülés, a kirándulások, a 
szabadságolások időszaka. Családok, sőt még nagyobb közössé
gek tagjai, tanintézetek, iskolák diákjai együtt szállnak fel vonat
jainkra. Gondoljunk arra is, hogy nemritkán egész évi takarékos
ság áll egy-egy ilyen közös utazás mögött. Akarjuk, hogy a meg
valósult utazás élmény, egy életre szóló szép emlék legyen szá
mukra. 

K
öszöntsük utasainkat! Váljék ez természetes magatartá
sunkká. Ne forduljunk el, ha gondjaikról szerzünk tudo
mást. Ne nézzük tétlenül a magas lépcsőkről leszállókat. 

Fogjuk kézen az öregeket, a gyermekeket, kismamákat és ha 
kell, minden utasunkat. Ez legyen új szemléletünk meghatá
rozója. 

. Az utasokat becsülni kell. A tudatos és tervszerű felkészülés 
ehhez egymagában nem elég. A tisztaság, a pontosság, a kénye
lem még nem minden. A teljességet a módszer és a forma egysé
ge adja. Ennek érdekében legyen tehát „árukínálatunk" csoma
golása a gondosság, az előzékenység, az udvariasság és segítő
készség. 

Önfinanszírozó, szocialista üzletpolitikát folytató nagyüzem 
vagyunk. Egyszerűbben szólva: a MÁV is vállalat. A vállalati 
gazdálkodás felelőse valamennyi vasutas. Az önmagunkkal 
szemben támasztott követelményrendszerünknek fel kell érni a 
magasabb igényekhez. S ehhez - a kulturált, intelligens beavat
kozáson kívül - jól megvalósított gyakorlati tevékenységre, 
szakszerű munkára van szükség. 

Magas fokú műveltséggel kell szolgáltatnunk, színvonala-
san, ám nagyon fontos, hogy kapcsolatunk a bizalomra épüljön. 

E
rre kell fordítanunk figyelmünket és erőinket. Arra, hogy 
balesetmentesen, pontos közlekedéssel, az utasok igényei 
szerint szolgáltassunk. A múlt nagy példái garanciát ígér

nek feladataink jó megoldásához. 
Szabó Béla 
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Száz év fegyelmezési krónikája (4.) A társadalombiztosítás 
alapvetően állami feladat Fegyelmi bíróságok 

Amíg a korábbi (1884 és 
1887) szolgálati rendtartások a 
rendbüntetés elleni fellebbezést 
egyértelműen kizárták, addig 
az 1907. évben elfogadott szol
gálati rendtartás már lehetővé 
tette a rendbüntetés elleni pa
naszt, avval a megszorítással, 
hogy a panasz nem biztosított 
felfüggesztő hatályt. 

Az alkalmazottat a rendbün
tetés kiszabása előtt a terhére 
szóló szolgálati vétségre nézve 
meg kellett hallgatni. A rend
büntetés kiszabása után be
nyújtott alapos panasz esetén a 
kirótt és beszedett pénzbírságot 
a panaszos részére vissza kel
lett fizetni. 

A szolgálati rendtartásról 
szóló törvényjavaslat indoklásá
nak a rendbüntetéssel kapcso
latos részletezésénél az előter
jesztő miniszter mellőzhetőnek 
tartotta az alakszerűséghez kö
tött eljárást. Viszont azért, hogy 
a szolgálati felsőbbség ellen
őrizhesse a rendbüntetések ki
szabásának megalapozottságát, 
a rendtartás új rendelkezés
ként megkövetelte, hogy a szol
gálati főnök a kiszabott rend
büntetésekről nyilvántartást 
vezessen és abba a ·szolgálati 
vétséget és a büntetés mértékét 
előjegyezze. E nyilvántartás ve
zetésének elrendelése alapozta 
meg a büntetések későbbi nyil
vántartásának egyik formáját. 

A büntetések 

zott pénzbírság súlyosabb be
számítás alá esett. 

A pénzbírság levonásának 
időbeli terjedelmével kapcsolat
ban olyan megszorítás került 
megfogalmazásra, hogy a levo
nás nem haladhatta meg a havi 
illetmény 10 százalékát. E kor
látozás alól csak egy kivétel 
volt, nevezetesen az az eset, 
amikor az alkalmazott a pénz
bírság kiszabása. tehát a fegyel
mi eljárás befejezése után állá
sáról lemondott. Ilyen ok miatt 
a pénzbírság egy összegben ke
rült levonásra. A levont pénz
bírságot különféle elnevezésű 
vasúti jóléti intézetek javára 
kellett befizetni. 

Áthelyezés, 
elbocsátás 

A fegyelmi büntetésként ki
szabhatott áthelyezés végrehaj
tásával kapcsolatban lényeges 
az a rendelkezés is, hogy a fe
gyelmi bíróság a büntetésbó1 
való áthelyezést csak elvileg 
mondhatta ki. E büntetés vég
rehajtása, vagyis az új szolgála
ti hely, illetve az új szolgálati 
beosztás kijelölése a vasútigaz
gatóság hatáskörébe tartozott. 
A szolgálati rendtartás, a meg
határozott időre szóló előlépte
tési jog megvonása elnevezésű 
büntetés helyébe lépő előlépte
tésre vagy kárpótlékra jogosító 
várakozási idő meghosszabbítá
sa elnevezésű büntetés időtar
tamát, a korábbihoz képest be-

A korábbi rendtartások ilyen határolta, oly módon, hogy a 
nyilvántartás vezetését nem ír- büntetés legrövidebb időtarta
ták elő, hanem csak a fegyelmi mát fél évben, míg a leghosz
büntetéseket kellett a szolgálati szabb időtartamát két évben 
táblázatban előjegyezni, majd állapította meg. Az időtartam 
három év elteltével - kifogás- ily módon való meghatározása 
talan szolgálat esetén - onnét viszonylag korlátozta a szubjek
hivatalból_ kellett törölni az elő- tivitást. Abban az időben ez 
jegyzést. Igy például a korábbi utóbbi büntetések végrehajtá
rendtartás szerint a büntetésből sának kezdő és befejező idő
való áthelyezést, a meghatá- pontját rendszerint május 1 
rozott időre szóló előlépési jog vagy november 1 napjában kel
megvonását, valamint a bünte- lett megállapítani. 
tésből való elbocsátást minden A legsúlyosabb büntetésként 
esetben, a fegyelmi büntetés- kiszabható elbocsátás egyben 
ként kiszabott megfeddést és az összes illetmények továbbá 
pénzbüntetést pedig csak akkor a szolgálati cím valamint a 
kellett előjegyezni, ha a fegyel- szolgálati viszon;ból származó 
mi határozat erre vonatkozó ki- valamennyi jog elvesztését je
fejezett rendelkezést tartalma- lentette. E büntetés természete
zott, és ez utóbbi két büntetés sen egyidejűleg nemcsak az al
egyikének kiszabásakor, annak kalmazottnak hanem hozzátar
ismétlődése esetére a szolgálat- tozóinak is a' nyugdíjra, nyug
ból való elbocsátást is kilátásba bérre és végkielégítésre való 
helyezték. igényének elvesztését jelen-

A vasúti szolgálati rendtartás tette. 
szerint a csekélyebb szolgálati A vasúti szolgálati rendtartás 
vétséget rendbüntetéssel, a sú- a fegyelmi bíróságok részére 
lyosabb szolgálati vétséget pe- csak irányadásul, példálózva 
dig fegyelmi büntetéssel kellett sorolta fel a fegyelmi büntetés
sújtani. A rendbüntetéssel kap- sel sújtható szolgálati vétségek 
csolatos részletezés után, a fe- egyes fontosabb eseteit. Ez ter
gyelmi büntetésekről a követ- mészetesen nem azt jelentette 
kezők állapíthatók meg: a ko- hogy egyéb magatartás is ne� 
rábbi rendtartásokból már is- volt fegyelmi eljárás alá vonha
mert fegyelmi büntetések az tó, de azt sem, hogy a csak pél-
1907. évi szabályozás szerint dálózva felsoroltakat minden 
,megfeddés helyett dorgálás, körülmények között fegyelmi 
pénzbüntetés helyett pénzbír- büntetés alá tartozó szolgálati 
ság, büntetésből való áthelye- vétségeknek kellett minősíteni. 
zés helyett áthelyezés, lejjebbí- 'Igen lényeges intézkedésnek 
tés olcsóbb fizetési osztályba, mondható az a rendelkezés is 
esetleg rangfokozatba helyett hogy a fegyelmi bíróság a szol� 
előléptetésre vagy kárpótlékra gálatból való elbocsátást kizáró
jogosító várakozási idő meg- lag a szolgálati rendtartásban 
hosszabbítása, végül a bünte- tételesen felsorolt esetekben 
tésből való elbocsátás helyett mondhatta ki. 
elbocsátás a szolgálatból elne- A szolgálatból való elbocsá
vezésű büntetésekre változtak. tás esetei a következők voltak: 

A legenyhébb fegyelmi bűn- - a felvétel akadályául 
tetés, a korábbi megfeddés és szolgáló körülmény elhallgatá
dorgálás azonos erkölcsi súlya sa. E cselekményre azonban 10 
mellett csupán elnezvezésében éves elévülési időt állapított 
tért el egymástól. A pénzbírsá- meg a jogszabály, s ennek ered
got viszont akár rendbüntetés- ményeként azt a dolgozót, aki
ként, akár fegyelmi büntetés- nek a felvétele óta 10 évet meg
ként lehetett alkalmazni. haladó - kifogástalanul vég-

Ennek ellenére mégis kü- zett - szolgálati ideje eltelt, az 
lönbséget kell tenni a rendbün- említett ok miatt már nem lehe
tetésként, valamint a fegyelmi tett a szolgálatból elbocsátani· 
büntetésként is kiszabható - szolgálati engedelmeség 
pénzbírság között. A különbség megtagadása, vagy sztrájkban 
egyrészt abban jelentkezett, való részvétel továbbá a botrá
hogy a rendbüntetésként kisza- nyos magavi;elet· 
bott pénzbírság az évi fizetés - alárendeltek bántalma
maximum 2 százalékát, míg a zása vagy a szolgálati Jegye
fegyelmi büntetésként kisza- lem más módon való súlyos 
bott. pénzbírsá� a7 �vi fizetés megsértése; 
maximum 5 szaz�le�at nem ha- - a forgalom biztonságá
ladhatta meg. Masreszt, abban nak szándékos vagy gondatlan 
is különbözött a kétféle pénz- veszélyeztetése; 
bírság egymástól, hogy a fe- - a végrehajtó forgalmi 
gyelmi büntetésként alkalma- szolgálatbani ittasság; 

- ismétlődő 
pénztári hiányok; 

igazolatlan 

- bármely egyéb, tényleges 
szolgálati kötelesség ismételt 

Tájékoztató az irányítás korszerűsítéséről, a szervezeti 

felépítésről, új fogalmakról, elnevezésekről 

és súlyos megsértése· A társadalombiztosítás egy-
- olyan bűncsel�kmény et- séges szervezete é� intézmény

követése, amelyre a törvény rendsz�re -:- ,, a , tars�?alm1 es 
mellékbüntetésül hivatalvesz- gazdasag1 feJlodessel osszhang
tést állapít meg, vagy olyan ba1: - több mint_három évtized 
cselekmény elkövetése, amely so:an alakult ki. , E f�lya�at 
az alkalmazottat a betöltött ál- mar a felszabadulast kovetoen 
lásra erkölcsileg méltatlanná elkezdődött, azzal a jogos köve
tette. teléssel, hogy a különböző biz-

A szolgálati rendtartás egyér- tosító intézeteket, társulásokat 
telmű rendelkezést tartalmazott egységesíteni kell. 
arra vonatkozóan, hogy a téte- Ennek hatásár� jött_ létre 
lesen felsorolt - elbocsátásra 1950-ben az egyseges társada
okot adó - cselekmények elkö- lombiztosítási szervezet. Akkor 
vetésétől tartózkodó alkalma- azonban a lakosságnak csak 32 
zottat más okból elbocsátani százaléka volt biztosított. 
nem lehetett. Az alkalmazott a E szervezet irányítását, gazdál
törvényellenesen történt elbo- kodását az állam a szakszerve
csátás minden esetében a ma- zetekre ruházta, fenntartva 
gánjogi igényeit a független bí- azt az alapvető elvet, hogy a 
róság útján érvényesíthette, va- társadalombiztosítás ,, �llami 
gyis a szolgálati szerződés ma- feladat. Ez tette lehetove egy
gánjogi oldalának végső elbírá- részt az ellátások fedezetének 
lásáért a rendes bírósághoz állami garanciáját, másrészt a 
fordulhatott. fejlesztés lehetőségeit. Csak ez-

zel az állami garanciával lehet a 

Különösen 
súlyos eset 

Az elbocsátásra okot adó cse
lekmények elemzése során 
megállapítható, hogy elbocsátá
sának elvileg csak valamely lé
nyeges szolgálati kötelesség is
mételt súlyos megsértése eseté
ben volt helye. Az is megálla
pítható azonban, hogy a felvéte
li akadály eltitkolása, a szolgá
lati engedelmesség megtagadá
sa, valamint a munkamegszün
tetés ben való részvétel az erre 
irányuló izgatás, bujtogatás, a 
fegyelem más módon való meg
sértése, az alárendeltek bántal
mazása, a forgalom veszélyezte
tése, valamint az itasság, külö
nösen súlyos esetnek minősül
tek. Ezért ezek egyszeri elköve
tése is az elbocsátás alapjául 
szolgálhatott. Az ismételt iga
zolatlan pénztári hiány is olyan 
cselekménynek minősült, 
amely még csak gondatlanság 
esetén is minden további mérle
gelés nélkül lehetővé tette az el
bocsátást. 

szocialista társadalomra jellem
ző szociális biztonságot megte-
remteni. 

Fejlődés hozta 
az új helyzetet 

A vasutas-társadalombizto
sítás általános irányítása, 
igazgatása, gazdálkodása a 
vasutas-szakszervezet hatáskö
rébe került. A vasutas-szakszer
vezet közvetlenül irányította a 
VSZTO-n keresztül a beteg
ségi, az egyes gyógyászati és 
szociális ellátást, a 1/2%-os 
ÖTA-t, intézte a családi pótlé
kot. 

Az egységes társadalombizto
sítás intézmény-rendszerének 
kialakulásában a másik nagy 
állomás 1975 volt. Ekkor fogad
ta el az országgyűlés a II. tör
vényt a társadalombiztosításról, 
amely megteremtette az egysé
ges magyar társadalombiztosí
tási intézményrendszert a négy 

ellátási formával: betegségi és 
anyasági, valamint balesetel
látás, családi pótlék, nyugellá
tás. Ezzel nyílt meg a lehetőség 
az egészségügyi ellátás állam
polgári joggá válására. Ennek 
eredménye, hogy napjainkban 
a biztosítottak aránya eléri a 
99,9 százalékot. 

A vasutas-szakszervezet több 
mint harmincéves irányítása 
alatt a társadalombiztosítási 
szervezet megerősödött. 
A szakszervezet irányításával 
alakultak ki azok a demokrati
kus formák, amelyek a vasuta
sok széles körű bevonását tet
ték lehetővé a társadalombizto
sítás és egészségügyi feladatok 
ellátásában. A társadalombizto
sítási tanácsokban, albizottsá
gokban, társadalombiztosítási 
bizottságokban, szakbizottsá

lombiztosítás szervezetéről és 
irányításáról. A társadalombiz
tosítás szervei alapvetően vál
tozatlanok maradnak, de nem 
a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa, hanem a Miniszter
tanács irányítása alatt működ
nek. A Minisztertanács közvet
len irányítása alatt álló Orszá
gos Társadalombiztosítási Fő
igazgatóság irányítja a megyei 
társadalombiztosítási igazgató
ságokat, a nyugdíjfolyósító 
igazgatóságot, valamint a Vas
utas Társadalombiztosítási 
Igazgatóságot. A főigazgatóság 
látja el a szakfelügyeletet a 
MÁV Nyugdíj Hivatal nyugdíj
megállapító- és folyósító tevé
kenysége felett. 

A Vasutasok Társadalombiz
tosítási Osztálya (VSZTO) Vas
utas Társadalombiztosítási 
Igazgatósággá (VTI) alakul, s 
mint a Főigazgatóság igazgatási 
szerve látja el a vasutasok és 
hozzátartozóik, a vasúttal 
(GYSEV, Utasellátó és egyéb 
szervekkel) kapcsolatos társa
dalombiztosítási munka irányí
tását, igazgatását és gazdálko
dását -'- megőrizve eddigi jo
gosultságait-, amelyet a hatá
lyos jogszabályok szabnak 
meg. A Vasutas Társadalombiz
tosítási Igazgatóság változatla
nul a vasutas-szakszervezet 
központjában működik, csak
úgy mint a VTI területi ellenőr
zési csoportjai. 

A vasutas társadalombiztosí
tás egyik sajátossága volt, hogy 
a társadalombiztosítási és 
egészségügyi ellátáshoz kap
csolódó 1/2%-os ÖTA igazgatá
si, gazdálkodási és ellenőrzési 
feladatait a vasutas-szakszerve
zet a VSZTO útján látta el. 
A megváltozott körülmények 
között a már említett jogszabá
lyok az ÖTA-t megerősítették, s 
kezelését egyértelműen a vas
utas-szakszervezetre ruházták. 
Így az ÖTA irányítását, gazdál
kodását és ellenőrzését a jövő
ben a vasutas-szakszervezet 
ÖTA-osztálya látja el, a szak
szervezet társadalombiztosítási 
és egészségügyi feladataival 
együtt. 

Ami nem változik 
A munkáltatók hatáskörébe 

adott egyes társadalombiztosí
tási feladatok (ügyintézői háló
zat, számfejtői és nyugdíjas
nyilvántartás, munkáltatói fela
lősség és hatáskör) nem változ
nak. A MÁV vezérigazgatósá
gán belül szükség van olyan 
társadalombiztosítási csoport 
létrehozására, amely a munkál
tatói feladatokból adódó, s an
nak végrehajtását szolgáló irá
nyítást, ellenőrzést szolgálja. 

A társadalombiztosítás jövő
beni feladatai is igénylik, hogy 
az irányítás önkormányzati jel
lege és demokratizmusa erősöd
Jon. A társadalombiztosítás 
olyan jellegű, hogy a kizáróla
gos állami irányítás nem lehet
ne igazán eredményes. Ezért 
jött létre az Országos Társada
lombiztosítási Tanács, az OTT. 
Ennek elvi irányításával mű
ködnek a megyei, fővárosi tár
sadalom biztosítási tanácsok, il
letve a vasút területén a Vas

utas Társadalombiztosítási 
Tanács, mint önkormányzati 
jellegű szervek. 

A Vasutas Társadalombizto
sítási Tanács irányításával és 
ellenőrzésével működnek a vas
útigazgatóságok területén (Bu
dapest, Debrecen, Miskolc, 
Pécs, Szeged, Szombathely és 
Záhony) a V'TI' bizottságai, va
lamint - a korábbi KM, SZOT, 
VSZ-képviseletből álló bizott
ság helyett - a nyugdíjügyi 
szakbizottság. Ezeknek az ön
kormányzati jellegű szerveknek 
a feladata többek között javas
latok, vélemények kidolgozása 
a V'TI', a VTI és az OTT számá
ra, továbbá jogszabálytervezet 
véleményezése, a VTI évi mun
kájának jóváhagyása, az igaz
gatási szervek társadalmi 
ellenőrzése, jogorvoslati és mél
tányossági feladatok ellátása 
stb. 

Érintetlenek 
a dolgozók jogai 

A szolgálati helyeken, mun
kahelyeken működő társada
lombiztosítási tanácsok (tt) 
szervezete, feladata, jog- és ha
tásköre, a szakszervezeti bizott
ságokhoz való tartozása nem 
változik. Az elvi irányításukban 
részt vesznek a V'TI' bizottságai 
amelyek hatásköre a jogorvos
lati és méltányossági kérdések
re terjed ki. 

A dolgozók jogait a társada
lombiztosítás korszerűsítése 
nem érinti. Ennek következté
ben tehát még átmenetileg sem 
keletkezhetnek ellátási zava
rok, hiszen a munkahelyi szer
vek úgy működnek, mint eddig. 

Szakszervezetünk a vasuta
sok érdekeit megfelelően képvi
selte, amit bizonyít a vasutas
társadalombiztosítás önállósá
gának, szervezeti különállósá
gának megőrzése is. A korsze
rűsített társadalombiztosítási 
szervezet is kizárólag a vasuta
sokért és hozzátartozóikért te
vékenykedik. Ezért alapvető ér
dek, hogy a szervezetben ez
után is vasutasok dolgozzanak. 

Dr. Bordi István 

A fegyelmi vétségek felsoro
lásában az utolsóként említett 
pont az aljas vagy becstelen 
cselekményeken kívül - ame
lyek az alkalmazottat a vasúti 
szolgálatra méltatlanná teazik 
- azokat az eseteket foglalta 
össze, amelyekben büntetendő 
cselekmény elkövetése miatt 
volt helye az elbocsátás kisza
básának. Ez a pont kétféle bün
tetendő cselekményt különböz
tetett meg, amely alapul szol
gálhatott az elbocsátásra. Az 
egyik olyan büntetendő cselek
mény volt, amelynek elköveté
se esetén már a büntető tör
vények mellékbüntetésként a 
hivatalvesztést, a viselt hivatal 
vagy állás elvesztését állapítot
ták meg. Ilyen esetekben a fe
gyelmi bíróság, a büntető bíró
ság állásvesztést kimondó ítéle
tének bevárása és a bűnvádi el
járásra való tekintet nélkül, az 
alkalmazottat már előzőleg fe
gyelmi úton elbocsáthatta. Te
hát ilyen esetben a fegyelmi el
járás a büntető eljárásra való 
tekintet nélkül folytatható és 
befejezhető volt, de a bünteten
dő cselekményekről az ügyész
séget vagy a büntető eljárásra 
hatáskörrel bíró hatóságot a 
büntető eljárás megindítása vé
gett, a szükséges adatok közlé
se mellett értesíteni kellett. 

gokban dolgozó közel ötezer ...---------------------------, 

A másik pedig olyan bünte
tendő cselekmény volt, amely
nek elkövetése esetén a f egyel
mi bíróság szabadon mérlegel
hette azt, hogy annak elköveté
sével az alkalmazott állásával 
erkölcsileg összeférhetetlen 
helyzetbe jutott-e vagy sem. 
Ilyen esetben a fegyelmi bíró
ság az elbocsátást csak akkor 
mondhatta ki, ha az elkövetett 
cselekmény természeténél fog
va az alkalmazott állásának be
töltésére erkölcsileg méltatlan
ná vált. 

Dr. Konkoly Gyula 

(Folytatjuk) 

aktivista nélkül e feladatokat 
nem lehetett volna és a jövőben 
sem lehetne megoldani. 

A fejlődés új helyzetet terem
tett. Az MSZMP KB már 
1971-ben állást foglalt a társa
dalombiztosítás korszerűsí tésé
ben, ami az állami irányítás alá 
helyezésben fejeződött ki, de 
ennek feltételei csak most ala
kultak ki. 1983. október 12-én 
az MSZMP KB a szakszerveze
ti munka fejlesztéséről, a párt 
feladatairól hozott állásfogla
lásában a korábbi döntéseket 
megerősítette. Elismerte a szak
szervezetek szerepét a társada
lombiztosítás fejlesztésében, 
egyben az állami teendó?c pon
tosabb meghatározását szabta 
feladatul. Kimondta a társada
lombiztosítás önkormányzati 
jellegének - benne a szakszer
vezetek szerepének - erősíté
sét, és azt, hogy a társadalom
biztosítással kapcsolatos igaz
gatási jellegű teendó?cet állami 
szervek végezzék. 

Ennek megfelelően az elnöki 
Tanács 1984. évi 5. számú tör
vényerejű rendelete és a Mi
nisztertanács 1009-es számú ha
tározata intézkedett a társada-

A társadalombiztosítási 
ellenőri csoport vezetője 
Németh Sándor, a miskol

ci területi szakszervezeti bi
zottság társadalombiztosítá
si ellenőri csoport vezetője 
harmincévi munkája elisme
réseként a közelmúltban 
kapta meg a társadalombiz
tosításért kitüntetés arany 
fokozatát. 

Már 41 éve vasutas. Pá· 
lyaőr gyermekeként ismer
kedett meg a vasúttal. Fiata
lon pályatisztító lett a mis
kolci osztálymérnökségen, 
később pedig pályamunkás
ként dolgozott. 1949-ben, 
miután elvégezte a betegbiz
tosítási tanfolyamot, ügyin
tézői teendőket látott el a 
miskolci pályafenntartási fő
nökségen. 1954-ben nevez
ték ki a tszb társadalombiz
tosítási ellenőrének. Tíz év 
múlva csoportvezetői meg
bízást kapott, s azóta ebben 
a beosztásban tevékenyke-
dik. l 

Egész családja a vasúthoz 
kötődik. Felesége az építési 
főnökségen anyagszámadó 
volt; néhány éve ment nyug
díjba. A fia a számítástech
nikai üzemnél műszerész. 
Németh Sándor egy év múl
va megy nyugdíjba, de . -
mint mondotta - a vasúttól, 
a mozgalomtól akkor sem 
szeretne végleg elszakadni. 

K. I. 



MAGYAR V�SUTAS 

(Sajtószemle 1 

Mit írnak rólunk? 

Kiváló 
brigádok 
A szombathelyi járműjavító 

üzem Móricz Zsigmond és Ybl 
Miklós szocialista brigádjai 
nem látványos, de sok éven át 
végzett jó munkával kiérdemel
ték a MÁV Kiváló Brigádja 
címet. 

Vasutasok helytállásáról, pél
daadó szolgálatáról, társadalmi, 
közéleti munkájáról szólnak az 
itt következő írások, amelyeket 
megyei lapokból válogattunk. 

Zalai Hírlap 

Vasutas szakszervezeti bizal
miakkal beszélgetett a megyei 
újság munkatársa. Ennek során 
szóba került a felszabadulási 

Vas Népe 

ezzel a kaposvári pályaudvarról 
a Kaposvár-Közvágóhíd állo
másra kerül a teljes kereskedel
mi forgalom. Még az idén nyá
ron elkészül a Textilművek 
megállóhelyen az új felvételi 
épület, 5,5 millió forintért. 

A kaposvári fejlesztés ki- munkaverseny is. 
emelt helyet foglal el a pécsi - Határidő-rövidítést válla
igazgatóság beruházási prog- lunk a futójavításoknál, s eze
ramjában: az elkövetkező két- ket tartjuk is - mondja Farkas 
három évben mintegy 140-150 Ernő motorszerelő, majd így 

millió forintot fordítanak e folytatja: - A 40 éves évfordu
csomópont korszerűsítésére. ló jegyében Hunyadi néven 

Geröly István, a Móricz Zsig
mond brigád vezetője elmond
ta, hogy pontos szervező mun
kát és sok odafigyelést igényel 
a húsztagú kollektíva irányítá
sa. A brigád hajtóműjavító la
katosokból alakult és 21 éves 
múltra tekint vissza. Mostaná
ban M-43-as, M-32-es és 
M-28-as típusú hidraulikákat 
és sebességváltókat javítanak. 
Elsőrendűnek tekintik a minő
séget ebben a munkában. 

,,A kifogástalan munka ma 
még korántsem jellemző a vas
út egészére" - mondta nemrég 
az ország legnagyobb vállalatá
nak egyik képviselője. Arra cé
lozván: a korábbinál jobban 
kell támaszkodni az áldozat
kész vasutasokra, a saját erő
re. Ennek jeleit Vas megyében 
is látjuk, tapasztaljuk. A szom
bathelyi körzeti üzemfőnökség 
dolgozói nagyszerű eredménye
ket értek el az elmúlt időszak
ban. Területükön hétmillió (!) 
ember utaztatását oldották meg 
tavaly. Naponta 50-70 vasúti 
kocsit mostak, ha úgy hozta a 
szükség, éjjel is dolgoztak, segí
tettek a szocialista brigádok. 

- Tegyük vonzóvá a vas
utat! - erre látszik utalni ma
gatartásuk. S említést érdemel 
az is, hogy az áruszállításban 71 
ezer tonnával teljesítették túl a 
tervet, úgy, hogy a kívánatos 
létszámból hiányzott három
száz ember. 

A szombathelyi vasutasok 
példája természetesen nem 
egyedülálló. Az ország külön
böző pontjain nagyon sok szak
ember, brigád, munkacsoport 
fáradozik a vasút egykori hírne
vének VIsszaszerzesen. Az 
anyagi lehetőségek ismereté
ben ez nem lesz könnyű fel
adat. 

Hajdú-Bihari 
Napló 

Azt pedig húzza alá, hogy 
Szoboszlai. Nemcsak a nevem 
az, de ott is születtem, ott is la
kom - Hajdúszoboszlón. 

Szoboszlai Sándor középter
metű, jó kedélyű férfi. Ötven
négy éves. Harmincnyolc éve 
jár be dolgozni Hajdúszoboszló
ról Debrecenbe. Természetesen 
vonattal. Hiszen mi mással jár
na egy vizsgáló főkalauz. 

Gyerekként kezdett dolgozni 
a vasútnál, amikor , nyaranta 
megtisztították a gaztól a pá
lyát, majd pályamunkás lett. 
Azután kezelői szakvizsgát tett, 
és személyvonatra került. 

- Most, mint ellenőr szigorú 
ember? 

- Nem az az én célom, hogy 
büntessek! Soha nem voltam 
arrogáns. Mindig megtaláltam 
a hangnemet bárkivel. Ember
séggel próbálok minden ügyet 

Észak
Magyarország 

Ebben a hosszan elnyúló 
üzemcsarnokban éveken át kü
lönböző• típusú szivattyúkat 
gyártottak. Aztán változtak a 
termékszerkezetre vonatkozó 
elképzelések, s ma ugyanitt 
vasúti ütközőket állítanak elő. 

- Eddig 200 darabot készí
tettünk - mondja Ludmány 
György, a Diósgyőri Gépgyár 
e-gyáregységének főmérnöke. 
- f... MA V Miskolci Járműjaví
tó Uzemének szállítjuk ezeket a 
korszerű berendezéseket, ame
lyekkel fokozatosan lecserélik 
majd a hagyományos működé
sű, gyűrűs rugókkal felszerelt 
ütközőket. 

Régi gond, hogy a teherszállí
tó szerelvények, összeállításá
nál, az úgynevezett gurítóknál 
a vagonok váza bizonyos defor
málásokat szenved az ütközés 
következtében. Magától értető
dően a kocsikban fuvarozott 
áruk is gyakran megsérülnek, 
nem ritkán tönkremennek. Az 
így keletkezett károk összege 
hazánkban évente százmillió fo
rintokra tehető. A szakemberek 
keresték tehát a megoldást, mi
ként lehetne az ütközések nyo
mán fellépő energiát a legki
sebbre mérsékelni, ezáltal a 
károkat minimálisra csökken
teni. 

Időközben a francia Do
mange J arret cég kifejlesztett 

egy olyan vasúti ütközőt, 
amelynek az energiaelnyelő ké
pessége mintegy háromszorosa 
az általában alkalmazott ütkö
zőkének. Kézzelfoghatónak 
ígérkezett a döntés: meg kell 
vásárolni a gyártási licencet! 
A szerződést 1982. december 
16-án írták alá az érdekeltek, 
majd a diósgyőri vállalatnál 
megkezdődött az érdemi mun
ka. 

A DIGÉP e kis kollektívájá
nak nagy feladat jutott: öt év 
alatt 50 ezer ilyen berendezést 
kell előállítania. Az idei terv 
5500 darab. 

most alakítottak a kollégák egy 
új brigádot, az M 43-as mozdo
nyokat javítók álltak össze. Az
tán, hogy legyen konkurencia, 
a Kandó brigádból néhányan 
kiváltak, műszerészek, eszter
gályosok, villanyszerelők és 
tmk-sok, s önálló komplexbri
gádot alakítottak. 

Napló 

A brigád újítási tevékenysé
ge igen jelentős, s nagy megta
karítást értek el az import al
katrészek tekintetében. Igye
keznek megfelelni annak a kö
vetelménynek is, hogy a nagy 
értékű alkatrészeket inkább ja
vítsák, mint cseréljék, ezzel is 

Új épület vasbeton vázai for- sokat megtakarítanak. 
málódnak Tapolcán, szemközt Egy ilyen rangos kitüntetés
a vasútállomással. A MÁV kör- hez azonban nem elegendő a jó 
zeti üzemfőnökségének étter- termelőmunka. Tudják ezt a 
mét, konyháját vasalják, falaz- brigád tagjai, s ezért nincs is 
zák a celldömölki építésvezető- olyan társadalmi munka vagy 

ség dolgozói. kulturális megmozdulás, ame-

Az éveken át tartó munkála- lyen részt ne vennének. A szak-
mai továbbképzés mellett gon

tok idejére sem szünetelhet a dot fordítanak arra is, hogy a 
munkahelyi étkeztetés. Az Ki minek mestere szakmai-poli
üzemfőnökség, a pályafenntar- tikai versenyben lehetőleg do
tás, a szertár dolgozói, az utazó bogós helyen, díjazottként vé
személyzet ez idő alatt is ízletes, gezzenek. 
meleg ételhez jutnak, csak ép- Purgai Ernő, az Ybl Miklós 
pen pár száz méterrel odébb. brigád vezetője arról szólt min-

Az üzemfőnökség pártszerve- denekelött, hogy ebben a kol-
, . , lektívában - a karbantartói zetenek titk�a,_ Tompa ,Karol� munkából eredően - található 

kalauzol az 1de1glenes etkezési kőműves, asztalos, festő és se
,,csomóponthoz". Egy régi épü- gédmunkás egyaránt. A sok
let célszerű átalakításával jutot- színűség nem hátrány, hiszen a 
tak az étteremhez. Mellette há- jó munka nem a brigád összeté
rom vasúti vagon áll egy vágá- telén múlik. ';2 1960-as évektő}, 

A küT •d , 't tt 
a megalakulastól kezdve csere-nyon. on 1 e megep1 e lődnek ugyan b k b · _ 

k k . , , az em ere a n 
.?ny?a ocs1, egy raktár es egy gádban - ennek ellenére jó 

tuzelovagon. eredményeket értek el mindig. 
- Egy éve, hogy itt készül A kisebb átalakításokat, javí

az ebéd. Igaz, a korábbinál is tásokat végzik az üzemben, s 
jóval szűkösebb körülmények szinte minden munkaterületen 
k. .  "tt d k • megtalálhatók. Az utóbbi évek-ozo , e az asszonyo 1gye- b é 1 h , , t , . en a m r eg az, a gep erem, 
keznek helytálln1. A megszo- az orvosi rendelő és a kon ha 
kott, jó minőségű, ízletes étele- átalakításán dolgoztak; h�gy 
ket készítik - dicséri a párttit- csak a nagyobb munkákat em
kár az ebédfőzés hevében piru- litsük. 
ló dolgozókat. Mindemellett jelentős társa-

Most valamivel kevesebb dalmi munkát is végeztek. Az 
' l  k f" k • t k 'b utóbbi években szárnyra kapott szeme yne ozne , mm ora - , 'tk , · k d b" , az ep1 ezes1 e v, s ez oven 

ban. A 300 adag etelt egy kultu- adott tennivalót a ·brigádnak. 
ráltan berendezett, világos ét- Nyolc brigádtag építkezett az 
kezdében szolgálják fel, amely- elmúlt években. Figyelemre 
ben egyszerre hatvanan foglal- méltó, hogy hívás nélkül men
hatnak helyet. tek segíteni a karbantartó osz

tály rokkant nyugdíjasához la
kása tatarozásakor. Összeállította; 

Hegedűs Ferenc Márkus Imre 

kezelni. Vannak azonban sza- ,---------------------------------------
bályok, melyeket be kell tarta
ni. A vitákban persze az utasok 
általában utaspártiak. 

Szoboszlai Sándor életének 
egyik emlékezetes napja ha-

Így dolgozunk mi 
zánk felszabadulásának 39. év- S • ád I 

fordulójának megünneplésével r,g mozga,om egy 6vodában 
kapcsolatos. M;ghívót kai:ott_ a A pecsi MÁV napköziottho
Parlam�.n�be, es, Losonc�i Pal, nos óvoda kollektívája öt évvel 
az Elno}u Tanacs elnoke a ezelőtt elhatározta, hogy meg
Mu7!ka Erd,emre17:d arany foko- alakítja a Hermann Alice bri
zatat ��� at ,neki. , , gádot. Azóta bebizonyosodott, 
. A_ kituntetes ;� ,P�ly�tás hogy a brigádmozgalomban 
1gaz1 m_egkoronazasat _is �elen- való részvétel jó hatást gyako
!:tte. Hiszen �wboszlru Sandor rolt az óvodában folyó oktató
Jovőre nyugdiJba megy. nevelő munkára. A kis közös-

ség még 1979-ben elnyerte a 

S 
Szocialista Brigád címet. 

omogyi Néplap 1980-ban beneveztünk az 
"Egy napot Pécsért" mozga

A vasúti személyszállítás lomha. Megszerveztük a kom-
szolgáltatási színvonalának és munista szombatokat, s 64 órát 
az utazás kulturáltságának nö- dolgoztunk társadalmi munká
velésére emelt utasperonokat ban, melyet örömmel vállal
alakítottak ki, korszerűsítették tunk. Ez szakmunkában és se
a térvilágítást és az utastájékoz- gédmunkában nyilvánul meg, 
tatást a kaposvári vasútállomá- mint például: a kerítés festése, 
son. Az eddigi fejlesztésekkel a virágok, növények gondozá-

, eljutottak odáig, hogy azokat sa, az udvar parkosítása, 
használatba vehette az utazókö- gyöngykavics és termőföld 
zönség. beszerzése majd terítése, a vi-

Ebből az alkalomból Busch rágoskert és konyhakert gondo
Károly, a MÁV Pécsi Igazgató- zása, bokrok ültetése. 
ságának helyettes vezetője em- Társadalmi munkánk ered
lékezett arra, hogy az utóbbi ménye: 1979-ben 425 óra, 7357 
két évben elkezdődött - és forint értékben; 1980-ban mint-
1986-ban befejeződik - az új egy 20 ezer forint értékű mun
kereskedelmi pályaudvar építé- ka; 1981-ben 22 670 forintos 
se 110 millió forint költséggel, s eredmény; 1982-ben már a 23 

ezer forintot meghaladó érték. 
Az 1980-ban kifejtett társadalmi 
munkánkért aranydiplomát 
adományozott részünkre Pécs 
városi Tanácsa. 1981-ben bronz 
fokozatot értünk el. 

1982-ben célul tűztük ki szak
mai és politikai tudásunk to
vábqi fejlesztését is. Részt ve
szünk a szervezett továbbkép
zésben, s emellett önképzéssel 
is gyarapítjuk- tudásunkat. 
1982-ben elnyertük a szocialista 
brigádkitüntetés ezüst foko-
zatát. • 

Nem feledkezünk meg a 
nyugdíjban lévő dolgozótársa
inkról sem. Vasutasnapkor és 
névnapjukon dísztávirattal 
emlékezünk meg fáradhatat

lan munkájukról, A brigádta
gok névnapját is közösen ünne
peljük, és virággal köszöntjük 
az ünnepelteket. Gyermekeink 
részére minden évben farsangi 
jelmezbált rendezünk, ami szá
mukra nagy élmény. 

Nemrég anyáknapi műsort 
tartottunk •a MÁV-igazgatósá
gon; énekkel, dalos játékokkal 
és versekkel köszöntöttük az 
édesanyákat. A többi ünnepről 

sem feledkezünk meg, novem
ber 7-én megkoszorúztuk a 
szovjet hősök emlékművét. 

Óvodánk több vasúti szocia
lista brigáddal tartja a kapcso
latot. Így például a Feteke Gyé
mánt, a Táncsics Mihály, a Bé
ke, a Mecsek Expressz brigá
dokkal, valamint az igazgató
sági nyomda Március 8. nevű 
kollektívájával. Óvodánkat tá
mogatja még a Tempó Ktsz Má
jus 1. szocialista brigád is. 
Anyagiakkal és társadalmi 
munkával segítik óvodánkat. 
Például: játékok javítása, bá
bok készítése, homokcsere, a 
gázfűtés beszerelése és így to
vább. A kertészek vállalták az 
óvodai virágültetést, a nyomdá
szok biztosítják a szabadidős 
rajzlapokat. 

Az óvodában dolgozó brigád
tagok nemcsak a munkában áll
ják meg helyüket, hanem a tár
sadalmi szervezetekben is, a 
szakszervezetben a Vöröske
resztben és a KISZ-ben. Igye
keznek minden területen példát 
mutatni. 

Varga Szilvia 
óvónő 
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Tapasztalatcsere 

Két nap Tolna megyében 
A Magyar Újságírók Szövetsége keretében működő szak

szervezeti lapok szakosztálya, illetve a SZOT kulturális, agitációs 
és propagandaosztálya június 12-13-án kétnapos tanulmányutat 
szervezett a szakszervezeti lapok - köztük a Magyar Vasutas -
szerkesztői és munkatársai részére Tolna megyébe. Az újságíró
kat a megye gazdasági életéről, a munkaerőhelyzetről Szekszár� 
don, az SZMT székházában tájékoztatták, majd a vendégek ellá
togattak a városi nyomdába, ahol megjelent Gál László, a SZOT 
főtitkárhelyettese, országgyűlési képviselő. 

A résztvevőknek Benizs Sándor nyomdaigazgató adott tájé
koztatót a vállalat munkájáról, majd Cseszák Imre szb-titkár vá
zolta a nyomdában folyó szakszervezeti tevékenységet. Ezután 
Fejes István, a Tolna megyei Népújság főszerkesztője szakmai 
kérdésekről tartott ismertetőt. 

A programban szerepelt a Szekszárdi Állami Gazdaság, va
lamint a paksi atomerőmű építésének megtekintése is. Képün
kön Gál László a nyomda kiadványaival ismerkedik. 

;:s l i<h 

Fórum, kiállítás, színes műsor 

S:.akszen,e:.eti nap Pécsett 
A pécsi körzeti üzemfőnök

ség - a korábbi évek tapaszta
latait felhasználva - az idén 
harmadszor rendezte meg a 
szakszervezeti napot május 
elején. Ebből az alkalomból 
Pécs állomás kultúrvárótermé
ben kézimunka-kiállítást tartot
tak. Itt női és gyermekruhákat, 
lakásdíszítő hímzéseket, fafa
ragványokat, faliképeket és 
kézitáskákat mutattak be. Az 
üzemfőnókség szinte vala
mennyi szolgálati helyéről ér
keztek a kiállítási tárgyak. A 
szervezés Molnár Jánosnét di
cséri. 

Besze Imre 

A „fórum" meghívott vendé
gei Busch Károly, a pécsi igaz
gatóság vezetőjének helyettese, 
Balogh Mihály, a vasutas-szak
szervezet elnökségének képvi
selője és az üzemfőnökség gaz
dasági és társadalmi szerveze
teinek képviselői voltak. A há
romórás eszmecsere sok hasz
nos ismerettel gazdagította a 
résztvevőket. Ezután szórakoz
tató műsorok következtek. 
A vacsorát éjfélig tartó tánc kö
vette. Végül is: a harmadik 
szakszervezeti nap sikert ara
tott. 

PÁLYAMUNKÁSOK 

Harangot ránt a dél: eszünk, 
verejtékszagú kenyerünk 
morzsáin hangyák marakodnak. 

Két keskeny csi?cban Jut az ég 
a töltésen. Karcsú nyárfasor 
vigyázza, merre tart. 

Ülünk a sínek oldalán � 
a hű acél meg-megremeg: 
valahol vonat közelít. 

A harapás most megszakad, 
társunk jelez s a vasbika 
kerékpatáin elrobog. 

Arcunkra mar a csattogás, 
hajunkat kék füst fésüli -
kettéreped a déli csend. 

S bár messze jár a vastömeg, 
szánkban por feszül s fülünkbe 
fészket rakott a rohanás. 

Ülünk a sinek oldalán, 

verejtékszagú kenyerünk 
morzsáin hangyák marakodnak. 

Ihász-Kovács Éva: 

A SOMOGY-EXPRESSZEN 

(Részlet) 
Csattog a sín, 

vasfoga vásik a 
szürke időnek; 
fénytelenül, szakadozva 
hull le az este, 
elinalnak a fák, 
a végtelennek-tűnő, 
hosszú homályban. 
Mennyi bozót 
úszik az esti folyóban. 
- Lásd, mézzel-telt 
bögre a hold, s kéretlen 
csorog le a méz 
az esti utakra . . . 
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Százéves a BVKH Alkotó 
ifjúság A vasút bevételének az elszá- térítésekkel és visszkeresettel, 

molása, az elszámolások ellen- valamint a nemzetközi teher- és 
őrzési rendszere egyidősnek személykocsi el- és leszámolá
mondható minden vasút üzem- sával. 
be helyezésével. A MÁV Napi kapcsolata van mintegy 
BVKH jogelődjei, illetőleg önál- 1600 belföldi vállalattal és 38 
ló szerkezetben nem funkcioná- európai, közel-keleti, távol-kele
ló szakszolgálati elődjeinek ti ország vasútjával. Feladatá
munkája már megtalálható az nak ellátása során évente a 
1846-ban üzembe helyezett első MÁV bevételeinek több mint 95 
budapest-váci gőzvontatású százalékát ellenőrzi és beköve
vasútnál. teli az ügyfeleitó1. Ez évi átlag-

A Bevételellenőrzési, Vissza- ban megközelíti a 33 milliárd 
térítési és Kártérítési Hivatal Ft-ot. Ezen belül, a nemzetközi 
(BVKH) hosszú idő után vált a leszámolások révén 15 milliárd 
mai - összetett hatáskörű - devizatartalmú forintot megha
központi szervvé. ladó összeg forgalmát bonyolít-

A hivatal megnevezése ma ja le az érintett vasutakkal és 
már nem tükrözi - tevékeny- fuvaroztatókkal. 
ségének bővítése következté- A BVKH jogelődjei önálló 
ben - azokat a feladatokat, szakszolgálati szerkezetben 
amelyeket a jelenlegi 595 fős 1884 januárja óta funkcionál
létszámával ellát. A MÁV-nak nak. Az eltelt évtizedek alatt 
ez az intézménye foglalkozik a több szervezeti változás történt 
belföldi és nemzetközi, áru- és annak következtében, hogy a 
személyszállítás el- és leszámo- gazdasági és politikai helyzet a 
lásával, a bevétel ellenőrzésé- vasúttal szemben milyen igé
vel, az ezekhez kapcsolódó kár- nyeket támasztott. 

Jubiláló vasútvonal 
Július 15-én lesz 100 eszten

deje, hogy a Budapest-Új
Szőny (most Komárom) közötti 
vasútvonalat megnyitották. A 
92 kilométer hosszú vaspálya 
az elmúlt évszázad során sokat 
hallatott magáról. Többek kö
zött ezen a vonalon történt 
1931. szeptember 13-án az év
század egyik legtragikusabb -
sok politikai vihart kavart -
vasúti merénylete: a nemzet
közi gyorsvonat a biatorbágyi 
viaduktról a mélybe zuhant. Ezt 
a tragédiát a Horthy-rendszer 
ürügyül használta fel később a 
baloldali hazafiak üldözésére. 
Csaknem egy évvel később 
ezen a vonalon indult el az első 
hazai villamos mozdony von
tatta, menetrendszerűen közle
kedő szerelvény. Ugyancsak 

tikai nehézségek miatt csak 
1846-ban készülhetett el a 
Bécs-Bruck közötti első sza
kasz. Innen Győrig !1855), 
majd egy évvel később Uj-Sző
nyig jutottak el. Budapest felé 
csak a hetvenes évek végén 
kezdtek hozzá az építkezéshez. 

A centenárium alkalmából 
július 16-án nosztalgiavonat 
indul Kelenföldró1 Komáro
mig. A szerelvény hat régi ko
csiját egy 326-os sorozatú moz
dony vontatja Biatorbágyig. 
Onnan egy 424-es gőzössel ro
bog majd tovább. 

A vonatra július 5-tó1 vált
ható menetjegy a MÁV közön
ségszolgálatánál, illetve Kelen
föld állomás pénztáraiban. 

(s) 

A nyolcvanas évektől előtér
be került a vasút önfinanszíro
zó jellege, és napjainkban a vál
lalati gazdálkodás a jellemző. 
Az elmúlt években a vasút igaz
gatásában végbemenő változá
sok növekvő követelményeket 
támasztanak a hivatali munka 
hatékonyságának javítására, 
azzal az igénnyel, hogy rugal
masan tudjon alkalmazkodni a 
kereskedelempolitikai és üzlet
politikai intézkedésekhez. 

A hivatal dolgozói sokáig há
rom különálló irodaépületben 
voltak elhelyezve. Ez önmagá
ban is nehezítette a kapcsolatok 
kialakítását. Ez év májusában 
- a centenárium évében - új 
épületbe, a l'.Jarx téren felépült 
BVKH-SKALA iroda- és üz
letközpontba költöztek. Ez a 
legszebb centenáriumi ajándék! 

A BVKH százéves jubileumá
ról egyébként a központi vas
utasnapi ünnepségek kereté
ben emlékeznek meg. 

Sikeresen szerepeltek az Al
kotó ifjúság pályázaton a ka
posvári fiatalok. A pécsi vasút
igazgatóság által hirdetett pá
lyázaton 25-en vettek részt; kö
zülük 14 kaposvári fiatal volt. 
Vuncs Mihály gépjármű-villa
mossági szerelő második helye
zést ért el. Négy újítással jelent
kezett, s közülük a „Bz hőntartó 
automatikus üzeme" címűt dí
jazták. 

A motor elfagyása ellen ed
dig úgy védekeztek, hogy járat
ták a motort. Az újítás lehetővé 
teszi a motor melegen tartását 
automatikus üzemben, tehát 
nincs szükség ismételt kézi in
dításra a hőntartó leállása ese
tén. Az automatikus üzem je
lentős üzemanyag-megtakarí
tást tesz lehetővé. Ehhez vi
szont a forduló állomásokon a 
külső csatlakozások kiépítése 
szükséges. 

Aludj el szépen, vasutas! 
Amikor a Keleti pályaudvarhoz tartozó laktanyában kell 

eltöltenem egy éjszakát, mindig József Attila „Aludj el szé
pen, kis Balázs!" közismert verssora jut eszembe, amit én 
rögtön át is költök egy csipetnyi iróniával: aludj el szépen, 
vasutas! Ha tudsz. Mert a pihenéshez szükséges feltételek 
nem a legjobbak. A laktanya nem méltó a most jubileumát 
ünneplő százéves Keleti pályaudvarhoz. A vonatsze
mélyzet nem hajthatja nyugodtan álomra a fejét. 

A közelmúltban ismét ebben a laktanyában kellett tölte
nem az éjszakát. Nyitottam a szobaajtót és felkapcsoltam a 
villanyt. A padlón és az asztalon is hemzsegtek a csótá
nyok. Mielőtt leültem volna az ágyra, lesöpörtem a bogara
kat. Az ágyneműt több napja nem cserélték, látszott, nem
rég aludtak benne. Az ablakon nincs függöny, a radiátor 
forró. 

Gondoltam, mielőtt pihenni térek, lezuhanyozok. Sajnos 
nem lehetett, mert a lefolyót eltömítette a malter, tataroz
zák a vizes blokkot. A mosdókagylóhoz mentem, hogy ar
cot, kezet mossak. Engedtem a vizet, amely egyenesen a ci
pőmbe csorgott, mert a kagyló repedt volt. Ezek után, 
mondanom sem kell, nem tudtam szépen elaludni. Rémál
maim voltak. 

Németh István 
jegyvizsgáló 

ezen a vonalon közlekedett a -------------

A szakvezetők elégedettek harmincas évek végétől Buda
pest és Bécs között a híres Ár
pád sínautóbusz, amely a két 
főváros között 2 óra 57 perc 
alatt tette meg az utat, ami 
csaknem 90 kilométeres átlag
sebességnek felel meg. Később, 
1944-45-ben kulcsszerepet ját
szott a szovjet hadsereg f elsza

Vízilabdában ismét ezüstérem 

badító harcaiban. 
A korabeli dokumentumok 

szerint Sina György báró és 
bankár már 1836-ban engedélyt 
kért Bécstől a keletre és délre 
menő vasútvonalak előmunká
lataira. A két esztendővel ké
sőbb bemutatott részletes ter
vek alapján a gazdasági és poli-

Ha vízilabda-bajnokság, ak
kor Vasas-BVSC rivalizá· 
lás . . . Már évek óta így lehet 
jellemezni a honi pólós pontva
dászatot és 1984-ben, a sajáto
san rohamtempóban, alig két 
hónap alatt lebonyolított pont
vadászat során sem volt más
képp. A két selejtező csoport 
győzteseként valóban a döntő 
két mérkőzésen találkozott egy
mással az angyalföldi és a zug-

lói együttes: a Vasas a bajnoki 
cím védőjeként (1979 óta őrizte 
ezt a pozícióját), a BVSC pedig 
szinte már örökös második
ként. 

Lesz-e változás? - ez volt a 
kérdés a május végi csatározá
sok előtt a Komjádi uszodában. 
Nos, az első összecsapáson 
eleinte úgy látszott, hogy: igen. 
A Vasasból hamar kipontozó
dott két válogatott, Budavári és 

Keresztrejtvény 
Vízszintes: 1. Az MSZMP KB 1984. Beküldendő: vízszintes 1. és folyta-
április 17-i állásfoglalása szerint aka- tásaként a függőleges 20. 
dályozza a gazdasági teljesítmények 
növelését. (Folytatása a 20. függőle- Beküldési határidő: 1984. július 13. 
gesben.) 13. Bátor. 14. Az ötvösök vé- A megfejtéseket kérjük szerkesztó-
dószentje. 15. Női név. 16. Kevert lap. ségünk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Önkéntes kezdeményezé
sen alapuló munkahelyi mozgalom. 

18. Alattomos. 19. Fogkrémmárka. 20. 
fme, tessék (francia). 22. 0. Á. N. 23. 
Díszem. 24. Lidice betűi keverve. 25. 
Kis rágcsáló névelővel. 27. Feszes, 
merev modor (német). 30. Szakszerve
zeti Elméleti Kutatóintézet. 31. Pos .. . , 
madár. 32. Keltezés. 34. Üde, friss le- 1 
vegó. 35. Betúpótlással európai fővá
ros. 36. Kérdőszó. 37. Angol férfinév. 13 
39. Tömlóik vége. 40. Nátrium vegyje
le. 41. Finom halételt. 43. Skálahang. 
44. A Szunda-szigetek tagja. 45. Ázsiai 
folyó. 46. Láz szélei. 48. Moszkvai áru
ház. 50. Lengyel tábornok a szabad- 20 
ságharcban. 51. Igavonó állat. 52. Ala
gi Sport Egyesület. 54. A kétkamarás 24 
dán parlament. 57. Ipari növény. 58. 
A ruha tartozéka. 60. Szovjet nép. 61. 27 Kérdőszó. 62. Hatalmas. 64. Visszakér! 
65. Erődítmény. 

2 

Függőleges: 1. Német viszonyszó. 2. 31 
A modem opera előzménye. 3. Űrre
pülő. 4. Fordított mutatószó. 5. Nem 35 
fölé. 6. Kilogramm. 7. Férfinév. 8. Ma
gaslat Jeruzsálem mellett. 9. Félig ráz- 1140--1-
zuk. 10. Szintén. 11. Nem támadó. 12. 
Tojásfehérjében lévő egyik fehérje. 17. 
K-val Mohamed utóda. 19. Előidéző. 
21. Akácfadarab. 23. Rémségesben, 
van. 26. A sin tetejére. 28. Árusok gyü
lekezete. 29. Várát Vörösmarty is meg
énekelte. 32. Kőzet. 33 .... part, indiai 52 
part. 36. Belga város. 38. A legtöbb 
permetezőszer is ez. 41. Olcsó hús le-

58 ve. 42. Ez a föld bauxitból lesz. 47. 

3 

Vissza: egyik kisbolygó. 49. Estém, es- n-----+--1--
téje, . .. 51. Learat. 53. Férfinév. 55. 62 
Bács megyei község. 56. Bot a biliárd- •�----+--1--4-

5 6 7 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 10. 
számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: 

Fórián László, Székesfehérvár, 
Zombori u. 10. I./4., Petrovits Béla, 
Pécs, Pollack M. u. 11., Simonné To
ronyi Ágnes, Bátaszék, Budai u. 138., 
Dienes István, Budapest IX., Ipar u. 
11. I./8., Kovács Lászlóné, Halimba, 
Bányász u. 17. 

8 9 10 12 

26 

hoz. 57. A ... tett város. 59. Bámul az 
elején. 61. Vitéz. 63. A samarium vegy- u:;;4�!:::;d=d:=::b=:!=:�b=:!=ad::=:!::::==:-!:=ad:.:==-="=� jele. 65. Káté! ,11 

Kenéz, a BVSC 6-4-re elhúzott, 
de végül mindez kevésnek bizo
nyult, nyert a Vasas 12-9-re. S a 
visszavágó alig volt több forma
litásnál: 8-5-re győzött a Vasas, 
újra bajnok lett, a BVSC-nek -
mintha már bérletet váltott vol
na erre - az ezüstérem jutott. 

- Az az igazság, hogy a baj
nokság előtt csak titokban szá
míthattunk még erre is - ma
gyarázta Gyarmati Dezső veze
tő edző. - Tudniillik alaposan 
meggyengült gárdával kezdtük 
a mérkőzésorozatot: a tavaly 
már válogatott kerettag Megye
si őszi vállsérülése után még 
nem volt teljes értékű játékos, 
azután a stabil csapattagok kö
zül Pecz és Eppel bevonult ka
tonának, tehát hárman hiányoz
tak a tavalyi gárdából. Nem is 
ment jól a csapatnak, hamar ki
kaptunk a Fraditól, de szeren
csére nagyon kemény gyakorlá
sokkal sikerült talpra állnunk 
és ott lehettünk a bajnoki cí
mért folyó harcban. Nem is 
esélytelenül ... Minéient egybe
vetve, tehát: elégedettek lehe
tünk, őrizzük előkelő helyünket 
a világ talán legerősebb baj
nokságában ... 

sp. 

MAGYAR VASt.rrAS 

- Kiállítás. Budapest-Ta
ta vasútvonal megnyitásának 
centenáriuma alkalmából jú
nius 17-én jubileumi kiállítás 
nynt Tatán, a Kuny Domokos 
Múzeumban. Bemutatnak egy 
korabeli várótermet, valamint 
Kandó Kálmán munkásságát 
reprezentáló dokumentumokat. 
Szeptember közepéig a MÁV 
33 százalékos kedvezményt ad 
a Tatára utazó múzeumlátoga
tóknak. 

- Munkavédelmi vetélkedő. 
A Központi Hivatalok és Intéz
mények szakszervezeti bizottsá
ga munkavédelmi vetélkedőso
rozatot indított, amelynek dön
tőjét a közelmúltban rendezték. 
A vetélkedő győztese a TBÉF 
Bebrits szocialista brigádja lett. 
Második az ÜGH Baross, har
madik pedig az Anyagellátási 
Igazgatóság Komplex brigádja. 

- Nyugdíjas búcsúztató. A 
veszprémi körzeti üzemfőnök
ség várpalotai üzemegységén 
ünnepséget rendeztek nyolc 
nyugdíjba vonuló vasutas tisz
teletére. Döme Imre főbizalmi 
üdvözlő szavai után Tamási Ti
bor állomásfőnök-helyettes 
méltatta a nyugdíjba vonulók 
több évtizedes munkásságát, 
helytállását, majd átadta a 
munkatársak ajándékait, és va
lamennyiüket megvendégelték. 

- Értesítés. A MÁV Tiszt
képző Intézet forgalmi és keres
kedelmi tagozatán 1963/64-es 
tanévben végzett hallgatóinak 
húszéves találkozóját július 
28-án rendezik Sopronban. 
Részletes felvilágosítást a 
GySEV igazgatóság kereske
delmi osztályán adnak a 
72-64-es vagy a 73-74-es tele
fonszámon. 

1984. JúNIUS 28. 

- Konyharekonstrukció. Az 
Utasellátó Vállalat Hatvan állo
máson lévő 37. számú üzem
egységének konyhája már nem 
felelt meg a követelményeknek. 
A közelmúltban megkezdődött 
a 600 ezer forint értékű rekonst
rukció. A munkálatok befejezé
se után lényegesen javulnak 
majd az ott dolgozók munkakö
rülményei is. 

Köszönet 

Ezúton mondok köszönetet, 
mindazoknak, akik 70. születés
napom alkalmából kapott kor
mánykitüntetésemhez telefo
non vagy táviratban gratuláltak. 

GyócsiJen6 

HALÁLOZÁS 

Június 2-án, 68 éves korában 
meghalt Lovász Imre, a debreceni 
területi szakszervezeti bizottság 
egykori tit.kára. 1940-ben lépett a 
MA V szolgálatába, és azonnal be
kapcsolódott a munkásmozga
lomba. 1955-ben választották meg 
a területi szakszervezeti bizottság 
tit.kárának. Tagja volt a vasutas• 
szakszervezet központi vezetősé
gének és elnökségének. valamint 
a Hajdú-Bihar megyei Szakszer
vezetek Megyei Tanácsa elnöksé
gének. 

Kimagasló tevékenységét több 
kitüntetéssel is elismerték. Tulaj
donosa volt többek között a Mun
ka Érdemrend arany, és a Szak
szervezeti Munkáért arany foko
zatának és a Kiváló Vasutas ki
tüntetésnek. Nyugdíjba vonulása 
után, 1971-tíSI a szakszervezeti 
mozgalomban tevékenykedett. Az 
SZMf szervezési és káderbizott
sága tagjaként végzett társadalmi 
munkát. Temetése június 7-én 
volt a Debreceni Köztemetőben. 

:Lakás�sere 

Elcserélnénk kétszobás, 70 négyzet
méteres, telefonos, VIII. emeleti MÁV
bérlakást tanácsi, vagy öröklakásra. 
Érdeklődni lehet a 859-962-es telefon
számon este 6 óra után. 

Elcserélném két szoba komfortos, 
kertes, napos MÁV-bérlakást másfél 
szobás lakótelepi tanácsi lakásra 
MÁV-dolgozóval. Darányi, 1155 Buda
pest, Mozdonyfútő u. 2/2. 

Elcserélném Ács állomáson lévő 
MÁV-bérlakásom, amely nagyméretű 
három szoba, konyha, éléskamra, elő
szoba, fürdőszoba, pincéből áll és egy 
zárt veteményeskert tartozik hozzá, 
Budapesthez közelebb, bármely fővo
nalon, vagy Budapesten levő másfél 
vagy kétszobás lakásra, MÁV-dolgo
zóval. Cím: Györgyi Lajosné, Acs Vas
útállomás felvételi épület, 2941 

Elcserélném Budapest, XVIII. kerü
letben levő I. emeleti loggiás, 57 négy
zetméteres MÁV-bérlakásomat kisebb 
tanácsira MÁV-dolgozóval, Xl., XIII. 
és XIV. kerületi előnyben. Érdeklődni 
lehet 18-19 óra között a 834-828-as te
lefonszámon. 

Elcserélném a ,,Nyolc házban" lévő, 
80 négyzetméteres két és fél szobás, 
teakonyhás1 gázfűtéses, telefonos, II. 
emeleti MA V-bérlakásomat Budapes
ten vagy környékén kis kertes házra. 
Budapesti tanácsi telefonos garzonla
kás is érdekel. Érdeklődni lehet: 11-93, 
vagy 131-212 telefonszámon. 

Elcserélném tanácsi másfél szobás, 
összkomfortos, telefonos, parkettás 
szép lakásomat egy másfél szobás 
komfortos MÁV-bérlakásra Budapes
ten, esetleg hatvani, újszászi vagy a 
ceglédi vonalon, és egy tanácsi, telefo
nos, komfortos garzonra, csak Buda
pesten. Érdeklődni levélben: Kulcsár 
Györgyné, Budapest, Páskom park 2. 
sz. 1157 

Elcserélném Miskolcon lévő nagy
méretű, kétszobás, félkomfortos laká
somat budapesti kétszobás összkom
fortosra. Cím: Kovács Vilmosné Mis
kolc Széchenyi út 27. I/4. 3530. �rdek• 
lódni lehet a 04/19-12 telefonszámon. 

Elcserélném budai egyszobás, kom
fortos, telefonos, utcai II. emeleti 48 
négyzetméteres MÁV-bérlakást taná
csi kétszobás, komfortos, telefonosra. 
Horváth, Budapest Pft. 32 1387 

Elcserélném Tapolca, Dimitrov tér 
11 sz. VIII. em. B. 30. alatti 57 négyzet
méteres, másfél szoba, plusz étkezős, 
összkomfortos, nagy erkélyes és tető
teraszos, telefonos OTP öröklakáso
mat hasonló nagyságú budapesti örök 
vagy tanácsi telefonos lakásra. Érdek
lődni a fenti cimen személyesen vagy 
levélben, délután 17 óra után városi 
távhívással a 06-87-11-241-es telefon
számon, Balogh Elek. 

Elcserélném Budapest XV. ker. 
MÁV-lakótelepi két szoba komfortos, 
MÁV szolgálati lakásban lakó MÁV
nyugdíjas lakását Miskolc, Debrecen, 
Nagykanizsa, Pécs vagy környékén la
kó MÁV-dolgozóval, akinek saját háza 

vagy főbérleti lakása van. Telefon: 
774-578, levélcím: Budapest, 1364 pos
tafiók 158 

Elcserélném Budapest, VI., Rippl 
Rónai u. 21. IV. em. 6/b. szám alatti 
egy szoba összkomfortos, gázfűtésű ta
nácsi lakásomat hasonlóra, esetleg 
MÁV-bérlakásra, a Keleti pályaudvar 
környékén, első emeletig. Levélcím: 
Veres Imre 1068 Budapest. Rippl Ró· 
nai u. 21. sz. 

Elcserélném MÁV-telepi két szoba 
kolJlfortos, kertes lakásomat tényleges 
MAV-dolgozóval a IV., XIV., XV., 
XVI. kerületben lévő tanácsi lakásra. 
Minden megoldás érdekel. Érdeklód· 
ni: Tóth Józsefné, 1154 Budapest, Csa
nádi u. 13. sz. 

Elcserélném Budapest VIII. Práter 
u. 71. fszt. 1. alatti egyszoba-konyhás. 
félkomfortos tanácsi lakásomat két 
szoba komfortosra, Budapesten vagy 
környékén, 60 km-en belül. MÁV-la
kás is érdekel. Pikács Lászlóné. 

Elcserélném Budapest, XV. ker., 
Rákos u. 106. sz. X. em. 60. alatt levó 
egy, plusz félszobás MÁV-bérlakáso
mat egy, plusz két félszobás MÁV-bér
lakásra Budapest területén. Kissné, 
428-592. 

Elcserélném a Ferihegyi Repülőtér· 
tói pár percre, Vecsés központjában lé· 
vő két szoba, konyha, fürdófülkés, a 
közelmúltban_teljesen felújított tanácsi 
bérlakást MA V-bérlakásra Budapest 
területén, vagy a Balaton északi part· 
ján Tapolcáig. Érdeklődni lehet: Kö
vér Pálné 314-761 és a 41-41 vagy 
41-87 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest IX., Gyáli út 
15. IV. épület fszt. 1. szám alatti. 48 
négyzetméteres, másfél szobás MA V
bérlakásomat hasonló méretű vagy ki
sebb tanácsi lakásra, tényleges állo· 
mányú MÁV-dolgozóval. Érdeklődni 
lehet: 429-701, vagy a 34-85 telefonszá
mon reggel 8-tól 16 óráig. 

Elcserélném kétszobás, komfortos, 
budai telefonos MÁV-bérlakásomat 
másfél szobás, komfortos tanácsi la· 
kásra, Budapest területén. Érdeklődni 
lehet a 368-173-as telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV., Rákos 
u. 104. sz. IV. em.-en levő másfél szo· 
bás, összkomfortos, sötét konyhás 
MÁV-bérlakásomat szintén MÁV-la· 
kótelepi, nagyobb lakásra. Érdeklődni 
lehet a 408-977-es telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker., Le: 
nin út 16/c. alatt levő MÁV-lakótelepi 
egy, plusz két félszobás, étkezős kom· 
fortos, 67 négyzetméteres MÁV-bérla· 
kásomat kisebb tanácsi bérlakásra. 
Lakótelepi is lehet. Érdeklődni a 
341-975-ös telefonszámon, szerdán, 
pénteken délután. 

Elcserélném háromszobás komfor
tos, telefonos, MÁV-bérlakásomat 
olyan másfél szobás komfortos, telefo
nos tanácsi lakásra, melynek bérl6je 
MÁV-dolgozó. Érdeklődni hétf6t6l 
péntekig este 7-től a 323-011 telefon
számon. 
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Vasutasnapi munkásgyülés 
,., 

az Eszaki Jármüjaví tóban 

A 34. vasutasnap központi rendezvényeinek kiemel
kedő eseménye volt az Északi Járműjavító nagycsar
nokában július 4-én, délután 14 órakor sorra került 
munkásgyűlés. A budapesti és vidéki vasúti szolgá
lati helyekről érkezett közel hétezer vasutas zsúfolá
sig megtöltötte a vasutas munkásmozgalom hajdani 
fellegvárának hatalmas szerelőcsarnokát. 

Az elnökségben helyet foglalt Méhes Lajos, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtit
kára, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Zarnóczi 
József, a X. kerületi pártbizottság első titkára, dr. 
Murai György, a VI. kerületi pártbizottság első titká
ra, Koszorús Ferenc, a vasutas-szakszervezet főtit
kára, dr. Bajusz Rezső, a MÁV vezérigazgatója, Sze
mők Béla, a vasutas-szakszervezet titkára, Debku
mar Ganguli, a Közlekedési és Szállítási Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövetségének titkára, Nagy Ká
roly, a MÁV Vezérigazgatóság pártbizottságának tit
kára, Bartha Györgyné, a X. kerületi Tanács elnöke. 

A munkásgyűlést Koszorús 
Ferenc főtitkár nyitotta meg, 
majd Méhes Lajos mondott be
szédet. 

- A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott
sága, a Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsa nevében nagy 
tisztelettel köszöntöm Önöket 
a 34. vasutasnap alkalmából 
- mondotta a SZOT főtitkára. 
- És köszöntrim Önökön ke-
resztül a magyar vasút több 
mint 130 ezer aktív dolgozóját. 
a százezer vasutas nyugdíjast. 
családtagjaikkal együtt azt a 
félmilliónyi magyar állampol
gárt, aki közvetlenül vagy köz
vetve a vasúti közlekedéshez 
tartozik. Félmillió ember élete. 
sorsa az egész ország számára 
is meghatározó a népgazdaság
ban, a közéletben, a társadalom 
közérzetében egyaránt. A sínek 
világa köti össze a városokat, a 
falvakat és az országot a nagy
világgal. S akik ezt az érrend
szert szolgálJák, a vasutasok 
nagy családját alkotják. 

Most. a vasutasnapra készü
lődve Önök felé fordul az or
szág. Kitüntetéseket adnak át 
új vasutas tiszteket avatnak. 
kulturális, társadalmi és sport
rendezvényeket tartanak. 

/ 

Mindeközben pedig emléke
zünk a múltra is. tisztelettel 
hajtva meg a fejünket a vasút 
hajdani dolgozói előtt. A vas
utas munkásmozgalom mártír
jai és kiemelkedő harcosai előtt: 
Landler Jenőre, Hámán Ka
tára, Bebrits Lajosra és társaik
ra emlékezve. Es emlékezve a 
századforduló vas utasainak 
harca!fa. a Vasutasok Szakszer
vezetének elődjeiben, a Vasutas 
Munkások Szövetségében, a 
Magyarországi Vasutasok Szö
vetségében tevékenykedő osz
tálytudatos ezrekre. a MÁVAG 
gyár 1918-as vértanúira, s azok
ra a kiváló munkásokra, akik a 
két világháború között harco
san küzdöttek a fasizálódó Ma
gyarországon is az elnyomás és 
a kizsákmányolás ellen, a szo
cialista jövőért. Tisztelettel gon
dolunk azokra a hősies munkát 
végző vasutasokra is - gondo
lom jónéhányan közülük még 
itt is jelen vannak - akik szinte 
a felszabadulás első percétől ro
hamtempóban építették újjá a 
hidakat, a pályákat, hozták 
rendbe a mozdonyokat, a vasúti 
kocsikat és rendező-pályaudva
rokat. s indították meg az or
szág gazdasági vérkeringését, s 
akik később is helytálltak, nem 
kímélve erejüket, az emlékeze-

tes nagy természeti csapások- Milyen természetesnek tart
nál, a c!unai és tiszai árvízek juk. ha rendben mennek a dal
idején. Es természetesen tiszte-' gok, és milyen türelmetlenek 
leg az ország ezen a héten min- vagyunk, ha valami akadozik! 
den olyan vasutas dolgozó Mermyi mindent várunk a vas
előtt is, aki nem tett semmi kü- úttól' Elvárjuk például, hogy 
lönöset, ,,csak" becsületesen, megbízható, pontos, üzembiz
tisztességben végezte és végzi tos legyen, hogy az utas és a fu
munkáját. varozó számára olcsó, a népgaz-

A vasutas munka méltatásá- daságnak pedig gazdaságos le
nál használt jelzők jórésze már gyen. Elvárjuk, hogy a vonatok 
közhellyé kopott, mégsem lehet tiszták, a vasutasok szolgálatké
lemondani arról, hogy most és szek, udvariasak legyenek, sőt 
itt, a hagyományoknak meg/e- még azt 1s, hogy a másoknál 
lelően kifejezzük a párt, a kor- összetorlódott munkák tömegét 
mány és a SZOT vezetőinek kö- és a határidő kieséseket is ők 
szönetét, azért, hogy Önök és hozzák be. Ezzel szemben mi
társaik télen és nyáron, hóban lyen feltételek között végzik 
és fagyban, éjjel és nappal, hét- munkájukat a vasutasok? Igaz, 
köznap és ünnepnap egyaránt van már korszerű technika is, 
gondoskodnak arról: a naponta de a vasút fejlesztésében jelen
vonatra szálló háromnegyed- tős elmaradások is tapasztalha
millió ember eljusson munka- tók. Ha igaz, hogy az ország ér
helyére vagy otthonába, roko- rendszeréhez hasonlít, akkor 
naihoz vagy kirándulásainak azt is el lehet mondani róla, 
céljaihoz; a naponta feladott hogy helyenként az érszűkület 
áru megérkezzék rendeltetési tüneteit viseli. A2 új technika az 
helyére, összekapcsolva ezzel elmaradottal együtt, s a gyak
termelőket és fogyasztókat, ran fellelhető létszámhiánnyal 
hogy épülhessen a ház, a haza. még többet, még nagyobb 
hogy a közeli és távoli országok helytállást követel az itt dolga
termékeit megkaphassuk, hogy zóktól. A fegyelem és a hivatás
a magyar dolgozók szorgos tudat mindig is erénye volt a 
munkájának gyümölcsei eljus- vasutasoknak. Amikor dolgoz
sanak a szomszédos és messzi 
országokba is. (Folytatás a 3. oldalon) 

A Keleti centenáriumára 

Kandó-mozdony talapzaton 

A2 utóbbi napokban sokan ácsorognak a Keleti pályaudvar 
melletti Cinkotai-kapu környékén. Ott helyezték talapzatra júni
us 25-én a V 40 016 pályaszámú Kandó-mozdonyt, amely az idén 
augusztus 16-án 100. évét ünneplő fejállomásnak, valammt a ha
zai vasútvillamosításnak állít emléket. 

A mozdonyt három évvel ezelőtt hozták rendbe az Északi 
Járműjavítóban, később a Keleti vontatási üzemegység szocialis
ta brigádjai gondozták. Most a talapzatra való állítását is a Keleti 
és az Angyalföldi pft. dolgozói végezték. 

Június 30-tól augusztus 25-ig 

Kirándulóvonatok 

a Dél-Dunántúlon 
Tavaly nyáron mintegy há

romezernyolcszázan vettek 
részt azokon a hétvégi vonatos 
kirándulásokon, amelyeket a 
Pécsett megjelenő Dunántúli 
Napló, illetve a MÁV Pécsi 
Igazgatósága szervezett. A gő
zös vontatta szerelvények a dél
dunántúli régió különböző ide
genforgalmi nevezetességeivel 
ismertették meg a résztvevőket. 
Ezek a vonatok az idén is kigu
rulnak a pécsi vasútállomásról, 
jelentette be Lombosi Jenő, a 
Dunántúli Napló főszerkesztő
helyettese azon a sajtótájékoz
tatón, amit az Utasellátó Válla
lat Baranya-Tolna megyei te
rületi igazgatóságának pécsi ki
rendeltségén tartottak. 

A sajtótájékoztatón Busch 
Károly, a MÁV Pécsi Igazgató
ságának helyettes vezetője el
mondta: június 30-tól augusz
tus 25-ig szombati napokon in
dulnak a kirándulóvonatok 
Pécsről. A célállomások a kö
vetkezők: Harkány, Gunaras, 
Szigetvár, Gemenc, Baja, Hé
víz-Badacsony, Balatonfeny
ves és végül Mohács. A rendező 
szervek, így többek között a 

Baranya megyei Testnevelési 
és Sporthivatal, a pécsi Doktor 
Sándor Zsolnay Művelődési 
Központ, a Pécsi Nemzeti Szín
ház, a pécsi Centrum Áruház, 
az Utasellátó Vállalat, valamint 
a Baranya megyei Közlekedés
biztonsági Tanács gondoskod
nak arról, hogy a kJránduló csa
ládok kellemesen töltsék a 
hétvégét. Például a Balaton
fenyvesre tervezett kJrándulás 
alkalmával a Nagybereki Álla
mi Gazdaság tart lovasbemuta
tót. 

A MÁV a Hétfői Dunántúli 
Napló nevéről elkeresztelt 
HDN-vonatokra kedvezményt 
biztosít, melyhez hozzájárulnak 
a különböző fürdővállalatok és 
vendéglátóegységek is. Mfrsé
keltebb árú lesz tehát a strand
belé'pő, az éttermek is olcsób
ban kínálják a HDN-vonattal 
érkezők részére az általuk vá
lasztott ételeket. Az utazás köz
ben kitöltött szellemi totó győz
teseit, a sportversenyek helye
zettjeit a rendező szervek juta
lomban részesítik. A Dunántúli 
Napló fotópályázatot hirdet. 

Nosztalgiavonat 

Budapestről Esztergomba 
A budapesti igazgatóság kez

deményezésére került be az 
1984/85-ös menetrendbe a Bu
dapest Nyugati pályaudvar
Esztergom között szombaton
ként és vasárnaponként közle
kedő nosztalgiavonat. A MÁV 
illetékesei felkarolták a kezde
ményezést, így az ötvenes évek
ben gyártott, s a dunakeszi jár
műjavítóban felújított osztályos 
kocsik mellett pakli- és étkező
kocsival kiegészítve, a szerel
vény megkezdhette útját. 
A vontatást egy 424-es gőzös 
végzi. 

Az első út eredményeiből ar
ra lehet következtetni, hogy 
népszerű lesz a nosztalgiavo
nat, hiszen a június 16-i és 17-i 
indulásnál sok százan váltottak 
jegyet a Nyugatiban. 

Ezen a vonalon ez a szerel
vény gyors és kényelmes uta
zást biztosít. A2 étkezőkocsi 
például errefelé azelőtt soha-

sem közlekedett. A vonatra ér
vényes mindenféle kedvez
mény, és emellett a menetrendi 
fekvés is lehetőséget ad Eszter
gom nevezetességeinek megte
kintésére. A vonat szombat és 
vasárnap 9.20-kor indul a Nyu
gatiból, és 10.40-kor már Esz
tergomban van. Visszafelé 
17.03-kor indul, és 18.25-kor ér
kezik a Nyugatiba. 

Érdekes és szép az Utasellátó 
étlapja, ami kifejezetten erre a 
vonatra készült. Itt ugyanis 
olyan ételek, italok kaphatók, 
ami máshol nem. A reggeliző 
vendég a kakaó vagy esetleg a 
jázminízű tea mellé például 
kuglófot is kaphat. 

A MÁV terveiben szerepel, 
hogy a szerelvényt turistacso
portok részére a hét többi nap
jain más viszonylatban is közle
kedteti. 

F. L.-B. Gy. 

Vámosgyörk és Gyöngyös között 
villamosították a vasútvonalat 

Gyöngyös város fennállásának 650. évfordulója alkalmából a 
miskolci igazgatóság vállalta és elkészítette Vámosgyörk és 
Gyöngyös között a villamos felsővezetéket, a pályafenntartási 
szakszolgálat pedig alkalmassá tette a pályát a v11lanymozdony
vontatására. 

\ munkásgyűJés elnöksége és a részv.-vők egy csoporlja 

A vonalat július 5-én, a 34. vasutasnap alkalmából helyezték 
ieszültség alá. Ha a műszaki ellenőrzések nem találnak rendelle

Laczkó Ildikó felvételei nességet, a felsővezetéki rendszert feszültség alatt hagyJák. 
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A 7. nemzetközi vasutas-szakszervezeti szeminárium 

MEMORANDUMA 
A technika fejlödésének elméletileg az egyetemes növe

kedéséhez, az élet mlnöségének javulásához, a nehéz 

fizikai munka csökkentéséhez, a jobb munkakörülmé

nyekhez és újabb szociális vívmányokhoz kellene vezet

nie. Ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a gyakorlat

ban nagyon távol állunk ezektől a pozitív elemektől, me

lyek vagy az állami források hiányának, vagy az egyes 

kormányok társadalomellenes gyakorlatának tulajdonít

hatók. 

Ágazatunkban a fejlődést na- való Jogot. a szakszervezeti sza
gyon gyakran három lényeges badság biztosít-ísát, a munkavi
ok gátolja; szon� alatti és utám. valamint 

1. Az igazságtalan nemzet- munkaképtelenség esetén a tár
közi gazdasági rend, amely az sadalombiztosítást 
embenség jelentős részét elma- A szemmánumon részt ve
radottságban tartja, s ez lehe- vők meggyőződése, hogy az új 
tetlenné teszi számukra a saját techmkának a vasútnál történő 
gazdasági rendszerük fenntar- bE.'vewtl'sét gondosan meg kell 
tását. beleértve a szállítás terü- tervezn:, mert terv hiányában 
letét 1s. ezeknC'k az úJításoknak a követ-

2. A közlekedési politika sok kezményei nPgatív hatással le
esetben figyelmen kívül hagyja hetnek a munkások helyzetére. 
a kolcsonös kiegyenlítést, és a A szakszervezetek vegyenek 
közüzemi szállítást - de külö- részt e tervek kidolgozásában 
nosen a vasúti szállítást - na- és megvalósításában' 
gyon előnytelenné teszi a beru- Ezen túlmenően az új techno
házások és a forgalom megosz- lóg,a alkalmazásának társadal
lása tekintetében, nem törődve m1 és szakmai következményei 
annak a gazdasági és társadal- képezzék az illC'tékes szervek és 
mi haladást elősegítő lehetősé- a vasutas-szakszervezetek kö
geivel zött1 tárgyalások témáJát annak 

3. Ez a haladásellenes politi- érdekében, hogy megegyezés 
ka egybevág a társadalmi fejlő- szulessen a vasutasok foglal
dés visszafogására irányuló erő- koztatásával kapc-solatban élet
feszítésekkel. melynek eredmé- és munkakorülményeik alaku
nyeként a rnsútnál csökkennek lása sZC'mpontjaból. 
a beruházások, ke1.:esebb a A szemmánum résztvevői 
munkalehetőség, vis!:>zaállítják alapvető demokratikus Jognak 
a magántulajdont, támadják a tekintik, hogy a vasutasok tár
szoc1áhs vívmányokat és romla- sadalm1 helyzetével kapcsolatos 
nak a munkakörülmények. bámulyen kérdésben a szak-

Mérlegelve azt a helyzetet, szervezet és a vállalat közötti 
amely igazolja a vasutas szak- paritás alapJán szülessen meg
szervezetek válaszát e kihívá- egyezés. 
sokra, mind nemzeti, mind pe- A vasutasoknak jogukban áll 
dig nemzetközi szinten, a vas- követelni demokratikusan veze
utas szakszervezetek nemzet- tett szoc1áhs Jellegű intézmé
kozi szemmánuma a következő nyeket és intézkedéseket, me
fő szakszervezeti célokra mutat lyek arányban állnak a vasúti 
rá: szolgálat sajátosságaival és ne-

1. A nemzetek közötti gazda- hézsége1vel. 
sági és kereskedelmi kapcsola- A személy- és áruszállítás 
tok kiegyensúlyozott fejlődése biztonsága és rendszeressége a 
lehetővé tenné az általános gaz- vasutasoktól nagyfokú felelős
dasági növekedést, az életszín- ;.;égtudatot, fizikai és morális 
vonal emelkedését és a teljes képességeket. széles körű álta
foglalkoztatottságot, a harma- lános, technikai és speciális is
dik világ országainak fejlődését mereteket követel meg köteles
és a szállítás világméretű k1- ségük teljesítése során. Sok 
bontakozásának biztosítását. esetben kénvtelenek egyenet
Ilyen módon megnyílna az út len szolgála�t teljesítem külön
egy ÚJ nemzetközi gazdasági böző 1dőjárás1 körülmények kö
rend előtt, amely minden or- zött. 
szág, de külö11ösen a kevésbé Ezek a körülmények indokol
fejlett országok gazdasági és ják a vasutasok jogát a na
társadalmi fejlődésének hajtó- gyobb társadalmi megbecsülés
erPjévé válna. re, amely a foglalkoztatás biz-

2. Haladó szellemű közleke- tonságában, a vásárlóerőben. a 
dési politikára kell törekedni. hatékony társadalombiztosítás
amely a kölcsönös kiegyenlítés ban n)ilvánul meg, védelmet 
lehetőségét figyelembe véve nyújt a betegségek, üzemi bal
magába foglalja a közösség ér- esetek, munkaképtelenség és 
dekének megfelelő forgalom- az öregség idejére; olyan társa
megosztást. Ezt a politikát te- dalompolitikát tesz jogossá, 
kintsék a gazdasági, ipari és mely minden szemponból kap
társadalmi tevékenység értéke- csolód1k az élet minőségéhez: 
lésének fontos elemeként, fi. oktatáshoz, pihenéshez, lakás
gyelembe véve a termelésben hoz, szociális és kulturális léte
és elosztásban, valamint a tár- sítményekhez. 
sadalm1 szférában végbemenő A 7. nemzetközi vasutas
mélyreható váltc ásokat. Ezek szakszervezeti szeminánum kö
d változások a különböző társa- vetelései az alábbi kérdésekre 
dalmi szinteken főleg a modem vonatkoznak: 
techmka bevezetésének a kö- 1. A vasutasok bérénél figye
vetkezményei. Ezen belül a lembe kell venm a nagyfokú 
vasútnak megvannak a lehető- szakmai felelősséget és a sajá
ségei a 1:ersenyre, a nagyobb tos elfoglaltságot. A béreket 
termelékenységre, amely egy kollektív szerződésben kell 
magasabb szintű gazdasági és meghatározm. fejleszteni kell a 
társadalmi hatékonyságra tá- megélhetés költségr>ivel ará
maszkodik, s megfelel az orszá- nyosan és biztosítani, hogy a 
gok és lakosságuk igényeinek termelékenység növekedésé
és újabb szükségleteinek. Fej- nek eredményeiből igazságos 
lesztem kell tehát a közüzemi hányad jusson a vasutasoknak. 
szállítást. világosan meg kell 2. TC'kintettel a vasútüzem 
határozni a beruházási és a kor- veszélyes jellegére különös fi. 
szerúsítési lehetőségeket, gyelmet kell fordítam az egész
előnyben részesítve a társadal- ség- és a munkavédelemre, a 
m? jellegű tényezőket, minde- szakmai ártalmak elleni küzde
nekelőtt a munkahelyek védel- lemre. Minden lehetséges intéz
mét. Ezeket az új irányzatokat kedést meg kell tenni az üzemi 
és határozatokat demokratikus balesetek számának, a zaj
jellegű tervezés keretei között szintnek, a külonbóző ártal
kell kimunkálm. maknak, a nehéz és tJeszélyes 

3. A techmka1 haladásnak az munkaknak a csókkentése ér
embenség fejlodését és a társa- dekeben. Az egészségügyi szol
dalm1 haladást kell szolgálnia: gálat, a szolgálati vezetők mű
az emberi boldogságot. a jólé- ködjenek együtt a megelőző te
tet. az igazságot, a szabadságot, vékenységben és a feltáró vizs
az emberi méltóság tiszteletét. a gálatokban. amelyeknek ki kell 
munkához, a megfelelő lakás- te11edme a személyzet f1zika1 al
hoz. az oktatáshoz. a kultúrához kalmasságára. a techmka fel-

szerelésére. a munkahelyi he
lyiségekrC'. a munkahelyekre és 
a munkafolyamatokra, vala
mint a munkaruhára, amely le
gyen ingyenes a dolgozók szá
mára. 

Biztosítani kell a munkahe
lyek tisztaságának, környezeté
nek és kényelmének optimális 
szintjét. (Megfelelő mennyiségű 
levegő, fűtés, szellőzés és vilá
gítás.) 

A szakszervezetek vegyenek 
részt a munka- és egészségvé
delmi tervek kidolgozásában és 
végrehajtásában. A vállalat 
minden szintjén legyen széles 
körű joguk ellenőrizm az elha
tározott intézkedések megvaló
sulását. 

3. A szeminánum megerősíti 
az aktív és nyugdíjas vasutasok 
és családtagjaik jogát a megfe
lelő orvosi ellátáshoz. Töreked
m kell az ingyenes orvosi ellá
tásra és beteggondozásra, a té
rítésmentes gyógyszerekre, fog
orvos, és a kórházi ellátásra, a 
sebész, beavatkozásra és 
gyógyfürdői kezelésre, ha bár
melyik alkalmazottnak, nyugdí
jasnak vagy igényjogosultnak 
- betegség esetén - szüksége 
volna rá. 

A munkahelyi és úti baleset 
vagy foglalkozási betegség ese
tén a vasutas kapja meg teljes 
bérét és ingyen a szükséges ke
zelést. Végleges munkaképte
lenség esetén a vasutast mun
kaképtelensége fokának ará
nyában kell kártalanítani 

Külön figyelmet kell fordíta
ni azon dolgozók újraalkalma
zására. akik betegség, munka
helyi baleset, úti baleset vagy 
foglalkozási megbetegedés 
miatt nem tudják korábbi mun
kakörüket betölteni. Számukra 
a megváltozott munkaképessé
get figyelembe véve kell megfe
lelő munkahelyet keresm, ko
rábbi bérük és jövedelmük 
csökkentése nélkül. A szakszer
vezetek vegyenek részt az énn
tett dolgozók rehabilitációjá
ban. 

4. A szakszervezetekkel 
egyetértésben a vasúti vállala
tok megfelelő mennyiségű és 
felszereltségű egészségügyi és 
szociális létesítményt bocsássa
nak az alkalmazottak rendelke
zésére. A következő létesítmé
nyekrol van szó: 

- egészségügyi létesítmé
nyek, 

- öltözők, 
- erősen szennyezett és 

egészségre ártalmas munka
helyeken mosdók, zuhanyozók, 

- laktanyák, a folyamatos 
szolgálatot teljesítő vasúti sze
mélyzet részére, amelyeket az 
ideiglenesen otthonuktól távol 
dolgozók rendelkezésére is le
het bocsátani, 

- jó minőségű, olcsó étele
ket biztosító üzemi étkezdék, 
azon dolgozók számára, akik az 
étkezdében a normál nyitvatar
tási időn kívül dolgoznak, le
gyen lehetőségük az éttermi 
szolgáltatás igénybevételére. 

5. Számításba véve az új 
techmka bevezetését és a vasúti 
biztonság növekvő követelmé
nyét, a szakmai oktatás különö
sen fontos a vasúti üzemekben. 

A szakmai" képzés programjá
nak végrehajtása egyidejűleg 
magában foglalhatja a vasuta
sok tanulását az általános okta
tási intézményekben és a válla
lati oktatási központok működé
sét. 

6. Gazdasági és társadalmi 
okok indokolják, hogy a vas
utak technikai fejlődése a szak
mai tevékenység időtartamá
nak általános - heti és éves ke
retének valamint a munkavi
szony idejének - csökkenésé
vel járjon. 

7. Ami a vasutasok és család
jaik utazási kedvezményeit ille
ti belföldi vonatkozásban -
megegyezés alapján - a tény
leges alkalmazott kapjon sza
badjegyet, a felesége és gyere
kei pedig utazási kedvezményt. 

Ezenkívül támogatni kell 
olyan nemzetközi megállapodá
sok létrejöttét, melyek e terüle
ten kiterjesztenék a vasutasok 
és családtagjaik utazási lehető
ségeit. 

8. A vasutakon belüli nagy 
dolgozói mobilitás és ezeknél-a 
vállalatoknál dolgozók jelentős 
számának rendszertelen szolgá
lati beosztása miatt a lakáskér
dés különösen fontos lett. Ezért 
pantásos tárgyalások újtán tá
mogatni kell a lakásmegoldás 
különböző formáinak kialakí
tását, hogy egészséges és ké
nyelmes, elfogadható árú lakás 
álljon az alkalmazottak rendel
kezésére. 

9. Törekedm kell az élet mi
nőségének javítására a sport
és kulturális tevékenységek fej
lesztésével, valamint bölcsődék 
építésével. 

10. A vasutasok és családtag
Jaik számára szociális segélyt 
kell előirányozni és megfelelő 
segítséget kell nyújtam rászo
rultság, illetve a munka során 
vagy a családban bekövetkezett 
kntikus esetekben. 

11. A szemináriumon részt 
vevő szakszervezetek a vasutas 
szakma nehéz feladatait és el
kötelezett jellegét alapul véve, a 
vasutasok társadalmi helyzete 
fontos elemének tekintik az 
öregségi nyugdíjakat, valamint 
a hátramaradottak (özvegyek 
és árvák) ellátását. 

Véleményünk szerint a vas
úti vállalatok és az államok kö
telesek megfelelő pénzügyi esz
közökről gondoskodni a vasuta
sok nyugdíjához. A nyugdíjakat 
csak pantásos megállapodás 
alapján lehet megváltoztatni. 

Az örPgségi nyugdíj, vala
mmt az özvegyi és árvaellátás 
legyen összhangban a megélhe
tés költségeivel és az aktív vas
utasok fizetésével. 

A szemmárium megállapítja, 
hogy a válság, a költségvetési 
gondok és a demográfiai ténye
zők alakulása miatt egyes or
szágok az aktív és nyugdíjas 
vasutasokkal szemben a szociá
lis vívmányok visszafejlesztésé
nek politikáját folytatják. 

!. szemináriumon részt vevő 
szakszervezetek képviselői is
mételten kijelentik, hogy har
colnak az olyan politika ellen, 
mely veszélyezteti a szociális 
vívmányokat, többek között a 
nyugdíjakat. 

A 7. nemzetközi vasutas 
szakszervezeti szemmanum 
mély aggodalmának ad hangot 
a nemzetközi helyzet msszab
bodása, a fegyverkezési ver
seny és a nukleáris konfliktus 
veszélye miatt. Úgy vélik, hogy 
a béke és a társadalmi problé
mák - beleértve a vasutasokét 
is - megoldása érdekében kü
lönös jelentőséget kap a nem
zetközi feszültség csökkentése, 
a fegyverkezési i,erseny megál
lítása és a kölcsönösen végre
hajtott és ellenőrzött fegyver
zetkorlátozás. 

A szemináriumon részt vevő 
szakszervezetek képviselői kije
lentik: aktívan dolgoznak, és 
minden tőlük telhetőt megtesz
nek, hogy a nemzetközi helyzet 
az enyhülés és az együttműkö
dés irányában alakuljon. 
Ugyanakkor felszólítanak min
den vasutas-szakszervezetet, 
hogy ők is ugyanilyen 1értelem
ben tevékenykedjenek a béké
ért és a nemzetközi együttmű
ködésért. 

A béke védelmének, a nemzetközi együttműködésnek 

és a vasutas-szakszervezetek harcának ezek a pozitív 

elemel olyan ld6szakban bontakoznak ki teljes értékük

ben, amely egyike a legsúlyosabbaknak azok közül, 

amit a szakszervezeti mozgalom történelme folyamán 

átélt. A 7. szemln6rlum résztvevöl ezért úgy határoztak, 

hogy tovább folytatjllk er6feszftéselket a vasutasok 

élet- és munkakörülményeinek javft6sáért, a békéért. 
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A nemzetközi szövetség 
titkárságának üdvözlete 

Kedves Elvtársak! 
A 34. vasutasnap alkalmából a Közlekedési és Szállí

tási Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége a külön
böző kontinensek országainak 18 milliós közlekedési 
dolgozó tagsága nevében köszönti a Magyar Államvas
utak minden dolgozóját. Meggyóződésúnk. hogy a ma
gyar vasutas dolgozók a jövőben is folytatják azt a tevé
kenységet. mellyel hosszú évtizedek óta szolgálják a 
magyar népet. a társadalmi haladást. hozzájárulva a szo
cialista építés sikereihez. 

A nemzetközi szakszervezeti mozgalom elismeréssel 
adózott és adózik annak a munkának. mellyel a magyar 
vasutas dolgozók és szakszervezetük. a Vasutasok 
Szakszervezete hozzájárul a nemzetközi szolidaritás
hoz. a nemzetközi munkásosztály egységéhez. a béké
hez és a békés egymás mellett éléshez. 

Tisztelettel adózunk azoknak a sikereknek is. melye
ket a magyar vasutas szakszervezeti mozgalom elért a 
tagok élet- és munkakörülményeinek javításáért. vala
mint a többi ország vasutas szakszervezeteivel való ba
ráti kapcsolatok építésében és megerősítésében. 

Kívánunk a magyar vasutas dolgozóknak és szakszer
vezetűknek további sikereket a kitűzött célok elérésé
ben. mellyel hozzájárulnak az egész magyar társadalom 
és a szocialista közösség jólétéhez. elősegítik a társa
dalmi haladást és a béke ügyét, ezáltal is példát mutat
va az egész nemzetközi közösség vasutas dolgozóinak. 

A nemzetközi szövetség titkársága nevében: 
Debkumar Ganguli 

főtitkár 

Francia vendégek 

i 

Júnim, 19-én Pierre \'in<'ent-nek, az S'.\CF iitazitató-.áp tagjának vezf'
té&é„el háromtagú franda delegádó tett látogatá ... t -.zako,zenezetünk 
központjában. Vendégeinket - akik a dolgozóknak a vezetéo,lw tör
tént bevoná ... át tanulmán„ozták - Ko-.zorú-. Ferenc főtitkár é-,, Tol-

nai Ddikó, a központi vezet6-.é� titkára tájékoztatta 
(Skoda Lá!!zló felvétele) 

Nyírábrányi sikerek 
J6 együttműködés a határállomáson 

A közelmúltban értékelték a más között. Sikerült viszont tel
Nyírábi:ány és a Valea lui Mi- jesíteni a határforgalomban a 
hai (Ermihályfalva) között mozdonyfordulót és a baleset-
1983-ra megkötött határforgal- mentes munkavégzést. 
mi munkaversenv-szerződés - Ki kell emelnem a két ha
végrehajtását. Az · összesítés tárállorr,ás dolgozóinak szoros 
szerint ezúttal Nyírábrány állo- kapcsolatát, amely a forgalom 
más dolgozói teljesítették job- zavartalan lebonyolításában 
ban a feladatokat. Vígh Gyula, megmutatkozott. Jók a szemé
az állomás vezetője elmondta: lyi kapcsolatok. Ha az erős for-

- Az elmúlt év lényegesen galom indokolta, hol a román, 
bonyolultabb, több irányú fel- hol a magyar területen tartot
adat megoldását követelte tunk munkaértekezletet. Más
mindkét állomás forgalmi, ke- képp nem is lehetett volna ele• 
reskedelmi és műszaki kocsi- get tenni a követelményeknek. 
szolgálati dolgozóitól, mint az - Meg kell említenem, hogy 
előző év. A szállítandó áruk nö- a határőrség vezetője és a ha
vekedése nemcsak hazai, ha- tárörök mmden szükséges ín
nem a nemzetközi szállítások tézkedést megtettek annak ér· 
tekintetében is jelentős volt. dekében, hogy a személyvona· 
Míg 1982-ben csupán napi hat tok állomási tartózkodási ideje 
ki- és belépő vonatunk volt. ta- csökkenjen. Nagyra értékelem 
valy már kilenc. A forgalom in- azt is, hogy ügyeltek a kilépó 
gadozása miatt egyes napokon vámárus kocsik kocsizárjának 
ennél jóval több vonatot kellett meglétére. Nehéz forgalmi 
átadni, illetve átvenni. A helyi helyzetekben segítettek a visz
kocsiforgalom is több mint 6 szautasított kocsik átrakásánál. 
százalékkal nőtt. A jó együttműködés iskolapél-

- A munkaverseny eredmé- dája, hogy az állomás dolgo

nyének tudható be, hogy a sze- zóival karöltve végezték a tár
mély- és áruszállításban egy- sadalmi munkát. 
aránt csökkent a kezelési idő, s - A vámparancsnokság ve
az állomási kocsitartózkodás. zetője és dolgozói velünk 
A határforgalomban közleked- együttműködve biztosították a 
tetett személyvonatok 1,2, a te- kocsik gyors vámkezelését és 
hervonatok 8,6 százalékkal in- sok esetben az ólomzár pótlását 
dultak kedvezőbben, mint is elvégezték. Nem egy alka· 

ahogy a vállalásban meghatá- lommal szakították félbe sürg& 
roztuk. munkájukat azért, hogy a vo-

- Sajnos, nem sikerült teljes natból ne kelljen kocsikat kilO
mértékben megvalósítani azt a rozni. A:z. elismerés hangj6n 
törekvésünket, hogy a vissza- szólhatok arról a tevékeny-,. 
utasított kocsik száma jelentő- röl is, amellyel hozzájárultak;a 
sen csökkenjen a bázis évhez ki- és belépő személyvonatek 
képest. Ez szinte állandó fe- menetrendszerű indulásához. 
szültség forrása volt a két állo- Simon Ödön 
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Vasutasnapi munkásgyűlés 
az Északi Jármüjavítóbah 

(Folytatás az 1. oldalról) 

nak. azt mondják: szolgálatban 
vannak. Ebben a szóban jut ki
fejezésre az a fajta emberi ma
gatartás. amely nélkül nem lé
tezhet a vasút. A sínek világá
ban helytállni csak magasfokú 
hivatástudattal lehet. 

Az élet minden területére ér
vényes, hogy a fejlődés üteme. 
az eredményes munka nagy
mértékben függ a munkavég
zés feltételeitől. Ezé1t a vasút 
műszaki fejlesztése. az itt dolgo
zók életszínvonalának javítása 
egyre sürgetőbb kormányzati 
és vállalati feladat. 

A szocialista országok egyik 
közös, kiemelt feladata a szállí
tás kölcsönös fejlesztése, kor
szerűsítése, az együttműködés 
erősítése. A KGST legutóbbi, 
legfelsőbb szintű értekezletén 
is napirenden szerepelt a köz
lekedés fejlesztése. Tudjuk, ez 
nem megy máról-holnapra. 
A feladat nehéz, de meg kell ol
dani. A gondok, az elmaradott 
állapotok maguktól nem szűn
nek meg, sőt egyre súlyosabbá 
válnak. Így a műszaki lema
radás mellett a vasutas dolgo
zók szociális ellátottsága, bér
helyzete is sürgeti a cselekvést. 
Kormányzati szmten a közel
múltban tárgyalták a vasút 
helyzetét, elismerve a fejlesztés 
és a javítás szükségességét. ki
alakítva hosszabb távra egy 
sorrendet a problémák megol
dására. 

Ma már közismert, hogy a 
vasúti kapacitás kihasználásá
nak lehetősége az elmúlt három 
évben több millió tonnával 
csökkent, és hogy a MÁV esz
közeinek állapota az amúgy 
sem magas színvonalhoz ké
pest tovább romlott. A jármű
park fenntartásához a hazai 
ipar nem szállítja a szükséges 
alkatrészeket. és ezek beszerzé
se különböző okok miatt im
portból 1s igen nagy nehézsége
ket jelent. A vasúti pályák és 
csomópontok műszaki állapotá
ból adódó zavarok még nagyob
bak, s ehhez további, ugyan
csak műszaki eredetű bajok is 
hozzájárulnak. Ráadásul kulcs
! ontosságú forgalmi munkakö
rökben a létszámhiány is kriti
kus, de égető szükség lenne 
munkáskezekre más területe
ken is. Mindezek miatt a vas
utas dolgozók havi átlagos 
munkaóráinak száma jelentő
sen meghaladta az iparban fog
lalkoztatott fizikai dolgozókét. 
míg az egy órára eső bérük az 
ipari átlag alatt van. 

A felsorolt gondok orvoslása 
érdekében az első lépések már 
megtörténtek. A központi szer
vek a közelmúltban különböző 
beruházásokra - egyelőre -
400 millió forintnyi költségve
tési juttatást biztosítottak ter
ven felül. Ennek ésszerű fel
használásával el kell érni a 
vasúti áruszállításban mint
egy 700-800 ezer tonnás növe
kedést. A bérfeszültség felszá
molása, a több műszakos. folya
matos munkarendben dolgozók 
munkaidejének csökkentése és 
a 40 órás munkahét bevezetése 
azonban olyan többletlétszámot 
és -bért igényelne, amelynek 

végleges megoldására 1984-ben 
még nincsenek meg a feltéte
lek. De a kormányzat már az 
idén lehetővé tette központi ke
retből az utazószolgálatot ellá
tó vasutasok műszakpótléká
nak esedékes rendezését. Kü
lönböző központi intézkedések 
várhatók egyes építési-fenntar
tási és műszaki területeken is a 
munkaerőgondok enyhítésére. 
Mindezekre azonban csak vára
kozni nem elég. A saját házunk 
táján is vizsgálni kell, mi a te
endő. 

Már a következő hetekben 
olyan intézkedések kiadására 
lesz szükség, amelyek a szocia
lista munkaversennyel össz
hangban hatékony belső ösz
tönzési rendszer megvalósítását 
szolgálják. Így a belső tartalé
kok feltárásában, a munkaszer
vezettség javításában a koráb
binál nagyobb szerepe lehet az 
egyénnek. a munkahelyi kol
lektívának. 

Éppen egy esztendeje, hogy a 
MÁV a Közlekedési Minisztéri
um keretei közül kiválva önálló 
nagyvállalatként működik. Ez 
idő alatt bebizonyosodott, 
hogy a MÁV-nál is még rugal
masabb, a piachoz jobban 
igazodó munkára van szükség. 
Nyilvánvalóan éreztetik hatásu
kat a nehezebb külgazdasági és 
hazai lehetőségek. és az, hogy a 
hazai szállítási igények elma
radnak a tervezettől. Ezt fájlalni 
lehet. de eredményt csak az 
hoz, ha minél gyorsabban alkal
mazkodnak a megváltozott 
helyzethez, a fuvarpiac terüle
tén kiéleződött versenyhez. 

A szakszervezeti mozgalom 
támogatja a gazdasági vezető
ket a felzárkózásban a gazda
ságpolitikai követelmények
hez. Számolni kell azonban az
zal. hogy ez jelentős üzem- és 
munkaszervezési intézkedések
kel is együttjár, amelyek embe
ri-egyéni érdekekbe, sokeszten
dős szokásokba ütközhetnek. A 

jó szolcásokat természetesen 
meg kell őrizni, de a rossztól, a 
haszontalantól szabadulni 
kell. 

A szakszervezetek támogatá
sa csak akkor lehet eredmé
nyes, ha élvezik a vasút dolgo
zóinak bizalmát. Ehhez pedig a 
dolgozóknak érezniük, tudniuk 
kell, hogy a szakszervezet mel
lettük áll. Nemcsak a bér- és 
szociális kérdésekben, hanem a 
jó munkahelyi légkör kialakítá
sában is: munkájuk, szorgal
muk. emberi jogaik és méltósá
guk tiszteletben tartásáért is. 

A továbbiakban Méhes Lajos 
a hétköznapi munkához s a bol
doguláshoz nélkülözhetetlen 
békéről beszélt. A békéről, ami 
ellen a fenyegetés mind erő
sebb. A nemzetközi helyzetet 
értékelve rámutatott azokra a 
veszélyekre, amelyek az embe
riség jövőjét megkérdőjelezhe
tik. Utalt az Egyesült Államok
nak arra a törekvésére, mellyel 
a kialakult katonai erőegyen
súlyt szándékozik a maga javá
ra megváltoztatni, a rakétatele
pítésekre, a fegyverkezési haj
szára. A szocialista közösségek 
nemzetközi törekvéseinek kö
zéppontjában azonban - hang
súlyozta - a világ békéjének 

megőrzése, biztonságának1 sza
vatolása, a békés egymás ,mel
lett élés politikájának gyakorla
ti érvényesítése áll. 

A béke megőrzése az egyet
len biztosíték hazánk további 
fejlődéséhez is. 

Az elmúlt év őszén a bányász 
brigádvezetők kezdeményezé
sére kibontakozott a hazánk fel
szabadulásának 40. évforduló
jához kapcsolódó munkaver
seny. amelyhez a szocialista bri
gádok széles körben csatlakoz
tak. Most több kollektíva kez
deményezi, hogy az éves fela
datok teljesítését segítő vállala
ti munkaverseny alakuljon át 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaversennyé, s tartson a jö
vő esztendő végéig. Meggyőző
désem. hogy a vasutas kollektí
vák is a régi lendülettel és szor
galommal vesznek részt ebben. 

A vasutasok ünnepét hama
rosan dolgos hétköznapok vált
ják fel. A személyforgalomban 
a nyár. az áruszállításban pedig 
a mezőgazdasági termékek fu
varozása jelent majd nagy erő
próbát. Az Önök munkájának 
sajátossága, hogy az ország 
nyilvánossága előtt zajlik, s az 
év minden napjában, órájában. 
percében mindenütt figyelem
mel kísérik, ellenőrzik tevé
kenységüket. Milliók monda
:-iak véleményt: elismerőt vagy 
marasztalót. Nagy felelősség 
ez! Továbbra is arra a magasfo
kú hivatástudatra, fegyelemre, 
kötelességérzetre van szükség, 
amely az első gőzmozdonyok 
megindulása óta legnagyobb 
értéke a vasutasságnak. 

Pártunk, kormányunk, szak
szervezeti mozgalmunk és dol
gozó népünk nagyra értékeli te
vékenységüket. Méltányolja és 
elismeri azokat az erőfeszítése
ket, amelyeket az utóbbi időben 
tettek, azt hogy nehéz körülmé
:-iyek között is tudtak és tudnak 
ha kell még többet vállalni. 

A 34. vasutasnap ünnepén 
kérem Önöket, hogy további 
közös céljaink megvalósítása 
érdekében olyan lelkesedéssel 
és helytállással végezzék mun
kájukat, mint eddig tették. Min
den emberre, de népre és ága
zatokra is igaz: az ormokra nem 
hívják az embert, oda fel kell 
kapaszkodni. Szilárd meggyő
ződésem, hogy szocialista ren
dünk ereJere támaszkodva, 
pártunk és kormányunk segít
ségével megvalósíthatjuk kitű
zött céljainkat. 

A kormányzatnak és a vas
utas társadalom egészének az 
elkövetkezendő időben egy 
olyan vasút megújítását kell 
megszerveznie, amely méltó a 
MÁV hagyományaihoz. s ké
pessé válik a növekvő hazai és 
nemzetközi szállítási feladatok 
maradéktalan, mind jobban 
korszerűsödő színvonalon törté
nő ellátására. 

Kívánom, érjék el céljaikat 
együtt a vasúttal és külön-kü
lön a magánéletben. Legyenek 
büszkék munkájukra, bízza
nak erejükben és tekintsenek 
bizalommal a jövőbe - mon
dotta végezetül Méhes Lajos. 

A munkásgyűlés Koszorús 
Ferenc zárszavával ért véget. 

• 

Bérpótlékok megállapítása 
A Munka Törvénykönyve 

végrehajtási rendeletének 62. § 
(2) bekezdése értelmében kol
lektív szerződésben bérpótlék 
állapítható meg, ha a dolgozó 
különleges helyen, különleges 
munkakörben. illetve különle
ges munkakörülmények között 
végzi a munkáját. Bérpótlékot 
lehet megállapítani akkor is, ha 
a dolgozó a szokásos munkaidő
beosztástól eltérő időben dolgo
zik, és ezt a személyi alapbéré
nek vagy teljesítmény_bérének 
a megállapításánál nem vették 
figyelembe. Elsősorban szemé
lyi alapbértételek, illetve a 
személyi alapbér megállapítá
sánál figyelem be nem vett, a 
szokásostól eltérő, kedvezőtlen 
munkakörülmények alapján 
van helye bérpótlék megállapí
tásának és fizetésének. A bér
pótlék általában a személyi 
alapbér meghatározott száza
lékában állapítható meg. Ha a 
dolgozót többféle bérpótlék ille
ti meg, csak a személyi alapbé
re után jár a pótlék. Alapsza
bály, hogy a pótlékot pótlékolni 
nem lehet. Bérpótlék abszolút 
összegben is megállapítható. 

Az alapbéresítés 
mellett döntöttek 

vizsgálására. illetőleg a nem fi
zikai munkakörben a pótlék 
alapbéresítésére. 

A záhonyi üzemigazgatósá
gon a munkahelyi pótlékot fizi
kai és nem fizikai munkakör
ben egyaránt alapbéresítették. 
a helyi üzemi demokrácia fóru
mán hozott döntés alapján. 
A rendeltetését már be nem töl
tő pótlék megszüntetése és 
alapbéresítése célszerű. nöyeli 
az alapbér súlyát. mely a MA V
nál a jelenlegi időszakban 
ugyancsak indokolt. 

A kollektív szerződés 
62. §-ában - az 1/1976 (Közl. 
Ért. 2. sz.) KPM sz. utasítás 
alapján - a nem függetlenített 
tűzvédelmi vezető. főfelügyelő. 
felügyelő. körzeti, vonali fel
ügyelő. tűzvédelmi pótlékra va
ló jogosultsága szerepel. 

Bővítették 
a jogosultak körét 

A szabály átdolgozása szer
vezeti változással kapcsolatos. 
Az újbóli megfogalmazás értel
mében az igazgatóságok keres
kedelmi és szállítási, műszaki. 
közgazdasági osztályain, kato
nai és polgári védelmi önálló 
csoportjában, továbbá az 
anyagellátási igazgatóságon. a 

A MÁV Kollektív Szerződés záhonyi üzemigazgatóságon. az 
széles körben élt ezzel a lehető- üzemfőnökségeknél, az orszá
séggel és többféle bérpótlékot gos és igazgatósági osztószer
rendszeresített. Ezek közül a táraknál. az építési főnökségek
mostani módosítás az egészség- nél, az épületfenntartási. az 
re ártalmas pótlékot is érintette. épület- és hídfenntartási főnök
A munkavédelmi szabályzat 12. ségeknél, az I. csoportba sorolt 
számú mellékletéhez kapcsoló- önálló szolgálati főnökségeknél. 
dó és az önálló elszámoló egysé- a Dunai Finomító és Leninvá
geknél készített helyi függelék- ros állomásokon, valamint a 
ben kellett felsorolni azokat a vontatási telepek részmunkakö
konkrét, egészségre ártalmas rű tűzvédelmi ügyintézői e tevé
munkaköröket, amelyekben a kenységükért 10 százalékos 
védőétel megszűnésekor szol- bérpótlékra jogosultak. Az 5 
gálatot teljesítő dolgozókat a,: �zázalékos mértékű bérpótlékra 
egészségre ártalmas pótlék jogosultak köre nem változott. 
megilleti. Ennek mértéke kü- A legutóbbi módosításnál bő
lönböző kategóriákhoz kapcso- vült a nyelvtudási pótlékra jo
lódóan havonta 60-130 Ft-ig gosultak köre is. Nyelvtudási 
terjed. E pótlék rendszeresítése, pótlék annak a dolgozónak jár. 
illetve bevezetése a 27/1980. aki olyan munkakört tölt be. 
(XII. 29.) MÜM. sz. rendeleten amelyben a magyar nyelv mel
alapszik. A hivatkozott rendelet lett az idegen nyelv használata 
- a védőétel megszüntetésével nélkülözhetetlen és ez a mun
egyidejűleg - előírta, hogy a kakör a kollektív szerződésben 
dolgozót, ha olyan munkakört fel van sorolva (Kollektív Szer
lát el, amelyben az 1980. de- ződés 67. §. 2. pontja). Ugyan
cember 31-én hatályos rendel- csak a kollektív szerződésben 
kezések szerint részére védő- kell felsorolni azokat a témakö
étel járt, 1981. január l-1 hatály- röket is, amelyekben az ide
lyal egyszeri alapbéremelésben gennyelv-tudás nem nélkülöz
kell részesíteni, vagy részére hetetlen, de hasznosítható. 
külön pótlékot kell fizetni. A (Kollektív Szerződés 67. § 3. 
MÁV-nál a pótlék bevezetése pontja). E munkakörökben a 
mellett döntöttek az érintett nyelvpótlék mérlegelési jogkör
dolgozók. ben adható, a használat mérté-

A rendelet előírta, hogy a kétől függően. 
pótlék mértékét a munkáltató A munkakörök mindkét terü-
1980-ban védőételre fordított leten bővültek: a MÁV Anyag
költségének, a jogosultak évi ellátási Igazgatóság importcso
átlagos létszámának alapján port-vezetői és a területi igazga
számított, egy főre jutó összege tóságok igazgatóhelyettesei ke
alapul vételével kellett megha- rültek felvételre. Előfeltétele e 
tározni. Ennek a számítási pótlék folyósításának, hogy a 
módnak az alkalmazásával dolgozó nyelvtudását állami 
jött ki a már említett pótlékösz- nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
szeg. A rendelet azt is kimond- vagy azzal egyenértékű bizo
ta, hogy a pótlék folyósításá- nyítvánnyal igazolja. A 4/1982. 
nak, illetőleg fizetésének felté- (III. 12.) MM. számú rendelet 
teleit a kollektív szerződésben mellékletében felsorolt vizsgák, 
oly módon kell szabályozni, valamint az idegennyelv-tudást 
hogy az egy főre jutó ijsszeg igazoló okiratok egyenértékűek 
nem léphető túl. A MA V-nál az állami nyelvvizsgával, illető
nemcsak a jogosultak kapták a leg a nyelvvizsga bizonyítvány
pótlékot, hanem minden dolgo- nyal. 

számú rendelkezés tartalmazza. 
a pótlék alsó és felső határát 
rögzíti az alapbér százalékában. 

A pótlék mértéke európai 
nyelv után 4-8. 8-15%. nem 
európai nyelv után 8-15. 
10-30%. attól függően, hogy a 
dolgozó középfokú vagy felsőfo
kú nyelvvizsgával rendelkezik
e. A pótlék mértékének megál
lapításánál figyelembe kell ven
ni. hogy a dolgozó idegennyelv
ismeretének a munkaköre ellá
tásában milyen jelentősége 
van. 

A különleges szállítmányok 
és szerelvények kísérését. fel
ügyeletét munkaidőn kívül ellá
tó dolgozók díjazását a kollek
tív szerződés 68. §-ának 9. pont
ja szabályozza. Ez annyiban 
változott. hogy a kollektív szer
ződés a fix összegű díjazás he
lyett tól-ig (15-20 Ft között) 
határt állapít meg és a konkrét 
összeg meghatározását helyi 
hatáskörbe utalja, természete
sen a bérgazdálkodásra vonat
kozó előírások betartásával. 

Az 50. § besorolási szabályok
kal foglalkozik. E § 5/d pontjá
nak kiegészítésével az üzemfő
nökségek önálló szabályozási 
jogot kaptak a csoportvezetők 
besorolásának. illetőleg cso
portvezetői pótléknak a szabá
lyozására. Ez elősegítheti a cso
portvezetők munkájának foko
zottabb megbecsülését. 

A 8. számú 
melléklet írja elő 

Minden évben rögzíteni kell 
a kollektív szerződésben a ré
szesedési alap felosztását. ezt a 

8. számú melléklet tartalmaz
za. Ebben van tervezve. hogy a 
MÁV mennyit fordít a munka
verseny jutalmazására. a törzs
gárda tagok megbecsülésére. az 
év végi részesedésre. a gyer 
mekintézmények üzemeltetésé
re. az üzemi étkeztetés rezsi 
költségére, ifjúságpolitikai célra 
stb. 

Korábban a MÁV Kollektív 
Szerződés nem terjedt ki a ne
velő otthonokra és a zenekari 
főnökségekre, mivel ezek válla
lati költségvetési szervek vol
tak, e jellegüket azonban a 
Pénzügyminisztérium meg
szüntette, így a kollektív szer
ződés hatályát ezzel egyidejű
leg már év közben ki kellett ter
jeszteni. A hús árának felemelé
se után az üzemi étkeztetéshez 
a vállalati hozzájárulás mértéke 
50 fillérrel emelkedett. 

A kollektív szerződés módo
sítása az 1984. évi 14. számú 
MÁV Értesítőben megjelent. 
Ezt követően fedvény formájá
ban is kiadásra került. hogy a 
dolgozók saját példányukat ille
tőleg a munkahely példányát 
javítani tudják. Ismételten fel
hívjuk a figyelmet, hogy a kol
lektív szerződésekről szóló 
20/1979. (XII. 1.) MÜM. számú 
rendelet 4. §-ának (3) bekezdé
se értelmében a munkáltató kö
teles gondoskodni arról. hogy a 
kollektív szerződés könnyen 
hozzáférhető helyen (helyeken) 
legyen elheiyezve. Biztosítani 
kell tehát, hogy a dolgozók a 
szolgálati helyeken a kollektív 
szerződést bármikor megtekint
hessék, természetesen a javí
tott, tehát a hatályos szöveget. 

Dr. Garabon Sándor 

zó, aki 1980. december 31. óta A nyelvtudási pótlék !}1érté
került a felsorolásban szereplő két az 1/1982. (Ill. 12.) ABMH 
munkakörbe. Ennek következ- ..---------------------------
tében - a tiltó rendelkezés elle-
nére - az e célra fordítható 
összeget túllépték. Ezekre való 
tekintettel a módosítás során a 
kollektív szerződés 57. § 4. 
pontjának végére a következő 
tiltó rendelkezéseket kellett fel
venni: e pótlékot az 1984. évi 
módosítás hatálybalépését kö
vetően (szerzett jogot tehát 
nem érint), az új belépők, illet
ve a felsorolt munkakörbe ke
rülő dolgozók nem kaphatják. 

Az 5/1983. (XI. 12.) ME. sz. 
rendelet 7. §-ának (4) bekezdé
se előírta a bérpótlékok felül
vizsgálását és csökkentését. En
nek végrehajtásaként került sor 
a kollektív szerződés 60. §-ban 
foglalt munkahelyi pótlék felül-

Műszaki konferencia 
az energi,agazdálkodásról 

A közelmúltban műszaki 
konferenciát tartottak a székes
fehérvári körzeti üzer,1főnöksé
gen, amelynek témája az ener
giagazdálkodás volt. Kuti Ist
ván főenergetikus beszámolójá
ban elmondotta többek között, 
hogy tavaly tizenöt M 62-es so
rozatú mozdony alapjáratát sza
bályozták, s így a mozdonyok 
351 tonna gázolajjal fogyasztot
tak kevesebbet, amelynek érté
ke több mint hárommillió-hét
százezer fo:int. 

A kihasználatlanság miatt 
három személyvonatpár meg
szüntetése 63 tonna gázolaj
megtakarítást eredményezett. 
Télen Székesfehérvár és Buda
pest köz8tt közlekedő 28 sze
mélyvonatot nyok kocsi helyett 
héttel közlekedtettek. az ener
giamegtakarítás értéke 374 ezer 
forint. Az üzemfőnökség terüle
tén soron kívül foglalkoztak az 
energiatakarékossággal kap
csolatos újításokkal. Ezek gaz
dasági haszna egymillió ÍOiint. 
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Reflektorfényben a kocsigazdálkodás (2.) 

A vagonok valutáért futnak 

A MÁV nemzetközi kapcsola
tai a kocsigazdálkodásban is 
hagyományosak. Általában 
szem elött kell tartanunk. hogy 
a szomszédos vasutak is fej
lesztik érdekeltségüket keleten 
és nyugaton egyaránt. A szak
területünk belsö rendjéért, fe
gyelme alakításáért és megszi
lárdításáért érzett felelőssé
günk az egyik feltétele annak, 
hogy ne kerüljünk lépéshát
ránvba a külföldi vasutakkal 
sze�ben, hiszen az a MÁV -
végső soron a népgazdaság -
kapcsolataiban a kötelezettsé
gek teljesítését tenné kérdéses
sé. 

Ami nem lehet 
alku tárgya 

Hiányosságaink indoklása 
közben gyakran hivatkozunk a 
népgazdaság nehéz helyzetére. 
amely összefügg a nyugati tő
késválság „ begyűrűzésével ·•. 
Ezek a körülménvek valóban 
hatással vannak külkapcsolata
ink tartalmára. az exporttermé
kek előállításából adódó ténye
zőkre, árrendszerünk alalkulá
sára stb., de nincsenek közvet
len hatással belső dolgaink 
rendezésére, munkánk, szol
gáltatásaink minőségének ja
vítására, feladataink végrehaj
tásának magasszintü szervezé
sére. Példaként említem. hogy 
nagy hatásfokú gépeket. tech
nológiákat vásárolunk tőkés de
vizáért - mikor mennyiért -. 
ám az ehhez szükséges. kötött 
kiszolgálási fegyelem biztosítá
sa r,em képezheti alku tárgyát. 
Arról magunknak kell gondos
kodnunk. 

Hasonló helvzetben vagyunk 
akkor is, amik�r a MÁV a gyak
ran löketszerűen érzékelhető 
kocsiszükségletek kielégítése 
céljából - a meglévő, viszony
lag nagy saját park ellenére -
kocsit bérel. Ezt a szükségletet 
többnyire nyugati vasutaktól 
konvertibilis devizában meg
állapított bérleti díj fizetése el
lenében tudjuk kielégíteni. Az 
ilyen ügyleteket az esetek több
sé�ében nem a kocsiszolgálat. 
hanem más szolgálati ágak 
szakemberei kezdeményezik -
vezetői közreműködéssel 
gazdaságossági okokra hivat
kozva. Szeri„tünk azonban 
nC'm mmdig kellő körültekin
téssel. Vagyis nem eléggé mér
legPlve, hogy hasonló lehetősé
gek nincsenek-e a rubel elszá
molású relációban. 

Már csak azért is érdemes ezt 
megjegyezni, mert az előbb em
lített szakemberek jól tudják -
ők számították ki -. hogy a 
konvertibilis deviza és rubel ki
termC'lésére fordított 1 devizafo
rinUhányaq értéknagyságrend
jében a MAV-nál egyharmadot 
képvisel a rubel és kétharma
dot a tökés deviza. A gazdasá
gosságnak pedig jelenleg min
denképpen ez a meghatározó 
,énvezője. 

Ugyintézéseinket évek óta a 
középszintűség jellemzi, s a 
MÁV munkáját is közepesnek 
ítélik meg a környező vasutak. 
Vonatkozik ez a munkavégzés 
kultúráltságára, intézményes 
szolgáltatásainkra, a szolgálat
ban levők általános helytállásá
ra. adott esetben a káderkivá
lasztásra, érdekeink védelmezé
sére. J'5l érezzük magunkat 
így, pedig - a mai követelmé
nyek ismeretében - ehhez van 
a legkevesebb jogunk. 

Szóljunk ezek után az OPW
kötelék (a közös vagonpark) ál
tal biztosított lehetőségekről, 
előnyökről, amelyeket _igyek
szünk kihasználni a MA V ko
csigazdálkodásának szervezésé
ben. Mindenek előtt jó, hogy 
hazánk földrajzi elhelyezkedése 
igen előnyös - kocsiellátás 
szempontjából - a szélső el
helyezkedésű vasutakkal szem
ben. Kedvező az is, hogy a fe
dett és nyitott kocsik iránti igé
nyeink kielégítésére az OPW a 
lehető legjobb választékot biz
tosítja. (Természetesen a tanács 

által meghatározott pénzügyi 
vonzatok vállalásának egyide
jűsége mellett.) 

Tavaly a MA V az érkeztetési, 
a ki- és berakási, illetve feladási 
késedelmekből adódó - több
ségében rakott ácsorgások mi
att - üreskocsi-szükségletét 
újabb és újabb mennyiségű 
OPW-kocs1k visszatartásával 
igyekezett fedezni A kritikus 
időszakokban 6000-7000 OPW
kocsitöbblettel dolgoztunk. A 
rosszul szervezett munka, a ra
kottan ácsorgó vagonok, a hosz
szúra nyúlt állomási és ipartele
pi tartózkodások jelentősen nö
velték a kocsiforduló-időt. Rá
adásul a szóbanforgó kocsi
többlet a vonalak átbocsátóké
pességét 1s előnytelenül befo
lvásolta. 
• Az OPW-közösség egyébként 

most, július l-én volt húszéves. 
A közös üzemeltetésnek ebben 
a két évtizedes időszakában -
az alapelveken nem változtatva 
- rendkívül intenzív fejlődés 
következett be, mind a park 
számszerűségét, mind a közös 
üzemeltetési módot tekintve. 
A tanács és a vasutak központi 
szervei a feladatok egyezteté
sét. a részes országok fedett és 
nyitott kocsiigényeinek kielégí
tését, a járművek korszerűsíté
sét, a park egészére kiterjedő 
számítógépes technológia alkal
mazását folyamatosan napiren
den tartják. 

Az egyűttműködésben persze 
zavarok is adódhatnak, de eze
ket elsősorban az időnként ki
alakuló, évközi áruszállítási fel
adatok aránytalanságai okoz
zák. Ilyenkor következnek be a 
vasutak igazi próbatételei. ami
kor megszaporodik a nemzet
közi levelezés. a táviratváltás, 
gyakran miniszteri vagy még 
ennél 1s magasabb szinten. 

Más-más díjtétel 

A külszolgálat dolgozóinak is 
jó tudniuk, hogy az OPW-kocsi
kért különböző összegű díjakat 
kell fizetnünk. Ez az összeg lé
nyegesen több, ha kocsíigé
nyünket a számítási részen túl, 
azaz a no1matív túllépés kere
tén belüli mennyiséggel elégít
jük ki, vagy - az év második 
felében - a legmagasabb prog
resszív bérkategóriába esó 
kocsimcnnyiségeket is hálóza
tunkon ta1tjuk. 

Az elmúlt évben például a 
napi átlagos túllépések megosz
lása - bérkatcgóriák szerinti 
arányban - a következőkép
pen alakult: 

Január és május között a leg
alacsonyabb díjat - 3,70 rubelt 
- fizettük az igénybe vett ko
csik mindegyikéért. (A hálóza
tunkon tartott vagonok 100 szá
zalékáért.) Június és augusztus 
között viszont már csak a ko
csik 21 százaléka esett napi 3,70 
rubeles díjtétel alá, mert 20 szá
zalék után 5,92, további 18 szá
zalékra 7,40 és 41 százalék után 
11,10 rubelt kellett fizetnünk. 
Még több devizát vitt el szep
tember és december között az 
OPW-kocsikkal való rossz gaz
dálkodásunk, mivel az igénybe 
vett vagonok 21 százaléka esett 
napi 18,50 rubeles, illetve 41 
százaléka 11,10 rubeles díjtétel 
alá. 

Más vasutak túllépés- és hi
ányhelyzetei a dolgok természe
téből adódóan az itt bemutatott 
,.MÁV-jelleg"-töl eltérően ala
kulnak. Különösen a földrajzi
lag szélső fekvésű vasutakon 
keletkeznek hiány helyzetek. 
Ezt a jelenséget a park egyen
lőtlen elhelyezkedésének ne
vezzük. 
· Megjegyzendő, hogy a MÁV 

kocsigazdálkodása az OPW-va
gonok felhasználása sz'?mpont
jából tavaly 1982-höz képest lé
nyegesen javult. Megmutatko
zik ez főként abban, hogy 8 szá
zalékkal kevesebb OPW-kocsit 
raktunk meg belföldre, illetve 
16 százalékkal többet részes 
rendeltetéssel, valamint 59 szá
zalékkal szintén többet nem ré-

szes rendeltetéssel külföldre. 
Ebben a MÁV tulajdonát képe
ző OPW-kocsik mennyisége is 
41 százalékkal nőtt. Osszessé
gében ez azt jelenti, hogy a ra
kodási igényekhez kevesebb 
kocsit használtunk fel, ugyan
akkor a korábbi időszakokhoz 
viszonyítva sokkal átgondoltab
ban - a MÁV pénzügyi érde
keltségének megfelelóbben 
szervezve - növeltük az OPW
kocsik átadását a részes vas
utakra. Ezzel csökkentettük a 
MÁV-kocsik részvételét a PPV
forgalomban, és növeltük a sa
ját járműveink nem részesre 
való kiajánlását. E szervezések
ben tovább is arra kell töreked
nünk, hogy a nem részes ren
deltetésű megrakásoknál a 
MÁV-OPW és az idegen 
OPW-kocsik jelenlegi 44,4, illet
ve 55,6 százalékos arányát lé
nyegesen javítani tudjuk. Ez 
ugyanis a konvertibilis devi
zaszerzésnek - a különféle 
szolgáltatásokon túlmenően -
a legjelentősebb tényezője. 

Az eredmények között mél
tán említhetjük, hogy a határ
forgalomban bevezetésre került 
a számítógépes adatszolgálta
tás. A rendszer célja a határál
lomásokon keletkező informá
ciók rögzítésének, feldolgozásá
:iak koszerűsítésével egy olyan 
komplex rendszer létrehozása, 
ami lehetővé teszi a határállo
mási adatfelvétel technológiai 
korszerűsítését és integrálását, 
valamint az adatok folyamatos 
továbbítását a számítógéphez, 
hogy azok az irányítás vala
mennyi szintjén felhasználha
tók legyenek. A gépi adatszol
gáltatás rendszere azonban a 
minőségi elvárásnak még csak 
részben felel meg. Ezen a terü
leten is az érdekeltek gyors és 
hatékony együttműködését, va
lamint az előírt technológiák fe
gyelmezett betartását várjuk, a 
szakvonal következetes ellenőr
zése mellett. 

Saját házunk táján 

Mint az előzőekben már emlí
tettem, az utóbbi időben gyako
ribbak lettek - a két- és több
oldalú tárgyalások rovására -
a közvetlen, írásos és egyéb 
érintkezési formák. Mi több: 
egyes, a vasúti forgalommal 
kapcsolatos kérdések egyezte
tésében diplomáciai szinten is 
sok segítséget kaptunk� Ezzel 
együtt igaz, hogy a MAV-nak 
sok problémát okoz más vas
utak áruforgalmi korlátozása és 
a szomszédos vasutak fogadási 
készségének elégtelensége, 
amelyek egy-egy időszakban a 
tranzitforgalmat is akadályoz
ták. De sörpörjük mi inkább a 
saját házunk táján. 

Vagyis vannak gondok, ame
lyek megoldására a MÁV-nak a 
lehetó legrövidebb időn belül 
lehetőséget kell találnia. Gon
doljunk például a vámhatárfor
galom ban rakodási hiányossá
gok miatt visszautasított kocsik 
nagy mennyiségére. Ezen belül 
csökkent az OPW-kocsik szá
ma. A visszautasított kocsik 85 
százalákát azonban nálunk, bel
földön rakták meg, és jelentős 
részük idegen, RIV-es kocsi. 
Ugyanez a helyzet a javítóbázi
sokra visszavontatott jármű
vekkel is. 

Ebböl arra kell következtetni, 
hogy az exportos kocsik mű
szaki vizsgálata nem ez előírá
sok szerint történik. Elmarad a 
rakodások ellenőrzése is. 
A vámhatárállomásokat így sok 
többletmunka elvégzésére 
késztetjük, holott az előírt tech
nológiák enélkül is eléggé meg
terhelik az ott dolgozókat. 
A MÁV, illetve minden vasutas 
elsődleges feladata az üzemvi
telben: a szállítási feladatok 
maradéktalan végrehajtása 
úgy, hogy belföldi és nemzet
közi kötelezettségeinket egy
aránt teljesíthessük, deviza
szerző és -kímélő munkánkat 
jól szervezetten, az elvárások
nak megfelewen alakítsuk. 

Szentesi Sándor 

Fél évvel a határidő előtt 

Új telefonközpont 
Kunszentmiklós-Tasson 

Június 28-án új, nagy teljesít
ményű telefonközpontot helyez
tek üzembe Kunszentmiklóson. 
A telefongyárban készített 
BK-60 típusú vivőfrekvenciás 
rendszerű készülék létesítését a 
Budapest-Kunszentmiklós
Tass közötti vasútvonalon ko
rábban kis teljesítményű, el
avult hírközlő hálózat tette 
szükségessé, amely nagymér
tékben hátráltatta a forgalom 
és a kereskedelmi szakszolgálat 
munkáját. A régi központ egy 
időben csupán hat beszélgetést 
tett lehetővé. A most átadott 13 

millió forint értékű berendezé
sen százhúszan kommunikál
hatnak egyszerre. 

A munkálatokat ez év elején 
kezdték el, és a kitűzött decem
ber 31-1 határidő helyett. a 34. 
vasutasnap tiszteletére készítet
ték el, illetve helyezték üzembe. 

Az átadáskor Kovács Sebes
tyén Béla a budapesti igazga
tóság osztályvezetője mondott 
köszönetet a telefongyári szak
embereknek és a szerelési mun
kában részt vevő vasutas kol
légáknak. 

(séra) 

Brigádok együttműködése 

A !\I \ \' \'E'zérigazgatÓslÍ!{ lntf'r !,zodali,.,ta brigádja a múlt évb(>n 
komplex E'g)-Ültműködé„t léte„ítelt a �c,.,i igazgatÓ!i>IÍf{ LandJE'r Jenő. 
é,., a mikold igazgatÓ<,IÍf{ Aran� Jáno., .,zodafü,ta brigádjával. A brigá
dok a közelmúltban Budapt".,tf'n munkaértf'kf'zlf'tf't tartottak. mf'lyen 
:\laráz Béla. .,zakosztálpE'ZE'IŐ, majd HE'rnádi J,.,hán é,., Fényf'!, Józ!,E'Í 

va,.,ú1iga2ga1ó értékf'he munkájukat 
(Laczkó Ddikó felvételf') 

özösnézöb n 

Urbán Lajos 
közlekedési 

miniszter 

Az Elnöki Tanács Június 27-én 
a Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottságának 
és a Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa Elnökségének ja
vaslatára személyi kérdések
ben határozott. 
Pullai Árpád közlekedési mi
nisztert nyugállományba vo
nulása miatt, érdemeinek elis
merése mellett tisztségéből 
felmentette: egyidejűleg Ur
bán Lajost, a Közlekedési Mi
niszténum add1g1 államutká
rát közlekedési~ miniszterré 
megválasztotta. 

* 

Urbán Lajos 1934-ben szüle
tett Budapesten. A Budapesti 
Műszaki Egyetemen szerzett 
mérnöki diplomát . . I 955-től 
1962-ig a Magyar Allamvas
utaknál dolgozott különböző 
beosztásokban. Ezt követően 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium főmérnökeként, 
majd 1963-1967-ig az Orszá
gos Ten·hivatal munkatársa
ként tevékenykedett. 
1967-1973-ig az MSZMP KB 
gazdaságpolitikai osztá
lyának politikai murikatársa 
volt. 1973-ban a MAV-vezér
igazgató első helyettesének 
nevezték ki, majd a KPM I. 

Vasúti Főosztály-MÁV Vezér
igazgatóság vezetője lett mi
niszterhelyettest rangban. 
1977. július l-től, miniszteri 
kinevezéséig, kozlekedési mi
nisztériumi államtitkár volt. 

Nagy idők utolsó tanúi 
Kesernyés. bodor füstfelle

gek, pernye, éles fütty, s mély 
dohogással nekilódul a gőzös
vontatású szerelvény. Mennyi 
minden fűződik az utazáshoz'. 
Egykor királyok, államférfiak. 
maharadzsák. ábrándozó szép
lelkek, művészek, kalandorok, 
kalmárok utaztak a luxus pull
mankocsikban. A sínek ország
útjan vágtató kolosszusok kül
leme is megváltozott. Korábban 
volt olyan. amelynek a kémé
nye gólyafészekre, vagy cilin
derre emlékeztetett. Csak az 
idós mozdonyvezetők tudták; a 

speciális kürtők az erdők lomb
jait, a mezők, rónák termését 
védték a tovapattogó szikrák
tól. 

A hatvani vasútállomáson a 
csatlakozásra váró utas például 
megtekintheti az egyik, legelső 
honi tervek alapján készült gő
zöst, amely az 1800-as éw•k vé
gén Budapest-Salgótarján kö
zött közlekedett. Később csak 
az állomáson tolatgatott. Amint 
kitelt az ideje, nyugdíjba vo
nult, s ez a sors várt fiatalabb 
társaira is. 

Igaz. még egy-két gőzösnek 
akad vontatni vagy tolatni való
ja, de napjaik meg vannak 
számlálva. Már jó ideje fokoza
tosan átadják helyüket a kor
szerű dízeleknek, villanymoz
donyoknak. 

Mozdonynéző sétánk kalau
zai régi hatvani szakemberek. 
Üsztöke Ferenc évtizedeket töl
tött, nem is akármilyen „csühö
gők" tengelyein. Sokáig volt 
kormányvonatok mozdonyve
zetője, közben persze közna
pibb szerelvényeké is. 

A mellékvágányon a 301-016-
os pályaszámú mozdony teljesít 
szolgálatot. Az első világháború 
kitörésének évében készült tűz
szekrényével már csak a vonta
tási telep fűtéséhez szükséges 
gőzt állítja elő. De azt sem soká
ig: bizonyítványa szerint 
1988-ig tartható üzemben. 

- Ezek a kiszolgált gőzösök 
kivétel nélkül nagy idők néma 

tanúi - jegyezte meg az idős 
masiniszta. 

Ha felütjük a mozdonyköny
vet, pontos képet kaphatunk ar
ról. hogy merre jártak. miből 
készültek ezek a matuzsále
mek. A konyha „padlója" pél
dául, amin állunk, zólyombrizói 
vaslemezből, másik része We1s 
Mannfred-féle vörösréz lapok
ból. 

Varga János, a hatvani von
tatás mozdonyreszortosa szin
tén gőzösökön kezdte pályáját. 

- Harminc-negyven órás 
szolgálatokat 1s teljesítettünk 
egyhuzamban - mondja. -
Abban az időben az a mondás 
járta: ,,Ahol laktanya van, pi
henünk, ahol vízdaru ott ke
zelünk." 

A legnépszerűbbek természe
tesen a 424-csek voltak. Ponto
san vitték a vonatokat. Akkori
ban ugyanis leváltották azt a 
masinisztát, akmek a szerelvé
nve többször késett. 

-Néhány öreg gőzös még ma 
is ingázik a szárnyvonalakon. 
A 375-026-os például Mátrano
vákra viszi az utasokat. Ám hiá
ba erósek, strapabírók a tűz
szekrények, hiába sajnálkoznak 
a masiniszták. ezek a gépek az 
utolsó kilométereket róják. 

A hajdan német had1vonatokat 
húzó 520-075-ös sorsa is meg
pecsételődött. az idén, augusz
tus 30-ig teljesít csak szolgála
tot. 

Varga János nyaranta az Ady 
Endre Könyvtár és a MÁV által 
közösen szervezett olvasótábor 
diákjait gőzössel viszi nosztal
gia utazásra. Az élet azonban 
nem álmodozás. Évről évre ke
vesebb a gőzösökhöz 1s értő, 
azokat kiszolgáló személyzet. 
Lassan műhely sem lesz. ahol 
karbantartanák, kijavítanák a 
fáradt, öreg gépeket. 

A kocsik ablakából a füzesabo
nyi fűtőház mellett 1s látni néhá
nyat az preg masinákból. Kémé
nyük már nem pipál, kazánjuk
ban nem lobog a láng, vízköves 
tartálvaik üresek. A hatalmas fe
kete - kolosszusok közlekedési 
múltunk mPmentóiként, kihűlve 
várnak a sorsukra. 

Tavaly a füzesabonyi fűtőház 
két 424-ese még vontatta a Párizs
tól Isztambulig közlekedő nosz
talgia Orient-e.rpre.�sz kocsijait. 
Az idén - augusztus 20-án -
gőzmozdony vontatta személyvo
nat indul Szilvásváradra is. Talán 
utoljára ... 

Szöveg: Soós Tamás 
Fotó: Szabó Sándor 

Uaztöke Ferenc a 301-es pz& mellett 
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Korssserűsítésre vár 
as egersssegi lűtőháss Harc a másodpercekért 

A mozdonyszerelők mostoha körülmények között dolgoznak 

Nem kedvezőek a munka
helyi és szociális körülmények 
a zalaegerszegi körzeti üzemfő
nökség vontatási üzemegységé
nél. A közelmúltban személye
sen is meggyőződhettem ennek 
igazáról. Az üzemegységnél 
Kovács Sándor művezető, főbi
zalmi segített eligazodni. A gon
dokról is őszintén beszélt. 

Vissssatérő ténia 

- A Ez-motorok szerelési 
körülményei már kritikán aluli
ak - magyarázza. - Nincs al
katrész, és kevés a kéziszer
szám. A fűtőház egyik részéről 
a télen elvitte a szél a tetőt. Ezt 
azóta rendbehozták. Ez a csar
nok csak gőzösök és Ab-moto
rok szerelésére alkalmas. A Bz
k, az M 62-esek, M 43-asok ja
vításához oldalaknákra lenne 
szükség. Ennek hiányában há
ton fekve, térdelve lehet csak 
szerelni. 

- A termelési tanácskozá
soknak ez évek óta állandó té
mája - mondja Szarka Lajos 
szb-titkár. - Eddig csak rész
ben orvosolták a panaszokat. 
Szinte minden hónapban meg
fogalmaztuk véleményünket 
(keserveinket) az információs 
jelentésben, de ennek is kevés 
volt a foganatja. 

- A kéziszerszámok hiánya 
is sokáig hátráltatta a munkát 
- veszi át ismét a szót Kovács 
Sándor. - Nekünk kellett szer
számot eszkábálni, ha dolgozni 
akartunk. Az alkatrészellátás 
pedig ma is akadozik. Nincs 
AC-pumpa, csapágy, persely, 
és nem kapunk csereadagolót a 
MAN-motorokhoz. A vasútnak 
nagy szüksége van a jó mozdo
nyokra, ezért egyszer Pestre 
küldtem egy szerelőt anyagért. 
Majdnem fegyelmit kaptam 
miatta, pedig én jót akar
tam ... 

Mosolyogva mesélték a sze
relők, hogy a korábbi 80 ezer 

kilométer helyett január l-től 
120 ezer kilométer lefutása után 
szervizelik a járműveket. Lehet, 
hogy ezáltal sok olaj takarítható 
meg, de az alkatrésztörés sok
kal gyakoribb. Amit nyerünk a 
réven, elveszítjük a vámon. 

A vontatási üzemegység épü
lete régi, kopott, de a fűtőház 
udvarán betonozott a gyalogút. 
Társadalmi munkában építet
ték a vasutasok. 

Kiss Róbert, az üzemfőnök 
műszaki helyettese nem szíve
sen fogadott. 

- Erdeklődjön feljebb! -
tanácsolta. Információim 
szerint egyébként megvc.n a 
pénz az építésre, csak a tervdo
kumentáció hiányzik. 

Kiss Róbert kikísér a fűtő
házba. Mutatja, hogy nemrégen 
betonozták le a szerelde útjait, 
magyarázza, hogy szódavizet is 
ihatnak a munkások, és hama
rosan felszerelik a bojlert is, 
hogy legyen meleg víz. Az ered
mények felsorolása után gyor
san távozik. 

Kineh van 
igassaP 

A csarnok szerelővágányain 
Ab-, M 43-as és Ez-motorok so
rakoznak. Az egyik csehszlovák 
motor mellett a hideg földön 
háton fekve szerel valaki. Meg
szólítom. 

- Nem kényelmetlen így? 
Felnéz rám. Meglátja a ke

zemben a jegyzetfüzetet és a ce
ruzát. 

- Feküdjön ide mellém, és 
jegyzeteljen vagy fél órát, majd 
megtudja - válaszol önérzete
sen. - Nem leányálom nyolc 
órán át így dolgozni! 

Farkas Ernő motorszerelő 19 
éve dolgozik itt. Nem rejti véka 
alá a véleményét: 

- A rossz munkahelyi kö
rülmények miatt az ipari ta
nulók, fiatal szakemberek 
gyorsan továbbállnak, vagy 

mozdonyvezetők lesznek. Iga
zuk van. Négy esztendeje javít
juk ezeket a gépeket. Azóta 
már lehetett volna orvosolni a 
gondjainkat. Tudjuk, hogy ne
hezebbé váltak a gazdasági kö
rülmények, de a szerelés felté
teleit Nagykanizsán, Pécsett és 
Szombathelyen is meg tudták 
teremteni. Miért vagyunk mi 
mostohagyerekek? 

Bányai János motorszerelő 
helyesel, majd megjegyzi: 

- Szívesen vállalnánk társa
dalmi munkát is a szerelő oldal
aknák építésénél. Az egyik vá
gánynál már készült egy, rész
ben társadalmi munkában. 

Ellentétel: 
a soh táppén• 

Közben több szerelő is köze
lebb jön, érdeklődve hallgatják 
a beszélgetést. Az egyik meg
jegyzi: 

- Eddig senki sem kérde
zett bennünket, hogy milyen a 
munkahelyi közérzetünk. 

- Valamit már tenni kellene 
- szól közbe Bakony János 
csoportvezető, a KÜF szakszer
vezeti bizottságának tagja. -
A fűtőház 1909-ben készült. 
A tető nincs szigetelve. Ha kint 
mínusz tíz fok van, itt bent ket
tővel kevesebb. A mostoha kö
rülmények megviselik az embe
reket. Nálunk van a legtöbb 
táppénzes beteg. 
· Horváth Imre általános re
szortossal, a műhely pártalap
szervezetének titkárával az ud
varon beszélgetek. 

- Egymillió forint kellene 
az átépítéshez - mondja. -
Szívesen vállalnánk társadalmi 
munkát is, ha sor kerülne a fel
(1jításra. Megértjük a vasút 
pénzügyi gondjait, türelmesek 
vagyunk, de jó lenne, ha végre 
már minket is megértene vala
ki. 

Sz. Jakab L.tván 

- Debrecen, Debrecen, Haj
dú-expressz indul az 5. vá
gányról . . . - harsogja a han
gosbemondó. 

A mozdonyvezető leszáll, 
körbejárja a gépet, tapogatja a 
csapágytokokat, majd elégedet
ten felkapaszkodik a lépcsőn. 
Én utána. 

- Melegszik a csapágy? -
kérdezem bemutatkozás után. 

- Szerencsére nem, de azért 
jó, ha megnézem néha. Egyszer 
jártam már úgy, hogy kiolvadt. 
Azóta óvatos vagyok. 

Itt az indulás ideje. A jelző 
azonban változatlanul vörös. 

- Mehetnénk már! Úgy lát
szik, még beállítanak egy-két 
vágányutat. Talán az fonto
sabb?' - csóválja a fejét. 

- Nyíregyházáról is három 
perc késéssel indultunk. Mióta 
120 km-rel mehetünk, nem tud
juk a késéseket behozni. 

Két perc múlva szabad az út, 
indulhatunk. A sebességmérő 
mutatója kattogva indul a 
100-as felé, hogy aztán azt is el
hagyva 120-nál állapodjon meg. 
Itt már 120 kilométeres a pálya. 

- Mióta dolgozik a gépen? 
- kérdezném a mozdonyveze-
tőt, de meg kell ismételnem a 
kérdést. Halkan kérdeztem ta
lán? Vagy a villanygép túl han
gos? 

-1959-ben kezdtem, gőzö-
sön. 

- És villanygépen? 
- 1970 óta. 
A 120 kilométeres sebesség 

nem tart sokáig. Lassítani kell, 
mert Hajdúszoboszló követke
zik. Begördülünk az impozáns 
állomásépület elé. Kevés vára
kozó utas van. Úgy látszik, nem 
ma van a turnusváltás az üdü
lőkben! 

- Hát akkor gyerünk! -
szól a vezér, és ráteszi a kezét a 
menetszabályozóra. A gép meg
indul. 

- Legközelebb csak Kőbá
nya-Kispesten állunk meg? 

- Reméljük. 
Püspökladány előtt felszisz

szen a fékezőszelep. 

- Baj van? 
- Á, dehogy. Rossz a vá-

gány, itt „csak" 100-zal halad
hatunk át. 

A talpfák között itt is. ott is 
világosszürke foltok jelennek 
meg. Sáros az ágyazat. Ugrál a 
gép, billeg jobbra, balra. Ezt az 
átmenő fővágányt is át kellene 
építeni. 

* 

Karcag előtt újra lassítunk, 
sárgát mutat a jelző. figyelem, 
amint a gépen is kigyullad a 
sárga kontrol-lámpa. Ha most 
vörös jelző mellett haladtunk 
volna el, már befékezett volna a 
vonat - állapítom meg ma
gamban, aztán újra a vezér 
hangját hallom. 

- Tehervonat van előttünk. 
Azután mégsem kell a követ

kező jelzőnél megállnunk, mert 
közben sárgára váltott. 

- Baj lesz - szólal meg új
ra a vezér, amint Karcag váltó
in csattogunk. - Nincs kijárat. 

A forgalmi iroda előtt már 
vár a szolgálattevő. Rövid el
igazítás, utána előre mehetünk 
a kijárati jelzőig. 

- Vágányzár van a bal vá
gányon, a helytelenen meg sze
mélyvonat jön szembe. Várni 
kell! - kapom a tájékoztatást. 

- Személyvonat? - csodál
kozom. De hisz ez expressz! 
Nem ennek van elsőbbsége? 

- Elvileg igen. Ám. ha Kis
újszállás elküldi a személyvo
natot, nincs mit tenni. Az isko
lában bezzeg belénk verik, mi a 
fontossági sorrend. Csak velük 
nem tanítják meg. 

Ebben a „velünk"-ben most 
hirtelen benne érzem az évtize
dek óta felhalmozódott szakmai 
lekicsinylést. 

- Jó, jó, de hát K.isújszállás
nak csak tudnia kellene, hogy 
jön a Hajdú-expressz, hogy vá
gányzár van, és a helytelenen 
kell közlekednünk! Vagy nem? 
Vagy a menetirányító nem tud
ja?! 

- Gyakran van ilyen! - le
gyint a kezével. Nemrég utaz
tam ezzel a vonattal, és ugyan-

így álltunk, mert vártunk szem
ből egy másik vonatot. Fél órát 
vártunk, végül már köpködtek 
az utasok. amikor valaki men
tegetni próbálta a vasutat. Ez a 
véleményük. Hát nem jogosan? 

Az órámra nézek; már 10 

perce várjuk a személyt, ami
kor végre feltűnik. és berobog 
az állomásra. Indulhatunk. Fo
kozatosan felgyorsul a gép. ám 
Kisújszállás előtt újra fékezni 
kell. A bejárati jelzőn villogó fe
hér fény jelzi, hogy legfeljebb 
15 km/óra sebességgel haladha
tunk be az állomásra. 

- Hívójelzés - dörmögi a 
vezér a fogai között. 

A forgalmista vár bennünket, 
a felvételi épület előtt megál
lunk. Bizonyára a szegedi gyor
sot várják. A kalauz négy kocsi
val hátrébb kézzel-lábbal ma
gyaráz, mire megértik, hogy ez 
nem Szegedre megy. A kisúj
szállási hangosbemondó elmu
lasztotta volna a tájékoztatást? 
Indulunk tovább, már 20 perc 
a késésünk. A gép újra meg
megugrik egy-egy világosszür
ke foltnál - most már tudom, 
hogy ott sáros az ágyazat. 

Fegyvernek-Örményest el
hagyva újra lassítani kell, 60 
km/órás lassújel figyelmeztet 
erre. Pályamunkások rebben
nek szét előttünk. Szajolban 
megnézem az órám, meg az 
üveg alatt kifeszített szolgálati 
menetrendkönyvet: 22,5 perc 
késéssel megyünk. Lassújel kö
vetkezik ismét: 80 km/óra. 

- Nem unatkozik egyedül. 
amikor CSM-ben megy? - kér
dezem a vezért. 

- Megszokja az ember. 
- úgy tudom, a mozdonyve-

zetők keveslik azt a pótlékot, 
amit a CSM-es közlekedésért 
kapnak. Mit szól hozzá? 

- Mi sok mindennel nem 
értünk egyet - mondja kiáb
rándultan. 

- Például? 
- Én 50 forint fizetéseme-

lést kaptam. Van, aki 350-et. 
De ez az én egyéni gondom. 
Sok a cipelni való. Hozni kell a 
munkavédelmi sisak bélését, a 

---------------------------------------------------------------------, munkaruhát, az olajos kesztyűt, 

Apáról fiúra 
, 

A nagykanizsai Farkasfalvi hogy most, az utolsó utamon 
család ízig-vérig vasutasdinasz- ,,fekve maradjak", annál na
tia. Már az idősebb Farkasfalvi gyobb szégyent nem tudtam 
János is azzal dicsekedhet, volna elképzelni - közli moso
hogy apja, sőt anyai ágon a lyogva a szikár mozdonyveze
nagyapja is a vasutat szolgálta, tő. - Most, hogy immár ne
ahogyan ő mondja: természete- gyedik éve a Maestrált viszem 
sen Nagykanizsán. S hogy a fiú, - sajnos ma utoljára -, na
Farkasfalvi II. János szintén gyon ügyeltem mindenre. Nem
mozdonyvezető lett, az sem zetközi ·gyorsot vinni rangot je
meglepetés. Itt szolgáltak nagy- lent. Ki kell érdemelni, a biza
apái, a nagybátyja, s unokaöcs- lomnak meg kell felelni, s ez fo
cse és sógora is a MÁV alkal- kozott figyelmet követel a sze-
mazottja. Nekik. akárc�ak mélyzetétől. 
számos társuknak, a VASUT, 
így, csupa nagybetűvel, ma is 

� 
szent és sérthetetlen. 

2· . 

Megállás nélkül robogunk, a 
sebességmérő mutatója csak 
ritkán esik 100 kilométer alá. 

Hogy a 37 évi szolgálat után Közben szigorú pontossággal 
nyugállományba vonuló moz- 60 másodpercenként megszólal 
donyvezető utolsó aktív 40 per- az éberségjelző, és ha ilyenkor 
cének tanúja lehessek., Balaton- nem nyúlna hozzá a rutinos 
szentgyörgyön szállok fel az M kéz, 5-6 másodpercen belül 
62-esre. Ezúttal kivételesen már megállna a szerelvény. S bi
van egy kísérője Farkasfalvi Já- zony a mozdony fekete doboza, 

·nosnak, Pujcsek József utazó vagy ahogyan itt hívják: ,,árul-
mozdonyfelvigyázó személyé- kodó Júdás" mindent rögzít, 
ben. Bár ő jobbára a fiatalokat márpedig egyik mozdonyveze
oktatja, most a régi kolléga tőt sem dicsérték meg a szük
mozdulataira ügyel féltő gond- ségtelen fékezésekért. 
dal. - Furcsa világ ez. Arcról is-

- Egy ilyen mozgalmasan merem a budapesti vonal mel
töltött élet után az utolsó uta- lett az állomásokon dolgozó 
zás lelkileg megviselheti az em- vasutasokat. Üdvözöljük egy
bert, gondoltam, jobb lesz, ha mást, pedig többségükkel még 
János elé megyek. Balatonsze- egy szót sem váltottam, csak el
mesen szálltam fel mellé - robogok mellettük. Holnaptól 
magyarázza Pujcsek József. már lesz időm beszélgetni, ha 

- Hát bizony ez az út arra tévedek - meditál Farkas
olyan, mint az első. Tele va- falvi János. 
gyok feszültséggel. Még a fele- Ismét csend telepszik kö
ségemríek sem mertem meg- zénk, csak a mozdonyvezető ke
mondani, hogy egész éjjel nem ze és szeme dolgozik. Figyeli a 
aludtam. Azért izgultam, ne- jelzőket, dudál az átjárók előtt, 

s csak Nagyrécse közelében, a 
,,Sóhajok hídjánál" derül fel is
mét. 

- Amikor még gőzösökkel 
jártunk erre, akkor kapta a ne
vét. Amíg felért a szerelvényé
vel ezen a kaptatón a vezér, bi
zony gyöngyözött a homloka. 
A hídnál azonban felsóhajtha
tott, mert innen már begurult 
Kanizsára. 

- De hol volt itt a híd? Csak 
két pillért láttam. 

- Időközben lebontották, ez 
csak a mi emlékezetünkben él 
már. 

És faggatjuk a múltat, van 
miről mesélni, miközben gyor
san közeledünk Nagykanizsá
hoz. 

- Nagyapám és apám után 
én is a vasútnál jelentkeztem 
munkára. 1947. szeptember el
sején géplakatosként kezdtem 
az akkori fűtőházban. Micsoda 
öröm volt! Kétszáz jelentkező 
közül húszat vettek föl, s én 
köztük voltam. Akkor még be
csülete volt a vasútnak. Utazni 
1951-ben kezdtem. Ma havonta 
220-230 órát szolgálunk, régen, 
a „gőzös" időben a 400 óra sem 
volt ritka. Tizenöt évet kellett 
várnom, amíg dízelre kerülhet
tem. 

- Emlékek? 
- Van bőven, ilyen is, olyan 

is. De így utólag csak azt 
mondhatom: minden szolgálat
ban töltött óra szép volt. 

Mi tagadás, innen a kétméte
res ma�asságból élmény nézni 
a tájat. Am miután közel 40 per
ce tudom, hogy a vezér bioló-

giai szükségleteit csak a végál
lomáson végezheti el, megkér
dőjelezem e szépséget. Szóvá is 
teszem. 

- Hja, kérem, aki nem tud 
magának parancsolni, az ne jöj
jön a vasúthoz. Itt rend és fe
gyelem van. Nincs vasárnap, 
i.innep. A vonatoknak menniük 
kell. Mégis azt mondom, amit 
az előbb: szép élet a miénk. 

[Il 
Farkasfalvi Jánosnak már 

csak volt. mert immár nekünk 
áll a nagykanizsai állomás bejá
rati jelzője. Mozdonyunk a pe
ron végében áll meg. Virágcso
korral fogadják a régi kollégát, 
akinek rendben letelt az utolsó 
szolgálata. A váltótárs is itt vár
ja. Az pedig nem más, mint a 
fia. Ahogyan ez ilyenkor szo
kás, egy ölelés a papának, és 
fellép, mert a Maestrált időre 
várják Gyékényesen. Farkas
f alvi II. János nemcsak a hiva
tást, de a mozdonyt. sőt a „for-

dát" is örökölte. Ezentúl ő megy 
reggel a Kanizsa expresszel, s 
hozza „le" a nemzetközi gyor
sot. 

- S még a vasút is takaré
koskodhatott - jegyzi meg tré
fásan az egyik kolléga. - A fül
kében ugyanis fémtáblán lóg a 
mozdonyra beosztott állandó 
személyzet neve. Ezúttal a régi 
nevet nem kell levenni. 

- És most mi lesz? - fordu
lok az apához, a néhány perces 
nyugdíjashoz. 

- A gépem jó kezekbe ke
rült. A fiamba én oltottam be a 
vasút varázsát. A gimnázium és 
a katonai szolgálat után ő azon
nal ide jelentkezett. Tavaly óta 
már CSM-ben utazik. Én pedig 
majd átállok egy más életrit
musra. Mivel 1952 óta párttag 
vagyok, a jövőben is találok el
foglaltságot a vasúton, mert ne
künk külön nyugdíjas pártalap
szervezetünk van. Igy nem sza
kadok el a szakmámtól, a kol
légáktól. Legfeljebb ezentúl 
nem mozdonyvezetőként, ha
nem utasként szállok a vonatra. 

Győri András 

utasításokat, menetrendeket, 
aztán valami ennivalót is. Kí
váncsi lennék mit szólna a KÖ
JÁL, ha belenézne egyszer a 
táskánkba. 

Ceglédbercel-Cserőnél já-
runk. Újra lassítunk: 60 km! 
órás a lassújel. 

- A jelentkezési helyen 
nincs hová eltenni ezeket a dol
gokat. De még arra sincs lehe
tőségünk Nyíregyházán, hogy 
jelentkezés előtt, vagy után ke
zet mossunk valahol. 

Albertirsánál újabb lassújel 
vár ber.nünket 60 km/órával. 
Szigorúan tartjuk a 22,5 perces 
késést. Pilis - megint 60 km/ 
órás lassújel, újabb időveszte
ség. Már alig győzöm számolni. 
Vecsésen 40 km/órára kell 
csökkenteni a sebességet. 

Amint az újabb lassújel véget 
ér, gépünk nfm akar gyorsulni. 

- Valami nincs rendben -
mondja és újra meg újra végig
nézi a műszerfalat. - Meg kell 
állni. Bemegy a mozdony belse
jébe- - Most már rendben -
mondja megkönnyebbülve. Le
rázódott egy biztosíték. 

Pestlőrincnél járunk, amikor 
hirtelen leállnak a motorok. 

- Feszültségkimaradás 
jegyzi meg a vezér, és együtt fi
gyeljük a műszereket. 500 mé
ter után belendülnek a muta
tók. Kőbánya-Kispestre érünk. 
a késés 23 perc. 

A Nyugati pályaudvar követ
kezik. Elbúcsúzom a mozdony
vezetőtől. 

* 

Két héttel később ismét a 
Hajdú-expresszen utaztam. Saj
nálom, hogy nem ekkor száll
tam fel a gépre, és nem ezt az 
utat írtam le. Ezúttal ugyanis 
hajszálpontosan indult és érke
zett az expressz a Nyugatiba. 
Akik azonban ritkán utaznak, 
és éppen akkor késik a vonat, 
nem vigasztalódnak azon, hogy 
máskor mások pontosan érkez-
nek. Dobos Péter 



6 )1 A G Y A R \' .\ S l T A S 1984. J(Lll'S 12. 

Száz év fegyelmezési krónikája (5.) 

A fegyelmi bíróságok hatásköre 
A szolgálati rendtartásban a 

fegyelmi jog reformjának lé· 
nyegét a már említett újítások 
közül a különböző szinten és 
célból alakított fegyelmi bírósá
gok szE>rvezetének létrehozása 
és hatáskörének megállapítása 
jel!.'ntette A vonatkozó törvénv· 
cikk alapján többféle fegyel�1 
�íróságot kellett létrehozni. 
lgy; elsőfokú fegyelmi bírósá
got kellett alakítani az igazga
tóság, valamint minden üzlet
vezetőség központjában. Az el· 
sőfokú fegy!.'lm1 bíróság hatás
köre valamennyi állandó alkal
mazott fegyelmi ügyének tár
gyalására kiterjedt. E hatáskör 
alól kivételt képeztek az állan
dósított nap1béresek és mun
kások. akik fegyelmi ügyeinek 
tárgyalására külön fegyelmi bí
róság elnevezéssel kellett bíró
ságot alakítani, ugyancsak az 
igazgatóság és valamennyi üz
letvezetőség központjában. 
E külön fegyelmi bíróságot az 
jellemezte, hogy az állandósí
tott nap1béresek és munkások 
fegyelmi ügyeiben csakis a 
szolgálatból való elbocsátást 
vagy a szolgálatban való meg
tartást kimondó határozat meg
hozatalára volt hatásköre. A na
pi béresek és munkások külön 
fegyelmi bírósága csak olyan 
<>setekben járt el, amelyekben a 
felsőbbség a fegyelmi úton való 
elbocsátás kimondása céljából 
indította meg az eljárást. 

Kivételes 
fegyelmi hatóság 

A külön fegyelmi bíróság íté
lete megfellebbezhetetlen és ki
hirdetésével egyidE>jűleg jog
erős volt 

A másodfokú fegyelmi bíró
ságot csak az igazgatóságnál 
kellett szervezni és hatásköre 
az elsőfokú fegyelmi bíróságok 
által hozott határozatok elleni 
f Pllebbezések elbírálására ter
jedt ki. A vasútigazgatóság el
nöke, az igazgatók, igazgató
helyettesek. az üzletvezetők. to
vábbá azok az alkalmazottak, 
akik szolgálattételre bármelyik 
minisztériumba vagy egyéb ál
lami hivatalba voltak berendel
ve. nem tartoztak a vasútnál 
szervezett fegyelmi bíróságok 
hatásköre alá. Az e kivétellel 
é1intettekre vonatkozó fegyelmi 
eljárás szabályainak megállapí
tása a kereskedelemügyi mi
niszter feladata volt. 

A törvénycikk a rendes fe
gyelmi bírósági eljárás mellett 
mpgadta a vasútigazgatóság
nak azt a jogot, hogy mint kivé
tPles fegyelmi hatóság, az alak
szPrűséghez kötött rendes fe
gyelmi eljárás mellőzésével és 
minden jogorvoslat kizárásával, 
kimondhatta fegyelmi bünteté
sül a szolgálatból való elbocsá
tást. Fegyelmi intézkedésről lé
vén szó. ezt a határozatot a fe
gyelmi bíróságnak az azonnali 
l'lbocsátást kimondó jogerős 
ítéletével egyenlő hatályúnak 
és r"ndes bírói úton meg nem 
támadhatónak kellett tekinteni. 

A vasútigazgatóság mint ki
vételes fegyelmi hatóság e ha
táskörét csakis a tömeges mun
kamegszüntetésben való rész
vétl'l. vagy forgalmi zavart elő
idéző közömbös szolgálatteljesí
tés. valamint az ezekre irányuló 
bujtogatás. izgatás, összebeszé
lés bizonyítottsága alapján gya
korolhatta az alkalmazottakkal 
szemben. E rendkívüli fegyelmi 
jogot a cselekmény elkövetésé
től számított három hónap eltel
tPvel már nem lehetett gyako
rolni. 

Az országgyűlés közlekedés
ügyi és igazságügyi bizottságai 
átérezték annak szűkségét, 
hogy a törvény a sztrájk és a 
közömbösség mérhetetlen ve
szélyeivel szemben olyan intéz
kedéseket tartalmazzon, ame
lyek a fegyelmi és büntető eljá
ráson kívül. gyorsaságuknál és 
szigorúságuknál fogva, a szol
gálati kötelezettségek tömeges 
megszegésével szemben hatá
lyos megelőző és megtartó esz
közt képezzenek. A bizottság 
emellett azt a megoldást is ke-

reste, amely a már említett ok
ból történt elbocsátásoknál a 
vétlenek bűnhődését kizárta. 
A bizottságok az erre vonatkozó 
biztosítékot egy, az igazgató
ságtól független, állandó bíró
ság felállításában vélték megta
lálni. amelyhez a fegyelmi eljá
rás mellőzésével elbocsátott al
kalmazottak fellebbezéssel for
dulhattak. Az. hogy az e célból 
szervezett bíróság állandó jel
leggel és nem csak a sztrájk 
idején működött, elfogulatlan 
ítélkezést biztosított. 

A fegyelmi jog 
gyakorlói 

Fegyelmi eljárást kezdemé
nyezhettek: 

- a kereskedelemügyi mi

niszter, továbbá a vasúti és ha
Jozasi főfelügyelőség vala
mennyi alkalmazottja ellen, 

- A vasútigazgatóság elnö
ke - az igazgatók kivételével 
- a többi alkalmazott ellen, 

- vasútigazgatók az 
igazgatóhelyettesek, üzletveze
tők és üzletvezető-helyettesek 
kivételével - a i•ezetésük alatt 
álló szolgálati ághoz tartozó 
tobbi alkalmazott ellen, 

- az üzletvezetők - az üz
letvezető-helyettes, számosz
tályfőnök és ennek kirendelt 
helyettese kivételével - az alá
juk rendelt többi alkalmazottal 
szemben, 

- minden szolgálati főnök 
az alája rendelt napídíjasok, 
napibéresek és munkásokkal 
szemben, 

- egyéb esetben a három 
évnél rövidebb idő óta szolgá
latban álló. ideiglenesen alkal
mazott havidíjasok, napidíja
sok. napibéresek és munkások, 
valamint a külön szerződéssel 
felvett alkalmazottak fölött, to
vábbá - az elbocsátás kivételé
vel - a megszakítás nélkül há
rom évnél hosszabb idő óta 
szolgálatban álló napibéresek 
és munkások fölött a fegyelmi 
jogot a rendes fegyelmi eljárás 
és fegyelmi bírósági tárgyalás 
mellőzésével az a följebbvaló 
gyakorolta. akit a kinevezés, il
letőleg a felvétel joga megille
tett. 

A szolgálati rendtartás az ille
tékesség vonatkozásában olyan 
rendelkezést tartalmazott, hogy 
ha a fegyelmi vizsálat külön bö
ző üzletvezetőségek, vagy az 
igazgatóság és az üzletvezető
ség alatt álló több állandó alkal
mazottra tPrjedt k1, ilyen eset
ben a fegyelmi ügyek tárgyalá
sára a központban alakított el
sőfokú, illetve külön fegyelmi 
bíróság volt illetékes. A már 
említett elsőfokú fegyelmi bíró
ságok. a külön fegyelmi bírósá
gok, a másodfokú fegyelmi bí
róság. a kivételes fegyelmi ha
tóság, továbbá az állandó fe
gyelmi bíróság a többféle elne
vezés ellenére végül is csak két
féle fegyelmi bíróságot, vagyis 
egyrészt az állandósított napi
béresek és munkások, másrészt 
az egyéb állandó alkalmazottak 
(tisztviselők, ét'i fizetéses egyéb 
alkalmazottak, állandósított 
hm...'idíjasok és napidíjasok) bí
róságait jelent�tte. Az egyéb ál
landó alkalmazottak fegyelmi 
bíróságainak hatásköre viszont 
a hatóságuk alá tartozó alkal
mazottak összes fegyelmi 
ügyeire kiterjedt, de ezek a bí
róságok első és másodfokúakra 
oszlottak. Másodfokú bíróságot 
minden vasútnál (állami és ma
gán) egyet-egyet kellett felállí
tani. 

A kereskedelemügyi minisz
ter a fegyelmi bíróság szerveze
te tekintetében kivételesen en
gedélyezhette azt is, hogy több 
alsórendű vasút közös fegyelmi 
bíróságot állítson fel. 

A fegyelmi bíróságok szerve
zetének és feladatának további 
elemzése előtt, a logikai sor
rend kedvéért meg kell említe• 
ni, hogy a szolgálati rendtartás 
a fegyelmi eljárást két fő részre 
tagolta: a vizsgálatra é.s a bíró
sági tárgyalásra. E tagolásra 
azért volt szükség, mert a bizo
nyítás felvételének nemcsak a 

vádemelés. hanem az ítélkezés 
céljaira is rendszerint a fegyel
mi bírósági tárgyaláson kívül, 
azt megelőzően kellett megtör
ténni. Szükség esetér. természe
tesen nem volt kizárt a b1zonví
tásnak a bíróság előtt való ·is
métlése, vagy a bíróság által 
közvetlenül történő felvétele. 

Olyan esetben, amikor a bi
zonyításfelvétel bírói úton vagy 
szakszerű szolgálati vizsgálat 
(pl. balesetvizsgálat. pénztárro
vancsolás) során már megtör
tént. a külön fegyelmi vizsgálat 
feleslegesnek mutatkozott. 
Ilyen ok miatt a fegyelmi eljá
rásnak ez az előzetes szakasza 
elmaradhatott. Minthogy a bi
zonyítás felvétele egyrészt lé
nyegesen befolyást gyakorolt a 
fegyelmi ügy érdemleges elbí
rálására, másrészt szolgálati 
ágazatok szerint különleges 
szakismereteket igényelt: a 
szolgálati rendtartás a fegyelmi 
vizsgálatot külön - a bíráké
hoz hasonló - eskü alatt álló 
vizsgálóbiztosokra bízta, akik
től természetesen ugyanazt a 
pártatlanságot kellett megköve
telni, mint a fegyelmi bíróság 
tagjaitól és így az érdekeltség 
szabályait rájuk is ki kellett ter
jeszteni. 

1 

A vizsgálóbiztos 
feladatai 

A fegyelmi vizsgálóbiztoso
kat a vasút igazgatósága nevez
te ki, mégpedig a minden szem
pontból kifogástalan szolgálati 
múlttal bíró, feddhetetlen elő
életű, megbízható alkalmazot
tak közül. 

A vizsgálóbiztos a döntő je
lentőségű vallomást tevő tanút, 
az aggályosság esetét kivéve, 
eskü alatt volt köteles kihallgat
ni. Erre azért volt szükség, mert 
a korabeli büntetőtörvény
könyv a közhivatalnoknak - a 
fegyelmi eljárás során tett ha
mis tanúvallomással szemben 
- az akkori felfogás szerint 
csak akkor nyújtott védelmet, 
ha a tanú a vallomását esküvel 
megerősítette. Erre vonatkozó
an az 1978. évi V. törvénycikk 
220. §-a tartalmazott rendelke
zést. A vizsgálóbiztos feladata 
volt továbbá kihallgatni a ter
heltet, a panaszost és szükség 
esetén a szakértőt is. 

Igaz, hogy a fegyelmi vizsgá
lónak e joga csak elvben adott 
lehetőséget a cselekmény elkö
vetése körülményeinek kiderí
tésére és bizonyítékok beszer
zésére, mert a tanú az esküt 
megtagadhatta. továbbá a bizo
nyítás anyaga tanúzási kény
szer hiányában hézagos marad
hatott, mivel a vizsgálóbiztos a 
tanúkkal szemben kénvszerha
talommal nem rendelk�zett. 

A fegyelmi vizsgáló egyik 
igen lényeges feladata volt ar
ról gondoskodni, hogy mind a 
vád, mind a védelem megalapo
zására szolgáló tények és vallo
mások tárgyilagosan és jegyző
könyvileg megállapításra kerül
jenek. 

Minthogy a vádemelés joga 
azt a felsőbbséget illette meg. 
amely a fegyelmi eljárást elren
delte, ezért ennek a felsőbbség
nek kellett bemutatni a fegyel
mi vizsgálat iratait. A fegyelmi 
vizsgálatot elrendelő felsőbbség 
joga volt a vizsgálat kiegészí
tését, az eljárás megszüntetését 
vagy a rendbüntetés kiszabisá
nak útjára való terelését, illetve 
ha a vádat alaposnak találta, a 
fegyelmi bírósághoz való utalá
sát elrendelni. 

A terheltet a vizsgálat elinté
zésének bármelyik módjáról, az 
eredmény közlése mellett írás
ban kellett értesíteni. 

A terhelttel ugyancsak közöl
ni kellett a vizsgálóbiztos nevét 
is, hogy az esetleges érdekelt
ségi vagy elfogultsági kifogásá
nak érvényt szerezhessen, to
vábbá, hogy a vizsgálóbiztos a 
bizonyításfelvétel tekintetében 
saját szempontjából is tájékoz
tassa. 

Dr. Konkoly Gyula 

(Folytatjuk) 

A szakszervezeti bizottságok figyelmébe 

Mit kell tudni 
a tagdíjbesorolásról? 

Az elkövetkezendő hónapok
ban kell megállapítani az 1985. 
évre vonatkozó szakszervezeti 
tagdíjakat. E feladat több mun
kát ad a bizalmiaknak, a gazda
sági és számvizsgáló bizottsá
goknak. valamint az átlagkere
setek megállapítását végző 
számfejtőknek. 

Ez a munka csak akkor lehet 
eredményes. ha jól előkészítik a 
szakszervezeti bizottságok. 

A bizalmiaknak kell ismertet
ni a csoport tagjaival az átlag
keresetbe beszámítható, illetve 
figyelmen kívül hagyandó bér
tételeket, az ennC'k alapján ki
számított havi átlagkeresetet, 
valamint a tagdíJ összegét. 

A tagdíjbesorolás irányelveit 
a SZOT elnöksége határozza 
meg. A szakmai szakszerveze• 
tek ezt (sajátosságaiknak meg
felelőC'n) pontosítják, részlete
zik. A vasutas-szakszervezEt el
nöksége is megtárgyalta és jó
váhagyta a besorolási irányel
veket, amelyek lényegében 
megegyeznek az 1984. évi sza
bályozással. Ennek lényege. a 
következő. 

Osztályos tagdíjat fizető ta
goknál a tadíjbesorolás alapja 
az 1983-ban elért egy havi át
lagkereset. Ennek megállapítá
sánál csak a teljes bérhónapok 
vehetők figyelembe. A táppén
zes hónapokat, fizetésnélküh 

szabadságon töltött időket fi. 
gyelmen kívül kell hagym. 

A teljesítmény- és órabérben 
dolgozók átlagkeresetének 
megállapításánál figyelembe 
kell venni: a haL'i törvényes 
munkaidő alapján járó törzs
bért, a bérpótlékokat, a kiegé
szítő keresetet, a bérköltség ter
hére elszámolt prémiumokat, 
jutalmakat, a részesedési alap 
terhére kifizetett év végi nyere
ségrészesedést és a másodállás 
utáni ke,esetet. 

A haVJdíjas dolgozóknál a ha
vi törvényes munkaidő alapján 
járó alapbért, a bérpótlékokat. 
a bérköltség terhére elszámolt 
k1e gészítö kern,etet, amelyet a 
dolgozó az alapbér meghatáro
zott :százalékában, vagy fix ösz
szegben rendszeresen megkap. 
a bérköltség terhére elszámolt 
prémiumokat, jutalmakat, a ré
szesedési alap terhére kifizetett 
év végi nyereségrészesedést és 
a másodállás utáni keresetPt 

Nem kell az átlagkereset 
megállapításánál figyelembe 
venni: a túlmunka díJát, a jutal
mazási keret és a résZC'sedési 
alap terhére elszámolt jutalmat, 
prémiumot, a havi 310 Ft-os 
bérpótlékot (4211983. XI. 12. 
MT. sz. rendelet), a mellékfog
lalkozásból származó jövedel
met, az egészségre ártalmas 
munka után járó pótlékot, a ve-

szélyesség1 pótlékot (magas
sági. mélységi stb.). a heti pihe
nőnapon és munkaszüneti na
pon végzett munka díJazását, 
az ügyt>let1 és készenléti díjat, 
az egyemuha megváltási díjat, 
az újítási díjat, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony alap
ján elszámolt béreket (pl. a Jel
zőlámpa-kezelés. kihordás, so
rompókewlés, rendkívüli hóel
takarítás. tanfolvam1 óra és 
vizsgadíJak stb.).· 

Új tagok (akik évközben lép
nek a szakszervezetbe vagy 
más vállalattól. intézménytől 
kerülnek az alapszervezet tag
jai sorába) tényleges katonai 
szolgálatból leszerelők, gyesről 
VJsszaérkezők tagdíját a várha
tó keresetnek megfelelően kell 
megállapítani. 

A besorolástól eltérő tagsági 
díjat egyhónapos betegállo
mányt követően lehet fizetni, a 
táppénznek megfelelő tagdíj
osztály sze1int. 

A nyugdíjas szakszervezeti 
tagokat nem kell újólag beso
rolni, mert besorolásukat nyug
díjba vonulásuk alkalmával 
kell végrehajtani. A tagdíJbeso
rolás alapja a folyósított nyug
díj osszege, amelyet korngálm 
kell a lakbér-hozzájárulás a ha
vi 290 Ft-os jövedelempótlék, 
valamint a családi pótlék össze
gével (ezek levonandók), majd 

-------------------------- hozzá kell adni az esetleges le

Mozgássérültek alkotásaiból 
vonások összegét (pl. tüzelő, 
kölcsöntartozás stb.). 

Az évenkénti rendszeres 
nyugdíjemelés után a tagdíj 
összege nem változik. A mun
kát végző nyugdíjasok bére 
nem vehető figyelembe. 

Kiállítás nyílt Szegeden 
Felhívjuk a figyelmet arra. 

hogy minden szervezett dolgo
zót - az ez év december 31-ig 
nyugdíjba menők kivételével 
- be kell sorolniuk az alapswr
vezetPknek. 

A minden részletre kiterjedő 
besorolási tudnivalókat - az 
előző évek gyakorlatának meg
felelően - gazdasági tájékoz
tató formájában valamennyi 
szakszervezeti bizottság meg
kapja. Ez az alapszervezeteknél 
minden érdeklődő rendelkezé
sére áll. 

�zt>mők Béla ffi<'!{ll} itja a kiállítá„1 

A besorolást nem lehet egy
szerű adminisztratív tevékeny
ségnek tekinteni. Annak lebo
nyolítása a szakszervezeti bi
zottság kollektív munkájára 
kell hogy épüljön. A besorolási 
munka jó alkalom a tagság és a 
szakszervezet közötti kapcsolat 
erősítésére, a gondok feltárásá
ra is. 

örömeit fogalmazták meg a 
képzőművészet eszközeivel. 
Molnár Béla fotóinak lPgfőbb 
jc>llemzője a tárgyilagosság és a 
szeretet. amellyel bemutatJa 
társait. 

G. J. 

Megrendítő hatású, szívszo
rongató érzés lett úrrá azokon 
az érdeklődőkön, akik Szege
den. a vasutasok Petőfi Sándor 
Művelődési Házában Jumus 
25-én megnyílt kiállítást megte
kintették. Itt rendezték meg az 
Állami Szociális Intézet V1zuá- ,--------------------------
lis körének. Molnár Béla fotói
nak és Moller József montázsa1-
nak bemutatóját. A kiállítást -
melyre az intézet mozgássérült 
betegeinek egy csoportját kü
lön autóbusz hozta el -, Sze
mük Béla, a Vasutasok Szak
szervezetének. titkára nyitotta 
meg. Hangsúlyozta, hogy a vas
utas dolgozók mélyen átérzik a 
mozgássérültek helyzetét, hi
szen a vasút \·eszélyes üzem, a 
balesetek lehetősége sajnos 
még a fejlődő techmka1 színvo
nal mellett is nagy. 

A MÁV aktív és nyugállomá
nyú dolgozói közül ma mintegy 
7 ezer a mozgássérült. Helyze
tük javítására, a rehabilitációju
kat szolgáló egészségügyi intéz
ményeink fejlesztésére - ép
pen a szakszervezet elnökségé
nek kezdeményezésére - a 
vasutas dolgozók, szocialista 
brigádok a közelmúltban kom
munista műszakokat szerveztek 
és egynapi bérüket. közel 7 mil
lió forintot ajánlottak fel. Ez a 
mostani kiállítás is segítséget 
szeretne adni ahhoz, hogy má
sok is megismerjék az Allami 
Szociális Intézetben élő 100 
mozgássérült fiatal munkáját. 

Budapesten, az Állami Szo
ciális Intézet keretei között 1981 
óta működik vizuális kör. Az ott 
tevékenykedők munkájából vá
logatták össze azokat a művé
szeti szempontból rendkívül ér
tékes alkotásokat, amelyekkel 
önmagukat, a világról alkotott 
képüket, életük apró és jelentős 

A Magyar Államvasutak Budapesti 
Igazgatósága 

Bp. Ferencváros Körzeti Uzemfőnöksége 

pályázatot hirdet 

r ende l k e ző fo rg a lmi 
sz o l g ál a tt evő 

munkakörök betölté sére 

Feltétel: 

felsőfokú vasúti szakképesítés, vasútorvosi al

kalmasság, megfelelő szakmai gyakorlat. 

Az áthelyezésre kerülő dolgozók részére 5500 Ft 

alapbért, 20%-os munkahelyi pótlékot, 30%-os 

műszakpótlékot, teljes év ledolgozása esetén 
10 OOO Ft kiemelt forgalmi jutalékot, indokolt 

esetben lakást biztosítunk. 

Havi kereset túlóra nélkül 9000 Ft. 

A pályázatban szerepeljen a dolgozó jelenlegi munka
helyének neve, munkakörének megnevezése, részletes 
önéletrajza. 

Az írásos pályázatokat 30 napon belül juttassák el a 
MA V Igazgatóság Budapest, személyzeti és munkaügyi 
osztályára. 

A pályázatok elbírálásáról szeptember 18-ig értesítjük 
a pályázókat. 

Cím: Budapest VIII., Kerepesi út 3. 1087 
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Ha eljön a 1,izsgaidőszak 

Talpuk alatt ég a talaj 
A .:ltfÁV rárja a végzős győri főiskolásokat 

Június, vizsgaidőszak. Van 
akinek ennél is több: államvizs
ga-időszak! Diáknyelven szól
va: a végzősök talpa alatt 
ilyenkor ég a talaj! Nincs diák, 
aki ne izgulna vizsga előtt. Aki 
tud azért, aki nem tud, meg 
azért. Korra, nemre, rangra va
ló tekintet nélkül. A tanár 
ugyanúgy izgul mint a diák. Mi
ért is ne? Neki sem mindegy: 
milyen eredménnyel vizsgázik 
a hallgató. 

Dr. Szente Béla, a Győri Köz
lekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola docense, egyben szak
szervezeti bizottságának titkára 
,.kétszívű ember". Az egyik szí
vével vizsgáztat. a másikkal 
meg segít. Az egyikkel docens, 
a másikkal szb-titkár. A kettő
vel együtt: örök fiatal. A világ
ért sem akar kötélnek állni, 
hogy akár csak egyetlen mon
datot is írjak róla. Hiszen ő -
mint mondja: ,, semmiről nem 
tud semmit". Aztán kiderül, 
hogy készült. akár csak a jó 
hallgató a vizsgára. Mindent 
tud. Mindenről tájékozott. Úgy 
is mondhatnám: állandó ké
szenléti állapotban van. Diákos 
buzgalommal három végzős 
,,vasutassal" hoz össze. Mit ta
gadjam, jólesett látni, érezni, 
tudni, hogy a hallgató és a do
cens között nincs fényévnyi tá
volság. Mindkettő fontos em
ber, ott, ahol van. Kölcsönösen 
tisztelik, becsülik egymást. 

KEVÉS A :\fŐ 

A főiskolán összesen tizenhá
rom szak van, ebből három vas
utas. Van vasútgépész, vasút
üzemi és vasútépítő szak. Te
kintettel a férfias szakmára, ke
vés a nő. Az idén végző hallga
tók között mindössze három. 
Íme az egyikük. 

Németh Katalin soproni la
kos, a Bercsényi Gimnázium 
egykori orosz tagozatos tanuló
ja, leendő vasútépítő mérnök. 
Kati ezt mondja: 

- Be kell vallanom: nem ké
szültem vasútépítő mérnöknek. 
Műszaki tanár szerettem volna 
lenni. Mindig érdekeltek a mű
szaki dolgok. Nem a szüleimet 
akartam utánozni, mert hiszen 
ők postások. Még csak a bátyá
mat sem, pedig ő vasútépítő 
mérnök Szom r::i.thelyen ... Vé
gül mégis vasútépítő mérnök 
leszek, és ma már tudom, hogy 
pályatévesztett ember lettem 
volna. ha a pedagógus pálya 
mellett döntök. Én jobban sze
retek csendben elmélkedni, 
tervezni, önállóan dolgozni, 
mint magyarázni, előadni. És 

most bizonyosan mindenki 
meglepődik, hogy mint vasút
építő mérnök nem tervezni, ha
nem fenntartani akarok. Mi
előtt bárki félreértene: nem 
azért. mert valakinek ezt a 
munkát is el kell végeznie, ha
nem azért, mert szerintem 
rendkívül fontos a már meglé
vő érték, értékek állagának 
megóvása. rendszeres és mód
szeres javítása, a lehető leg
hosszabb ideig megtartani ab
ban az állapotban, ahogyan 
megépült, és mindezt az embe
rek élete, a közlekedés bizton
sága érdekében. 

A főiskola elvégzése után Ka
ti Sopronba kerül. Fél évig gya
kornok lesz. Ez alatt számos 
szakvizsgát kell tennie, hogy jó 
vasutas legyen. 

KAPÓS SZAKMÁK 

A vasútépítők kapósak. A 16 
végzős hallgatóra 22 állás vár. 
Négy fiatalnak már biztos helye 
va1;, mert ösztöndíjat kap a 
MA V-tól. 

Márton Attiia Hajdúszobosz
lón lakik, a debreceni Landler 
Jenő Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskolában végzett, 
Nyíregyházán, tagja az MHSZ 
Repülőklubnak. Legjobban azt 
szeretné, ha a mozdonynak 
szárnya lenne. 6 ugyanis mű
szaki érdeklődésű fiatal és csak
is pilóta szeretett volna lenni. 
A sikeres érettségi vizsga után 
a Szovjetunióba jelentkezett, 
hogy ott tanulja meg a repülés 
tudományát. Sikerült is min
den, csak a szíve rendetlenke
dett. Így megmaradt sportrepü
lőnek, és ezüst koszorús jel
vénnyel büszkélkedhet. 

- Én vasútmérnök leszek, 
mert vasútüzemi szakon vég
zek - mondja. - Szerintem a 
jó szervezéssel, irányítással te
mérdek pénzt lehet megtakarí
tani. Megvallom: engem azon
ban nemcsak ez éndekel, ha
nem általában a műszaki pálya. 
Ezért a jövőben is tanulni fo
gok, mert csakis akkor ér vala
mit az ember, ha tanul, ha tud. 

- Huszonegy éves vagyok, 
és érettségi után azonnal felvet
tek a főiskolára. Szerencsém 
volt. 

A vasútüzemi szak diplomá
sai is nagyon kapósak. Sőt, ők a 
legkapósabbak! A most végző 
húsz fiú és egy lány részére 125 
állást ajánl a MÁV. A végzős 
fiatalok közül tizenkettőnek 
már megvan az állása, mert két 
év óta ösztöndíjat kapnak a 
MÁV-tól. 

Osváth Sándor vasútgépész. 

Vasúttörténeti kiállítás 

A Budapest-Komárom kö
zötti vasútvonal 100. jubileuma 
alkalmából vasúttörténeti kiállí
tás nyílt Tatán, az Öreg-tó part
ján füó vár múzeumában. 

A fontos fővonal MÁV-beru
házással épült. Tata és nem 
utolsósorban a grófi uradalom 
szempontjából lényeges volt, 
hogy a vonalat e területen ve
zessék keresztül. A korabeli új
ságok híradásaiból jól rekonst
ruálható az a versengés, amely 
Tata és Esztergom között in
dult a pályaépítés ügyében. 
A múlt század nyolcvanas évei
ben küldöttségek sora követelte 
a minisztériumtól a Bicske 
irányában történő vasútépítést. 
Végül Tata javára döntöttek. És 
éppen a vasútépítés kapcsán 
vetődött föl először az egymás 
mellett fekvő két község, Tata 
és Tóvároskert egyesítésének a 
kérdése is. 

sina modellje, Jurek Jenő moz
donyrajzai. Kandó Kálmán
nak, a nagyvasúti villamosítás 
úttörőjének munkásságát re
prezentáló dokumentumok is 
bemutatásra kerültek. Tata vas
útállomásán pedig egy 375-ös 
sorozatú gőzmozdonyt emeltek 
talapzatra. 

A kiállítás időtartama alatt a 
vidékről érkező múzeumi láto
gatók 33 százalékos menetked
vezményben részesülnek. Jú
lius 16-án, a vonal megnyitásá
nak évfordulóján Budapestről 
nosztalgiavonat közlekedik Ko-
máromba. Szöveg és fotó: 

Gerecsei Zoltán 

Huszonhárom esztendős, nagy
kanizsai lakos. 6 egy kis varga
betűvel került a főiskolára. 
Amikor a Landler Jenő Gimná
ziumban sikeres érettségi vizs
gát tett, elment autószerelő ta
nulónak. Megszerzett tudásával 
azonban nem érte be. Tovább
tanult és két év alatt sikeres 
vizsgát tett autószerelésből a 
szakmunkásképző intézetben. 

Ezt mondja: 
- Alig dolgoztam pár hóna

pot, úgy éreztem, hogy több 
van bennem, mint amennyit 
egy autószerelőtől elvárnak. 
A szüleim nem is tudták. Felvé
teli papírt kértem a győri főis
kolára ... Titkomat csak akkor 
árultam el, amikor már vissza
jött a papír, hogy a felvételi si
került, felvettek. Nagy volt ott
hon az öröm. Ennek három éve. 
Gyorsan elrepült az idő, és 
most kezdek csak elmélkedni 
az érettségi alkalmával gyakor
ta emlegetett mondaton: ,,Na, 
most aztán kiléptek a nagybe
tűs életbe, és meglátjuk, hogy 
mit tudtok . . .  ?" Igen, most 
majd meglátják a munkatár
sak ... 

MÁV
ÖSZTÖNDÍJAS 

Nem tagadom, van bennem 
némi izgalom és még a vizsga
láz közepette is sokat gondolok 
arra, hogy ott, ahol én majd ve
zető leszek, a sorompóőr is töb
bet tud a gyakorlati dolgokról, 
mint én. Most érzem igazán, 
mennyit kell még tanulnom. És 
örülhetek, hogy a főiskolán erre 
is felhívták a figyelmünket. 
A MÁV ösztöndíjasa vagyok, és 
Nagykanizsán már van állá
som. Egy évig gyakornok le
szek, és ez idő alatt tizenkét 
szakvizsgát kell tennem. Lesz 
még mit megtanulnom ... 

- Amíg a főiskolán tanul
tam, szabadjegyet kaptam a 
Nagykanizsa és Győr közötti 
vonalra és vasúti személyzeti 
igazolványt, amelyre további 
kedvezményes jegyet kapha
tok. A szakszervezet is segített. 
Minden évkezdésnél tanszerse
gélyt adott. Augusztus elsején 
lépek munkába. 

A vasútgépész szakon az 
idén 17 fiatal végez. Részükre 
35 állást kínál a MÁV. A végző
sök közül 12-nek szerződése 
van a MÁV-val. Ezen a szakon 
egyetlen lány sincs. Mozdo
nyokkal és más gépekkel bán
ni, úgy tűnik, kifejezetten férfi
szakma. 

Sindulár Anna 

Kismama-találkozó 
A komáromi körzeti üzemfő

nökség KISZ-bizottsága június 
20-án kismama-találkozót szer
vezett a gyesen lévő nődolgo
zók részére. A megjelenteket 
Orosházi Ferenc üzemfőnök tá
jékoztatta a KÜF eredményei
ről, gondjairól. 

Ezután dr. Körmöczi Éva 
üzemorvos előadást tartott a 
csecsemőgondozásról, ezen be
lül kitért a szakszerű gyermek
ápolásra, valamint az egészsé
ges vitaminadagolásról tájékoz
tatta a jelenlevőket. 

A már hagyományosnak szá
mító kismama-találkozó baráti 
beszélgetéssel ért véget. 

A szeptember 16-ig nyitva 
tartó kiállítás gazdag anyagot 
tár az érdeklődők elé. Egyebek 
mellett megtekinthető egy ko
rabeli pénztárfülke, váróterem
és peronrészlet, amelyek beren
dezési tárgyait Tatán és a kör
nyékbeli vasútállomásokról 
gyűjtötték. Látható a Kandó
rendszerű villamos mozdony, 
valamint két szerkocsis gőzma- Részlet a kiállításról 

A ,nunkahel)i művelődés 
fény- és árnyoldalai 

Szegeden a BBF-nél jártam 
és a művelődési bizottság mun
kájáról tájékozódtam. Megle
pett, hogy a gazdasági vezetők
kel milyen jó kapcsolat épült ki 
és mennyire magukénak érzik 
a közművelődést. Különösen a 
továbbtanulás ösztönzéséhez 
kap a bizottság nagy segítséget. 
Az 1983/84-es tanévben felsőfo
kú politikai. műszaki és közép
fokú képesítésért 38 dolgozó ta
nul tovább. 

Az árnyoldal is kibontako
zott. A főnökség művelődési bi
zottságának is az volt a vélemé
nye, mint a dolgozóké: az isko
lázottságnak nincs meg a tár
sadalmi rangja. A dolgozók 
szemében az az elsődleges, 
hogy milyen munkát végez és 
mennyi jövedelem származik 
belőle. Az állami oktatás, a to
vábbképzés elmarad a gyakor
lati követelményektől. 

1llegoszlanak 
a rélemények 

Nemrég a szentesi körzeti 
üzemfőnökségnél három fiatal
asszonnyal beszélgettem. Az ő 
egybehangzó véleményük is az 
volt, hogy egy alapfokú szak
vizsga hosszú távon elegendő 
számos munkakör betöltéséhez. 
Az alacsony bérfejlesztési lehe
tőségekkel a magasabb képzett
séget úgysem lehet megfizetni. 

Sajnos a felsőfokú végzett
ségűek helyzete és szerepe is 
ezt a kialakult véleményt tá
masztja alá. Az elemző szakér
tők a legjobb tudói, hogy meny
nyi közép- vagy alsó szintű 
munkakört töltenek be diplo
mások. Ugyanakkor hányan 
vannak vezető beosztásban 
megfelelő képesítés és ráter
mettség nélkül? Hányan van
nak olyanok, akik nem is akar
nak továbbtanulni? S mennyien 
lehetnek azok, akik visszaélnek 
a türelmi idővel, mert biztosak 
benne, hogy vezető beosztásuk 
révén kibekkelhetik a tanulásra 
kötelezettség korhatáráig? 

Ez visszahat a munkahelyi 
művelődésre is. Az egyik mun
kahelyi művelődési bizottság 

vezetőjének nyolc elemije van. Ezekhez a programokhoz csat
Betöltheti-e jól a szerepét? lakoztak a társ szolgálati ágak 

A szegedi BBF-nél rendben dolgozói, és más városokból is 
vannak a dolgok. Az általános eljöttek szocialista brigádok. A 

iskola megszerzésére való ösz- debreceni építési főnökségnél 
tönzés nem közömbösségből sikeresek a cigányparlamen
szorult hátrább a bizottság tek. A városföldi sínhegesztők 
munkájában, hanem azért, és vasútépítők a múlt évben sa
mert évek alatt ledolgozták a ját szervezésben, családostul 
hátrányt azzal, hogy 35 személy Bulgáriába utaztak. Ezeket a 
végezte el a nyolc osztályt. Je- · kezdeményezéseket nem lehet 
lenleg már csak néhány mun- figyelmen kívül hagyni. 
kásnak hiányzik az általános is- A megváltozott követelmé-
kolai végzettsége. nyek megértése, elfogadása a 

A művelődési bizottság jól vasutasoktól is szélesebb látó
betölti koordinációs feladatait kört, magasabb műveltséget 
is. Folyamatosan felmérik a igényel. Viszont a művelődési 
külsős munkahelyek dolgozói- bizottságoknak azzal is szembe 
nak művelődési igényét és lehe- kell nézni, hogy a napi 10-12 
tőségeit. Szervező munkájukkal órás munka és távollét után az 
kapcsolódnak Szeged, Kiskun- egyéni érdeklődés kerül előtér
halas, Kecskemét, Békéscsaba be. Dicséretes, ha ezek az em-
kulturális programjaihoz. berek utazás közben olvasnak. 

A bizottság közreműködésé-
vel csoportosan részt vettek a 
budapesti Thália Színház elő
adásain. Kecskeméten pedig a 
Jancsó-féle felfogás megismeré
sére járnak színházba. Az elő
adások vegyes fogadtatásra ta
lálnak és élénk vita bontakozik 
ki körülöttük. 

Van igény 
a művelődésre 

Az elmúlt évben nagy segít
séget kapott a főnökség kilenc 
csapata, amely részt vett a me
gyei Munka és Műveltség vetél
kedőben. A bizottság tagjai be
kapcsolódtak a felkészítő mun
kába és a vetélkedő résztvevői
nek hasznos módszertani taná
csokat adtak. 

A példák sora bizonyítja, 
hogy igenis van az embereknek 
igényük a művelődésre, a kul
turált szórakozásra, az ismere
tek bővítésére. Az építési fő
nökségek és üzemek szocialista 
brigádjainak második országos 
vetélkedője tízhóoapos folya
matos tesztlapos játékkal a dön
tő előtt áll. A vetélkedőbe 401 
szocialista bngád kapcsolódott 
be. A szentesi KÜF hagyomá
nyos Körös-parti kulturális és 

tömegsport-rendezvényeinek 
több száz résztvevője van. 

A jó ügyért 
érdemes kiállni 

Körbejárva a művelődési bi
zottságok eredményeit és buk
tatóit, azt is tapasztaltam, hogy 
az agitáció és a propaganda 
megmarad a szakszervezeti bi
zottságoknak. A jó ügyért 
mindig sikeresen lehet érvelni, 
de . . . Erről Zvada Mihály, a 
szegedi BBF szb-titkára így fej
tette ki nézetét: 

- Ha nem is kudarc, de ne
gatív jelenség, hogy nem min
den rendezvényre lehet a dol
gozókat megnyerni. Itt arról 
van szó, hogy a városokban 
számos olyan program van a 
művelődéspolitika keretébe be
iktatva, amelyik elszakad a 
realitásoktól és nem számol a 
valós igényekkel. Ilyen esetek
ben a felszólításra végzett di
rekt szervezésnek csekély ered
ménye van, de a bizottság sem 
végez szívesen ilyen agitációt. 
A töltelék létszám szervezésére 
nem vállalkozunk. Ajánlásokat 
ugyan ilyen esetekben is te
szünk, de az a nézetünk, hogy a 
különféle ízléseket nem lehet az 
emberekre rákényszeríteni. 

Fogas Pál 

Jubileumi várfesztivál Siklóson 

Fesztiváldíjat nyert 

a pécsi vasutas fúvószenekar 

A siklósi várfesztivál, a fú
vószenekarok találkozója két 
évtized óta ad otthont az élvo
nalbeli magyar fúvószeneka
roknak művészi fejlődésük és 
színvonaluk összevetésére. 
A fesztivál kezdetétől a szimfó
nikus 1genyű fúvószenekari 
művek terjesztését segíti elő, il
letőleg ilyen művek megszólal
tatását szorgalmazza. Húsz év 
alatt Siklós a koncert-fúvósze
nekarok „fellegvárává" vált, s 
az itt rendszeresen közönség 
elé lépő zenekarok ma már eu
rópai színvonalon szólalnak 
meg. 

�,r;, 

Az idén június 23-án és 24-én 
15. alkalommal rendezték meg 
a fesztivált. A hivatalos prog
ram vasárnap délelőtt a feszti
válon résztvevő 14 zenekar -
köztük a pécsi vasutas fúvósze
nekar és két külföldi együttes 
- színes, hangulatos felvonulá
sával kezdődött. 

A délelőtti nyitókoncertek ze
nekarainak még a várudvaron 
tapsolhatott a nagyszámú kö
zönség, a délutáni hangver
senyeket sajnos elmosta az eső. 
A fesztiváldíjakért versenyző 
zenekarok koncertjeit a műve-

lődési házban tartották meg. Az 
évek óta egyenletes fejlődést 
mutató pécsi vasutaszenekar 
Neumayer Károly karnagy ve
zetésével adta elő versenymű
veit. Munkájukat a jubileumi 
várfesztiválon siker koronázta: 
a zsűri az I. díjat - megosztva 
- a péc�i vasutas fúvószene
karnak ítélte oda. (A másik első 
helyezett a pécsi MÉV koncert
fúvószenekara lett). A vasutas 
együttes a zsüri különdíját is 
megkapta a kötelező szám leg
szebb megszólaltatásáért. 

N.T. 



nmiilill Kapa 
A munkahelyi �megsport 

keretében, az építési f6nöksé
gek szakszervezeti �izottságá
nak a szervezésében került sor 
a vasútép(t6k 1984. 'évi hagyo
mányos- sportvene�ére. Ezút
tal a gyöngyösi �térógyártó 
üzem volt a versen�k házigaz
dája. 

Négy sport.á,( � ered
ménye alapj6n az els6 helyet a 
jászkiséri éplt6gé�avft6 üzem 
szerezte IQ,ef. A. 2 • gj)pgyösi 

Eredménye alapján bizonyára 
helyet kap majd az olimpiai csa
patban. Egy másik fiatal tehet
ségünk Kurucsai nana is kelle
mes meglepetést okozott hato
dik helyezésével. 

Az Utasellátó versenye jól 
szolgálta a magyar és a nemzet
közi nm sakkozás ügyét, a 
sportbaráti kapcsolatok ápolá
sát és méltó emléket állított Al
földy Lászlónak. 

Szolnoki sportsikerek 
Tehetstlges fiatalok a MAV-MTE szakoszdlyaiban 

- El6ad6s. A tapolcai Batsá
n� János M11vel&iési Központ 
szinháztennA>en a közelm"\lli
ban el6adást tartott az emberi 
élet keletkezésér61 dr. Czeizel 
Endre genetikus. A népszenl 
orvos el6adását több vasutas 
szo'cíalista brigád is megtekin
tette. 

- Húassági ffforduló. Id. 
B. Tóth Antal MA V-nyugdíjas 
fűtő és felesége, Tóth Zsófia, 
május 31-én ünnepelték házas
ságkötésük 64. évfordulóját 
Debrecenben, hat gyermekük, 
tizenöt unokájuk és tizennyolc 
dédunokájuk körében. 

- Névadó. A debreceni vas
útigazgatóság szakszervezeti bi
zottsága - a szervezőiroda köz
reműködésével - névadót ren
dezett az igazgatóságon dolgozó 
tíz vasutas gyermeke részére. . .. .·� 
A Tanft6képz6 F6iskola gyakor- - Kihelyezett. s�b-ulés. n. 
ló általános iskolája énekkará- hatvan-salgótaI"Jánl pft. főnok
nak műsora után átadták az szb ség a közelmúltban kihelyezett 
ajándékait a szül6knek és a értekezletet tartott a meztf. 
gyerekeknek. kövesdi va.:iutas üdülőben. V1glt 

Sándor fopályamester beszi.; 
vs...c.-duJ6.- A ln ki molt a salgótarjáni IV. főpálya• _ nuau .,.. szo o . k d á · te .11. tas k dí. rtj mesten sza asz gaz as gi ve-vasu o nyug Jas csopo a k , é •1 "d b" .... A-�-· lmúltban kirándulást eny�eg ro , maJ a lZO•� a oze . , , megvitatta a szakszervezeti tó-szervezett HaJduszoboszlora. 

litik . ktatá f 1 d ....... A dí. k gteki tették megpo ai o s e a aloCIR, nyug Jaso me n 
többek között a Bocskai-múzeu
mot, és a város egyéb neveze
tességeit. 

- Béke és barátsági gy(ila 
Eger vasútállomás dolgozói jú
nius 23-án délelőtt a szociális lé-

Lakasesere 1 
tesítményüknek he�gé�n 
béke és barátsági gyűlést ren
deztek, melyen az Országos Bé-, 

L---------------------------1 ketanács képviselőjén kívül Bu-
Elcserélném egyszoba-komfortos, 55 

négyzetméteres, kertes, telefonos bu
da� MÁV-bérlakásoniat tanácsi te
lefonos szoba-komfortosra, vagy kis 
méretú garzonra Budapesten. Hor
váth, 1387 Budapest Pf. 32. 

Elcserélném Dorog, Zalka lakótelep 
15ml. em. 3. alatt levt'l 55 négyzetmé
teres, két szoba, erkélyes, tanácsi, 
komfortos lakásomat (5 percre zöld
övezet, horgúztanyavilág), budapesti, 
vagy kömyfki 1,5 szobúra vagy ha
sonlóra. ti-deklt'ldni a fenti dmen 17 
órától személyeeen. 

meaeréln6alr.: két és fél szobás utcai 
és egyszobás udvari VII. kerületi taná
csi lakásokat, valamint nógrádi 280 
négyszöaöl málnást, budapesti vaav 
Budapet.t környéki, két � 
megfelelt'! csalidi házra. trdeklt'ldni: 
Hálasi 10'f8 Budapest, HeinMI u. 46. 
U. 1. Munkaidt'lben a 21-11 vagy 
141-851 �efonszámOl'J. 

Elcienlném egyszoba•komfort.os, 
kertes MÁV -bérlakúomat tanicsira. 
Vidéki csere ia érd.eltel Cím= tyiné, 1104. BudaJ)ellt, . 
György u. f. félemelet 3. 

Elaerélaán Miskolcon lévő nagy• 
méretú, kétszobás, félkomfortos laká· 
somat budapesti kétszobás összkom
fortosra. Cim: Kovács Vilmosné 3530 
Miskolc, Széchenyi út 27. I. 4. trdek
lődni lehét a 04/19-12 telefonszámon, 

EICHrélném Tapolca, Dimitrov tér 
11. sz. VIII. em. B. 30. alatti 57 négy
zetméteres, másfél szoba, plusz étke
zős, összkomfortos, nagy erkélyes és 
tetőteraszos, telefonos OTP-öröklak!
somat hasonló nagyságú budapesti 
örök vagy tanácsi telefonos lakásra. 
Érdek16dni a fenti clmen személyesen 
vagy levélben, délután 17 óra után vá
rosi távhívással a 06-87-11-241-es tele
fonszámon, Balo� Elek. 

Eleserélném Budapest XV. ker. 
MÁV-lakótelepi kétszoba-komfortos, 
MÁV-szolgálati 1-lwban lakó MÁV
nyugdíjas lakását Miskolc, Debrecen, 
Nagykanizsa, Pécs vagy környékén la
kó MÁV-dolgozóval, akinek saját háza 
vegy főbérleti lakása van. Telefon: 
774-578, levéldm: 1364 Budapest, Pf. 
158. 

Elaeréln6m Bu� VI., Rippl 
Rónai u. 21. tv. em. 6/b sz6rn alatti 

dapest-Ferencváros két Béké 
valamint a Zöldért Vállalat m.: 

ke brigádjának tagjai is réslt1 
vettek. 

Halálozás 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!' 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM ÁRA: 1,30 FORINT 

A PESTI VIGADÓBAN 

Kiváló vasutasok kitüntetése 
Július 6-án, pénteken dél

előtt, a 34. vasutasnap alkalmá
ból kitüntetési ünnepséget ren
deztek a Pesti Vigadó hangver
senytermében. Az ünnepségen 
megjelent Borbándi János mi
niszterelnök-helyettes, Urbán 
Lajos közlekedési miniszter, 
Koszorus Ferenc a vasutas
szakszervezet főtitkára, dr. Ba
jusz Rezső, a MÁV vezérigaz
gatója. 

Az ünnepséget Nagy Károly, 
a MÁV Vezérigazgatóság párt
bizottságának titkára nyitotta 
meg, majd dr. Bajusz Rezső 
mondott beszédet. Bevezetőjé
ben azokról a külső és belső 
gondokról beszélt, amelyek a 
vasút munkáját nehezítik. Mint 
mondotta, a belföldi és a nem
zetközi szállítási és utazási igé
nyek stagnálása, illetve csökke
nése megmutatkozik a vasút 
eredményeiben és fejlesztési le
hetőségeiben. Ugyanakkor a 
MÁV vezetői azt is világosan 
látják, hogy a felelősséget nem 
hárithatják el. A vasút munká
jában sok még a javítanivaló. 
Ezért, olyan átfogó intézkedés
sorozat megvalósításán dol
gozna_k, amely a tartalékok fel
tárására alapozva csökkenthe
ti a feszültségeket. Ennek kö
zéppontjában sokkal aktívabb 
üzletpolitika, szervezettebb 
munka és nagyobb belső érde
keltség megteremtése áU. 

A vezérigazgató emlékezte
tett arra, hogy július l-től a tár
sadalombiztosítás irányítása ál
lami feladattá vált. A vasutas 
társadalombiztosítás azonban 
továbbra is megtarthatta önál
lóságát, és nem érintette a vál
tozás a társadalom biztosítással 
összefüggő segítségnyújtás cél
jára 1930-ban alakult Önkéntes 
Támogatási Alapot sem. A tra
dícióknak megfelelően tovább
ra is a MÁV szervezetében és 
igazgatás alatt végzi tevékeny
ségét a vasút nyugdíjhivatala. 

Borbándi János köszönti a vasutasokat 

Dr. Bajusz Rezső beszámolt 
arról is: milyen intézkedéseket 
tesznek a vasutasok életkörül
ményeinek és életszínvonalá
nak javítására, és többször 
hangsúlyozta, hogy a MÁV-nak 
a személy- és áruszállítási igé
nyeket maradéktalanul és javu
ló minőségben kell kielégítenie. 

- Önökkel és dolgozótársa
ikkal közösen ki kell küszöböl
nünk a végrehajtás területén 
jelenleg ismert hibákat - mon
dotta. - Célunk, hogy maga
sabb követelményeket támaszt
va magunkkal szemben egy 
pontosabban, megbízhatóbban 
működő, gazdaságosabban 
üzemelő vasutat teremtsünk. 

Meg kell teremtenünk a felté
telét annak, hogy az évek során 
kialakult - más iparágakhoz 
viszonyított - jövedelemszint
aránytalanságot néhány éven 
belül felszámolhassuk. Ez is kö
zös érdekünk és közös felada
tunk. 

A MÁV vezérigazgatója be
széde befejező részében szólt a 
fuvaroztatókkal kialakult jó 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

kapcsolatról, majd elismerését 
fejezte ki a munkában élenjáró, 
az elemi csapások idején példá
san helytálló vasutasoknak. 

Ezután Borbándi János, az 
MSZMP Központi Bizottsága, 
az Elnöki Tanács és a kormány 
nevében köszöntötte a vasuta
sokat, s méltatta nehéz körül
mények közöt végzett munká
jukat. Utalt a vasút súlyos 
gondjaira, melyek csökkentésé
ben a kormány is segíti az or
szág legnagyobb fuvarozó vál
lalatát. Hangsúlyozta azonban, 
hogy a hatékonyság növelésé
vel, a belső tartalékok feltárásá
val, a munka jobb megszerve
zésével, a vezetés színvonalá
nak növelésével a vasutasok 
maguk is sokat tehetnek a hely
zet javításáért. 

Az ünnepségen Urbán Lajos 
közlekedési miniszter adta át a 
Kiváló Vasutas és a Kiváló 
Munkáért kitüntetéseket. Vége
zetül a kitüntetettek és a meg
hívott vendégek tiszteletére a 
MÁV Szimfonikusok adtak 
hangversenyt. 

A MÁV első féléve 

Növekedett a személy-, 
csökkent az áruforgalom 

A vasút első félévi teljesítmé
nyét vizsgálva a személyszállí
tás mind a bázishoz, mind a 
tervhez viszonyítva kedvezően 
alakult. Nem mondható el 
ugyanez az áruszállításra. Jel
lemző, hogy az elszállított áru
mennyiség júniusban nem érte 
el a tíz millió tonnát. 

Az év első hat hónapjában 
116 millió 627 ezer utast szállí-

tott a vasút, 

amely azt jelenti, hogy a bázis 
szintet 100,8 a tervezett meny
nyiséget pedig 101 százalékra 
teljesítette. Az átlagos utazási 
távolság kis mértékben, de 
emelkedett. Ennek következté
ben az utaskilométer-teljesít
mény a bázishoz viszonyítva 
101,2, a tervhez képest 103,2 
százalékos volt. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerinti közlekedése 
az előző évihez viszonyítva kis-

mértékben javult, az egy késett 
vonatra jutó fajlagos késési idő 
viszont növekedett. 

A vasút az első félévben 
57 millió 942 ezer tonna árut 

szállított. 

Ez az elmúlt év azonos idősza
kának 95 százaléka, a tervezett
nek pedig 96 százaléka. Legje
lentősebb elmaradás a belföldi 
áruforgalomban tapasztalható. 

A nemzetközi áruszállításnál 
kedvezően alakult az export- és 
import forgalom. Az exportfor
galomban elszállított közel 5 
millió tonna áru megfelel a 
tervezett mennyiségnek. Az im
portforgalom pedig kiemelke
dően magas volt. Sajnos a tran
zitforgalom elmaradt a várako
zástól. 

A legnagyobb, illetve legked
vezőbb devizabevételt jelentő 
tranzitforgalom elmaradása a 

MÁV devizabevételeire is ked
vezőtlen hatást gyakorolt. 

Az áruszállítás minőségének 
a romlását mutatja, hogy a te
herkocsik átlagos forduló ideje 
a bázishoz viszonyítva 10,5 szá
zalékkal, a tervhez képest. pe
dig 11 százalékkal nőtt, a vonat
felosztások száma 12, a gépre
várások eseteinek a száma 1 7 
százalékkal, a gépácsorgások 
száma is hasonló arányban ha
ladta meg a bázisidőszak szint
jét. 

A záhonyi átrakótérség 
belépő forgalmában emelkedő 

tendencia volt tapasztalható. 
A rakva belépett széles nyom
távú teherkocsik mennyisége 
1,7 százalékkal, az ezekben ér
kezett áruk mennyisége pedig 
0,6 százalékkal emelkedett az 
1983. első félévihez viszonyítva. 
Emelkedett a szovjet vasutakra 
kilépett normál nyomtávú ra
kott teherkocsik száma is. 

1984. JÚLIUS 26. 

Napirenden az együttműködés 
A Köslekedési Minis:dérium és tu ápsat 

szakszervezeti vezetőinek m.egl,e3aéléae 
A Közlekedési Miniutérium vezellSi a köelekeclMi 49 uilti

tási dolgozók, a vasutasok. valamint az épitA � 
nek í&ilkánüval július 12-én értékehék az 198.1-85. éftJln 
vonatkozó qyüttmftk&lési program idíSarányos vqrehajbiML 
Megállapították, hogy a provamban foglalt feladatolr. a eélkt• 
tfizéseknek megf'elelíSen megvalósultak, illeh1e -.égrébajl.úuk 
folyamatban van. Eredményesnek tartják egyebek k&&t a 
vasút munkaer6helyzetének javítására bevezetett iezaönd 
bénzabályozási rendszert, a szoeialista munkaveneny......,a• 
lom továbbfejlesztésére kiadott új szabályozást. u üaemi bal
esetek csökkentésére. és a uociális ellátás javítására, a mun• 
kahelyi demokrácia növelét.ére lelt intézkedéseket, valamint a 
40 órás munkahét bevezetésének el6készítését, megszervesé
�t. Egyeztették a következ6 id&zak teend6'rt, amelyek többek 
között az 1985-re vonatkozó új jövedelem- és keresetszahályo
zás kialakítását, a gazdaságirányítási rendszer fejleutéséblSI 
eredő közös feladatok eredményesebb ellátását segítik el6. 

A kongresszusi munkaverseny keretében 

Jubileumi vetélkedő 
szocialista brigádoknak 

Mint köztudott, a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. 
kongresszusa és hazánk felszabadulásának 40. évfordu
lója tiszteletére az ország különböző vállalatainak élen
járó kollektívái kongresszusi és felszabadulási munka
versenyt kezdeményeztek. A vasutas szocialista brigá
dok többsége elsőként csatlakozott e felhíváshoz. Az 
élenjáró kollektívák kezdeményezésére a MÁV Vezér
igazgatósága és a vasutas-szakszervezet elnöksége, 
mint lapunk 12. számában hírt adtunk róla, felhívással 
fordul valamennyi vasutashoz, szocialista brigádhoz, a 
szolgálati helyek vezetőihez, hogy vegyenek részt a 
munkaversenyben. 

A vasút területén szervezett 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaverseny a szolgálati 
helyek versenyén alapszik. Lé
nyege a jelenlegi ösztönző rend
szerek továbbfejlesztése, és új 
ösztönző rendszerek, érdekelt
ségek bevezetése. A szolgálati 
helyeken belüli verseny alapve
tő formája a szocialista és mun
kabrigádok versenye, a brigá
dok termelési és szellemi vetél
kedője. 

A munkaverseny hatékony
ságának növelése érdekében a 
35. vasutasnap alkalmából 
megrendezik a munkaverseny
be bekapcsolódott szolgálati 
helyek termelési és gazdasági 
eredményeit bemutató verse
nyeket. Ezek keretében a brigá
dok munkáját és szellemi tudá
sát fejlesztő vetélkedőkre kerül 
sor. 

A munkaverseny legfonto
sabb célkitűzései között szere
pel - többek között - az 
üzem- és munkaszervezés haté
konyságának növelése. Ezen 
belül széles teret kell biztosíta
ni az olyan kezdeményezések
nek, munkamódszereknek, 
amelyek a hagyományos, hely
enként elavult munkavégzést 
gazdaságosabbá teszik és növe
lik a termelékenységet. Különö
sen fontosak az olyan kezdemé
nyezések, amelyek segítik az 
üzemviteli munka korszerűsíté-

sét, növelik a pályafenntartás, a 
mozdony- és kocsijavítás minő
ségét, a gazdaságosságot. 
A szolgálati helyek elsősorban 
a saját hatáskörben megvalósít
ható intézkedéseket szorgal
mazzák. 

Cél továbbá a nagy értékű 
gépek kapacitásának jobb ki
használása, a dolgozók munka
idejének eredményesebb hasz
nosítása. Kiemelt feladat le
gyen minden gazdálkodó egy
ségnél a teljesítmény növelése, 
a termelési és egyéb költségek 
csökkentése. Megkülönbözte
tett figyelmet kell fordítani a tő
kés deviza- és rubelelszámolású 
bevételek növelésére. Foglal
kozni kell az importanyag pót
lásának lehetőségeivel, és az 
energiamegtakarítással is. 

A munka minőségének javí
tását, a többletteljesítményeket 
az adott munkaerő racinálisabb 
foglalkoztatásával kell elérni. 
A munkaidő teljes kihasználása 
érdekében meg kell szüntetni, 
illetve a minimumra kell csök
kenteni a műszakváltásoknál 
kieső, teljesítmény nélküli idő
ket. A jobb munka- és üzem
szervezés révén biztosítani kell 
azt, hogy a terveket a túlórák 
jelentős csökkentésével lehes
sen teljesíteni. 

Az üzemfőnökségeknél a 
munkakörök racionális össze
vonása, az elavult szakszolgála-

Tisztavatás a Keleti pályaudvaron (Tudósítás az 5. oldalon) 

ti munkaköri rendszer meg
szüntetése olyan munkaerő-tar
talékokat szabadíthat fel, ame
lyek más területen termeléke
nye b ben hasznosíthatók. 

A vasút szolgáltatásainak 
színvonalát elsősorban az uta
sok és a szállíttatók minősítik, 
ezért nagyon fontos követel
mény a menetrend szerinti köz
lekedés, a vonatok és utasterek 
tisztaságának megteremtése, a 
vasutasok udvarias magatartá
sa, a fuvaroztatókkal kötött 
megállapodások betartása. 
Ezek megvalósításáért a szolgá
lati helyek vezetői és dolgozói 
tehetik a legtöbbet. 

A műszaki szakemberek, újí
tók is sokat tehetnek a munka
verseny sikere érdekében. Ke
resni kell azokat a lehetősége
ket, új technológiai eljárásokat, 
amelyek elsősorban munkaerő
kiváltást és költségcsökkentést 
eredményeznek. 

A szolgálati helyek munka
verseny-eredményeinek értéke
lésére első alkalommal 1985 ja
nuárjában (az 1984. VII-XII. 

hónapok eredményei alapján) 
kerül sor. Második alkalommal 
1985 júniusában értékelik a 
versenyt az 1985. május végéig 
elért többleteredmények alap
ján .. 

Külön értékelik az üzemfő
nökségek és a járműjavító 
üzemek 1984. október és de
cember közötti eredményeit. Ez 
az értékelés nem érinti a mun
kaverseny évi, valamint az őszi 
verseny havi eredményeinek 
eddig kialakult elismerési rend
szerét, továbbá a kongresszusi 
és felszabadulási munkaver
seny később szabályozandó el
ismerési rendszerét. A kiemel
kedő eredményeket elért szol
gálati helyek az előzőekben is
mertetett értékelési szakaszok
ban külön anyagi elismerésben 
részesülnek. 

Az ismertetett gazdasági cél
kitűzések teljesítésével, a kong-

(Folytatás a 3. oldalon) 

(Laczkó Udikó felvétele) 
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KITÜNTETÉSEK Odesszai vasutasok Szegeden 

a 34. vasutasnap alkalmából Vörös vándorzászló 
a Szegedi BFF dolgozóinak 

A 34. vasutasnap alkalmából - ki
emelkedö munkájuk elismeréseként 
- a közlekedési miniszter 

Kiváló Vasutas 
k1tüntetö címet adománvozott: Ábrá
riyi Gyula esztergályosnak, Északi Jj. 
C.; Balogh. József V. dízelmozd.-vez., 
Hatvan KUF: Balogh Sándor oszt. vez. 
h., Debrecen Vasútig.: Bankó Kálmán 
pályamunk .. Celldömölk MÁV Építési 
Főn.: Barabás lstv_án felépítm. munka
vez .. Dombóvár Epítési Fön.: Bánki 
Kálmán műszerésznek. Bp. TBÉF; 
Czeglédi Sándor lakatos csap. vez .. 
Miskolc KÚF: Farkas Gyula alvázla
katosnak. Szombathely Jj. Ü.: dr. 
Genszk_y Kázmér föig. h. föorvosnak. 
Bp. MAV Kórház és Közp. Rend. Int.; 
Gerendai László vizsg. fökalauznak, 
Pécs KÜF: Görbicz Sándor fömunka
társnak. MÁV vezérig.; Herbszt Mi
hály karbantartó lakatos csap. vez., 
Bp. Nyugati KUF; Hideg Nagy János 
üzemi pb-titk. h.; Záhony Uzemig.; 
Horváth Lajos kovács szakmunkás
nak. Kiskunhalas Pft. Főn.; Juhász 
Béla karbantart� üzemegységvez .. 
Landler Jenö Jj. C.: Kiss Kalmár Ist
ván oszt. vez. h., Bp. Vasútig.; Kiss La
JOS kocsi,·izsg„ Füzesabony KÜF; Ko
vács Imre oszt. vez., Bp. BVKH; Ko
vács László föpályamesternek, MÁV 
Terézvárosi Pft. Fön., Kürtösi Vilmos 
kocsilakatosnak, Györ KÜF; Lipcsei 
Józse_f vizsg. fökalauznak, Nyíregyhá
za KUF; Lencsés Ferenc bizt. ber. la
katosnak. Bp. MÁV Jobbparti BBFF; 
Lepsényi Lajos műsz. ügyint„ Nagy
kanizsa Pft. Főn., Lovranits József la
katos csap. vez., Sopron Vont. Fön.; 
Mán Károly szobafestö-mázolónak, 
Bp. MÁV Balpart1 Ép. fennt. Fön.: 
Mármarosi László lakatosnak, Báta
szék Üzemfön.; Molnár László szolg. 
fön .. Bp. Kelenföld KÜF; Mózes Ká
roly áll. fön .. Celldömölk KÜF; Nagy 
János vágánygond., Debrecen Pft. 
Fön.; Pápai János munkavez„ Hat
van-Füzesabony Pft. Fön.; dr. Párká
nyi Ferenc oszt. vez., Pécs Vasútig.; 
Puskás István üzemfön. h„ Mátészal
ka KÜF; Révay Sándor szb-titk., Vas
utasok Szakszervezete; Róza Sándor 
igazgatónak. Bp. MÁV Építési Gépte
lep Fön.; Sajtos Péter igazgató h., Sze
ged Vasútig., Szamosközi István 
mozd. vez., Szentes KÜF: Szerényi 
György váltókez., Záhony Üzemig.; 
Szék;lyhidi Imre tolatásvez., Békés
csaba KÜF: Szórádi Ervin üzemig .. 
Bp. MÁV Gépészeti-, Techn. - és 
Anyagvizsg. Ü.: Vasas l. �ászló vez. 
raktárnoknak. Bp. Keleti KUF; Varga 

László csap. vez., Miskolc Vasútig.; 
Vízkeleti Ferenc csap. vez. elömunkás
nak, Pápa Pft. Fön.; ?;siborács Lajos 
rakt., Nagykanizsa KUF; Irtó Gyula 
üzemvez.. Utasellátó 10. sz. Mozg. 
szolg. Üzem, Bp. Nyugati pályaudvar. 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Antal Lász
ló vonalgond., Miskolc Pft. Fön.; Asz
talos Ferenc munkaügyi ügyint., Szol
nok Jj. Ü.; Balogh Mihály pol. munka
társat, Vasutasok Szakszerv.; Bereczki 
József dízel szerelö csap. vez., Dombó
vár Üzemfön.; Béres József pályames
tert, Kecskemét Pft. Fön. Cseh Gábor 
csap. vez .. Szeged Vasútig.; Fazekas 
Barna csap. vez .. Miskolc Vasútig.; Fi
csor László kocsirend., Kecskemét 
KÜF: Flettner Gyula főmunkatársat, 
MÁV Vezéi:_ig., Földi István vonatvez., 
Szolnok KUF; Fülöp Lajos oszt. vez. 
h., MÁV Vezérig.; Qárdonyi Rafael vo
natvez., Tapolca KUF: Gáspár Imréné 
dr. oszt. vez., Vasutasok Szakszerv.: 
Görög Jenö személyz. ügyint., Szom
bathely Vasútig.; Qyöre Gyula mű
vez., Bp. Keleti KUF; Halmai Já11os 
norma- és 1dőelemzőt, Szentes MAV 
Építési Főn.; Harmatos }ános üzem
fön. h., Rákosrendezö KUF; Hegedüs 
Károly okt. közp. vez., Vasutasok 
Szakszerv.: Horváth _yyörgy kocs-
1v1zsg.. Dunaújváros Uzemfőn.; I_st
vánffi Gyula géplakatost, Rákos MA V 
Orsz. Osztószertárfön: Jávor András 
Béla irodavez .. Bp. MÁV Szállítmá
m·ozási Iroda; Kelemen Miklós vasút
építö-karbantartó elömunk .. Hatvan
Salgótarjáni Pft. Fön.; Kocsek Józ§ef 
viii. szerelö cso.p. vez., Gyöngyös MA V 
Kitérőgyártó U.: Kosárk� K�lmán ku
tas csap. vez .. Miskolc MA V Epület- és 
Hídfennt. Fön.; .Kovács K. József vál
tókez .. Záhony Uzemig.; Kozák Gyula 
müvez .. Záhony Üzemig.; Kristóf lj:r
vm oktatótisztet. Debrecen MAV 
BBFF; Machula Gábor oszt. vez„ Bp. 
MÁV Számítástechn. Ü.; Marticsek 
András sarus csap. vez., Rákosrende
zö KÜF: Matkó Ottó motorszerelö 
csap. vez., Északi Jj. Ü.; Mészáros 
Gyula üzem- és munkaszerv., Székes
fehérvár KÜF: Molnár András gazd. 
vez„ Bp. MÁV Közp. Felépítm. vizsg. 
Fön.; Morvai István rakt. vez., Miskolc 
Osztószertárfön.; Móricz László laka
tost. Szombathely BBFF: Nagy József 
rakt. kez„ Györ Szertárfón.; Nagy Jó
zsef vonalgond„ Bp. Ferencváros i,t. 
Főn.; Nagy Lajos lakatost, Bp. MAV 
BBFF; Németh István gépkocsivez., 
Bp. VATUKI: Nél'(!eth László vez. vál
tókez .. Kaposvár Uzemfón.; Ölbei Jó
zsef oszt. vez .. Bp. MÁV BVKH; Pé
czeli János munkavez., Debrecen 
MÁV Építési Főn.; Pénzes K�ly 
mozd. vez .. Bp. Ferencváros KUF; 
Plankó Ferenc vonatvez., Miskolc 
KÜF; Pogonyi !,ászló gyáregységvez. 
h„ Miskolr. JJ. Ü.; dr_ Rácz László ig. 
h. főorvost, Szeged MÁV TEK; Rétfal
vi Tibor ügyvez. elnököt, Bp. MÁV 
Alk. Első Biztosító és Segélyegyesüle
te: _ Somogyrári Józsefné ügyínt., Bp. 
MAV Közp. Számvit. Hiv.; Soproni Jó
zsef műszerészt, Bp. MÁV TBKF; 
Szathmári József csop. vez., Bp. 
BVKH; Szikriszt József lakatos csop. 
vez„ Landler Jenő Jj. Ü.; S�ágyi Ist
ván munkavez .• Miskolc MA V Epítési 
Főn.: Szilágyi László anyagkiadót, 

Urbán Lajos Kiváló Vasutas kitüntetést ad át 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Évek óta szoros, baráti kap
csolat fűzi össze a szegedi és az 
odesszai vasutasokat. E kapcso
lat egyik szép példája az a szo
cialista munkaverseny és 
együttműködési szerződés, me
lyet 1978-ban kötöttek, és az 
1983-85-ös évekre meghosz
szabbítottak. A szerződésben 
foglaltak értékelésére évenként 
keriil sor Szegeden, illetve 
Odesszában és a legeredmé
nyesebb szolgálati helyeket el
ismerésben részesítik. 

Ilyen ünnepségre keriilt sor 
július 4-én Szegeden, a biztosí
tóberendezési fenntartási fő
nökségen. Darvas Tibor, a vas
úti pártbizottság tagja méltatta 
a két vasútigazgatóság kapcso
latát, majd ismertette a munka
verseny elmúlt évi teljesítését. 
Ennek értelmében 1983-ban a 

MÁV vezérigazgatója és a Vas
utasok Szakszervezete Elnöksé
ge a szegedi BFF kollektíváját 
Kiváló Főnökség elismerésben 
részesítette. Így most az együtt
működési szerződés megkötése
kor alapított vörös vándorzász
lót ők nyerték el. A vándorzász
lót a tavalyi győztes üzemfő
nökségtől Kiss Kár.oly, a BFF 
vezetője vette át. 

Viktor A ndrejevics Prokop
csuk, az Odesszai Vasúti Terü
leti Igazgatóság pártbizottságá
nak titkára felszólalásában 
hangsúlyozta a munkaverseny 
célját, amely hozzájárul a két 
nép barátságához, testvéri kap
csolatához. Bejelentette, hogy 
ez évtől kezdve a verseny máso
dik helyezettjét külön zászlóval 
jutalmazzák. (Most e zászló az 
ÉHF-é lett.) 

A BFF munkáskollektívája 
nevében Kiss Károly köszönte 
meg a megtiszteltetést. Ígéretet 
tett a további jó munkára. 

Az Odesszai Vasúti Területi 
Igazgatóság 3 tagú küldöttségét 
a BFF munkásgyűlésén való 
részvételt követően hivatalában 
fogadta Berta István, az 
MSZMP Szeged városi bizott
ságának titkára, majd a vendé
gek megkoszorúzták a Széche
nyi téri szovjet hősi emlékmű
vet. Az odesszai delegáció tag
jai ellátogattak Békéscsabára 
és Kiskunhalasra, ismerkedtek 
az ott dolgozó vasutasok mun
kájával és megtekintették a 
vasúti létesítményeket. Részt 
vettek az igazgatóság központi 
ünnepségén is. 

Gellért József 

Miskolc Osztószertárfön.: Tiborfi Ká
roly ügyint., Bp. MÁV ÜGH.: Tóth Im
re forg. szolg. tevőt, Miskolc KUF; 
Tóth III. István alvázlakatos csap. 
vez., Debrecen Jj. Ü.; Töllyné Pogács 
Rózsa szb-titkárt, Vasutasok Szakszer
vezete: Trischler Györgyi munkaü. 
csap. vez., Dunaújváros Pft. Fön„ Tu
ra Emil ügymt.. Pécs Vasútig.; Varga 
Antal vonalkez.,· Sopron Pft. Fön.; 
Varga Ferenc gépjármú viii. szerelöt. 
Bp. Ferencváros KÜF, Vass Kár,oly dí
zel motor szerelöt, Debrecen KUF; Vi
da Jenő tolatásvez., Kiskunhalas 
KÜF; Vörös Béla betűíró-díszítő fes
tőt, Bp. Keleti KÜF: Zelei József 
mozd. vez., Szeged KÜF; Mozsolik Mi
hály vonatvez., GYSEV Sopron áll.: 

Záhony MÁV Bölcsöde: Igná_cz Zoltán 
üzemfön,. Püspökladány KUF; Janó 
Gyula elömunkást, Bp. Angyalföld 
Pft. Fön„ Jager Ádám menetir., Pécs 
Vasútig.: Joxdán János tolatásvez., 
Szerencs KUF; Juh9.s József forg. 
ügyint.. Komárom KUF; Kalotai Ist
ván művez., Pécs MÁV BBFF; Kaposi 
qyuláné vonatvez., Dunaújváros 
Uzemfön.; Kardos László, csap. vez., 
Bp. BVKH_; Kecskés Zoltán viii. szere
löt, Bp. MAV Szak- és Szerelöip. Fön.; 
dr._Komoróczki Istvánné ápolónöt, Bp. 
MAV Kórház és Közp. Rend. Int.; Ko
rá\y Elemér vonatvez., Kazincbarcika 
KUF; Kotroczó Gergely vámkezelöt, 
Békéscsaba KÜF; Kovács Anna Mária 
heged üst, Debrecen MÁV Zenekari 
Fön.; Kovács Ilona vonatfelvevót, 
Nagykanizsa KÜF; Kovács János ze
nekari tagot, Bp. Zenekari Fön.; Ko
vács Laj!)S szállitm. vezetöt, Rákosren
dező KUF; Kovács László motorvez., 
Bp. Ferencváros KÜF; Kökény József
né pol. munkatársat, Vasutasok Szak
szerv.; Kővári István akkumulátor 
kez. és javítót, Nyíregyháza KÜF; Kó
vá.i:i János mozd. vez., Füzesabony 
KUF; Köves„ Lajos forg. szolg. tevöt, 
Komárom KUF; Kun István oszt. vez., 
Északi Jj. Ü.; Lakatos Sándor pálya
munkást, Záhony Üzemig.; Lehel Atti
láné vonatfelvevöt, Dombóvár Üzem
fón.; Lengyel Károly ügyint., Pécs 
Vasútig.; Légrádi Zoltár:i munkaügyi 
ügyint .. Zalaegerszeg KUF;_Liptay Ti
bor számvit. vez., Bp. MA V Hídép. 
Fön.; Lovik Károlyné kocsitisztító 
csap. vez., Dombóvár Üzemfön.; Ló
vey Barna pártvez. titk., Miskolc MÁV 
Építési Főn; Ludvai László kocsirend., 
Bp. Kelenföld KÜF: Machnik László 
rakt. munkást, Nyíregyháza Szertár
fön.: Makai Ádám belsö ell., Bátaszék 
Üzemfön.; Markovics István rakt. kez., 
Szombathely Osztószertárfön.; dr. Má
di Csabáné ügymt., MÁV Vezérig.; 
Márkus János sarust, Hatvan KÜF; 
Medgyes József üzen:\lakatos csap. 
vez., Szolnok. Jj. U.; Menyhárt 
Gy_örgY, pályamunkást, Dombóvár 
MAV Epítési Fön.; Mogyorósi János 
lakatos csap. vez. Miskolc Jj. Ü.; Mol
nár István müvez., Bp. Keleti KÜF; 
Nagy József számvit. vez., Vác Pft. 
Főn., Nagy Lajos rakt. anyagkiadót, 
Hatvan Szertárfőn. Nemesvári Ottó 
mozd. vez .. Balassagyarmat KÜF; Né
me_th G_yula föépítésvez., Szombathely 
MA V Epűlet- és Hí dfenntartó Fön.; 
Németh Jenőné csop. vez., Bp. TBKF; 
Ocsovai Gábor kicsiátvevöt, Hatvan 
KÜF: Ökrös Sándor mozd. vez., Vész-

Szakszervezetek a békéért 
Előkészítő tanácskozás Szombathelyen 

Novák Jenö mozd. vez., GYSEV So
pron áll.; Soós Gyula ker. hivatalnok, 
GYSEV Csorna áll.; Domanics Pál fel
szolgáló. Utasellátó V. 12. sz. Mozgó
szolg. Üzem. 

Miniszteri 
Dicséret 

�I('.�,' 

� 

kitüntetést kaptak Ambrus Mihály 
pályamunkás, Tapolca Pft. Fön.: Bába 
György oszt. vez., Bp. BVKH; Cso-
1?,oth Imréné anyaggazd., Bátaszék 
Uzemfőn,; Egri Imre munkavez., Deb
recen MAV Epület- és Hídfennt. Fön.; 
Fischer Antal szertárfön., Szob Szer
tárfönökség: Gál Györgyné oszt. vez. 
h., Bp. BVKfí; Hans Gyula jegyvizsg., 
Gyékényes Vzemfön.; Hegedüs Géza 
anyaggazd., Hatvan KÜF: Juhász Ist
vá_l). esztergályos csap. vez., Miskolc 
KUF; Kleiner István lakatos csop. 
vez., Székesfehérvár Jj. U.; Koncz Je
nö nehézgépkez .. Debrecen MÁV Épí
tési Főn.; Kondella Károly villanvsze
reló brig. vez .. Dunakeszi Jj. t( Ko
vács József múvez., Bp. MAV Epítési 
Főn.; Kovách Lehelné pol. fömunka
társ, Vasutasok Szakszerv.; Németh 
Aladár vont. technológus, Sopron 
Vont. Fón.;_Papp József hegesztö, Ka
posvár MA V Epület- és Hídfennt. 
Fön.; Páthy Ferenc műszerész, Szom
bathely TBÉF; Pintér Sándor elö
munk., Szolnok Pft. Fön.; Rostás Tibor 
áll. főn„ Kecskemét KÜF: Sasvári 

László műszerész, Záhony Üzemig.; 
Sóvárj Géza csap. vez., Tatabánya-al
só MA V Vili. Vonalfön.; Steer Lénárd 
kocsivizsg., Bp. Keleti KÜF; Takács 
József pályamester, Szekszárd Pft. 
Főn.; Tippai László fóművez., Landler 
Jenö Jj. U.; Tóth ]j:rnó betan. munkás, 
Szeged-Rókus MA V BBFF; Tulik Ká
roly fömunkatárs, MÁV Vezérig.; Za
-:sovics Kálmán munkavéd. vez., Bp. 
Keleti KÜF. A MÁV vezérigazgatója 

Koszorús Ferenc főtitkár köszönti a tanácskozás résztvevőit 

Vezérigazgatói 

Dicséret 

tö KÜF: dr. Palotai Ferenc csap. vez., 
Miskolc Vasútig.; Palotai Józsefné sze
mélypénztár kez., Gyékényes Uzem
fön.; Papp György müvez., Miskolc 
BBFF: Perbíró Györgyné csap. vez., 
Bp. BVKH: Petró Andrásné dajkát, 
Bp. Vasútig. Napköziotthona; Petró 
János csap. vez„ Debrecen Vasútig.; 
Pacsai Sándor építésvez., Bp. MA V 
Épületfennt. Főn.; Pócsik Béla hököz

kitüntetésben részesítette: Ajtai István pont kez., Záhony Üzemig.;_ Pócsik 
hivatalvez., Bp. BVKH; Ampli László- Gézáné visszkeresöt, Záhony Uzemig.; 

A bécsi békekonferencia elő
készítése céljából július 6-7-én 
Szombathelyen a Claudius 
Szálló különtermében tanács
koztak Ausztria, Belgium. 
Csehszlovákia, Franciaország, 
Luxemburg, Magyarország, a 
Német Demokratikus Köztársa
ság és a Szovjetunió vasutas- és 
közlekedési szakszervezeteinek 
képviselői. A tanácskozást Ko
szorus Ferenc főtitkár nyitotta 
meg, majd a bécsi békekon-

ferencia házigazdája, Fritz 
Prechtl, az osztrák vasutas
szakszervezet elnöke ismertette 
a szeptemberi rendezvény elő
készületeit és a meghívottak 
névsorát. 

A szakszervezetek jelenlevő 
képviselői megvitatták a felhí
vástervezetet, majd a kiegészí
téseket figyelem be véve elfo
gadták a javasolt szöveget. 
A tanácskozás résztvevői egyet
értettek azzal a javaslattal, 

Békeaktivisták kitüntetése 

A budapesti vasútigazgatóság ötventagú békecsoportja több 
mint tíz esztendeje aktív harcosa a mozgalomnak. A béke és ba
rátság hónap alkalmából július 10-én az igazgatóságon ünnepsé
get rendeztek, amelyen megjelent SdJestyén Nándorné, az OBT 
elnöke, a Béke Világtanács alelnöke, és Oroszi László, a VIII. ke
riileti pártbizottság titkára is. 

Sebestyén Nándorné méltatta a vasutas békeaktivisták tevé
kenységét, majd a békecsoport tizenhét tagjának átadta a Ma

gyar Békemozgalom Emlékplakettjét. 

(s) 

né takarítónőt, Győr Pft. Fön.; Bakos Presits En.sébet számVlt. csap. vez., 
Kálmánné konyhai dolgozó, Debrecen Szeged KUF; Pusztai Ferencné rakt. 
MÁV Gondnokság; Balogh Sándor ne-· vez., Szeged-Rókus Osztószertárfön.; 
hézgépkez., Jászkisér MAV Építőgép- Radics János elömunkást, Hódmez
jav. Ü.; Bartók Pálné csap. vez., Bp. övásárhely Pft. _Fön.; Révész Béla vál
BVKH· Bárdossv László festöt Cell- tókez .. Záhony Uzemig.: Rubik László
dömölk MÁV Építési Fön.; Bel�s La- né fópénztárost, Dunakes2;i Jj. Ü.; 
jos vont. művez., Dombóvár Üzem- Rubner Károly ügyint., MAV Vezér
fön.; Bene János motorszer. csap. vez .. ig.; Sipöcz István pályamunkást, Sop
Bp. Ferencváros KÜF: Bendi Imre roq Pft. Fön. Soulavy Jenö ügyint., 
múvez. h., Szombathely MÁV TBÉF: MAV Vezérig.; Sveda József személyz. 
Berta István mozd. vez., Kecskemét és munkaügyi vez., Nyíregyháza Pft. 
KÜF; Bognár József műszerész. Szom- Fön.; Szabarj L�szló fizikai c�op. vez., 
bathely BBFF: Botos Sándor portás. Jászkisér MA V Epítógépjav. U.; Szabó 
Bp. BVKH; Buda László ruhaellenör, György v!llástargonca vez., Landler 
Bp. Vasútig. Számvit. Fön.: Czikkely Jenö Jj. U.; S:;,:abó Sándor munkást, 
Lajosné ügyint .. Bp. Közp. Számvit. Bp. Hámán Kató Szertárfön.; S�bó 
Hiv.; Csepregi Károly áll. fön., Kis- Tivadar kocsirend., Veszprém KUF: 
kunhalas KÜF; Csizmadia Sándor bel- Szarka Lászlóné csap. vez., Miskolc 
só ell., Szeged MÁV Épület- és Híd- Vasútig.; Szegedi Sándor csapatvez. 
fennt. Főn.; .�somós István áll. fön.,. előmunk., Mátészalka Pft. Főn.; Sze
Debrecen KUF: özv. Debreczeni Jó- keres Mihály raktárnokot, Celldömölk 
zsefné ügyint., Bp. MÁV Tisztképző és KÜF; Szi!_<ora Imre üzemegységvez. 
Továbbképzö Int.; dr. Dudás László h„ Bp. MA V Szám!tástechn. U.: Szilá
igazgatófőorvos h., Miskolc MÁV gyi György számviteli ügyint., Sze
TEK; Dufla János viii. mozd. vez. rencs KUF; Szór Ferenc jegyvizsg., 
Miskolc KÜF,. Ember Sándor tolatás'. Bp. Keleti KÜF; dr. Tanner Jánosné 
vez., Záhony Uzemig.; Endrödi László mi,mkaügyi ügyint„ Kazincbarcika 
viii. wozd. lakatos csap. vez., Bp. Kele- KUF; Tályai Imréné ügyint .. Debre
ti KUF; Erdé\yi József forg. szolg. te- cen Számvit. Főn.; _ Tel'!).esi András 
vőt, Vésztö KUF; Fazekas László csap. oszt. vez. h., Bp. MAV UGH; Toma
vez. elömunkást. Tapolca Pft. Fön.; nóczy László üzemvez., Szombath�ly 
Fáqján Mihály múvez., Szombathely BBFF; Tordai László oszt. vez., MAV 
Jj. U.; Fántics Gáborné dajkát, Debre- Vezérig.; Tóka Jánosné rakt. kez., 
cen MÁV Napköziotth. Óvoda; Fehér Pécs Szertárfön.; Tóth Imre vill. szere
József raktárnokot, Füzesabony KÜF; löt, Cegléd KÜF; Tót�. Mihály dízel 
F�rizs Ferenc kazánfütöt, Kiskunhalas motor-vez., Kaposvár Uzemfön.; Val
KUF; Gera József forg. vonalbiztost, kó Tibor műszerészt, Szolnok _ BBFF; 
Szeged Vasútig.; Gémes József kocsi- Vajas Ferenc múvez., Bp. MAV Ma
mestert, Bp. MÁV Közp. Felépítm. gasép. Főn. Varga István vill. ber. biz
vizsg. Főn.; Hajniss István rer:id. forg. tonságtechn. felülvizsgálót, Kiskunfél
szolg. tevőt, Bp. Kelenföld KUF; Hiri- egyháza Vili. Vonalfón.; Varga Is��

* 

pi Lajos '111- szerelő csap. vez., Debre- né munkaügyi ügyint., Miskolc KVF; 
cen Jj. Ü.; Hodics János oszt. vez., Varga József váltókez., Tapolca KUF; 
Szombathely Vasútig.; Honti Gyuláné Vá�árhelyi Ernő vez. mérnököt, Bp. 
ügyint., Bp. Vasútig.; Horváth Ferenc MAV Közp. Felépítm. vizsg. Főn.; 
mozd. irányítót, Bp. Vasúti. Üzemir. Vigh Lajos tolatásvez., Püspökladány 
Közp.; Horváth Lajosné gondozónőt, KUF. Sebestyén Nándorné méltatja az aktivisták tevékenységét 

hogy a szeptemberi békekonfe
rencia felhívását - a megjelen
tek névsorával együtt - a ren
dezők eljuttatják azokhoz a 
szervezetekhez, amelyek ugyan 
kaptak meghívást, de valami
lyen oknál fogva nem jelentek 
meg Szombathelyen. A bécsi 
békekonferenciára 28 ország 40 
vasutas-, illetve közlekedési 
szakszervezete kapott meghí
vót. 

Tanulók napja 
Békéscsabán 
A békéscsabai körzeti üzem

főnökségen immár hatodik al
kalommal rendezték meg a vas
útforgalmi szakközépiskola ta
nulóinak napját, azzal a céllal, 
hogy megkönnyítsék a munka
helyi beilleszkedést. 

Június 27-én találkozott az 
üzemfőnökség gazdasági és tár
sadalmi vezetőivel a 27 szakkö
zépiskolai tanuló. Valkó Pál 
üzemfőnök tájékoztatta őket az 
üzemfőnökség munkájáról és 
az elhelyezkedés lehetőségeiről. 
Utána a fiatalok számoltak be a 
gyakorlatokon szerzett tapasz
talataikról. 

Ebéd után városnézéssel 
folytatódott a program. Megte
kintették a Gabona Múzeumot 
és a megyei Munkácsy Mihály 
Múzeumot, ahol részletes tájé
koztatást kaptak a város és a 
megye néprajzáról. Ezután játé
kos vetélkedőt rendeztek, ame
lyen a jövő vasutasai széles kö
rű általános műveltségről adtak 
számot. Délután a MA V KISZ· 
esei vendégelték meg a tanuló
kat, s beszélgettek az ifjúsága 
mozgalom aktuális kérdéseir61. 

Zacharidesz Jánosné 
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Jubileumi vetélkedő 
szocialista brigádoknak 

(Folytatás az 1. oldalról) helyek a 35. vasutasnap alkal-
mából soron kívül részesítsék 

resszusi és felszabadulási mun- Élenjáró, illetve Kiváló brigád 
kaversenyben elért kiemelkedő kitüntetésben. A szolgálati 
eredményeikkel a szolgálati helyeken tartott vetélkedőn az 
helyek, és azon belül a brigá- első helyezett brigád szemé
dok részt vehetnek a munka lyenként 5000, a második 3500. 
hatékonyságát segítő vetélke- a harmadik pedig 2000 forint 
dősoro:t.atban, amelyen magas jutalomban részesül. amelyet a 
szmtű erkölcsi és kiemelt anya- Vezérigazgatóság biztosít. A to
g1 elismerésben részesülhetnek. vábbi brigádok jutalmazását a 
A vetélkedő valamennyi szol- vasútigazgatóságok. illetve a 
gálati helyen szervezhető, ahol szolgálati helyek biztosíthatják 
a t•ezetői testület és a szocialis- saját pénzügyi fedezetükből. 
ta brigádok azt elhatározzák A szolgálati helyek vetélkedő
és magukénak vallják a már jén. ha legalább 25 brigád vesz 
megfogalmazott fó"bb célkitűzé- részt, a Vezérigazgatóság az el
seket, és azok megvalósítására ső három helyezett jutalmát, ha 
konkrét vállalásokat tesznek. 15-24 brigád vesz részt, az el-

A vetélkedőn való részvételt ső két helyezett jutalmát, ha pe
a szolgálati helyek - az előze- dig 5-15 brigád vesz részt. az 
tes kötelezettségvállalásukkal első helyezett jutalmát közpon
együtt - 1984. augusztus 15-ig tilag finamszírozza. 
jelentsék be a közvetlen fel- A brigádok részére szervezett 
ügyeletet ellátó szerveknek helyi vetélkedők után 1985 jú
(vasútigazgatóság, szakosztály). niusában a szolgálati helyek 
A vetélkedőn a brigádok rész- vesznek részt szervezett vetél
vétele önkéntes. A feladatterv- kedőn, amely szakszolgálati 
ben részükre meghirdetett cél- elődöntőből, majd országos vas
kitűzések teljesítésével vesznek útüzemi döntőből áll. Az elő
részt a munkaversenyben. döntők szervezése az igazgató-

A szolgálati helyen belül a ságok, illetve az érintett szak
brigádok vetélkedője a munká- osztályok feladata. Az országos 
ban elért többleteredménye- döntőn 19 csapat vesz részt. 
ken, illetve szakmai, politikai is- A vasutasok országos jellegű 
mereteken alapul. A brigád kongresszusi, jubileumi, terme
gazdasági. termelési eredmé- lési, szakmai vetélkedőjét 1985 
nye1 a vetélkedőn 70. a szellemi júliusában rendezik a 35. vas
kérdésekre adott válaszok 30 utasnap keretében Budapesten. 
százalékos arányt képviselnek. Az országos döntőn való részvé
A vetélkedőn a brigádokat öt- tel a szolgálati helyek magas 
tagú csapatok képviselik. szintű gazdasági munkáját, az 

A vetélkedőn eredményesen ott dolgozó vasutasok áldozat
szereplő brigádokat a szolgálati készségét, hivatásszeretetét is 

Tudósítóink írják 

tükrözi. ezért mind az érintett 
szolgálati fielyek, mind pedig a 
versenyző csapatok tagjai meg
különböztetett elismerésben ré
szesülnek. 

Az első helyezést elért csapat 
tagjai 30 OOO forint jutalmat, 
az általuk képviselt szolgálati 
hely pedig 20-30 millió forint 
pénzügyi keretet kap soron kí
vül a szociális ellátás fejleszté
sére. A második helyezett csa
pat tagjai 25 OOO forint juta
lomban részesülnek. Az általuk 
képviselt szolgálati hely pedig 
10 millió forintot kap soron kí
vül. szintén szociális célokra. 
A harmadik helyezett csapat 
tagjainak jutalma 20 OOO fo
rint, a szolgálati hely pedig 8 

millió forintot kap. 
A 4., 5., 6„ 7. és 8. helyezést 

elért csapatok tagjainak jutal
ma 15, 10, 8, 7 és 6 ezer forint 
jutalom, szolgálati helyeik pe
dig szociális célok megvalósítá
sára nyolc-, hat-, öt-, három-, 
kettő-, illetve egymillió f oiint 
jutalmat kapnak. 

Az országos döntőn résztve
vő. de az elődöntőből tovább 
nem jutó 11 csapat tagjai ötezer 
forint jutalomban részesülnek, 
a szolgálati helyeik pedig 500 

ezertől egymillió forintig terje
dő soron kívüli pénzügyi kere
tet kapnak szociális célokra. 
Ezeken kívül további díjazások
ra és elismerésekre is sor kerül. 
(A kongresszusi és felszabadu
lási munkaverseny, valamint 
vetélkedősorozat feltételeit és a 
részletes tudnivalókat a MÁV 
Értesítő közli.) 

Megélénkült a jubileumi verseny 
Az országszerte tavaly kibon

takozott és a jövő év végéig tar
tó jubileumi munkaversenynek 
újabb lendületet adott a párt 
iránti bizalom erősödése, a 
XIII. pártkongresszus időpont
jának közeledése. Ezt tükrözik 
a különböző szolgálati helyek
ről szerkesztőségünkbe érkező 
számban 1s egyre gyarapodó le
velek, tudósítások. 

Rákosrendezőről írja a Tye
reskova II. szocialista brigád 
nevében - a brigád vezetője
ként - Marticsek András saru
zó csapatvezető: 

.. A mi brigádunk a XIII. párt
kongresszus és hazánk felsza
badulásának 40. évfordulója 
tiszteletére úgy határozott, 
hogy munkaterületünkön a 

rendezőpályaudvari kocsitar
tózkodási időt átlagosan egy 
órával csökkentjük. Ezért vál
laljuk a fogadóvágányainkon 
szétrendezésre váró vonatok 4 
órás normaidejének 3 órára va
ló csökkentését. Munkánkat en
nek megfelelően úgy szervez
zük. hogy az érkezéstől a szét
rendezés időtartamáig egyetlen 
vonat se álljon három óránál 
többet. 

Igyekezetünk természetesen 
csak akkor lenne igazán ered
ményes, ha a mozdonyvezetők 
például vállalnák, hogy tevé
keny közreműködésükkel moz
donyaik szolgálatonkénti kilo
méter-teljesítményét egy órára 
eső teljesítménnyel növelnék. A 

J orgalom szabályozásában 
részt vevők ugyanakkor fel
a1ánlhatnák. hogy a napi enge
délyre várások időtartamát át
lag egy órával csökkentik. Fon
tos lenne továbbá, hogy a moz
donyok napi vizsgálatát, javí
tását i·égző szocialista brigá
dok napi egy órával csökkent
sék a vontatójárművek műhely
beli tartózkodási idejét. Az 
üzemirányítók brigádjai mihd
Phhez a gépre, illetve vonatra 
várások időtartamának napi 
egyórás csökkentésére tehetné
nek vállalást és így tovább . . .  " 

Szolnokon a Mező Imre ne
vét viselő 45 tagú kollektíva -
a MÁV kiváló brigádja - tett 
értékes felajánlást a jubileumi 
munkaversenyben a XIII. párt
kongresszus tiszteletére. Erről 

Kaló Gábor bngádvezető kül
dött tudósítást szerkesztősé
günknek. Ezek szerint a szolgá
lati főnökségen a leggazdaságo
sabb üzemeltetés céljából már 
korrigált anyag- és energiakölt
ségeket nem lépik túl, vállalják 
a kocsitartózkodási idő bázishoz 
viszonyított csökkentését, a 
korszerű, nagyteljesítményű 
gépek, mozdonyok hatéko
nyabb kihasználását, az utasok 
gondos tájékoztatását, az utas
terek, várócsarnokok, vasútiko
csik tisztaságának és a személy
szállító vonatok pontos, menet
rend szennti közlekedésének 
biztosítását. 

A körzeti üzemfőnökség gaz
dasági vezetői, reszortosai a jó 
munkához szükséges J eltételek 
megteremtésével járulnak hoz
zá vállalásaink sikeres teljesí
téséhez - fejeződik be a tudósí
tás. 

A gyöngyösi MÁV Kitérő
gyártó Üzemből küldött levél
ben - melyet Zeltner Imre 
szb-titkár írt alá - a július 9-én 
tartott munkásgyűlés hatá
rozatáról olvashatunk. Előz
ményként megemlíti a levélíró, 
hogy az év első felében, a jubi
leumi munkaverseny lendülete 
eredményeként terven felül si
került legyártani a MÁV részé
re két betonaljas kitérőt, vala
mint a Metro részére hét, ágya
zatnélküli kitérőt. Ebben az 
időszakban a Kelenföldi pá
lyaudvar rekonstrukciójához 
szükséges további kitérőket is 
határidő előtt készítették el az 
üzemben. Most pedig - a 
XIII. pártkongresszus tisztele
tére mintegy 10 millió forint 
értékű pótfelajánlás született. 

Ennek értelmében az üzem 
dolgozói vállalják a MÁV ki
emelt terméktervének decem
ber 15-re való teljesítését, illet
ve az éves terv 1 százalékos túl
teljesítését, az Úttörővasút ré
szére 14 db 34,5 kg-os kitérő, 
valamint a dunaföldvári vasúti 
híd pályaépítéséhez szükséges 
hid-geók legyártását szeptem
ber 30-i határidővel. 

A szombathelyi körzeti 
üzemfőnökség dolgozói, szocia
lista brigádjai rendkívüli ta
nácskozást tartottak július 5-én 

reggel a szetárfőnökség tanács
termében - írja Sz. Jakab Ist
ván tudósítónk. Müller 
László üzemfőnök áttekintette 
a múlt év szeptembere óta tartó 
jubileumi verseny eddigi ered
ményeit - melyek nyomán el
sők lettek az őszi forgalmi ver
senyben, majd elnyerték a Ki
váló Körzeti Üzemfőnökség cí
met, hozzá a MÁV Vezérigazga
tóság és a Vasutasok Szakszer
vezte elnökségének Vörös Ván
dorzászlaját -, majd az üzem
főnök elismeréssel állapította 
meg, hogy ebben az esztendő
ben a brigádok már 2433 óra 
társadalmi munkát végeztek. 
Ennek során kitakarítottak 176 
személykocsit, és 220 teherva
gon futójavítását végezték el. 

A rendkívüli tanácskozáson 
újabb felajánlások születtek a 
XIII. pártkongresszus tisztele
tére. Meggyes Mihály például, 
a Szaljut 4 brigád vezetője 44 
társadalmi munkaórát vállalt az 
új kocsijavító építésénél , ezen
kívül több eszköz elkészítését 
vállalta brigádja nevében a Ha
ladás VSE részére. Horváth Im
re a Petőfi Sándor brigád képvi
seletében az utastájékoztató 
eszközök javítását, illetve felújí
tását ajánlotta fel. Ambrus Ist
ván hetedmagával sürgős mo
torjavítások elvégzését ígérte 
többletként. Borosán István új 
technikai megoldások kivitele
zésére tett felajánlást bizonyos 
alkatrészek hiányának kiküszö
bölésére. 

Végezetül álljon itt egy levél
részlet a dunakeszi járműjavító
ból. Bősz Mária KISZ-titkár 
azt írja többek között, hogy a 
tőkés importnál 9 millió, a szo
cialista importnál 8 millió forint 
kiváltását, megtakarítását te
szik lehetővé a jubileumi ver
seny résztvevői az üzemben 
megtervezett és gyártott anya
gok révén. 

.,A verseny főbb célkitűzései: 
az idei főjavítási és fővizsga 
terv maradéktalan teljesítése 
mellett öt, fekvőQelyes kocsi el
készítése, illetve olyan félkész
állomány elérése, hogy 1985. 
május 30-ig még 20 fekvőhelyes 
kocsi is elkészülhessen" - ol
vasható a levélben. 

· A IIIAV Kflleldlv SzalzlMI ■1111 1M1a (3.) 

Rugalmas(?) munkaidö 
Az elmúlt években mind 

több, főleg központi szolgálati 
hely kollektívája javasolta a ru
galmas munkaidő bevezetését. 
Nem tudjuk, hogy akik kérték, 
mennyire vannak tisztában a 
rugalmas munkaidővel, annak 
eljárási szabályaival és admi
nisztrációs kötelezettségeivel? 

Bizonyára voltak. akik úgy 
gondolták, hogy a rugalmas 
munkaidő egyet jelent a laza 
munkavégzés legalizálásával, 
az ellenőrizhetetlen távollétek 
igazolásával. Éppen ezért indo
kolt, hogy megvizsgáljuk a ru
galmas munkaidő jogi és eljárá
si természetét. 

A Munka Törvénykönyvének 
végrehajtási rendelete (MtV 42. 
§. [2) bekezdése) lehetővé teszi 
a napi munkaidő kezdő és befe
jező időpontjának rugalmas 
módon történő megállapítását. 

A bevezetés 
feltételei 

A munkaidő beosztása a kol
lektív szerződésekre tartozik, 
így a rugalmas munkaidőt a 
MÁV kollektív szerződésének 
felhatalmazása alapján a helyi 
függelékekben lehet alkalmaz
ni. Mindenekelőtt világosan 
kell látni, hogy a rugalmas 
munkaidő alkalmazása nem 
változtatja meg a munkajogi 
szabályok előírásait, ezeket -
mint péld&ul a törvényes mun
kaidő ledolgozását, a túlmunka 
elrendelését és megváltását, a 
napi pihenőidő minimális tarta
mát stb. - változatlanul be kell 
tartani. Ugyancsak változatla
nul alkalmazni kell a MÁV kol
lektív szerződés előírásait is. 

Jelenleg többfajta rugalmas
munkaidő-rendszer alkalmaz
ható, ezért az egységes alkal
mazás érdekében vezérigazga
tói utasításban rögzítették az 
alapelveket és a főbb eljárási 
szabályokat. A végr!?hajtási 
utasítás megjelent a MA V Erte
sítő 1984. évi 21. számában. Az 
utasításban a súlyponti kérdé
seket kötelező jelleggel írtuk 
elő, ezen változtatni nem lehet, 
ugyanakkor más területen bizo
nyos mozgási lehetőséget, elté
rést biztosítottunk a helyi kol
lektívák számára. Ezen utasítás 
keretei között kell helyi szinten 
felépíteni a rugalmas munkaidő 
konkrét szabályozását a helyi 
függelékben és helyi végrehaj
tási utasításban. 

A MÁV-nál alkalmazott ru
galmasmunkaidő-rendszer egy
szerűsítve azt jelenti, hogy a 
kötelezően ledolgozandó törzs
időn kívül a dolgozó választja 
meg a munkavégzésének kez
dő, illetőleg be/ ejező időpont
ját, és a dolgozónak kell ügyel
nie, hogy a megengedett eltérés 
lehetősége mellett teljesítse a 
havi kötelező munkaidőt. 

A rugalmas munkaidő beve
zetése nem kötelező, helyileg 
kell dönteni erről, valamint be 
kell határolni az adott üzem te
rületén az alkalmazásra kerülő 
munkaterületeket, munkakörö
ket. 

A bevezetés feltétele: az idő
rögzítő berendezés megléte, és 
a közvetlen felügyeleti szerv 
előzetes engedélye. Az előbbi 
feltételt maga a MÁV kollektív 
szerződés írja elő. E nélkül ru
galmas munkaidőt alkalmazni 
egyáltalán nem lehet. A közvet
len felügyeleti szervnek nem e 
feltétel meglétét kell vizsgálni, 
hanem azt, hogy a kérdéses 
munkakörökben a munka ter
mészete engedi-e a rugalmas 
munkaidő alkalmazását. Ter
mészetes, hogy a forduló, illető
leg az utazó szolgálatos dolgo
zóknál nem alkalmazható a ru
galmas munkaidő. A munkálta
tónak a rugalmas munkaidő al
kalmazása esetében is biztosíta
nia kell a megfelelő munkakö
rülményeket, ezért előre gon
doskodni kell ezekről is - így a 
fűtésről. világításról, helyiségek 
zárásáról, őrzéséről stb. 

Az engedély birtokában -

amelyet a közvetlen felügyeleti 
szerv adhat - a kollektív szer
ződés helyi függelékében rögzí
teni kell azoknak a dolgozók
nak a munkaköreit, akik számá
ra a rugalmas munkaidő beve
zetésre kerül, valamint a rájuk 
vonatkozó munkaidőkereteket 
is. Az időtartamok megállapítá
sánál figyelembe kell venni, 
hogy a munkaközi szünetet vál
tozatlanul a munkaidő meg
szakításával kell biztosítani. 
Meg kell határozni 6-20 óra 
között a 12 órás üzemidőt, 
amikor az üzem területén 
munkát lehet végezni. Az idő
tartam meghatározásánál figye
lembe vettük a napi munkaidő 
maximális (12 óra), illetőleg a 
napi pihenőidő minimális tarta
mára (11 óra) vonatkozó előírá
sokat. 

Törzsidő 
és peremidő 

- át lehet vinni. A + 12 órát 
meghaladó többletórát - a 
munkáltató által kötelezően el
rendelt munkavégzés kivételé
vel - hó végén törölni kell. Ha 
pedig a dolgozó mínusz 12 óra 
különbözetnél kevesebb órát 
teljesített, akkor a munkabére 
is csak annak arányában fizet
hető. Ezzel a dolgozó megfelelő
en ösztönözve van arra, hogy a 
munkaidejét teljesítse. 

Fontos szabály, hogy a dolgo
zó a peremidőben végzett több
letórákból nem biztosíthat ma
gának plusz szabadnapot, pél
dául szabad pénteket. 

A munkáltatónak megvan a 
lehetősége, hegy a rugalmas 
munkaidőt illetően kötelezze a 
dolgozót az eszmei munkaidő 
teljes ledolgozására. 

Ezzel a lehetőséggel azonban 
nem szabad visszaélni, csak a 
munkafeladatok sürgős végzé
sére lehet alkalmazni. Ilyenkor 
a többletunkaidőt, amelyet már 
peremidőben nem lehet ki
egyenlíteni, át lehet vinni a kö
vetkező hónapra. 

A túlmunka 

értelmezése 

Az üzemidőt két részre kell 
osztani: törzsidőre és perem
időre. A törzsidőt - amelynek 
minimális tartama 5 óra (pénte
ken 4 óra) - reggel 8 óra és 
délután 15.30 óra (pénteken 8 
órától 14 óráig) között kell el-
helyezni. A rugalmas munkaidőben a 

túlmunkát fogalmilag a jelenleViszonylag magas törzsidőt gi munkaidőre vezették vissza, írtunk elő annak biztosítására, ami nem más, mint a munkálta-hogy a munkaidő döntő része a tó által elrendelt eszmei munlegnagyobb munkaintenzitású kaidőn felüli munkavégzés. időben - a délelőtti, illetőleg a Nyilvánvaló, hogy a peremidőkora délutáni órában - kerül-
jön ledolgozásra. A MÁV-nál ben önkéntesen végzett munka 

nem túlmunka. általában ugyanis nem képzel- Az elrendelt óra mennyisé-hető el, hogy a dolgozó önké- gének a hónap végén is jelentnyesen a nap bármely szaká- keznie kell ahhoz, hogy a túlban végezze munkáját, hiszen munka megváltásra kerüljön. szükség van a munkatársakkal A hó végén felmerült túlmunka való együttműködésre. megváltásaként fizikai dolgozó A törzsidő és peremidő vég- esetében megfelelő díjazást, pontjai közé esik a peremidő. vagy kérésére azonos tartamú Itt ugyancsak rögzíteni kell az szabad időt, nem fizikai dolgoúgynevezett eszmei munkaidőt, zónál pedig azonos tartamú szaamely a jelenlegi merev mun- bad időt kell biztosítani. A szakaidőnek megfelelő időponto- bad idővel történő megváltás kat jelenti. Ezeket az időponto- esetében plusz szabadnap is adkat kell felhasználni minden ható. olyan esetben, amikor a rugal- A rugalmas munkaidő a jemas munkaidőt az alapelőírá- lenleginél fokozottabb admisoktól eltérően kell alkalmazni. nisztrációs és ellenőrzési feladaU gyanakkor a dolgozók tájé- tot jelent a munkáltató számákoztatására is szolgál. ra. Felelőtlen eljárások igazo-
A törzsidőben a munkahe- lására nem lehet felhasználni, lyen kell munkát végezni az ezért az előírások megszegésé

igazolt, valamint a hivatalos tá- re külön szankciókat írtunk 
vollétek kivételével. A perem- elő. E szankciók feladata, hogy 
időben történő szabad mozgás a ösztönözzék a dolgozót az utasí
dolgozónak tág lehetőséget biz- tásban előírtak maradéktalan 
tosít a magánügyeinek intézé- betartására a vezetőt pedig a 
sére, ezért ilyen célból törzs- fokozottabb ellenőrzésre. 
idó"be_n a munk':1:helyró1 eltá- A szankciók lényege pedig, 
vozm csak elk�rul�etetlen es:- hogy automatikusan kizárják a 
tekben, a sz?lgc:,lati felettes �lo- dolgozót, illetve a szolgálati fő
z�tes engedelyev!l lehe!. � 1gy nökséget a rugalmas munkaidő 
kiesett _munka1dot � �esobb1ek kedvezményéből. 
fo:yarI:an a perem1doben kell A rugalmas munkaidő szabá
potolm. lyait megsértő dolgozót első 

Egész napi, illetőleg tört napi esetben írásban kell figyelmez
hivatalos távollétek történhet- tetni, második esetben 6 hónap
nek törzsidőben és peremidő- ra, újabb szabálysértés eseté
ben is. Hivatalos távollétek ese- ben pedig határozatlan időre ki 
tében az elszámolás alapját az kell zárni a rugalmas munkaidő 
eszmei munkaidőből ténylege- kedvezményéből és rá a merev 
sen kiesett munkaidő képezi. munkaidőt kell alkalmazni. Ez 
Ez teljesen megfelel a jelenlegi egy év után - ha a büntetés 
gyakorlatnak. céljára tekintettel indokolt -

Hasonlóképpen kell eljárni megszüntethető. 
azoknál az igazolt távolléteknél, Tekintettel arra, hogy a ru
amelyekre valamely jogszabály galmas munkaidő bevezetését 
átlagkeresettel történő térítést az utasítás a munkáltatói jog
ír elő, például kötelező orvosi körbe utalja, e szankciók ellen a 
vizsgálat. Az igazolt, de mun- dolgozó munkaügyi vitát nem 
kabérre nem jogosító távollétek kezdeményezhet. 
esetében a hiányzó munkaórá- Mennyire rugalmas az ismer
kat természetesen pótolni kell. tetett rendszer? Erre természe-

A lehetőségekhez képest ke- tesen a gyakorlat fog választ 
rülni kell, hogy a törzsidőben adni. Annyi azonban bizonyos, 
társadalmi szervezet javára hogy ez előre lépést jelent a je
munkát végezzenek. Természe- lenlegi merev szabályozásnál. 
tesen elkerülhetetlen esetben, Előreláthatólag a MÁV terüle
például a kollektív szerződés tén nem érint nagy tömegeket, 
éves beszámolója, mely tartama hiszen főleg az adminisztratív, 
miatt átnyúlhat a törzsidőre is, ,,szellemi" munkaterületeken 
igénybe vehető a törzsidő a vezethető be. A bevezetés célja 
szolgálati felettes előzetes enge- pedig, hogy e nehezen mérhető 
délyével. teljesítményű munkaterülete-

A törvényes munkaidőt e ken is az eredményorientált 
rendszerben is teljesíteni kell, munkavégzés váltsa fel a jelen
azzal az eltéréssel, hogy bizo- leg sok helyen csupán jelenlét
nyos különbözetet (± _ 12 re korlátozódó munkavégzést. 
óra) kiegyenlítés céljából a kö- Dr. Szabó László 

vetkező hónapra - nem évre (Folytatjuk) 
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BUDAPEST: 

Külföldi vasútigazgatók 
a meghívott vendégek között 

A budapesti vasútigazgató
ság az idén július 6-án a Keleti 
pályaudvar kultúrtermében tar
totta meg a központi vasutasna
pi ünnepségét. Az elnökségben 
helyet foglalt Gál János, az 
MSZMP VIII. kerületi bizottsá
gának első titkára, Varga Júlia, 
a KISZ VIII. kerületi Bizottsá
gának titkára, Mészáros And
rás, MÁV vezérigazgató-helyet
tes. A külföldi vasútigazgatósá
gok közül ott volt: Stanislaw 
Pachota a krakkói vasútigazga
tóság főigazgatója, ing. Her
mann Demmler, a DR drezdai 
vasútigazgatóság főigazgatója, 
dr. Rudolf Köhrer udvari taná
csos, a bécsi vasútigazgatóság 
elnökhelyettese, Vladimir Ora
vecz, a CSD keleti vasút
igazgatóság első igazgató
helyettese. 

SZEGED: 

A megjelenteket dr. Mészöly 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
budapesti területi szakszerveze
ti bizottságának titkára köszön
tette, majd Tongori Imre igaz
�ató mondott ünnepi beszédet. 
ürömmel közölte, hogy az igaz
gatóság maradék nélkül teljesí
tette személyszállítási bevételi 
tervét. Arról is szólt, hogy az 
igazgatóság vasutasainak több
sége becsülettel, odaadással lát
ja el feladatát. Ugyanakkor ki
tért a hiányosságokra is. 

Tongori Imre az elkövetkező 
hónapok feladatairól szólva 
utalt a menetrendszerűség javí
tására, a szállítási tervek mara
déktalan teljesítésére, és emlí
tette azokat a tényezőket, ame
lyek a MÁV és a vasutasok bol
dogulását segítik elő. 

Az igazgatóság vezetőjének 
ünnepi beszéde után elsőnek 
Gál János üdvözölte a vasutaso
kat, majd kifejtette, hogy ennek 
az ágazatnak kulcsszerepe van 
a népgazdaság egészében. 

A külföldi vendégek közül 
előbb Hermann Demmler, 
majd dr. Rudolf Köhrer köszön
tötte az ünneplő budapesti vas
utasokat. Rámutatott, hogy két 
különböző társadalmi rendsze
rű ország között is lehet jó 
együttműködés. Ennek iskola
példájaként említhető a MÁV 
és az ÖBB közötti kapcsolat. 

Ezután került sor a kitünteté
sek átadására, majd űszvald 
Marika és Straub Dezső, a Fő
városi Operett Színház tagjai 
szórakoztatták a résztvevőket. 

(séra) 

Egész napos program 

a Szegedi VSE sporttelepén 
A 34. vasutasnapot gazdag 

programmal köszöntötték a sze
gedi vasutasok. Az igazgatóság 
központi ünnepségét július 
7-én, szombaton rendezték meg 
Szegeden, az SZVSE sporttele
pén. Reggel fél 9-től a vasutas 
fúvószenekar adott térzenét. Az 
ünnepség egy órával később 
kezdődött. Ekkorra már jóval 
több mint ezer vasutas, család
tag, nyugdíjas és vendég foglalt 
helyet a stadion lelátóján. 
A résztvevőket - köztük az ál
lami és társadalmi szervezetek 
képviselőit - dr. Lugosi József, 
a területi szakszervezeti bizott
ság titkára köszöntötte. Ünnepi 
beszédet dr. Bartha László, az 
MSZMP Csongrád megyei Bi
zottsága gazdaságpolitikai osz
tályának vezetője mondott. Be-

SZOMBATHELY: 
,.,. 

vezetőjében méltatta a vasuta
sok helytállását, a szakmájuk 
iránti elkötelezettséget, majd 
részletesen ismertette a vasút
igazgatóság eredményeit. Az 
ünnepi beszédet követően Lo

vász Lázár igazgató kitünteté
seket, elismeréseket adott át. 

Az ünnepség után színvona
las kulturális és sportprogram 
következett. A műsorban neves 
fővárosi művészek - Bojtor 
Imre, Urbán Katalin, Sárosi 
Katalin, Mező Mari, Kassai 
Kati, Kemény Kázmér, Mak
raly Gábor, Heller Tamás és 
Tamási Eszter - működtek 
közre. Az ünneplő vasutasok 
válogathattak a különböző 
látnivalók között: volt asztalite
nisz-, sakk-, tekeverseny, női és 
férfi kispályás labdarúgás és 

számtalan szórakoztató játékos 
sport-vetélkedő. S aki közben 
megéhezett- beült a sporttele
pen felállított sátrakba, ahol a 
"vasutas mesterszakácsok" 
bográcsban készült ízletes pör
költjét szolgálták fel, vagy fel
kereste az Utasellátó büféit. 
A pergő programok, az árusok 
sátrai igazi majálishangulatot 
teremtettek a pályán, ahol a ké
ső esti órákig szórakoztak a 
vendégek. 

A vasutasnapi ünnepség alatt 
több százan felkeresték azt a 
vasúttörténeti kiállítást is, 
amely a szegedi igazgatóság el
múlt 40 év alatti fejlődését mu
tatja be, s amelyet ez év őszén 
Szeged testvérvárosába, Odesz
szába küldenek egy megyei 
anyag részeként. (gellért) 

AJ/ami és társadalmi vezetok 
köszöntötték a vasutasokat 

A szombathelyi vasútigazga
tóság központi ünnepségére jú
lius 6-án került sor a Savária 
moziban. Farkas Antal, a Vas 
megyei Tanács közlekedési osz
tályának vezetője mondott be
szédet. A járműjavító üzemi 
épülete előtt Baranyai László 
igazgató üzemtörténeti kiállí
tást nyitott meg. 

Celldömölkön a művelődési 
központban rendezték meg júli
us 5-én a körzeti üzemfőnökség, 
az építési főnökség és a szertár
főnökség közös ünnepségét. 
A színes, kultúrműsorral tarkí-

JÚLIUS 5-ÉN 

tott eseményen Mikos László, a 
városi pártbizottság titkára kö
szöntötte a vasutasokat. 

A zalaegerszegi vasutasnapi 
ünnepséget július 6-án az okta
tási központban tartották. 
A szónok dr. Lendvai Miklós, a 
városi pártbizottság első titkára 
volt, s megjelent az ünnepsé
gen dr. Kustos Lajos, a városi 
tanács elnöke is. 

A tapolcai körzeti üzemfő
nökség ünnepsége a Batsányi 
János Művelődési Központban 
volt, ahol dr. Mosdényi László, 
a városi tanács elnökhelyettese 

méltatta a vasutasok munkáját. 
Szakítottak a hagyományok

kal a veszprémiek. Ezúttal nem 
a megyeszékhelyen rendezték 
meg központi ünnepségüket, 
hanem Pannonhalmán. Itt meg
jelentek a családtagok is, több 
mint kétszázan. Az eddig vég
zett munkáról Horváth Ferenc, 
a veszprémi körzeti üzemfőnök
ség vezetője számolt be. 
A szombathelyi igazgatósághoz 
tartozó szolgálati helyeken 5,5 
millió forintot fizettek ki a ki
emelkedő munkát végző vas-
utasoknak. (Sz. Jakab) 

Vámosgyörk-Gyöngyös között 
átadták a villamosított vonalat 

Július 5-én, a 34. vasutasnap
ra ünnepélyes külsőségek kö
zött adták át rendeltetésének a 
Vámosgyörk-Gyöngyös kö
zötti villamosított vasútvonalat. 
A Gyöngyös állomáson rende
zett ünnepségen megjelent 
Csárádi János, a MÁV Vezér
igazgatóság gépészeti és jármű
fenntartási szakosztályának ve
zetője és Zombori Lajos, a mis
kolci területi szakszervezeti bi
zottság titkára, valamint a fenn
állásának 650. évfordulóját ün
neplő város több vezetője. 

Hernádi István, a miskolci 
igazgatóság vezetője avató be-

szédében elmondotta többek 
között, hogy hét hónap alatt ké
szült el a 13 kilométer állomás
közi és a 3,2 kilométer állomási 
felsővezetéki rendszer. Ezzel a 
miskolci vasútigazgatóság villa
mosított vasúthálózata 1136 ki
lométerre nőtt. 

A 22 millió forint értékű villa
mosítási munkálatokat a hatva
ni villamos vonalfőnökség, a 
miskolci VVF füzesabonyi ki
rendeltsége, valamint a MÁV 
Villamos Felsővezeték Építési 
Főnökség végezte. A vágányhá
lózat korszerűsítése és a magas-

peronok építése 30 millió forint
ba került. 

Hernádi István a munkála
tokban élenjáró dolgozókat, 
köztük Bártfai Andrást, Pelyhe 
Gábort, Mihályi Józsefet és 
Pongrácz Gábort igazgatói di
cséretben részesítette. Többen 
pénzjutalmat kaptak. Ezután az 
igazgató a szalag átvágásával 
megnyitotta a Vámosgyörk
Gyöngyös közötti villamosított 
vonalat, és az első villanymoz
dony vontatta személyvonat el
indult Vámosgyörk állomásra. 

Szigetvári József 

A nemzetközi munkaversenyben 
élenjáró kollektívák kitüntetése 

A Nemzetközi Munkaver
seny Élenjáró Kollektívája cím
mel tüntették ki a július 5-én 
rendezett vasutasnapi ünnepsé
gen a záhonyi üzemigazgatósá
got. A kitüntetést, - amelyet 
az idén először adományoztak 
- a KGST tagállamok szak
szervezetei alapították. 

Az ünnepségen jelen volt 
Klézl Róbert közlekedési mi
niszterhelyettes, Bánóczi Gyu
la, a megyei pártbizottság titká
ra és Tóth Géza, az SZMT veze
tő titkára, valamint a szovjet és 
a csehszlovák vasutak képvise
lői is. 

Tóth Géza ünnepi beszéde 
után Klézl Róbert miniszter
helyettes méltatta az üzemigaz
gatóság dolgozóinak a már 
húsz éve tartó nemzetközi mun
kaversenyben elért eredménye-

it, a határforgalomban kifejtett 
tevékenységet. A miniszter
helyettes ezután, dr. Szabó 
Miklóssal, a vasutas-szakszer
vezet közgazdasági osztályának 
vezetőjével együtt átadta a ki
tüntetést Rigó Zoltán üzem
igazgatónak. Ugyancsak az ün
nepségen adták át a Nemzet
közi Munkaverseny Élenjáró 
Brigádja kitüntetést a Váci Mi
hály (Eperjeske állomás), és a 
Baross Gábor (gépesített rako
dási főnökség) brigádoknak. 
A Nemzetközi Munkaverseny 
Élenjáró Dolgozója kitüntetést 
kapta az Eperjeske állomáson 
dolgozó Ragyák László és Pö
haczker Attila, az szb munka
társa. 

Az üzemigazgatóság a kitün
tetéssel együtt 170 ezer forintot 
kapott, amelyet a nemzetközi 

munkaversenyben élenjáró dol
gozók között osztottak el. 

Ugyancsak a nemzetközi 
munkaversenyben kiemelkedő 
eredményt elért munkáért !<a
pott kitüntetést a szerencsi kör
zeti üzemfőnökség is. Az ebből 
az alkalomból tartott kibővített 
bizalmi testületi ülésen Major 
Károly üzemfőnök adott tájé
koztatást munkájukról, majd 
dr. Szabó Miklós osztályvezető 
adta át a Nemzetközi Munka
verseny Élenjáz:� Kollektívája 
kitüntetést a KUF vezetőinek. 
A sárospataki Kilián György 
szocialista brigád a N emzetköz1 
Munkaverseny Élenjáró Bn
gádja kitüntetésben részesült. 

Hernádi István vasútigazga
tó elismerését fejezte ki az 
üzemfőnökség dolgozóinak és a 
brigádnak. 

Színvonalas rendezvények 
a körzeti üzemfonökségeknél 

A vasutasok és családtagjaik 
- a körzeti üzemfőnökségeken is 
gazdag kulturális és szórakozta
tó programokon vehettek részt. 
A vasutasnapi rendezvényekről 
tudósítóink beszámolói alapján 
készítettünk összeállítást. 

Székes! ehérvárott az üzemfő
nökség, a pft és a szertárfőnök
ség dolgozóinak vasutasnapi 
ünnepségét a Vörösmarty Mű
velődési Házban rendezték júli
us 6-án. Az ünnepséget, ame
lyen megjelentek az üzemfő
nökség és a város vezetői, Sze
der János szb-titkár nyitotta 
meg, majd Rácz Alpár üzemfő
nök mondott beszédet. Méltatta 
a vasutasok helytállá�át, erőfe
szítéseit, és az eddigi eredmé
nyeket. Elmondotta, hogy a 
KÜF dolgozóira a jövőben még 
nagyobb feladatok várnak, hi
szen évi ötmillió tonna árut kell 
elszállítani. A jövőben nagyobb 
gondot kell fordítani a kulturál
tabb személyszállításra és a 
nyereségesebb árufuvarozásra. 

Az ünnepségen kitüntetése
ket és jutalmakat adtak át a 
munkában élenjáró dolgozók-
nak. 

Kiskunhalason a vasutasna
pi ünnepség szónoka dr. Szabó 
Miklós, a városi pártbizottság 
első titkára volt. Méltatta a vas
utasok sokrétű, nehéz munká
ját, és a város vezetői nevében 
kívánt további sikereket az 
üzemfőnökség 2500 vasutasá
nak és családtagjának. 

Ónódi János üzemfőnök a 
szolgálati helyek és szocialista 
brigádok felajánlásait ismertet
te, amelyeket a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny 
sikere érdekében tettek. Ezt kö
vetően kitüntetéseket adtak át 
az élenjáró dolgozóknak. 

Vasárnap, a vasutasok és 
családtagjaik Kunfehértón ün
nepelték a vasutasnapot. Térze
nével kezdődött a program, 
majd sportvetélkedők és külön
féle versenyek tették emlékeze
tessé ezt a napot. 

Békéscsabán már június ele
jén megkezdődött a felkészülés 
a vasutasnapi ünnepségekre. 
Június 9-én Ki tud többet Ma
gyarországról címmel rendez
tek vetélkedőt a szocialista bri
gádok részére, június 27-én pe
dig szakközépiskolásokat fo
gadtak az üzemfőnökség veze
tői és KISZ-es fiataljai. 

A csomóponti ünnepséget jú
lius 6-án tartották a vasutasok 
művelődési házában. Dr. Ábra
hám Béla, a városi pártbizott
ság első titkára köszöntötte az 
üzemfőnökség aolgozóit. Utána 
kitüntetéseket adtak át. 

Az ünnepségsorozat július 
10-én fejeződött be. Ekkor Val
kó Pál üzemfőnök fogadta a 
körzeti üzemfőnökség új vas
utas tisztjeit. 

tek a már hagyományos győr
csallóközi baráti találkozón. 
amelyen a dunaszerdahelyi 
szakszervezeti együttes mutatta 
be nagy sikerrel folklórműso
rát. Július 7-én az osztrák fú
vószenekar adott műsort a helyi 
vasutaszenekarral együtt Győ
rött, az állomás előtti téren. 

A bátaszéki üzemfőnökségen 
július 5-én emlékeztek a 34. 
vasutasnapra. Az ünnepségen 
megjelentek a pécsi igazgató
ság és a területi szakszervezeti 
bizottság képviselői is. Csendes 
Gyula üzemfőnök ünnepi be
széde után 1 7-en vehették át a 
Kiváló Dolgozó kitüntetést. Át
adták a miniszteri és vezérigaz
gatói dicséreteket is. Hetven
nyolcan a törzsgárda kitüntetés 
különböző fokozatait kapták. 

Másnap szocialistabrigád-ve
télkedővel folytatódott az ün
nepségsorozat, majd szombaton 
gemenci kirándulással fejező
dött be a vasutasnapi program. 

Heves és Nógrád megye vas-

utasai is jó hangulatban ünne
pelték a 34. vasutasnapot. Hat
vanban, a Liszt Ferenc Művelő
dési Házban július 7-én rende· 
zett ünnepségen Kassa vasútál
lomás meghívott dolgozói is 
részt vettek. Somoskőújf alun a 
község sportklubjában rende
zett ünnepségen részt vettek a 
magyar-csehszlovák határ- és 
vámőrség tagjai, valamint ver
senytársuk, Fülek vasútállomás 
dolgozói. Ugyancsak jelen vol
tak az ünnepségen Salgótarján 
vendégei, a besztercebányai 
vasutasok, salgótarjáni kísé
rőikkel együtt. 

Kisterenyén és Nagybátony- ' 
ban is hasonlóképpen rendez
ték az ünnepséget. Az állomás
főnökök pénzjutalmat !idtak át 
a legjobb munkát v�ző dolgo
zóknak. Pásztón az Agasvár ét
teremben került sor az ünnep
ségre, vacsorával egybekötve, 
melynek költségeit az elmúlt év 
őszén végzett szüretelési pénz· 
ből fedezték. 

A centenárium jegyében 
ünnepeltek a BKVH dolgoz�i 
A BVKH dolgozói a 34. vas

utasnapot együtt ünnepelték a 
hivatal fennállásának 100. év
fordulójával. A Skála-Metróval 
közös, csupaüveg Marx téri iro
daház harmadik emeleti konfe-
renciatermében rendezett ün
nepségen megjelent dr. Bajusz 
Rezső, a MÁV vezérigazgatója, 
Szemők Béla, a vasutas-szak
szervezet titkára. 

Az ünnepséget Szaka József
né, a szakszervezeti bizottság 
titkára nyitotta meg, majd Ajtai 
István hivatalvezető mondott 
beszédet. Részletesen ecsetelte 
hogyan, milyen szervezeti for
mában dolgoztak a 100 eszten
dős BVKH jogelődjei, s melyek 
a ma feladatai. Az utóbbival 
kapcsolatban érdemes megje
gyezni: a csaknem 600 dolgozót 

foglalkoztató hivatal 1600 bel
földi vállalattal és 38 ország 
vasútjával van úgyszólván napi 
kapcsolatban. 

Az ünnepség végén a MÁV 
vezérigazgatója és a hivatal ve
zetője kitüntetéseket adott át. 

A vasutasnap és a centenári
um alkalmából a BVKH köz-
művelődési bizottsága a szocia· 
lista brigádok közreműködésé
vel kézimunka-kiállítást rende· 
zett. A kiállításon ötven dolgo
zó 200 kézimunkáját mutatták 
be. A BVKH, valamint a Hiva-
talok és Intézmények Szakszer
vezeti Bizottsága a legtöbb sza
vazatot kapott kézimunkák ké
szítőit díjazásban részesítette. 
A díjakat szintén az ünnepsé
gen adták át. 

A győri körzeti üzemfőnök
ség vasutasnapi ünnepségét az 
Arany János Művelődési Ház- Ajtai István ünnepi beszédét mondja 
ban rendezték. Sokan részt vet- (Laczkó Ildikó felvétele) 



T.L 

laikl 

Vasutas fúvószenekarok 
szegedi hangveTsenye 

A szegedi terilleti snkszervezeti bizottság eS a Pet6fi Sindor 
Múvel6dáli Hú köz& rendezésében július 1.:.én Szegeden, a 
Széchenyi téren vU\ltu f<wószenekarok berl\Utató hartgv:erse
nyét l!'éndemtek ln4tg a'� a ttisklmhupn é& a•-� 
zenekarok kÖll'em1lk6désével. A nagy sikeni ban�niény mélt6 
bevezet6je volt a M. vasutasnap ünnepségsorozafáhsk. 

Arcok a tisztképzOhől 
közeli kapcsolatba: került ezzel 
a munkával. A nagyapja Domb-
6vár-Als6n szolgált vasút6r-
1tént. István gyakran vitte az 
ebédet a nagyal>jAnak, éa ezek 
a t.aJ4Jkmásók alkalmat adtak B

E

SZÉLGEI'ÉS HÁROM VÉGZlJS HALLGATÓVAL 
8ml is, hogy közelebbr61 bepil

luégem is ci VG$Útftál dolgozik. lanthasson a vasát, a vasutasok 
Most tanul szolgálottevónek. világ4ba. 
Nálunk 1ennúzetes. hogJ/ mm

denki töntkszik vcalamfre, 'l;tépe
zi magát. A 14 esztend6s lá-
n11am .a Vasútforr,almi Szakkö-
zépiskolábci jelentkeutt. NIJvf. - É�sapám is a vasutnál 
r-em, sógorom szmté1i vasútas. dolgozik, 6 asztalos. Bevallom, 

Domján Józsefnek a mozgal- ez a munka ugyancsak 'érdekel. 
mi múnlw-a is jutott id6 • Sokáig vfv6dtam, mel;vik szak-
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Száz év fegyelmezési krónikája (6.) 

Fegyelmi vagy rendbüntetés? 
A fegyelmi bíróságok, két 

döntő szempontból különböz
tek a korábbi fegyelmi bizottsá
goktól. Először: nem javaslatot 
tettek, hanem határoztak. Eb
ből következik, hogy határoza
taik nem szorultak a vasútigaz
gatóság jóváhagyására, hanem 
az utóbbi. a fegyelmi· bíróság 
határozatát - mihelyt az jog
erősség vált - köteles volt vég
rehajtani. Másodszor: az elsőfo
kú fegyelmi bíróságoknak. va
lamint az állandósított napibé
resek és munkások fegyelmi bí
róságainak összeállításában az 
önkormányzat. nevezetesen a 
munkatársi bíráskodás elve ju
tott érvényre, amennyiben ezek 
a bíróságok felerészben a vas
útigazgatóság által a tisztvise
lők létszámából kinevezett, fele
részben pedig a bíróság hatás
körébe tartozó alkalmazottak 
által, a munkatársak köréből 
titkos szavazással választott ta
gokból alakultak. 

Kinevezettek 

és választottak 

Igaz, hogy e bíróságok elnö
két is a vasútigazgatóság nevez
te ki. s hogy ezzel a kinevezett 
tagok túlsúlyba jutottak a vá
lasztott tagokkal szemben. Ezt 
a túlsúlyt azonban, amely a bí
róságnak külön esküvel bztosí
tott teljes függetlensége mellett 
különben sem válhatott az 
anyagi igazság rovására, ellen
súlyozta az. hogy a fegyelmi bí
róság kinevezett tagjai is, mint 
munkatársak ítélkeztek. 

A vasútigazgatóság a fegyel
mi bíróságok tagjainak kineve
zésénél ne:n volt kötve az alkal
mazottak bizonyos csoportjá
hoz. Az alkalmazottak azonban 
a munkatársi bíráskodás emlí
tett elvének megfelelően, a fe
gyelmi bíróságnak általuk vá
lasztandó tagjait csoportok sze
rint választották, az érdekelt 
csoportba tartozó alkalmazot
tak köréből. 

A választandó bírósági tago
kat és póttagokat a fegyelmi bí
róság székhelyén, a beosztottak 
közül választották titkos szava-
zattal. 

A másodfokú fegyelmi bíró
ság összeállításánál gondoskod
ni kellett arról is, hogy a vas
utak külön érdekével szemben 
a közérdek is képviselve le
gyen. Ezt célozta az az intézke
dés. hogy a másodfokú fegyel
mi bíróság elnökét. a vasút álta
lános ellenőrzésével megbízott 
vasúti és hajózási főfelügyelő
ség tagjai sorából a kereskede
lemügyi miniszter nevezte ki. 
A másodfokú fegyelmi bíróság 
összeállításánál szükségszerű
en mellőzték az alkalmazottak 
által választandó tagok 

· közreműködését, mert az a má
sodfokú bíróság szervezetét túl
ságosan bonyolította volna. 

A fegyelmi bíróságok elnö
keinek. tagjainak és póttagjai
nak megbízatása három naptári 
évre szólt. A három évre szóló 
megbizatás elteltével azonban 
az újra történő kinevezésnek 
vagy választásnak nem volt 
akadálya. A megválasztottak, il
letve a kinevezettek részéről a 
fegyelmi bíróság működésében 
való részvétel szolgálati köteles
ségnek minősült. Ez egyaránt 
állt a fegyelmi bíróság tagjává 
való kinevezés vagy választás 
elfogadására, valamint a bírói 
tisztségben való eljárásra néz
ve. 

A különböző elnevezésű és 
hatáskörű fegyelmi bíróságok 
közül mind a központban, mind 
az üzletvezetőségeknél szerve
zett elsőfokú fegyelmi bíróság 
és a külön fegyelmi bíróság a 
vasútigazgatóság által kineve
zett elnökből. továbbá 4 rendes 
és 6 póttagból és szükség ese
tén egy jegyzőből, a központ
ban szervezett másodfokú fe
gyelmi bíróság pedig ugyan
csak a vasútigazgatóság által 
kinevezett 6 rendes és 8 póttag
ból. továbbá esetleg egy jegyző
ből állt. Elnökét pedig a vasúti 
és hajózási főfelügyelőség tag
jai közül a kereskedelemü� 
miniszter nevezte ki. 

A fegyelmi bíróságok az elő
zőleg már említett létszámú ta
nácsban ítélkeztek. A bíróság 
elnökének személyét is figye
lembe véve, a páratlan számra 
a szavazategyenlőség elkeriilé
se végett volt szükség. A bíró
ság összeállításával szemben 
támasztott igény teljesítése azt 
eredményezte, hogy az egyes 
tanácsokban az elnökön kívül a 
tagoknak fele részét a kineve
zettek, másik felét pedig a vá
lasztott alkalmazottak sorából 
kellett biztosítáni. A munkatár
si bíráskodás elvének megfele
lően a csoportbeosztás volt az 
irányadó oly módon, hogy a ta
nácsba választott tagok közül 
mindig azokat kellett behívni, 
akik a terhelt csoporttársai vol
tak, vagyis akiket az a csoport 
választott meg, amelyhez maga 
a terhelt is tartozott. 

Három lehetőség 

A terhelt részére a szolgálati 
rendtartás messzemenően biz
tosította a védekezés szabadsá
gát. A terhelt részére adott há
rom lehetőség közül a védő vá
lasztásával kapcsolatban a sza
bályozás lehetővé tette, hogy a 
fegyelmi bíróság székhelyén 
beosztott alkalmazottak közül 
védőt választhatott azzal a kikö
téssel, hogy a védő a terhelttől 
díjazást nem fogadhatott el. 
A terhelt ügyvédre is bízhatta 
védelmét. A védelem tekinteté
ben biztosított lehetőség ellené
ben a vádat emelő felsőbbség 
részére is lehetővé tette a szol
gálati rendtartás, a vádemelés 
módozatai közötti választást. 
Így, a felsőbbség beérhette az
zal, hogy a fegyelmi iratok átté
tele mellett írásban emelt vádat 
a terhelt ellen; de megtehette 
azt is, hogy az alkalmazottak 
közül külön vádlót küldött ki a 
szóbeli tárgyalásra. A vád kép
viseletére csak olyan alkalma
zott volt kijelölhető, akivel 
szemben nem voltak megálla
píthatók a büntető perrendtar
tás szerinti kizáró okok. A vádló 
személyének kijelölésével kap
csolatban a szolgálati rendtar
tás egy lényeges tilalmat állított 
fel. Nevezetesen, a vizsgálóbiz
tos a vádat nem képviselhette. 
E tilalmat a vizsgálat pártatlan
ságának célzata indokolta, más
részt pedig az a szempont; hogy 
a vizsgálóbiztos, aki a vizsgálat 
eredménye felett kizárólagosan 
uralkodott, ne befolyásolhassa 
a vád érdekében egyoldalúan a 
bíróságot. 

A közvetlen szóbeli fegyelmi 
tárgyalás elvének szem előtt 
tartása mellett, de a felesleges 
köriilményesség elkeriilése vé
gett is, a szolgálati rendtartás 
szerint a felek bármelyikének, 
akár a vádlónak, akár a terhelt
nek vagy védőjének elmaradá
sa a fegyelmi tárgyalás lefolyta
tását nem akadályozhatta. 
A terhelt jogainak biztosítása 
érdekében ez alól azonban egy 
kivétel volt. Ez a kivétel elvileg 
abban állt, hogy a terheltet, a 
védekezésre ismét biztosított 
újabb alkalom nélkül nem lehe
tett a szolgálatból elbocsátani. 
Ha tehát a terhelt az első tár
gyaláson a már említett három 
módozat egyike szerint sem vé
dekezett. vagyis védelmét sem 
személyesen. sem védő által, 
sem védiratban nem terjesztet
te elő, fegyelmi büntetésként az 
elbocsátást az első tárgyaláson 
nem lehetett kimondani. hanem 
a terheltnek még egyszer lehe
tőséget kellett adni arra, hogy 
az újabban kitűzött tárgyaláson 
az általa választott lehetséges 
módon védekezhessék. Termé
szetesen, ha a terhelt ezt az al
kalmat sem ragadta meg a vé
dekezésre, az eljárás - tekintet 
nélkül a terhelt elmaradására 
- szabad utat kapott. Arra az 
esetre, amikor a terhelt akár 
személyes akár közvetett véde
kezésre képtelen állapotban 
volt. a szolgálati rendtartás a to
vábbi eljárásra nézve semmi
féle rendelkezést nem tartalma
zott. 

A tárgyalást a fegyelmi bíró
ság elnökének vezetésével tar-

tották. A tárgyaló fegyelmi bí
róságok határozatképessége 
csak akkor volt megállapítható, 
ha az elsőfokú fegyelmi bíró
ság, valamint a külön fegyelmi 
bíróság tárgyalásain az elnö
kön kívül 4, a másodfokú fe
gyelmi bíróság tárgyalásain 
pedig az elnökön kívül 6 sza
vazó tag volt jelen. Természete
sen a tárgyalás csak akkor volt 
megtartható, ha a jelenlevő ta
gok közül mind a kinevezett, 
mind a választott tagok egyenlő 
arányban jelentek meg. A fe
gy�lmi bíróság elnökének fel
adata volt többek között az is, 
hogy a bíróság előadóját a bíró
ság tagjai közül, vissza nem 
utasíthatóan esetről esetre kije
lölje. 

A fegyelmi bíróság elnöké
nek felhívására a székhelyén le
vő szolgálati főnök köteles volt 
egyszer s mindenkorra vagy 
esetenként jegyzőt kijelölni. 

A fegyelmi bíróság a tárgya
lást a nyilvánosság kizárásá
val tartotta. A nyilvánosság ki
zárását azért vélték indokolt
nak, mert a fegyelmi eljárás a 
vasútnak olyan belső szolgálati 
helyzetét tárhatta fel, amelyek
nek idegenek útján nyilvános
ságra jutása ellenkezett volna a 
szolgálat érdekeivel. A fegyelmi 
bíróság szükség esetén a tanú
kat és a szakértőket is megidéz
hette és kihallgathatta. A tár
gyaláson jelen lehetett a ter
helt, a védő, továbbá a vád kép
viselője is. Távolmaradásuk 
esetén a vádiratot és a védiratot 
fel kellett olvasni. A fegyelmi 
ügynek, a tényállásnak, vala
mint a vizsgálat adatainak az 
elnök vagy az előadó által tör
tént ismertetése után a vád kép
viselője, valamint a terhelt vagy 
védője a bizonyítás kiegészítése 
végett indítványt tehettek, 
amely felett a bíróság határo
zott és szükség szerint intézke
dett. 

A bíróság tagjai, a vád és vé
delem, de a terhelt is a vizsgálat 
egyes iratainak felolvasását 
kérhették, a tanúkhoz és szak
értőkhöz pedig a tényállás fel
derítése céljából kérdéseket in
tézhettek. 

A bizonyítási eljárás után az 
elnök feladata volt felhívni a 
felsőbbség képviselőjét és az 
esetleg jelenlévő terheltet vagy 
védőjét a vád, illetve a védelem 
szóbeli előterjesztésére, vala
mint észrevételeinek megtételé
re, majd ezután berekesztette a 
tárgyalást és határozathozatal 
céljából a bíróság visszavonult. 

Zárt tanácskozás 
A fegyelmi bíróság zárt ta

nácskozásán csak a bíróság tag
jai, valamint a tanácskozási és 
szavazati joggal nem rendelke
ző - esetleg kijelölt - jegyző 
lehetett jelen. E tanácskozáson 
az előadói feladatokat a bíróság 
elnöke által kijelölt egyik tag 
látta el. Teljesen és megnyugta
tóan tisztázott tényállás esetén 
az előadó a hozandó határozat
ra javaslatot tett, amely felett a 
bíróság tagjai rangjuk emelke
désének sorrendjében. kötele
zően szavaztak. 

A szolgálati rendtartás erre 
vonatkozó általános szövegezé
se ,feljogosítútta a fegyelmi bí
róságot arra is, hogy a körül
ményekhez képest esetleg ne fe
gyelmi, hanem csupán rend
büntetést szabjon ki. Olyan 
esetben tehát, midőn a fegyelmi 
bíróság a szolgálati vétséget be
igazoltnak tekintette ugyan, de 
csekélyebb súlyúnak találta, 
mintsem, hogy arra fegyelmi 
büntetést lehetett volna kiszab
ni: nem volt kénytelen a vádlot
tat felmenteni és a vasútra hárí
tani annak következményeit, 
hogy a felmentő ítélettel szem
ben rendbüntetést szabjon ki, 
hanem a rendbüntetést azon
nal, a saját hatáskörében is ki
szabhatta. 

A külön fegyelmi bíróság 
csak a terhelt szolgálatból való 
elbocsátása, vagy megtartása 
fölött határozhatott. 

Dr. Konkoly Gyula 
(Folytatjuk) 

A Nyugati pályaudvaron 

A Március 15. brigád 

rászolgált a kitüntetésre 
A Nyugati pályaudvar Már

cius 15. szocialista brigádja 
múlt évi, eredményes munkája 
alapján elnyerte a MÁV Kiváló 
Brigádja címet. A kitüntetést a 
május elsejei ünnepségek alkal
mával vették át a kitüntetett 
kollektíva tagjai. 

Akik iskolások 

Martin Miklóst, a brigád ve
zetőjét ugyancsak nehéz volt 
megtalálni. Nem azért, mert a 
II-es toronyban forgalmi szol
gálattevő, s a munkabeosztása 
változatos; hanem azért, mert 
tanulmányi szabadságát töl
tötte. A marxista-leninista esti 
egyetem szakosítóját végzi, s 
készült a szigorlatra. Kiértesí
tették, hogy szeretnénk vele ta
lálkozni, ám végül a szerencse 
segített. Egy ügyes-bajos dolog
ban bement az állomásfőnök
ségre, s a készséges vezetők se
gítsége révén sikeriilt találkoz
nunk. 

Így - rendhagyó módon -
mindjárt az iskolával kezdtük a 
beszélgetést. Nehéz-e? Nem tit
kolja, hogy elég nehéz, sok új 
fogalommal, a dialektika helyes 
alkalmazásával kell megismer
kedni, s bizony a család mellett 
nem könnyű a tanulás. De nem
csak ő jár ebben a cipőben, va
gyis iskolába. Novinszky Ist
ván forgalmi szolgálattevő a 
MÁV-tisztképző hallgatója; Da

los Ede forgalmi szolgálattevő 
pedig - aki most jött vissza a 
katonaságtól - ősztől a győri 
főiskolára jár majd. A nyolcta
gú brigádból tehát ők is tanul
nak. 

A brigád 1967-ben alakult, s 
Martin Miklós 1975-ben vette át 

a vezetést. Attól kezdve folya
matosan kapták a különféle ki
tüntetéseket, a bronzkoszorútól 
indulva. 1981-ben és 1982-ben 
aranykoszorúsak voltak, az 
1983-as eredményeik alapján 
pedig - egyedül a N_yugati pá
lyaudvaron - a MA V Kiváló 
Brigádja kitüntetésben része
sültek. 

Minden munkából 
részt vállalnak 

A brigádtagok általában kö
zépkorűak, és igen aktívak. 
Körmendi Sándor brigádveze
tő-helyettes például szakszerve
zeti bizalmi és munkavédelmi 
őr; Fűzfa Róbert szakszervezeti 
bizalmi, munkásőr és pártveze
tőségi tag. Fodor Imre ablakos 
térfelvigyázó, munkásőr és 
szakszervezeti főbizalmi-helyet
tes; Libis László váltókezelő 
munkavédelmi őr; Felhő Ká
roly váltókezelő egyben bizal
mihelyettes is. Orbán Kálmán 
ablakos térfelvigyázóval együtt 
mindannyian aktívan részt vet
tek és vesznek minden társa
dalmi munkában. 

Említik a kommunista mű
szakokat, s azt, hogy a Nemzeti 
Színház felépítése kapcsán fel
hívást intéztek a Nyugati körze
ti üzemfőnökség dolgozóihoz, s 
a különmunkák díját szépen 
befizették a csekkszámlára. 
Szót érdemel az újítási mozga
lomban való részvételük is: ta
valy 35 újítást adtak be, és 49 
ötletet az „ötlethónap" során. 
Ezek közül jó néhány megvaló
sult, s nem kis megtakarítással 
járt. 

A szervezett állomási véradá-

son a brigád csaknem teljes 
számmal részt vett, s emellett a 
bizalmi csoportot és az állomás 
dolgozóinak többségét is be
szervezték e nemes akcióra. 
Megemlékeztek a nemzeti, poli
tikai és társadalmi ünnepekről, 
és személyes példamutatással 
is igyekeztek élen járni. Patro
nálják a forgalom Sallai és Ba
rátság brigádját. Együttműkö
dési szerződésekkel jó kapcso
latot alakítottak ki más szak
ágak szocialista brigádjaival, 
mint a biztosítóberendezési 
szakszolgálat dolgozóival is. 

Természetesen elsőként kel
lett volna említeni, hogy kiváló 
eredményeket értek el a forgal
mi szolgálat pontos, utasítás
szerii, balesetmentes lebonyolí
tásában. Sok függ attól. ho
gyan intézkednek a Nyugati 
I-es és II-es tornyában. A me
netrendszerű közlekedés kulcsa 
az ő kezükben van. A múlt év
ben sikeriilt oly szépen és pon
tosan dolgozniuk, hogy rászol
gáltak a kitüntetésre. 

Erős mezőnyben 

Vajon hogyan látja mindezt a 
főnökség? 

Szögi Sándor állomásfőnök
helyettes megerősíti az eddig 
hallottakat. 

- Nekünk elég sok bngá
dunk van - mondja -, s jól 
működnek a szocialista brigá
dok, bár nagyon le vannak 
terhelve, mert kevés a létszám. 
Közülük ki kell választani a leg
jobbakat, s ez nem könnyű. 
A vezetés végül is ezt a forgal
mi brigádot találta a legjobb
nak. Annyiban jobb mint a töb
bi, hogy aktívak, mindig tettre
készek. A bngádvezető agilis, 
fiatal férfi, talán ezért is tud a -------------------------- brigád jobban E>rvényesülni. A 

Mátészalkán nyílt 
gazdasági feladatokat ugyan
olyan jól ellátják, mint a társa
dalmi munkát. 

Vasúttörténeti kiállítás 
- Elég nehéz a választás a 

brigádok értékelésekor, mert 
sokféle munkát végeznek. 
A forgalom, a pénztár, az egyéb 
teriiletek munkáját nem köny
nyü összehasonlítani. Mintegy 
650 dolgozó van itt, s a legtöbb
jük kifogástalanul végzi mun
káját. Kétségtelen, hogy a Már
cius 15. brigád tagjai szorgal
mas újítók. Ha nem is fogadják 
el minden javaslatukat, több
nyire hasznos ötleteket adnak. 

Újabb vasúttörténeti emlék
kel gazdagodott Mátészalka. 
Július 6-án. az állomás szociális 
épülete melletti téren egy 
1895-ben, Aradon készült négy
tengelyes vasúti személykocsit 
állítottak ki. 

A kocsit a Közlekedési Múze
um anyagi támogatásával a 
fényeslitkei MÁV kocsijavító 
műhely és a mátészalkai csomó
pont dolgozói újították fel társa
dalmi munkában. A már koráb
ban kiállított 376-os sorozatú 
gőzmozdonnyal összekapcsolt 
kocsiban vasúttörténeti gyűjte
ményt tekinthetnek meg az ér
deklődők. 

Dunakeszi: 

Kultúnnüsor 
és szpartakiád 

A dunakeszi járműjavító 
üzem dolgozói július 6-án ünne
peltek. Bősz József, a szakszer
vezeti bizottság titkára köszön
tötte a közel kétezer fős kollek
tívát és a vendégeket, köztük a 
gyár egykori vezetőit, munká
sait. Ezután Kardos Tibor, a 
MÁV gépészeti- és járműfenn
tartási szakosztály helyettes ve
zetője mondott ünnepi beszé
det. 

Ezt követően az üzem vezetői 
kitüntetéseket adtak át. Több 
mint 1,3 millió forintot osztottak 
ki jutalomként a legjobban dol
gozóknak. A József Attila Mű
velődési Központ népművelői 
kitűnő kulturális programot ál
lítottak össze erre a napra. Elő
ször a zágrábi vasutas-fuvósze
nekar szórakoztatta a közönsé
get, majd a hazai előadóművé
szek. Ekkor rendezték meg az 
üzemi spartakiád döntőit is, az 
MHSZ repülőmodellező szak
osztálya pedig ismét nagy sike
rű bemutatót tartott. 

Vetési Imre 

Mátészalkán 1980 óta gyűjtik 
a tárgyi és írásos vasúti emléke
ket, ezek feldolgozását a helyi 
vasúti szakkönyvtár végzi és 
irányítja. Ennek a munkának 
köszönhető többek között, hogy 
Fehérgyarmaton kiállíthatták a 
GV 3729 számú kisvasúti mo
tormozdonyt, és Nagykállón fel
avathatták Kain Albert egykori 
vasútépítő mérnök emléktáblá
ját. 

A július 6-án megnyílt kiállí
tást ünnepélyes keretek között 
Veress István, a Közlekedési 
Múzeum főigazgatója adta át 
megőrzésre a helyi vasutasok-

A törekvés is nagyon sokat 
jelent. A szocialista brigádok
ban az akarat, az egység a fon
tos; s őnáluk ez kifejezésre jut. 
Példamutató lehet tehát min
den brigád számára a Március 
15. brigád múlt évi helytállása. 

nak. - dobos -

Vasutas dolgozók! 

A MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
felvételt hirdet: 

gondnoki munkakörre 
�ánkai Oktatási Telep Családi 
Udülőjébe. 

Feltétel: 

középiskolai végzettség, 
vasúti gazdasági ügyintézésben 
megfelelő jártasság és gyakorlat, 
valamint: 

P. J. 

pénzügyi gyakorlattal rendelkező dolgozót 
pénztárosi munkakörre, 
épületgépészt, művezetői munkakörre. 

Jelentkezés: 

MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
Budapest, X. ker., Kőér utca 3/d. 

Kézzel írott önéletrajzzal 
a személyzeti vezetőnél. 
Telefon: 471-970/103. 
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Tárlat a Népszínház utcában Nosztalgiavonat indult 
Kelenföldrlil Ko111áro111ba 

Nagyon régen akadhatott 
annyi nézője a Budapest-Ko-
márom közötti vasútvonalnak, 
mint július 16-án a délelőtti 
órákban. Ezen aligha lehet cso
dálkozni, hiszen a pályaszaka
szon ki tudja, mikor láthattak 
olyan 326-os, 17-es pályaszám
mal közlekedő gőzmozdonyt, 
ámely öt kocsiból álló személy
vonatot húzott. E látvány kü
lönlegességét még inkább fo
kozta, hogy a szerelvényen 
szolgálatot teljesítő vasutasok 
szilvakék színű, magas nyakú 
zubbonyt és huszáros formájú 
,,dobsapkát" viseltek. 

Ez volt az a nosztalgiavonat, 
amelyet a budapesti vasút
igazgatóság indított Kelen/ öld 

Baranyi Ferenc méltatja a kiállítás jelentőségét 

- állomásról Komáromig. Ezzel 
is megemlékezve a Budapest
Új-Szőny (most Komárom) 
közötti vasútvonalról, amely jú-

A vasutasok ,szakszervezeté
nek XXXIV. országos képző
művészeti kiállításán minden 
kép. szobor, külön világot tük
röz. mégis egységes egészet al
kot ez a tárlat. Sokszínű vilá
gunk változó jelenségeit eleve
nítik meg az amatőr művészek, 
ki-ki a hozzá legközelebb álló, a 
számára legfontosabbat emeli 
ki környezetéből. Jóba Éva ké
pének figurái hideg. kék négy
szögekbe zárva szenvednek 
magányuktól. Telkes Tamás 
vasutas portréi a fekete-fehér 
tényközlő ridegségével ábrázol
ják alanyaikat. Záhony Gábor 
szobrának széttárt tenyere egy
szerre mutatja föl az életről 
szerzett tudást. s kér segítséget 
a megismertek további elviselé
séhez, míg mellette. néhány 
méterrel odébb, Czinege István 
erőtől duzzadó lovai optimiz
musról. természetszeretetről 
árulkodnak. 

Virizlay Gyula díjakat ad át 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

A megnyitó után Virizlay 
Gyula adta át a díjakat. Jóba 

Éva, Szabó László, Prax Ágnes 
és Hoppné Göcze Judit festmé
nyei, s Blaskó Sándor, Czinege 
István, Boros Tibor és Pallag 
Józsefné szobrai érdemelték ki 
a bíráló bizottság díjait. Az el
nökség különdíját Pálfi József, 
Veréb László és Telkes Tamás 
kapta. 

lius 15-én töltötte be 100. évét. 
A vonat 10 órakor indult. 

A pöfékelő 99 esztendős gőzös, 
no meg a monarchia korabeli 
egyenruhát viselő vasutasok 
látványa vonzották a kíváncsis
kodókat. De ez alkalommal a 
vonat utasai és a meghívott 
vendégek is jóval előbb érkez
tek, mint ez általában lenni szo
kott. 

A parádés nosztalgiavonat 
utasai között voltak a budapesti 
igazgatóság vezetői, a XI. kerü
leti Pártbizottság és a Tanács 
vezető munkatársai, s a hazaia
kon kívül német, osztrák, angol 
és amerikai állampolgárok. 

A szerelvény indulása előtt a 
régi kor hangulatát nagyszerű
en idézte fel Lovas Gyula vas
úttörténész, aki szintén korabeli 
vasúti tiszti ruhában, kezében 
csengővel - úgy, mint 100 esz
tendővel ezelőtt - hívta fel az 
utazóközönség figyelmét az in
dulásra, miközben hangosan 
kiabálva sorolta az állomások 
neveit. Amilrnr elérkezett az iz
galommal várt indulás pillana
ta, Kiss Ferenc, Horváth János, 
Érsek József fékezők, valamint 
Kallosváni Olivér, Nagy Ká

Indulásra kész a nosztalgiavonat 

telt el 6-8 percnél több a szük
séges gőztermeléshez és ismét 
nekiveselkedett az útnak. A ké
sést persze már nem volt képes 
behozni, s így Torbágy állomá
son a tervezett 31 perc helyett 
mindössze annyi idő maradt, 
hogy az öreg 326-ost felváltsa a 
nálánál 70 esztendővel fiata
labb 424-es társa. Innen már 
erőteljesebben zakatolt a nosz
talgiavonat a következő megál
lóig. 

Tatára érkezve a bányász fu
vószenekar indulójára futott be 
a szerelvény. Ott Papp Gab
riella tanácselnök-helyettes üd
vözölte az érkezetteket és rövid 
beszédben méltatta Tata város
sá nyilvánításának 30. évfordu
lóját, amely egybeesik a vasút 
centenáriumával. 

Tatát is elhagyva a végállo
más, Komárom következett, 
ahol a győri vasutas fuvószene
kar hangjai mellett gördült be a 
szerelvény. A felvételi épület 
teraszán Varsányi István állo
másfőnök köszöntötte az érke
zetteket, majd Bukó Józsefné, 
Komárom város tanácselnöke 
mondott ünnepi beszédet. 
A vasút történetéről szólva 
hangsúlyozta annak gazdasági, 
kulturális hatását a város fejlő-

désére, majd leleplezte az állo
más falán elhelyezett márvány
táblát. 

Az ünnepi program hangula
tos részeként egy régi, de még 
üzemképes mozdony lámpát 
sorsoltak ki, végül a résztvevők 
megtekintették azt a vasúttörté
neti kiállítást, amelyen korabeli 
dokumentumokat, fotókat, öltö
zéktartozékokat, különböző esz
közöket láthattak. 

A hangulatos programok 
után a nosztalgiavonat 14 óra 
30 perckor indult vissza a fővá
rosba. Ekkorra az utasok szinte 
már régi ismerősként társalog
tak, beszélgettek egymással. 

Zsuzsa Allen magyar szár
mazású amerikai állampolgár 
nővérével felsőfokban beszélt a 
vonatról, a szervezésről. És azt 
is elmondta, hogy ezzel az uta
zással tisztelegni kívántak édes
apjuk, illetve nagyapjuk emlé
kének, akik annak idején vas
utasok voltak; Celldömölkön 
kocsivizsgálóként, illetve jegy
vizsgálóként szolgáltak. Zsu
zsa Allen sok fényképet csinál
tatott a vonatról és önmagáról 
azzal a céllal, hogy azokat meg
mutassa Amerikában. 

Séra Sándor 

A kiállításra beérkezett 449 
pályamunka között sok értékes 
mű akadt. A neves művészek
ből álló bíráló bizottság ezekből 
választotta ki azokat az alkotá
sokat, amelyeket díjazásra ja
vasolt. Négy-négy alkotást 
mindkét művészeti ágban díjaz
tak: nyolcan oklevelet, hárman 
pedig a vasutas-szakszervezet 
elnökségének különdíját kap
ták. 

Az ünnepélyes megnyitón 
megjelent Virizlay Gyula, a 
SZOT titkára, Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára. A vendégeket és a 
megnyitó résztvevőit dr. Balázs 
Ákos, a vasutas-szakszervezet 
kulturális, agitációs, propagan
da- és sportosztály vezetője üd
vözölte. Ezután Baranyi Fe
renc költő méltatta a kiállítás 
jelentőségét. Beszélt kulturális 
értékeinkről, a munkás művelő
,jés eredményeiről, s arról, 
mennyire fontos, hogy életünk 
minden területén egyre inkább 
érezhető legyen a kultúra hatá
sa. Szavait semmi nem támaszt
hatta volna jobban alá, mint a 
képek, szobrok előtt időző ér
deklődők hada, akik évről évre 
értőbb szemmel, nagyobb hoz
záértéssel bírálják a kiállító 
munkatársak, hozzátartozók 
műveit. 

A szombathelyi járműjavító 
különdíjat ajánlott fel az üzem
ről készült legeredményesebb 
mű alkotójának, s ezt Gomola 
József nyerte el. A díjat Bara
nyai László, az üzem igazgatója 
adta át. 

r.oly és Ferenc Lajos jegyvizs- ·-------------------------

A sokszínű. érdekes kiállítás 
július 4-én nyílt meg a vasuta
sok szakszervezete központi 
képzőművészeti körének Nép
színház utca 29. szám alatti 
helyiségében. 

A Magyar Államvasutak Budapesti 
Igazgatósága 

Bp. Ferencváros Körzeti Üzemfőnöksége 

pályázatot hirdet 

r e nde l k ező fo rg a lmi 
szo lgál a t t e vő 

munkakörök betöltésére 

Feltétel: 

felsőfokú vasúti szakképesítés, vasútorvosi al

kalmasság, megfelelő szakmai gyakorlat. 

Az áthelyezésre kerülő dolgozók részére 5500 Ft 

alapbért, 20%-os munkahelyi pótlékot, 30%-os 

műszakpótlékot, teljes év ledolgozása esetén 

10 OOO Ft kiemelt forgalmi jutalékot, indokolt 

esetben lakást biztosítunk. 

Havi kereset túlóra nélkül 9000 Ft. 

A pályázatban szerepeljen a dolgozó jelenlegi munka
helyének neve, munkakörének megnevezése, részletes 
önéletrajza. 

Az írásos pályázatokat 30 napon belül juttassák el a 
MÁV Igazgatóság Budapest, személyzeti és munkaügyi 
osztályára. 

A pályázatok elbírálásáról szeptember 18-ig értesítjük a 
pályázókat. 

Cím: Budapest VIII., Kerpesi út 3. 1087 

Csorba Katalin, Szabó Mag
da, Pataki Miklós, Barkóczi Jó
zsef, Gálik János, Hercsut Fe
renc, Litner Tamás és Gomola 
József oklevél elismerésben ré
szesült. 

(Márványi) 

gálók elfoglalták szolgálati 
helyüket és Pénzes Ferenc moz
donyvezető meghúzta az indító
kart, a szerelvény taps és a ze
nekar hangjaitól kísérve méltó
ságteljesen húzott ki az állo
másról. A kis gőzösnek mintegy 
10 kilométer után néhány per
ces kényszerpihenőt kellett tar
tania, mert ez alkalommal elég 
nagyra szabták terhét. De nem 

Építkezok figyelmébe/ 

Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 

Használjon Terranova 
n emes- és hősziget elő 
alapvakolatotf 

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 
szátlíttatója, 
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 orszá9 valamennyi 
megyeszékhelyi TUZÉP-telepén. 

Drégelypalánk-Vác 

Hetvenöt éves vasútvonal 

A Vác-Drégelypalánk kö
zötti vasútvonal most hetvenöt 
éves. 

Az első írásos dokumentu
mok a vasút tervéről 1883-ból 
származnak. A megyei hetila
pok - Nógrádi Lapok és a 
Honti Híradó - közöltek érde
kes terveket az építendő vasút
vonalról. A megyei sajtó felka
rolta a tervet és hetente tájékoz
tatta a közvéleményt, annak 
alakulásáról. 

Hivatalos fórumon 1892. má
jus 30-án, a Nógrád vármegyei 
közgyűlésen történt először em
lítés arról, hogy ,, ... meg fog 
indíttatni a Verőcze-B.gyar
mat-Szécsény-Losonc vasúti 
összeköttetés iránti mozgalom 
. ,, 

is . 

Érdekes gazdasági számítá
sok születtek. A Vácról vezetett 
vonal Drégelypalánkig 48 kilo
méter hosszúságú, Diósjenőtől 
kiágazva Romhányig 1 7 kilo
méter. 

Ebben az időben a tervezett 
vasút vidékén 51 ezer ember 
élt, Vácon kívül. A vasút másik 
végpontja Balassagyarmat, s 
közöttük a vidék jelentős tele
pülései találhatók, mint például 
Nagyoroszi, Diósjenő, Rom
hány, Rétság. Tehát a személy
forgalom kielégítő. A területen 
a mezőgazdaság jelentős, mivel 
a szarvasmarha-tenyésztés ma
gas színvonalú. A gabona és fa-

kitermelés is jelentős. Rom
hányban meszet készítenek, ezt 
Budapestre és Vácra szállítják. 
Négy kőbánya található a kör
nyfken. A szakvélemény rend
kívül alapos volt. 

Végül 1907-ben megszületett 
a döntés, hogy a „Duna
Ipolyvölgyi Helyi Érdekű Vas
út" felépülhet. Hamarosan, 
nagy lendülettel megkezdődött 
az építkezés. A Vác-Diósje
nő-Drégelypalánk közötti fő
vonal és a Diósjenő-Romhány 
szárnyvonal átadására 1909. jú
lius 11-én került sor. 

Azóta sok víz lefolyt az Ipo
lyon. A fővonalból mellékvonal 
lett, a gazdasági tényezők meg
változtak, és megváltozott a vo
nal arculata is. Ma már korsze
rű mozdonyokkal történik az 
áruk szállítása és Ez-motorok 
viszik az utasokat. A gőzösöket 
,,nyugdíjazták". Az öreg síne
ket kicserélték. Még néha nosz
talgiázunk, de örülünk az új
nak. 

A jubileumról a 34. vasutas
nap keretében emlékeztek meg. 
Július 6-án „ 75 éves vasútvo
nal" címmel kiállítás nyílt Ba
lassagyarmaton. Július 11-én 
pedig nosztalgia utazást szer
veztek Romhányba, ahol a vo
nat utasai az Építési Kerámia 
Gyárat is meglátogatták. 

Ádám Tamás 

Baráti találkozó a Bakonyban 
Szakszervezetünk központi vezetőségének a Nyugat-Dunán

túlon dolgozó tagjai a közelmúltban baráti, családi találkozót ren
deztek. Előbb Veszprém vendégei voltak, majd Horváth Ferenc
nek, a körzeti üzemfőnökség vezetőjének, a központi vezetőség 
tagjának a kalauzolásával Porva-Csesznekre utaztak. A testületi 
tagokkal együtt tartott családjuk is. A részt•1evők 16 kilométeres 
bakonyi gyalogtúrán vettek részt. 
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A MÁVINFORM jelenti ... 
A MÁV vezérigazgatója a 

szolgáltatás körének bővítése 
érdekében rendelkezett a MÁV 
információs szolgálatának. a 

MÁVINFORM-nak a felállításá
ról. 

A MÁVINFO RM forródrót 
rendszerű értekezési berende· 
zésével azonnali kapcsolatot te
remthet a budapesti igazgató
ság valamennyi menetirányító
jával, a pályaudvarok ügyeletes 
tisztjeivel, a vízinform és prag
toron kezelőkkel, a MÁV Kö
zönségszolgálati Irodával, a 
Helyelosztó és Információs 
Központtal, az állomások és a 
megállóhelyek mindegyikével. 

Feladata gyűjteni a személy
közlekedési híreket. Azokat sze• 
lektálni, majd továbbítani a Rá· 
dióhoz, a Televízió Képújság 
szerkesztőségéhez és a Magyar 
Távirati Irodán keresztül az or· 
szágos és megyei sajtóhoz. 

A rádió például reggel 5.55 és 
6.55 órakor a Kossuth, majd 
napjában 11 alkalommal a Pe· 
tőfi adón tájékoztat a vasúti sze· 
mélyközlekedésről, az időjárás
sal összefüggő forgalmi zava
rokról, a vasútüzemi okból lét
rejött rendkívüli helyzetről, 
mint legutóbb a budapest-ke
lenföldi kábeltűz, továbbá a 
vasút új üzletpolitikai kedvez
ményeiről. 

A menetirányítók, ügyeletes 

tisztek, naplózók, forgalmi 
szolgálattevők. a határállomá· 
son és a belföldi állomáson 
egyaránt sokat tehetnek, hogy 
a közlekedés hírei gyorsan el· 
jussanak a MÁVINFORM-hoz. 

A MÁV Vezérigazgatóságon 
üzemelő szolgáltató egység kor• 
szerű hírközlő rendszere mel
lett teletext (képújság) vételre 
is alkalmas Orion Mór Tex. ké
szülékkel, nagy teljesítményű 
rádióvevő készülékkel, ehhez 
kapcsolódó magnetofonnal van 
felszerelve. A rádióadásokhoz 
kiépült 4 huzalos berendezés 
pedig lehetővé teszi, hogy a 
Magyar Rádió stúdióasztalához 
közvetlenül a munkatársak 
hangján jussanak el az érdeklő
dést keltő hírek. Ez lehetőséget 
teremt arra, hogy a hír a követ
kező adásba azonnal eljuthas
son. 

Nem feladata a MÁ VIN · 
FORM-nak, hogy lakossági hí
reket távbeszélőn adjon át. Erre 
a célra a Központi Tele/ on In

formáció szolgál. Feladata vi
szont, hogy a vasúton belül is 
szolgáljon hírekkel, mint példá· 
ul időjárási zavarok és egyebek. 

Idő kell, hogy bizonyítsa élet
képességét. Ehhez pedig, mint 
minden újnál türelemre, megér
tésre van szükség. A •.rasutasok 
megértésére és segítségére. 

Sz. B. 

ALKALMI KÜLÖNVONAT 

A hatvani vontatás „Kilián György" KISZ-alapszervezeté
nek fiataljai baráti összejövetelre invitálták az ott dolgozók gyer
mekeit, szüleikkel együtt. A KISZ-esek gazdag programot állitot
tak össze. Nagy Miklós, a KISZ alapszervezet titkára köszöntötte 
a meghívottakat, majd üzemlátogatás és mozdonybemutató kö
vetkezett, az M64, M43, M40, V43, V42-es típusok felvonultatásá
val. Közben Baranyi Béla, Molnár Zsolt, Gál Attila válaszolt a 
feltett kérdésekre. 

A sok látnivalót utazás követte, mégpedig három kocsiból 
· álló különvonaton a 650 éves fennállását ünneplő Gyöngyös vá
rosába. 

Képünkön: Hatvanból indul a különvonat. 
(Szabó Sándor felvétele) 

\'IAGYAR VASCTAS 

A fogathajtó világbajnokságra 

Szilvásváradon újjáépül 
a vasúti megállóhely 

Épül a megállóhely utasforgalmi épülete 

Augusztus 17. és 20. között 
rendezik Szilvásváradon a VII. 
fogathajtó világbajnokságot. Az 
eseményre több ezer hazai és 
külföldi vendég érkezését vár
ják. Elhelyezésükről a környező 
városokban gondoskodnak. Az 
esemény színhelyén, Szilvásvá
radon már újrafestették a kerí
téseket, megkezdték a parkosí
tást, a házak tatarozását. Az elő
készületekbe a miskolci vasút
igazgatóság is bekapcsolódott. 
Egertől Szilvásváradig például 

- a biztonságosabb autóközle
kedés érdekében - az út- és 
vasúti kereszteződésekben, 
ahol eddig még nem volt, auto
mata fénysorompókat helyez
tek el. 

Szilvásvárad-Szalaj kavölgy 
megállóhely is a nagy világver
senyhez méltó körülmények kö
zött fogadhatja az érkező és in· 
duló utasokat, mert a tájhoz illő 
stílusban, terméskőből és fából 
építik újjá. Az épületet július 
végén adják át. Cs. B. 

NB l-ben a MÁV NTE 
női kosárlabdacsapata 

Ismét az NB I-be került a nagykanizsai MÁV NTE női kosár
labdacsapata. Pontvesztés nélkül nyert bajnokságot a közelmúlt
ban az NB II. nyugati csoportjában, és ezzel jogot szerzett az 
NB I-ben való indulásra. 

Gál László, a MÁV NTE elnöke elmondotta, hogy a siker el
sősorban Gábor Erzsébetnek, a női csapat szakvezetőjének kö
szönhető, aki nagy szakmai tudással és szeretettel foglalkozott a 
játékosokkal. Sokat tett a csapatért Bogyai László szakosztályve
zető és Csögőr József technikai vezető is. A Pécsi Postás elleni 
utolsó mérkőzés eredménye jelentette az NB I-be való jutást. 

. Várfalvi Gyula 

SZOT oklevél 

Szarvas állomásnak 
Szarvas állomás dolgozóinak hogy a vasúti munkahelyek te

az idei vasutasnapon duplán ki· rületének és azok közvetlen 
jutott az ünneplésből. Egyrészt környe�etén�k esztétikai szín
azért mert igen jó első félévet vo:-iala JaVUlJon. E mozgalomba 
zártak valamennyi tervmutató- 40 szolgálati hely nevezett be, 
jukat 'túlteljesítették, másrészt és az �.r;íékel�s�él a szarvasia_k 
kimagasló környezetvédelmi te- munkaJat talaltak_ a leg;redme
vékenységükért magas elisme· n�esebbne�. :4:z all�mas 25 ta
résben részesültek. gu kollektivaJa mintegy 550 

A szegedi igazgatóság az év t�rsadalmi ;nun�aórában �i
elején Rendet és tisztaságot a rago_s parkka v_arazsolt�, az a_�
munkahelyeken mozgalmat hír- lomas, utast!ret, pe;�nJat, sot 
de tett azzal a nem titkolt céllal, ezentul a varos f elo1i oldalon 

levő parkot is gondozzák. E ne-
mes és szép cselekedetért a 

KERESZTREJTVÉNY 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsának Oklevél elismerését 
érdemelték ki, amelyhez az 
igazgatóság 10 ezer forint jutal-
ma is párosult. 

Vízszintes: 1. Tárgyi balesetek ki
váltó oka. I. 13. Afrikai állam. 14. 
Francia utca. 15 .... Vénusz. 16. Cipe
ló. 17. Több mint akarni. 19. Osztrák 
város. 20. Végtelen álom. 21. Égitest. 
22. Azonos betűk. 24. Felemelt g-hang 
25. Igekötó. 26. Életeró, elevenség. 28. 
Csorog szélei. 29. Német kocsi. 30. An
gol uralkodócsalád volt. 31. Fémes 
elem. 33. Német néveló. 35. Vízi nö
vény. 36. Római 49. 37. Szélhárfa. 39. 
Iráni város (fonet.) 41. Fohász. 42. 
Francia város. 43. Nomád turk-kazár 
nép volt. 45. Hangtalanul eltemet. 46. 
Délelótti elóadások. 48. Szovjet repüló
géptípus. 49. Kutya. 51. Félsziget a 
Szovjetunióban. 52. Vissza: azonnal. 
53. A nátrium vegyjele. 55. A hét egy
hetede. 57. Mesterkedés. cselszövés. 
59. Arcszín. 60. Birokra. 62. Becézett 
német nagybácsi. 63. Katekizmus. 64. 
Francia folyó. 66. Hangtalanul dukál. 
67. A szláv zsupán magyar neve. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függó- Egy-egy könyvet nyertek lapunk 12. A SZOT Oklevél méltán ke-
leges 16. számában megjelent keresztrejtvény rült Szarvasra, hiszen az elmúlt 

Beküldési határidő: 1984. augusztus h�lyes m1:gf�jtéséért: Mátrai . �ároly- években mindig ott találtuk 
15. A megfeJ'téseket kérJ'ük szerkesztő- ne, Dombovar, Katona u. 13.; ifj. Esze- wk t 1 . bb k k" "tt K 't nyí János Záhony, József A. u. 35.; o e a eg:io a ozo . e 
ségünk címére küldeni! Paulics Kálmánné, Hévíz, Petófi S. u. éve a Békés megyei Tanács, ta-

Az előző keresztrejtvény helyes 22.; Hanzmann Károl?, Cso,rna, Arany valy pedig a Csongrád megyei
megfejtése: A műszaki színvonal vi- J. u. 69.;_vitasz�k Gyorgyne, Szombat- ek díját nyerték el gondozott szonylagos elmaradottsága. hely, Szurcsapo u. 28. , .. ' 

Függőleges: 2. Zola utóneve. 3. Vég
telen mosdótál. 4. Nem álló. 5. Római 
51. 6. Csont lékeló szerszám. 7. Róma 
része. 8. Mindenkit ellentéte. 9. Omszk 
folyója. 10. Latin semmi. 11. Éppen
hogy. 12. Kesernyés ízű üdítóital. 16. 
Tárgyi balesetek kiváltó oka. II. 17. 
Anya (latin). 18. Hirtelen fellépó sú
lyos tünet. 21. Afrikai folyó. 23. Iparos. 
26. Nem szelíd. 27. Vészjelzés. 32. Di- • 
rekttermó szólófajta. 34. Francia kár
tyafigura. 36. Védettség. 38. Bibliai 
alak. 39. Ázsiai főváros. 40. Spanyol 
n6i köpeny. 41. Ezen a helyen. 43. 
Egyiptom !óvárosa. 44. Keverve kísér. 
46. Marat páratlan betűi. 47 .... lició. 
szövetség. 50. Veszekedés, botrány. 
54. Küzdótér. sportpálya. 56 . ... kri
bál. nylivánosan megbélyegez. 58. 
Fákkal. egynemű betűi. 59. Gyermek
köszönés. 61. Menet közepe. 63. Dolgo
zók bankja . .;;;, !�ekötó. 67. Aroma. 

,, 
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parkositott munkahelyukkel. 
Az idei kitüntetés pedig tükrözi 

.9 10 U Al 7_ azt a fáradtságot nem ismerő 
'+' munkát, amellyel a szarvasiak 

szebbé, barátságosabbá és kul
turáltabbá tették, illetve teszik 
munkahelyüket. S e tevékeny
séget nap mint nap az utazókö
zönség is elismeréssel nyugtáz-

)'i 

J.I za. (gellért) 

Nívódíjas 

zsebkönyv 

Rangos sikert ért el a Lovas 
József, Mezei István, Zádori 
Zoltán tollából tavaly megje
lent Villamosmozdony-vezetó1c 
zsebkönyve című alkotás. 
A Műszaki Könyvkiadó Válla
lat ez év június 18-án nívódíjjal 
jutalmazta a vasutas szerző
triót. 

Az ezzel járó oklevelet és 
pénzjutalmat Fischer Herbert, 
a Műs�aki Könyvkiadó Vállalat 
igazgatója adta át. 

- Oklevél, társadalmi mun
káért. A salgótarjáni 13-as szá
mú építésvezetőség Kossuth és 
József Attila szocialista brigád
jait a városi tanács és a Hazafi
as Népfront városi bizottsága a 
település fejlesztéséért végzett 
társadalmi munkáért oklevél el
ismerésben részesítette. A bri
gádok tagjainak a főnökség 
pénzjutalmat adott. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
Kál-Kápolna állomáson a közel
múltban nyugdíjas-találkozót 
rendeztek. A megjelent ötven 
nyugdíjast Tóth Tibor állomás
főnök köszöntötte és tájékoztat
ta az eddigi eredményekről. 
A nyugdíjasok megtekintették 
az állomás új szolgálati helyisé
geit és a szociális létesítményt is. 

- Vetélkedő. A MÁV mis
kolci KISZ-bizottság is meghí
vást kapott a Csehszlovákiában 
(Iglón) július 3-5. között ren
dezett szakmai-politikai vetél
kedőre. A versenyt két kategó-

1984. JÚLIUS 28. 

- Kirándulás. A hatvan
salgótarjáni pft. főnökség szak
szervezeti bizottsága a közel
múltban kirándulást szervezett 
Egerbe. A vasutasok családtag
jaikkal együtt megtekintették a 
város nevezetességeit, a dél
utánt pedig a strandon töltöt
ték. 

- Hajózástörténeti kiállítás. 
Július 12-én, a Közlekedési Mú
zeum és a MAHART közremű
ködésével hajózástörténeti ál
landó kiállítás nyílt Zebegény
ben, a Duna-kanyarban. Far
kas Vincze nyugalmazott fo. 
lyamhajózási kapitány több 
éven át gyűjtötte hajózástörté
neti anyagát, és nagyon sok ko
raheli csónak, hajó kicsinyített 
mását készítette el. Ezt az érde
kes gyűjteményt mutatták most 
be a közönségnek. A kiállitást 
Veress István, a Közlekedési 
Múzeum főigazgatója és Kom 
Ferenc, a MAHART vezérigaz
gató-helyettese nyitotta meg. 

riában, távközlési és biztosító- -------------
berendezési szakmában rendez
ték a CSD, az SZD, a PKP és a 
MÁV részvételével. Mindkét 
kategória győztese miskolci 
versenyző lett: Záhorszki Mik
lós és Kovács T. Zoltán, a BFF 
dolgozói. Csapatversenyben a 
miskolci csapat második lett. 

- Véradás. Július 3-án, a 
székesfehérvári járműjavítóban 
véradónapot rendeztek, ame
lyen 147-en vettek részt. Az 
üzemből 115-en, a csomópont
ról pedig 32-en összesen 68,8 li
ter vért adtak térítésmentesen. 

- Felújították a mozdonyt. 
A 34. vasutasnap tiszteletére a 
tapolcai vontatási üzemegység 
II. Rákóczi Ferenc szocialista 
brigádja felújította, karbantar
totta az állomás előtt talapzatra 
állított 476-os sorozatú gőzmoz
donyt, amely a Közlekedési 
Múzeum tulajdona. 

- Újító vasutasok. A hat
van-füzesabonyi pályafenn
tartási főnökség szocialista bri
gádjai aktívan vesznek részt az 
újítómozgalomban. Az idei első 
félévben beadott 22 újításból 
14-et fogadtak el. Ebből kilen
cet fiatal szakemberek dolgoz
tak ki. 

:,---•�--------

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton is köszönetet mondok 

mindazoknak, akik szeretett fér
Jem, Lovász Imre elhunyta alkal
mából levélben és táviratban fe
jezték ki együttérzésüket és teme
tésén részt vettek. 

özv. Lovász Imréné 

Közlemény 
A Budapesti Műszaki Egye

tem gépészmérnöki karán elő
ször kezdenek oktatni a gépé
szeti elektrotechnikai szakmér
nöki szakon. A tanfolyam 1985. 
februárban indul. Az elektroni
kai ágazatban a statikus ener
giaátalakítás, az automatizált 
'villamos hajtás, az analóg és 
digitális elektronika, mikropro
cesszorok és PLC-k alkalmazá
sa és a villamos hőtechnika ké
pezik a fő tématerült=:teket. Az 
épületvillamosítási ágazatban a 
villamos fogyasztói hálózatok 
és berendezések, a villamos 
automatikák, az elektronika és 
a mikroprocesszorok épületgé
pészeti alkalmazása, a világítás
technika, érintésvédelem és a 
villámvédelem a fő témakörök. 
A képzés előadások, tantermi 
és laboratóriumi gyakorlatok 
keretében történik. A tanulmá
nyi idő: 2 év. 

L LAKÁSCSERE�~--
Elcserélném Budape�t XV., Rákos 

u. 98. sz. V. emeleti másfél szoba, össz
komfortos MÁV-bérlakásomat hason
ló tanácsira, MÁV-dolgozóval. Kom
fortos is érdekel, esetleg zöldövezet
ben Budapest területén. Érdeklódni 
személyesen, vagy a 161-012-es tele
fonszámon 8 órától 15 óráig. Töreki 
Lászlóné. 

Elcserélném egyszoba-komfortos, 55 
négyzetméJeres, kertes, telefonos bu
dapesti MAV-bérlakásomat tanácsi te
lefonos szoba-komfortosra, vagy kis 
méretű garzonra Budapesten. Hor
váth, 1387 Budapest Pf. 32. 

Elcserélném Dorog, Zalka lakótelep 
15. III. em. 3. alatt levó 55 négyzetmé
teres, kétszobás, erkélyes, tanácsi, 
komfortos lakásomat (5 percre zöld
övezet, horgásztanyavilág), budapesti 
vagy környéki 1,5 szobásra vagy ha
sonlóra. Érdeklódni a fenti címen 17 
órától személyesen. 

Elcserélnénk két és fél szobás utcai 
és egyszobás udvari, VII. kerületi ta
nácsi lakásokat, valamint nógrádi 260 
négyszögöl málnást, budapesti vagy 
Budapest környéki, két családnak 
megfeleló családi házra. Érdeklódni: 
Halasi, 1078 Budapest, Hernád u. 46. 
II. 1. Munkaidóben a 21-11 vagy 
141-851 telefonszámon. 

Elcserélném egyszoba-komfortos, 
kerte� MÁV-bérlakásomat tanácsira. 
Vidéki csere is érdekel. Cím: Várhe
gyiné, 11:j4 Budapest, Csanádi 
György u. 9. félemelet 3. 

Elcserélnénk kétszobás, 70 négyzet
méteres, telefonos, VIII. emeleti MÁV
bérlakást, tanácsi vagy öröklakásra. 
Érdeklódni lehet a 859-962-es telefon
számon, este 6 óra után. 

Elcserélném kétszoba-komfortos, 
kertes, napos MÁV-bérlakást másfél 
szobás lakótelepi tanácsi lakásra 
MÁV-dolgozóval. Darányi, 1155 Buda
pest, Mozdonyfűtö u. 2/2. 

vagy kétszobás lakásra, MÁV-dolgo
zóval. Cím: Györgyi Lajosné, 2941 
Ács, vasútállomás felvételi épület. 

Elcserélném Budapest XVIII. kerü
letben levó, I. emeleti loggiás, 57 négy
zetméteres MÁV-bérlakásomat kisebb 
tanácsira MÁV dolgozóval, XI., XII., 
és XIV. kerületi elónyben. Érdeklódni 
lehet 18-19 óra között a 834-828-as te
lefonszámon. 

Elcserélném tanácsi másfél szobás, 
összkomfortos, telefonos, parkettás, 
szép lakásomat egy másfél szobás, 
komfortos MÁV-bérlakásra Budapes
ten, esetleg hatvani, újszászi vagy a 
ceglédi vonalon, és egy tanácsi, telefo
nos, komfortos garzonra, csak Buda
pesten. Érdeklódni levélben: Kulcsár 
Györgyné, 1157 Budapest, Páskom 
park 2. sz. 

Elcserélném Miskolcon lévó nagy
méretű, kétszobás, félkomfortos laká
somat budapesti kétszobás összkom
fortosra. Cím: Kovács Vilmosn� 3530 
Miskolc, Széchenyi út 27. I. 4. t;rdek
lödni lehet a 04/19-12 telefonszámon. 

Elcserélném Szolnokon, kiemelt 
övezetben levó nagyméretű, 1,5 szobás 
tanácsi lakásomat hasonló buda�sti, 
lehetóleg belterületi lakásra. MA V
szolgálati lakás is érdekel. Máté Edit, 
5000 Szolnok, Kun B. krt. 11. V. em. 6. 

Elcserélném Ács állomáson lévó 
MÁV-bérlakásom, amely nagyméretű 
három szoba, konyha, �!�skamra, eló
szoba, fürdószoba, pincéből áll, és egy 
zárt veteményeskert tartozik hozzá, 
Budapesthez közelebb. bármely fóvo- l _ _.:���������!x 
nalon, vagy Budapesten levó másfél 
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A fiatalok helyzete Borsodban Tanu/6-alapszervezet Szombathelyen 
• 

Mérlegen öt esztendő munkája Többször kopogtassanak az ajtón! 
Két testület is foglalkozott a 

közelmúltban a szombathelyi 
405-ös Ipari Szakmunkásképző 
Intézetben működő tanulói 
szakszervezeti alapszervezettel. 
A Szakszervezetek Vas megyei 
Tanácsának elnöksége a neve
lő munkát, a szombathelyi terü
leti szakszervezeti bizottság pe
dig az alakulás óta eltelt öt esz
tendő munkáját tűzte napirend
jére. 

A SZOT Elnökségének 1974. 
július 29-i határozata szabályoz
ta az üzemi gyakorlaton részt 
vevő szakmunkástanulók szak
szervezeti hovatartozását. Egy 
másik. 1979. március 26-i hatá
rozata - a SZOT XXIII. kong
resszusán elfogadott alapsza
bályban foglaltaknak megfele
lően - szabályozta a tanulói 
szakszervezeti alapszervezetek 
létrehozását. Biztosította mind
azon tanulók szakszervezeti ho
vatartozását, akik üzemükkel 
nincsenek közvetlen kapcsolat
ban, az iskolai tanműhelyben 
és szórványoktatásban vesznek 
részt. A szombathelyi -ipari ta
nulókat a Vasutasok Szakszer
vezetéhez javasolták, közvetlen 
irányításukat a szombathelyi 
területi szakszervezeti bizott
ságra bízták. 

A munkásosztály 
utánpótlása 

Már az indulásnál jó kap
csolat alakult ki a tszb, az isko
la, a párt és a Pedagógusok 
Szakszervezete helyi vezetői kö
zött. Az első alapszervezet 1979 
novemberE'ben alakult. A ta
nulói alapszervezet irányítását 
bizalmi testület (élén a főbizal
mival) látja el. Szerencsés volt a 
főbizalmi személyének a kivá
lasztása; valamikor a járműja
vító munkása volt. Az eltelt öt 
év során egyre jobban betöltöt
ték hivatásukat az iskola rend
szerében. Az 1983/84-es tanév
ben a 2125 tanuló 98,54 százalé
ka volt tagja a vasutas-szak
szervezetnek. 

A szakmunkástanulók képe
zik a munkásosztály utánpótlá
sát. Ezért az ipari tanulók szer
vezett munkássá válásának se
gítése az egész szakszervezeti 
mozgalom felelőssége. Az alap
szervezeti nevelés egyre jobban 
segíti az iskola céljait; a szak
munkáshivatás megszeretteté
sét, a világnézet fejlesztését. 

Alapvető feltétel, hogy az is
kolai közösségeket jól felkészí
tett bizalmiak irányítsák. En
nek érdekében minden év de
cemberében az újonnan válasz
tott bizalmiakat a Vasutasok 
Szakszervezete bentlakásos 
tanfolyamon készíti fel. 

A testületi jogkörök érvé
nyesülése kielégítő. de a minő
séget tovább kell javítani. Több 
segítséget kell adni az újonnan 
választott bizalmiaknak. Gond 
az is. hogy az egyetértési és vé
leményezési jogkörök gyakorlá
sánál nehezen aktivizálódnak. 

A bizalmi testület 
egyetértésével 

A jelenlegi 50 tagú bizalmi 
testület munkaterv szerint dol
gozik. Ez a munkaterv több 
éves tapasztalatokat figyelembe 
véve, korrekciókkal, a speciális 
feladatokhoz igazodva készül. 
Évente négy tervezett, illetve 
- egy-két soron kívüli - szük
ség szerint beiktatott testületi 
ülésen vitatják meg azokat a 
problémákat, javaslatokat, 
amelyeket a bizalmiak csoport
jaikban gyűjtenek és testületi 
üléseken felvetnek. A tervezett 
napirendi pontok megválasztá
sa magában foglalja a tanulmá
nyi munka és • a termelőtevé
kenység segítését, a tanulók ér
dekvédelmét és érdekképvise
letét, szociális ellátásuk figye
lemmel kísérését. 

Jó együttműködés alakult ki 
az iskolai KISZ-szervezettel. A 
gyakorlati oktatásban már ha
gyomány a szocialista munka
verseny. Ez a versenyforma a 
tanulói alapszervezet irányítá
sával, szervezésével az elmúlt 
négy évben sokat fejlődött. 
A bizalmi testület egyetértésé
vel kialakult értékelési rend
szer alkalmas arra, hogy az 
egyént és a csoportot összessé
gében minősítse. Ez a tevé
kenység hozzájárul a tanulmá
nyi színvonal emeléséhez, és a 
lemorzsolódás is kevés. 

A tanulmányi munka segíté
se érdekében a tanulóalapszer
vezet, a tanulói KISZ-bizottság 
és a szülői munkaközösség tes
tületei februárban együttes 
ülést tartottak. Ezen az iskola 
igazgatójának az előterjesztésé
ben a tanulmányi és a fegyelmi 
helyzetet vitatták meg. 

A tanulók politikai és kultu-
i'''''''''''"''''''''''"''fo.'''''''�''''''''''''"'''''"''''''''''''''''''''''''''''""''''''''''''''''""'''''''''''''''''�''''""'''''''''''''''''�''''''''''<\:,.'''''''1 
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rális fejlődését szolgálják a 
színházlátogatások és hangver
senyek, amelyeket az alapszer
vezetek anyagi támogatásával 
szerveznek. A kollégiumi tanu
lók 30-40 színházbérletet vá
sárolnak. 

A hátrányos helyzetű tanuló
kat segélyben részesítik, in
gyenes üdültetést biztosítanak 
a számukra. Az üdülőjegyeket 
minden évben jutalomként 
kapják a gyerekek. Az 
1981/82-es tanévtől NDK csere
üdültetésre is lehetőség nyílott. 
Csereüdültetés ben elsősorban a 
·szocialista munkaversenyben 
élenjáró fiatalok részesültek. 

Az intézet diákjai minden 
tanév kezdetén egy hétig mező
gazdasági munkán vesznek 
részt. Az ipari tanulók segítet
tek berendezni a szombathelyi 
megyei művelődési ifjúsági köz
pont helyiségeit. Kivették ré
szüket a vasi megyeszékhely 
szabadidőközpontjának az épí
téséből is. Az iskola szomszéd
ságában tornatermet építettek. 
Ezzel a SZOT által hirdetett 
,,Építsünk több sportlétesít
ményt társadalmi munkával" 
pályázat 40 OOO forintos díját 
nyerték. 

Sportversenyek az 
intézetek között 

Minden tanév téli hónapjai
ban sakk- és asztalitenisz-, a ta
vaszi hónapokban pedig kispá
lyás labdarúgó- és kézilabda
versenyeket szerveznek a bizal
micsoportok között. Már hagyo
mány, hogy évenként megren
dezik a Vasutasok Szakszerve
zete irányítása alá tartozó hat 
szakmunkásképző intézet kö
zötti nagypályás fiú labdarúgó
és női kézilabdakupát. Ezeken 
a tornákon mindig a legjobbak 
között szerepeltek a 405-ösök. 

A főbizalmi részt vesz az 
igazgatótanácsi üléseken. 
A pártszervezet évenként érté
keli a szakszervezeti munkát. 
A pedagógusok szakszervezeti 
ülésein is állandó résztvevő a 
főbizalmi. 

Az SZMT elnöksége és a tszb 
jónak értékelte a tanulói alap
szervezet tevékenységét. 
A munka további javítása érde
kében számos hasznos észrevé
telt, javaslatot tettek a testüle
tek tagjai. 

Sz. Jakab István 

Gyerekeket 
� § 

f Műsorközlő műszerész lett I patronál a brigád 
§ � l l !:i § � 1 � � Brigádunk nyolc főből áll, s 
� ) az egri Gyermekváros Ila. osz-
� � tályos tanulóit patronáljuk -
� � íria Felnémetről Balázs Árpád-§ � .. J ! i né, a Hámán Kató szocialista 
! � brigád helyettes vezetője. 
[ � Vállaltuk a gyerekek kisdo-
� i bossá avatását, ebbe bevontuk 
� i a családtagokat és a nyugdíjas 
� [ kollégákat is. Májusban 14-en 
i � kötöttük fel a gyermekeknek a 
� � kék nyakkendőt, egy-egy cso-
� -� kor virág kíséretében. A kislá-
i i nyok babát, � fiúk autót kaptak 
! � ajándékba. Ugy érezzük, egy-
[ i éves kapcsolatunk ezzel a talál-
! Berkes László műszerésszel a szombathelyi vasutasok I kozással elmélyült, szorosabbá 
f Haladás Művelődési Házának egyik rendezvénye előtt ta- i vált. Igyekszünk pótolni azt a 
� lálkoztam. Mikrofonokat szerelt, kipróbálta és beállította � szeretetet, amelyre a gyerekek I � , k 1 őket. i nagyon vagyna . 
1 . - Harmincöt éve dolgozom a szombathelyi járműjavító- � 

Oroszul tanuló 
óvodások 

1 ban - mondja. - Legalább ennyi ideje végzem a hangosí- 1 • tási munkálatokat a rendezvényeken és a Haladás VSE pá- � f lyáján, ahol egyben a műsorközlő szerepét is betöltöm. Ho- 1 

! 
gyan lettem hangosítást végző műsorközlővé? Talán a vé- 1 

! letlen folytán. 1949-ben szólt a művezetőm, hogy valakinek 
1 i ki kell menni a Haladás pályára a berendezéseket szerelni 1 I és kezelni. Csak nekem volt akkor ott kerékpárom . . . 1 A szolnoki járműjavítóban 

� _ Miből áll a munkája? Fügedi Andrásné (Icuka), a 
! _ Felszerelem, kipróbálom a műszereket. Tájékoztatom I művelődési ház dolgozója, aki a 
1 a pálya közönségét. i Szovjetunióban végezte tanul-
! _ Haladás-drukker? 1 mányait és ott szerzett diplo-
1 mát önkéntes alapon elvállal-
i - Gondolhatja . . . ' 

kk l · 
t Berkes László a munkahelyén is helyt áll. Bizonyítja ezt, ta, hogy az óvodáso a me�i_s-
l hogy kiváló újító és többször kitüntetett kiváló_ �olgo:ó. merteti az orosz nyelv alapJait. 
1 Kapott vezérigazgatói dicséretet és miniszteri k1tuntetest A múlt év ?szén 12 fős ,csop�r-
1 is. Egy év múlva nyugdíjba megy. Tőle tudom, hogy a kul- 1 to; verb_u':'alt, s heten,kent ket-

1 túrházban és a Haladás pályán nem teszi le a mikrofont . . . i harom oras foglalkozast_ tartott 
(jakab) 1 nekik. Játékosan tanulták meg 

1.. '""' "' "'' " " __ ".,.,.,.,,,.,-_,_"�""-"'--"""' 
1 

"""==-._j �!ióe��jt;!�f.Y orosz nyelven 

A Közlekedési Minisztérium 
ifjúsági bizottsága először tar
totta Miskolcon, a vasútigazga
tóság épületében ülését. Ezen 
Borsod megye hét közlekedési 
vállalatának igazgatója és 
KISZ-bizottságának titkára is 
részt vett. A fórumon Klézl Ró
bert miniszterhelyettes elnökle
tével - az írásos előterjesztés 
és a tartalmas vita alapján -
elemezték a vállalatok ifjúság
politikai munkáját, a fiatalok 
munkához való viszonyát, élet
és munkakörülményeit, gondja
it, s azok megoldásának mód
jait. 

A létszám 
egyharmada 

Az ágazathoz tartozó igazga
tóságokon, vállalatoknál, üze
mekben csaknem 27 ezer em
ber dolgozik, s ennek több mint 
egyharmada 30 éven aluli fiatal. 
Ez önmagában is jelzi, hogy 
munkájuk, tevékenységük bé
folyásolja a szállftási, termelési, 
építési feladatok végzését. Eb
ből adódóan - mint az előter
jesztés is megállapította - az 
ifjúságpolitikai tevékenység a 
vállalatok munkájának részét 
képezi. 

A fiatalok iskolai végzettsége 
általában megfelel a követelmé
nyeknek. A csaknem 11 ezer 
ember - a vállalatok jellegé
nek megfelelően - túlnyomó
részt fizikai dolgozó. Ezeknek 
több mint a fele alapfokú, 42 
százaléka pedig középfokú vég
zettséggel rendelkezik. Az el
múlt évben a fiatalok 22 száza
léka tanult fő- és középiskolán, 
vagy vett részt szakmai tanfo
lyamon, továbbképzésben. Kü
lönösen jó a beiskolázottak 
aránya (a fiatalok 54 százaléka) 
a MÁV miskolci járműjavító 
üzemében, s hasonlóan jó a 3-as 
Volánnál, valamint az Autójaví
tó Vállalatnál. 

•• 

Fontos ifjúságpolitikai fel
adat a gyesen lévőkkel való tö
rődés. Ennek szellemében első
sorban a MÁV miskolci igazga
tósága és a 3-as Volán törődik a 
kismamák tervszerű tovább
képzésével. Viszonylag ala
csony (2,3 százalék) az általános 
iskolai végzettséggel nem ren
delkező fiatalok száma. 

Differenciálni! 
A megye közlekedési vállala

tainál az elmúlt évben 1162 fia
tallal· szaporodott a létszám. A 
pályakezdőket valamennyi 
munkahelyen jól bevált mód
szerekkel segítik. A 3-as számú 
Volánnál például tájékoztató fü
zetből ismerhetik meg a fiata
lok a vállalat felépítését, tevé
kenységét, célkitűzéseit. A vas
úti járműjavító üzemeknél f o
gadóünnepségen tájékoztatják 
a fiatalokat. Elterjedt, s ered
ményes gyakorlat a patronálási 
rendszer. Időszakonként mind 
a patronáló, mind a fiatal mun
káját, fejlődését értékelik. 

Hernádi István vasútigazga
tó felszólalásában hangsúlyoz
ta: a gazdasági vezetőknek, a 
törzsgárdának, a már ott dolgo
zó fiataloknak is aktívabban 
kell segíteniük a pályakezdők 
beilleszkedését. A fiataloknak 
pedig jobban kell igényelniük a 
segítséget. Magyarán mondva: 
sűrűbben kopogtassanak a 
gondok orvoslása érdekében. 

Az anyagi és az erkölcsi meg
becsülés a különböző vállala
toknál eltérő. A szocialista bé
rezés elve a vállalatoknál töb
bé-kevésbé érvényesül. A diffe
renciált bérezés megvalósítása 
érdekében azonban még to
vábbi intézkedéseket kell tenni. 

Területi sajátosság. hogy sok 
a bejáró. A vaµtigazgatóság fia
taljainak - a megyei 60 száza
lékkal szemberi - 80. a MÁV 
építési főnökségnél 87 százalé
ka bejáró. Különösen Miskol-

con nagy gondot okoz a lakás
hiány. Az egyes közlekedési 
vállalatoknál a fiatalok lakás
hoz jutási lehetősége is eltérő, 
de az indokolt igények jelentős 
részét sehol nem tudják kielégí
teni. A vasútigazgatóság és a 
Volán közös ifjúsági lakótelep 
építését kezdte meg. 

Pozitívan értékelték a fóru
mon, hogy a vállalatok erejük
től függően kölcsönökkel, ked
vezményes fuvarral, anyaggal 
támogatják az építkező fiatalo
kat. Az építési főnökség és a 
KÉV nagyobb településeken 
részt vállal a közmű-, és csator
naépítésből, s ennek fejében az 
illetékes tanács vevőkijelölési 
jogot biztosít számukra. Egy 
sor vállalatnál - építési főnök
ség, járműjavító. vasút1gazgató
ság - a társadalmi munkából 
eredő összegből lakásépítési 
alapot képeznek. 

Törekvők, 
szorgalmasak 

A vitában tizennyolcan szó
laltak fel. Többen elmondták, 
hogy a fiatalok nagy része ere
jét, figyelmét döntően az életkö
rülmények javítására és a csa
ládaÍapítással járó feltételek 
megteremtésére fordítja. Ezért 
szabadidejük nagy részét is a 
keresetet növelő munkával töl
tik. A fiatalok olykor erejükön 
felüli feladatokra vállalkoznak. 
Jó lenne ezt a többletmunkát az 
adott vállalatnál például 
gmk szervezésével is - haszno
sítani. 

A fórumon részt vett fiatalok 
véleménye szerint hasznos kez
deményezés volt a megyei jel
legű tanácskozás. Ez lehetővé 
tette, hogy az ifjúsági bizottság, 
a minisztérium mélyebben be
tekinthessen a vállalatok életé
be. jobban megismerhesse a 
fiatalok gondjait. 

Csorba Barnabás 

Ulést tartott 

a központi vezetőség 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Koszorús Ferenc főtitkár elő
terjesztésében a testület to
vábbi személyi kérdésekben is 
döntött. Szemők Bélát, szak
szervezetünk titkárát más fon-
tos beosztásba kerülése miatt 
- érdemei elismerése mellett 
- a központi vezetőség felmen-
tette titkári tisztségéből, köz
ponti vezetőségi, elnökségi és 
titkársági tagságából. 

Lengyel Zoltánt, a V ABE volt 
elnökhelyettesét, nyugdíjast; 
Makkai Lászlót, a miskolci vas
útüzem nemrég elhunyt pb-tit
kárát. 

Ezzel egy időben a kv tagjai 
sorába választották: dr. Gevi
cser Pálnét, szakszervezetünk 
ÖTA osztályának vezetőjét; Lo

vász Ferencet, a szociálpoliti
kai, munka- és környezetvédel
mi osztály vezetőjét; Pallós 
Györgyöt, a kulturális, agitá
ciós, propaganda- és sportosz-Szemők Béla munkásságát, tály vezetőjét; Papp Pált, a érdemeit Koszorús Ferenc főtit- GYSEV szb-titkárát; Marosi 

kár, dr. Szabó Miklós, a közgaz- Bélát, az Utasellátó Vállalat 
dasági osztály vezetője és dr. szb-titkárát és Lakatos Józse
Égető Imre, a SZOT szervezési fet, a V ABE elnökhelyettesét. 

A központi vezetőség az or
vosetikai bizottság tagjai sorá
ból áthelyezés miatt felmentette 
dr. Hunyadi Erzsébetet, a bi
zottság titkárát, és helyette 
megválasztotta dr. Barsy Kin

gát, szakszervezetünk ellenőrző 
főorvosát. Más beosztásba ke
rülése miatt felmentette dr. 
Nyírő Piroskát, és helyette 
megválasztotta dr. Vajda Pé
tert, a ferencvárosi csomópont 
fogszakorvosát. Felmentette to
vábbá más beosztásba kerülése 
miatt dr. Meliska Zsófiát, a bi
zottság tagját, s helyette meg
választották dr. Fierpasz Fe
rencet, a szegedi TEK ellenőrző 
főorvosát. 

és káderosztályának helyettes 
vezetője méltatta. 

A testület szeptember 15-től 
felmentette tisztéségéből Varga 
Józsefnét, az Utasellátó vszb
titkárát, aki hosszabb időre kül
földre távozik. Az Utasellátó 
Vállalat szb-titkárának Marosi 
Bélát, az építési főnökségek 
szakszervezeti bizottságának 
politikai munkatársát választot
ták. 

A testület ezután a központi 
vezetőség tagjai sorából (átszer

vezés, áthelyezés, halálozás. 

külföldi kiküldetés miatt) fel

mentette . Szemők Bélát; Gás

pár Imréné dr.-t; Sz. Tóth And

rást, a GYSEV volt szb-titkárát, 

nyugdíjast; Varga Józsefnét; 

,------------------------

Cikkünk nyomán 

Hasznosítják a szolgálati lakást 

Lapunk június· 14-i számában, ,.Ahol a fehér kő arannyá vál
tozik" című cikkünkben szóvá tettük, hogy a pilisvörösvári állo
más felvételi épületében levő szolgálati lakás évek óta üres. Ezzel 
kapcsolatban Márton András, a budapesti igazgatóság személy
zeti és munkaügyi osztályának vezetője az alábbiakat írta: 

„A lakás jóhiszemű, jogcím nélküli használója Apáthy 

László 1983. június 30-án elhalálozott. Az örökösök kiléte hosszú 
ideig ismeretlen volt, nevüket és lakcímüket csak az idén sikerült 
megállapítani. Miután néhai Apáthy László örökösei a lakásban 
lévő ingóságokat mint hagyatékot felkérésre sem szállították el, 
az igazgatóság megkezdte a szükséges eljárást. A lakás kiürítése 

és felújítása után a MÁV Lakásügyi Utasítás �lőírásai szerint 
gondoskodnak annak hasznosításáról. 
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U j idők szellemében 
A ssah•e•-r,eseteA 

és a niunAa„éd@len, 

A felszabadulást követően 
megváltozott társadalmi rend, 
valamint a politikai és a gazda
sági helyzet miatt elkerülhetet
lenné vált a szolgálati rendtar
tás módosítása. Ismeretes, hogy 
törvényt csak törvény módosít
hat. Ennek értelmében a tör
vényhozók feladata volt, hogy 
megfelelő intézkedéseket tegye
nek. 

EIGtérben 
a közösség érdeke 

Az államhatalom gyakorlásá
nak ideiglenes rendezéséről 
szóló 1945. évi Xl. törvénycikk 
15. §-a felhatalmazta az akkori 
nemzeti kormányt, hogy a 
rendkívüli helyzetben szüksé
ges - egyébként törvényhozói 
hatáskörbe tartozó - rendelke
zéseket, bizonyos kivételekkel, 
rendeletekkel rögzítse. Ez a ki
vételes felhatalmazás azonban 
a kormányváltozáskor meg
szűnt. A nemzeti kormány volt 
elnökének köztársasági elnökké 
történt megválasztása és a kor
mányból való kiválása követ
keztében, az 1945. évi Xl. tc. 15. 
§-ában foglalt felhatalmazás 
hatályát vesztette. Tekintettel 

Miniszteri hatAskör 

A szolgálati szabályzat elő
zőek szerint ismertetett módosí
tásait tartalmazó 12 87011948. 
Korm. sz. rendelet kihirdetésé
re és hatályba lépésére 1948. 
évi december hó 17-én került 
sor. E törvényi felhatalmazás 
alapján kiadott kormányrende
let egyben felhatalmazta a köz
lekedésügyi minisztert, hogy a 
külön fegyelmi tanács hatáskö
rébe utalt ügyekben az eljárási 
szabályokat az 1914. évi XVII. 
tc. és az egyes vasutak szolgála
ti szabályzatától eltérően is 
megállapíthatja, sőt a közleke
désügyi miniszter e felhatalma
zás alapján kibocsátott rendele
tét kiegészíthette és módosít
hatta. 

A közlekedésügyi miniszter a 
kormány eme felhatalmazásá
val élve, 1949. évi január hó 
6-án a 400/1949. Közl. M. szá
mú rendeletével a vasúti szol
gálati rendtartás fegyelmi eljá
rási szabályainak módosítását 
rendelte -el. Ennek alapján: 

- A fegyelmi ügyet a külön 
fegyelmi tanács hatáskörébe az 
eljárás elrendelésére jogosult 
felsőbbség utalta. 

arra, hogy a nemzeti kormány a - A vizsgálóbiztos a vizsgá
rendeletek kibocsátására vonat- lati anyagot a külön fegyelmi 
kozó felhatalmazást a kormány- tanács elnökének küldte meg, 
ban bekövetkezett változást kö- és erről a vizsgálatot elrendelő 
vetően sem nélkülözhette, új ·felsőbbségnek jelentést tett. 
felhatalmazásról kellett gon
doskodni. Ilyen, újabb felhatal
mazást biztosítottak a nemzeti 
kormány részére az 1946. évi 
VI. és XVI. törvénycikkek, 
majd ezek hatályának lejártá
val az 1948. év; LVI. törvény
cikk, ázzal a megkötéssel, hogy 
a felhatalmazás alapján kiadott 
rendeleteket minden negyedév 
első ülésén jóváhagyás végett 
be kellett mutatni a nemzetgyű
lésnek. 

Ilyen előzmények után került 
sor a vasúti szolgálati rendtar
tás módosítására és kiegészíté
sére. A kiegészítés bővítette az 
1914. évi XVII. törvénycikk sze
rinti fegyelmi büntetéssel bün
tetendő szolgálati vétségek kö
rét a korrupciós cselekmények 
tilalmával. A korrumpáló alkal
mazottak felelősségre vonására, 
a vasúti forgalom zavartalansá
gát súlyosan veszélyeztető, to
vábbá halálos balesetet vagy 
ötvenezer forintot meghaladó 
baleseti kárt előidéző, valamint 
a demokratikus államrenélre 
káros magatartást tanúsító al
kalmazottak - e cselekménye
ket kimerítő ...L magatartásának 
elbírálására, az eddig már is
mertetett fegyelmi bíróságokon 
kívül első fokon a vasútigazga
tóságnál, másodfokon a Közle
kedésügyi Minisztériumban kü
lön fegyelmi tanácsot kellett 
szervezni. 

- Szabályszerű idézés ese
tén a terhelt távollétében és vé
dőirat hiányában is bármilyen 
határozatot hozhatott a külön 
fegyelmi tanács. 

- Hatáskör hiányának meg
állapítása esetén a külön fe
gyelmi tanácsnak az illetékes 
fegyelmi bírósághoz kellett át
tennie az ügyet, s erről az eljá
rást elrendelő felsőbbséget, va
lamint a terheltet is értesítenie 
kellett. 

- A külön fegyelmi tanács 
határozata elleni fellebbezést 
annak kihirdetése után azon
nal, a "részletes indoklást pedig 
nyolc napon belül kellett be
nyújtani. 

- A · hatáskör hiányának 
megállapítása ellen a vád kép
viselője fellebbezéssel élhetett. 
A vádat az igazgatóság ügyész
ségének kijelölt tagja képvi
selte. 

- A tanúkat e rendelet 
alapján többé már nem kellett 
megesketni. 

Ugyanez év január hó 28-án 
a közlekedésügyi miniszter 
4800/1949. Közi. M. számú ren
deletével ismét kiegészítette a 
vasúti szolgálati rendtartást az
zal, hogy fegyelmi büntetéssel 
büntetendő szolgálati vétséget 
követ el az az alkalmazott, aki 
olyan magatartást tanúsít, 
amely a köztársasági és demok
ratikus államrendből folyó kö
vetelményekkel ellentétben áll. 

A miniszter egyidejúleg meg
hosszabbította valamennyi első 
és másodfokú fegyelmi bíróság 
elnökének és tagjainak, vala
mint a fegyelmi vizsgálóbizto
sok megbízatását, és megtör
tént az első és másodfokú külön 
fegyelmi tanács tagjainak kije
lölése. 

Megk016nb6ztetis 

n61k01 

A hatályos felhatalmazási 
törvény alapján 1951. nfijus 
21-én - Bebrits Lajos közleke
déa és miniszter 

.. , . A magyar szakszervezeték, séges intézkedést megtenni. megszuntett.e, es kizárólag csak köztük a Vasutasok Szakszer- Ennek elmulasztása esetén a a másodfokú fegyelmi bíróság vezete is 1950 óta látta el a munkavédelmi aktivistát megössze�ívására, volt , lehetőség munkavédelem hatósági fel- bízó illetékes testület, illetve azon ugyek tárgyalasára, ame- ügyeleti teendőit. annak képviselője a munkavélyeket az �j !egye�mi �za?ályzat Az MSZMP Központi Bízott- delmi felügyelő intézkedését hatálybal:pese elott_ ervenyben sága 198t október 12-i állásfog- kezdeményezheti. volt szabályok szennt beadott lalásában értékelte a szakszer- A leírtakból egyértelműen kifellebbezése� útj�n hozzáutal� vezetek ez irányú tevékenysé- tűnik, hogy a szakszervezeti �k: �z�el veget e;t a feID;:el�t gét és kimondta: ,,A szakszer- mozgalom továbbra is a munb�rosa�i rendsz<:_r es a k_ettos b,1- vezetek jelentős munkát végez- kavédelmet érdekképviseleti és raskodas �907-,tol 1�51-ig, ,tehat tek a munkavédelem fejleszté- érdekvédelmi tevékenység fonnegyvennegy even at tarto kor; sében, eredményesen látták el tos részének tekinti. A szakszerszaka. Tovább működtek, vi- az ezzel kapcsolatos feladato- vezetek ezirányú feladatait a szont a már említe!t kat. A munkavédelem terüle- SZOT elnöksége 1984. március 12,870/1948. (XII. 7.) Korm. ��a- tén a szakszervezetek társadat- 2-i határozatában fogalmazta mu, a 400/1949. (1. 20.) Kozl. mi hálózatuk útján lássák el . g A h t , t k' dta· A Min számú valamint a , , . ., , . me . a aroza imon . " 
· , .. . erdekvedelmi, ellenorzesi , fel- szakszervezeti mozgalom az 48�0/�949. (II. 3.) Koz}, �m. ügyeleti tevékenységüket. állami szervekkel együttmű
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1 N lk 1 , , 
1 anacso , a mun ave e mi e -emszeru a a mazasava · ján az illetékes állami szervek lenőrök és őrök, továbbá más 

Az államvasúti munkaválla- meghozták intézkedéseiket a szakemberek és társadalmi ak
lók fegyelmi szabályzatának el- �unk�védele� á!l�mi irányítá- tivisták felkészültségére, lelke
só §-a megszüntette az állandó saval es ellenorzesevel kapcso- sedésére és tenniakarására tá-
és az ideiglenes dolgozók kö- latban. maszkodva, az össz-szakszer-
zötti megkülönböztetést. Ki- vezeti munka részeként foglal-
mondta, hogy „A kinevezett és A MinÜl•t@rtanáe11 kozik a munkavédelemmel; a 
szerződéses alkalmazottak fe- társadalombiztosítással és az 

határo•ata egészségüggyel." gyelmi szempontból egy tekin-
nyomdn tet alá esnek." E kinyilatkozta

tás alapján került sor a vasút fe
gyelmi joghatóságának egysé
gesítésére. A fegyelmi sza-bály
zat a fegyelmi vétség fogalmát 
teljesen újszerűen fogalmazta 
meg, amikor leszögezte, hogy 
az a munkavállaló követ el f e
gyelmi vétséget, aki a munka
fegyelmet vagy a szocialista 
munkaerkölcs szabályait meg
sérti. A következők szerint téte
lesen felsorolt fegyelmi vétsé
gek is e meghatározás tartalmát 
tükrözik, mivel a szocializmus 
építésének útjára lépés egy új
szerű, a szocialista embertí
pusra jellemző magatartást kö
vetelt a vasút valamennyi dol
gozójától. Aki ezzel a követel
ménnyel ellentétes magatartást 
tanúsított, annak számolnia kel
lett a szigorú következmények

A Minsztertanács 1010/1984. 
(III. 31.) sz. határozatával (a 
munkavédelem irányítására, 
összehangolására és ellenőrzé
sére) létrehozták az Országos 
Munkavédelmi Főfelügyelősé
get, valamint az Országos Mun
kavédelmi Bizottságot. Ez a ha
tározat rögzíti a főfelügyelőség 
és területi felügyelőségei hatás
körét és feladatait. Az Országos 
Munkavédelmi· Bizottság a Mi
nisztertanács tanácsadó, javas
lattevő és véleményező szerve 
munkavédelmi kérdésekben. 
A határozat július l-én lépett 
hatályba. Ez a határozat indo
kolta, hogy módosításra kerül
jön a Minisztertanács 47/1979. 
(Xl. 30.) sz. rendelete a mun
kavédelemről. A módosítást 
18/1984. (III. 31.) Mt. sz. rende
letben fogalmazták meg, és 
szintén július l-től érvényes. 

L@glonto•abb 
l@ladatainli 

A határozat a szakszerveze
tek munkavédelmi, társadalom
biztosítási és egészségügyi fel
adataira vonatkozik. Szakszer
vezetünk - figyelembe véve a 
vasút sajátos helyzetét - a tár
sadalombiztosításra és a mun
kavédelemre vonatkozó felada
tainkat külön-külön fogalmazta 
meg. A vasutas-szakszervezet 
munkavédelmi feladatait a köz
ponti vezetőség július 26-i ülé
sén elfogadott határozat tar
talmazza. 

A határozat a szakszervezeti 
munka legfontosabb munkavé
delmi feladatait a következők
ben jelöli meg: 

sadalmi erők 
fontos. 

A választott testületek illeté
kességi körükön belül továbbra 
is javaslattételi, egyetértési, vé
leményezési, ellenőrzési és kifo
gásolási jogot gyakorolnak a 
partner gazdasági vezetők 
munkavédelmet érintő intézke
déseik kiadása során. 

A munkavédelem irányítási 
rendszerének korszerűsítésével 
a szakszervezeti testületek fel
adatai a munkavédelem terü
letén gyakorlatilag nem vál
toztak. A fő cél továbbra is az, 
hogy a jogszabályok szellemé
ben a sajátos szakszervezeti 
eszközök alkalmazásával mű
ködjünk közre az üzemi balese
tek és foglalkozási megbetege
dések megelőzésében, a mun
kakörülmények fejlesztésében 
stb. 

A választott testületek tá
maszkodjanak a széles körű 
társadalmi bázisra, és igényel
jék a dolgozók aktív közremű
ködését a dolgozók' testi épsége, 
egészsége érdekében. 

Központi vezetőségünk ha
tározata külön fejezetben fog
lalkozik a munkavédelmi akti
visták feladataival, hatáskörük
kel, illetékességükkel. A mun
kavédelem egységes állami irá
nyításának bevezetésével meg
szűnt a szakszervezet munka
védelmi felügyelete. A szak
szervezetek megváltozott fel
adatait, munkavédelmi (társa
dalmi) felügyelők helyett, mun
kavédelmi (társadalmi) ellen
őrök látják el. Feladatuk a. 
szakszervezeti testületek hatá
rozataiban foglalt feladatok 
végrehajtásának segítése, ellen
őrzése. Illetékességük azokra 
a gazdálkodó szervezetekre és 
dolgozókra terjed ki, amelyek a 
szakszervezeti szerv működési 
körébe tartoznak. 

litMS@r-hét.•á• 
,nunliaeéd@l,ni őr 

kel. 

Vétség és bűntett 

Ezek után sokakat érdeklő 
kérdés: hogyan alakul a szak
szervezetek munkavédelmi te
vékenysége, jog- és hatásköre? 

A mondat második felére a 
A fegyelmi szabályzat általá- választ a 18/1984. (III. 31.) Mt. 

ban fegyelmi vétségnek minősí- sz. rendelettel módosított 
tette a munkafegyelem vagy a 47/1979. (Xl. 30.) Mt. sz. rende
szocialista munkaerkölcs szabá- let 7. §-a adja meg. E szerint: 
lyainak megsértését, de különö- A szakszervezetek a Munka 
sen annak minősült: a jogsza- Törvénykönyvében foglalt fel
bályok, utasítások nem vagy hatalmazás alapján az alapsza-

bályukban foglaltak szerint jonem kellőképpen teljesítése; a gosultak a minisztertől, az érde-munkavégzéssel összefüggő kelt szervek vezetőitől beszá
szándékos vagy gondatlan kár- molót kémi az irányításuk alá 
okozás; a tervgazdaság érdeke- tartozó terület munkavédelmi 
it veszélyeztető magatartás; a helyzetéről, a tett intézkedések
szolgálat teljesítése közben ről és kezdeményezni a szüksé
szándékos vagy gondatlan ve- ges intézkedéseket. Joguk van 
szélyeztetés; a takarékossági ellenőrizni a gazdálkodó szerve
rendelkezések megszegése zeteknél a munkavédelmi elő

Kezdeményezzék, segítsék és 
ellenőrizzék az egészséges és 
biztonságos munkakörülmé
nyek megteremtését, követeljék 
meg a munkavédelmi előírások A munkavédelmi (társadal
betartását. Kísérjék figyelem- mi) ellenőrök továbbra is részt 
mel az üzemi balesetek, foglal- vesznek az üzemi balesetek, 
kozási ártalmak alakulását, foglalkozási ártalmak, megbete
azok kiváltó okainak feltárását. gedések kivizsgálásában, a 
A korábbinál magasabb színvo- munkavédelmi szemléken, 
nalon, eredményesebben munkavédelmi vizsgabizottsá
egyeztessék a vállalati és dolgo- gokban és vizsgálatokban. 
zói munkavédelmi érdekeket. A munkavédelmi (társadalmi) 
Ezen belül biztosítsák a lehető- ellenőrök - együttműködve a 
ségek és szükségletek össz- gazdálkodó szervezetek vezetői
hangját, a feladatok megfelelő vel - szervezik a munkavédel
rangsorolását, a munkavédelmi mi agitációs és propaganda
intézkedések végrehajtásának munkát, segítik a munkavédel-

vagy a takarékos üzemvitel ér- írások betartását. 
A szakszervezetek munkavédekeinek súlyos veszélyezteté- delmi aktivistái jogosultak mű-se;, a

, 
szolgálati titoktartás ködési területükön munkavé

szandékos vagy vétkes gondat- delmi ellenőrzést tartani mun
lansággal történő megszegése; kavédelmi intézkedést 'és fe
a hanyag munkavégzés vagy gyelmi eljárást kezdeményezni. 
mások munkavégzésének vét- A gazdálkodó szervezet vezető
kes hátráltatása; a bércsalás; a je a munkavédelmi aktivistá
hűtlen, szabálytalan pénzkeze- nak a felhívására, illetve kezde
lés vagy az egyéb nyereség- -ményezésére köteles haladékta
vágyból eredő cselekmény, l�n�! de legf;ljebb 8_ napon !:>e· 

mint például a vasút által nyúj- lul 1rasban válaszolni és a szuk-

segítését. mi felvilágosító tevékenységet 
A határozat kiemeli a szociá- A vasutas-szakszervezet 

lis tervezésben való tevékeny alapszervezeteinek irányításá
szakszervezeti közreműködést, val jelenleg 5700 munkavédel,. azt, hogy a szociális tervek mi őr tevékenykedik. Működé-! munkavédelmi fejezete tartal- sük feltételeinek megteremté-' mazza a megoldásra váró fel- séért a gazdálkodó szervezetek 
adatokat, a gyakoribb balesetet vezetői egyetemlegesen felel;. 
előidéző okok, a veszélyes ter- nek, amit az MVSZ jogszabály--, melési tényezők felszámolását, ban is garantál. A munkavéde 
a dolgozóknak a balesetek meg- mi őrségek munkájában sok � előzésére tett javaslatait. · javítani való, sok a kihaszn 

Alapkövetelmény, hogy a lan tartalék. Az elkövetkezen 
szakszervezeti szervek szerepe időkben ..!. az eredményesebli 
a munkavédelem területén, az munkavédelem érdekében ...J 

állami irányítás létrejöttével megkezdjük a munkavédelmi,, 
ne csökkenjen. Kezdeményező aktivista-hálózat, köztük. ac 
szerepe azonban elsősorban a munkavédelmi őrök felkészí 
vállalati munkavédelmi tevé- ését is. 
kenység aktivizálásában, a tár-

tott kedvezményekkel való visz
szaélés stb. Fegyelmi vétség- -----------------------------------.;..,...-! 

nek minősült az ittasság és álta
lában a botrányos, erkölcstelen 
életmód vagy egyébként min
den, az álláshoz nem méltó ma
gatartás. 

Bűntett elkövetése 
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Telt ház a vasutasüdülőben 
Az.agárdi MÁV-üdülő egyike 

azoknak a pihenőközpontok
nak, amelyekben januártól de
cemberig szinte egy napra sem 
szünetel az élet. Természetesen 
nyáron, .az üdülési főidényben 
legnagyobb a mozgás. Az or
szág minden részéből érkeznek 
ide vasutas családok és horgá
szok. Akadnak olyanok is, akik 
csak egy-egy alkalomra ruccan
nak le fürödni a Velencei-tóba. 

Az impozáns külsejű épület 
előterébe, illetve társalkodójába 
lépve mintegy 30 alkotásból ál
ló gyermekrajz-kiállítás látható. 
Jobbra a recepció előtt Takács 
József portás és Lachera Fe
renc tmk-ás foglalkozik a ven
dégekkel. Ottjártunkor ők vol
tak a mindene�ek. Mint ez ilyen 
helven lenni szokott. a· beutal
tak· sűrűn ostromolták kérdé
seikkel. kéréseikkel őket. Vol
tak.akik a borongós. szeles idő 
ellenére csónakot akartak bé
relm. A gyerekek pingpongfel
szerelést, az idősebbek könyvet 
kértek. � 

Igények 
és lehetőségek 

Milyen itt az élet ilyenkor 
augusztus közepén? - kérde
zem a portán levő alkalmazot
taktól. akik kéMbb felváltva 
mutatták be az üdülőkomplexu
mot. 

- Jelenleg kilencven a lét
szám, vagyis telt házunk van. 
A vendégek többnyire egy-, 
két-, háromcsaládos vasutasok. 
Ők az emeleti szobákban lak
nak. Az épület nyugati szárnyá
ban kaptak helyet az alkalman
ként ide látogató Vasutas Hor

·gász Egyesület tagjai. Mintegy 
60 szekrényük van és külön be
járójuk, amely az előtérbe, a 
csempézett csizmamosóhoz ve
zet. A tervezők arra is gondol
tak, hogy ha netán fognak is a 
pecások, legyen hol megfőz
niük. illetve tárolniuk; tehát mi-

. ni konyha és hűtőszekrény áll 
rendelkezésükre. 

- Az udvaron van egy 
gyermekmedencénk - mutatja 
Takács József. - Szükség is 
van rá, mert itt viszonylag 
mély a tó, néhány lépés után a 
víz magassága eléri a 180-200 
centimétert. Három, egyenként 
négyszemélyes csónakunk is 
van, amelynek bérleti díja órán
ként 5 forint. Ezek az úszóalkal
matosságok ritkán pihennek, 
még rossz időben is �lőszeretet
tel 'használják őket. Udülönk -

mint az látható - meglehető
sen szép és történelmi környe
zetbe épült. Velünk szemben a 
túlsó parton áll a magyar sza
badságharcos honvédelc 1848. 
szeptember 29-én aratott nagy 
győzelmének pákozdi emlék
műve, amelyet minden turnus
sal megismertetünk. 

A beutaltak számára itt is. és 
mindenütt egyik legfontosabb 
tényező az élelmezés minősége. 
Az agárdi vasutasüdülőben ez 
évtől kezdve főznek saját kony
hában, azelőtt Székesfehérvár
ról hozták az ételt. Schvarcz Fe
renc főszakáccsal és Végh Zol
tánné élelmezésvezetővel be
szélgetünk az ellátásról. 

Az étrend változatos 

- Tizenhárman látjuk el ezt 
a feladatot tájékoztat 
Schvarcz Ferenc. - Napi nor
mánk 44 forint személyenként. 
Ebből háromszori étkezést kell 
biztosítanunk. Mi uzsonnát is 
adunk. 

- Ebből az összegből mit le
het kihozni? 

- Tessék, itt a mai összeál
lítás - teszi elém az étlapot 
Schvarcz Ferenc. 

Reggelire: kávé, tepertőkrém 
vagy tea és kenőmájas. Ebéd: 
csontleves, töltött sertésdagadó 
vagy pörkölt magyarosan, hoz
zá savanyúság és végül egysé
gesen tortaszelet. Uzsonna: sajt 
kenyérrel. Vacsora: hagymás
hús, másik választék: rántotta 
töltött paradicsommal. 

- A napi 44 forintból min
den alkalommal összeállítható 
ilyen változatos menü? 

- Igen, de azt is hozzáte
szem, hogy a mai árak mellett 
nem könnyű. Alaposan be kell 
osztani minden fillért. Ez még
sem egyszerű, úgyhogy élel
mezésvezetőnk jó kapcsolatot 
tart fenn a környék élelmiszer
ellátó központjaival. Végh Zol
tánnénak ugyanis nagy előnye, 
hogy erre a környékre való. Kö
vetkezésként helyi ismeretségét 
számunkra jól kamatoztatja. 
Hátrányos viszont, hogy az 
üdülőnek nincs mélyhűtő pult
ja, amivel sok pénzt megtaka
ríthatnánk a mai ingadozó árak 
mellett. 

Bár éppen csendes pihenőre 
tértek a vendégek, Lachera Fe
renccel mégis bekopogtattunk 
a 303-as szobába, amelyben 
Kazai József, Füzesabony állo
más forgalmi szolgálattevője 

A Magyar Államvasutak Budapesti 
Igazgatósága 

Bp. Ferencváros Körzeti Üzemfőnöksége 

pályázatot hirdet 

r ende l k e ző forgalmi 
szol gál att evő 

munkakörö k betöltésére 

Feltétel: 

felsőfokú '!asúti szakképesítés, vasútorvosi al-
. kalmasság, megfelelő szakmai gyakorlat. 

Az áthelyezésre kerülő dolgozók részére 5500 Ft 
alapbért, 20%-os munkahelyi pótlékot, 30%-os 
műszakpótlékot, teljes év ledolgozása esetén 
10 OOO Ft kiemeit forgalmi jutalékot, indokolt 
esetben lakást biztosítunk. 

Havi kereset túlóra nélkül 9000'Ft. 

A pályázatban szerepeljen a dolgozó jelenlegi munka
helyének neve, munkakörének megnevezése, részletes 
önéletrajza. 

Az írásos pályázatokat 30 napon belül juttassák el a 
MÁV Igazgatóság Budapest, személyzeti és munkaügyi 
osztályára. 

A pályázatok elbírálásáról szeptember 18-ig értesítjük a 
pályázókat. 

Cím: Budapest VIII., Kerepesi út 3. 1087 

sziesztázott feleségével, Judit 
leányával és Józsi fiával. 

- A gyerekek víz mellé 
vágytak - mondja a családfő 
- és mi is úgy voltunk a felesé
gemmel, hogy itt még huzamo
sabb időt nem töltöttünk, ezért 
is pályáztunk ide. Meglepett a 
kényelem, hiszen a gyerekek
nek is van külön szobájuk. Ál

landóan használhatunk hideg
meleg vizet. Ha jó az idő, stran
dolunk. De az üdülőben megta
lálhatók a szórakozási, a kikap
csolódási lehetőségek is. A szo
bákban van televízió, igaz kü
lön kell érte fizetni, de mindez 
2260 forintért négy személynek 
manapság igazán nem drága. 

Programok 
házon kívül is 

Milyen programokat szer
veznek? - kérdezem kísérőm
től. 

- Beutaltjainkkal elme-
gyünk a Vörösmarty Múzeum
ba, a pákozdi emlékműhöz, jár
nak hozzánk vendégművészek. 
Rendszeresen szervezünk 
sportversenyeket, a gyerekek
nek mesedélutánt. A legifjab
baknak rajzversenyeket rende
zünk, amelyeken a nyertes al
kotók nemcsak díjat kapnak, 
hanem „műveiket" állandó köz
szemlére tesszük ki a társal
góba. 

- Meddig tart most az üdü
lési idény? 

- Az utolsó, a tizedik turnus 
beutaltjai szeptember 10-én fe
jezik be a nyaralást. Ám az 
üdülő azután sem hal ki, mert 
kezdődnek a különböző szak
mai és politikai tanfolyamok, és 
a horgászok is mind többen jön
nek rövid pihenésre, no meg a 
jó szerencse rem�nyében. 

Séra Sándor 

Két és fél évtized tapasztalatai a Törekvés táncegyüttesben 
- Akkoriban mindössze - Kétévenként tartják a mi-

12-13 pár táncosunk volt - nősítő fesztivált. ahol az amatőr 
emlékszik Manninger Miklós. együttesek' felkészültségét bí
az együttes vezetője. - Hiány- rálják ·el a szakemberek. Az 
zott az utánpótlás, a támogatás. idén az aranykoszorús jelvény 
Ráadásul hatan-heten elmentek harmadik fokozatát szereztük 
a csoportból, hivatásos tánca- meg. Hosszú idő óta az egyik 
sok lettek. Gyorsan megtanul- legsikeresebb év az idei volt. 
tuk, hogy utánpótlás nélkül Tavasszal Hollandiában ven
nem lehet boldogulni. Ma már dégszerepeltünk. Velünk 
más a· helyzet, hiszen van egy együtt mutatkoztak be a Gel
nagyon jól felkészült, 37 tagú lért-szálló szakácsai és a szálló 
felnőtt gárdánk. Az utánpótlást zenekara is. Az ínycsiklandó 
a 40-45 középiskolás és 30-35. magyar ételeken kívül a ma-
tagú úttörőcsoport biztosítja. gyar néptánccal is megismer-

- Kik az együttes tagjai? kedhettek holland vendéglátó-
- Régebben a férfi táncosa- ink. Itthon a Landler járműjaví-

ink többsége az Északi járműja- tó kultúrtermében is felléptünk. 
1 amelynek bevételét - 16 ezer vitó dolgozói közül kerü t ki. forintot _ a Nemzeti Színház Ma már nem így van. Sok az in-

gázó, a vidékről bejáró fiatal. építésére ajánlottuk fel. Ezenkí-
akik nem tudják vállalni. hogy vül a Népművelési Intézet fel-

kérésére részt vettünk a Tánca munka után próbákra járja- fórumon. nak. Vagyis a táncegyüttesünk-
höz jelenleg a legkülönbözőbb - Hol lépnek fel még ebben 

az évben? munkaterületeken tevékenyke- 2-to"l dő fiatalok tartoznak. Az úttörő- - Szeptember 10-ig 
csoport tagjai közül sokan vas- Franciaországba utazunk. 

Ugyanis meghívást kaptunk a utasszülők gyermekei. Itt, a fő- L'Humanité fesztiváljára. Óriávárosban nem könnyű gondos-
kodni az utánpótlásról. Jó kap- si szerencsénk volt. hogy még 
csolatot alakítottunk ki az Ist- Hollandiában képmagnóra vet
ván Gimnázium tanáraival és tük az egész műsorunkat. Ezt 
diákjai"al, de azt sajnos tudo- azután márciusban megtekm
másul kell vennünk. hogy üket tette egy hazánkba látogató 
elsősorban az érdekli, ami az is- francia delegáció. Nagyon tet
kola falai között történik. A kö- szett, amit csinálunk. és ennek 
zeljövőben szeretnénk néhány köszönhetjük, hogy éppen ben
tanfolyamot indítani. Már most nünket hívtak meg a fesztivál
is működik egy Soroksáron. ra. Együtt utazunk majd a Nép
ahol 10 hónapig havi lOO forin- szabadság szerkesztőségével. 
tért táncolni tanulhatnak a fia- Éppen a Népszabadság pavi-

lonja előtt lesz a mi székhetalok. Azt tapasztaltam, hogy 
ha fizetni kell az oktatásért. ak- lyünk. és nonStop-műsort 
k k bb h., 

, adunk majd egész nap. Szinte or evese a 1anyzo. 1 · , · , t' · , . . ,, , va amennyi taJegyseg anca1 ,, N�m;eg szakmai, mmosi- -s_zerepelnek műsorunkban. 
to f esztivalon vettek �-eszt Sze- u gy tervezzük. hogy a pavilon 
geden. Milyen eredmennyel? előtt táncház3.t is csinálunk, 

vagyis igyekszünk bevonni a 
szemlélődőket. hogy egy-két ér
dekes motívumra is megtanít
suk őket. 

éves Keleti pályaudvar tisztele
tére rendezendő műsorban fel
lép a Törekvés együttes. majd 
az Egyesült Villamosgép 9yár 
meghívására Kőbánya-lJjhe
gyen a Tó-színpadon vendég
szerepelünk. 

- Eleget tudnak tenni a 
meghívásoknak? 

- Sokkal több helyre invi
tálnak bennünket. mint ahová 
eljutunk. Ennek az a magyará
zata. hogy a sok turnézás rend
kívül költséges. Sokba kerül a 
szállítás. Drága a ruhák mosa
tása is. Egy pár csizma három
ezer-négyszáz forintba kerül. és 
még egy évig sem tart az in
tenzív igénybevétel miatt. Ah
hoz. hogy gazdaságosan dolgoz
zunk, magasabb belépti díjat 
kellene szedni. A vidéki kultúr
házak is keveset tudnak fizetni. 
ezért sok olyan helyre nem ju
tunk el, ahová egyébként na
gyon szívesen mennénk. Az 
amatőregyütteseket is bizonyos 
mennyiségű bevétel elérésére 
ösztönzik. Úgy érzem. ezáltal 
veszélybe kerül a mozgalom 
amatőr jellege. 

Példának említi a szegedi mi
nősítő fesztivált: 

Nemzetközi diáktábor Szegeden 
- Mielőtt Franciaországba 

utazunk. néhány itthoni meghí
vásnak is eleget teszünk. A 100 

- A bírák olyan követelmé
nyeket támasztanak. amit sze
rintem csak profiegyüttesektől 
lehet elvárni. Egyre fontosabb 
számukra, hogy a lányok egy
forma súlyúak, alakúak és ma
gasságúak legyenek. Pedig 
nem volna szabad elfelejteni. 
hogy mi enne_k a mozgalomnak 
a lényege! En a jövőben is 
szem előtt tartom majd, hogy az 
a fiatal, aki már tíz vagy tizenöt 
esztendeje velünk táncol mm
den héten. ne kerüljön hátrány
ba egy esetleges új tehetség 
miatt. Hiszen éppen az a szép 
az amatőr mozgalomban, hogy 
azok, akik :de járnak, közösség
re találj:::nak. Nem túlzok, ami
kor azt állítom, hogy megsze
rezték a kellő tudást, mert szen
vedélyesen szeretik a táncot. 

-csík-

A szegedi József Attila Tudo
mányegyetem KISZ bizottsága 
nemzetközi ifjúsági diáktábort 
szervezett. Öt nemzet 36 fiatal
ját a MÁV foglalkoztatta a tá
borból. A szentesi építési főnök
ség irányításával Szeged rende
zőpályaudvaron a széntéri vá
gány építési munkáin dolgoz
tak az egyetemisták. 

A szovjet, cseh, NDK és len
gyel fiatalok a magyar fiatalok
kal jól megértették egymást. 
Kollár István munkavezető és 
a két előmunkás elégedett volt 

a fiatalokkal. A jó munka révén 
egymillió forint termelési érték 
elszámolása vált lehetővé. 

Az együtt töltött néhány hét 
szoros barátságokat kovácsolt. 
Emléktárgyak, címek. jelvé
nyek cseréltek gazdát. A búcsú
záskor. a nemzetközi diáktábor 
MÁV-nál foglalkoztatott részt
vevői közül, a kiemelkedő mun
kát végző egyetemisták juta
lomban részesültek, és a Szege
den végzett vasútépítési mun
kákról emléklapot kaptak. 

Fogas 

Vasutas dolgozók! 

A MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
felvételt hirdet: 

gondnoki munkakörre 
Zánkai Oktatási Telep Családi 
Üdülőjébe. 

Feltétel: 

középiskolai végzettség, 
vasúti gazdasági ügyintézésben 
megfelelő jártasság és gyakorlat, 
valamint: 

pénzügyi gyakorlattal rendelkező dolgozót 
pénztárosi munkakörre, 
épületgépészt, művezetői munkakörre. 

Jelentkezés: 

MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
Budapest, X. ker.,. Kőér utca 3/d. 

' 

Kézzel írott önéletrajzzal 
a személyzeti vezetőnél. 
Telefon: 471-970/103. 

Ha péntek, akkor 
, 

zenes este 
Koncertsorozat a Vigadóban és a Zeneakadémián 

Sok éYtizede működik már a \I.\\ 
szimfonikus zenekar. Bfrletprogramjai 
telt házakat rnnzanak. \ kö, etkező 
szezonban a zenrkar újból mrghirdeti 
koncertsorozatát. Egyet a Zeneakadé
mián. kettőt pedig a Pesti \ igadó nag)
termében. 

A zeneakadémiai úgynP, ezelt ,.,\ .. 
bérlet 8 előadásból áll. mindi[! pénteki 
napon. A zenekar kiváló vezető kar• 
nagyán, .\"agy Ferencen kí, ül J..6rodi 
-1ndrtis. Lubomír Pesek (Cs<'hszlová
kia). Günther 8/umha{{en (\DK) és 
Leonyid \yikolajel' (Szovjetunió) áll a 
karmesteri pulpituson. :\ szólisták kö
zött találjuk többrk közt I irá[!h Endre 
orgonaművész!. a Budaprsti Kórus l-s 
az Operaház magánénrkeseit. Ebben a 
programban a bécsi klasszikusokat 
(Haydnt. \1ozartot. Brrtho,ent) (>pp
Úg) megtalálják a zenrbarátok, mint 
például a XX. század mrsl!•reit (Ravrlt. 
Debussyt. Hacsaturján!), vagy a ma
gyarokat (Liszt Ferenc·et. \\'riner Leót, 
Bartók 8(-lát. Csőnyi Erzsrbrtt"t). 
\ bl-rletek árát négy , áltozatban állapí
tották meg: 150, 200. 2:i0 rs :rno Ft a 
nyolc előadásra. 
· A „B- bérlet a \ igadóban szintí•n a 

lyának szerkesztő-riportere t-� a híre., 
::.enetancír. l.ukin l.á.,::./ó e/{í11dá.wíl,1111. 
Itt is fellt<pnek zrnPi rlt•tlink ki,úlú,ú
gai. prldául: Onczay C.«i/}(J (µordon
ka). Gyarmati \ era (ht'.1,!l'dű). \f,
methy· lttila (zongorn). Oti·ös C,i/111 
(rnrk). és a többi között a maµ,ar ,zúr
nrnzás,ú. nag� szPrű kanauai kamll'sl1·r. 
}06 lrpád. \ .. e brrlPt rrdrk1•ss1\!1· 
mt'g az is. hog� minden rlőadú, c·inwt 
kapott. s Pnnrk nwµf PIPlő trrnatikújú 
muzsika kt.'p, Íst'li a konc·rrt any agút. 
\t.'hány pt<lda: .. \ romantika kan11Pst1·• 
rei"' . .. Olasz operarst'" ... Farsanµ-. .. \Jp
ditt>rrán t�jakon-. .. \laj!yar k(•ppk .. sth. 

A \I \ \ szimfonikusok tPhát az 
1984-83-ils hanj!H'rsrn�(·,adra µaz
dag választrkot kínálnak II muzsika ha• 
rátainak. HPmrljük. ho11� a r(•µi bfrlPt
tulajdonosok me!(újítják jPgy t>ikt>I, (•s 

eljönnek olyanok is. akik most isnwr• 
kt>dnek majd a kom,)h zt>nr , iláj!á, i1!. 
Az állarmasúti dolgozóknak. a \I \ \ 
nyugdíjasainak. az én rny es arc-kí•1"'' 
igazolvánnyal rPndrlkl'zŐ 1·s11lí1dta11ok
nak a bl-rlet, ásárláskor kt>dre::.mPm·t 
bi::.to.,itanak. L. z.,,. · 

péntek estékrP énényes. Ki,áló szólis- KIÁLLÍTÁS ták ll-pnek fel. például: J..oi·árs Déne.� 
(hPgedűJ. Jandó Jenő (zongora). lnne A MÁV Széchenyi-hegyi Út
Laurente Sm·in (hárfa). Taktirs Tarna- törővasúton az ott szolgálatot ra (ének). A karmrstrrek közt prdig teljesítő pajtások 1963-ban 
J1ihály Andrást (•s r:rdélyi .1-likló.,t is 
megtaláljuk. Itt k/'>t bC>rlettípus között megalakították a vasútmodelle
választhatnak az rrclt·klődők: :rno ft ző szakkört. Azóta állandóan 
az egyik. MO Ft a másik katrgória. gyarapítják, korszerűsítik esz
A zeneszerzők nr,sora 1wdig /Jm·htól közeiket. 
Sztrai·ins::.kijig trrjrd. frlölrhP a ha- A szakkör fennállásának 25. 
rokk. a romantikus rs a modern kom- évfordulóján, augusztus 18. és 
ponisták rg(•sz sorát. · 26. között kiállítással egybekö-A „C" bérlet tulajdonosai ugyancsak tött bemutatót tartottak a Hű-a \ igadóban rs 6k is mindig prntPki , 
napokon élwzhrtik az rlc!1ulásokat. vösvölgyi végállomason. Az al
Ennt"k a bf>rlt•tnrk l-riil'ki•ss{·gP. hol(� kalomból két terepasztalt és 
minden konrrrh•n riivid ::.enei ismPrte- mintegy 50 mini járművet mu
tést is hallanak a felrsendülő műrPk- tattak be, s a pajtások tanácssal 
rőf. Lás::.ló L.rnz.,a. a tr ;;;pnei osztá- is ellátták az ér<ieklődőket. 



Sz. Jakab 

.. 

. 

Fészek-napok Gödön 

- Nyugdíjasok tagyill� 
A közelmúltban tartotta más� 
dik félévi taggyűlését a szolnoki 
vasutasok nyugdíjas csoportja, 
amelyen Horváth István elnök 
számolt be a végzett munkáról 

- VmdorkiáWtás. A szé- és a legfontosabb teendőkr61. 
· kesfehérv:ári kör:zeti üzemfő- Szólt a segélyezés és üdültetés 

nökség tanácstermében mun- terén elért eredményekről és a 

kavédelmi vándorkiállítás nyílt, bizalmiak lelkiismeretes mun
arnelyet egy hétig tekinthettek kájár61 is. 
meg a látog/lt6k. A kiállítást 
Rácz Alpár üzemf6no1c nyitotta 
meg, és felhívta a figyelmet a _ Búesú 8 vasúttól. A fe
m�itásokb61, hanyagság�l rencvárosi VIII. gépesített� bekovetkező balesetek megelo- gó pályamesteri szakaszán ün: 
zésére. A kiállítást 400 vasutas nepséget rendeztek a nyug 
tekintétte meg. ba vonuló Kalmár József e 

munkás tiszteletére, aki 36 év 
- Túsadalmi mutlka. Bán- töltött szolgálati helyén. He 

réve állomás II. Rákóczi Ferenc Béla, a GMPSZ vezetője m 
szocialista brigádja az állomás tatta tevékenységét1 érd 
közelében levő H�k terén tár- majd átadták a Ságvári és. 
sadalmi munkát végzett; amely- jus 1. brigádok, valainint az 
nek értéke hatmineezer forint. ajándékait. 
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Az őszi hónapokban 

Nehéz napok várnak a vasútra 
A szállítási le/adatokról tanácskoztak 

a MAV szakemberei és a fuvaroztatók képviselői 

A MÁV, a társfuvarozó válla
latok és a legnagyobb szállítta
tó felek szakemberei, augusztus 
29-én, az őszi hónapok várható
an nagy feladatairól tanácskoz
tak a BVKH Marx téri épületé
nek konferenciatermében. A ta
nácskozáson megjelent Urbán 
Lajos közlekedési miniszter, 
Koszorus Ferenc, a vasutas 
szakszervezet főtitkára és Lugo
si György, a VI. kerületi pártbi
zottság titkára. 

Dr. Bajusz Rezső, a MA V ve
zérigazgatója megnyitójában té
nyekkel igazolta, miért van 
szükség arra, hogy ilyen fóru
mon tárgyaljanak az őszi forga
lomról. Egyebek között arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az év 
eddig eltelt nyolc hónapjában a 
vasút 3 millió tonnával keve
sebbet szállított a bázisnál és a 
tervezettnél. Ugyanakkor azt is 
látni kell, hogy a vonóerő és a 
teherkocsipark alig változott. 
Éppen ezért közös összefogásra 
van szükség ahhoz, hogy a 
megtermelt javak időben eljus
sanak rendeltetési helyükre. 

A vezérigazgató megnyitója 
után Mészáros András vezér
igazgató-helyettes tartott vitain
dítót. Bevezetőjében részlete
sen ismertette: hogyan alakult 
a vasút eddigi szállítási telje
sítménye. A legnagyobb lema
radás a belföldi forgalomban 
keletkezett. Ennek oka egyrészt 
a vártnál gyengébb előszállítá
sokban, másrészt az egyenetlen 
rakodásokban keresendő. Szá
mítások szerint a teherkocsik 
kapacitását 2-3 százalékkal (évi 
3-4 millió tonnával) lehetne nö
velni a hétközi és hétvégi 
egyenlőtlenségek feloldásával. 
Ha ehhez azt is hozzátesszük, 
hogy a kocsipark bővítésére 
szerények a MÁV lehetőségei, 
adott a képlet: az áruszállítási 
teljesítmények növelésének 
szinte egyedüli útja az egyen-

Ikarus 
vasúti 
tengelyen 

A magyar ipar egyik büszke
sége és jól elad.ható export
terméke az Ikanas autóbusz. 
A legkülönbözőbb típusai a 
világ számos országában 
futnak. Megszerették, meg• 
kedvelték az utasok. A jár
mfivek többsége vasúti sze
relvényen hagyja el a mátyás
földi és a székesfehérvári 
gyárat. Képünkön: vasúti 
tengelyen utazik egy szállít
mány a megrendeléSkhöz. 

(Szabó Sándor felvétele) 

Dr. Bajusz Rezsö vezérigazgató megnyitja a tanácskozást 

' 

letes szállítás. Ma ugyanis az a lehet számítani. Ez önmagában 
helyzet. hogy hétfőn reggelen- is tekintélyes mennyiség. Ám, 
ként 2000-2200 kocsival több ha azt is figyelembe Vf'sszük, 
vár kirakásra, mint a hét többi hogy ebben az időben olyan 
napján és csak kedd délre csök- fontos mezőgazdasági terméke
ken az átlagos szintre a késett ket kell nagy tömegben szállíta
kirakatlan kocsik száma. ni, mint a gabona, az alma, a 

Egyre több gondot okoz a te- cukorrépa, elképzelhető mek
herkocsik műszaki állapota. kora nyomás nehezedik majd a 
Az utóbbi időben ugyanis meg- vasútra. A Gabonaipari Tröszt 
nőtt a javításos kocsik száma, s jelzése szerint, havonta 150 

ezer tonnát tudnak exportálni. a tisztaság is kifogásolható. 
A nagy teljesítményű rakodó- Cukorrépából pedig 2, 7-3 mil-

lió tonna vasúti fuvarozását gépekkel végzett ki- és berakás 
közben fordul elő a legtöbb sé- tervezik. 

rülés. A MÁV vezetői ösztönző A Szovjetunióba irányuló ex
rendszer segítségével szeretnék porton belül az alma várhatóan 
elérni, hogy az üres kocsik kö- 379-381 ezer tonna lesz. Ennek 
rültekintőbb visszavételével túlnyomó töbhségét a tuzséri 
kiszűrhetők legyenek a rakodás hűtőházból közvetlenül, széles 
közbeni rongálások. kocsikban továbbítják, míg a 

Mészáros András a vasút többit normál és tengelycserés 
gondjai között említette még az vagonokban fuvarozzák el. 
egyes munkakörökre jellemző A második félévben egyébként 
krónikus munkaerőhiányt, to- a Szovjetunióból mintegy 5 mil
vábbá az áruszállítás minőségé- lió tonna importáru érkezik, és 
re utaló egyes mutatók romlá- 1,5-1,8 millió tonna export fel
sát, majd rátért az őszi felada- adása várható. Ennek nagyobb 
tok ismertetésére. része a negyedik negyedévben 

kerül elszállításra. A MÁV tervei szerint az év 
utolsó négy hónapjában 43,15 

millió tonna áru szállítására (Folytatás a 4. oldalon.) 

ij 
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SZENTES ÉS CSONGRÁD KiJZIJTr 

Hid épül a Tiszán · 

Nyolcvsntfve• • ktft slfóldi vllro•t Szenten tf• C•ong

rádot önzeköt6 Tius-hld. Venzerlcezete mllr elsvult, 

hiuen 1903 decembenlben sdtllk llt rendeltettf•tfnek. 

A hldtfrt 1919-ben vtfre• hsrcot vlvtsk • Vöro. Hsd•ereg 

csspstsi. 1944 okt6benlben • ntfmetek felrobbsntottllk 

sz egyik fvtft. 
A felszsbadulll• utlln • hld fscölöpö• ,,msnk6t" ka-

pott, smely •�onben rövid ideig uolglllt, mert 1946 tsv•

szlln elsodort• sz llr. Egy tfvvel ktf•6bb 111/ltottllk helyre. 

Az6ta is ezen keresztül vezet • va•úti tf• a közúti forga

lom. Még ktft tfvig ha•znllljllk majd, ugyani• akkor ktf

szül el a 600 milli6 forinto• költatfggel tfpül6 új va•úti 

hld, amely lltveszi • uolglllatot. 

Brigádok pótvállalásai 
a kongresszusi 

munkaversenyben 
A miskolci járműjavító üzem 

dolgozói, szocialista brigádjai 
termelési tanácskozásokon, mű
szaki konferenciákon beszélték 
meg azt, hogy a kongresszusi és 
a felszabadulási munkaverseny 
sikere érdekében milyen pót
vállalásokat tegyenek. 

Elhatározták többek között, 
hogy az őszi forgalom idején 
terven felül ötven futójavításos 
kocsival többet adnak át a for
galomnak. Két százalékkal túl
teljesítik a vonalakon lévő for
dítókorongok, targoncák javítá
sát. Az üzem teljes termelését a 
második félévben egy százalék
kal teljesítik túl. Az üzembe ja
vításra érkezett vagonok tartóz
kodási idejét a korábbi ötszáza
lékos vállalással szemben, hat 
százalékkal csökkentik. 

A Dél-Alföldön: 

A 

A szegedi igazgatóság dolgo
zóinak jelentős áruszállítási igé
nyeket kell kielégíteni az őszi 
forgalom időszakában. Ahhoz, 
hogy éves tervüket teljesítsék, 
az eddigi elmaradásokat is fi
gyelembe véve, több mint 5 
millió tonna árut kell a meg
rendeló7chöz eljuttatniuk. Eb
ből mintegy 3,3 millió tonna ko
csiigényes áru. A belföldi forga
lomban az elszállítandó áruk jó 
részét a cukorrépa és más me
zőgazdasági termények, a ka
vics, homok, valamint az ener
giahordozók teszik ki. 

A szállítási igények jobb ki
elégítése érdekében, a nagyobb 
kampányszerű fuvarozási fel-

-

A második félévben 360 ezer 
forint értékű energiát szeretné
nek megtakarítani. A gépek ki
használását az elmúlt évhez vi
szonyítva, két százalékkal nö
velik. 

Kibővítették a munkaver
seny-/ elajánlásaikat a celldö
mölki építési főnökség dolgozói 
is. A szocialista brigádvezetők 
közelmúltban tartott tanácsko
zásán Szigeti Sándor igazgató 
- az MSZMP XIII. kongresz
szusa tiszteletére - fontos kü
lönvállalásokat jelentett be. 

A főnökség területén lévő 
3200 méteres lassújeles sza
kaszt - a 20 km/óra sebességű 
résznél -, 3000 méterre rövidí
tik. A vágányzáras időket egy 
százalékkal csökkentik. Ba-

a 

konyszentlászló közelében 
terven felül 5,6 kilométer hossz
ban végeznek pályafelújítást. 

A szombathelyi körzeti 
üzemfőnökség dolgozói vállal
ták a vasúti szolgáltatások szín
vonalának emelését, a javítások 
átfutási idejének csökkentését. 
Felajánlásaik között olyan 
munkálatok elvégzése is szere
pel, amelyeket a javítóüzemek 
kapacitás hiányában egyébként 
nem tudnának elvégezni. 

Az üzemfőnökség területén 
nagymértékben segíti a felada
tok teljesítését, hogy a munka
verseny keretében például kija
vítják az M63-as dízelmozdo
nyok forgóvázát; ezt ugyanis 
eddig munkaerőgondok miatt 
nehezen tudták megoldani. 

a 

adatok indulása előtt, a fuvaroz- ban 1 millió 42 ezer tonna ré
tatókkal közös értekezletet tar- pát kell beszállítani 37 berakó
tottak. Korábban a zöldség- állomásról öt cukorgyárba. Az 
gyümölcs forgalom indulása igazgatóság területén levő gyá
előtt a Zöldért-vállalatokkal ta- rak a tervek szerint Sarkadra 
nácskoztak, majd a területükön mintegy 270, Mezőhegyesre kő
levő öt konzervgyár és a Papri- zel 120 ezer tonna „édes" árut 
kafeldolgozó Vállalat vezetőivel küldenek. Szó van arról is, 
folytattak megbeszélést. Eze- hogy Mezőhegyes körzetéből 
ken az értekezleteken értékel- később más gyárakba irányíta
ték az előző szállítási időszak nak, illetve exportra is külde
tapasztalatait, és egyben tájé- nek répát. Az igazgatóság úgy 
koztatást kaptak a várható fu- tervezi, hogy a feladásra kerülő 
varozási igényekről. Az év hát- összes cukorrépa-mennyiség 70 
ralevő részében még mintegy százalékát célvonatokkal és ra
négyezer vagon zöldséget és kodással képzett irányvonatok
gyümölcsöt, továbbá közel 120 kal továbbítják. A répa befuva
ezer tonna konzervet kell a rozása mellett természetesen 
vasútnak szállítani. gondoskodnak a gyárakból ki-

Az őszi forgalom időszaká- kerülő cukor, melasz és répa
ban legnagyobb feladatot a cu- szelet folyamatos szállításáról 
korrépa gyárakba fuvarozása is. 
jelenti. A zavartalan szállítás A Dél-Alföld területi sajátos• 
érdekében az igazgatóság és az ságának megfelelően nagy 
érintett cukorgyárak vezetői mennyiségű gabona, konzerv, 
egyeztették a feladatokat és élelmiszer, hús is kerül feladás
meghatározták a tennivalókat. ra. Ezenkívül minden körülmé
Többek között döntöttek arról nyek között biztosítják az építő
is, hogy honnan milyen vona- anyagok és a lakosság ellátását 
tokkal továbbítják a cukorré- szolgáló áruk folyamatos szállí
pát. A gyárak tájékoztatása sze- tását. 
rint az év utolsó négy hónapjá- G. J. 

Veterántalálkozó Szegeden 
A budapesti területi szakszervezeti bizottság mellett működő 

veter�-nyugdíjasklub tagjai augusztus 15-től háromnapos sze
gedi látogatáson vettek részt. Nem titkolt céljuk az volt, hogy 
munkájuk, életük bemutatásával kedvet adjanak Szegeden is egy 
hasonló klub megalakításához. A budapesti nyugdíjasokat a Pe
tőfi Sándor Művelődési Házban tartott összejövetelen dr. Lugosi 
József, a területi szakszervezeti bizottság titkára köszöntötte, 
majd a vendégek, dr. Gróf József klubelnök vezetésével beszá
moltak közösségi életük eseményeiről, amit az általuk készített 
mozgó filmekkel is alátámasztottak. A fővárosi vasutas veteránok 
szegedi tartózkodásuk alatt családtagjaik és a vendéglátók társa
ságában megtekintették a Grúz Állami Népi Együttes szabadtéri 
előadását, ismerkedtek a város nevezetességeivel és tiszai hajóki
ránduláson vettek részt. 

G. J. 
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· Javult a mozdonyok kihasználása 
Augusztusban a vasút 10 mil

lió 69 ezer tonna árut szállított, 
s ezzel az elmúlt év azonos idő
szakához viszonyítva 100,6 szá
zalékos, a tervhez képest pedig 
99,5 százalékos teljesítést ért el. 

Az áruszállítás átlagos távol
ságának növekedésével a díj
szabási árutonnakilométer tel
jesítmény az elszállított tonna
mennyiségnél lényegesen ked
vezőbb: a bázishoz képest 103, 
az előirányzathoz viszonyítva 
100,3 százalékra alakult. Az ösz
szes elszállított árusúlyon belül 
az import- és tranzitáruk szállí
tásánál nem sikerült sem a 
tervben meghatározott, sem pe
dig a bázisidőszakhoz viszonyí
tott eredményt elérni. Az im -
portszállításnál a bázishoz vi
szonyítva 3,3 százalékkal, a 
tervhez képest 6,3, a tranzit 
áruknál 3,4, illetve 6 százalék
kal fuvarozott kevesebbet a 
vasút. 

A belföldi áruszállítás a bá
zissal közel azonos szintű 

volt, 
míg a tervezett értéket 99 száza
lékra sikerült teljesíteni. Az ex
portszállítás a népgazdasági el
várások szerint, az előirányza
tot felülmúlva, a bázishoz ké
pest 118,8 százalékra, a tervhez 
viszonyítva 120 százalékra telje
sült. 

A kocsügényes árutonna -a 
belföldi és az export szállítási 
teljesítményekkel összhangban 
- a tavalyihoz viszonyított 
100,8 százalékos, a kitűzött 
szinthez mérve 100,3 százalékos 
teljesítésnek felel meg. A ko-

csugenyes szállításon belül 
szénből, kőből, cementárukból 
többet szállított a vasút, mint 
egy évvel korábban. Jelenté
keny lemaradás mutatkozik 
azonban a kavics-, homok-, tég
la- és cserépáruk, valamint a 
nyerscement szállításánál. Ki
sebb volumenű visszaesés kö
vetkezett be a műtrágya, illetve 
tűzifaféleségek fuvarozásánál 
is. 

A vasúton szállított élőállat
küldemények mennyisége a bá
zishoz képest nagymértékben 
csökkent. 

A vasút által kezelt, könnyen 
romló áruk mennyisége 32,2 
százalékkal volt kevesebb az 
1983. augusztus havi értéknél. 
Az összes hűtöttárun belül a 
belföldi szállítás 81,2 százalék
kal nőtt, az exportra irányuló 
forgalom pedig 43,6 százalékkal 
csökkent a bázisidőszakhoz vi
szonyítva. 

Az áruszállítás minősége 
lényegesen kedvezőbben 
alakult, mint egy évvel ko-

rábban. 
Az időre ki nem állított teherko
csik száma 8,6, a géprevárások 
mennyisége 39,6, a vonatácsor
gások esetei pedig 77,4 százalé
kát tették ki a bázisbeli értékek
nek. Az áruszállítás minőségi 
mutatóit kedvezőtlenül befolyá
solja a szomszéd vasutak nem 
kielégítő fogadási készsége. 
Emiatt a bázisidőszakhoz ké
pest 24 százalékkal több teher
vonatot kellett a hálózaton fel
oszlatni. 

A teherkocsik időbeli kihasz
nálása, az elegymdzgás gyorsu-

lása, a belföldi feloszlatások 
mérséklése a bázishoz hasonlít
va mintegy 10 százalékkal ja
vult. A vasúti teherkocsik tér
beli kihasználása, a statikus ter
helés 2, 7 százalékkal növeke
dett az elmúlt év azonos idősza
k

0
ához viszonyítva. A dolgozó 

kocsipark árutonnakilométer
ben kifejezett napi átlagos 
munkája 11,5 százalékkal volt 
kedvezőbb az említett tényezők 
hatására, mint 1983 augusztu
sában. 

A korszerű vontatójárművek 
napi kihasználása a tervezett
hez viszonyítva a villamos von
tatásnál 1,2 százalékkal, a nagy 
teljesítményű dízelmozdonyok
nál 0,8 százalékkal kedvezőbb, 
a kis teljesítményű dízelmozdo
nyoknál pijdig 0,6 százalékkal 
kedvezőtlenebb volt. A bázis
hoz viszonyítva az átlagos napi 
hasznos futásteljesítmény a vil
lamosvontatásnál 3,8 százalék
kal, a nagy dízelmozdonyoknál 
2,9 százalékkal, míg a kis telje
sítményű dízelmozdonyoknál 
0,9 százalékkal növekedett. 

Becsült adatok szerint 
millió 350 ezer utast szállí-

tott, 
így a bázishoz képest 99,5, a 
tervhez viszonyítva pedig 100,7 
százalékos teljesítést ért el. Az 
utas kilométerben kifejezett 
munka teljesítése várhatóan 
100,6, illetve 105 százalékos 
lesz. A személyszállítás menet
rendszerűsége összességében 
96,5 százalékról 97 ,3 százalékra 
javult, ezen belül a nemzetközi 
forgalomban 63,7 százalékról 
72,5 százalékra emelkedett. 

Ifjú vasutas a Déliben 

Aki megjárta Amerikát 
Budapest Déli pályaudvar 

gondnokságán február 8. óta 
dolgozik egy halk szavú, sze
rény, igyekezetéről azonban 
már jól ismert fiatalember. 
A neve: Vahl Tivadar. Feladata 
többek között az állomás terüle
tén levő virágok gondozása, az 
utasok által használt és szerte
hagyott kofferkulik összegyűj
tése, és sok más olyan tenniva
ló, amit a nagy személypálya
udvaron rá lehet bízni egy pá
lyakezdő ifjúra. 

Élete 17 esztendejéből csak
nem hat évet töltött el az USA 
Kalifornia államában, ponto
sabban Los Angeles kikötőjé
ben: Long Beach (longbícs) vá
rosrészben, amely köztudottan 
híres tengeri fürdőhely, melles
leg fontos közlekedési központ, 
közelében hatalmas kőolaj- és 
földgázlelőhelyekkel, kőolajfi
nomítóval, hajó- és gépgyárak
kal, iparvállalatokkal. Tivadar 
máskülönben Budapesten szü
letett, s az általános iskola öt 
osztályát Karcagon végezte. 
Utána került Amerikába. 

- Ez hogyan, miért történt? 
-kérdezem. 

- Édesapám térképész-mér-
nök és 1970-ben nem tért vissza 
görögországi, hivatalos kikülde
téséből, hanem az Amerikai 
Egyesült Államokban telepe
dett le - magyarázza a fiatal
ember. -Édesanyámat, aki vo
natvezető volt a Déliben, levél
ben kérte, sürgette, hogy men
jünk utána. Meg is kaptuk a ki
vándorló útlevelet . . 

- Így jutottál el a „csodás" 
Amerikába. S hogyan éltetek 
ott? 

- Nem olyan jól, mint sokan 
gondolnák. Édesanyám nem tu
dott angolul, ezért csak egy év 
múlva kapott állást: ápolónő 
lett egy magánkórházban. Ad
dig apám havi 800 dolláros ke
resete volt az egyetlen jövedel
mi forrás. Első hallásra ez szép 
pénz, csakhogy ebből 200 dol
lárt tesz ki az adó, további 300 
dollár a lakás bére és rezsije. 
Ezenkívül 100 dollárt törlesztés
re fizettünk, így a megélhetésre 

mindössze 200 dollár maradt 

havonta . . .  

Az iskolát odakint folytat-
tad? 

ton is gyakran háborgattak, sőt 
meg is támadtak. Egy fogamat 

Igen, elvégeztem a hiány- kiverték, amikor leütöttek. El
zó három osztályt. Mi több: jó vették az órámat és 25 cente
tanulásommal messze osztály- met ... A szabad időmet aztán 
társaim fölé emelkedtem. Ez általában otthon töltöttem, bár 
nem volt nehéz számomra, voltak barátaim. A szüleim 
mert Amerikában az állami is- nem engedtek sehová, mert fél
kolák oktatási anyaga komoly- tettek attól, hogy bekerülök va
talan. Nincs órarend, sem ott- !amilyen bandába. 
honi füzet, következésképpen - Hogyan, mikor jöttél ha-
házi feladatot sem adnak. Az is- za? 
kolában csak ceruzával írnak, - Tavalyelőtt februárban 
sima lapokra. Az osztályzatokat édesanyám elhozott látogatóba 
az ábécé első öt betűje helyette- a nagymamához, Karcagra. Ak
síti, vagyis a, b, c, d, f osztályza- kor kijelentettem, hogy nem 
tot adhat a tanár a feleletre, il- utazok vele vissza az USA-ba. 
letve az írásbeli feladatra. Bu- Anyám tudomásul vette, és itt 
kás egyszerűen nem létezik. hagyott. Később apám is azt ír
Ennek ellenére egyes diákok ta, hogy megérti elhatározáso
még a tanárok bántalmazásától mat ... 
sem riadnak vissza. A büntetés - Itt mennyit keresel? 
ilyen esetbe legfeljebb annyi, - Kétezerötszáz forint a fi-
hogy a verekedőket egy hétre zetésem. A Déliből minden hét
eltanácsolják az órák látogatá- végén hazamegyek a nagyma
sától. mához Karcagra. Az utazásom 

- Minden iskolában ilyen nem kerül pénzbe, a vonat 
állapotok uralkodnak? 

gyorsan odaér, s a nagymama 
- Mint jeleztem, én állami kitűnően süt, főz, így jobbnál 

iskolába jártam. A magánisko- jobb falatokkal vár. Azt is tud
lák jobb hírűek, de a taníttatás ja, hogy legjobban az ő töltött 
költségeit ott csak a módosabb káposztáját szeretem. Ameri
szülők vállalhatják. A mi osz- kában például ilyesmit soha 
tályunkba járó 25 gyerek közül nem ettem, mert ott jóformán 
legfeljebb két-három fiú apjá- minden étkezés szendvicsekből 
nak volt állása. A többi szülő és hasonló készételekből áll ... 
egyszerűen nem kapott mun- _ Anyagilag te segíted a 
kát. A bűncselekmények min- nagymamát, vagy ő juttat ne
dennaposak. Sajnos, megszok- ked egy kis „keresetkiegészí
tuk, hogy védtelen embereket tést"? 
az utcán lelőnek, kirabolnak. _ Valójában az ő nyugdíjá
Én is mindig félve mentem az ból és az én fizetésemből szűkö
iskolába, mert többször meg- sen kijönnénk, de édesanyám 
esett velem, hogy bandába tö- is küld minden hónapban 100 mörült fiatalok megtámadtak, dollárt. Átmenetileg ez sokat 
és elvették tőlem a szüleimtől számít, később azonban ebédre kapott pénzt. Amikor adódjon bármi - enélkül is 
vége a tanításnak, az iskola ka- megleszünk. Én most járok sze
pujában különféle bűnöző ele- mélypénztárosi tanfolyamra, 
mek várakoznak, és a fiatalok- ami júniusban fejeződik be. An
nak kábítószeres cigarettát osz- gol nyelvtudásomat azután az togatnak. Először ingyen adják, információban hasznosíthatom. majd miután a diák rászokott a_ A további előremenetel - a 
kábítószerre, könyörtelenül be- forgalmi szakvizsgák letétele és 
vasalják az addig ingyen oszto- majd a tisztképző elvégzése -gatott kábítószer árát is .. • újabb lehetőségeket teremt a - Te nem próbáltad ki ... ? boldoguláshoz - mondta az - De igen. Csak egyszer. Amerikát megjárt ifjú vasutas, Szerencsére rájöttem, hogy hü- jogos bizakodással. lyeség. Meg azt is tudtam, hogy Mindez csak tőle függ. 1ttána már nincs megállás. A 
kábftószerüzérek a tengerpar- Kertész István 

„Szabad" jelzés a próbapályán 
Kísérleti vonatunk laborató

riummá alakított vagonjában 
szigorú vizsgáztatók - mérnö
kök, technikusok - gyűltek 
össze. Az első ellenőrző út so
rán Lev Filippov, a műszaki tu
dományok kandidátusa, az inté
zet szekcióvezetője tájékoztatott 
a kísérlet lényegéről. 

- A 2TE 121 típusjelzésű 
kétrészes dízelmozdony az ed
digi 2 TELOM típusú mozdo
nyoko.t váltja majd fel -
mondta. Ennek a mozdonynak 
a szekciói egyenként négyezer 
lóerősek, azaz ezer lóerővel erő
sebbek a korábbi típusnál. Az 
új mozdony ötezer tonnánál ne
hezebb szerelvények vontatásá
ra is alkalmas. 

A Szovjetunió a villamos és 
dízelmozdonyok gyártásában 
hagyományosan a világ vezető 
országai közé tartozik. Az új 
2TE 121 típus a világon az első, 
amelynél hordkeret felfüggesz
tésű vontatómotort alkalmaz
nak. Ennek hatására jelentősen 
csökkenthető a pályára kifejtett 
nyomás. Ezen túlmenően olyan 
ellenállásféket alkalmaztak, 
amely a lejtős szakaszokon is 
tartja az előírt sebességet. A dí
zel-aggregát automatikus ve
zérlőrendszere mikroáram
körökre épült elektronikus 
rendszer. 

Az Össz-szövetségi Vasúti Közlekedési Tudományos Kutatóintézet 
Moszkva melletti próbapályáján egy új szovjet dízelmozdony utolsó 

üzemi próbái folynak. 

- Egyszóval igen nagy 
megbízhatóságú és nagy távla
tokkal rendelkező mozdonyról 
van szó -folytatta L. Filippov. 
- Vannak azonban még ki
sebb problémák, amelyeket a 
közeljövőben meg kell olda
nunk. Ilyen gondok közé tarto
zik például a kerekek kipörgé
se. Ismeretes, hogy erre a rossz 
időjárási viszonyok között ke
rülhet sor. Az új mozdonyt a 
Legkülönbözóöb éghajlati vi
szonyok között kívánjuk üze
meltetni, többek között a Baj
kál-Amur vasútvonalon is. 
Ezen az útvonalon több kilo
méteres emelkedők és váratlan 
időjárási meglepetések is elő
fordulnak. Ezért most a csú
szási nyomatékot a minimum
ra csökkentő generátorfeszült
ség-szabályozó működését pró
báljuk ki. 

A kísérlet megkezdéséhez 
minden készen áll: a különle
ges naplóba bejegyezték az 

időjárási adatokat, bekapcsol
ták az ellenőrző műszereket. 
Ezek a műszerek pontosan rög
zítik minden megtett méter tá
volság adatait, a berendezések 
viselkedését a különböző körül
mények között. 

Mivel a próbapályán ezen a 
napon napsütötte, enyhén fa
gyos időjárás uralkodott -ép
pen ezért még száz kilométeres 
sebesség esetén sem következ
hetett volna be természetes 
csúszás - a pálya egyes sza
kaszait dízelolajjal kenték be. 

- Minden kész? - hang
zott a kísérlet vezetőjének 
hangja. 

- Szabad a pálya! - vála
szolt a mozdonyvezető. 

A vonat lassan elindult. Át
mentünk a kényelmes vezetői 
fülkébe, ahol jól áttekinthető 
műszerfalat, kiváló kilátást és 
meglepő csendet találtunk. En
nek magyarázata, hogy a fülkét 
a motorháztól egy második, 
elektronikus műszerekkel ellá
tott fal is elválasztja. 

- Figyelje a sebességmérőt 
- szólt nekem L. Filippov. -
Most nem működik az elektro
nikus rendszer. 

- Figyelem - hangzott a 
mikrofonban a mozdonyvezető 
hangja - közeledünk az ellen
őrző szakaszhoz. Elértük! 

A sebességmérő mutatója, 
amely ezidáig a 35 kilométeres 
jelzésen állt, hirtelen megugrott 
és 60 kilométernél állt meg. 
Változás azonban nem érződött, 

Vasúton Rákospalotára 

A repce után 
jon a napraforgó 

A Rákospalotai Növényolaj 
Gyárban feldolgozásra kerülő 
nyersanyag többsége vasúton 
érkezik Rákospalota-Újpest ál
lomásra. A mezőgazdasági 
üzemek július 9-től augusztus 
4-ig mintegy 300 kocsi repce
mag szállítmányt küldtek Palo
tára. A vasutasok munkáját is 
dicséri, hogy a gyárban eddig 
egyperces üzemszünet sem volt 
a MÁV hibájából. 

A további feladatokkal kap
csolatban Császár József állo
másfőnök elmondta, hogy a 
szállítás neheze ezután követ
kezik. Szeptember 3-án ugyan
is a gyárban megkezdődött a 
napraforgó feldolgozása. S mi
vel az állomásra érkező külde
mények 75 százalékát ez az áru 
teszi ki, megkülönböztetett 
gonddal kell foglalkozni vele. 
Következésképpen az olajütő
üzem részére - még más áru 
rovására is -biztosítani kell a 

zavartalan, folyamatos szállí
tást. 

A gyár naponta 15-16 vagon 
napraforgómagot dolgoz fel. Az 
e'gyébként szűk állomásterüle
ten tehát úgy kell az elegyet 
rendezni, hogy az érkező szállít
mány időben, folyamatosan a 
gyárba juthasson. Ezért a szo
kásos egy helyett két tartalékot 
állítottak be. Ezenkívül meg
erősítették a forróvonal-kap
csolatot a gyár és az állomás 
között. Külön kell ügyelniük a 
napraforgóból nyert fő és mel
léktermékek időbeni továbbítá
sára is. 

Az eddigi előrejelzések sze
rint szeptemberben és október
ben várható a legtöbb olajalap
anyag, s ez idő alatt mintegy 
850 kocsit kell fogadniuk a Rá
kospalota-Újpest állomás vas
utasainak. 

S.R. 

Képzőművészeti kiállítás 
Augusztus 16-án kiállítás nyílt Deák István vasutas amatőr 

képzőművész alkotásaiból a szolnoki vasutasok művelődési köz
pontjában. A tárlatot -amelyen 42 olajfestményt, illetve rézkar
cot tekinthettek meg az érdeklődők - Kiss Gyula, -a szolnoki 
Járműjavító Üzem szocialista brigádklubjának elnöke nyitotta 
meg. 

Deák István a szolnoki járműjavító fizikai dolgozója volt, a 
közelmúltban vonult nyugdíjba, 1939-ben kezdett ismerkedni a 
festészettel. Abanovák Vilmos festőművész tanítványa volt. 
1968-tól tagja a vasutas-szakszervezet Központi Képzőművészeti 
Iskolájának. Több mint egy évtizede vesz részt a hazai és a nem
zetközi kiállításokon. A nyolc napig nyitva tartó kiállítást több 
százan tekintették meg. 

a vonat a korábbi sebességgel 
haladt tovább. A műszerek 
csak a kerekek kipörgését ész
lelték. 

A következő út során bekap
csolták az elektronikus védő
rendszert. Előttünk a napfény
ben csillogó sínek. Újra elhang
zik a jelzés, elértük a vizsgálati 
szakaszt. Most azonban a mű
szer mutatója éppen csak kibil
lent, majd visszatért eredeti 
helyzetébe. 

- A kipörgés pillanatában 
-magyarázta L. Filippov -a 
rendszer hatására a húzó villa
mos motorok optimális üzem
módban működnek. Ez jelentő
sen csökkenti a kipörgés idejét, 
üzemanyag-megtakarítást je
lent, emellett fokozza a közleke
dés biztonságát is. 

Végéhez közelednek a kísér
leti próbák. A szakemberek fel
adata most a gyártók számára 
szükséges javaslatok összeállí
tása. Vorosilovgrádban egyéb
ként már elkészült egy új dízel
mozdony, amelynél sikerrel al
kalmazták az előzetes kísérleti 
tapasztalatokat. Hátra van még 
a közép-ázsiai próbaút a Sza
markand és Taskent közötti 7fJ 
kilométeres emelkedővel bíró 
nehéz szakaszon. Ez lesz az 
utolsó „vizsgafeladat". Ennek 
eredményeit is figyelembe véve 
még ebben az évben elkészül 
az új mozdony első ipari gyártá
sú sorozata. 

Vlagyimir Hrusztov 
-APN-

Kiváló Vasutas� 
Székelyhídi Imre tolatásveze

tő huszonkét évvel ezelőtt, 18 
évesen kezdte vasúti szolgálatát 
a békéscsabai állomásfőnöksé
gen. A legnehezebb munkát vá
lasztotta, kocsirendező volt. So
kat dolgozott, becsülettel, hiva
tásszeretettel és hamarosan to
latásvezető lett. Munkatársai el
ismerésük jeléül megválasztot
ták a forgalmi részleg szakszer
vezeti főbizalmijának. 1975 óta 
tagja a pártnak, 1981-től a párt
bizottságnak is. Kimagasló gaz
dasági-társadalmi tevékenysé
géért a 34. vasutasnapon Kiváló 
Vasutas kitüntetésben részesí
tették. 

- 1981-tó1 vagyok főbizal
mi, s mondhatom, kezdetben 
bizony nehéz dolgom volt -
emlékezik. - A gazdasági ve
zetők véleményezésének jogát 
első ízben ez év márciusában 
gyakoroltuk. A bizalmiak jelen· 
létében véleményeztük az állo
másfőnöknek és helyetteseinek 
egyéves munkáját. Nagy fele
lősség a véleményalkotás. En
nek súlyát akkor éreztük iga
zán, amikor le is kellett írni bf
rálatunkat. 

A bizalmiak kezdetben nem 
látták fontosnak a vélemény
nyilvántartást, hiszen sokszor 
nem vették figyelembe azt a 
gazdasági vezetők. Most már 
természetes, hogy a bizalmiak 
egyetértése nélkül nem dönte
nek a forintok elosztásáról. Per
sze van még tennivaló. Nekem 
is sokat kell tanulni, figyelem
mel kísérni az új rendeleteket, s 
a gazdasági munkához is job
ban kell értenem ... 

Zacharidesz Jánosné 
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Felmentés, kijnevezés 

Az ünnepélyes esemény meghitt pillanatai (Laczkó Ildikó felvétele) 

Szeptember l-től személyi változás történt a 
MÁV Vezérigazgatóság vezető apparátusában. 
Gulyás János vezérigazgató-helyettes - egész
ségi állapotára való tekintettel - nyugállo
mányba való helyezését kérte. Augusztus 29-én 
- a MÁV Vezérigazgatóságon rendezett 
ünnepségen - dr. Bajusz Rezső vezérigazgató 
méltatta Gulyás János munkásságát, kimagasló 
vezetői tevékenységét, és érdemei elismerése 
mellett felmentette beosztásából. Egyidejűleg 
Szemők Bélát, a vasutas-szakszervezet központi 
vezetőségének titkárát kinevezte a MÁV vezér
igazgató-helyettesévé. 

Az ünnepélyes aktuson jelen volt Urbán La
jos közlekedési miniszter, Koszorus Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitkára és Nagy Ká
roly, a MÁV Vezérigazgatóság pártbizottságá
nak titkára. 

Szemők Béla pályamunkásként kezdte mun
kaviszonyát a MÁV-nál, 1950-ben. Hamarosan 
a debreceni vasútigazgaztóságra helyezték, 

ahol különböző beosztásokban dolgozott. Szak
mai és politikai felkészültsége, az igazgatósá
gon végzett eredményes munkája alapján 
1968-ban áthelyezték a MÁV Vezérigazgatóság
ra, ahol többek között volt főelőadó, műszaki
gazdasági tanácsadó, 1977-től pedig a munka
ügyi és szociálpolitikai szakosztályvezető he
lyettese. 

A felszabadulástól kezdve bekapcsolódott a 
mozgalmi munkába. Számos ifjúsági és párt
funkcióban tevékenykedett. 1969 óta választott 
szakszervezeti tisztségviselő, 1976-től pedig a 
MÁV Vezérigazgatóság Szakszervezeti Bizott
ságának elnöke volt. 1980. február l-én a vas
utas-szakszervezet központi vezetőségének tit
kárává választották. Ebben a beosztásban ve
zérigazgató-helyettessé való kinevezéséig tevé
kenykedett. Eredményes munkásságát több ki
tüntetéssel - köztük Kiváló Vasutas, Szakszer
vezeti Munkáért arany fokozat - ismerték el. 

Az épületek és a hidak gazdái 

A MÁV Kollektlv Szerzödés módosltása (5.) 

A tanácskozások 
általános tapasztalatai 

A munkaviszonnyal össze
függő alapvető kérdéseket ma
gas szintű jogszabályok, az or
szággyűlés által alkotott tör
vény, az Elnöki Tanács által ho
zott törvényerejű rendelet sza
bályozza. Ezek végrehajtására 
a Minisztertanács rendeletet 
vagy határozatot, a miniszter 
pedig rendeletet és utasítást ad 
ki. Mindezeket gyűjtőnéven 
jogszabályoknak nevezzük. 

Vállalati szinten a felsorolt 
jogszabályok végrehajtási sza
bályait a kollektív szerződés 
tartalmazza. Megkülönbözteté
sül, a kollektív szerződést nem 
jogszabálynak, hanem munka
viszonyra vonatkozó szabály
nak nevezzük. Abban meg
egyezik a jogszabállyal, hogy 
normatív szabályokat tartal
maz. Ez azt jelenti, hogy a mun
káltatóra és a dolgozókra egy
aránt kötelező, végrehajtása ál
lami úton (munkaügyi döntőbi
zottság, munkaügyi bíróság) 
kikényszeríthető. 

zavartalan intézése érdekében 

a MÁV-nál minden olyan szol
gálati főnökségnél, ahol szak
szervezeti bizottság működik, 
munkaügyi döntőbizottságot 
kellett választani. 

Alapállás, hogy munkaügyi 
viták lehetőleg ne alakuljanak 
ki. Ha mégis keletkezik vita a 
munkáltató és a dolgozó között, 
akkor arra kell törekedni, hogy 
az szolgálati úton rendeződjön. 
Amennyiben ez nem sikerül, a 
vita elbírálására a dolgozó szol
gálati főnökségénél szervezett 
munkaügyi döntőbizottság ille
tékes. 

A munkáltató és a dolgozó 
nézeteltérése nem minden eset
ben minősül munkaügyi vitá
nak. Munkaügyi vita alatt az 
olyan jogvitát értjük, amely a 
munkaviszonyból keletkezik, 
és a munkaviszonyból eredő 
jogokkal és kötelezettségekkel 
áll összefüggésben. Ha a dolgo
zó valamely jogosultságának 
megadását a munkáltató mérle
gelési jogkörében döntheti el, a 

A jogszabályokat jogosultság megtagadása miatt 

ismertetni kell munkaügyi vita nem indítható, 
kivéve, ha jogszabály megenge-

Az egységes végrehajtás di. Ilyen például a dolgozóra 
szempontjából fontos, hogy az irányadó kártételen belül való 
érdekeltek ismerjék az említett kármegállapítás, káremelés és 
szabályokat. A tanácskozáso- a jutalmazás. 

szerződés - módosítás (isme
retes, hogy a Munka Törvény
könyve 24. §-ának értelmében 
a munkáltató és a dolgozó a 
munkaszerződést csak közös 
megegyezéssel módosíthatja), a 
munkaviszony megszüntetése, 
a fegyelmi határozat, a fegyel
mi eljárás mellőzésével bünte
tést kiszabó határozat, a mun
káltatói figyelmeztetés, a kár
térítési határozat, a leltár
hiány megfizetésére, tévesen 
kifizetett munkabér visszafize
tésére kötelező munkáltatói 
határozat. 

Ez, a viszonylag rövid határ
idő azért van, mert a felsorolt 
kérdésekben a jogbizonytalan
ság hosszú időn át nem tartható 
fenn, a dolgozó jogi helyzetét 
közvetlenül érinti, írásbeli ha
tározatot kap a dolgozó, mely
ben a jogorvoslati lehetőségről 
tájékoztatják. 

kon többen felvetették, hogy a Mérlegelési jogkörben dönt a 
dolgozókkal nem minden szol- munkáltató abban a kérdésben 

gálati főnökségnél ismertetik az is, hogy a dolgozó másodállás
őket érintő munkaügyi szabá- ban, a főállású munkaidejét 

Lényeges kérdés a jogorvos
lati kérelem elintézésének ha
tárideje. A tanácskozásokon ez
zel kapcsolatban elég sok kifo
gás hangzott el. Ennél két ha
táridőre kell ügyelnie az MDB
elnöknek: egyik, hogy a mun
kaügyi vita a kérelem előter
jesztésétől számított nyolc na
pon belül lezárható legyen, a 
másik, hogy a felek és képvise
lőik, valamint az esetleges tanú, 
szakértő pedig az idézést vagy 
értesítést a tárgyalás előtt leg
alább 48 órával korábban meg
kapja. A MÁV szegedi épület- és rendszer tervszerű cserélését. kell lenniük a közútra is, vagyis lyokat. A munkaviszonyra vo- érintő munkavégzésére irányu-

hídfenntartó főnöksége a vasút- Kazánházak gépészeti berende- a forgalom fenntartása mellett natkozó kérdéseket szabályozó ló egyéb jogviszonyban történő Megszívlelendő igazgatóság egész területén zéseinek felújítására, fűtés kor- kell dolgozniuk. jogszabályokat - amelyek a foglalkoztatását engedélyezi-e 
végzi az épületek, hidak, köz- szerűsítésére 3 millió forintot Lantos Péter elmondotta Magyar Közlönyben, a Munka- vagy sem. A mellékfoglalkozás tanulságok 
művek, épületgépészeti beren- meghaladó összeget használtak még, hogy a megnövekedett fel- ügyi Közlönyben kihirdetésre bejelentését is mérlegelési jog-
dezések, jóléti létesítmények fel. adatokhoz sajnos nem áll ele- kerülnek - a MÁV Értesitőben körben bírálja el. E kérdések- A munkaügyi döntőbizottsá
fenntartását, s gazdálkodik a Az épületek, a közművek gendő munkáskéz rendelkezés- is közzéteszik, így valamennyi ben hozott munkáltatói döntés- gok többsége eleget tesz az elő
vasúti lakásokkal. Ezt a munkát fenntartása mellett a hidak ad- re. Igaz, az elmúlt évben 37-tel szolgálati főnökségnél megta- sel szemben munkaügyi vita írásoknak. Akad azonban olyan 
évi tervek alapján, meghatáro- ták a legtöbb munkát. Annál is sikerült a létszámukat növelni, lálható. A szolgálati vezetőnek nem inditható. is, amelynél felhalmozódtak az 
zott költségkeretek felhasználá- inkább, mivel a Dunán, a Ti- de még így is 60-80 szakember módot kell találnia arra, hogy a elintézetlen ügyek. 
sával, 700 tagú kollektíva látja szán, a Maroson és a Körösö- kellene, főleg az ács, a burkoló, legfontosabb jogszabályokat - J6, ha tudjuk Kérdésként hangzott el, hogy 
el. Hogy nem akárhogyan? Ezt kön összesen 15 folyami híd, a bádogos és a betonszerelő mely a dolgozók jogait és köte- milyen felelősség terheli a mun-

1 , ·t , · ti · rt A munkaügyi döntőbizottság k ·· · d .. t Wb• tts, t ill tő a következő két eredmény is hí- közel ezer beton és vasbeton szakmunkákban. A létszám essege1 enn - 1sme esse. augyi on o izo ago , e -
MÁ 

eljárása kérelem alapján indul 1 ti zts' · 1 W•t A d  .. t Wb• ven tükrözi: az 1983. évi célkitű- műtárgy és jó néhány felüljáró megtartása érdekében a lehető- A V Kollektív Szerződés eg a s egvise 01 • on o 1-

Á É meg. A kérelem írásban vagy tt , I wt ál zt ' zések telJ·esítése alapJ·án az éhf- tartozik hozzájuk. A sok híd ségükhöz mérten a munkahe- is kihirdetésre kerül a M V r- zo sag • az o megv as o 
akár szóban is előterjeszthető. k ( k f ta ek országos versenyében máso- sok munkát ad a hidász építés- lyekhez közeli munkákat végez- tesítőben. Ezen kívül fel kell szervne sza szerveze 1 g-
Az írásbeli kérelmet két pél- gyűl ' ) tart ·k f 1 1 w ' 1 dik helyen végeztek, az igazga- vezetőségnek, amely 20-30 fő- nek, ezzel is biztosítják dolgo- hívni a figyelmet arra, hogy a es OZl e e ossegge . <lányban kell a döntőbizottság- H k ··t l tt ' ·t h l tóság területén pedig kiérde- vel dolgozik, de ha dupla létszá- zóik naponkénti hazajárását. kollektív szerződésekről szóló 
nak megküldeni. Egyik pél- a O e eze segei anyagu 

melték az Élen1·a' ro' Szolgálati muk lenne, azoknak is tudná- A dolgozók szociális helyzeté- 20/1979. (XII. 1.) MÜM sz. látja vagy tisztségére méltat-dányt az ellenfélnek küldik l , 'l k · · lh · Hely címet. nak munkát adni. Ezért, főleg a nek javítása érdekében három rendelet 4. §-ának értelmében a anna va t, sor eru et visz-meg, hogy kellően felkészülhes- h' ' ' E ·d · wl A sikerek mögött tervszerű, nagyobb hidakon idegen kivite- építésvezetőségükön műhelye- munkáltató köteles gondoskod- sen. Ha a kérelmet szóban ter-
sza ivasara. gyi eJu eg gon-

céltudatos munka húzódik meg. lezőkkel is dolgoztatnak. ket, raktárakat, fürdőket és öl- ni arról, hogy az a dolgozók szá- jesztik elő, jegyzőkönyvb� kell 
doskodni kell a pótlásáról is, 

Lantos Péter, az éhf vezetője el- Egyébként tavaly a saját és ide- tözőket újítottak fel, központi mára könnyen hozzáférhető foglalni, melyet a kérelmezővel 
hogy az ügymenet zavartalan 

mondotta, hogy a megalakulá- gen kivitelezésben 13 ezer 650 fűtést szereltek be, több helyen helyen legyen elhelyezve, és az alá kell íratni, és egy példányt 
legyen. 

suktól eltelt évek alatt egysége- négyzetméter hídfelület korró- a dolgozók közreműködésével. elhelyezésre vonatkozó tájékoz- neki kell átadni, egy példány 
A tanulságok közé tartozik az 

sebb lett az irányítás, gazdasá- zióvédelmét, mázolását végez- A nehéz fizikai munka könnyí- tatást is kifüggesszék. Ez azt je- marad a döntőbizottságnál, 
is, hogy a tanácskozásokat ala

gosabbá vált a munkáltatás. ték el. Munkájukat nehezíti, tése érdekében pedig másfél lenti, hogy a szolgálati főnök- egyet pedig megküldenek a 
posabban kell előkészíteni. 

Mindig jól összeegyeztették hogy a folyami hidak közül millió forint értékben magas- ségnél minden dolgozónak tud- munkáltatónak. A munkavi-
Gyakori volt, hogy a dolgozók a 

munkájukat az idegen kivitele- négy közös vasúti-közúti híd, építőipari gépeket (betonkeve- nia kell, hogy a kollektív szer- szonyból eredő igény három év 
helyben megválaszolható kér

zőkkel. A 12 építésvezetőség amelyek egyúttal a legnagyobb rő, parkettacsiszoló, festékszóró ződés · hol található, és abba alatt évül el. A bűncselekmény-
désekre sem kaptak kielégítő 

felnőtt a mai feladatokhoz. Le- forgalmúak is. E hidakon vég- stb.) szereztek be. bármikor betekinthet, tanulmá- választ. Ez egyértelműen a fel-
hetővé vált az is, hogy az egyes zett munkáknál figyelemmel Gellért József nyozhatja az őt érdeklő kérdé- �i�s��o���:�:�, 

f��n

p�1:e; készülés hiányosságaira vezet-
e'píte'svezetőségek között átcso- seket. A dolgozók r�széről tehát hető vissza. A jövőben erre na-

büntető eljárásra meghatáro- bb d t k 11 f d'ta · Portosítsa'k a munka'kat, ezzel ,---------------------------fJ•ogos az a kívánság, hogy a gyo gon ° e or 1 m. 
zott elévülési idő annál hosz- u k f lké ·· 1 · h együtt a munkaerőt és a gépe- Uo/ "Onat csak r1·,1,a'n 1·a'r munkaügyi szabályok ismerte- gyancsa a e SZU es ez 

ket. 
ni v, , , 1!'., tését és a kollektív szerződés ki- szabb, ennek megfelelő idő tartozik az írásos anyag terjesz-

alatt évül el. Az elévülési idő , , · ' d 1 ók Munka,J·uk nagyobb re'sze't az függesztését minden szolgálati tese es ismertetese a O goz 
akkor kezdődik, amikor a köve- k'· 'b J b 'l í · l" épületek fenntartása jelenti. BERZENCEI BERZENKEDE" S főnökségnél helyileg oldják telés esedékessé válik. 

ore en. ogsza a y 11a e o, 
Érthető, hiszen az épületek leg- meg. hogy az írásos anyag tanulmá-
többje régi, elavult, megérett a A tanácskozásokon néhány Fontos tudni, hogy egyes jog- nyozására legalább nyolc napot 

orvoslati jellegű kérelmek elő- kell biztosítani a dolgozóknak. felújításra. Az utóbbi években A Barcs-Gyékényes közötti vonalon ta- ben közlekedhetne egy vonat. akár szolgálati munkaügyi döntőbizottság mű- terjesztésére a jogszabály tizen- Ebben nagy szerepük van a - így tavaly is - tervszerű lálható Berzence, a mintegy 4000 lakosú jelleggel is. mert így a MÁV-dolgozók nagy ködését illetően bírálat hang- öt napos határidőt állapít meg. 
megelőző karbantartás kereté- település. Állomásának felvételi épületét része - hiába a szabadjegy - autóbuszra zott el, többen szóvá tették a E k k k wk k 'l 

szakszervezeti bizalmiaknak is. 
b fi tal dtak f 1 't li nemrég újravakolták. Az előző tatarozásra kényszerül. ze a övet ezo : a mun a - Dr. Garabon Sándor en a o meg a e ve e munkau··gyi· vi·ta'k késedelmes t t '  ld l '  · t '  k dé ' 'l 
, ·· 1 k k ·-r- b ·· w , ti az idősebb vasutasok sem emlékeznek. Az Az igazsághoz még hozzátartozik. hogy a o egyo a u tn ez e sene epu ete ' a u on ozo vasu 

épu··1et 1868 ban le'tesu"lt " Déli Vasút III az egyetlen közeli város. mint bevásárlóköz- intézését. A munkaücrvi viták végrehajtott tényleges munka- Vége munkahelyek és létesítmények, · · a · r---------'"'-J•-----------------------------osztályú nagyságrendjébe sorolva. azzal az pont, Nagyatád. vasúton csak óriási kerülő· kívülről és belülről egyaránt. .érdekesség"-gel, hogy - Berzence kör- vel. mind időben, mind pedig menetdíjban 
Tavaly 15 nagyobb felvételi nyéke hercegi uradalom lévén - itt külön mintegy háromszoros befektetéssel érhető 
épület teljes tatarozása fejező- hercegi várótermet is kialakítottak. el, az autóbuszhoz viszonyítva. 
dött be saját és idegen kivitele- A vágányokon túl még szembetűnőek a - Úgy tudom, a közelben határátkelö-
zésben. A műemlékvédelem februári szélvihar nyomai: ameddig a tekin- hely is van. 
szempontjából pedig eredeti ál- tet elér, valamennyi telefonoszlop a földön - Valóban. a jugoszláviai Gola felől ér

lapotuknak megfelelően újítot- hever. A telefonokat ideiglenes kábelekkel keznek a kishatárforgalomban átlátogatók. 

ták fel többek között Nagylak, üzemeltetik. Idáig busszal jönnek, innen pedig vonaton 
"-� · e: áll á t·· .. k ől I" .. utaznak tovább. De nagy jelentősége ennek 

Battonya és Apátfalva állomá- uramcs rerenc om s ono t e oszor a sincs. 
sokat. Saját tervező csoportjuk személyforgalomról kérek tájékoztatást. _ Áruszállítás? 
is mindinkább szerepet kap e - Szolgálatilag hozzánk tartozik Per- - Berzencén - a körzetesítések ide-
munkában. dócmajormegállóhely is. Az átlagbevételeink jén - két és fél évig szünetelt a teherforga-

J l • f 1 d t d 
, k azonban még ezzel együtt sem érik el a havi lom. Csak 1982 1·úliusában kezdődött meg e entos e a ato a szamu · ötvenezer forintot, ami talán érzékelteti. · t 1700 1 k ' f ismét. Azóta kavicsbánya nyílt. a jövó'ben ra a mm egy a as enn- hogy nem tartozunk a legnagyobb forgalmú 

ta ' 1 1 k, f l ' ·, , műtrágyabázist akarnak a környékre telepí-rtása. Tava y 58 a as e UJ!ta- állomások közé. A két közlekedési vállalat teni. A tároló az állomás mellett lesz. a sát fejezték be, nagy részét vetélkedéséből errefelé egyértelműen a VO- mintegy 1964 négyzetméter rakteret már komfortfokozat növelésével ad- LÁN került ki győztesen. Az ő járataik zsú- lebetonozták. A statisztika lassú áruforgalmi 
ták vissza a lakóknak. Jelenleg faltan közlekednek. ebben azonban szerepet növekedést mutat. A tavalyi föladásunk pél
újab b 30 lakás felújításán szor- játszik a kedvezőtlen vonatforgalom is. dául már megközelítette a negyvenezer ton
goskodnak. Az említetteken kí- Nézzük a menetrendet. Akik Barcs felé nát. Lehetne ez több is. azonban még mindig 
vül még üzemi épületeket, szo- utaznának. reggel két vonat közül választ- sok áru megy el közúton. méghozzá olyan 
ciális létesítményeket, hatnak. Az egyik háromkor. a másik öt után nagy távolságokra is. mint Tiszaföldvár. 

pár perccel indul. Aztán már csak fél tizen- Gyorsabb elegytovábbítással meg lehetne műhelyeket, vízházakat, áru- kettó'kor. délután 4 óra 8 perckor és este nyerni a szállítat6kat. Nálunk például 21 raktárakat, váltóőrhelyeket és nyolckor adódik alkalom a vonatra szállásra. órát tartózkodik egy rakott kocsi. mivel rakodópontokat, szám szerint A másik irányba, Nagykanizsa felé sem sok- nincs eló'bb vonat. amibe be lehetne sorozni. 
50 épületet javítottak. kal jobb a helyzet. Aki itt vendégként le- Talán a két tolatás közötti MT-menettel ez a 

A szuper-operátor 
A sci-fi irodalomba illő tek operátornak ehhez a SU- visszük át és ott tároljuk to-

foglalkozása van a pécsi PER-hez. Innen ered a szu- vább. Ha az adatokra ismét 
igazgatóság számítóközpont- peroperátor elnevezés. szükség lesz később, a sza-
jában dolgozó Gál Rózsa - Beszéljen a munkájá- lagról „visszatöltjük" a le-
csoportvezetőnek. Szuper- ról. mezre, mert csak arról vetít-
operátor. Mielőtt megma- - A számítóközpontban hető ki a terminálok képer-
gyarázná, mit jelent ez, a pá- folyamatos a szolgálat, csak nyőjére. 
lyakezdésről beszél. én dolgozom állandó nap- _ Mit tud a MERA? 

- Kereskedelmi szakmát palosként. Az irodákban lé- _ Nagy segítséget ad a tanultam, de később a szá- vő terminálok a MERA-hoz könyveléshez, a bérszámfej-mítástechnika területén vannak csatlakoztatva. A gé- téshez és általában az adat-helyezkedtem el. Hamaro- pet a műszakiak, a progra- feldolgozáshoz. A MERA né-san lyukszalagos gépeken mozók, az adatközlők és az hány perc alatt végzi el egy dolgoztam a vasútnál. operátorok szolgálják ki. Az dolgozó napi munkáját. A 1982-ben a Szakma ifjú mes- utóbbiak végzik a feldolgo-
tere lettem. A MERA számí- zást és a mentést. napi üzemviteli jelentéshez 
tógéppel kéthetes tanfolya- - Mit jelent a mentés? összesítéSt készít, lakásnyi!-

. k dt _ A termi·nálokból ka- vántartást, baleseti helyzetet mon ismer e em meg. értékel. Harmincötféle mun-A lengyel gyártmányú köz- pott adatok először lemezek- kafolyamathoz ad pontos és ponti számítóegységen tol- re íródnak, amelyeken öt- gyors információt. Számító-mács segítségével gyakorol- millió jel fér el. A gép tároló gépek nélkül már nehéz len-tunk. Egy évvel ezelőtt az egysége korlátozott, ezért · t '  ' · k t il mente'skor a lemezeken le'vő ne elképzelni a jövőt · · · 1gazga osag 1s apo t yen 
Szorgalmazták az elavult száll, egyhamar nem utazhat tovább. A vas- probléma is megoldódna. 

közműhálózat, víz- és csatorna- utasok szerint legalább a reggeli váltási idö-
típusú gépet, s akkor helyez- jeleket mágneses szalagokra (Klenczné) 

Gerecsei Zoltán----------------------------------------
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napok vá A f6v6ros éléskamr6ja 

A Nagyvásártelepen késik 
az aszi csúcsforga/0111 

(Folytatás az 1. oldalróL) 

Ezután a vezérigazgató-he
lyettes azokról az intézkedések
ről beszélt, amelyeket a MÁV 
az őszi forgalom zavartalan le
bonyolítása érdekében tesz. 
A szervezési intézkedések kö
zül kiemelte a forgalmi és ke
reskedelmi feladatok ellátásá
hoz szükséges létszám, elsősor
ban a forgalmi utazó, és a moz
donyszemélyzet biztosításának 
szhkségességét. 

Az őszi áruszállítási csúcs 
időszakában szinte mindig 
okoznak kisebb-nagyobb fe
szültséget a teherkocsi-kiállítá
si problémák. A kocsihiány leg
többször nem abszolút hiány
ként jelentkezik, hanem bizo
nyos kocsitípusokra vonatkozó 
igényeket nem, vagy csak rész
ben tud a vasút teljesíteni. Leg
több kritika a fedett kocsik kiál
lításának késedelme, illetve 
elmaradása miatt éri a vasutat. 

A nyitott kocsikkal való gaz
dálkodást jól segíti, hogy a cu
korrépa-fordakocsik, illetve 
-fordavonatok hatékonysága ki
emelkedő, amit a rendkívül 
gyors kocsiforduló-idő segít elő. 

A teherkocsikkal való gazdál
kodás hatékonyabbá tétele ér
dekében a vasút céljai, feladatai 
közül érdemes néhányat ki
emelni. 

Gondoskodni kell arról, hogy 
a lakossági építkezésekhez még 
az ez évben szükséges építési 
anyagokat szeptember 30-ig az 
ÉVM által kijelölt berakóhe
lyekről a TÜZÉP, illetve az 
AFÉSZ telepeire szállítsák. 

Ennek célja, hogy a IV. ne
gyedévi feladatokat e szállítá
sok lényeges mértékben már ne 
növeljék. 

A vasúti fuvareszköz-kapaci
tás lehető legjobb biztosítása 
érdekében szeptember 20. és 
december 30. közötti időszakra 
valamennyi RIV- és PPV-tag
vasútnál érvényesíteni kell a 
MÁV-teherkocsik gyorsított ha
zaküldésének igényét a fel
emelt kocsibérek egyidejű al
kalmazása mellett. 

A legnagyobb volument ké
pező gabona- és cukorrépa
szállítást kiemelten kell szer
vezni, és erre a célra a kocsiel
látásban elsődlegességet kell 
biztosítani. A cukorrépa-szállí
tás mintegy 70 százalékát az 
idén is fordarendszerben bo
nyolítják le. 

Folyamatos feladatot jelent a 
vasútnak az élőállat- és húsfu
varozás; ennek naprakészségét 
(más szállítási feladatok rová
sára is) biztosítani kell. Az élő
állat-forgalom nagy része a 
Szovjetunióba irányul. Az 
1973-ban bevezetett „élővonat" 
jelenleg is pontosan, gyorsan, 
megbízhatóan közlekedik. Más 
viszonylatokban az élőállat
szállítást a belföldi és nemzet
közi gyorstehervonat-rendszer
re alapozva szervezik. 

A mezőgazdasági gépek, be
rendezések, valamint erőgépek 
fuvarozásához többnyire nyitott 
pőrekocsikat, KS-, RS-kocsikat 
kell kiállítani. Az igények és ka
pacitás között'!. különbség ezek
nél a típusú kocsiknál okoz ta
lán a legtöbb feszültséget, amit 
körültekintőbb munkával he
lyettesítő kocsitípusok ajánlásá
val kell feloldani. 

Az exportigények lehetőleg 
naprakész kielégítése érdek�
ben a kocsik biztosításának 
operatív irányítására és ellenőr
zésére a vezérigazgatóság 
üzemviteli szakosztályán, vala-

mint az igazgatóságok kereske
delmi és szállítási osztályaiban. 
októbertől exportf elelősök tevé
kenykednek. 

A kocsik javításánál azok ki
fogástalan állapotának biztosí
tása a cél, ezért a műhelyekből 
többnyire „exportvizsgált" 
megjelöléssel kell kiadni a nem
zetközi forgalomra alkalmas ko
csikat. 

Az összhálózati és a belső, va
lamint a nemzetközi kocsiki
egyenlítési feladatokat olyan 
nagyságrendben kell kialakíta
ni, hogy az őszi és évvégi szállí
tási feladatok megoldása mel
lett biztosítva legyen a záhonyi 
átrakásokhoz szükséges üres 
kocsik mennyisége, továbbá az 
OPW nemzetközi kiegyenlítési 
feladatok ellátása és az indoko
latlanul magas OPW-kocsitúllé
pés elkerülése a hálózatunkon. 

Az őszi forgalom sikeres le
bonyolítása nemcsak vasúti, ha
nem népgazdasági érdek is. 
Eredményes teljesítéséhez a fu
varoztató partnerektó1 azt kéri 
a MÁV, hogy kocsiigényléseik 
legyenek reálisak, mert a saját 
érdekek biztosítását célzó túl
igénylések nem kívánatos fe
szültséget, adott esetben min
denkire hátrányos intézkedést 
eredményeznek. A rakodásokat 
folyamatosan, a hétközi-hétvégi 
egyenlőtlenségek megszünteté
sére törekedve, késedelem nél
kül végezzék, és az idegen ko
csikat megkülönböztetett figye
lemmel kezeljék. 

Az igények kielégítése érde
kében szükséges, hogy a külke
reskedelmi vállalatok és az ex
portjoggal felruházott termelő
üzemek részletes havi fuvarozá
si ütemterveket dolgozzanak ki, 
és azokat adják át az illetékes 
MÁV-szerveknek, ( állomások, 
körzeti üzem/ őnökségek, igaz
gatóságok részére). Ezekben az 
ütemtervekben lehetőség sze
rint már tüntessék fel azokat az 
árukat, amelyek a tárcák tájé
koztatójában még nem szere
pelnek, lehetőleg a mennyiség 
és a viszonylat pontos megjelö
lésével. Ha lehet kerüljék el a 
múlt év decemberére jellemző, 
mintegy 20 napos exportteljesí
tési „csúcsot". Az lenne jó, ha 
október-november hónapok
ban is ugyanolyan szintű ex
portszállítás jelentkezne, mint 
decemberben. 

A MÁV ez évben is meghir

Mészáros András vez�rigazgató
helyettes ismerteti a közös felada-

tokat• 

ságok és az érdekelt fuvarozta
tó vállalatok, üzemek hatékony 
segítségére is. Csak közös erő
feszítéssel, összehangolt mun
kával biztosíthatjuk az őszi for
galom sikerét - fejezte be vita
indító tájékoztatóját a vezér
igazgató-helyettes. 

A vitában tizennégyen kértek 
szót, köztük dr. Ivány Árpád, a 
Közlekedési Minisztérium fő
osztályvezetője. Rámutatott, 
hogy a szállítási nehézségek le
küzdésére kormányintézkedé
sek is történtek, mégsem sike
rült az első félévben előnyt sze
rezni. Emiatt az év hátralevő 
hónapjaiban erőteljes felfutás
sal kell számolni. A tárcaközi 
bizottság a fuvarozandó árukat 
illetően sorrendet ír elő. Kérte a 
fuvaroztatókat. hogy folyamato
sabban rakodjanak, és mindig 
reális kocsiigényt jelentsenek 
be, mert a vasútnak nem áll 
több vagon rendelkezésére. 

A fuvaroztató vállalatok fel
szólaló képviselői, szinte kivétel 
nélkül az együttműködés javí
tása mellett foglaltak állást. 

Az elhangzottakra Mészáros 
András válaszolt, majd dr. Ba
jusz Rezső zárszavával ért vé
get a tanácskozás. 

(visi) 

Ilyen tájt, szeptember elején, 
szinte egyik napról a másikra 
kezdődik az őszi csúcsforgalom 
a budapesti N agyvásártelepen. 
Régebben napi hatvan-hetven 
vagon áru is érkezett a főváros 
ellátásáról gondoskodó Buda
pesti Zöldért Vállalat címére. 
Az idén lassabban, fokozato
sabban indult a szezon, érző
dött, hogy a mezőgazdaság két
három hetes csúszásban van az 
időjárás miatt. Később érÍk 
minden. 

Polgár József, a Zöldért rako
dási osztályának vezetője meg
erősíti az együttműködésről 
szóló véleményt: 

- Azt kell mondanom, a 
MÁV dolgozóival nagyon jó ba
ráti és munkakapcsolatunk 
van, s csak így lehet eredmé
nyes az ő munkájuk is, a miénk 
is. Néha akadnak vitás kérdé
sek a vagonállás ügyében, vagy 
ha késik a reggeli betolatás, ám 
amikor napi negyven vagon ér
kezik, az őszi csúcsban, ez alig
ha kerülhető el. Kurucz József, a Nagycsar- A Soroksári út állomáson nokban levő MÁV-kirendeltség minden tavasszal megtartják vezetője augusztus végén még azt a munkaértekezletet, amelyarról panaszkodott, hogy nagy re meghívják a legfontosabb a pangás, naponta csak 6-10 szállíttatókat, s egyeztetik: kövagon érkezik. Akkor készültek rülbelül hány vagon árut vára dinnye exportjára, amikor nak abban az évbe1, s milyen más években már a burgonya- időszakban? A MAV Vezérszállítmányokat fogadták. igazgatóság részéről pedig érté-

A kirendeltség a Soroksári út kelik az előző év eredményeit, s 
állomáshoz tartozik, s az a fel- nem hallgatják el a nehézsége
adata, hogy a Zöldért Vállalat ket sem. Minthogy nagyjából 
részére érkező küldeményeket mindkét fél ismeri az év végéig 
rendben kiszolgáltassa. Érke- rá váró munkát, könnyebb a 
zéskor elvégzik a darabszámlá- felkészülés is, kevesebb a nem 
lást, meg kell állapítaniuk a tö- várt akadály. 
rést, a hiányt; ehhez a Zöldért- A Zöldért egy 37 tagú rako
nek is anyagi érdekei fűződnek. dási osztály segítségével gon
Feladáskor ugyancsak megszá- • doskodik az áru fogadásáról. 
molják a darabárut, átveszik a Igyekeznek gyorsan kiüríteni a 
göngyöleget, s fuvarlevélen kocsikat, telnek is a tárolók szé
igazolják ezt. Általában né- pen. Ottjártunkkor Binder Vil
gyen-öten végzik ezt a munkát, mos munkavezető újságolta: 
de ha szükséges, erősítést kér- _ Ma megjött az első négy nek. Itt aztán tényleg nem áll- vagon burgonya, ezzel megkez-hatnak sokáig a kocsik, hisz' . __ -· .. _ 

Délben és este 

dődött a főszezon. A 25 kilós és 
45 kilós zsákokat egyaránt 
hordjuk a Nagycsamokba is, 
árusításra, és a burgonyakom
binátba téli tárolásra. Az alma 
még várat magára, eddig csak 
nyári almákat kaptunk. 

Emellett, persze, folyamato
san érkezik a többi áruféleség 
is: egy vagon Radaberger sör 
az NDK-ból, tíz vagon citrom 
bértárolásra, aztán bor, pezsgő, 
rizs, lencse és sárgaborsó. Fel
sorolni is sok lenne, hányféle 
áruból milyen mennyiség jön 
Budapest éléstárába. 

Mondják, az utóbbi öt évben 
érezhetően visszaszorult a vas
úti szállítás, a közúti ellenében. 
Gazdaságosabb is voltaképpen, 
ha a káposztaföld szélén felrak
ják a teherautóra a termést, s 
aztán - átrakodás nélkül -, 
odavihetik az elárusítóhelyre. 
Ám ez csak 100 kilométeres 
körzetben kifizetődő. Ha sokat 
is fuvaroznak - nem a Volán, a 
magán-teherautósok -, még
sem lehet övék a meghatározó 
szerep. 

A vasút olcsóbb, s nagy tö
megű áru esetében nélkülözhe
tetlen, ezért a jövőben is múlha
tatlanul szükség lesz rá. Nélkü
le aligha lehetne megoldani a 
főváros zöldség-gyümölcs ellá
tását. 

P. J. 

rendszerint romlékony, értékes 
termékek sorsáról kell gondos
kodniuk. Igaz, jön konzerv is, 
az ország szinte valamennyi 
konzervgyárából, de a fő fel
adat mégiscsak az, hogy az al
mát, körtét, káposztát és burgo
nyát télire betárolhassák a 
N agyvásártelepen. 

Csenget a pincér 
az Orient expresszen 

Ehhez 13 vágány áll rendel
kezésükre. A hajnali órákban 
beállítják a kocsikat, átadják az 
árut a Zöldért képviselőjének, 
aztán jöhet a villásemelő tar
goncák hada, hogy raktárba 
hordják a sok ezer tonna zöld
séget, gyümölcsöt. Kurucz Jó
zsef szerint jó a kapcsolatuk a 
zöldért-esekkel, s csak igen rit
kán adódik nézeteltérés. Azokat 
is igyekeznek nyomban rendez
ni, nem hagyják elmérgesedni a 
bajokat. 

Az Orient expressz naponta közlekedik Budapest Keleti pá
lyaudvar és a bécsi Westbanhof között. Ezen a járaton az Utas
ellátó új típusú étkezőkocsijában jól képzett személyzet bizto
sítja az ebédet és a vacsorát. 

A vendégek szívesen veszik igénybe a vállalat kultúrált 
szolgáltatását. A magyaros konyha kitűnő ízei és a tájjellegű 
borok zamata emlékezetes marad a fogyasztóknak. Az idegen
forgalmi propaganda egyik hathatós eszköze az ilyen szolgál
tatás. 

A forgalom további emelésének érdekében Háber Tamás fő
pincér és brigádja elhatározták, hogy a múltban jól bevált ven
dégtoborzás egyik formáját ismét felelevenítik. Ennek érdeké
ben beszereztek egy kézi csengőt. A két étkezési főidényben a 
főpincér, illetve a brigád valamelyik tagja a vonat osztálykocsi
jain végigjárva, a folyosón csengetéssel hívja fel az utasok fi
gyelmét az étkezőkocsi szolgáltatásaira. 

Dérgely Vilmos 
�-·---------------

dettette az őszi forgalmi mun- .-----------------------------------------------------kaversenyt. A fő célkitűzések a 
következők: 

- Az elszállítandó áruton
naterv túlteljesítése a dolgozó 
teherkocsipark csökkentése 

Negyven éve történt 

mellett; 
- a szállításhoz szükséges 

korszerű vonóerő biztosítása; 
- az OPW-viszonylatban 

szükséges teherkocsi-kiegyenlí
tés végrehajtása, Záhony ko
csiellátásának biztosítása; 

- a MÁV Volán komplex
brigádok is gyorsíthatják a ko
csik kezelését, a rakodást, és 
ezzel csökkenthető a kocsik ál
lomási tartózkodási ideje. 

- Az őszi forgalom sikere 
alapvetően politikai és társadal
mi érdek. A siker előfeltétele az 
ipar, a kereskedelem, a mező
gazdaság és a közlekedés sokol
dalú együttműködése. Olyan 
munkakapcsolat kialakítására 
van szükség, amelyben min
denki tudja és érzi saját fele
lősségét. Ezen felül azonban fel
tétlen szükség van a miniszté
riumok, az országos főhatósá
gok, a megyei szállítási bízott-

hatvani rendező-pálya-

A 
udvaron egyre nehe
zebbé vált a szolgálat 
- különösen éjjel -, 

de nem a sok munka miatt. Az 
április óta ismétlődő bombázá
sok ugyanis több budapesti pá
lyaudvar forgalmát megbéní
tották, ennél fogva az elegy
mozgás az egész országban 
meglassult. Szeptemberben 
már rendszeressé vált, hogy hu
szonnégy óránként alig 4-5 te
hervonat hagyhatta el Hatvan
rendezőt, de az elindított vona
tok közül nem mindegyik jutott 
el a célállomásig. 

Turátói Rákosig a vonal állo
másai zsúfolásig voltak feloszla
tott eleggyel. Ezért tehervona
tot csak az Andrássy úton szé
kelő Igazgatóság 8. forgalmi fő
osztálya külön engedélyével in
díthatunk Budapest felé. Hat
vanban egyébként annyiból 
szerencsénk volt, hogy a német 
katonai szállítmányok elkerül
ték a rendezőt. Azok a vonatok 
a személypályaudvaron cserél

, tek mozdonyt, vagy ott vettek 
vizet. 

• 

szunk, se nem dolgozunk nyu
godtan ... 

Ezzel nemcsak arra célzott, 
hogy a rendező hét fogadóvágá
nyán olyan feldolgozatlan vona
tok sorakoznak, amelyeket még 
mi fogadtunk be az előző szol
gálatunkban, hanem azt is kife
jezte, hogy érzésünk szerint a 
bombázásokat Hatvan sem fog
ja elkerülni. Szóval félt már et
től nálunk is mindenki. 

Azokban a napokban az 
egyik vonatkísérő, akit látásból 
ismertem, egy röpcédulát adott 
kézről kézre. Azt mondta, hogy 
a sínek között találta, s ez állt 
rajta: ,,Rád kerül a sor, virágos 
Hatvan!" 

Távirászom, a Turáról bejáró 
Szilágyi Pista - Petyó - meg
jegyezte: - Az biztos, hogy a 
jenkik egyszer a mi városunkat 
se fogják kihagyni. 

étségtelen, hogy szep-

virágos llatv 
rikai bombázógépeket, a Libe
rátorokat. A távoli égbolton ját
szódó éjszakai színjáték több
nyire csak néhány percig tar
tott. Láttuk, amint a nyugati lá
tóhatár Pest irányában megvi
lágosodott, s kisvártatva mind
annyiszor hallottuk a fővárosra 
hulló bombák robbanásának 
tompa dübörgését. 

Ha nem volt légiveszély, a 
gurítói szolgálat akkor is rend
kívül nehézkesen zajlott. A jel
zőkre, jelzőeszközökre, váltójel
zőkre, a közlekedő és a tola
tómozdonyok lámpáira, zárjel
zőkre elsötétítő rácsokat kellett 
felszerelni. Ezek a fényszűrő le
mezek annyira takarták a fény
forrásokat, hogy azokat bizton
ságosan észlelni csak néhány 
méterről lehetett. A gurító
dombról leeresztett kocsisor el
ső vagonjának homlokfalára 
akasztott, négyszög alakú, fosz
foreszkáló lapok nem segítették 
a guruló kocsik jobb észrevehe
tőségét. Nem volt fény, amit 
visszatükrözzenek. Az Igazga
tóság 8. forgalmi főosztályának 
vezetője mégis a helyszínen ál
lapította meg annak „korszak
alkotó" előnyét. Ez az intézke
dés is egyike volt azoknak, me
lyekkel a felsőbbség minden 
áron ellensúlyozni akarta a légi
támadásokkal előidézett közle
kedési zavarokat. 

esetén Tura, Lőrinci vagy Hort
Csány irányában a nyi1t vonal
ra menekítsék a félmeleg vagy 
hidegre szerelt többi gőzöst. 
A mozdonyok zöme 424-es soro
zatú volt, valamint 325-ös aszó
di tológépek, továbbá 324, 327 
és 328-asok, ezenkívül néhány 
326-os és 377-es sorozatú. Vol
tak 520-as ötcsatlósak is, ame
lyeken általában német moz
do11,yvezetó1c szolgáltak, akiket 
vállalkozó magyar családok 
fogadtak be kvártélyra ,jó 
pénzért". 

A tanácskozás réutvev61 

1944. szeptember 19-én, ked
den este én következtem forgal
mi szolgálattevőnek. A szolgá
lat előtti állomásbejárás közben 
az V. számú őrhelyen találkoz
tam Kovács kocsimesterrel, 
akit gyors beszéde miatt 
Brimbramnak hívtunk. Ő is ép
pen beírt a térfelvígyázó napló
jába, miközben így szólt: 

K 
temberben megszapo
rodtak az ellenséges 
gépek zavaró repülé

sei. Éjjel 22 és 23 óra között 
Hatvanban is gyakran felvisí
tott a légiveszélyt, majd légiria
dót jelző sziréna. Olyankor min
den munka megállt. A rendező
ben dolgozóknak a riasztásra a 
föld alá épített vasbeton óvó
helyre kellett volna levonulni. 
Oda azonban a vasutasok közül 
senki sem bújt be. Inkább a pá
lyaudvart körülvevő szántóföl
dekre szaladtunk, minél távo
labb a vágánydktól. Onnan fi
gyeltük a fölöttünk borzalmas 
dübörgéssel elhúzó angol-ame-

A 
fűtőházban 4-5 moz

dony - teljes gőz
nyomás alatt - ál
landó készenlétben 

Ezen az éjszakán azonban el
kerülték Hatvant a repülőgá
pek, és viszonylagos nyugalom
ban dolgoztunk. Hajnali öt óra 
tájban utolsónak tudtam fogad
ni a 4 79-es tehervonatot, de 
csak olyan formában, hogy a 
szabad első vágányon át felhú
zattam a gurítódombra. Ott 
azonban a miskolci 424-es gép 
mozdonyvezetője leszórta a tü• 
zet, tekintettel több napos szol
gálatára, és elhagyta a moz
donyt fűtőjével együtt. A vonat 
után az egyetlen szabadon ma
radt első vágányra bejárattam a 
személypályaudvarról egy 40 
kocsiból álló átá11itós menetet. 
E mozgás után a rendezőben 
megdermedt az élet, mivel a vá
gányokon „határtól határig" 
álltak a kocsik. Szám szerint 
716 vagon. Ezzel a vágányhel,r 
zettel adtam át a szolgálatQI 
1944. szeptember 20-án reggel. 

(Laeakó Ildikó felvétele) - Az éjjel megint se nem al- várakozott, hogy légiveszély a felváltómnak. 
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Arcok közelről 
A vonatvezető 

Az ébresztőóra éjszaka fél 
kettőkor csörren meg, s űzi el 
az álmot a szőke fiatalasszony 
szeméből. Takács Edit riadtan 
kap az óra rögzítő gombja után, 
majd felkattintja az asztali lám
pát. Rápillant alvó kislányára. 
Szerencsére nem ébredt fel a 
zajra. A fiatalasszony gyorsan 
készülődik, mert egy óra múlva 
jelentkeznie kell a mohácsi 
szolgálattevőnél szolgálatra. 
Szilvia, nyolcéves kislánya 
majd fél hétkor kel. A szom
szédban lakó keresztmama in
dítja az iskolába. Délután leckét 
tanul, játszik, vacsorázik és le
fekszik. Nélküle alszik el, mert 
az édesanyja csak éjfélre ér ha
za. De holnap reggel már jó 
lesz - gondolja Edit -, együtt 
ébredünk, és kettesben töltjük 
a délutánt is. 

Hangtalanul csukta be maga 
mögött az ajtót. 

Az állomáson találkozott né
hány ismerőssel. Felírta a ko
csiszámokat, megtartották a 
fékpróbát, aztán három tízkor 
elindultak, vitték a győri sze
mélyt. Figyelte a jelzőket, a de
rengő tájat. Megkönnyebbülve 
gondolt arra, hogy Győrben hat 
óra pihenője lesz, aztán ismét a 
mozdony vezérállásán utazik 
majd, mint vonatvezető. Éjfélre 
ér haza. 

Eszébe jut a gyermekkora. 
Nyolcéves volt, amikor meghalt 
az édesanyja. Egyedül nevelte 
fel az apja. Sajnos, keveset le
hettek együtt, mert az apa for
galmi szolgálattevő volt. Ké
sőbb Mohács állomásfőnöke 
lett. 

Edit gyermekápolónak ké-

tak, de nem tehetett mást, dol
goznia kellett, mert szükség 
volt a pénzre. De most már vele 
van a kislány ... 

Csattognak a kerekek, 
egyenletesen robog a szerel
vény. 

"
Már brígádgyűlést is 

kellene tartani" - morfondíro
zik. 6 a Hámán Kató utazóbri
gád vezetője. Nagyon jól meg
értik egymást, csak sajnos ke
veset lehetnek együtt. Minden 
évben, a május elseje előtti na
pokban társadalmi munkát vé
geznek a mohácsi játszótéren. 
Akkor kibeszélgetik magukat, 
délután beülnek egy presszóba 
is. 

Az idei nyár emlékezetes ma
rad a számára. Beutalót kapott 
egy balatoni üdülőbe. Tíz bol
dog napot tölthettek együtt a 
gyerekkel. ,,De szép is volt" -
gondol vágyakozva a fürdőzés
re, napozásra. Lassít a szerel
vény, begördülnek a pécsi pá
lyaudvarra ... 

A raktárnok 

Mohácsnál csendesen höm
pölyög a Duna, szikrázik tük
rén a nyár végi nap fénye. Egé
szen távol egy uszályból fo
lyamkavicsot rak ki a marko
lódaru. Herbszt József, az állo
más raktárnoka már megszokta 
ezt a képet. Csak ritkán pihen
teti szemét a folyón, hiszen ide
je sincs a szemlélődésre. Az 
idén ősszel - harmincnégy évi 
szolgálat után - nyugdíjba vo
nul. Majd akkor gondtalanab
bul gyönyörködhet a tájban, és 
gyakrabban veheti kezébe a 
horgászbotot is. 

- Fizikai munkásként 

kezdtem pályafutásomat a 
vasútnál - emlékezik. - Vol
tam darabszámláló, bárcázó, 
1971-től pedig raktárnok va
gyok. A tizenegy iparvágány öt
tíz kilométerre van az állomás
tól, ezért a helyszíni kocsiáta
dás, -átvétel itt csak illúzió. Ke
vés a raktárnok. 
. - Milyen a forgalom? 

- Áruszállítási tervünket 
majdnem mindig túlteljesítjük, 
a vagonok kihasználása, terhe
lése is jónak mondható. Évente 
kétezer kocsi exportáru lépi át a 
határt, de eddig még egyetlen 
kocsit sem utasítottak vissza az 
igényes jugoszláv vasutasok 
műszaki hiba vagy rakomány
igazítás miatt. A Somogy és Za
la megyékből érkező napi hat
van vagon gabona tisztítás után 
uszályokba kerül, s azokon jut 
el a Fekete tengerig, majd fel a 
Volgán ... 

Hallgatagon nézem a folyó 
olajfoltos vizét. 

- A Duna ma már csak a 
dalokban kék - jegyzem meg. 

- Fiatalabb koromban a fo
lyó vizéből ittunk - emlékezik 
nosztalgiával a raktárnok. -
Megmeritettünk egy korsót, s a 
nyári melegben friss Duna-víz
zel oltottuk szomjunkat. Most 
már ez a szakasz annyira 
szennyezett, hogy a halak is el
kerülik. A horgászok a holtá
gakban próbálkoznak. 

- Az idén ősszel is növek
szik majd az áruforgalom. 

- Igen. A környéken sok 
cukorrépát vetettek, s mintegy 
60 ezer tonnára becsülik a ter
mést, amit nekünk kell elszállí
tani. Csak legyen elég kocsi! 

Klencz Tiborné 
szült. A tanfolyamon jól tanult . .--------------------------A kórházi gyakorlatra Pécsre 
kellett volna menni, de az öt
száz forint ösztöndíjból nem 
tudta fizetni az albérletet, ezért 
abbahagyta tanulmányait. 
Édesapja, aki abban az évben 
ment nyugdíjba, elintézte, 
hogy felvegyék jegyvizsgáló-ta
nulónak. 

Lidércálomként nehezedik 
lelkére a házasság emléke. El
vált a férjétől, mert az jobban 
szerette az alkoholt, mint a csa
ládot. A kislány már meg sem 
ismerné. Szilvire pici korában a 
férje szülei vigyáztak vidéken. 
Hat napig náluk volt, két n&pig 
nála. Keserves esztendők vol-

erőfényes osz1 reggel V bandukoltam a szállá
somra. Lakásadóm, az 
anyáskodó Kvett néni 

kiadós reggelivel fogadott. Elfo
gyasztása után lefekvéshez ké
szülődtem. A szomszédos szo
bából áthallatszott a német 
mozdonyvezető horkolása. Ő 
volt a háznál a másik kosztos. 
Kvett néni szerint nemrég jött 
meg ő is szolgálatból, s valóság
gal belezuhant az ágyba haza
érkezése után. 

Nem sokat aludhattam, ami
kor iszonyatos repülőgépzúgás
ra, robbanásokra, ordítozásra 
ébredtem. 

- Mi ez ... ?! 
Kvett néni jajveszékelt. A né

met mozdonyvezető - mintha 
megbolondult volna - mezít
láb, pizsamában ugrándozva 
szaladt át az én szobámon. Az 
ajtóból tétován visszafordult, 
ágyamhoz jött, megrázta a vál
lam, és az arcomba ordította: 

- Alarm! Alarm! - és fej
vesztetten rohant kifelé. 

Félálomban eszembe ötlött: a 
vasutat bombázzák! Kóválygó 
fejjel ugrottam ki az ágyból, és 
ösztönösen siettem a kert végé
ben ásott, összetákolt gödörsze
rü óvóhelyre. Már ott szoron
gott kétségbeesetten a néni, a 
leánya meg a német. Kvett bá
csí a bejáratnál kucorgott a föl
dön. 

- Nem mindegy, hogyan 
döglünk meg? - zsörtölődött, 
miközben helyet szorított ne
kem is. 

- Jaj, itt a világ vége! - si
ránkozott Kvett néni, miután 
hatalmas robbanás rázta meg a 
levegőt. A fák gallyai úgy mo
zogtak, mint amikor szélroham 
tör rájuk. A következő robbaná
sok hangjára Kvett néni szipog-

Áruvédelnai anhétoh 

Székesfehérváron és Puszta
szabolcson a közelmúltban áru
védelmi ankétot rendeztek. 
Pusztaszabolcson Hordós Ist
ván állomásfőnök köszöntötte a 
meghívottakat, majd Cs��í Gé
za, a Székesfehérvári KUF ke
reskedelmi üzemfőnök-helyet
tese elmondotta, hogy az elmúlt 
időszakban sok fosztogatás tör
tént. Szigorították az ellenőrzé
seket. 

A székesfehérvári áruvédel-

va belekezdett a Miatyánkba, a 
férje pedig - a robbanások 
hangjából következtetve 
egyre csak azt hajtogatta: -
Hatvan állomás, neked kam
pec! 

Amikor a légiriadót lefújták, 
az első gondolatom az volt, 
hogy körül kell néznem az állo
máson. Rohanva mentem végig 
a Pesti úton. A Ferences-temp
lomnál megszokásból felnéz
tem a toronyórára. Tizenkét 
óra 45 percet mutatott, és nem 
járt. (Utána még évekig mutat
ta ezt az időt.) 

Lihegve elhaladtam az elemi 
iskola mellett, amelynek égett a 
tetőzete. De ugyanúgy égett a 
vasúti felüljáróhídra vezető 
Ocskay (ma József Attila ) utca 
háztetőinek mindegyike. A sar
kon álló Stiller cukrászda, tőle 
balra a fűszerbolt, a Széman 
patika, a Fotyi féle kocsma, a 
borbély, a szabó üzlete, a kis 
trafik és a híd lábánál az útvám 
házikója. 

Az út másik felén - az előb
biekkel szemközt - az emele
tes vasúti lakóház, az osztály
mérnökségi műhelyek, a kisud
var bódéi szintén tüzet kaptak. 
Velem együtt mások is rohan
tak, s többen sírva kiáltoztak. 
A híd sértetlen maradt, s onnan 
jól lehetett látni az egész leta
rolt területet. 

zememmel hiába kutat-s tam az állomás felvételi 
épületének hatalmas 
tömbjét. A helyén nagy 

romhalmaz. Messzebb, a rende
ző-pályaudvar tájékáról sűrű, 
fekete füst szállt fel. A hídhoz 
közel fekvő, emeletes váltóállító 
torony is összerogyott. Távo
labb a turai toronynak is csak a 
helyét jelezte a rengeteg törme
lék. A vágányhálózat helyén 

mi ankéton Csíki Géza hangsú
lyozta, hogy a KÜF területén 
felvett kárjegyzőkönyvek szá
ma megközelítette az 1330-at. 
Gyakran a fuvaroztató felek 
sem tartják be a rakodási sza
bályzatban előírtakat, ezért sok 
a töréskár. Az ellenőrzések ha
tékonyságának javításával, a 
megyei rendőrfőkapitányság és 
a vasúti rendészet bevonásával 
még eredményesebb megelőző 
tevékenységre van szükség. 

óriási gödrök tátongtak, ben
nük alaktalan vasdarabok, vas
úti kerekek, talpfatöredékek. 
A raktárépület, az állomást át
ívelő gyalogos felüljáró is a 
földre omolva. A feljáratánál 
épült tiszti lakás - az oktatóte
remmel és az irodákkal együtt 
- eltűnt. 

A szőnyegbombázás utáni 
kép azt igazolta, hogy a pilóták 
elég jól céloztak. Egyes szemta
núk állították, hogy 10-15 Libe
rátor egészen alacsonyra eresz
kedett, úgy oldották ki bombá
jukat. 

Az állomásépület mögötti há
rom óvóhely betonfalai is össze
gyűrt papírként roncsolódtak 
össze. Odaérkezésemkor a 
mentőosztag már dolgozott. Kö
nyékig véresen és piszkosan 
szedték ki a hullákat a romok 
alól, és rakták le sorban a pusz
ta földre, miként körvadászaton 
a lelőtt nyulakat szokták. A lég
nyomástól levelüket vesztett 
fák ágain is emberi testrészek 
csüngtek. Az óvóhelyeken sen
ki nem maradt életben. Sok 
vasutast az állomás egyéb terü
letén, a szabadban ért el a vég
zete. A halottakat Repka fuva
ros stráfkocsiján szállították a 
városi vagy az új-hatvani teme
tőbe ... 

későbbi hivatalos fel-

A mérés szerint 614 sze
mély - civil és vasutas 
- esett áldozatul az 

állomás bombázásának. A ren
dező-pályaudvaron reggel álta
lam átadott 716 teherkocsi rako
mányának 90 százaléka elpusz
tult ezen az emlékezetes napon. 
1944. szeptember 20-án, szer
dán 12 óra 45 perckor. 

Halas György 
ny. MÁV-főfelügyelő 

PUBLIC RELA TIONS 

r jt a divatos fogalom? 
/d6szerú gondolatok a MÁV közönségszolgálatár6I 

A public relations egyre divato
sabb fogalmát legkifejezőbben „közvélemény
formálás"-ra lehetne lefordítani. Ám még ennél 
is teljesebb tartalmú a fogalom kitágítása, 
amely szerint „közönségkapcsolat"-ról vagy 
e kapcsolatok szervezéséről van szó. 

A közönségkapcsolat fontossága közvetlenül 
a vállalati stratégiából következik. Ezen belül 
elsődleges cél a vasúti dolgozók megbecsülése, 
ezért meg kell ismertetni velük a kitűzött fel
adatokat, az azok végrehajtásához vezető utat, a 
kötelező viselkedési kultúrát, az utasok teljes 
megbecsülésének kinyilvánítását. Ezek együt
tesen növelik a vasút jó hírét é, szolgáltatása 
megítélésének értékrendjét. 

Az utasok és a fuvaroztatók megbecsülését, 
igényük felelős kielégítését a vasút tekintélyé
nek és befolyásának erősítésével lehet elérni. 

A legtermészetesebb ezen belül számunkra, 
hogy a vasutasok az általános és szakműveltség 
mellett olyan "menedzseri" vonásokkal is ren
delkezzenek, amelyr� építeni lehet. V alameny
nyi munkahelyen, valamennyi beosztásban a 
megismert célok megvalósításán kell munkál
kodni. Ez nemcsak szakvonali munka. A dolgo
zóknak fel kell ismerni az utaskapcsolatok je
lentőségét; fel kell ismerni saját tevékenységük 
és az utasok magatartása közötti összhang 
szükségességét. 

Tudomásul kell venni, hogy a vasúti személy
forgalomnak a fejlődése, a világgazdasági hatá
sok érvényesülése miatt folyamatosan mérsék
lődött. Ez azonban azt is magával hozta, hogy 
gondosabban kell meghatározni a várható 
utasforgalom nagyságát, minőségét és egyéb 
jellemzőit. Így tehát nagyobb szerepet kap a 
prognasztika, a számítógépes tervezés, a fuvar
piaci igények felmérése. Ehhez fel kell adnunk 
munkánk korábbi „meghatározottságát", he
lyette a kereslethez igazodó vállalati rugalmas
ságra, azonnal megvalósítható tervP.kre van 
szükség. A választási lehetőségek közül a leg
megfelelőbb kiválasztása egyszerre gazdasági 
követelmény és szolgáltatói kötelesség. Arra 
kell törekednünk, hogy személyszállításunk áll
ja a versenyt és az összehasonlítást a nemzet
közi vasúti, illetve a hazai társközlekedési válla
latokkal szemben is. 

Szolgálnunk kell a népgazdaság 
célkitűzéseit: a munkába járók, a hivatás/ or
galomban utazók, a környéki, elővárosi, helyi 
és távolsági utasok érdekeit. Ehhez megfelelő 
vonatgyakoriságot kell felkínálnunk, anélkül 
hogy vonatai,1k kihasználatlanul közlekedje
nek. Számunkra nem lehet közömbös hogy köz
lekedő vonataink költségráfordítása mennyire 
térül meg fizetőképes kereslettel. 

Figyelemmel kell kísérnünk az utazások ten
denciaváltását, vagyis az utazási szokások mó
dosulását, amelyhez a piackutatás rendszeres
ségére van szükség. A piackutatás eredményét 
el kell juttatni a vezetés és irányítás részére. 
Ennek során feltárul, hogy melyek a változások 
indítékai, milyen új szükségletek, igények je
lentkeznek, amelyek kielégítéséről gondoskod
ni kell. 

Iparvágány 
kiszolgálás 

Budafok-Háros állomáson 
ahol a balatoni és a pécsi vonatok 
többsége megállás nélkül robog 
keresztül - nem kis feladatot ad 
a vasutasoknak a jó néhány ipar
telep kiszolgálása. Ezek egyike a 
Hungarovin palackozó üzeméhez 
vezet. Felvételeink ott készültek. 

Törekedni kell az utazóközönség bizalmának 
megőrzésére és megtartására. Gondosan kell fi
gyelni a menetrenddel, a várakozási időkkel, a 
kényelemmel, a fűtéssel és világítással, a tiszta
sággal kapcsolatos észrevételekre. Nélkülözhe
tetlen segítséget nyújthatunk ezzel a közleke
déstervezéshez és -szervezéshez. 

Az utazóközönség ér-,.ékenyen reagál az in
tézkedésekre. Megkívánja, hogy értékért azo
nos értéket kapjon cserébe. A megváltott vas
úti menetjegyek ellenében fokozott gondosko
dást, pontosabb közlekedést, tiszta kocsit, jól 
fűtött szerelvényt vár el. Azon kívül, hogy 
hosszabb távú koncepciókkal is javítjuk szol
gáltatásunk minőségét, a változás feltételrend
szerének megfelelően folytonos javító korrekci
ókkal kell élnünk, mert intézkedésünknek a va
lóságot kell szolgálnia. 

Az utasok a vasúti helyváltoztatás során 
eltérő módon viselkednek. Magatartásukat tájé
kozottságuk, gyakorlottságuk, személyiségük, 
koruk, nemük, fiziológiai állapotuk határozza 
meg. Ezt is szem előtt kell tartanunk. Míg a na
ponta utazók zavartalan biztonsággal igazod
nak el a vasúti utasterekben, vágányok között 
és találják meg vonatukat, a nem rendszeresen 
utazókban feszültségek halmozódnak fel már 
az útitervük elkészítésénél, majd utazásuk so
rán is. Márpedig mindez feloldható, akár a kez
deti szakaszban. Erre szolgál a teljes körű, pon
tos és szolgálatkész tájékoztatás. 

Mi azonban bármely körülmények között ta
lálkozzunk az utasokkal, viselkedésünk legyen 
mindig korrekt, udvarias, előzékeny. Mert az 
utasok a stressz ellenére is nyugalmat, kelle
mes utaztatást várnak el a vasúttól mint szol
gáltatótól. És ennek kell alárendelni tevé�en!
ségünket, mivel mi vagyunk az utasokert es 
nem fordítva. Közönségkapcsolatunk megköve
teli, hogy ne ragadtassuk el magunkat soha. 
Még akkor is legcélszerűbb a türelmes maga
tartás, ha az utas tévedett, ingerült volt. N éze
teit kedvező irányba befolyásolni azzal lehet, ha 
sajnálkozásunkat fejezzük ki esetleges mulasz
tásunkért. 

Noha számszerűen nehéz bizo
nyítani, de nyilvánvaló, hogy _a jó tájékoztatá�i 
rendszer növeli a Magyar Allamvasút beve
telét, emiatt ez tehát vállalati érdekünk is. Az 
utastájékoztatásnak ebbó1 eredően mindig 
pontosnak, egyértelműnek, logikusnak, megis
mételhetőnek, stabilnak és rendszert alkotónak 
kell lennie. Ezzel foglalkozik a nemrég kiadott 
Utastájékozatási ismeretek című tankönyv, 
amely hézagpótló műként összefoglalja és rend
szerezi a szerteágazó tájékoztatási feladatokat. 
Az érdekelt informátoroknak most az a felada
tuk, hogy elsajátítsák az ismereteket. Persze, 
nemcsak egy tananyag elmélyítéséről van szó. 
Sokkal inkább arról, hogy a vasút dolgozói ér
zelmileg is megértsék a szemléletváltoztatás 
szükségességét. Annak lényegét, hogy a public 
relations a jó közönségkapcsolat érdekében az 
utasokat miként kell fogadni, kiszolgálni és 
utaztatni. 

Szabó Béla 
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Száz év fegyelmezési krónikája (9.) 

Egyetértésben a szakszervezettel 
Miként Kossuth Ferencz ke- f} áthelyezés székhelyváltoz ményezni - a jogvesztő határ

időkön belül - a már megindí
székhelyvál- tott fegyelmi eljárás folytatását, 

reskedelemügyi miniszter által tatás nélkül, 
1907. évben kiadott Vasúti g) áthelyezés 
Szolgálati Rendtartás hosszú toztatássa� 
időre lerakta a fegyelmi intéz- h) elbocsátás. 
mény elvi és gyakorlati alapjait A szabályzat új tartalommal 
és mintául szolgált az 1914. évi töltötte meg az egyes fegyelmi 
XVII. törvénycikk szerinti büntetések alkalmazásának 
rendtartáshoz, úgy az 1951-ben módját és feltételeit, s az első és 
Bebrits Lajos közlekedés- és másodfokú fegyelmi hatóságok 
postaügyi miniszter által - helyett a fegyelmi jogkör gya
mint a felszabadulás után - ki- korlóit nevezte meg. 
adott első fegyelmi szabályzat A szabályzat kizárta a fegyel
viszonylag ismét hosszabb idő- mi jog gyakorlásából azt, aki: 
re megalapozta és egyben meg- a) az eljárás alá vont dolgo
határozta a megváltozott politi- zóval együtt követte el afegyel
kai és gazdasági helyzet által mi vétséget, vagy ezzel kapcso
megkövetelt munkafegyelem és latban ellene is indult eljárás, 
szocialista munkaerkölcs elvá- b) az eljárás alá vont dolgo
rásait és megállapította a vas- zónak hozzátartozója. 
utas munkavállalók munkafe- Kizárási okra a dolgozó is hi
gyelmi helyzetét. vatkozhatott, s ezt a bejelentést 

Alapvető értékét nem csök- írásban vagy szóban is megte
kentette sem az 1965., sem pe- hette. A dolgozó bejelentését a 
dig az 1968. évben hatályba lé- fegyelmi jogkör gyakorlója bí
pett fegyelmi szabályzat, illetve rálta el, s ha azt megalapozat
az 1980-ban kiadott fegyelmi lannak találta, fegyelmi határo
utasítás. zatot hozhatott. A dolgozó által 

Mind a vasúti szolgálati rend- a fegyelmi jogkör gyakorlójával 
tartás, mind a felszabadulás szemben tett - kizárásra vo
utáni első szabályzat rendelke- natkozó - bejelentés elbírálá
zései lényegében az adott kor sának lehetősége erősen meg
politikai, társadalmi és gazda- k�rdőjele�hető,_annál is inkább, 
sági rendszerének természetes mivel a kizárási okra vonatkozó 
védekezését fejezték ki a kifo- bejelentéssel kapcsolatban ho
gásolható magatartást tanúsító zott intézkedés ellen jogorvos
munkavállalókkal szemben és latnak nem volt helye. 
a cselekmény súlyához mérten 
állapítottak meg különféle bün
tetéseket. Amikor kötelez6 

a fegyelmi eljárás 
Ki követ el A fegyelmi felelősségrevonás 

fegyelmi és a fegyelmi eljárás megindítá
sa, valamint az esetleges felfüg-

vétséget l gesztés a korábbi rendtartások 
és szabályzatok szerint történt. 

A korábbi szolgálati rendtar- Csekélyebb jelentőségű fe
tásból a szabályzat - többek gyelmi vétség esetén a fegyelmi 
között - a következőket vette felelősségrevonást mellőzni le
át: 

, .. hetett, kivéve, ha a fegyelmi el-
a feUeb_b!z!snek a bunte-. járás lefolytatását a jogszabály 

tés véíl;ehaJ!asara nem volt kötelezően írta elő. f gy kötelező 
halaszto hatálya; volt a fegyelmi eljárás ha: 

, a fefn!elmi elj�rás ��i�- a) a bíróság, a szabálysértési 
ditás�ra ?ogveszto hatandot hatóság, az ügyészség vagy en
nem állapitott meg stb. nek jóváhagyásával a nyomozó-

Szabályozatlan maradt vi- hatóság az ügyet fegyelmi úton 
szont az, hogy a fegyelmi bün- való elbírálás végett a fegyelmi 
tetés kiszabása előtt a művezető jog gyakorlójához tette át, 
kötelező meghallgatásának el- b) három napon túli kereső
mulasztása, milyen jogkövet- képtelenséget okozó üzemi bal
kezménnyel járt. Szabályozat- esetért valamely dolgozó fele
lan volt továbbá a rendbírság lőssége kétséget kizáróan meg
alapján levont összeg sorsa arra állapíthaió volt, 
az esetre, ha a másodfokú fe- c) a termelés vezetői eltűrték 
gyelmi hatóság 1 éven belül ha- a biztonságos és egészséges 
tálytalanította az elsőfokú fe- munkavégzés szabályainak 
gyelmi hatóság által fegyelmi mellőzését, 
vétséget nem képező szabályta- d) a vasúttal új munkavi
lanság miatt kiszabott rendbír- szonyba lépő dolgozó ellen a 
ságot, és fegyelmi eljárás lefoly- korábbi vállalata a már megin
tatását rendelte el. dított fegyelmi eljárás folytatá-

illetve annak megindítását. 
Amennyiben a fegyelmi eljá

rás alapjául szolgáló cselek
mény miatt büntető eljárás is 
indult, annak jogerős befejezé
séig el lehetett halasztani a fe
gyelmi határozat meghozatalát. 
A tartalékos katonai szolgálat 
tartamára a dolgozó ellen indí
tott fegyelmi eljárást fel kellett 
függeszteni. Ha a fegyelmi vét
ség miatt előreláthatólag az el
bocsátás fegyelmi büntetés ki
szabása indokoltnak látszott, 
akkor az eljárást folytatni lehe
tett, de az elbocsátást kiszabó 
határozatot csak a tartalékos 
katonai szolgálat megszűnése 
után volt szabad végrehajtani. 

Fellebbezni 
írásban lehetett 

A fegyelmi jogkör elsőfokú 
gyakorlója köteles volt a f egyel
mi határozat meghozatala 
előtt a dolgozót személyesen 
meghallgatni és biztosítani a 
védekezés előadásának lehető
ségét. A meghallgatás elmu
lasztása a kiszabott fegyelmi 
büntetés érvénytelenségét je
lentette, kivéve, ha a meghall
gatásra - szabályszerű értesí
tés ellenére - a dolgozóval 
szemben felróható ok miatt 
nem kerülhetett sor. 

Az írásba foglalt fegyelmi ha
tározatot a dolgozó részére 8 na
pon belül szolgálati úton kézbe
sítési vevénnyel vagy posta út
ján tértivevénnyel kellett kéz
besíteni. 

A dolgozó a miniszter által 
hozott fegyelmi határozat kivé
telével, az első fokú fegyelmi 
határozat ellen, a kézbesítést 
követő tizenöt napon belül a fe
gyelmi jogkör első fokú gyakor
lójánál írásban fellebbezést 
nyújthatott be. A fellebbezésre 
megállapított határidő elmu
lasztása esetén a szabályzat le
hetővé tette a kimentési kére
lem benyújtását. Hat hónap el
telte után benyújtott fellebbe
zés miatt a dolgozó munkavi
szonyával kapcsolatos jogai, bi
zonyos korlátozást szenvedtek, 
így például nem követelhette a 
munkaviszony helyreállítását, 
az eredeti munkakörben vagy 
munkahelyen való foglalkozta
tását és nem támaszthatott hat 
havi munkabért meghaladó kö
vetelést. 

Fellebbezés esetén a másod
fokú eljárás azonos volt az első
fokú fegyelmi eljárásra megál
lapított szabályokkal. Ebből kö
vetkezett, hogy a dolgozót szük
ség esetén a fegyelmi jogkör 
másodfokú gyakorlója köteles 
volt személyesen meghallgatni. 

A fegyelmi jogkör másodfokú 
gyakorlója az alaptalan felleb
bezést elutasította, megalapo
zott fellebbezés esetén pedig az 
első fokú határozatot helyben
hagyhattaj a dolgozó javára 

Az információban kérdezték 

- az illetékesek válaszolnak 
Az elmúlt hetekben a vasuta

sok több közérdekű kérdésre 
kértek választ az információs 
jelentésekben. Közülük most az 
alábbiakra válaszolunk. 

- Szakcsoportonként 
mennyi a ruhatérítés összege, s 
van-e lehetőség a térítési ösz-

szegben részesülők körének bő
vítésére? 

A vasuti egyenruházati utasí
tás szerint az igényjogosult, ter
mészetbeni egyenruhaellátás 
helyett ruhatéritésben részesü
lő dolgozók részére (a szakcso
porttól függően) az alábbi ösz
szegeket kell folyósítani: 

I. II. és III. 
I. II. és Ill. 
IV. és V. 
IV. és V. 

szakcsoportú férfi 
szakcsoportú n6 
szakcsopurtú férfi 
szakcsoportú n6 

1090,- Ft 
930,- Ft 
950,- Ft 
820,- Ft 

Mint látható, a térítés össze
gét a szakcsoport, valamint a 
férfi és női egyenruhák bekerü
lési költségének függvényében 
differenciáltan állapították 
meg. Az egyenruhatérítést a 
természetbeni egyenruhajutta
tás megvonásának részbeni el
lenszolgáltatására rendszeresí
tették, de az nem fedezi annak 
teljes költségét. Mivel a térítés 
béralapot terhel, így annak nö
velése csak az éves bérfejlesz
tés terhére lenne megvalósítha
tó. A vasútnak a szerény bérfej
lesztési lehetőségek miatt, az 
egyenruhatérítés összegének 
növelésére, az igényjogosultak 
körének bővítésére nincs reális 
lehetősége. 

- Van-e lehetőség ana, 
hogy a szocialista brigádkitün
tetéseket egyéni kitüntetésként 
is figyelembe vegyék? 

Van. A hamarosan kiadásra 
kerülő új vasúti munkaverseny
szabályzat már ennek szellemé
ben készült. Az új szocialista 
brigádelismerések közül a vál
lalati, vagy magasabb szintű ki
tüntetések egyéni kitüntetés
nek is számítanak. A Közleke
dés Kiváló Brigádja elismerés-

sel a brigádtagok részére ado
mányozott kitüntetések minisz
teri egyéni kitüntetésnek számí
tanak. A MÁV Kiváló Brigádja 
és a MÁV Kiváló Ihúsági Bri
gádja elismerések vezérigazga
tói kitüntetésnek minősülnek, 
ezért azt magasabb egyéni ki
tüntetéseknél figyelembe kell 
venni. 

- Mikor térítik munkaké
pesség-csökkenés esetén a bal
eseti járadékot? 

Az 1975. évi II. törvény 82. 
paragrafusa szerint, ha a mun
kaképesség-csökkenés a 25 szá
zalékot nem haladja meg, a bal
eseti járadék legfeljebb két 
éven át folyósítható. Amennyi
ben a munkaképesség-csökke
nés a 25 százalékot meghaladja, 
a munkaképesség-csökkenése 
tartamára időkorlátozás nélkül 
jár a baleseti járadék. 
A 17 /1975. (VI. 14.) MT számú 
rendelet szerint a 1. fokozatú 
baleseti járadék két évi folyósí
tása után a jogosultság csak ak
kor éled fel ismét, ha a munka
képesség-csökkenés az utóbbi 
három hónapon át a 25 százalé
kot meghaladta. Ha a munka
képesség-csökkenés ismét 25 

százalék alá száll, a tizenöt szá
zalékot azonban meghaladja, a 
baleseti járadék ennek az álla
potnak a tartamára - legfel
jebb két éven át - ismét jár a 
dolgozónak. 

- Mikor kapják meg a 
nyugdíjasként elhaltak örökö
sei a halál hónapjában fel nem 
vett ellátást? 

A MÁV Nyugdíj Hivatal a 
még fel nem vett nyugellátás 
összegét az igénylőnek, - aki 
általában az elhalálozott öz
vegye - az első nyugdíjjal 
együtt kifizeti. A származékos 
ellátásra jogosult hiányában 
(például ha az elhalálozott vas
utas nyugdíjas felesége már ko
r�bban meghalt) az elhalt 
nyugdíjassal közös háztartás
ban együtt élt házastárs, gyer
mek, unoka, szülő, testvér ré
szére (egymást követő sorrend
ben) utalják ki az ellátást. Eh
hez azonban az igénylőnek be 
kell mutatnia a halotti anya
könyvi kivonatot és egy nyilat
kozatot kell arról írnia, hogy az 
elhalttal haláláig közös háztar
tásban élt. Ezekben az esetek
ben az intézkedés 30 napon be
lül megtörténik. 

Minden esetben az örökösö
désre vonatkozó jogszabályok 
szerint kell eljárni. Ilyen esetek
ben a közjegyzői végzés vagy 
- ha azt bírósági eljárás követi 
- a jogerős végzés, illetve íté-
let alapján és az ott megjelölt 
arányban utalja ki a Nyugdíj 
Hivatal a hagyatékot. A jogos 
örökösök tehát csak hónapok 
múlva - viszonylag hosszú idő 
után - juthatnak hozzá örök
ségükhöz. 

��Jöjjeneh -.náshor is�� 

Vasutasok és rend6rök egyöttmíiködése 
a forgalom biztonságának ellenőrzésében 

Az év elején kötött együttmű
ködési szerződést a mátészalkai 
körzeti üzemfőnökség és a vá
rosi rendőrkapitányság. A szer
ződést elsősorban a vasút-közút 
szintbeni kereszteződés forga
lombiztonságának ellenőrzésé
re kötötték. Ebben az évben el
ső alkalommal augusztusban 
ültek URH-s kocsiba a rendőr
ség és a MÁV képviselői. Kar
dos Gyula balesetvizsgáló, Ba
yer Ferenc őrmester, a közleke
dési osztály képviselője és Úr 
István a közbiztonságiaktól. 
Mátészalka állomáson kezdő
dött az ellenőrzés, mert az utób
bi időben megnövekedett a tár
sadalmi tulajdon elleni bűncse
lekmények száma. A közelmúlt
ban is exportáruval, ruhanemű
vel, illetve konzervvel rakott 
kocsit törtek fel. 

Mátészalkáról Csenger állo
másra vezetett az út. Az utóbbi 
hónapokban ott is előfordult lo
pás. Az állomáson alig van ko-

csi, teljes a rend a rakodóvágá
nyokon. f gy a Zöldért exportte
lepének iparvágányán tekint
jük meg a rakodást, az áruvé
delmet a telep vezetőjével 
együtt. Jól esik hallani: ,,Jöjje
nek máskor is!" 

Természetesen a közút rend
jét is éberen figyelték a rend 
őrei. Egy rutin ellenőrzésen de
rült ki, hogy a közeli mgtsz sze
mélygépkocsi-vezetőjének jog
osítványa hónapok óta érvény
telen. A javakorabeli, őszes ha
jú gépkocsivezető talán félt az 
orvosi vizsgálattól? . .. 

Porcsalma-Tyukod megálló-, 
rakodóhelyen szintén közleke
déssel kapcsolatos hiányosság
ra figyeltek fel az ellenőrök. 
A szolgálati helyen, ha a máso
dik vágányon végeznek tola
tást, akkor az útátjárót fedező 
fénysorompó megtiltja a közút 
közlekedését. Eddig rendben 
van minden, csak a tolatás be
fejeztével, ha az útátjáró érinté
se nélkül fejezik be a tolatást, a 

sorompó továbbra is voros 
fényt jelez. Ilyen esetben a tola
tást végzőknek, illetve a megál
ló-, rakodóhely dolgozóinak kell 
- a leszabályozott módon - a 
közutat szabaddá tenni. Ha 
nincs ott Kardos Gyula baleset
vizsgáló a rendelkezésről elfe
ledkeznek. 

Általános vélemény volt, 
hogy a szintbeni közút-vasút 
kereszteződésben szabályosak 
a táblák, a rálátás a vasúti pá
lyára szinte mindenütt biztosí
tott. Kivéve Mátészalkán, a 

debreceni vasútvonalon lévő 
fénysorompó előtt, azt a ma

gasra nőtt gaztól, gyomtól nem 
lehet látni. 

Az első ilyen közös akciót si
keresnek értékelték a résztve
vők, s a jövőben is szükséges
nek tartják a társadalmi tulaj
don és a közút-vasút közleke
dés rendjének megóvása érde
kében. 

Zsoldos Barnabás 

Ez a fegyelmi szabályzat sát kezdeményezi vagy a jog-
1965. október 31-ig volt érvény- vesztő határidőn belül kéri a fe
ben. November l-én lépett ha- gyelmi eljárás megindítását. 
tályba dr. Csanádi György köz- Az eddig ismertetett rendtar
lekedés- és postaügyi miniszter tásoktól és szabályzatoktól elté-
34/1965. KPM szám alatt ki- rően először került sor a fegyel
adótt utasítása a vasutas dolgo- mi vétség elévülésének szabá
zók fegyelmi szabályzatáról. lyozására oly módon, hogy 
E szabályzat a Munka Tör- amennyiben a fegyelmi jogkör 
vénykönyve végrehajtási ren- gyakorlója, a fegyelmi vétség 
delete alapján a munkaügyi elkövetéséről több mint három 
miniszterrel és a Vasutasok hónapja tudott, vagy az elkö
Szakszervezetével egyetértés- vetéstől több mint egy év eltelt, 
ben került megállapításra. fegyelmi eljárást már nem le-

egészben vagy részben megvál- ,---------------------------------------

Ettől az időtől kezdve már hetett indítani. Amennyiben 
mellőzhetetlen szerepet kapott fegyelmi vétséget is megvalósí
a fegyelmi szabályzat egyes tó magatartás miatt indított 
rendelkezéseinek végrehajtásá- büntető eljárás bűnösséget 
val kapcsolatban a szakszerve- megállapító, vagy az ügyet fe
zet egyetértési jogának gyakor- gyelmi útra terelő határozattal 
lása. fejeződött be, a jogerős bírósági 

A fegyelmi vétségek tételes határozat közlésétől számított 3 
felsorolása helyett a szabályzat hónapon belül, illetőleg annak 
megállapítja, hogy „Fegyelmi jogerőre emelkedésétől számí
vétséget követ el az a dolgozó, tott egy éven belül lehetett fe
aki a munkaviszonyával kap- gyelmi eljárást indítani. A fe
csolatos kötelezettségét vétke- gyelmi vétség elkövetése után 
sen megszegi, ideértve azt az munkahelyet változtató dolgozó 
esetet is, amikor munkaviszo- új vállalatánál is lehetett kezde-

toztathatta, hatályon kívül he
lyezhette, valamint az eljárást 
megszüntethette. Jogában állt a 
fegyelmi jogkör másodfokú 
gyakorlójának az is, hogy az el
ső fokú elbírálás során észlelt 
szabálysértést orvosolja, a fe
gyelmi jogkör első fokú gyakor
lóját - iránymutatás mellett -
új eljárásra utasítsa. 

A másodfokú fegyelmi hatá
rozat ellen - rendes úton - to
vábbi jogorvoslatra lehetőség 
nem volt. 

dr. Konkoly Gyula 
(Folytatjuk) 

nyához nem méltó magatar- ------------------------
tást tanúsít. " 

A fegyelmi vétséget elköve
tőkkel szemben a következő fe
gyelmi büntetések voltak alkal
mazhatók: 

a) megrovás, 
b) szigorú megrovás, 
c) egyes kedvezmények és 

juttatások megvonása, 
d) más munkakörbe történ6 

beosztás azonos vagy alacso
nyabb munkabérre� 

e) lefokozás, 

MIÉRT NINCS BŰFÉKOCSI? 
A közelmultban Szegeden voltam, ahonnan a Miskolcig 

közlekedö gyorsvonaton utaztam haza. Csaknem 25 tokos me
leg volt, ezért társaimmal elindultunk a bis1trókocsi ke
resésére, hogy szomjunkat enyhítsük. De nem volt szeren
csénk. As elsö kocsihoz érve a vonatvezetö közölte, hogy a 
vonaton se■ étszolgálat, se■ bisztróltocsi nincs. 

A választ megköszönve visszamentünk a hel;rünltre, s 
közben arról beuélgetttink, hogy vajon az UtaaelUtó Vál
lalatnalt ne■ érné- e meg egy három igazgatóság területén 
át, csaltne■ hatórás menetidövel közlekedö gyorsvonaton 
bisztrókocsitltö1lekedtetni? 

Gyorsan, pontosan, kényelmesen 

Utas voltam a TGV expresszen 
A közelmúltban tu

ristaként Franciaor
szágban jártam. Már 
Toulouse-ban elhatá
roztam - amikor az 
ottani állomásfőnök 
bemutatta az állomás 
létesítményeit , 
hogy utas leszek a Pá
rizs-Lyon között 
közlekedő híres exp
resszvonaton, amely
nek neve TGV, azaz 
Train a Grande Vi
tesse, vagyis nyersfor
dításban, nagy sebes
ségű vonat. 

Közismert a francia 
vasút személyszállítá
si kultúrája. A jegy
pénztárakban számí
tógépek segítik a dol
gozók munkáját, a 
kórházi tisztaságú elő-

csarnokokban menet
jegylyukasztó auto
maták vannak. 

A pályaudvaron 
már az előző napon 
szemügyre vettem a 
narancssárga színű, 
áramvonalas TGV
szerelvényeket, majd 
tanulmányoztam a 
menetrendet. Napköz
ben kétóránként in
dulnak a TGV vona
tok. A főváros és az 
ország második legna
gyobb városa között 
közlekednek. A Pá
rizs-Lyon közötti tá
volság 512 kilométer. 
A menetidő két óra. 

A jegyváltás sem 
okozott gondot. 
A pénztáros (szinte 
minden állomáson 

férfi) az adatokat be
táplálta a terminálba. 
A képernyőn is látha
tó adatokat a jegyíró 
automata rögzítette, 
majd kiadta a helyje
gyet. Ára 10 frank, 
azaz 55 forint volt. 

Másnap elfoglaltam 
helyem a 2-es számú 
kocsi 62. számú ülé
sén, amely pasztell
színű bútorszövettel 
bevont fotel volt. Min
den ülés háttámláján 
lenyitható asztalka 
van étkezés, olvasás, 
levélírás céljára. A ko
csik termei:ek, egy 
sorban három ülés 
van. 

Az expressz nyolc 
órakor indult és pon
tosan tízkor érkezett 

Lyonba. Az 512 kilo
méteres úton sehol 
sem állt meg. A pá
lyán közúti-vasúti 
szintbeni keresztezés 
nincs, és végig másfél 
méter magas drótkerí
tés akadályozza meg, 
hogy ember vagy ál
lat a pályára tévedjen. 

A 250-280 kilomé
teres sebességgel ha
ladó, nyolc kocsiból 
álló szerelvény termé
szetesen ragyog a tisz
taságtól. A mellék
helyiségekben hideg
meleg víz és elektro
mos kézszárító van. 
Ez az expressz már a 
XXI. század vasútját 
sejteti. 

Zalavári László 
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Rendezvénybrigád a Keletiben Csengetés előtt 

Az Utasellátó állja a versenyt A Kffszegi MÁV Nevelffotthonban 
Országos tanácskozás - korszerűsítések, tervek és elképzelések 

A MÁV Kőszegi N evelőott
hon kultúrtermében augusztus 
22-én és 23-án rendezték meg a 
nevelőotthonok - 30 éve már 
hagyományos - országos tan
évnyitó értekezletét és tudomá
nyos tanácskozását. Az ország 
öt vasutas-nevelőotthonának 
110 pedagógusát dr. Kurucsai 
László, a MÁV Vezérigazgató
ság szakosztályvezető-helyet
tese köszöntötte. Az eseményen 
ott voltak a művelődési minisz
térium, a vasutas-szakszerve
zet, a szombathelyi MÁV igaz
gatóság és a tszb, valamint a 
kőszegi párt- és tanácsi szervek 
képviselői. 

kérdezem Csöndes János igaz
gatót. 

- Az idei tanévkezdésre be
fejeződött az 1,5 millió forintos 
költséggel épített vizesblokk te
lepítése - mondja. - A nyár 
elején felállított új kerítésünk 
800 ezer forintba került. 
Ugyanennyibe kerül a nyár 
elején elkezdett villamos felújí
tás. A tantermek fényerőssége 
nem érte el a 100 luxot a kívá
natos 200-zal szemben. Most ez 
az érték 300 fölé emelke
dik . . .  

műsorral. A hagyományos lab
dajátékokon kívül birkózhat
nak, asztaliteniszezhetnek gyer
mekeink. A Szabó-hegy oldalá
ban nemrég kaptunk a tanács
tól egy egyhektáros erdőterüle
tet. Egy 70 négyzetméteres fa
ház környékén sátrakat állí
tunk fel, és már vannak padok 
és székek. A víz és a villany be
vezetése után - a legjobb ta
nulmányi eredményt elérő cso
portok - ősszel és tavasszal a 
hétvégéket ott tölthetik. Tervez
zük továbbá, hogy intézetünk 
18 holdas területén halastavat 
és csónakázótavat alakítsunk 
majd ki. 

Egy rendezvény, ahol a brigádtagok szolgálják ki a résztvevőket 
A nevelőotthonokban folyó 

munkát a vezérigazgatóság ta
nulmányi szakfelügyelője, Eg
ressyné Fogas Anna értékelte. 
Dr. Barkóczi nona, az ELTE 
docense tudományos előadást 
tartott a résztvevőknek. A kő
szegi városnézést követően, 
Balczó András olimpiai bajnok 
filmvetítéssel egybekötött él
ménybeszámolója következett. 
Az értekezlet zárása előtt, más
nap került sor Peterdi Edének, 
a bicskei állami nevelőotthon 
igazgatójának az előadására a 
gyakorlati munka tapasztalata
iról. 

Megtudjuk, hogy a villany
szereléssel együtt elkészül a fal
ba süllyesztett központi televí
zióantenna-rendszer kiépítése. 
Ezzel a zárt láncú televíziózás 
feltételeit is megteremtik Kő
szegen. Már csak egy kép
magnóra lesz szükség ... 

Szó esik a 60 tagú országos 
hírű kórusról. A háromszoros 
aranykoszorús együttesnek 
már két rádiófelvétele volt. Két 
alkalommal voltak úttörőkate
góriában az év kórusai. Számos 
külföldi útjukon kívül több al
kalommal szerepeltek országos 
rangú hangversenyeken. Leg
utóbbi meghívásuk 1985. május 
19-re szól a Nemzeti Galériába. 
Újjászerveződött a 30 tagú fú
vószenekar, amely május else
jén már bemutatkozott a kisvá
rosban. 

A Keleti pályaudvar Utasel
látó étterme is megszépült a 
centenáriumra. Így még inkább 
alkalmas reprezentatív rendez
vények lebonyolítására. Nem 
csoda, hogy számos vasutasren
dezvénynek ad otthont a Keleti, 
vagy ennek az étteremnek a 
személyzetét hívják meg, hogy 
más intézményekben szolgálják 
fel az ízletes készítményeket. 
Zimmer Tamás rendezvényfe
lelős tapasztalt szakember, 
1947 óta dolgozik a vendéglátó
iparban. 

- Miniszteri szintű fogadá
sok megszervezése is a felada
taink közé tartozik, és gyakran 
kapunk megbízást a MAV Ve
zérigazgatóságtól is - kezdi a 
beszélgetést Zimmer Tamás. -
Hozzánk tartozik a kormányzati 
váróterem is. Szorosan együtt
működünk az országban műkö
dő utazási irodákkal. Szeret
nénk, ha szolgáltatásainkat 
minél többen élvezhetnék. A 

lengyel utazási irodával olyan 
egyezményt kötöttünk, hogy 
szeptembertől december 22-ig 
ötnapos turnusokban érkeznek 
hozzánk étkezni a hazánkba lá
togató lengyel turisták. Talán 
csak a berkeinken belül tudják, 
hogy esküvői ebédek, vacsorák 
elkészítésére és szervirozására 
is vállalkozunk. 

Legutóbb a BVKH kongresz
szusi termében 250 személy ré
szére szolgáltak fel tízórai cí
mén hidegkonyhai készítmé
nyeket, hűsítőt és kávét. Ilyen
kor a pincérek és a többi sze
mélyzet már hajnali ötkor mun
kába áll. A huszonöt felszolgáló 
három brigádban, váltott mű
szakban dolgozik. Olyankor, 
amikor külső megbízásnak 

tesznek eleget, akkor az egyik 
éppen nem szolgálatos brigádé 
ez a feladat. Igyekeznek mindig 
a rendezvény stílusának és a 
megrendelők igényeinek meg
felelően összeválogatni a fel
szolgálókat. 

- Tulajdonképpen a mun
kánk elismerését jelenti az 
utóbbi rendezvény. Hiszen a 
Skála Metróban is van vendég
látóipari szolgáltatás, csak egy 
emelettel feljebb kell menni -
szól közbe Márkus Jenő üzlet
vezető. - Ez azt bizonyítja, 
hogy versenyképesek vagyunk. 
Itt említeném meg azt is, hogy 
első félévi tervünket teljesítet
tük. Az előirányzott 45 millió 
100 ezer forinttal szemben, 46 
millió 758 ezer forint volt a 
bevételünk. Bízunk abban, 
hogy a második félévben is 
megfelelünk a követelmények
nek. 

- Hogyan lehet az állandó
an változó, nehezedő gazdasági 
feltételek között okosan gazdál
kodni és becsalogatni az utaso
kat az étterembe és a büfébe? 

- A büfénkben körülbelül 
egy hónapja bővítettük a kíná
latunkat - veszi át a szót Zim
mer Tamás. - Olyan ételeket 
ajánlunk, amilyenek nem jel
lemzőek általában a pályaudva
ri ellátásra. Például hurkát, kol
bászt, pizzát, hamburgert, grill
csirkét. Úgy tapasztaljuk, hogy 
emelkedett a bevétel, ám az is 
igaz, nem egészen olyan mér
tékben; ahogy szerettük volna. 
De az új termékek bevezetésé
hez, elfogadtatásához hosszabb 
idő kell. A színvonalat itt is ál
landóan emelni kell. 

- Mi teszi ezt a kollektívát 
versenyképessé? 

Építkezok figyelmébe! 

Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 

Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatotl 

Időt, pénzt takarít meg vele, mert 

- Úgy gondolom, hogy gaz
dag választékunk és az ízletes 
ételek. Akármit rendelnek tő
lünk, bármilyen nehéz előte
remteni, mindent megszerzünk. 
Libamájat, kaviárt, ringlit vagy 
sörkülönlegességeket, amire a 
megrendelés szól. A meleg éte
leknél pedig az ízekre, a zama
tokra ügyelünk. 

- Létszámgondok? 

- A bérek sok gond forrá-
sai - tájékoztat Márkus Jenő. 
- Igaz, vállalatunk vezetősége 
nemrég rendezte a cukrászok 
és szakácsok bérét, ám így sem 
tudunk konkurrálni a rivális 
vendéglátóipari vállalatokkal. 
Ahogy nyílnak az új hotelek, ét
termek, sajnos mindig megérez
zük, mert ilyenkor csökken a 
létszámunk, a legjobb szakem
bereinket csábítják el. Azt is 
meg kell mondani, hogy akadt 
köztük már olyan, aki visszatért 
hozzánk. Még pincérekből csak 
van utánpótlás, mivel évente 10 
fiatal szabadul nálunk, ám ta
karítót vagy mosogatót már na
gyon nehéz találni. Jelenleg 5 
szakácsunk van, de legalább 
nyolcra volna szükségünk. 

- A jelenlegi bérezéstől 
nem várhatunk csodákat - te
szi hozzá Zimmer Tamás. -
Ráadásul jóval nagyobb a jó 
szakácsok iránti kereslet, mint 
ahányan a szakmában dolgoz
nak. Így a kevésbé kiválóak is 
könnyebben érvényesülnek. Mi 

pedig szeretnénk a mieinket 
megtartani, hogy továbbra is 
változatos ételekkel, gasztronó
miai különlegességekkel lep
hessük meg megrendelőinket. 

- esik -

A vendégek elutazása után 
körbejártuk az 1913-ban átadott 
és azóta a vasutas fiataloknak 
otthont és nevelést adó intéze
tet. Kőszegen a 71. tanév kezdő
dik. Frissen meszelt tantermek 
és építkezők, szerelők egyaránt 
megtalálhatók. A nyárvégi le
vegővel keveredő festék igazi 
,, becsengetési" illatot áraszt. 

- Min dolgoznak még? -

- Hány diáknak csengetnek 
be Kőszegen? - érdeklődöm 
tovább. 

- Az 1984185-ös tanévben 
közel 250 általános iskolás kez
di meg a tanulmányait - foly
tatja Csöndes János. - Lesz 
egy óvodáscsoportunk is, és 
több középiskolába járó vas
utasgyereknek ad elhelyezést 
és ellátást intézetünk. 

A tanulmányi munkát szak
körök segítik. Ilyen a repülő- és 
hajómodellező, az eszperantó, 
az orosz levelező, a bélyeggyűj
tő, a természetbúvár, a mate
matikai, a fotó, az MHSZ-klub, 
a labdarúgó, a kézilabda és a 
birkózó ... 

- És a szórakozás? - kér
dezem tovább az igazgatót. 

- 15 televíziónk közül kettő 
színes. Van saját mozink, heti 

Kőszegen a gyerekek magas 
szintű ellátását és nevelését 94 
dolgozó látja el, amelyből 29 jól 
felkészült pedagógus. Az össz
munka kitűnő . . . Talán nem 
érdektelen, hogy a már említett 
felújításokon kívül a Kőszegi 
MÁV Nevelőotthon éves költ
ségvetése 20 millió forint ... 

Nem kis áldozat a vasút 
részéró1 . .  

Sz. Jakab István 

0
,.

,. ' 'l ' " S ' " rsegva tas zegvaron 
A közelmúltban vonult 

nyugdíjba Krauser Gyula, 
szegvári állomásfőnök. 
Negyvenkét évig állt a MÁV 
szolgálatában, s ebből 32 
esztendeig Szegvár állomás
főnöke volt. 

Szegváron sok olyan vas
utas dolgozik, akiket az uta
sok és a fuvaroztatók egya
ránt becsülnek helytállásu
kért, szakmai tudásukért. 
Sok fiatalt nevelt ilyen vas
utassá Krauser Gyula. 

Történeteket mesél arról, 
hogyan működtek együtt a 
helyi Puskin téesszel vagy a 
konzerv gyárral. Nem ismer
tek lehetetlent, mindig a kö
zösség érdekeit tartották 

szem előtt. Krauser Gyula 
aktív közéleti tevékenységet 
is folytatott. Tanácstag volt, 
ellátta a helyi művelődési 
központ gazdasági vezetői 
teendőit is. Jelenleg is a 
nagyközség népfront bizott
ságának elnökhelyettese, és 
a takarékszövetkezet ellen
őrző bizottságának a veze
tője. 

Nyugdíjbavonulása nap
ján meleg szeretettel bú
csúztak tőle a munkatársak, 
a fuvaroztató vállalatok ve
zetői, a nagyközség társadal
mi szervezeteinek képvise
lői. Annyian voltak, hogy 
alig fértek be szegvári laká
sába. 

Mi maradt meg a hosszú 
vasúti szolgálat után nyuga
lomba vonult állomásfőnök
ben? 

Megmaradt azoknak az 
embereknek az őszinte be
csülése, akikkel évtizedekig 
együtt dolgozott. Ebből táp
lálkozik Krauser Gyula jo
gos önbecsülése. Emelt fővel 
adta át a szolgálatot. Ám az 
emberi kapcsolat soha nem 
szakadt meg a vasúttal, a fu
varoztatókkal, a községgel. 
Krauser Gyula állomásfő
nök nevét piros betűkkel je
gyezték be Szegvár község 
krónikás könyvébe. 

Fogas Pál 

Ballagás az Úttörővasúton 

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 
szá llíttatója, 
az Országos Érc és 
Asványbányák, 
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 orszá� valamennyi 
megyeszékhelyi TUZÉP-telepén. 

Az elköszönő nyolcadikosok Még egy utolsó közös utazásra fel ... 

A szülők, hozzátartozók., ismerősök a különvonaton érkező ballagó-
Eljöttek a drezdai úttörovasutasok is, a hagyományos eseményre kat várják a Széchenyi-hegyi állomáson 



Vas megye alkotmányünnepi 
rendezvényeinek egyik kiemel
kedő eseménye volt Szombat
helyen, a Haladás VSE ú; mun
kacsamokának az átadása és az 
ezt követő ünnepi nagygyillés. 
A vasutas-egyesület sporttele
pén, közvetlenül a füves labda
rúgópálya mellett a Rohonci út
ra néz az új létesítmény. 

Modellez6k 

sikerei 

Az idén 75 éves a magyar 
modellezés. Az ebből az alka
lomból rendezett országps mo
dellezóversenyen, a rádiótávirá
nyítású motoros mtlreJjüló kate
góriában Stefel Győző, (a MÁV 
Modellező Klub tagja) országos 
bajnokságot nyert. 

A Szeged Kupa rádió-távirá-
' nyitású hajómodellversenyen, a 

navigációs kategóriában Fe
rencz János szerezte meg a 
győzelmet. A 15 cm3-es robba
nómotoros kategóriában Soós 
Vince 2., Rudnai János pedig 3. 
helyezést ért el. Pénzes Gábor, 

- Bripd alakult. Az isasze
gi I-es főpályamesteri szakasz 
huszonkét dolgozója - a közel
gő pártkongresszus tiszteletére 
- XIII. kongresszus néven bri
gádot alaldtott. Felajánlásokkal 
csatlakoztak a kongresszusi és 
felszabadulási versenyhez. 

- t)zemijtoptú. A· nagy
kanizsai vasutasok nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban a 
helyi állami gazdaság hűtőhá

- Véradú. Augusztusban 
véradónapokat rendeztek a za
laegerszegi körzeti üzemfőnök
ségen. A két nap alatt 67 vas
utas adott vért téritésmentesen. 

zában tett üzemlátogatást. Bok- .------------, 
sai Endre, a hűtőház vezetője FELIÚV ÁS 
kalauzolta a vendégeket és is
mertette az ott dolgozók mun
káját, a konzerválás technoló
giáját. 

Az átadási ünnepségen meg
jelent Koszon,,s Ferenc, a Vas
utasok Szakszervezete főtitká
ra, Molnár István, a megyei 
pártbizottság titkára, Horváth 
La,;os, a szombathelyi városi 
pártbizottság első titkára, az 
MSZMP Vas megyei párt-vég
rehajtóbizottság tagjai, dr. Ist
ván Lajos professzor: a Haza
fias Népfront .megyei bizottsá
gának elnöke, Szabó László, .a 
megyei tanács elnökhelyettese 
és Czinzek Miklós, a városi ta
nács elnöke. Ott voltak az 
OTSH, a MÁV Vezérigazgató
ság és a megyei TSH képviselői 
és a megyéből elszánnazott dr. 

a szabadon repülő gumimoto- - Clésezett a bizalmi tes
ros kategóriában a győri Rába tület. A székesfehérvári körzeti 
Kupa versenyen ebben az év- üzemfc5nökség szakszervezti bi
ben negyedik alkalommal ért el zottsága augusztus 22-én bizal-Bemuaató � u fhmepeég u1'n ifjúsági aranyjelvényes szintet. mi testületi ülést tartott ame-

------------------------. lyen megtárgyalták a MÁV kolvezésben, beruháúabu és ki
vitelezésben kitűnt résztvev6k
nek, majd Koszorus Ferenc át
adta a létesítményt Kapronczai 
János vasútigazgatónak, a Ha
ladás VSE elnökének. 

Hegedűs Csaba, a birkóz6k szö. 
A munkacsamok 40 millió fo

vetségi kapitánya, olimpiai rintba került. Mérkőzések al
aranyénnes. kalmával 500 szurkoló buzdít-

hatja a vasi zöld-fehéreket. 
A munkacsarnok előtt ren�e- A ját.éktér 66. x 30 méteres, 

zett ünnepségen Ko4zorus Fe- hasznos belinagassága 7,3 mé
renc mondott beszédét. A fótit- ter. A munkacsarnokban négy kár megemlékezett az alkot- sportolói öltöző, blr6i, orvosi 
mányról; az új kenyefl'61. majd szoba és edzői öltözők kaptak 
arról beszélt, hogy a jöv6ben helyet. A terem kispált,ás lab
keményen keU dolgozni reális daf'ÚgcS,:,, röpl,abda-, kosctriáb
céljaink megvalós(túa érdeké- da- á kézilabda.-mérlc6zlsek 
ben. lebon.flolítására alkalmas. 

A fóW;kár ü,qnep.i beszéde A TKU> l&átmlev8 f'ázébea e, 
� .Jc:o� rcüros llal.Qdk sporlolój fanodátc � 
fjazkat61!s � a tiiutqf6t VBlt Mnw�, � 
V• me�Taniai � ��'� 
V�t �atója � ti� � 
���'át��� 

Dr. Balázs Ákos lett 
a BVSC ügyvezető elnöke 

Szeptember l-t61 új vezető 
került a BVSC élére. Az eddi
gi ügyvezet6 elnök, Hopp Bé
la ugyanis nyugalomba vonu
lása miatt felmentését kérte. 
Az egyesület elnöksége au
gusztus 30-án megtart(>tt ülé
sén érdemeinek elismerése 
mellett felmentette elnökségi 
tagaágiból és ÜaYVezet6 elnö
ki tisztségéből. Egyidejűleg 
dr. Balázs AkÓst, az OTSH és 
a bizisszervek javaalatira ko
opWta az elnökségbe és-meg
vilasztot"1 a BVSC ügyve2et6 
elnöWnek. 

Az eln� ülésen� 
vo'lt Koazorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet f6titlw-a, 
8"m1Jlc;,Ma, MÁV •ve,.érigaz,, 

gató-helyettes és Páder János, 
az OTSH elnökhelyettese. 

A BVSC elnöksége dr. Ba

lizs Ákost ügyvezet6 elnökké 
választotta. Az ülésen Koszo
rús Ferenc f6titkir · a bizis
szervek nevében sok sikert ki- · 
vánt az újonnan választott 
ügyvezet6 elnöknek. 

Dr. Balázs Ákos vasutas 
csalidböl szirmazik. Neve 
nem ismeretlen a vasutas 

lektív szerződés 1984. évi módo-
sításának javaslatait, a vasuta
sok besorolási szabályzatát. 

- Khándulás. A monori, 
vasutasok nyugdíjas csoportja 
a közelmúltban buszkirándu
lást szervezett Sopronba és Fer
tődre. Megtekintették a műem
lékeket, múzeumokat és a híres 
Eszterházy kastélyt. 

- Nyuedfjasok tagyG.lése. 
A salgótarjáni vasutasok önálló 
nyugdíjas csoportja a közel
múltban taggyfilést rendezett. 
Fazekas József elnök tájékoz
tatta a tagokat az elmúlt félév
ben végzett mUJlkáról, a 
segélyezésr61, üdültetésrol, va
lsmiilt a bizalmiak tevékeny&é
gér61. 

Éneki 
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bonyolítjuk le; évfflte mmtew szállftá9ainak töl)b mint egy- -�]kál�� ar �-
27 milU6 tonna e.%pQrt-, imP(Wt- harmada a SzovjetunÍ6b61 in- � • � 
á"'t szállítaftCllc a két on.iág dul, illetve oda tart. Az import- Hajón éven- k6rillbelül m.- onóafl.�_;llf.t�i 
közlekedén v4Uqlatai. Az egy- forplomban többnyire hc, fél millió toMa 41'1-'$ezik ha-· 1a�� �t -�il'tlillláJ.,.,'Y.! 
re nagyobb 4rufo�• fuft• kolda;. ftili,ril, -m4t,jna, gép ,s �ba a Szov,ieturuob61; f6- ak A konatrp,kci6k �W� 
rozó-szállftó v'1lalatolrt61 foko- sz� bkekUc, az ex- ként vasérc, uén • killönféle � � a� 

� � Mésüroe Andráa �hely� zott er6feszftéseket kíván. � jci réuét élelmiazerek, friss épít&myagok. Magyaro�l vee.6bb � • t hallptJ& (Laeako Ddikó felvétele) 
A magyar-szovjet közleke- zöldség, gyümölcs, húsáru, ga- megközeJ!t&eg félmilli6 tonna ki>m� � 

Közl.ekedéstudományi kentése, tovébbá a vasutasok dési kapcsolatokat alágazaton- bona, konzerv, könnydipari ter- �t - �váréazt gabonlt - gokkal bfr6; � Jú,ndv$ ki.
vasúti szakosztálya munka- és szociális köriilrné- ként hossz<i távú két- illetve mékek, gépek, autóbUD()k te- V1SZ11ek v.ben a szomszédps or:- 8]�8'.ban � ar.akeln· 

tási önáll6 szakosztálya nyeinek fokozat.os javítása. több oldalú egyezmén;ek sza- szilt ki. szágba. 1-ek is köae,Q� 
_ - ei:i,, a SZOT okta- Ezek közül f6képpen azokat bályozzák. Ezek megszabják az A zavartalan vasúti szállftá-

Ugyanakkor szép � rm;. 
kozpontjában rendezte emelte ki, amelyek a fuvarozta- áru- és személyszállítás feltétel- k sarkalatos „H ható A leggyorsabban? �ek magyar rep�

éei ua
k-

ber 12-14. között afu- tói kapcsolatokra, az együttinű- rendszerét és egyeztetik az ér- �-
J>?•uua a ,._ embereket a S2<>�6ban: 

ttat6k és a MÁV együtt- ködésre leginkább hatnak. dekekeL Az adott szállítási fel- kön:11�� .. c:8� A kölcsönös köz6ti szállftáao- az elmúlt 15 év alatt rmntea 
., si konferenciá;át. A ta- - Bővítjük a személyszáUí- adatokat a rendszeres ten,- :

0 • JQ ��-,. se kat az 1966 óta érvényben lev6 250-en szereztek tel86 fokú k'-
kozást Földvári László ny. t6 vonatokon a poggyász- és egyeztetö tá7"f11Jalásokmí hatá- ,J� a záhQnyiri �gazgat6- köz<iti fuvarozási egyezmény pesítést. 
· melyettes, a KTE _!!lnö- expresszáru-szállítást és az rozzák meg. Ezenkívül számos 

g � u:::t óta
alig�at6efg alapján bonyolltja le a két or-

nyitotta meg, majd Adám egyéb szolgáltatások körét - más területen is kialakult az' �
u 

ka 

;:n en 
� szág. É'lfente mintegy 10 ezer o·ub f ·11dési n, a városi tanács elnöke mondotta a vezérigazgató-be- együttinllködés, így például a � ��

b
t�= tehergépkocsi, �on szállít J eJ 

�tötte a több mint kétszáz lyettes. - Fe;l.esztfü,k a sze- szállítás műszaki-technikai, 
e ·et h tár�t � la 

a árut Magyarország és a Szov- szakaszbm 
i'éaztvev6t. mélyszáUítás tá;ékoztatási szervezési feladatainak kidolgo- �VJ 

a . . Y g jetunió között. Mindkét irány-
.A bevezet6 el6adás kereté- rendszerét, növel;ü.k a menet- zásában, a szakemberképzés-

s
� 

k kapa
;;

tása
áruk

� gom:;t ban els6sorban a gyors továbbf- A közl.ekedési tervfcoofdiná,
ben dr. Bajusz Rezső, a MÁV ;egyirodák számát. Jegykiadó ben és -továbbképzésben, vala- �;:� m; 

to�bbí�Y� ly
s tást igényl6, kényesebb tenné- ciós biz:ottáág konzulücióin 

�a kiemelte, hogy automaták beállításával és a mint különböz6 kutatási témák- zet • � két fél 'köm.e, : keket viS7.ik a köiutak� i8Y elqietes,11, e'1ezt$ék a közle-
J;:Jíl!.V':v@,1bilati nyeresége egy- részmunkaid6s fogZallcoztatás ban. ��� t!sz_ m például gyógyszereket, veaiá- �,és•�� 

�ttken. négy éve még hét- ktter,esah"1el kivá:n;uk az '1'Ut; konfekcióipari cikkeket, ki- vetk-.9 � 
volt, az idén ez várba- utazóközönség igényeit ;abban Vasutasok A két ország közötti utasfor- sebb gépeket, s6t még napos- kes feladataiL Dzerint az ex-

Mtommilliárd forintot tesz kielégítem. Erősitfü,k a MÁV galmat nyáron három, télen pe- csibét is. portforgalomban 19-20, az im„ 
_. idő alatt az évi tfzmilliár- szolgáltatásainak megismerte- munkaversenye dig két pár gyorsvonat szolgál- _ . portban �g 5-8 százalékos 

beruházás hatmilliárdra tése érdekében a reklám-pro- .. .. . .. ja. A külkereskedelmi árufuva- mennyiségi növekedésre lehet 
vissza. A nehéz anyagi pagandát. Bővít;ük szállítmá- A két ország kozotti kozleke- rozásban nem meghatározó a számítani. 
tet súlyosbítja a már kró- nyozási tevékenységünket. dési kapcsolatokban a.1egjelen- Az importszállftásokban je- repülögépek szerepe, de annál 

s létszámhiány. Ezt követő- A MÁ VTRANS-irodát rövide- tősebb szerep a vasútra hárul. lent6s szerepel tölt be a Barát- nagyobb jelent6ségük van a 

::f'aísch Nándor, a VOLÁN sen MÁV Idegenforgalmi és A közös feladatokat a vasúti ha- ság és a Testvériség cs6vezeték. személyszállításban, az üzleti M.GY. 
tok központjának vezér- Szállítmányozási Igazgatóság
tója a VOLÁN és a MÁV gá szervezzük át. 
lat_rendszeréról beszélt. A legjelent6sebb szabályozá- Az őszi BNV-n 

MA V gazdálkodási kon- si, támogatási altematíva meg. · 
az új vállalati konst- valósulása esetén 1500 kilomé

TECHNIKAI BRAVÚR 

keretében" címmel tar- ter hosszú pálya korszerií.sité
meg előadását Mészáros sét, közel 70 kilométer ú; vonal 

, a MÁV vezérigazgató- és 125 kilométer második, illet
se. Egyebek között ve hannadik vágány építését 

súlyozta: már az év ele;én tervezzük. ötszáz kilométernyi 
pítható volt, hogy a vonal villamositása is a tervek 

vállalati gazdálkodása a között szerepel. Hatására az 
tív szabályozás keretei üzemeltetési költség évi 

·-it nem lehet önjinanszíro- 200-250 millió forinttal csök
A jelenleg csaknem stagná- kenne. 

tási tevékenység színvo- A villamos vontatás rész-
bb, a társadalmi fejlődést aránya így 1990-re megközelíti 

szolgáló ellátása azt kí- a 70 százalékot. A járműpark 
hogy a MÁV már fejlesztését lényegében a jelen

W és a VII. ötéves terv- legi állománnyal, annak ;obb 
mint nyereségérdekeltségű kihasználásával kell megolda. , közszolgálati vállalat ni. A hálózat villamosításával 

· k. Az ilyen keretek kö- lépést tartva, továbbá a város 
Mi,emeltetést támogatja áp- környéki forgalom kulturáltabb 

batározatával az Allami lebonyolítása céljából a villa. •�g is. mos vontat6járművek, motor
:-'6íev.es terv - miként vonatok benerz,sét&ék kell -el

- a vállalatok szabá- söbbséget '1vemtü.k. 
zerét a jövedelem- és A vállalati bels6 mechaniz-

bályozás terén módo� mus korszenlaitése, az ösztön
nt6sen. A Jiiwdelem- zési-érdekel� kapcsolö)lt 
zás korszeriisltésének er6sítése ugyanolyárt fontos, 
c,l;a olyan gazdálko- mint a fuvaroztató pannerek, 
lUtelek �a, kel, a VáSUtat igénybe v.ewkkel 
eUJmozdítJák a 11állat- való viszonyunk ina'á alapokra 

.. ,aet, enWeilc "W,tete-- líélyezése. 
etá� -An•� ..... -

�-- belül'. � ki MémJ,o'i � 
� hdr,,;, -tm,lrori hivcital110-;; 

�� n�•w�� 

.. tpoJI. Ml+ � 

Megnyilvánult a vasút 
üzletpolitikai törekvése 

Számft6g6pes összeköttet6s 
Záhony és Debrecen között 

.. . A Kalmár Lászl6 ifjúsági tartott érdeps, figyll!l@mfelkelt.6 
_ A szeptember 1�. és 23. ko- A pavilon mellett elhelyezett számítástechnUcai konferen- el6adást. Moln4,� Snl4gfji zott rendezett ŐSZI BNV-n a automata csomagmeg6rz6k ciát a közelmúltban tartották Erzs'1Jet p�tervezc t·' .,;A �V a hagyomán.ros �vilon- előtt sorba� állt a közönség. meg Debrecenben az Orvostu- VT 20/20-as kisáz.inútógép fel

Ján kí� a vásár kozpo�tjában, A MÁV kiállítását ü.zl.etpoli- dományi Egyetemen. Témija adata a ZAIR-ban" clnill elC,.. 
valamint az I-es szár_nu kapu tikai törekvés jellemezte. az elektronikai és infonnattkai adásával aratott sikert. 
mellett információs irodát és Nyolcféle tájékoztatót nyomtat- rendszerek alkaJrnadsa volt. 
;eggpénztárt mllködtetett. tak erre az alkalomra. A külföl- Hat szekcióban 32 e16adás Ezú� sikerült bJr8olatot 

Sok dolga volt az ott szolgála- diek közül is jóval többen ke- hangzott el �mtem a konferencián � 
tot te]jesft6 vasutasoknak, mert resték fel a MA V-�vilont, mint �gép és a Zéhob� 
a vasút által adott 50 százalé- máskor. (Sere.t Mil&ál.tmé nem- A MÁV Számítástechnikai nu1köd6 R-32-es tipls(ladlni-

kos kedvezményt jóval többen zetközi inlonnátomak a forgal- Ozemének í:dhont,i területi � � a 9' nem Ida-= 
vették igénybe, mint korábban. masa�� id�kben szinte szussza- üzemegységéb61 hAnnan mu- �� = � 

A hagyományos �vilonban násnyi ldeJe sem volt.) ta
� ��a=J:n�� az üzel1'e8Ysélfsd1Qít6fép-,md.• 

most nem állltottak ki tárgya- Ugyancsak újdonságnak szá- nyi. aw 87.eréaJ.e J& 
kat, gépeket, mégis sok látoga- nútott az is, hogy a Keleti; pá- ren�rt. M� t,ivcfflM 
tót vonzott az el6csamokban lyaudvar '• a BNV között na.. programterve:J6 „V� 6trakó- ,_ ................ t 
felszerelt terepasztal, amelyet ponta 14 vonatot közl.ekedte- körzeti operatív �tógépes 
- nyitütól zárásig - felváltva tett a MÁV. rendszer kialakftá,a" cmnmel 
három úttör6vasutas kezelt. s. 8. 
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Ot kiJzség állomása 

Mándok két kérése 
A mándoki állomás a Máté

szalka-Záhony közötti vasút
vonalon fekszik, s a záhonyi 
üzemigazgatósághoz tartozik. 
Az állomás 1907-ben épült, 
mindössze három vágánnyal, 
amit a németek a háború idején 
felrobbantottak. Ideiglenesen 
helyreállították, de a korszerű 
átépítés csak 1958-ban történt 
meg; ekkor jött az első 424-es 
masina, amelyet a falusiak 
megcsodáltak. 

Később tovább épült az állo
más vágányzata. Eperjeske ren
dező pályaudvar építése idején 
az összes anyag Mándokra ér
kezett, így jócskán megnőtt a 
kocsiforgalma. Korábban az ál
lomás vezetőin kívül egy forgal
mista és két váltókezelő teljesí
tett szolgálatot. Jelenleg 25-en 
dolgoznak itt. 1981-ben, amikor 
egyesültek Tornyospálcával, 
45-re szaporodott a létszám. 

Mándok állomás elég nagy 
áruforgalmat bonyolít le. Ta
valy mintegy 2500 széleskocsit 
raktak meg autóbusszal, az őszi 
idényben pedig csaknem két
ezer kocsit adtak fel exportal
mával. Az állomásiak szükség 
esetén besegítenek az átrakás
ba is. Gyakori a fa-, illetve acél
küldemények átrakása. 

Mint Tukacs Géza állomásfő
nök elmondta, jelentős a sze
mélyszállítás is, hiszen öt köz
ség tartozik az állomáshoz. Az 
eddig terjedő vonalszakaszon 
végzik egyébként a MÁVAG
szerelvények futópróbáját, 
ezenkívül ha a szükség úgy 
hozza, kocsikat is tárolnak, fő
leg az olajtelep átfejtéséhez. 

Hadd essen néhány szó az itt 
dolgozókról is. Tukacs Géza fő
felügyelő 40 évvel ezelőtt Máté
szalkán kezdte a vasúti pálya
futását órabéres átalányosként. 
Egy éven belül szinte az összes 
szakvizsgát megszerezte. 1957 
óta Mándokon állomásfőnök, 
nyolcszoros kiváló dolgozó. Az 
idén a Szovjetunióba jutalom
üdülésre utazik. 

Érsek Lajos forgalmi szolgá
lattevő 1961-ben pályamunkás
ként kezdte, majd raktárnok
ként teljesített szolgálatot. 
1965-ben Miskolcon elvégezte a 
segédtiszti tanfolyamot. 
1971-ben került Mándokra. Há
rom ízben Kiváló Dolgozó ki
tüntetéssel ismerték el jó mun
káját. 

Balogh András raktárnok 
ugyancsak pályamunkásként 
kezdte szolgálatát, még a hábo
rús években. Becsületesen dol
gozott, tanult. Olyan gyakorlat
ra tett szert, amit később is 
hasznosítani tudott. Univerzá
lis ember. De többen vannak 
még a hozzájuk hasonlóak. 

Végül két kérés. Évek óta 
mondogatják: ihatatlan a mán
doki állomás vize. Ezért szeret
nék, ha bekötnék az új, községi 
vízhálózatra. A szolgálati lakás 
egyébként már onnan kapja a 
jó vizet. A másik: nincs raktár
helyiség, s az expressz- és 
poggyászárut nem tudják meg
felelően elhelyezni. Ennek meg
oldását is sürgetik. 

Szőgyényi Bertalan 

A nyugdíjasokért tették 
A debreceni igazgatóság szakszervezeti bizottsága a nyá

ron társadalmimunka-akciót szervezett a nyugdíjasok támo
gatása érdekében. Az egyik csoport a Derecske és Konyár 
közötti pályaszakaszon segített a pályakorszerűsítési mun
kában. A másik, száz fős csoport kocsitakarítást végzett a 
debreceni állomáson. A munkából lányok, asszonyok, férfi
ak egyaránt kivették a részüket. Élen jártak a szocialista 
brigádok. 

A tár�adalmi munkáért járó pénzt - csaknem tízezer fo
rintot - a nyugdíjba menők búcsúztatására, a kisnyugdíja
sok megsegítésére fordítják. 

Lajos bácsi nyugdíjasai 
Nehezen tudtam rábírni a 

beszé!getésre. Mit lehet róla 
írni? 0 nem érdekes. Külön
ben is mikor? Szerda kivéte
lével szinte állandóan vidé
ken van. Szerdán van a fo
gadónapja. Ha rá tudok vár
ni, ezen a napon jöhetek. 
Nem akar megsérteni, de 
megérthetem, neki minden 
újságcikknél fontosabb az őt 
felkereső nyugdíjas vasutas. 
Ha lesznek nála, várnom 
kell . . . Ha így jó? Meg
egyeztünk. 

Nem akármilyen alkalom
ból kerestem a találkozást 
Bartos Lajossal, a szombat
helyi területi szakszervezeti 
bizottság nyugdíjas szerve
zőjével. Lajos bácsi 75 éves, 
15 éve látja el tisztét és má
jus elseje alkalmával a Szak
szervezeti Munkáért arany 
fokozatával tüntették ki. 

Nehezen indul a beszélge
tés. Az egykori állomáskeze
lő 12 gyermekének egyike, 
aki 1928-ban raktári mun
kásként került a MÁV köte
lékébe, sok helyen megfor
dult életében. 

- Dolgoztam Celldömöl
kön, Sárváron és Szombat
helyen - emlékezik Bartos 
Lajos. - 1945-ben elkötelez
tem magamat a párttal és a 
szakszervezeti mozgalom
mal. Egy ideig politikai 
munkás is voltam. A hajda
ni segédmunkás 1969-ben 
az igazgatóság osztályveze
tőjeként mehetett nyugdíj
ba. 

Hogy jól dolgozott, azt a 
kitüntetések egész sora bizo
nyítja. Pihenni utána sem 
tudott. Kortársait, a nyugdí
jasokat karolta fel a Nyugat
Dunántúlon. Nehéz posztot 
vállalt a területi szakszerve
zeti bizottságon. 

- Ellentmondásos a 
nyugdíjasok helyzete -
folytatja tovább. - Óriási 
különbségek vannak a 
nyugdíjak között. A legtöbb 
gondot a hátrányos helyze
tű nyugdíjasok jelentik. Se
gélykérelmeket írok helyet
tük a helyi tanácsoknak és a 
vasutas biztosító egyesüle
tekhez. Ha szükséges, sze
mélyesen járok el érdekük
ben és minden ügy elintézé
sére visszatérek. Nagyon há
lásak érte ... 

- Mekkora a nyugdíjas 
vasutasok létszáma? - kér
dezem. 

- Területünkön több 
mint 10 ezer nyugdíjas él. 
Ennek fele szakszervezeti 
tag. 13 nyugdíjas . csopor
tunk és három önálló alap
szervezetünk van. Vala
mennyi alapszervezetünk
nek megfelelő az elhelyezé
se. Legutóbb Vonyarcvas
hegyen 70, Balatonfüreden 
128 idős vasutast sikerült té
rítésmentesen üdültetni. 
Elértük, hogy valamennyi 
szolgálati helyen minden 
esztendőben ünnepélyesen 
köszönnek el a munkából 
megfáradtaktól. 

- Gondjaik? 
- Legnagyobb problé-

mánk a nyugdíjas szakszer
vezeti tisztségviselők örege
dése. Örömmel mondhatom, 
hogy vannak 79-80 éves bi
zalmijaink is. Mindenesetre 
jó lenne „fiatalítani" ... Fá
jó, hogy egykor magasabb 
beosztást betöltő, nagyobb 
nyugdíjat élvezők nem vál
lalnak funkciót a szakszer
vezetben. 

Sz. Jakab István 

MAGYAR VASt;TAS 

Ifjúsági parlament Hatvanban 
A hatvan-salgótarjáni pálya

fenntartási főnökség a közel
múltban ifjúsági parlamentet 
rendezett Hatvan állomás okta
tótermében. A parlamenten 
nyolc szolgálati hely fiataljai 
vettek részt. 

Kerepesi Pál pft-főnök be
számolt a gazdasági feladatok 

MARADANDÓT ALKOTTAK 

végrehajtásáról. ismertette az 
1981-84. évi ifjúsági politikai 
intézkedési terv megvalósítá
sát. A fiatalok elmondták javas
lataikat, gondjaikat, majd meg
vitatták és elfogadták az 
1986-ig szóló intézkedési tervja
vaslatot. 

Találkoztak a régi szb-tagok 
A debreceni körzeti üzemfő

nökség szakszervezeti bizottsá
ga augusztus 24-én találkozót 
rendezett a több éve nyugállo
mányban levő szakszervezeti 
bizottsági tagok részére - a je
lenlegi szb-tisztségviselők rész
vételével - az állomás nagy 
oktatótermében. 

Ceglédi Sándor, a szakszer
vezeti bizottság titkára kifejezte 
elismerését azoknak a munka
társaknak, akik 1954 óta tevé
kenykedtek a testületben. El
mondta, hogy sok küzdelem, le
mondás és bizakodás árán 
olyan maradandó értékeket 

hoztak létre az szb egykori tag
jai, amelyekre most büszkén te
kinthetünk vissza. Az elmúlt 
időszakban ezenkívül olyan 
nemzedék nőtt fel, amely méltó 
folytatója a csaknem 40 éve 
megkezdett szakszervezeti 
munkának. 

A bensőséges ünnepség vé
gén népi zenekar és a régi kul
túrcsoport tagjai szórakoztatták 
a volt szakszervezeti bizottsági 
tagokat. A jó hangulatú beszél
getés során elérzékenyülve ele
venítették fel a régi emlékeket. 

Simon Ödön 

Érdemes társadalmi 
munkás 

Szép hagyomány, hogy al· cserebere. A F6ti 3. számú 
kotmányunk ünnepén meg- Általános Iskola szüUn 
emlékeznek azokról, akik munkaközösségének nyolc 
társadalmi munkájukkal se- éve vagyok az elnöke. 
gítík településük fejlődését. Szekeres László ennek a 
Országszerte számos akti- közösségnek a segítségével 
Vistát köszöntöttek ebból az feldolgozta Fót elmúlt négy 
�alomb61, így Fóton is. évtizedének történetét, ame
A kitüntetettek között volt lyet korhű bélyegekkel is il· 
egy vasutas is. Szekeres lusztrált. A könyvért a kö
Lászlót, a MÁV Dunakeszi zelmúltban a Bélyeggyűjtők 
Járműjavító Üzem munka- Országos közgyűlésén MA· 
verseny-felelősét, a község� BEOSZ aranyjelvénnyel 
ben végzett tevékenységé- tüntették ki. Az iskolához 
ért, a Hazafias Népfront sok szállal kötődik még 
nagyközségi bizottsága Ér- azért is, mert két kislánya 
demes Társadalmi Munkás ebben az iskolában tanul. 
ellsmefésben részesítette. Az Alkotmány ünnepén En azt vaUom, �WY adták át azt a nyolc tanteraz emb_er ne csak a munka- mes iskolát amelynek a vahelyén dolgozzon a kőz�ss� lóra váltástÍért mi szülők is gért, �nem ti lakóheiy� is nagyon sokat tettünk. Az én vállal3on részt a település- kezdeményezésemre indult fejlesztésben - mondja Sze.. az a gyűjtési akció, amelyker� László. nek eredményeként a lakos-- Ön lakóhelyén, Fóton só

g 130 ezer Ft-ot adott a 
milyen társa1almi tevékeny• köz jcivára. A pénzből a tan• séget folytat. termeket díszít6 tárgyakat 

· - Nem is tudom. melyik- függönyöket vásároltunk. kel kezdjem, hiszen évek óta . . 
sokirányú társadalmi elfog- -.. M1 a titka ennek a pel-
laltságom van. Ma is öröm- dás osszefo�nak? 
mel gondolok vissza arra az - Nem hiszem, hogy«
időszakra, amikor 1964-ben tokról besz�lhetnénk. Egy-
néhány társammal �együtt szerűen a?Tol van sz6, hogy 
megalak.Itottuk az általános az itt M_�berek szeretik a 
iskola bélyeggyűjtő szakkö-- lakóhelyüket. De nemcsak a 
rét, amelynek én vagyok a ��ös munkában talál�nk 
vezetője, A 20. éve működő oromet. Gyakran mewunk 
szakkörnek 150 fóti kisdiák együtt színházba, tóöb M• 
a tagja. Már elnyerték a Pest pos au!<5bu.szkirá.mt� 
megye legjobb ifjúsági szak- Szlovákiába. .ú,�közetebb 
köre clmet is. Minden vasár· októberben 90 tagu. csoport
nap délel6tt összejövünk az tal a Szovjetunió természeti 
iskolában s ott rövid el6-- kincseivel ismerkedünk, s 
adást �k a filatélia újdon• 'közösen szőjük az: ú.;abb 
ságaiból. Utána kezdetét ve• .,álmokat". 
szi a mindig nagyon várt Vetési Imre 

ZALAEGERSZEGEN 

Magasított peronok 
Házi ünnepség keretében 

szeptember 4-éo átadták ren
deltetésének Zalaegerszegen a 
most épített magasított perono
kat. Az eseményen ott voltak a 
megye, a város és a vasút veze
tői, többek között dr. Kustos 
Lajos, a városi tanács elnöke és 
Kerényi Zoltán, a Zala megyei 
Tanács közlekedési osztályának 
vezetője. 
· A vasúti pályaudvaron a for

galom kizárása nélkül folyt az 
építkezés. Az utasok türelem
mel viselték az átépítés viszon
tagságait, és· folyamatosan vet
ték birtokukba az elkészült ré
szeket. 

A március 5-én kezdődött 
építkezés során két, egyenként 
300 méter hosszú magasított 
peront hoztak létre. A második 
és harmadik vágány közé egy 

szélesebbet, a négyes és ötös 
közé pedig keskenyebbet épí
tettek. Az első vágány meg
emelt peronjával együtt most öt 
sínpár mellett van magasított 
peron. A Zalaegerszegről indu
ló és oda érkező személyszállító 
vonatok utasai így már kényel
mesen, baleseti veszély nélkül 
szállhatnak le és fel. 

A munkálatokat nehezítette, 
hogy az építkezés területén, a 
sínek alatt 16, a második világ
háborúból származó lövedékre 
bukkantak. A vá�lan és ve
szélyes „leleteket" a néphadse
reg tűzszerészei távolíto�k el. 

A most befejezett munkála
tok a kapcsolódó építkezések
kel együtt 17 ,3 millió forintba 
kerültek. 

üakab) 
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,,Körkörös
„ 

nevelés 
az egészségvédelemben M ivel szervezett társadalomban élünk, szükség van 

rá, hogy az egészségnevelés is megalapozottan, tu
dományosan folyjon, az egészségnevelési szakhá

lózat ezekre a tudományosan feltárt eredményekre támasz
kodjék. A központi tervek, irányelvek végrehajtásához per
sze megfelelő szabadság is kell, hogy mindenütt a helyi 
sajátosságoknak megfelelően dolgozzák fel a kapott szem
pontokat. Nemcsak ellenőrizni, nemcsak koordinálni, ha
nem támogatni is kell az egészségnevelést a társadalom
nak. 

A MÁV keretén belül az egészségnevelés a Közegész
ségügyi Intézet koordinálásában funkcionál. Évi egészség
nevelési ajánlásokat készítenek. Ezt megküldik az üzem
orvosoknak, akik a tervet lebontják, s a saját területeiken 
alkalmazzák. 

Kézzelfoghatóbban kell a jövőben ezeket az ajánláso
kat realizálnunk. Konkrét helyekre és helyzetekre 
épített egészségnevelésre van szükség. ,,A témát" 

nemcsak általánosságban kell ismertetni, ezért az egész
ségnevelésnek ismernie kell az adott terület orvosi, gyógyí
tói, üzemegészségügyi stb. problémáit. Csak így lehet az 
egészségnevelést hatásosan és eredményesen alkalmazni. 

Az egészségnevelés eredményessége - eredő. Hiába 
tartjuk meg az előadásokat, neveljük a dolgozókat, ha a 
műhelyben a helyzet változatlan marad! Egyértelmű a 
komplexitás, a korreláció az egészségnevelés és a munka
hely, valamint a vezetők „hozzáállása" és a népgazdaság 
teherbíró-képessége között. Az egészségnevelés körkörös
sége akkor érvényesül, ha azt követik a szolgálati főnöksé
gek, műhelyek munkavédelmi, higiéniai és egyéb, a dolgo
zók egészségét védő intézkedések. Hiába tartunk előadást 
a zaj károsító hatásáról, ha a műhelyben semmit nem tet
tek a zajcsökkentés ellen. A műhelyfőnökök így vehetik át 
a „stafétabotot" az orvostól, és változtathatják át az egész
ségnevelést - gyakorlattá. Itt is érvényesül a tétel: az el
mélet talpköve a gyakorlat. 

z utazóközönség egészségnevelésére már több mód-A szert alkalmaztak. Várótermekben kiállításokat 
rendeztek, fali híradókat rendszeresítettek, leporel

lókat szórtak szét a fülkékben, sőt még a hangosbemondót 
is felhasználták az egészségre való „agitálásra". Talán 
nem érne bennünket a maximalizmus vádja, ha /elvet
nénk, hogy praktikus lenne a MÁV-nak az utazóközönség 
által könnyen hozzá/érhető, vasúti egészségnevelési hír
adót létrehozni. Az utazás alkalmas az olvasásra. Ezt a 
lehetőséget nagyon ki lehetne használni az egészségneve
lés érdekében. 

Lelkesedni önmagában nem elég, bár az egészségneve
lők hite megelőzheti a betegséget, ha átsugárzik_ azokra, 
akik meghallgatják és megfogadják a tanácsot. Es ne f e
ledjük az 1973. évi egészségügyi világnap jelmondatát: 
,,Az egészség otthon, a családban kezdődik!" 

Elsősorban - példamutatással! 
Dr. Veress Sándor 

Ütközopontban 
Huszonöt év határállomáson 

Grósz György kürtösi ke
reskedelmi hivatalnok nem
rég ment nyugdíjba. Vas
utas volt az édesapja is, 
akárcsak apósa és két sógo
ra. Őmaga pályamunkás
ként kezdte 1944-ben, majd 
1945 tavaszán szülőfalujá
ban, a kétegyházi községhá
zán dolgozott. A tanácsok 
megalakulásakor Dobozon 
volt tanácstitkár, onnan húz
ta vissza a szíve a vasúthoz 
1955 végén. Másodszorra 
Lökösházán kezdte a szolgá
latot, s 1959-ben került Kür
tösre. 

- Akkor, 25 évvel ezelőtt 
milyen volt a határállomás? 

- Legjobban a számok 
jellemzik: csak 9 vágányon 
bonyolódott a ki- és belépő, 
évi százezres kocsüorgalom. 
1970-ben már 30 vágány és 
külön rendezőpályaudvar 
állt a forgalom rendelkezé
sére. Nagy a fejlődés a mű
szaki és szociális épületek 
tekintetében is, bár meg
jegyzem, hogy az utóbbiak 
még most készülnek. Mégis, 
mondhatom, ég és föld a kü
lönbség az akkori és a jelen
legi helyzet között. 

Munkájának jó részét a 
Petőfi szocialista brigádban 
végezte. 

- Igen. Mindjárt a hat
vanas évek elején, ahogy a 
szocialista versenyr.10zga
lom megkezdődött, létrehoz
tuk a brigádokat, köztük a 
mi komplexbrigádunkat is 
27 taggal, s ez azóta is mű
ködik. Ennek nagy jelentő
sége volt és van mind az 
egyéni helytállás, mind a kö
zös munka szempontjából. 
Mindig van segítség, ha kell 
valahová: kocsifelíráshoz, 
rakományigazításhoz. Ez 

nemcsak az időmegtakarítás 
miatt fontos, de valutameg
takarítást is jelent. Mert, ha 

csak öt perc is a csúszás éj
fél után, egész napos kocsi
bért kell fizetni minden va
gonért. 

- Nehezebb-e a szolgálat 
a határállomáson, mint más
hol? 

- Igen. Itt derülnek ki a 
máshol keletkezett szállítási 
hiányosságok a kocsik téte
les átadásakor és átvétele
kor: a megcsúszott rako
mány, a hiányos fuvarlevél 
vagy melléklet, az is, ha 
nincs állatorvosi bizonyít
vány, netán a kiviteli enge
dély is elkallódott. Sajnos, 
ilyesmi előfordul ma is. 
Amit útközben mások nem 
vettek észre, arra itt fény 
derü� s a hiányosságokat 
gyorsan pótolni kell. 
A munka egyre több, a lét
szám pedig kevesebb. Ezért 
olyan fontos a brigádok jó 
összmunkája. 

- Ön mindig végzett 
szakszervezeti munkát, je
lenleg is az üzemfőnökségi 
szakszervezeti bizottság el
nöke. Legutóbb megkapta a 
Szakszervezeti Munkáért 
kitüntető jelvény arany fo
kozatát. 

- A szakszervezet a szü
letéstől kezdve foglalkozik 
az emberekkel, és én na
gyon szeretem az embere
ket. Összefűz bennünket a 
munka, a gond, az öröm, a 
sokrétű feladat, melyből a 
legtöbb érdekvédelmi. Igaz, 
ez ütközőpont is lehet, mert 
állást kell foglalni. Ez több
nyire nem kellemes, és sok 
fáradsággal jár. A vitákban 
néha összeszólalkozik az 
ember, ez velem is előfor
dult már, de a barátság ma
radt. Ám tulajdonképpen ez 
adja a munka szépségét és 
örömét. 

Vass Márta 
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MIT KELL TUDNI RÓLA? 

\-1 A G \ A R V A S l T A S 

„HÁZI ÚJÍTÓK" NAGYKANIZSÁN 

Készülnek a jövő évi 
újítási :feladattervek 

Ha hiányzik kétszáz kilowatt. • • 

A k6..U mOhely fala flJ �• 0n clDb6r6a 
aa 1300 k� Cmltttegy OOO t6eriia, df
aelmoadony • MAV nagykanlual vont.atMI f6-
n61us6g6nek vlaallen6116•1 · pr6bapadj6n. 
A epeollille laerend..._ � f6k6nt • 
v.....-taeok 6nlk..16nyeg6ben ad• o6lt uolg61-
Ja, amit • g6pkooelaervlaekben • Nkpacl. Ez 
azonban m6a. mint a t6bbl, heaonl6 o6lt uol
g616 berenda .... T6bbet „tud .. ,, kevesebb em
bert lg6nyel. • Jobban aegftl • -•reNik mun
kltjlat. Hál 6jft6e. 

rését egyszerűsíti - magyaráz 
a művezető. 

- A legjelentősebb újítás a 
csatlakozófej. Egy óra alatt fel
szerelhető. és 32 pólust hoz ösz
sze. 

A szakmailag jól megalapo
zott, gondosan előkészített, köz
érthető újítási feladatterv -
amennyiben azt széles körben 
propagálják - hozzájárulhat az 
újítók céltudatos, tervszerű te
vékenységéhez. A megnöveke
dett gazdasági követelmények 
ismeretében várható, hogy a 
szolgálati helyek egyre fokozot
tabban igénylik, szorgalmazzák 
a kisebb és nagyobb jelentő
ségű, de mindenképpen hasz
nos kezdeményezéseket, az újí
tási javaslatokat. A vezetőknek 
ezt ösztönözni kell. Az ösztön
zés egyik eszköze minden szol
gálati helyen az újítási feladat
terv is. 

Alapvetö 
szempontok 

A feladattervben kell ráirá
nyítani a dolgozók figyelmét a 
legfontosabb műszaki és üzem
szervezési problémák, felada
tok megoldására. A szolgálati 
helyeknek azt tanácsoljuk, 
hogy az újítási feladattervet az 
év közben felmerült, újabb 
helyi feladatokkal, megoldásra 
váró problémákkal egészítsék 
ki. 

A feladatterv tartalmát te
kintve alapvető követelmény, 
hogy 

- a termelési, gazdálkodási 
feladatok végrehajtása során 
keletkező akadályok elhárítá
sával kapcsolatos komplex 
megoldásokat tartalmazzon; 

- tartalmilag és időbelileg 
egyaránt legyen összhangban 
a vasút éves műszaki-gazda-
5ági tervével, különösképpen a 
konkrét műszaki-fejlesztési cél
kitűzések és intézkedések meg
határozásával; 

- az úgynevezett közvetlen 
termelési célok mellett tartal
mazza a dolgozók egészségvé
delmével, a munkavédelemmel, 
a munkakörülményekkel, a 
kulturált utazással, annak ja
vításával összefüggő problé
mákat, s mozgósítson ezek 
megoldására; 

- tartalmazza annak a 
meglevő állapotnak (körülmé
nyeknek) a leírását, amelyen 

változtatni kellene, és jelölje 
meg a lehetőségek figyelembe
vételével az elérendő célt, a vo
natkozó előírásokat, követel
ményeket; 

- utaljon a fellelhető szak
irodalomra, esetleg a beszerzé
si forrásra is; 

- jelölje meg a kitűzött fel
adattal kapcsolatban azt a sze
mélyt, szolgálati helyét és tele
fonszámát, aki fel világosítást, 
szakmai tanácsot nyújthat; 

- tüntesse fel a kitűzött kü
löndíj mértékét. 

Ami ez utóbbit illeti, a Vasúti 
Újítási Szabályzat szerint helyi 
jelentőségű feladatoknál 500 Ft
tól 1500 Ft-ig, igazgatósági je
lentőségű feladatok megoldása 
esetén 1500 Ft-tól 3000 Ft-ig, or
szágos jelentőségű újításnál 
3000 Ft-tól 5000 Ft-ig terjedhet 
a különdíj összege. Ezt a javas
lat elfogadásától számított har
minc napon belül ki kell fizet
ni. Tartalmazza a feladatterv 
ezenkívül az újítók anyagi elis
merésének módját, mértékét, 
valamint az egyéb feltételeket 
és szabályokat is. 

Helyi témák 
feltárása 

Az újítási feladattervi témák 
összeállítása közben különös 
gondot kell fordítani a demok
ratikus elvek érvényesítésére. 
A feladattervi téma módszeré
ben vegye tekintetbe, hogy a 
megoldásban a dolgozók nagy 
tömege is részt vehet. E célból 
javasoljuk a MÁV Vezérigazga
tóság tervgazdasági és mű
szaki fejlesztési szakosztálya 
által szerkesztett „Feladattervi 
témakereső lap" felhasználását. 
A témakereső lapokat a szocia
lista brigádoknak és az irányító 
munkakörökben foglalkoztatott 
dolgozóknak, csoportvezetők
nek azzal kell megküldeni, 
hogy munkaterületüket az ott 
dolgozókkal közösen vizsgál
ják meg, és mindazokat a prob
lémákat tartsák szem előtt, 
amelyek megoldása előmozdít
ja a termelékenységet, az ön
költség csökkentését, a forga
lom zavartalan biztosítását, a 

DOLGOZOK AZ ISKOLAPADBAN 

munka- vagy üzemszervezést. a 
balesetek megelőzését stb. 

Az előző évben már meghir
detett, de még megoldatlan fel
adattervi témákat nem kell új
ra kiírni, hiszen azok továbbra 
is érvényesek. 

Hogy ez az eredeti ötlet mit 
ér - a szovjet mozdonygyár
tók is eljöttek megnézni -. azt 
számokkal támasztják alá az al-
kotók. 

.. 

Az 1984-ben meghirdetett fel
adattervek témáinak túlnyomó 
többsége (a MÁV sajátos szer
vezéséből és feladatából adódó
an) műszaki jellegű feladat. 
Ezért a feladatok meglehetősen 
egysíkúak. Mégis fontos többet 
tenni annak érdekében, hogy 
ne csak elenyészően forduljon 
elő átfogó jellegű munka- és 
üzemszervezési téma. A fel
adatterv készítésénél, illetve 
összeállításánál kerülni kell a 
kampányszerű munkát. 

Gondoltak egyet, s mi lett belőle? 

- Korábban négy ember 
egész délelőtt a műszereket 
kapcsolta a különféle pólusok
ra, s a hibázás lehetősége még 
akkor is fennállt. Ma a hiba
források teljes kizárásával két 
ember alig egy óra alatt elvég
zi ugyanezt a munkát. 

Irányadó 
a vusz 

Helyes volna, ha a javasolt 
feladattervi témákat bizottsági
lag felülvizsgálnák. A bizottság
ban az elbírálón kívül vegyen 
részt az újítási ügyintéző, a 
szakszervezet és a KISZ képvi
selője, valamint azok az illeté
kes irányító beosztású dolgo
zók, akiknek munkaterületén a 
megoldásra váró problémák 
közvetlenül felvetődtek. 

A feladattervi témákat -
meghirdetésük előtt - koordi
nálás céljából minden év szep
tember 15-ig az illetékes igazga
tósági osztályhoz fel kell ter
jeszteni, s onnan továbbítják a 
közvetlen felügyeleti szervhez. 
A jóváhagyásról minden év no
vember 30-ig értesítik a felter
jesztő szolgálati helyeket. 

Az érvényes újítási feladat
tervre benyújtott megoldás kü
löndíját az újítási díjból nem 
szabad levonni. A feladattervi 
különdíj elszámolására és kifi
zetésére az újító szolgálati fő
nöksége illetékes. A nyugdíj
alapba a kifizetett összeg beszá
mít. 

Az újítási feladatterv ügyin
tézésénél a Vasúti Újítási Sza
bályzat 44. paragrafusának elő
írásai az irányadók. 

Dr. Gyóni Béla 

Csakúgy, mint a többi vonta
tási üzemegységhez, ide is a 
nyolcféle alapműszer érkezett a 
hetvenes évek elején. Rá tíz év
re szükségessé vált egy alapos 
felújítás, amikor három ember 
- az alig 25 éves Krisztián Ár
pád művezető és a hasonló élet
korú Kovács Károly dízelvilla
mossági szerelő, továbbá a ta
valy végzett ifjú mérnök. Rába 
Tivadar - egyet gondolt. 

- Lehetne ezt a munkát is 
korszerűsíteni, javítani, gondol
tuk, és szóltunk a főnöknek, mi 
erről a véleménye - eleveníti 
fel a másfél évvel ezelőtti be
szélgetést Krisztián Árpád. -
Annál is inkább fűtött bennün
ket a lelkesedés, hogy híre 
ment: a dombóvári fűtőházban 
már szerelik a korszerű műsze
reket. Mi is összedugtuk a fe
jünket. 

Azóta eltelt jó néhány hónap. 
és immár május óta a gyakor
latban vizsgázik a kanizsai trió 
,,szüleménye". 

- Lényegében egy „ 1500 ki
lowattos rezsó" a lelke min
dennek fordítja érthető 
nyelvezetre az új műszaki bá
zist informátorom. - A vízel
lenállás révén, álló helyben 
olyan állapotokat szimulálunk, 
mintha teljes teljesítménnyel 
dolgozna a mozdony. Ez most 
egy M-62-es korszerű gép, 
amelyet azzal a hibával hoztak 
be, hogy a maximális terhelés
nél az utolsó 200 kilowattot 
nem hozza. Ez pedig, ha gyors
vonatot továbbít Budapestről, 
10-15 perc késést okoz, mert 
nem tud a szükséges helyeken 
gyorsítani. 

Az új műszercsoport éppen a 
hibaforrás felderítését segíti, a 
rendszeres felülvizsgálatoknál 
pedig a beállítást. Az ugyanis 
cseppet sem mindegy, hogy egy 
budapesti forduló közben 

ÁRPÁD A GANZ-GYÁRBÓL 

200-300 kilóval több vagy keve
sebb gázolajat fogyaszt egy 
ilyen 12 hengeres motor. 

- A motor- és a villamos 
erőátviteli szerkezeti elemek 
összhangját optimalizálni kell. 
Így a legkisebb fogyasztással a 
legnagyobb teljesítményt hoz
hatjuk ki. Ez a legkényesebb 
munka minden fűtó'háznál -
magyarázza Rába Tivadar. 

- Ehhez már nem volt elég 
a nyolc alapműszer. amikkel 
alig felét tudtuk mérni a jelen
legi paramétereknek, amelyek 
révén gyorsan megállapíthat
juk. hol a hiba - szól közbe 
Kovács Károly. 

Krisztián Árpád tovább pon
tosítja társát: 

- Elég volt, de lényegesen 
több idő kellett hozzá. Akkor 
két napot töltött itt egy gép, 
ma elég egy is. Akkor hat em
ber kellett a mérésekhez, ma 
kettő. Ennyit jelent az a hét 
újabb műszer és az a korszerű
sítés, amit megvalósítottunk. 

Harminckét pólust 
összekötni ... 

És sorolják az újdonságokat, 
az ellenőrző, beállító munkát 
könnyítő berendezések lénye
gét a fiatal szakemberek. Más
fél éves munkájuk van benne, s 
olykor napokig, hetekig ezzel 
foglalkoztak esténként a család 
bánatára. 

- Tivadar könnyen volt. ő 
még nőtlen - nevetnek a fiúk. 
- De megszületett az újítás, ez 
a lényeg. 

- Mennyiből? 
- A legszükségesebb tarto-

zékokat kellett csak beszerezni, 
így nem került többe 20 ezer fo
rintnál. 

Nem ülnek 
a babérokon 

A trió legtapasztaltabb tagja 
Kovács Károly. Fűtőként kezd
te, majd gőz- és dízelmozdonyt 
vezetett, úgy került a műhelybe 
szerelőnek. Már a következő 
feladatról is tájékoztat: 

Nézem a félkör alakú mű- - Azt szeretnénk megolda-

szerpadot. Villognak a lámpák, ni, hogy mérési próba közben 

a digitális kijelzők, rezegnek a innen a műszeres fülkéből le

különféle mutatók, oldalt pedig hessen irányítani a mozdo

regisztráló készülék gondosko- nyok kapcsolását. Most ugyan
dik arrol, hogy minden változás is egyikünknek ott kell ülni a 
maradandó nyomot hagyjon. vezetŐI fülkében, és parancsszó 
ezzel is könnyítve a szakembe- szerint növelni, csökkenteni a 

fordulatszámot, szimulálni a rek munkáját. 
_ Korábban csak sejteni le- gépen a közlekedési viszonyo-

h t tt · k h t· h g kat. Az ötlet megvan, csak ki e e , m1 o oz a Ja a en e-
reknél a hibát. Tivadar digitá- kell dolgozni, meg kell valósíta

ni, amihez még egy kis idő kell. lis kipuf ogógázhő-mérője azt is 
megmutatja, melyik henger a Kovács Károlynak elhihet
bűnös. Kovács Karcsi fordulat- jük, hogy az is elkészül, mint a 
számmérője, a mozdony és a többi, munkát könnyítő mű
műszerbázis közötti hangosító szaki változtatás. 
berendezés mind-mind a mun
kánkat gyorsítja, a hiba kiszű- Győri András 

!�':���� ���,�.:����::��.A magyar ipar büszkesége volt 
után, 1984 januárjában indult kereskedelmi és szállítási osz
Békéscsaba körzeti üzemfőnök- tálya, a személyzeti és munka
ség oktatási központjában a ro- ügyi osztály, valamint az üzem
mán alapfokú nyelvvizsgára főnökség vezetői minden segít
felkészítő tanfolyam. séget megadnak a tanuláshoz. 

Az oktatás 160 órás. Hetente Munkaidő-kedvezmény jár. 
két alkalommal 3 óra nyelvok- ezenkívül a legszorgalmasab
tatáson, vesznek ré�z_t az�k a bakat megjutalmazták. Az októ
dolgozok, akik Curtici roman- beri alapfokú nyelvvizsgára magyar közös határállomáson . . , 't , k k.. .. kb d 1 15-en Jelentkeztek. 1rany1 o mun a oro en o -
goznak. 

Kozma Tibor - a gyulai ro
mán nyelvű gimnázium tanára 
- átérzi a vasutasok nyelvta
nulási nehézségeit, és nagy tü
relemmel, odaadással tanítja a 
dolgozókat. 

1985-ben is indítanak román 
nyelvtanfolyamot azok részére 
akik munkájuk során közvetlen 
információs kapcsolatban van
nak a román vasút dolgozóival. 

Zacharidesz Jánosné 

a 

Brigádok 
gyerekekért 

Két, egyenként 11 darabból 
álló játszótéri berendezést ké
szítettek a vasutasok Zalaeger
szegen. A vontatási üzemegy
ség fiókműhelyének két szocia
lista brigádja - a Landler Jenő 
és a Kandó Kálmán, valamint 
más műhely dolgozói is segítet
tek a tanács kérésére a beren
dezések elkészítésében. 

A városi tanács által adott 
anyagból munkaidő után 

(szombaton és vasárnap) két 
megyeszékhelyi játszótér 
komplett berendezését készítet
ték el. Egy-egy garnitúrában 
van hinta, mászóka, korlát, fele
más korlát, körforgó és egyéb 
játszásra alkalmas eszköz. 

A munka értéke megközelíti 
a 70 ezer forintot. A vasutasok 
szeptember első napjaiban ad
ták át a berendezéseket. 

Ötven évvel ezelőtt futotta első útját Budapest-Komárom között 

A technikai fejlődés eredmé
nyeként századunk első évtize
deitől kezdve egyre nagyobb te
ret nyert a dízelvontatás. Az 
1930-as évek elején a motoros 
vontatást több külföldi vasútnál 
már nem csupán a mellékvona
lakon alkalmazták, hanem a fő
vonalakon is. A kedvező tapasz
talatok alapján a Ganz-gyár 
ajánlatot tett a MÁV-nak nagy-
városok között közlekedő 
gyorsmotorkocsi építésére. 
A tárgyalások nem vezettek 
eredményre, ezért a gyár, vál
lalva a kockázatot, saját költ
ségére készítette el az Árpád 
néven ismertté vált sínautó
busz első két kocsiját. A gépi 
berendezést a belga megrende
lésre készülő gyorsmotorkocsi 
tervei alapján fejlesztették ki. 
A B2 tengelyelrendezésű Ár
pádba az akkor létező legna
gyobb teljesítményű dízelmo
tort építették be. A sínautóbusz 
,,A" végére a motortér és a ve
zetőállás, ,,B'' végére a pogy
gyásztér és külön vezetőfülke 
került. A luxus kivitelű utaste
ret a mosdófülkék két részre 
osztották. 

Az Árpád sínautóbusz bemu
tató menetére a Kereskedelmi 

Minisztérium, a MÁV és a 
Ganz-gyár közös szervezésében 
került sor. Az ünnepi esemény
ről a „Közlekedés„ című folyó
irat 1934. évi szeptembe,. szá
mában a többi között ezt írta: 

„Augusztus 30-án délután 
három óra előtt illusztris társa
ság érkezett a Keleti pályaud
varra, s �önyörködve vette kö
rül az Arpád sínautót a sajtó 
képviselőivel együtt . . . Pont
ban 15.20-kor indult el a Keleti 
pályaudvarról a sínautó. A 72 
utasnak megafonon jelentették 
a sebességet. Kelenföldön 15 
km-es sebességgel haladtunk 
át, majd lassan fokozódott a se
besség 80-100 km-re s így to
vább. Amikor a biatorbágyi via
dukton áthaladtunk, s az állo
mást elhagytuk, megszólalt a 
megafon, hogy: sebességünk 
120 km! Természetesen általá
nos csodálkozással látta min
denki, hogy úgy utazik, mintha 
egy fotelban ülne, simán, min
den rázkódás nélkül, észre sem 
véve ezt az őrületes sebességet, 
csak az ablakon az eltűnő táj 
mutatta azt . . . A kijelölt idő
ben, 16.30-kor futottunk be Ko
máromba; így a Budapest-Ko
márom utat 70 perc alatt tettük 

meg . .. Háromnegy-ed óra múl
va indult vissza az Árpád Buda
pestre, s a visszautazás alatt ér
dekes dolgot mutatott be a mo
torvezető Szár állomás után. Itt 
ugyanis a vasúti pálya kissé lej
tős, s a teljes, 120 km-re foko
zott sebesség után leállította a 
motort, de a kocsi így is 90 km
es sebességgel futott a lejtős pá
lyán, bámulatára a társaság
nak, •. A motor konstruktőre: 
Jendrassik György, a Ganz
gyár főmérnöke; ezt a találmá
nyát már az egész világon isme
rik. Alig győzte fogadni a kocsi
ban a gratulációk tömegét ez a 
fiatal, 35 éves főmérnök, s bol
dog mosollyal, szerénykedve 
húzódott meg egy fülkében, 
mint a nap hőse." 

Az Árpád sínautóbusz próba
menete igazolta az elképzelése
ket. Futása még maximális, 
128 km/órás értéknél is nyu
godt volt, ezért a menetrend
szerű forgalomban a legna
gyobb sebességet 110 km/órá
ban határozták meg. 

Az első két sínautóbuszt a kí
sérleti menetek után a MÁV ál
lományba vette. Menetrendsze
rű forgalomba 1934 decemberé
ben kerültek a Budapest-Bécs 
útvonalon. A 270 km-es távolsá-

got egy megállással, útlevél- és 
vámvizsgálattal 2 óra 58 perc 
alatt futották le. Európában ez 
volt az első motoros jármű, 
amely két szomszédos állam te
rületén közlekedett. 

A MÁV 1940-ig hét sínautó
buszt vásárolt, amelyek a pá
lyaszám mellett egy-egy törté
nelmi személy nevét viselték. 

Az első Árpád-típusú gyors
sínautóbuszok tulajdonságaival 
kapcsolatban szerzett kedvező 
tapasztalatok nemcsak a MÁV, 
hanem a gyártó számára is 
előnyt jelentettek. A sikerek vi
lágszerte felkeltették a szakem
berek figyelmét, így számos or
szágba, tengerentúlra is, lehető
ség nyi1t az exportra. 

Az Árpád és társai közül ma 
már egy sem üzemel. A hétből 
néhányat a felszabadulás után 
üzemképes állapotba hoztak. 
Ezek még a forgalomban is 
részt vettek. Legtovább, 
1976-ig, a Tas közlekedett. Ez a 
sínautóbusz azóta a Rámán Ka
tó vontatási telepen található, 
felújításra várva, mivel a Köz
lekedési Múzeum védetté nyil
vánította. 

H.K. 



Védem, építem • • • 

A 
fegyveres erők napja alkalmából sajtótéjékoztatót 
tartottak a honvédség épitö-müszaki magasabb 
egységének vezetői: HegedO• Zoltán alezredes, a 

magasabb egység parancsnoka és Molnár Lajo• alez
redes, politikai helyettes. A téjékoztatónak különös 
hangsúlyt adott az a tény, hogy hú•z évvel ezel6tt ala
kult meg ez a maga•abb egy•ég. 

Mint ismeretes, 1964-ben a demográfiai hullám kö
vetkeztében a szokottnél többen érték el a sorköteles 
kort, s részben ezért is született a döntés a magasabb 
egység létrehozásáról. Másrészt: abban az id5ben 
megn6ttek a beruházási igények, miklJzben kevé• volt 
a munká•kéz. A magasabb egység szervezett, mobil 
munkaerőt biztosított akkor is, és azóta is. 

Az eltelt húsz esztendőben bebizonyosodott, hogy 
helyes volt a döntés, az épftő-müszaki magasabb egy
ség kiéllta az idő próbáját. Számos nagyobb, kiemelt 
épitkezésben vettek részt az itt szolgáló katonák, s te
gyük mindjárt hozzá - sikerrel. A „védem, épitem" jel
szó a két évtizedes népgazdasági épitömunkában 
anyagi erővé vált. 

,,El•ősorban katonák vagyunk" - mondják a pa
rancsnokok. Az egyhó11apos alapkiképzés minden ka
tonának egyforma, a müszaki-épitők is ugyar'úgy részt 
vesznek ebben, mint mások, Ez idö alatt igazi katonává 
válnak. (Erre főként a téli időszakban kerül sor, amikor 
a külső építkezések amúgy is szünetelnek.) Utána ha
vonta néhány napos katonai kiképzést kapnak, s e két 
tevékenység gyakorlati ismerete képessé teszi az itt 
szolgálókat arra, hogy esetleges háborús körülmények 
között, például rombolás utén mint katonák el tudják 
végezni a helyreállitést. Ez katonai szempontból iga
zolja a magasabb egység létjogosultságát, ezenkivül a 
magyar társadalom, közvélemény is elfogadta és 
igényli a kiskatonák munkáját. 

A m0•zaki-éplt6 magasabb egy•ég termelé•i értéke 
- az eltelt húsz évben - megklJzellti a ao milliárd fo
rintot. Kevesen tudják, hogy lJnfenntart6ak, a vállala
toktól kapott bér bőven fedezi a kiadásokat. Erre joggal 
büszkék. Igaz, megdolgoznak a pénzért, sokszor ke
ményebben, mint a vállalatok civil dolgozói. 

M
a is több száz munkahelyen ott találhatjuk a fiú
kat. Több mint fel0k a vasútnál dolgozik, negyed
részük a postánál, mások az aszfalt- és betonút

épftö vállalatoknál, a metrónál és egyéb, kisebb helye
ken. A vasútépltések 80 százalékában részt vettek a 
katonák. Közremüködtek 1658 vágánykilométer épité
sében, 97 állomás korszerüsitésében, s 825 kitéröt 
épitettek be. 

Ha már az eredményeknél tartunk, hadd mondjam el 
azt is, hogy 1 596 kilométer postai kábelt fektettek le, 
756 kilométer út és autópálya épitésében és 143 ma

tárgy (hid, aluljáró stb.) épitésében vettek részt. Nélkü
lUk nehezebben, lassabban készültek volna el az új 
metróvonalak. 

Jelentős volt az a térsadalmi munka is, amellyel a 
helyi tanácsokat segítették feladataik megoldásában. 
Összességében 1 millió 800 ezer munkaórát forditot
tak erre, s ennek 40 százaléka ingyenes volt. Teljesit
ményük fokozatosan emelkedett, a kezdeti 95 száza
lékról 1 00-ra, ez évben pedig már 1 08 százalékos tel
jesitménnyel számolnak. Er6•ödlJtt a végzett munkáért 
érzett felelő••ég, a munkafegyelem. Természetesen 
ma is előfordulhat fegyelmezetlenség, föként ott, ahol 
nincs munka, mert a tétlenség könnyen kiváltja a hely
telenkedést. 

A parancsnokok ebből a szempontból is a }6 foglal
koztat6k klJzé sorolták a vasutat. Itt ugyanis nem bont
ják meg a katonai szervezeti rendet; két raj dolgozik 
egy munkavezetővel, s másokhoz képest j6 a szerve
zés. A tapasztalatok azt bizonyitják: ott, ahol az eredeti 

- katonai - szervezeti formában foglalkoztatják a fiú
kat, jobban megy a munka, kevesebb a fegyelmezet
lenség é• ennélfogva a baleset is. A munkavédelem te
kintetében egyébként is jó az arány: mig országosan 
35 ezrelék a baleseti arány, itt nem éri el a 15 ezrelé
ket sem. Dicséretére válik a vasútnak az is, hogy az ft. 
teni előmunkálatok utén nagyon sokan itt szereztek 
szakmát. 

Aki azt hinné, hogy ezeknek a fiúknak az élete csak a 
munkával telik, nagyon téved. Húsz éve még vagonok• 
ban, pályaudvarokon aludtak, ma pedig komfortos klJr
letekben; jó az élelmezésük, s a szabad idejüket hasz
nosan töltik el. Kezdettől nagy gondot fordltottak a ta
nulásra. 1978 óta csaknem ezren végezték el az álta
lános iskolát, és szervezetten zajlik a szakmunkáskép
zés is. SzakklJrlJk, zenekarok mOklJdnek - többen 
aranyérmet is nyertek a versenyeken-, rendszeresen 
sportolnak a kiskatonák. Csak egy példa: 880 Mball
labda áll rendelkezés0kre. Emellett szfnházlátogatés, 
filmnézés, kugliverseny stb. egészfti ki programjukat. 

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk arról a kö
zösségi és politikai munkáról, amely hétköznapjaik el• 
engedhetetlen része. E húsz évben ezer éplt6-m0•zakl 
katona fiatalt vettek fel a pártba, • tlzezemél i• tlJbbet 
a KISZ-be. 

A 
müszaki-épitők kivivték a társadalom megbe
csülését, s ezt a nekik adományozott csapat
zászl6 és az emlékzászlók is bizonyltják. A le

szerelt fiatalok szép leveleket lrnak egykori szolgálati 
helyükre: bD•zkék az elvégzett feladatokra. A most 
dolgozók már bekapcsolódtak abba az országos mére
t(i munkaverseny-mozgalomba, amely felszabadulá
sunk 40, évfordulójára és a párt XIII. kongresszusának 
tiszteletére kibontakozott. További munkas/kerek vár
hat6k tehát az idei és a jubileumi évben is. 

Paládi József 

Győrnél 

Új vasúti híd a Rábán 
Befejező szakaszába érkezett A régi, a II. világháború idején 

a részben költségvetési hozzájá- erősen megrongálódott hidat az 
rulással. részben pedig a új elkészülése után lebontják. 

Győr-Sopron-Ebenfurth A híd mindkét oldalán kicse-
V�sút �öltségé

f; 
épülő győri rélik a csatlakozó síneket, így 

Raba-hid s
_
ze�eles�. , aztán a jelenlegi 20-30 kilomé-

, A 155_milho forintos ber:;iha- ter helyett 80 kilométeres se
zass�l letrehoz?tt korsze�u 

n 
hi- bességgel közlekedhetnek itt is 

dat ugy terveztek, hogy kesobb a vonatok. 
alkalmas legyen villamos vona- , . , .. , • , , 
tok közlekedésére is. Terveit a A munkak JO utemebol 1telve, 
MÁV szakemberei készítették, várhatóan még az idén meg
a generálkivitelező pedig a nyitják a forgalom előtt a Rába 
MÁV Hídépítési Főnökség. folyó új vasúti hídját. 
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HELYÉN AZ ESZE, SZfvE 

Bűnözőket juttatott rendőrkézre a munkásőr-váltókezelő 

Jóska! Te sikerhalmozó 
vagy. Talán megbeszélted a bű
nözőkkel, hogy neked hagyják 
magukat elfogni? 

Halász István, Tatabánya 
városi munkásőregységének 
parancsnoka fejezte ki ezekkel 
a szavakkal az elismerését Hal
mi József munkásőrnek, a kör
nyei vasútállomás váltókezelő
jének, aki egymás után éri tet
ten a bűnözőket. 

Ismeretlenek 

a sínek között 

Az eseménysor Tatabánya
Alsó vasútállomáson kezdődött. 
Halmi József Környére utazott 
volna, tizenkét órás szolgálatba. 
Váltókezelő társa szólt neki, a 
munkásőr-vasutasnak, hogy 
két ismeretlen személy ,,ügykö
dik" a vagonok között. Lehasal
tak a sínek mellé, s onnan néz
ték, hogy mit művelnek az is
meretlenek. Féktuskókat sze
reltek le. Műanyagzsákba és 
szatyorba rakták. 

A vonat végén hirtelen kilép
tek, és megragadták a tettesek 
karját. Halmi József közölte ve
lük, hogy munkásőr és szolgá
latba helyezi magát. A rendőr
ség megérkezéséig vonakodás 
nélkül engedelmeskedjenek ne
ki. Így is történt. 

A tolvajok tudták, hogy kár 
lenne menekülni. Rovott múltú 
bűnözők, börtönből szabadul
tak. A féktuskókat a MÉH-nek 
akarták eladni. A két vasutas az 
állomás peronjára kísérte őket, 
s a bűntárgyakkal együtt átadta 
a megérkező rendőrjárőrnek. 

Nem sokkal ezután a környei 
vasútállomáson figyelt fel Hal
mi József egy 1200-as piros La
dára. - Mit keres ez itt, este tíz 
óra után, az építkezés terüle
tén? - tépelődött, majd a sötét
ben észrevétlenül megközelítet
te a kocsit. Látta, hogy nagy 
mennyiségű drótháló van a cso
magtartóra kötve. A kocsi rend
számát nem tudta leolvasni, 
mert a drótköteg letakarta. 
Visszament az állomásra, meg-

A Magyar Vasutas augusztus 
30-i számában olvastam a La

katot a tárcsákra című cikket, 
amely arról számol be, hogy a 
tárcsákat ellopják, és ez ellen 
lakattal kellene védekezni. 

Én azt tapasztaltam, hogy a 
vonatok végéről a zártárcsát 
nem az utasok veszik le, hanem 
a jegyvizsgálók tüntetik el. Mi
ért? Egyszerű a magyarázat. 
A jegyvizsgálók. szeretik a ké
nyelmet. A szolgálatba jelent
kezéskor el kell ballagni a moz
donyhoz, és elkérni a tárcsát, 
majd visszamenni a vonat végé
hez, feltenni az utolsó kocsira. 
A szolgálat befejeztével ugyan
ez történik fordítva. 

A szemfüles jegyvizsgáló a 
következőképpen cselekszik: 
Leveszi egy másik vonat végé
ről a tárcsát, és nem kell a 
hosszú, fárasztó utat megtenni 
a mozdonyig meg vissza. 

A tárcsa alumíniumból ké
szült, ezért súlya csak 10-15 
dkg. Elfér a táskában. Ha ön
töttvas lenne, bizonyára nem 
hordoznák benne. A lelakatolás 
nem jó megoldás, mert a laka
tot is ellopnák. Aki kételkedik 
ebben, kérdezze meg a fonyódi 
jegyvizsgálókat, mi a vélemé
nyük az esetről? 

Meg kell várni, amíg minden 
jegyvizsgálónak lesz majd ma
szek tárcsája, s akkor lényege
sen kevesebb fog elveszni. 

* 

A forgalomszervezésről is 
szeretnék néhány mondatot ír
ni. Én mint mozdonyvezető 
még egyetlen nyáron sem fá-

kérte a forgalmi szolgálattevőt, 
szóljon be a rendőrségre, ő pe
dig Kecskéd-Alsóra és Kecskéd 
állomásra telefonált kollégái
nak, hogy figyeljék az utat, zár
ják le a sorompót, s ha ilyen 
meg ilyen kocsit látnak, szólja
nak vissza. Ha lehetséges, ol
vassák ie a rendszámot. 

Kecskéd nemsokára jelentet
te: a gépkocsi éppen az imént 
haladt el előttük, befordult az 
állomással szemben lévő utcá
ba. A rendőrök gyorsan megér
keztek. Megnézték a helyszínt, 
aztán kihívták a helyszínelő 
csoportot. A bizottság tagjai 
fényképeztek, nyomokat rögzí
tettek. A fosztogatók felkutatá
sára nem kellett kiterjedt nyo
mozást folytatni: hamar besé
táltak a csapdába. Újabb for
dulót akartak tenni, s már 
majdnem a helyszínre értek, 
amikor észrevették a rendőrö
ket. Visszafordultak, s el akar
tak száguldani, de a rendőrök 
utánuk eredtek, elkapták őket. 

A házkutatáskor nagy értékű 
tárgyakat, gépeket találtak a 
tolvajoknál, amelyek a Környei 
Mezőgazdasági Kombinátból 
származtak. A gazdaság veze
tői pénzjutalomban részesítet
ték a munkásőr-váltókezelőt és 
Csonka Dezső forgalmi szolgá
lattevőt a társadalmi tulajdon 
védelmében tanúsított példa
mutató helytállásukért. 

Levert lakat 

Néhány nap múlva Halmi Jó
zsef névnapi ünnepségen vett 
részt a tatabányai kertváros
ban. Kollégáival kellemesen 
szórakozott volna akár reggelig 
is, de egy idős kolléganő éjfél 
után bejelentette, hogy neki fel
tétlenül haza kell már mennie, 
mert várják. A munkásőr fel
ajánlotta, hogy hazakíséri. 
A Gerecse-szálló felé halad
va a néni megjegyezte: 

- Ott, a trafiknál mintha 
mozogna valami. 

- Várjon itt, Marika néni 
- mondta a munkásőr-, meg-
nézem, mi az. 

radtam el annyira, mint most. 
Időnként úgy érzem, minden 
tagom zsibbadt a fáradtságtól. 
Otthon, amíg kifő a kávé, elal
szom az asztal mellett. Kávéból 
egyébként ötöt-hatot iszom na
ponta. Nem tudom kipihenni 
magam, mert sokszor a kollek
tív szerződésben előírt, kötele
ző pihenőidő sincs biztosítva 
két szolgálat között. 

Júliusban és augusztusban 
(ha szó szerint vesszük a parag
rafust) 11 esetben tagadhattam 
volna meg a szolgálatot arra hi
vatkozva, hogy nincs meg az 
előírt pihenő. Magánéletünk 
sem irigylésre méltó. Nekünk a 
munkahely az első számú ott
hon. A lakásomba csak azért 
megyek, hogy pár órát aludjak, 
és ennivalót csomagoljak. 

* 

Az utóbbi időben nagyon di
vatos lett a munkaerőhiányra 
hivatkozni. Ha szót emelünk a 
vezénylés ellen, azt válaszolják, 
hogy nincs ember, a vasút pe
dig nem állhat meg! Vélemé
nyem szerint ez nem igaz! Van 
ember, csak a rosszul kialakí
tott személyzetfordulók és a 
vontatási főnökségek által to
vábbítandó vonatok elosztása 
olyan rossz, hogy kétszer annyi 
embert igényel, mint amennyi
re jobb szervezéssel szükség 
volna. 

Nem értem például, hogy a 
dombóvár-lepsényi vonalat 

A mozgó alak észrevette a 
közeledő embert, átugrott a 
másfél méter magas élő sövé
nyen, és a sötétben eltűnt. 

A trafikajtó lakatja le volt 
verve, az ajtón feszegetési nyo
mokat látott. A szálloda portájá
ról felhívta a rendőrséget. kö
zölte észrevételeit. A rendőrök 
gyorsan megérkeztek a hely
színre, s rögzítették. a betörési 
kísérlet nyomait. A munkásőr 
jó személyleírást adott a tettes
ről: világoskék nadrág, sárga 
dzseki, a vállon arasznyi szé
les fekete sáv. 

A rendőrök azonnal elhajtot
tak. Néhány perccel később 
Halmi József ismét találkozott a 
keresett bűnözővel. Kemping
kerékpáron ült. Üldözőbe vette, 
de nem érte utol. A Vértes-bü
fétől felhívta a rendőrkapitány
ságot: értesítsék a járőrt, hogy 
a keresett személy hol találha
tó. Szólt az arra haladó taxisok
nak is, hogy CB-rádión tájékoz
tassák kollégáikat az esemény
ről. 

Nincs menekvés 

Időközben megérkezett a jár
őrkocsi, s a munkásőr a rend
őrökkel együtt hozzákezdett a 
kutatáshoz. Mindenekelőtt a 
lépcsőházakat vizsgálták át. 
Halmi egy lánccal lezárt átjáró
hoz sietett. Ott nem látott sen
kit. Visszafordulva, az óvoda 
sarkánál élő sövényt pillantott 
meg. Gondolta, e mögött jó bú
vóhely lehet. Az egyik bokor tö
vében halvány fény villant. 

Nem vállalkozott az elfogás
ra, hiszen a betörőnél feszítővas 
is lehet. Megkereste a rendőrö
ket, közölte velük észrevételét. 
A betörő feküdt a bokor alatt. 
Dzsekijét kifordította sötét olda
lára, ezért volt nehéz felfedez
ni . . . A rendőr felszólítására 
azonban vonakodás nélkül be
szállt az URH-kocsiba. Útköz
ben elmondta, hogy gépkocsik 
feltörése a specialitása. Most 
először próbálkozott trafikbetö
réssel, sikertelenül. 

Béres Gyula. 

fordulónk, hogy 12 óra szolgá
latból 2 óra 50 perc a vonatto
vábbítás, a többi önköltség és 
várakozás, a másiknál 14 óra a 
szolgálat és 3 óra 32 perc a me
nettartam. 

Szerintem 14 órás szolgálat
ban legalább 9-10 órát kellene 
produktívan dolgozni, elvégre 
azért jövök el hazulról, hogy 
dolgozzak, nem pedig azért, 
hogy utazgassak a vonatom 
után. Számomra érthetetlen az 
is, hogy a Somogy megyei moz
donyvezetők miért Tolna me
gyében, a Tolna megyeiek pe
dig miért Somogyban továbbít
ják a vonatokat. Szerintem, ha 
mindenki a saját háza táját lát
ná el, akkor ki lehetne küszö
bölni az önköltségi utazást, és 
növekedne a produktív órák 
száma. 

A tehervonatoknál persze a 
késések miatt nehéz a vezény
lés. A késések zömét géphiány 
okozza. Sokszor a gépre várá
sunk jóval meghaladja a négy 
órát. Ilyenkor csak 50 százalék 
juttatásban részesül a moz
donyvezető. Nincs műszakpót
lék és szolgálati óra. Lehet azon 
csodálkozni, hogy ilyen szerve
zetlenség láttán ideges lesz az 
ember, és megmondja a magá
ét? Gyakran előfordul, hogy 
több órás várakozás után ha
zaküldenek Dombóvárról, mert 
nincs gép vagy lemondták a 
vonatot. Előre nem lehet ezt 
tudni? 

miért a kaposvári mozdonyve- Kaposvár M62-es mozdonyo
zetőknek kell kiszolgálni? Sok kat kapott, de azokat elirányít
önköltségi utazás merül fel egy ják más területre, mondván, 
lepsényi váltáskor. Van olyan hogy az általunk továbbítandó 
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A SZAKSZERVEZET 
AKTIVISTÁJA VOLT 

nlJugdíjaJ 
pc,-pa,ancJnok 

Szabó Vilmos fiatalon, 
1944 októberében került a 
MÁV szolgálatába, Ludas 
állomásra, napidíjasként. 
Két évvel később, a szak
vizsgák megszerzése után 
már segédtisztként dolgo
zott. 1948-ban elvégezte a 
tiszti tanfolyamot, s 1955-ig 
kocsifelíró, távírász, forgal
mi szolgálattevő beosztások
ban tevékenykedett. Még 
abban az évben Hatvan állo
másra helyezték polgári vé
delmi parancsnoknak, s eb
ből a beosztásból a közel
múltban vonult nyugdíjba. 

Negyedszázadon át vég
zett társadalmi munkát. 
A szakszervezeti bizottság 
gazdasági felelőse volt, illet
ve 1981-től a körzeti üzemfő
nökség létrejötte után fő
bizalmi-helyettesként és a 
nyugdíjascsoport gazdasági 
ellenőreként munkálkodott. 

Kiváló munkáját több ki
tüntetéssel ismerték el. Há
romszoros kiváló dolgozó, és 
tulajdonosa a Szakszerveze
ti Munkáért kitüntetés ezüst 
fokozatának. 

Felesége a vasútüzemi 
rendelőintézet asszisztense, 
Jovore megy nyugdíjba. 
Mindketten az otthonukban 
is találnak majd elfoglaltsá
got, miközben kertészkedés
sel töltik nyugdíjaséveiket. 

Szűcs Ferenc 

vonat ráér, majd ha akad rá 
gép, menni fog. Szinte hihetet
len, de előfordult, hogy Kapos
vártól Dombóvárig, amely 
csak 30 kilométer, 16 óra alatt 
jutottam el. 

A vasútnál sokféleképpen le
het magyarázni a dolgokat. 
Ezek a gondolatok egy „laikus" 
mozdonyvezető fejében támad
tak, aki nem sokat ért a szerve
zéshez, és nem is ez a munkája, 
viszont szeretné, ha jobban 
menne a vasút, mert ez az ő ér
deke is. Talán ha meghallgat
nák a közvetlen végrehajtó 
szolgálatban dolgozókat, sok 
mindent másképp csinálnának 
az illetékesek. A gondokat első
sorban a forgalmi szolgálatte
vők és az utazószolgálatot telje
sítők veszik észre, mert ha baj 
van, először rajtuk csattan az 
ostor. 

* 

Feltételezem, hogy a gondok 
a felsőbb szervekhez már koz
metikázva kerülnek, azért nem 
intézkedtek eddig. Van időm 
ezeken a dolgokon gondolkod
ni, miközben 30 km/óra sebes
séggel haladok a személyvonat
tal. A síneket nem látom, mert 
a gaz 20 centiméterrel maga
sabb a sínkoronánál. Talán 
jobb is így, mert különben lát
nám, hogy mozog a sín, a talpfa 
a motorkocsi alatt, a sínszegek 
pedig kiugrálnak a helyükről 
minden döccenésre. Ha mind
ezt látnám, biztosan nem mer
nék tovább menni ... 

G. I. 
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AHÁVDIANS 

közreműködőket keres 

A MÁV szolgáltatásának bóvítésére idegenforgalmi és szál
lítmányozási szervezet alakul. 

A MÁVTRANS-MÁV Szállítmányozási Iroda tevékenysé
gének kiszélesítésével, szerveinek kialakításával akarjuk színe
sebbé tenni a belföldi és nemzetközi turizmust, szolgáltatásaink
kal felkelteni a vasúti fuvarozás iránti nagyobb érdeklódést. 

A közeljövőben szeretnénk felkeresni azokat a vasutasokat, 
akik saját maguk pagy családtagjaikkal akarnak közreműködni 
e munkában. 

Az elózetes felmérés érdekében várjuk azok jelentkezését. 
akik - jutalék ellenében - csoportos vasúti utazások szervezé
sére, meghirdetett programjaink eladására i!gynökí tevékenysé
get vállalnának olyan településeken, ahol MA V menetjegy- vagy 
közönségszolgálati iroda nem működik. 

Várjuk továbbá azoknak a vendégszerető - elsősorban vas
utas - családoknak a jelentkezését, akik a vidéki turizmushoz 
belföldi és külföldi vendégek fogadására alkalmas, eredeti falusi 
környezetben levó házzal - könnyen megközelíthetó tanyával -
rendelkeznek, és azok rövidebb-hosszabb idóre történó értékesí
tését ránk bíznák. 

Az ügynöki és közreműködői tevékenység részleteiról és fel
tételeiról tájékoztatást adunk. 

Kérjük a vasutasokat, mondják el ajánlatunkat ismeróseik-
nek, az aktív és nyugdíjas kollégáknak. 

A jelentkezéseket október 31-ig várjuk. Levélcím: MA V
TRANS 1378 Budapest Pf. 15. Telefon: 174-407, üzemi: 46-82. 
Ügyintézó: Gubányi Gábor. 

Az ácsi cukorgyárban is 
megkezdődött a répaszezon 

Az ország legidósebb cukor- Az ácsi cukorgyárban, annak 
gyárában, Ácson szeptember ellenére, hogy nagyarányú re-
11-én szezonkezdeti fuvarozási konstrukció folyik, tavasszal jól 
értekezletet tartottak. Részt vet- megszervezték az előszállítást. 
tek a budapesti, a pécsi, a szom- A cukorgyártáshoz legszüksé
bathelyi vasútigazgatóság, a gesebb alapanyagokat, a mész
GySEV és a gyár vezetői. követ, valamint a hótermelés-

Az Ácsi Cukorgyár az hez szükséges energiahordozó-
1984/85-ös idényben a tervek kat idejében az üzem területére 
szerint 250 ezer tonna cukorré- fuvaroztatták. 
pát dolgoz fel. Ennek mintegy A MÁV és a gyár szakembe-
60 százalékát vasúton szállítják rei most is részletes szállítási 
a gyárba. A sínen való répaszál- tervet dolgoztak ki. A vasúton 
lítás gyorsabbá tétele érdeké- szállítandó répának legalább 70 
ben a gyár több helyen - egye- százalékát forda- és irányvonat
bek között Szabadbattyánban tal továbbítják. Az Ácsi Cukor
és Lepsényben - a saját költ- gyár szeptember 21-én kezdte 
ségén korszerű rakodóhelyet meg az idei répa feldolgozását. 
alakított ki. (s) 

Válaszol az illstékss 

Jobb, ha nem áll meg 
Lapunk augusztus 16-i számá

ban „Almádiban a gyorsvonat 
nem áll meg" címmel cikk je
lent meg, amelyre Szabó Zol
tán, a szombathelyi igazgató
ság helyettes vezetője válaszolt: 

„Balatonalmádi állomáson 
csak a zalaegerszegi gyorsvona
tok nem állnak meg. Ezek a 
gyorsvonatok csupán az 1982. 
évi menetrendváltozás óta köz
lekednek ezen az útvonalon. 

A Balaton partján való közle
kedtetésükkel csökkentettük a 
20-as számú vonal terhelését. 

Az expresszvonatoktól elvárha
tó pontos menetidó érdekében 
a zalaegerszegi gyorsvonatok 
Tapolca után csak Badacsony, 
Révfülöp, Balatonfüred állomá
sokon állnak meg. További 
megállításokat a jövőben sem 
tervezünk. Balatonalmádi meg
közelítése a balatoni gyorsvo
natokkal és a személyvonatok
kal biztosított. Ezért a Göcsej
expressz megállítását nem tud
juk teljesíteni. Az expresszvo
natok elsősorban a megyeszék
helyek és a főváros jobb össze
kötését szolgálják." 

KI TUDJA MIÉRT? 

Játe'k a számokkal 
Az Idén érdeke• változás

nak lehetnek tanúi - és ld6n
ként sz11nvtld6 alanyai - az 
11xpr11sszvonatokka/ utazók. 
Az 1-t6l 14-lg t11rj11d6 kocsi
számokat 111/Y 50-nel kezd6d6, 
70-lg tt1rjt1d6, ám 53-t61 61-lg 
mtlflszakftott szám•or váltotta 
fel. 

- Miért van ez? - kérde
zem Hepp Pálnét, a debrecsnl 
menet/"flylroda és he/yjegy
kiJzpont vez11t6jét. 

- Nemc•ak Debrecenben 
van ez /gy. Június 3-t61, az új 
menetrendi ld6uak kezdstét6/ 
ezt a kocslszámozásl rend
szert vezették be a MÁV exp
resszvonataln. 
· - Csak a uámok változ

tak? 
- A vonatok iJsszeállftása 

Is megváltozott. Eddig közvst
lenül a büfékocsi s/6tt éa után 
volt egy-egy •l•IJ osztályú ko
csi. Mo•t a büfé és az elslJ 
osztályú koc•lk kiJzé egy-egy 
másodosztályú kocsit Iktattak 
közbe. 

- Miért? 

- Tudomásom szerint sok 
panasz érkezett az slslJ osz
tályú kocsik utasalt61 a büfé
kocsiból átszivárgó kellemet
len szag miatt. Most már nem 
a 4-es és 5-ös, hanem az 52-es 
és 62-es számot vlsellk az el
s6 osztályú kocsik. 

- Úgy hallottam, hogy még 
a kalauzoknak Is gondot okoz 
az új számozási 

- Néhány nap alatt meg
szokták. Nekünk sokkal több 
munkánk van ezzel, mert az 
el6re kinyomtatott, régi szá
mozású helyjegybélyegeket 
átfrással kell javftgatnl. Ez fő
leg akkor kfnos, ha hosszú so
rok állnak a pénztár előtt. 
A meglév6 nagy készletet nem 
dobhatjuk a szemétbe, s az új
ranyomatás sem egyszerü. 

- Eddig arr6/ beszéltünk, 
milyen gondokat okozott az új 
számozási rendszer. Tulajdon
képpen miért vezették be? 

- Nem tudom. Eddig még 
senki nem tudta nekem meg
mondani. 

- dobos -
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SZÉNSZÁLLÍTÁS AZ ŐSZI FORGALOMBAN 

Fejlett ·népgazdaságunk legfontosabb 
energia-alapanyaga ma is a szén. Az új lakó
telepek, csaladi otthonok -téli tüzelőre vár
nak. Az eröm'dvek, ipari üzemek egy percre 
sem állhatnak le energiabiény miatt. A b•
nyászok által kitermelt szenet gondos köz
ponti tervezés szerint időben és pontosan el 
kell szállttani rendeltetési helyére. Ugyanak
kor az őszi csúcsforgalomban a mezőgazda
sági termékek tömegét is muszáj rendelteté
si helyükre juttatni. Az ipar szén.kiszolgálAsa 
általában folyamatos, de a lakosság tüzelő
igénye ma is rapszodikus: amig meleg van, 
ki gondol a szeneskamrá:ra? 

Ingadozik a kocsiellátás 

A hazai széntermelés jelenleg 
legdinamikusabban fejlódó te
rületi bázisa Komárom megye, 
ott is fóként Tatabánya és 
Oroszlány. Tatabánya elsósor
ban a Budapest-Gyór fóvona
lat láthatja el szénnel. Az orosz
lányi szárnyvonal néhány évti
zede úgymond azért létesült, 
hogy „onnan is kell hozni sze
net". Csakhogy ez már régen 
túlhaladott állapot, mivel az ot
tani bányafejlesztés a népgaz
dasági beruházások egyik ki
emelt tétele lett. 

Tatabánya-Felsóról JO né
hány sínpár ágazik le a szénbá
nyák osztályozójáig. Váltók 
csattognak, kocsirendezók jel
zik, hogy a vagonok megteltek, 
kihúzásra összekapcsolhatók. 

- A múlt évi tervünk a 
szénszállításnál 1 millió 300 
ezer tonna volt, ezt 1 millió 400 
ezerre teljesítettük közli 
Szojka István állomásfónök
helyettes. - Az idén is lesz 
ennyi, és hogy legyen, rajtunk 
nem múlik, bár a vagonellátás 
ingadozása miatt adódnak gon
dok. 

Lapoz a szállítási naplóban, 
keresi, hogy inikór voltak kirí
vó tételek. Június 28-án 11 500 
tonna szén várt elszállításra. 
egy nappal késóbb már 15 800 
tonna. A nyári hónapokban na
ponta átlag tizenegyezer tonna 
szénmennyiség várt arra, hogy 
vagonokba rakják. De nem tu
dott a MÁV kocsikat adni. J e
lenleg azonban üres a depó. 

- Állomásunkon nmcs lét
számgond, csak a kocsirende
zóknél - mondja Szojka Ist
ván. - Váltott műszakos. ne
héz munka. akik állást keres
nek, nem szívesen vállalják. 
Bárki jelentkezik. felvesszük. 
Túlórázással ugyan, de a szenet 
elszállítjuk. 

Most még csak ósz eleje van, 
a neheze most következik. Az 
állomásfőnök-helyettes mégis 
bizakodó: 

- Remélem, hogy a szén-
szállításban később sem lesz 
nagyobb fennakadás. Az ószi 
csúcsforgalomhoz az évek so
rán már hozzáedzódtünk, bár a 

cukorrépa-szállítás idején sűrű
södnek gondjaink, mert az Ácsi 
Cukorgyárat kampányszerűen 
kell kiszolgálnunk nyitott va
gonokkal. 

- Milyen a kapcsolat a leg
nagyobb szállíttató vállalatok
kal? 

- Nagyon jó, mondhatom, 
baráti a kapcsolatunk a Szénbá
nyák Vállalat szállítási üzemé
nek irányítóival. Szinte napon
ta konzultálunk arról, mik a 
közös tennivalóink. Ez nagyon 
fontos, mert örökké vitatkozva, 
folytonos „összecsapásokkal" 
ilyen feladatot nem lehetne 
megoldani. 

Mindezt a „másik fél" is meg
erősíti. Szénexpediálás és vas
úti szállítás: ez a kettő évtizede
ken át csak jó együttműködés
sel mehet. Olyan ez, mint a há
zasság: férj és feleség zsémbe
lődhet, hibákat vethetnek egy
más szemére, de ha az alapdol
gokban megegyeznek, a frigy 
tartós lesz. 

Ez esetben a „házassági per
patvar" alapja többnyire az· 
van-e elegendő üres vagon. A 
másik fél hiába érti meg, hogy 
a nincsból nem lehet adni, attól 
még a gond megmarad. A bá
nya vagy a címzett, illetve a 
vasút érthetően nem örül an
nak. amikor az elszállítandó 
szén egy része a földre kerül, 
vagy útközben szétszóródik a 
rosszul záródó ajtók miatt. 
A Tatabányai Szénbányák szál
lítási üzemének ezért szocialista 
szerződése van a MÁV-val, 
hogy a futójavításra váró va
gonokat rendbehozza. A Tata
bánya-Felsóre érkező nagyszá
mú. ömlesztett áru vitelére al
kalmatlan nyitott vasúti kocsi 
fele így válik újból használható
vá. 

Versenyben 
a bányászok 

- Ha nem lenne villamosít
va a vonal, az oroszlányi szén
szállítás befulladna - mondta 
egy helyi vasutas. 

1',ag-y túlzás. De az biztos, 

Jó minőségű szénnel rakott kocsik a bánya ipartelepén 

hogy az ország egyik legfiata
labb szénfeltárásának állomása 
ma is csaknem ott tart, ahol 
,,csecsemókorában ". Egy fejló
dési reményekre jogosító szén
vidéken annak idején felépült a 
néhány sínpáros kisállomás, 
ahonnan Tatabánya-Alsóra vi
szik a terméket egy vágányon. 
Szénszállítás szempontjából, 
nagy erófeszítésekkel is a napi 
kapacitás 6000 tonna. 

,Az Oroszlányi Szén bányák 
termelési osztályának vezetóje, 
Varró Jenő borűlátóan beszél a 
vállalat nehézségeiról. Ami köz
lésében optimista hangvételű, 
az a szénszállításra vonatkozik. 

- Tavaly 50 ezer tonna 
szén volt esetenként a depón, 
miközben az ország lakosságá
nak tüzelőellátása akadozott 
- mondja. - Jelenleg viszont 
szinte zavartalan a szállítás. 
A vasút most jobban felkészült, 
amire abból is következtethe
tünk, hogy elegendő vagont ka
punk. Nagyon jó a partneri 
kapcsolatunk az oroszlányi ál
lomással. 

Ez Barasevich Jenő állomás
fónök véleménye is. 

- Nem mutogatunk ujjal 
egymásra - mondja. - Ha va
lami probléma adódik, akkor 
sem azt keressük, ki a hibás. 
Csak kollegiális, baráti légkör
ben képzelhetó el együttműkö
désünk a szénbányákkal. Jelen
leg nálunk is üres a depó, min
den szenet elszállítunk. De ez 
csak átmeneti állapot, hiszen 
tudjuk, hogy a bánya a nyári 
Lemaradását év végéig be akar
ja hozni. Tudjuk, hogy tavaly 
nálunk is összegyűlt decembe
rig 70 ezer tonna elszállításra 
váró szén, mert állomásunk ka
pacitása véges: napi kétszáz 
vagon, nem több. Most szeret
nénk ezt elkerülni ... 

Valóban, Varró Jenő is el
mondta, hogy az év hátralévó 
részében minden szombaton, 
még vasárnaponként is lesz 
széntermelés, mert a vállalat 
nemcsak a tervét akarja teljesí
teni, hanem azt a 40 ezer ton-

na többletet is el szeretné szál
lítani, amit a bányászok a 
kongresszusi munkaverseny
ben erre az évre vállaltak. 

Barasevich Jenó a vagonell;í
tással nincs kibékülve. 

- Igaz, hogy megkapjuk a 
napi kétszáz vagont, de annak 
25-30 százaléka rossz, ömlesz
tett áru szállítására alkalmat
lan. Nem mi, vasutasok tesszük 
tönkre, hanem a különbözó 
ügyfelek rakodógépei, amelyek
kel összetörik az ajtókat. Tulaj
donképpen háromszáz kocsit 
kellene kapnunk, hogy kéthar
mada használható legyen a 
szénszállításra. A rossz vago
nok egy részét, ha lehet, kijavít
juk, a többit azonban kénytele
nek vagyunk elirányítani oda, 
ahol darabárut rakodnak. 

Kétszáz használható kocsira 
lenne tehát szükség ahhoz, 
hogy az Oroszlányban bányá
szott szenet elszállíthassák, 
mert az üres depó csak pillanat
nyi állapot. 

Óránként 
ezer tonna ... 

Székely József, az Oroszlányi 
Szénbányák beruházási osz
tályának vezetóje így vázolja a 
közeljövó terveit: 

- Gyorsított ütemben, a 
tervezettnél elóbb, 1985. márci
us 31-ig fejeződnek be a Már
kus-hegyi akna teljes beruházá
si munkálatai. Utána óránként 
ezer tonna szenet hozunk ki. Az 
oroszlányi vasútállomás napi 
kapacitása viszont mindössze 
hatezer tonna. A vállalatnál 
ezenkívül még több akna mű
ködik, és a ,következó ötéves 
tervben újabb szénmezót tár
nak fel. 

- Már készen van az új, 35 
ezer tonnás tárolótér - folytat
ja a beruházási osztályvezetó. 
- Csaknem egész szállítási 
rendszerünket korszerűsítjük. 
Kötélpálya helyett szalagon jut
tatjuk el a szenet az állomásra. 
ami gyorsabb és olcsóbb. Rövi
desen megkezdik az ország leg
korszerűbb szénelőkészítőjének 
építését az állomás mellett, 
ahol úgynevezett száraz techno
lógiával történik majd a szén 
osztályozása. Ezt a beruházást a 
Világbank finanszírozza, és a 
jövó év végére készül el. 

A „Harc a szénért!" és az 
„Arccal a vasút felé!" jelszavak 
az évtizedek során az egymás-
rautaltság, a mindennapi 
együttműködés jegyében, 

"' hangzatos szavak nélkül is a 
két létfontosságú népgazdasági 
ág kifejezői maradtak. Szenet 
kell adni az országnak, ott 
ahol arra szükség van, mert 
enélkül megáll az élet. 

A közös gond, megannyi napi 
erófeszítés embereket köt egy
máshoz, akiknek minden körül
mények között együtt kell biz
tosítani az ipar és a lakosság 
szénnel való ellátását. Tatabá
nyán és Oroszlányban jelenleg 

--- üres a depó, de most egy sokkal 
nehezebb idószak következik. Tatabánya-Felsőn Árendás Zoltán raktárnok ellenőrzi az ün.-sen érkezett kocsikat 

(:\"agy Zoltán felvételt>i) Havasházi László 
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Száz év fegyelmezési krónikája (10.) 

Amikor megszünt a pénzbírság 
szemben csak jogerős ítélettel 
megállapított bűntett elkövetés 
esetén szabad kiszabni az elbo
csátás büntetést. Utóbbi eset
ben az elbocsátás elleni véde
lem csak a táppénzre jogosult
ság teljes idejére illeti meg a 
dolgozót. 

Nem tartozott a felsorolt kor
látozás alá az a dolgozó. aki a 
fegyelmi vétséget szándékosan 
(például: izgatás, társadalmi tu
lajdon sérelmére elkövetett lo
pás, sikkasztás stb.) követte el, 
továbbá, aki a fegyelmi vétség 
elkövetését megelőző egy éven 
belül jogerős fegyelmi bünte
tésben részesült. 

az elbocsátást kimondó fegyel
mi határozatot a szülési sza
badság tartama alatt nem volt 
szabad végrehajtani. 

A Jegyelmi eljárás mellőzésé
vel kiszabható fegyelmi bünte
tések körét a szabályzat tétele
sen meghatározta. Ennek alap
ján a fegyelmi eljárás mellőzé
sével megrovást, szigorú meg
rovást, a személyi alapbér csök
kentését, a prémium, az év végi 
részesedés összegének csök
kentését vagy teljes megvoná
sát, a dolgozó utazási kedvez
ményének megvonását lehetett 
ilyen módon fegyelmi büntetés
ként kiszabni. További korláto
zás volt, hogy az utazási ked
vezmény megvonása eseten
ként a háromhónapi, egy naptá-

ÚTI JEGYZET 

Ha a mama van szolgálatban 
A színhely „X" 

Igazgatóság területén 
,,N" község vasútállo
mása. Időpont: au
gusztus 30-a. Buda
pesti munkahelyemre 
indulok. A vasútállo
másra 05,32 órakor ér
kezem. Bemegyek a 
váróterembe. Van 
még időm. hiszen a 
vonat csak 05,46-kor 
érkezik és indul Bu
dapestre. A hirdetmé
nyeket tanulmányo-
zom időtöltésként. 
Közben néha-néha 
belesek a pénztárab
lakon. Az óra 5,42-t 
mutat, az ablakon ke
resztül látom a domi-

nóasztalt. A várt vo
nat jele már az „aszta
lon" van. Két perc vá
rakozás után kiballa
gok, és várom a vona
tot, mert tudom, hogy 
már közeledik. Tel
nek, múlnak a percek, 
a vonat nem jön. Még 
a hangja sem hallat
szik. 

Öt óra ötvenhárom 
perckor a forgalmi 
szolgálattevő lánya 
ballag a forgalmi iro
da felé. Ismerem, tu
dom, hogy ezzel a vo
nattal utazik naponta. 
Bemegy a forgalmi 
irodába. Édesanyja 
van szolgálatban. Ha 

a vonat pontos, akkor 
lemarad a vonatról. 
A forgalmi szolgálat
tevő, lánya érkezése 
előtt többször kinézett 
a forgalmi irodából, 
hogy jön-e a vonat -
vagy talán a lánya. 

Három perc múlva 
hallom, jön a vonat! 
De az állomás bejára
ta előtt a sorompónál 
megáll, majd behúz 
az állomásra. Zöld a 
kijárati jelző. 

Többen mondják: 
már máskor is meg
késleltette a vonatot, 
ha elaludt a lánya. 
,,Lelkiismeretes" vas
utas! 

Felszállok a vonat
ra. Hat óra van. A ko
csiban ismerősökkel 
találkozom. Kérdem, 
hol jártatok? Azt 
mondják, útközben 
háromszor is megáll
tak. Arra tippelnek, 
hogy rossz volt a moz
dony éberségi beren
dezése, esetleg az el
romlott jelző késztette 
a vonatot lassításra. 

A célállomásra 15 
perc késéssel érke
zünk. A naplózó be
jegyzése szerint azon
ban ma is pontosan 
érkezett a vonat. 

K. I. 

A vasutasok fegyelmi sza
bályzatáról szóló 34/1965. 
KPM. számú utasítás 1968. feb
ruár végéig maradt érvényben. 
Dr. Csanádi György közleke
dés- és postaügyi miniszter 
1968. március l-én hatályba lé
pett 24/1968. KPM. számú uta
sításával a Magyar Államvas
utak dolgozói részére újabb fe
gyelmi szabályzatot adott ki. A 
viszonylag rövid idő (28 hónap) 
elteltével kiadott újabb fegyel
mi szabályok megállapítására 
az időközben hatályba lépett 
Munka Törvénykönyvéről szóló 
1967. évi II. törvény végrehajtá
si rendeletének 121. §-a adott 
felhatalmazást. Ennek figye
lem bevételével, a munkaügyi 
miniszterrel és a Vasutasok 
Szakszervezetével egyetértés
ben készített fegyelmi szabály
zat az 1965. évihez képest a kö
vetkező eltéréseket tartalmazta: 

Kötelező erővel 
ri évben összesen a hathónapi-----------------------------------------.1 

Mindenkire kiterjedően 

A fegyelmi szabályzat hatá
lyát a Magyar Államvasutakkal 
munkaviszonyban álló vala
mennyi dolgozóra egységesen 
kiterjesztette. A „fegyelmi vét
ség'' meghatározásának szöve
ge mellőzte a munkaviszonyhoz 
nem méltó magatartásra vonat
kozó részt. A fegyelmi bünteté
sek felsorolása annyiban tért el 
az 1965. évi felsorolástól, hogy a 
c. alpont szerinti „egyes ked
vezmények és juttatások meg
vonása" elnevezést meghatáro
zott kedvezmények és juttatá
sok csökkentése, illetve megvo
nása büntetési nemre módosí
totta, és d. alpontként a „szemé
lyi alapbér csökkentése" elne
vezésű új büntetési nemet ve
zette be. Ennek következtében 
a lefokozás az eddigi e. alpont 
helyett f. alpontra módosult. 

Az v.j büntetési nemként fel
vett személyi alapbércsökken· 
tés határozott vagy határozat
lan időre volt kiszabható. A ha
tározott időtartamra szóló 
büntetés egy hónaptól egy évig 
terjedhetett. 

A g. és h. alpont szerinti át
helyezések esetében a szabály
zat mellőzte az azonos, vagy 
alacsonyabb munkabérrel járó 
munkakörbe való helyezést, el
lenben meghatározta azt, hogy 
úgy a székhelyváltoztatás nél
küli, mint a székhelyváltozta
tással járó áthelyezés büntetés 
határozott vagy határozatlan 
időre szabható ki, s ezen belül 
az áthelyezés időtartama szék
helyváltoztatás nélküli esetben 
három hónaptól két évig, szék
helyváltoztatás esetében egy 
évtől két évig terjedhet. 

Az i. alpont szerinti elbocsá
tás kiszabását feltételhez kötöt
te, és kimondta a szabályzat, 
hogy az elbocsátás csak kivéte
les intézkedésként szabható ki, 
továbbá: 

- megszakítás nélkül leg
alább huszonöt éves vasúti 
vagy húszéves vasúti korked· 
vezményes szolgálati idővel 
rendelkező. 

- megszakítás nélkül leg
alább tizenöt éves vasúti mun
kaviszonnyal, és ez alatt kor
mány-, miniszteri vagy Érde
mes Vasutas kitüntetésben ré
szesült, illetve 

- üzemi baleset vagy foglal
kozási betegség miatt kereső
képtelenné vált dolgozóval 

Jogszabályra alapozott, köte
lező fegyelmi eljárás lefolytatá
sával kapcsolatban az 1965. évi 
szabályozáshoz képest az elté
rés a következő: 

,,(1) Kötelező a fegyelmi eljá
rás lefolytatása, ha 

a) a bíróság, a szabálysértési 
hatóság, az ügyészség vagy az 
utóbbi jóváhagyásával a nyo
mozó hatóság kisebb súlyú 
bűntett, illetőleg szabálysértés 
miatt az ügyet fegyelmi úton 
való elbírálás céljából a fegyel
mi jogkör gyakorlójához tette 
át, 

b) a Központi Népi Ellenőr
zési Bizottság a dolgozót állásá
ból felfüggesztette, 

c) a felettes szerv a fegyelmi 
eljárás lefolytatását elrendelte, 

d) a társadalmi tulajdon sé
relmére elkövetett bűntett öt
száz forintot meg nem haladó 
kárt okozott, és a büntető felje
lentést mellőzték. 

(2) Ha a fegyelmi eljárás le
folytatása kötelező, azzal egyen
értékű a fegyelmi eljárás mellő
zésével kiszabott büntetés is." 

A fegyelmi vétség elévülésé
vel kapcsolatos szabályozás ki
egészült azzal, hogy fegyelmi 
eljárás magasabb vezető állású 
dolgozóval szemben a fegyelmi 
vétség elkövetésétől számított 
három éven belül,vezető állású 
dolgozóval szemben pedig két 
éven belül indítható. 

Amennyiben a fegyelmi vét
ség miatt a dolgozóval szemben 
büntető eljárás indult, és az 
nem végződött felmentéssel, az 
eljárás megindítására megálla
pított háromhónapos elévülési 
határidőt a jogerős határozat 
közlésétől, az egy; kettő- és há
roméves elévülési határidőt pe
dig az eljárás jogerős befejezé
sétől kellett számítani. 

Az új szabályozás lehetővé 
tette az elbocsátás fegyelmi 
büntetés végrehajtásának egy
évi próbaidőre való felfüggesz
tését is, sőt az együttesen -
halmozottan - kiszabott bünte
tések próbaidőre való felfüg
gesztésének tilalmát is feloldot
ta. A fegyelmi büntetés próba
időre való felfüggesztésének 
időtartamát a korábbi „legfel
jebb" 1 év helyett konkrétan 
egy évben állapította meg, va
gyis a felfüggesztés időtartamát 
egy évnél kevesebb időben 
megállapítani nem lehetett. 

Az eljárás mellőzve? 

A fegyelmi határozat végre
hajtásával kapcsolatban is mó
dosulás történt annyiban, hogy 

időtartamot, vagy az egyéb -
az előzőek szerinti - büntetés 
esetenkénti összkihatása a dol
gozó havi átlagkeresetének tíz 
százalékát, illetve az egy naptá
ri évben kiszabott büntetések 
együttes összege a dolgozó havi 
átlagkeresetének felét nem ha
ladhatta meg. 

Természetesen az ily módon 
kiszabott büntetést is írásbeli 
határozatba kellett foglalni, s a 
büntetés kiszabása előtt a dol
gozót jegyzőkönyvileg kellett 
meghallgatni. 

Az 1965. és 1968. években ki
adott fegyelmi szabályzatoknak 
az 1951. évben kiadott szabály
zattal való összevetése eredmé
nyeként a fegyelmi jog fejlődé
sének lényegét illetően nagyjá
ból a következők állapíthatók 
meg: 

Módosult a fegyelmi vétsé
gek fogalmának meghatározá
sa, bővült a fegyelmi büntetési 
nemek köre, de megszűnt a 
rendbírság címén kiszabható 
pénzbírság alkalmazása. Elbo
csátás büntetést csak kivételes 
intézkedésként lehetett kiszab-
ni. A fegyelmi hatóság helyett 
a fegyelmi jogkör gyakorlója 
szabhatott ki fegyelmi bünte
tést, s újból meghatározta a fe
gyelmi jogkört gyakorlók körét. 
A fegyelmi jogkör gyakorlóival 
szemben kizáró feltételeket ál
lapított meg. Kötelezővé tette a 
fegyelmi jogkör gyakorlója ré
szére a dolgozó személyes meg
hallgatását a fegyelmi bünte
tés kiszabása előtt. Bevezette a 
fegyelmi büntetés végrehajtása 
felfüggesztésének lehetőségét. 
Lehetővé tette a súlyos fegyel
mi büntetésben részesített dol
gozó - a szabályzatban megál
lapított határidő eltelte előtti -
mentesülést. Feltételhez kötötte 
a fegyelmi eljárás mellőzésével 
történő büntetések kiszabását. 

Kevesebb 
,,melléfogás" 

A fegyelmi szabályzat végre
hajtása körüli gondok meg
szüntetése érdekében mind az 
1965-ben, mind az 1968-ban ki
adott szabályzathoz állásfogla
lások kiadására került sor, ame
lyeknek egyértelmű, világos 
szövegezése bizonyos fokig 
csökkentette a fegyelmi sza
bályzat rendelkezéseinek vég
rehajtása során előfordult hiá
nyosságokat. 

Dr. Konkoly Gyula 

(Folytatjuk) 
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Kritikára - intézkedés 

Lapunk 16. számában Tüs
kés történetek címmel jegyze
tet trtun.k, amelyben többek 
között a Keleti pályaudvar 
vendéglátóipari egységének 
büféjét is bíráltuk. A cikkre 
Ertl Imre, az Utasellátó terüle
ti igazgatója válaszolt: 

,,A Keleti pályaudvar 18. szá
mú vendéglátóipari egységé
nek büféjében történtekkel 
kapcsolatban vizsgálatot ren
deltem el, amely igazolta az 
eladó által elkövetett téves 
számolást, ezért fegyelmi eljá
rást kezdeményeztem. Egy
ben intézkedtem, hogy az üz
letigazgató az általa vezetett 
egység büfései részére tart
son oktatást, és - a hasonló 
esetek elkerülése érdekében 
hívja fel a figyelmet a pontos 
számolásra, az árak feltünte
tésére. Remélem, hogy az in
tézkedés hatásos lesz!" 

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁGON 

Tanácskozás a jubileumi 

és kongresszusi munkaversenyről 

Szeptember 11-én a MÁV 
Vezérigazgatóság konferencia
termében a kongresszusi mun
kaversennyel kapcsolatban ér
tekezletet tartottak a körzeti 
üzemfőnökségek, a járműjavító 
üzemek, az építési főnökségek, 
a területi szakszervezeti bizott
ságok vezetői, valamint a szol
gálati helyek munkaverseny-fe
lelősei részvételével. 

Szemők Béla vezérigazgató
helyettes vitaindítójában beszá
molt az idei év első nyolc hó
napjának gazdasági eredmé
nyeiről, a kongresszusi-felsza
badulási munkaverseny eddigi 
tapasztalatairól. Utána Tóth Já
nos, a munkaügyi és szociálpo-

litikai szakosztály osztályveze
tő-helyettese ismertette a szol
gálati helyek és szocialista bri
gádok kongresszusi• felsza badu
lási versenyének egységes érté
kelési rendszerét, a szervezés, a 
mozgósítás legfontosabb fel
adatait. 

A hozzászólók a MÁV új 
munkaverseny-szabályzatának 
fogadtatásáról, a jubileumi 
munkaverseny eredményeiről 
és gondjairól szóltak. Dr. Si
mon József szakosztályvezető 
zárszavában a munkaverseny 
politikai jelentőségére hívta fel 
a figyelmet, és hangsúlyozta a 
mozgalomban rejlő tartalékok 
kihasználásának fontosságát. 

PÚTVÁLLALÁSRE�DKiVÜLIHELYZETBEN 

Pályaépító'k példás helytállása 
a szolnok-békéscsabai fovonalon 

A szocialista brigádokra 
mindig lehet számítani, ezt 
igazolja a kongresszusi és jubi
leumi munkaversenyben helyt
álló, pályaépítő vasutasok pél
dája is. 

A MÁV szentesi építési fő. 
nökség békéscsabai és városföl
di építésvezetőségének szocia
lista brigádjai vállalták, hogy a 
nemzetközi fővonalon fekvő 
Nagylapos állomáson augusz
tus 14-ig új nyomvonalra kötik 
át a hármas és a négyes számú 
vágányokat. A munkát azon
ban rendkívüli körülmények 
akadályozták. S mégis ... 

A Mezőtúr-Nagylapos kö
zötti vonalszakasz és Nagyla
pos állomás vágánykorszerűsí
tési terve az idén együttesen 
négy kilométerre terjedt ki, de 
azonos létszámmal - a terve
zett 576 vfm-es napi haladással 
szemben 960 vágányfolyóméte
res teljesítményt elérve - vé
gül is 13,5 kilométer hosszban 
Jejezték be a vágányok korsze
rűsítését augusztus 30-ig. 

A többletmunka elvégzésére 
irányuló vállalás érdekében a 
városföldi kötőtelep szocialista 
brigádjainak egy része kétmű
szakos munkát vállalt, és bizto
sították a többletmunkához a 
folytonos kiszolgálást: A város
i öldi építésvezetőség szocialista 
brigádjai úgy dolgoztak, hogy 
az egyéb munkák sem szenved
tek hátrányt. Dicséretes mun
kájával a Dózsa, a Petőfi, az 
Ifi, a Zalka, a Szabadság, a Bé
ke és a Széchenyi szocialista 
brigád járult hozzá ily módon 
a kongresszusi és jubileumi 
munkaverseny sikeréhez. 

A féllábú óriás nem tud tán
colni. Ehhez hasonlított volna 
ez az eset is, ha nem léptek vol
na be a vállalásba a műszaki és 
a forgalmi dolgozók is. A meg
növelt fektetési hossz miatt a 

védőréteg leszállítását és a 

Fél lábbal 
. 

; nincs tanc 
* 

Késett 
a géplánc 

* 

Tudnak 
. 

szervezni 

hozzákapcsolódó fuvarszerve
zés gondját vállalta magára a 
Baross Gábor brigád, a diszpé· 
cserszolgálaton keresztül. Be
kapcsolódásukkal a nagylaposi 
munkák sikerének egyik előfel
tételét biztosították. Csakhogy 
mindig bekövetkezhetnek vá
ratlan körülmények, amelyek 
újabb próbára teszik az embe
reket. !gy történt most is. 

A forgalomba helyezés au
gusztus 14-re meghatározott 
időpontját veszélyeztette a Jel
építménykarbantartó géplánc 
váratlan meghibásodása. Ez 
ugyanis háromnapos késede
lemmel érkezett a helyszínre. 
Ezért a pályamunkások foko
zott helytállására volt szükség. 
A géplánc rendező gépegységé
nek a hibája miatt a sínszálak 
közül kézzel kellett kivillázni a 
zúzott követ. Közben a megér
kezett hosszú síneket nem lehe
tett lehúzni az előkészítő mun
kák késése miatt. 

A nyomasztó helyzetben a 

békéscsabai építésvezetőség 
Zalka, Lokomotív, Ady, Zrínyi, 
Rákóczi, Lenin és Kossuth szo
cialista brigádjának pálya
munkásai megtetézték jubile
umi vállalásukat. Felajánlot-

ták, hogy a nehézségek ellenére 
a kitűzött határidőre elvégzik az 
átkötési munkát úgy, hogy a 
pálya ideiglenes forgalomba 
helyezése megtörténhessen. 

A műszaki dolgozók átgon· 
dolt munkaszervezése és az 
operatív intézkedések nyomán 
a brigádok nagy lendülettel és 
kiemelkedő intenzitással dol
goztak. A sínek rendezését és 
gombolását úgy végezték el, 
hogy pótolták a kiesett munka
időt. Az eredeti munkaidőbe
osztástól eltérően éjszakai több· 
letmunkát is vállaltak, így 1930 
vágányfolyóméter síngombo
lást végeztek el a megfelelő, 
semleges hőmérsékleten belül. 

Valamennyi szocialista bri· 
gád átérezte a munka fontossá· 
gát. A műszakokban mindig 
biztosították a gépi munka fo
lyamatosságát, ehhez pedig 
egy-egy időszakban szükség 
volt a norma 125 százalékos tel
jesítésére is. 

A megfeszített munka, a pél
dás helytállás eredményeként 
augusztus l-én a Wiener-Wal
zer nemzetközi gyorsvonat át
haladhatott a teljesen korszerű· 
sített pályaszakaszon. 

A munkaversenyvállalás tel· 
jesítéséhez jó szervezéssel a fel
tételeket Szabó Zoltán, Gulyás 
Lajos és Varga Zoltán munka· 
helyi vezetők biztosították. Ki· 
emelkedő munkát végzett az 
Ady és a Lenin szocialista bri· 
gád, Tarkovács László, Zemo 
Zoltán termelésirányító pálya
mester, Patkos Lajos és Pengő 
Ferenc előmunkás. 

A sínhegesztők Felszabadu
lás szocialista brigádja is csatla
kozott a pályaépítő brigádok 
felajánlásához, és 145 hegesz· 
téssel járult hozzá a nagylaposi 
vasútépítő munka sikeréhez. 

Fogas Pál 
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Eszperantóul , 

ir a vakoknak 
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Tekintsünk előbb egy kicsit a 
múltba. 

Nagy Ignác 1940-ben iratko
zott be Pécsen a fémipari szak
iskolába. Az iskola befejezése 
után az olajkutaknál gépmun
kás lett. Ezután a Győri Vagon 
és Gépgyár következett, ahol 
már technikusként dolgozott. 
A háború idején német fennha
tóság alatt működő gyár azon
ban nem sokáig biztosított 
munkalehetőséget. Dombóvár
ra ment a szülői házhoz. Mun
kát kapott a vasútnál: rajzoló
ként alkalmazták. 1957-ben esz
perantó szakkört indítottak a 
vasutasoknak. Nagy Ignác is je
lentkezett, s ezzel élményekben 
gazdag időszak következett az 
életében. Lelkes eszperantista 

• lett. 
- Nagyon megszerettem ezt 

az egyre inkább tért hódító 
nyelvet - emlékezik. - Ami
kor csak tehettem, a nyári egye
temeken is tanultam. Egy alka
lommal megismerkedtem Gyu
lán a nyári egyetem egyik részt
vevőjével, akivel jóbarátok let
tünk. Ez a lengyel férfi - aki 
egyébként vak - rajongott a 
versekért. Meg is ígértem neki, 
hogy néhány magyar verset le-

fordítok eszperantóra, és elkül
döm. Számomra nem volt isme
retlen a Braille-írás, mert a fi

am apósa is vak. Segítségével 
egyre jobban eligazodtam, ho
gyan is kell ily módon írni. Len
gyel barátomtól is kaptam 
olyan speciális táblát, amin ez
zel a típiával eszperantóul lehet 
írni. Így aztán sikerült először 
magyarról eszperantóra fordíta
ni a verseket, majd mindezt a 
vakok számára is olvasható mó
don rögzíteni. 

- Ez tehát a kezdet. De mi 
történt ezután? 

- Egyre jobban belejöttem 
ebbe a munkába. Élvezettel csi
náltam, mert tudtam, hogy örö
met szerzek másoknak. Később 
felkerestem a Vakok Intézetét, 
és felajánlottam a munkáimat. 
Szívesen fogadták a kezdemé
nyezést. Már több, mint 20 esz
perantó nyelvű könyvet készí
tettem a számukra. 

- Mindezt ellenszolgáltatás 
nélkül teszi. Jelenleg min dol
gozik? 

- Most Puskin három no
velláját rögzítem Braille-írással 
ugyancsak eszperantóul. Készí
tettem számukra már szótárt 
is, ami kezdőknek és haladók
nak egyaránt segítséget nyújt a 
művek fordításához. Ezzel az 
írásmóddal egy óra alatt né
hány oldallal készülök el. És 
íme itt ez a könyv, amiből fordí
tok. Ebben egyetlen oldal négy 
oldalnak felel meg. 

- Tehát igen aprólékos, 
odaadó munkát igényel egy 
ilyen könyv elkészítése. 

- Valóban sok időbe telik, 
de megéri. Ez a hobbim, és má-

A MÁV SZIMFONIKUSOK ÚJABB SIKERE 

soknak is használok vele. Nem
rég elkészültem egy könyvre 
való fordítással. Ezt most beköti 
egy barátom. Ugyancsak verse
ket, novellákat tartalmaz. Ku
nozum, hogy a történetek az 
1962-ik évi kínai újságokból 
valók. 

- Figyelembe veszi a fordí
tásoknál és a könyvek készíté
sénél azt, hogy világtalan bará
tai mit szeretnének olvasni? 

- Igen. Általában megbe
széljük, hogy mi érdekli őket. 
Többnyire a novellákat, elbe
széléseket kedvelik. Általában 
úgy válogatom az írásműveket, 
hogy legyen közöttük klasszi
kus és mai irodalom is. Ameny
nyire csak lehet, igyekszem az 
olvasóim kedvében járni. 

- Hogyan tudja mindezt 
összehangolni a napi munkájá
val, az eredeti foglalkozásával? 

- A vasúti tervező-techni
kus nemcsak az íróasztal mö
gött dolgozik. Sokat utazunk vi
dékre, miközben villamos-felső
vezetékeket tervezünk. Ehhez a 
munkához bizonyos méréseket 
kizárólag a helyszínen lehet el
végezni. A kiszállások többnyi
re kétnaposak. Sok időt vesz
nek el, és költségesek is. Fárad
tan érkezünk vissza a főváros
ba. Az ilyen napokon természe
tesen már nem hódolhatok a 
,,passziómnak". Amikor azon
ban kevesebb a vidéki út, akkor 
jut idő a könyvekre. Hatvan 
éves vagyok, ez év végén nyug
díjba megyek. Akkor több időm 
lesz erre az igen szép és élveze
tes munkára. 

-csík-

Hangversenykörút Olaszországban 
A MÁV Szimfonikus Zenekar 
1umus 24-től július 22-ig 
nagy sikerű hangversenyköru
tat tett az olasz fővárosban és 
más nagyobb városokban. Ez 
év tavaszán az olasz Accademia 
Musicale Ottorino Respighi In
tézet a Nemzetközi Koncert
igazgatóságon keresztül kérte 
fel a zenekart hangversenyek 
adására és nemzetközi karmes
terképző kurzus bál álló feladat 
ellátására. 

A zenekar a turné 14 napját a 
Rómától 200 km-re lévő festői 
szépsegu Assisiben töltötte. 
A kurzus résztvevői ifjú, tehet-

séges karmesterek · voltak. 
Európa több országából érkez
tek, ezenkívül volt dél-amerikai 
hallgató is. Mesterük a világhí
rű Franco Ferrara, akinek óriá
si szakmai tudása, megkapó 
egyénisége és hírneve fémjelez
te a kurzust, nagy hatással volt 
a zenekarra is. 

Mozart-, Beethoven-, Rossi
ni-, Brahms-, Schubert-, Schu
mann- és Wagner-műveket 
adott elő a szimfonikus zenekar 
nagy sikerrel. Búcsúzáskor 
Franco Ferrara mester és az 
Accademia Musicale Ottorio 
Respighi Intézet képviselői egy 
ezüst emlékplakettet adtak át. 

ÉpítkeziJk figyelmébe! 

Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 
Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatotf 

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. 

KAPHATÓK: 
a helyszínen és Budapesten 
a XIII. kerület, Meder u. 8. szám, 
a XV. kerület, 
Mezőhegyesi u. 7-15. szám alatt, 
ezenkívül az orszá� valamennyi 
megyeszékhelyi TUZÉP-telepén. 

Kifejezték azt a reményüket, 
hogy a jövő évadban is a MÁV 
Szimfonikus Zenekar látja el a 
kurzus feladatait. 

A turné második felében két 
hangversenyt adott az együttes 
Rómában Alessandro Pradella 
mester, hegedűművész közre
működésével, majd Carlo Zec
chi mester dirigálásával Assisi
ben és Nagy Ferenc karmester 
vezényletével lschia szigetén, 
valamint Avellinóban. 

A zenekar olasz hangver
senykörútja nagy sikerrel zá
rult, és elismerést szerzett a 
vasútnak is. 

Fafaragó 
vasutas 

A Szombathelytől 20 kilomé
terre lévő kis faluban, Bögötén 
él Horváth Sándor. 1975 óta 
vasutas. Munkahelyén, a szom
bathelyi számviteli főnökségen 
leltározó. Asztalos szakmunkás 
és faipari szakközépiskolát vég
zett. Hobbija, kedvenc időtölté
se a fafaragás. 

Falujában, szülei családi há
zában nézegetjük munkáit. Szé
kek, faliképek, ruhatartók, fo
gasok, gyufa- és cigarettatar
tók, evőkészletek és hasonló 
tárgyak sorakoznak a szobá
ban. 

- A környék tele van dió- és 
cseresznyefával - mutat ki az 
ablakon. - Ezek az alapanya
gaim. Itt a háznál jól ki tudom 
szárítani őket ... 

Horváth Sándor kézügyessé
gére korán felfigyeltek. 17 éve
sen már a velemi tárgyformáló 
stúdió tagja lett. A somogyi 
motívumokkal ott jegyezte el 
magát. 1977-ben már részt vett 
Szombathelyen egy megyei dí
szítő-művészeti kiállításon. 
1982-ben Nagykanizsán emlék
lapot és V. díjat kapott két be
mutatott székéért az országos 
vasutas képzőművészeti kiállí
táson. 

- Leltározóként járom az 
egész szombathelyi igazgatóság 
területét. Ha valamit meglátok 
és megihlet, otthon Jogom a vé
sőt, és igyekszem fában kifejez-

_________________________ _. ni . .. 

s,e,iiidés a mú,eummat 
Járműjavító brigádok „különleges" vállalkozása 

Ezekben a hónapokban a du
nakeszi járműjavítóban is 
megélénkült a munka. A brigá
dok igyekeznek teljesíteni a 
kongresszusi munkaverseny
ben tett felajánlásokat. Rajtuk 
múlik többek között, hogy sike
rül-e rövidíteni a javítási időt, 
és az is, hogy sikerül-e a hely
ben gyártott alkatrészekkel ki
váltani a 9 millió forint értékű 
tőkés és a 8 millió forint értékű 
szocialista importot. Csökkente
ni szeretnék a túlórák számát 
is, s növelni a kijavított sze
mélykocsik számát. 

A tervek megvalósításából 
kiveszik részüket a József Atti
la szocialista brigád tagjai, a 
cserejavító dolgozói is. Nem vé
letlenül nyerték már el a MÁV 
Kiváló Brigádja címet. Maradt 
még energiájuk önálló, a gazda
sági érdekeken kívül eső fel
adatok vállalására is. 

Szekeres László, a járműjaví
tó munkaverseny-felelőse buk
kant rá a Közlekedési Múzeum 
raktárában azokra a régóta po
rosodó makettekre, amelyek 
azóta már a cserejavító műhely
ben vannak. Felújításukra a 
múzeum költségvetéséből nem 
futotta. A makettek a vasút tör-

ténetének jelentős állomásait 
reprezentálják, s a fél évszázad
dal ezelőtti mesterek aprólékos, 
precíz munkáját dicsérik. A Jó
zsef Attila brigád vállalta, hogy 
három alvázat visszaállít erede
ti állapotába. Kiss József, a bri
gád vezetője szakmai örömöt is 
talál ebben a munkában: 

- Aprólékos munka a fel
újítás - mondja. - Én már 25 
éve dolgozom a szakmában, de 
nekem is sok újdonságot tarto
gatnak ezek a makettek. Vala
mennyi alkatrészük csavarozás
sal, szegecseléssel készült. Ma 
már viszont csak hegesztéssel 
dolgozunk. Időnként olyan me
netekre, kötésekre bukkanunk, 
amelyek eddig ismeretlenek 
voltak számunkra. Mi igyek
szünk méltóak lenni elődeink
hez, és eredeti állapotukba 
helyreállítani a maketteket. 

- Megbirkózik-e a brigád 
ezzel a feladattal? 

- A forgóváz felújítását ma
gunk végezzük, de szükség van 
más szakemberek bevonására 
is. A galvanizálóknak, festők
nek is bőven adnak tennivalót 
a makettek, a Közlekedési Mú
zeummal kötött szocialista 
szerződés értelmében. Ha elké
szülünk az első alvázzal, visz-

szaküldjük a múzeumnak, és 
megvárjuk a szakemberek véle
ményét. Csak az értékelés után 
látunk hozzá a másik két ma
ketthez. A későbbiekben hoz
zánk kerül majd az Árpád mo
torvonat és a kormánykocsi 
makettje is. Annak felújításá
ban azonban már minden szak
terület részt vesz. Jut feladat 
még a kárpitosóknak is. 

- A szocialista szerződés, 
gondolom, kétoldalú. Mit tud 
nyújtani mindezért az üzemnek 
a Közlekedési Múzeum? 

- Szorosabb lesz a kapcso
lat az üzem dolgozói és a vasút 
múltját alaposan ismerő szak
emberek között. Örömmel vál
lalták, hogy a tőlünk érkező 
csoportok számára tárlatvezetőt 
adnak, aki részletesen ismerteti 
a múzeumban elhelyezett régi 
közlekedési eszközök történe
tét, működését. Ha pedig kiállí
tást akarunk rendezni az üzem
ben, ebben is segítségünkre 
lesznek. De azt hiszem. szá
munkra az lesz a legnagyobb 
elismerés. ha munkánk ered
ménye megfelel majd az elvárá
soknak, s a közönség elé kerül
het. 

(Márványi) 

Személyszállító szupervonatok 
Erre az eseményre a szovjet 

vasutasok már hosszú idő óta 
alaposan készültek. Az ese
ményt sokan, türelmetlenül 
várták. S eljött a nap. Gorkij
ban és Moszkvában a vasútállo
más bemondója közölte: ,,Tisz
telt utasok! 1984. július 12-tó1 a 
37. sz. Gorkij-Moszkva gyors
vonat naponta 23 kocsival köz
lekedik." 

A szokatlanul hosszú „Nyi
zsegorogyec" elnevezésű szerel
vény a Volga partjáról ponto
san a menetrend szerint érke
zett Moszkvába. Néhány órával 
később pedig a fővárosi pálya
udvar peronjára befutott a 24 
kocsiból álló szerelvény az ősi 
Jaroszlavl városából. Este, a 
szokásosnál mintegy 400-zal 
több utassal aztán útjára indult 
visszafelé. 

A szovjet vasutak történeté
ben először megkezdődött a 
hosszú személyvonat-szerel
vények rendszeres forgalma. 

A Szovjetunió vasútvonalain 
évente több mint három és fél 
milliárd személy utazik. A vas
út szolgáltatásait igénybe venni 
kívánók száma pedig állandóan 
nő. Hogyan lehet kielégíteni a 
keresletet? Pótszerelvényekkel? 
De hiszen a forgalom már oly
annyira intenzív, hogy a szerel
vények egymást követve szinte 
elérik az előttük haladó végét. 
Talán új vonalakat s pótlólago
san új állomásokat, depókat 
kellene építeni? Mindez hosszú 
időt igénybe vevő, bonyolult és 
drága volna. 

- Más utat választottunk 

Nyári emlék 

- mondja /. Parisztij, a Maszk- Egyébként az első, megnö
vai Vasutak vezetője. - Elha- velt hosszúságú személyszerel
tároztuk, hogy növelni fogjuk a vényeket Moszkva és J arasz
szerelvények hosszát, amelyek lavl között csehszlovák gyárt
így nem 16-17, hanem 23-24 mányú, CSSZ-2 típusú moz
kocsival fognak közlekedni. donyok vontatták. Teljesítmé
Ezek a szupervonatok egyidejű- nyük minősítése kitűnő. Nagy
leg ezer, sőt még több személyt ra értékelte munkájukat a két 
képesek szállítani. A „Jarosz- vezető, A. Frolov és V. Rezcsi
lavl" nevű járat például egy- kov, a szocialista munka hősei. 
szerre 1700 utast tudott elszállí-

Az t k 't ta · A 'd h t'k , , egyes szupervona o a -
_m. mo_ sffzer a : ony�aga-. vizsgálására és karbantartására rol meggyozoen tanuskodik az ddi • h 1 . tt k 't • 

, b ,1 k" b ki az e g1 egy e ye e mu-
az orszag an sze es or en · szakot hoztak létre. A szerebontakozott mozgalom, mely- l"k t t 1. 't , · ál' · k T . h, h , t h o e e Jes1 menyprem1z asi ne ce Ja:. ne ;z•

, , 
oss:u �- er- rendszerben kezdték fizetni. vonatok osszeallltása es kozle-

A „ d"l"'ll , ., t l' kedtetése. _go_r '; ?a
, 

omany Jara ra va o 

Az 1 • ·, t k 'd •, k "lt elokesz1tesevel kapcsolatos e so Jara o 1 eJen eru k, k t kit" • · • , b t h l' · · 'lt , k 1 mun a a uno mmoseg en sor _a ;c
, 

no ogia1 �a ozaso_ e _ - végezték el. lenorzesere, a Jegyeladastol 
kezdve a beszállításon keresz
tül a szupervonatok nagy se
bességének eléréséig. A fővá
ros Jaroszlavl pályaudvarán 
meghosszabbították a perono
kat 450-ró1 700 méterre, s az 
utasok számára megjelölték 
minden kocsi állandó helyét. 
Ugyanezen a pályaudvaron ki
egészítették a vagonparkot és a 
szupervonatok személyzettel 
való felszerelésének helyét. 

A hosszú személyszerelvé
nyek alkalmazása megszüntette 
a szinte „összeérő" szerel
vények okozta forgalmi helyze
tet, lehetővé tette anyagi és sze
mélyi eszközök megtakarítását. 
A személyszállításban először 
került alkalmazásra az ikervon
tatás, vagyis két mozdony fel
használása, amelyeket szink
ronban az automatika segítsé
gével egyetlen vontatási brigád 
irányít. 

Kiváló munkát végeztek a 
szupervonatok felkészítésében 
és átvizsgálásában a kocsivizs
gálók, a diszpécserek és a vo
natvezetők is. Magas szinten 
végezték munkájukat a jegy
pénztárosok, az utaskísérők. 
Igyekezetük eredményeképpen 
az utasok ezrei minden kénye
lemmel ellátva, kellemesen 
utaznak. 

A hosszú személyszerelvé
nyek a Baltikumba is elindul
nak. Hamarosan befejeződik a 
fővárosban a Kijevi pályaudvar 
rekonstrukciója, ahonnan az el
ső szupervonat elindul Ukraj
nába. Ilyen járatok közleked
nek majd a Kaukázus és Kö
zép-Ázsia felé. Egyes szerel
vények hosszát a tervek szerint 
32 kocsiig növelik. 

V. Kolicsev 

r, 

-

-

(Kiss Attila grafikája) 



Az ünnepélyes megnyitón 
Szemoic Béla ve7.érigazgat:&
helyettes, a magyar szövetség 
elnöke kösz6ntötte a megjelen
teket, majd Mester Alajos ve
zérigazgató-helyettes mondott· 
beszédet. Az elhangzott üdvöz
letek után az előre kiadott napi
rendi pontoknak megfelelően a 
kongresszus megkezdte mun
káját. 

A küldöttek először a főtitkár 
beszámolóját hallgatták meg az 
elmúlt két év munkájáról, majd 
tájékoztatást kaptak a szövet
ség pénzügyi, vagyoni helyzeté
ről. Ezután a sportmunkát érté
kelték. A beszámolók után 
szekcióülésekre került sor. 

Mester Alajos vezéripzptó-h�lyettes megnyitó beszédét mondja 

Az általános bizottságban a 
szervezet belső életét érintő 
kérdésekről folyt a vita. Többek 
között személyi kérdésekről, 

ket tárták a résztvévők ele, 
hogy 11,yllt szavazással dönts�
nek a felvetett· kérdésekrő\. 
A plénum beható vita után � 
előterjesztéseket elfogadta, és 
személyi kérdésekben is dön
tött. 

A koagresuua i-éuvev6inek egy csoportja 

A technikai bizottság élére az 
USIC elnöki tisztségéről most 
leköszönt Frantisek Valat, a 
Csehszlovák Vasutas Szakszer
vezet elnökét választották. 
A négynapos tanácskozás során 
- ha rövid időre is - megje-

alapszabályt módosító kiegészí- A szövetség új elnökévé dt. lent és köszöntötte a vendége
tésekről, a sportérintkezésre vo- Giovanni Romanót, az o� ket dr. Bajusz Rezső, a MA V 
natkozó új elklpzelésekről hoz- sport- és szabadidő-szervezét vezérigazgatója, és Páder Já
tak határozatot. vezetőjét választották. Első alel- nos, az OTSH elnökhelyettese 

A technikai bizottságban „A nöknek Szemo"k Bélát, a ma- is. 
bajnoksági terv kiegészítése gyar, második alelnöknek He

t 1989-ig", továbbá „A verseny- no Wihrothot, az NSZK-be · 
rendezések költségcsökkentése" szövetség vezetőjét választot
és „A rendezvények lebonyolí- ták. A kongresszus főtitkári 
tása" témakörökben hoztak tisztségében megerősítette dt. 
döntéseket. Herbert Schartlt, az Os� 

A két plenáris ülés között a 
küldöttek hangulatos kirándu
lás keretében megismerkedtek 
az üdülőövezet és a Balaton-fel
vidék nevezetességeivel, a nép
szokásokkal, a híres borvidék 
ízeivel, zamataival. A harmadik napon újra ple- Szövetségi Vasutak személyzeti 

náris ülésre került sor, ahol a igazgatóját, pénztárosnak Ha1t5 
bizottságokban hozott döntése- Rudolf Bútikofert választotta. 

zett nc5i név. 66 .... mer, csavaros mik
rométer. 68. Rangjelz6. 70, Kimondd,tt 
betil. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függp
leges 44. 

(sz) 

megfejtése: A nemzetközi munkaver
seny. A szocialista brig,dmozgalom. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk UI. 
száln6ban mecjelent keresztrejtvény 
helyes meifejtéséért: Kiss ZoMn, 
Nagybajom, F6 u. 7/a, Kheim Pál, 
Sopron, GYSEV Iozgató5'ga Keresk. 
oszt.; dr. Kósa Sáhdor, CSQngrád, 
Húsfa u. 146.· Koplányi József, Ipoly
tarnóc, Felszabadu1'5 u. 16.; Saska Fe
rencné. Érdparkvúos Pf. 34. 

. ---� 
A kiw.elmúltba'lí � pa

tinás fóvárosábail �iték a 
N etnzetközi :Vasutlls Sportszö� 
vetség (USIC) nyolcadik alka· 
lommal kiírt fém tekebajnoksá- Hamaro'san megkezdődnek A műsoron gá

A
t. 

bécs" 'tig tó 
, az Erkel Színház és a József A tündérlaki lányok cím s 1 vasu azga sag Attila Színház vasutas bérleti játéka szerepel. diszte�ében hét ország - el6adásai. A 18. évadban a Jó- Az Erkel Színház 24. ev.ac1J Aus�a, Magyarors�, Jugo- zsef Attila Színház el6adásaira nak vasutas operabérleti szlávia, Cse�ovákia, az 600 bérletet vásároltak a vas- adása október 21-én, v NSZK, Bulgária és Lengye�o�- utasok. Az első- vas� bérleti délelőtt 11 órakor lesz. szág - vasutas válogatottjait 

előadásra október 7-én vasár- tatják Verdi: Rigoletto 
Szemoic Béla, a MÁV vezér-

é ó ' ·• rájá · tó h lyette USIC 1 
nap d lel tt 11 órakor kerül sor. ope t. 1gazga - e se, az e -

n���ének képviselője kö- _ Oklevél a komplexbrigád-szontötte. nak. A Szerencs állomáson dol-A versenyek előtti szokásos gozó MÁV-Volán komplex-britec�kai értekezlet után meg- gádot _ az elmúlt évi teljesítkezdődtek a csapatverse_nyek. mény alapján _ a MÁ v VezérA, magyar csapat, az elozetes igazgatósága és a Volán-vállalav�ozásnak megfelelően, vé- tok központja oklevél elismegig versenyben volt, a dobogó résben részesítette. A szeptemle�agasabb fokáert , vív?tt 
ber 7-én rendezett ünnepségen küzdelemben az osztrák_ es a JU- 27 vasutas és 21 Volán-dolgozó goszláv csapattal. Amikor az kapott pénzjutalmat. ötödiknek induló versenyzőink 

befejezték a játékot, véglegessé 
vált, hogy az osztrák csapatot 
nem tudjuk megelőzni, de az 
ezüstérem biztosan a magyar 
csapaté. 

A csapatversenyek során 
nyújtott teljesítmények alapján 
három versenyzőnk jogosult az 
egyéni versenyben való részvé
telre. Sajnálatos módon nem 
tudták előző napi teljesítmé
nyeiket megismételni, így kény
telenek voltak a szerényebb 

helyezésekkel beérni. 
Csapatban: 1. Ausztria 5322 

fa, 2. Magyarország 5050 fa, 3. 
Jugoszlávia 5021 fa. 

Egyéniben: 1. Dobia Andreas 
(Ausztria) 1883 fa, 2. Zöhrer Ro
land (Ausztria) 1842 fa, 3. Frind 
Osvald (Ausztria) 1797 fa, 8. Ri
gó Dezső (Magyarország) 1711 
fa, 9. Széles József (Magyaror-

- Ifjúsági parlament. Szep
tember 6-án a hatvani szertár
főnökség vezetői a kisterenyei 
szertár oktatótermében rendez• 
ték az ifjúsági parlamentet, 
amelyen jelen voltak a salgótar
jáni és a kisterenyei· szertár fia' 
taljai is. Gömöri Péter szertárfő
nök beszámolója után megvá
lasztották a miskolci igazgató
ságon sorra kerülő ifjúsági par· 
lament küldötteit. 

- Brigádok társadalmi 
munkája. A tanévkezdés előtt a 
tapolcai általános iskolákban 
vasutas szocialista brigádok vé
gezték el a festés utáni nagyta
karítást. A tapolcai körzeti 
üzemfőnökség Helikon, Zsukov 
és a szertárfőnökség brigádja 
társadalmi munkában takarítot
ta ki a tantermeket. 

szág) 1704 fa, 10. Kántor Sán- _ Szakszervezeti aktivisták dor (Magyarország)l672 fa. Csehszlovákiában. A miskolci 
Az ausztriai tekeversennyel körzeti üzemfőnökség szakszer

majdnem egy időben rendezték vezeti bizottsága augusztus 
Moszkvában a hetedik alkalom- 29-én tapasztalatcserét szerve
mal kiírt vasutas ökölvívó-baj- zeft Iglón. A huszonkét tagú de
nokságot. A találkozóra nyolc legáció megismerkedett többek 
ország küldte el legjobb vas- között a csehszlovák vasutas
utas öklözőit, hogy 12 súlycso- szakszervezet és az iglói vonta
portban megmérkőzzenek a tási főnökség szakszerv�zeti ak
helyezésekért. Magyarországot tivistáinak munkájával. Jövőre 
az utolsó pillanatban bekövet- a csehszlovák vasutasok láto
kezett sérülések miatt csak gatnak Miskolcra. 
csonka csapat képviselte, eleve 
föladva azt a reményt, hogy 
megismételhetik a négy év előt-

- Kirándulás. A gödöll� 
VI. gépesített mozgó pályames
teri szakasz szocialista brigádját: 
a közelmúltban kirándulást 
szerveztek a Mátrába. A család
tagokkal együtt felkeresték � 
Mátra legszebb helyeit. Az adá
csi vasutasok nyugdíjascsoport
jának ne�en tagja Budapest
re látogatott, megnézték többek 
között a Parlamentet. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A salgótarjáni vasutasok önálló 
nyugdíjascsoportja a közelmúlt.• 
ban rendezte meg második fél
évi taggyűlését, amelyen Faze
kas József elnök számolt be � 
eredményekről és a gondokról. 

-:,: Találkozó negyven év 
után. A Péceli úti MAV-segéd, 
tiszti tanfolyam 1944-ben vég„ 
zett hallgatói részére találkozót 
rendeznek október 20-án, szom
baton 10 órakor Budapest Fe
rencvárosban, a tanfolyam 
helyén. Felvilágosítást ad: 
Kecskés László, 1172 Budapef 
XVII., Újtelepi út 20. Telefon: á 
budapesti igazgatóság közgaz
dasági osztálya, 17-56. 

- Vasutasnap Kassán. 
Szeptember 14-én az állomás 
kultúrtermében rendezték idei 
vasutasnapi ünnepségüket a 
kassai vasutasok. A hatvani 
körzeti üzemfőnökségtól dele
gáció utazott Kassára. A há
romnapos ünnepségsorozatra a 
vendéglátók gazdag programot 
állítottak össze. A magyar vas
utasok megnézték Kassa neve
zetességeit, kirándultak a Tát-. 
rába, és ellátogattak a Csorba-' 
tóhoz. 

ti ragyogó szereplést. 
Mint az várható volt, a ver

senyt a Szovjetunió csapata 
óriási fölénnyel nyerte, a szint
én jól felkészült NDK előtt. 
A csonka magyar csapat csak 
azzal vigasztalódhatott, hogy a 
szorítóba lépő versenyzői - a 
verseny során újabb sérülést 
szenvedett öklözője kivételével 
- pontot ér6 helyezést értek, el. 
A győzteseknek és helyezettek
nek járó érmeket, tiszteletdíja
kat Otto Ködel, az USIC képvi
selője adta át, megköszönve a 
sportszerű magatartást, a spor

Pályázat állomásfőnöki állás 

tolói fegyelmet. 
Csapatban: 1. Szovjetunió 

69,5 pont, 2. NDK 36 pont, 3. 
Koreai NDK 33 pont. 

Az egyéni versenyek során a 
Szovjetunió 7, a koreai NDK 3, 
Bulgária és az NDI{ 1-1 arany
érmet szerzett. 

A debreceni igazgatóság és a debreceni körzeti üze 
ség p61y6zatot hirdet 611om6sf6nöki munkakör betöltésére N 
kereki 611om6son. 

Feltétel: 
fels6fokú vasúti tuakktSpesftés, 
vasútorvosi alkalmasság, 5 éves szakmai gyakorlat. Sze 

alapbér: a FEOR-MÁV bilrtétel hat6rain belül a képz:ettl6g� 
megfelel6en. 

Nagykereki állomáson azonnal beköltözhet6 
kétszobás tuolgálati lakást biztosltunk. 
A részletes önéletrajzban szerepeljen a jelenlegi mun 

és a munkakör. 
A pályázatot a debreceni körzeti üzemf6niJbég szem 

és oktatési csoportj6hoz kell eljuttatni október hónap 
A p61y6zatok elbirélúa ut6n minden p61y6z6t lrúban értes 

Clm: 4025 Debrecen, Pet6fi tér 12. 

IAÚS(;SEBE 
A mag)tar versenyz6k közül � eúzhalombattai két 

Zámbó J67.sef, Csabán Árpád S7.0ba i!eakomforf.oa eJs6 emeleti Jak6. 
és Sándor Zoltán bronzérmes 
lett. 
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Száz éve született Pintér János Nemzetközi kapcsolataink 

Nyugatnémet ifjúsági delegáció 

tanulmányozta a fiatalok helyzetét 
A magyar szakszervezeti 

mozgalom második nemzedéké
nek tagjai a századelőn szinte 
egyidejűleg váltak szakmun
kássá és a szakszervezeti moz
galom harcosaivá. Életük már 
az első világháború előtt eggyé 
forrt a kenyérért és jogért, a po
litikai és társadalmi emancipá
cióért küzdő szocialista mozga
lommal. Ez a nemzedék adta a 
háborúellenes tömegmozgal
mak fő erejét, s vitte győzelem
re az 1918/19-es forradalmakat. 
Az ellenforradalom azonban 
megtizedelte őket. Sokan kény
szerültek emigrációba. Az itt
hon maradottak akár az illegá
lis KMP-hez tartoztak, akár a 
legális MSZDP soraiban ma
radtak, a szakszervezetek vé
delmében együtt léptek fel, és 
együtt gyarapították azt a poli
tikai, eszmei és morális öröksé
get. amely nélkül elképzelhetet
len az új munkásgeneráció szo
cialista nevelése. Ehhez a nem
zedékhez tartozott a száz éve, 
1884. október 12-én, Angyalföl
dön született Pintér János. 

Vasesztergályos 
a főműhelyben 

A festészet iránti korai vonzó
dása életre szólónak bizonyult 
ugyan, de csupán hobbi ma
radt. 1899-ben tanonc lett, s 

1903. augusztus 26-án már 
vasesztergályosként került a 
MÁV Nyugati Főműhelyébe, 
melyet a Nyugati pályaudvar 
területéről 1905-ben telepítet
tek Rákospalota és Újpest ha
tárára, ahol mint a MÁV Ist
vántelki Főműhelye (ma: Land
ler Jenő Járműjavító) üzemelt. 
1905. május l-én 1150 munkás 
érkezett felvirágozott különvo
nattal az új műhelybe, mely öt 
év múlva már közel 2000 dolgo
zót foglalkoztatott. A főműhely 
munkásai 1896 óta kezdemé
nyező szerepet játszottak az ön
álló vasutas-szakszervezet meg
alakításának szorgalmazásá
ban. Pintér János 1904 tava
szán csatlakozott a vasutas-sza
badszervezethez, és tagja lett a 
Szociáldemokrata Pártnak. Ha
marosan bizalmi, majd főbizal
mi. 1908-ban vezetőségi tagja a 
Vasúti Munkások Országos 
Szövetsége főműhelyi szerveze
tének. Dr. Landler és dr. Bá
nóczy szemináriumaira járti re
torikát Bokányitól tanult. Eve
kig látogatta a Társadalomtudo
mányok Szabadiskolájának tan
folyamait. A VMOSZ feloszlatá
sa után az illegális vasutasmoz
galom Landler Jenő által irá
nyított országos vezetőségében 
dolgozott. Az életútját megha
tározó évtized volt ez. 

Egyik szervezője a vasúti 
munkások 1917. május-júniusi 
sztrájkjának. Ez volt a háború 
alatti első országos munkabe
szüntetés. Az Istvántelki Főmű
hely munkásait csak katonai 
karhatalommal tudták a munka 
felvételére kényszeríteni. 
A sztrájk 26 vezetőjét - köztük 
Pintért - rögtönítélő bíróság 
elé állították ugyan, de elítélni 
nem merték. Egyik élharcosa a 
legális vasutas-szakszervezet 
megteremtéséért folytatott küz
delemnek. A régi országházban 
tartott, 1917. okti5ber :n-i nagy
gyűlés napirendjén az országos 
vasutasszövetség alapszabá
lyainak elfogadása 3zerepelt. 
Elnöki megnyitójában Pintér 
János emlékeztette a résztvevő
ket, hogy már kérték a legális 
szervezet engedélyezését ha
sonló lelkesedéssel, de "most a 
lelkesedésen kívül elhoztuk ide 
a mi szocialista öntudatunkat, 
a mi forradalmi szocialista 
akaratunkat". Az elfogadott 
alapszabályok benyújtásával őt, 
a megválasztott ideiglenes elnö
köt bízták meg. 1917. december 
14-én 16 ezer vasúti munkás vo
nult a MÁV Igazgatóság And
rássy úti palotája elé, hogy 
kényszerítse a MÁV vezetőit a 
szocialista vasutasszervezet el
ismerésére, s azonnal kezdjen 
tárgyalásokat követeléseikről. 
A megmozdulás eredménnyel 
járt. Pintér tagja volt a munká
sok öttagú tárgyalóbizottságá-

t. 
. '�' 

nak. A vasutasszervezet képvi
seletében részt vett az 1918. 
májusi rendkívüli szakszerveze
ti kongresszuson. 

A munkáshatalom 
szolgálatában 

l-től nyugállományba helyezte. 
Párizsban 1945 őszén részt vett 
a Szakszervezeti Világszövet
ség megalakításában. Tagja az 
Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, 
majd 1949-ig országgyűlési 
képviselő. 

A testvérharcot mindig kerül
ni igyekvő Pintér János, miután 
nem értett egyet azzal, hogy a 
munkáspártok megsértik a 
szakszervezet autonómiáját, s 
azzal sem, hogy általa becsült 
szociáldemokrata vezetőknek 
távozniuk kell a vasasszakszer
vezet éléről, 1948. március 
24-én önként lemondott szak
szervezeti elnöki tisztéről. Őt 
nagy tisztelettel, életútjához 
méltóan búcsúztatta a szövet
ség kommunista főtitkára. 

Szerencséje volt, hogy meg
érhette törvénytelenül meghur
colt harcostársainak rehabilitá
lását, a párt és a szakszervezet 
kívánatos viszonyának elvi tisz-

Az őszirózsás forradalom tázását, s annak felismerését, 
győzelme után a legálissá váló hogyha nem tették volna félre 
vasutas-szakszervezet, a Land- mint idejét múltat a régi „ Vasas, 
ler elnökletével 1918. november ne hagyd magad!" jelszót, sok 
24-én megalakult Magyaror- hibát megelőzhettek volna az 
szági Vasutasok Szövetségének ötvenes években. 

Szaksurvezt>tünk meghh·ására szeptember 24-töl 29-ig nyolctagú nyugatnémet szakuerve
zeti ifjú.sági delegáció tartózkodott hazánkban. 

egyik központi titkára lett. Az 
MVSZ tevékenysége hozzájá- Az ellenforradalom után is
rult a két munkáspárt egyesülé- mét igényt tartottak a mozga
séhez, s ezzel a Tanácsköztársa- lom régi harcosainak segítségé
ság megteremtéséhez. A 35 re. Pintér János 1957 novembe
éves Pintér Jánost azonnal új rétó1 újra a vasasszakszervezet 
feladatokkal bízta meg a mun- elnöke. 1960-ban Munkaérdem
káshatalom: a Forradalmi Kor- renddel tüntették ki. 1962. má
mányzótanács első, 1919. márci- jus 13-án hunyt el. Nagy rész
us 22-i ülésén megválasztották vét mellett búcsúztatták a Ke
a Budapesti Forradalmi Tör- repesi temetőben. Hamvai ma a 
vényszék tagjává, március Megyeri úti temetőben nyug-
26-ától pedig Landler népbiztos szanak Szabó Idának, annak a 
rendeletére a háromtagú Vasúti feleségnek a hamvaival együtt, 

A vendégek tanulmányozták szakszerveutünk ifjúsági munkáját. a SJlBJonunkásképzést, 
valamint a vasutasfiatalok élet• és munkakörülményeit. A delegáció tagjai látogatást tettek a pé
csi körzeti üzemfönökségen, a dombóvári szakmunkásképz6ben, a Mechwart András Ipari 
S&ak.középir.kolában és a MA V oktatási központjában Kelenföldön. A delegációt szakszerveze.. 
tünk központjában fogadta Koszo.n.as FeNlncfötitkár is. (felvételünkön a delegáció tagjai, Skoda 
Lüaló fotója.) 

HAJRÁ A BAM-ON 

Bonyolult 111ííveletek 
az utolsó szakasz építésén 

Direktórium tagja lett. aki 55 éven át mint öntudatos A BAM-ot az építkezés tíz méter hosszúságú pálya létre-
munkásasszony megértette, esztendeJ·e alatt sokféle J·elzővel hoza'sa'ra a legnehe bb t ' A Tanácsköztársaság meg- ze erme-
hogy férje számára „az első a · ll tte'k El te'k a ' d t· kl' t·k ' l' · · · 

döntése után Friedrich István 1 e . nevez „ szaza sze 1, ima 1 us es geo og1a1 VI-
mozgalom, a második és a har- építkezésének", ,,a 1·övőbe veze- szonyok ko"zo"tt keru"lt K '  miniszterelnök meg akarta " sor. ep

nyerni Pintért, de ő az árulásért 
madik is a mozgalom - és tő útnak", ,,az élet és a szak- zeljék el a messzi, ritkán lakott 
emberré nevelte nyolc gyer- mai mesterse'g iskolá1'a' nak ", taJ· ga' t a rengeteg fol ' 1 , felajánlott miniszteri bársony- meküket. 

yova es pa-
szék helyett a munkáshatalom végezetül olyan kísérleti terep- takkal, nehezen megközelíthető 
szolgálatáért járó börtönt vá- Pintér János olyan szakszer- nek, amelyen az ország mű- hegygerincekkel, ingovánnyal, 

lasztotta. 1919 végén és 1920 vezeti vezető volt, aki maradan- szaki és tudományos potenciája mocsarakkal. Képzeljék el az 
elején két perben ítélték el, ösz- dóan beírta nevét mind a vas- kerül kipróbálásra. örök fagy birodalmát, ahol az 
szesen háromévi és hathónayi utas-, mind a vasasszakszerve- E megállapításokban nyoma évi hőmérséklet-ingadozás 100 

fegyházbüntetésre. A MAV zeti mozgalom történetébe. sincs túlzásnak. A történelem- 0 C, s akkor megértik, hogy fizi-
1920. február 7-én törölte a lét- Gadanecz Béla ben példa nélkül álló. 3500 kilo- kailag és műszakilag milyen ne-
számból, feleségét és négy r-----------------------------,héz feladatot kell megoldani a 
gyermekét pedig kilakoltatta a Bajkál-Amur vasútvonal épí-
Rákospalota-Újfalu MÁV-telep G d k d ' 8AM ' ' "• ,, 1 

tőinek. 
28. sz. alatti lakásból. 28 hóna- Qn QS Q 8$ 8 8pltQlíQ 
pot töltött a váci fegyházban. Megtette útját 
Szabadulása után Sződre költö- A Kis BAM végállomásán, Berkakit településen, új kórház az első vonat 
zött a család, és ő onnan járt be kezdte meg működését. A szokásos épülettömbök mellett helyez- 1984_ április 28_án, a tajga egy, 
újpesti munkahelyére. kednek el a szülészeti és a gyermekgyógyászati osztályok, a ren- térképen nem jelzett részén, me-

delőintézet, a kisegítő szolgálatok. Az új gyógyászati intézmény, 1 t v·k M' · k · 'l Mint kitűnő szakmunkás és ye i tor irosnyicsen oro , a 
amelyben kvalifikált szakemberek dolgoznak, hivatott ellátni a s · t · · h" · "l t tekintélyes szakszervezeti veze- ZOVJe umo osero , a vasu ascsa-
vasutasokat, továbbá Berkakit, Zolotyinka és NagomiJ. települé- t k h d g · ·1 k' N g 

tő, Európa egyik le�elentősebb pa o a na yaro - a J a a y 
0, sek építőit. Honvédő Háború idején halhatat-

villamossági gyárába, az Egye- Az új egészségügyi intézményt a vasút övezetére kidolgozott, lan hőstettet hajtott végre - ne-
sült Izzóba került, ahol a vasas- az orvostudomány és az egészségvédelem fejlesztésére vonatkozó veztek el, ünnepélyes körülmé
szakszervezet aktivistája s széle5' körű programmal összhangban építették fel. A kórház és a nyek között megtörtént a BAM 
csakhamar fóöizalmi lett. Az rendelőintézet megépítésén túlmenően ez a program olyan kuta- keleti része sínpárjainak össze
izzólámpagyártás, a rádiótech- tásokat is előirányoz, amelyek célja: az útvonal övezetében a vál- kapcsolása. Megtette útját az első 
nika, a telefongyártás nemzet- lalatok, a városok és a települések elhelyezésének orvosi szem- szerelvény Komszomolszk-na
közi színvonalával lépést tartó pontból történő megalapozása, a helyi természeti-éghajlati körül- Amure-tól Tindáig. Ez az út 1470 
üzem munkásainak bére jóval a mények hasznosítása a BAM-ot építők, a BAM-nál dolgozók pi- km volt. 
világszínvonal alatt maradt, henésére és egészségének a megerősítésére. A tervezett 3500 kilométerből 
ezért a húszas évek nagy vasas- (a Bamovszkaja-Tinda-Berka-
sztrájkjaiban részt vettek az Iz- kit vonallal együtt) átadásra ke-
zó munkásai is. S esetenként, rült 1173 km. A Nagy Októberi 
mint 1923-ban és 1927-ben, a Szocialista Forradalom 67. évfor-
sztrájkharc élvonalába kerül- dulójára állandó használatba ke-
tek. A szervezett esztergályosok rül a Besztuzsevo-Dipkun 134 
népszerú vezetőjeként Pintér a km-es vonala, s 1985-ben még 
vasasszakszervezet 1933. eVI 7o5 kilométer. 

A BAM vonala Tindától a cso-közgyülésétől a Magyarországi dálatosan szép Kodar hegygerinc 
Vas- és Fémmunkások Közpon- mögött fut, melyen az utolsó, a ki-
ti Szövetségének egyik alelnö- lencedik alagút vezet keresztül. 
ke, 1938-tól ügyvezető alelnöke, Innen, a Kodar-alagúttól a Vityim 
s 1941-től elnöke. folyóig 100 kilométer a távolság. 

szalag, amely újrakezdődött a Ko
dar-alagút keleti bejáratánál, len
dületesen elindult nyugat felé. 

A BAM, miközben az utolsó ki
lométereken még dolgottak, már 
üzemelt. A személy- és teherszál
lítás nemcsak a véglegesen, ha
nem az ideiglenesen átadott 700 
kilométeren is megindult. Ötödik 
éve sikeresen működik a K.is
BAM (a Bamovszkaja-Tinda
Berkakit vonal), amely a Transz
szibet köti össze Dél-Jakutiával. 
1981. január 1. óta működik a Baj
kál-Amur vasútvonal. A felhasz
nálóknak a vonalon sok millió 
tonna szenet, fát, építőanyagot és 
más teherárut továbbítottak. 

Ötven település 
a vasút mentén 

Nagy népgazdasági jelentőséggel 
bír a BAM építőinek az SZKP 
KB Politikai Bizottsága által is jó
váhagyott kezdeményezése, mi
szerint a fővonal lefektetésének a 
Nagy Októberi Forradalom 67. 
évfordulójára be kell fejeződnie, s 
egy évvel a kitűzött időpont előtt 
meg kell nyitni a szembejövő vo
nat! orgalmat. A vasúti forgalom 
idő előtti megkezdése a vonalon 
meggyorsítja Szibéria és a Tá\'Ol
Kelet termelőerőinek fejlesztését, 
lehetővé teszi az ott található ter
mészeti erőforrások bevonását ·a 
gazdasági vérkeringésbe. S ez az, 
amiért alapvetően a BAM épül. 

A fővonal ipari és gazdasági te
rülete mintegy másfél millió 
négyzetkilométer, ami másfélszer 
nagyobb Franciaország, Spanyol
ország és Anglia együttes terüle
ténél. A pálya mentén az építke
zés ideje alatt ötven település nőtt 
ki a földből, sokemeletes házak
kal, kórházakkal, rendelőintéze
tekkel, klubokkal, iskolákkal és 
üzletekkel. R. Minaszov 

A nagy iramot diktáló építőket ,--------------

Fiatalos 
lendülettel 

1944. november 3-án a nyila
sok el akarták hurcolni az Izzó
ból, de egy légitámadás módot 
adott a menekülésre. Egyik 
munkatársa rejtette el Vác-Sej
cén, amely december 7-én fel
szabadult. Január 18-án már 
Pesten volt, és fiatalos lendü
lettel kezdett az új élet építésé
hez. Az Egyesült Izzó bizalmi
testülete 1945 januárjában az 
üzemi tanács elnökévé válasz
totta, de szakszervezeti elnöki 
teendői elszólították onnan. 
A minisztertanács 1945. június 
8-án rehabilitálta, s kinevezte 
államvasúti igazgatóvá. 
A MÁV, 60. életévének betölté
sére való tekintettel október 

A BAM építfü ilyen kényelmes lakótelepeken élnek 
(APN-fotó) 

nem zavarta az a körülmény sem, 
hogy műszaki okokból késett a 
Kodar-alagút átadása. Annak ér
dekében, hogy a sínfektető gép 
ne álljon, hanem tovább haladjon 
nyugati irányba a másik sínfekte
tő géppel szemben, az építők a 
sínfektetés úgynevezett „sziget
épí tő" módszerét alkalmazták. 
A BAM viszonyai között ez rend
kívül bonyolult művelet. A Ko
dar-hágón átkelt a lánctalpas 
sínfektető gép, maga mögött 
hagyva a befejezetlen alagutat. 
Annak érdekében, hogy a pálya
fektető rácsozatot átszállítsák a 
keleti alagútbejárathoz, ahonnan 
továbbhaladt a sínfektetés, hatal
mas autókat használtak, amelyek
re különleges fémplatót készítet
tek. A hágón keresztülvezető 
autóutat pedig kiszélesítették, 
több parkolót építettek, hogy 
megoldott legyen a szembejövő 
forgal_om elöli kitérés. S az acél-

Alagutak 
a Bajkál-t6 

partján 
Befejezték annak az alagút

nak a fúrását, amely a Bajkál-tó 
partvidékén elterülő hegyvonu
latok között épülő alagutak kö
zül az utolsó, a leghosszabb. 
A Bajkál-Amur vasútvonal 
alagútjain általában egy sínpár 
vezet ker�sztül, a part menti 
alagutakon azonban két sínpárt 
fektettek le. 

Ezeknek az alagutaknak a 
keresztmetszete ötször na
gyobb, mint a szokásos metró
alagutaké. Ilyen alagutakat 
(összesen 5,2 km hosszúság
ban) először építenek a Szovjet
unióban. Az alagútfúrást igen 
nehéz körülmények között vé
gezték. 
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Interjú dr. Bajusz Rezsö vezérigazgatóval Számítástechnika 

a közlekedésben A vasút belső mechanizmusának 
KiAl/ltAs nyílt a Közlekedési Múzeumban 

· A népgazdaság növekvő szál
lítási igényei, a mennyiségi és a 
minőségi előírások, az energia
takarékosságra. a környezetvé
delemre való törekvés megkö
vetelik, hogy a korszerű infor
matikai technológiákat alkal
mazzuk az üzem- és munka
szervezési. a termelésirányítási. 
a minőségellenőrzési, a folya
matszabály<f.ási, a tervezési fel
adatok megoldásában. 

zatok közötti koncentrált infor
mációátadást, a szervezeti kor
látoktól független tapasztalat
cserét. Emellett azonban az ér
deklődő közönség átfogó tájé
koztatását, a múzeum közmű
velődési céljait is kell szolgál
nia. 

és szervezeti rendszerének változásairól 

Az alkalmazott módszerekkel 
szerzett tapasztalatok rendsze
res cseréje, a kapcsolatos isme
retanyag szervezett átadása az 
egyik feltétele a hatékonyság 
növelésének és általában az in
formatikai kultúra terjesztésé
nek. 

A Közlekedési Múzeum a 
Neumann János Számítógéptu
dományi Társasággal és a Köz
lekedéstudományi Egyesülettel 
karöltve. a közlekedési, ipari, 
építőipari vállalatokkal, intéz
ményekkel együttműködve 
,,Számítástechnika és informa
tika a közlekedésben" címmel 
időszaki kiállítást rendezett a 
múzeum épületében. A kiállítás 
célja az, hogy a feladatorientált 
bemutatással segítse az alága-

,., 

A kiállítás vázlatosan bemu
tatja a szállítási feladatokat 
szolgáló irányítási struktúrákat, 
az egyes közlekedési alágaza
tok belső felépítését, funkcioná
lis kapcsolatrendszerét. Átte
kintést ad az információfeldol
gozás és a közlekedés fejlődésé
ről, megemlítve néhány fonto
sabb állomást. Ismerteti az 
egyes számítástechnikai és in
formatikai feladattípusok és 
eszközök fejlődését. 

A részt vevő vállalatoktól ka
pott mintegy 100 témát feladat
típusokra bontva ismerteti a je
lentősebb munkákat. 

A kiállítást szeptember 27-én 
Katona András, a Közlekedési 
Minisztérium műszaki fejleszté
si főosztályának vezetője nyitot
ta meg. A megnyitón jelen volt 
dr. Nagy Ervin közlekedési mi
niszterhelyettes. 

Az embereket mindig érzékenyen érinti, ha a munka
helyen profilváltás, esetleg átszervezés miatt változnak 
a körülmények. Saját házunk táján is találunk erre pél
dát. A vasutasokat ma is élénken foglalkoztatják azok a 
szervezeti változások, amelyek hat éwel ezelött az 
üzemfönökségek létrehozásával kezdödtek és a vasút
igazgatóságok osztályainak összevonásával folytatód
tak. Sokan még ma is vitatják ezeknek az intézkedések
nek a helyességét. Egyesek azzal érvelnek, hogy a vas
út munkája semmivel sem lett jobb, mint l:I korábbi kül
szolgálati szervezetben volt. Mi erről a MAV Vezérigaz
gatóság véleménye? Erről, pontosabban fogalmazva az 
eddig végrehajtott szervezeti változások tapasztalatai
ról beszélgettünk dr. Bajusz Rezsővel, a MÁV vezér
igazgatójával. 

- Induljunk ki abból: volta
képpen mi indokolta a szerve
zeti változásokat, nevezetesen 
az üzemfőnökségek létrehozá
sát és az igazgatósági osztályok 
összevonását? 

- Köztudott, hogy gazda
ságirányítási rendszerünk ex
tenzív fejlődésének tartalékai 
már kimerültek. Ezért létkér
déssé váltak a mai követelmé
nyekhez jobban igazodó tartal
mi változások. Ehhez kellett 
minden vállalatnak, így a vas
útnak is igazítania a szervezeti 
kereteket. Azon most ne medi
táljunk, hogy jók vagy rosszak 
voltak-e a vasút korábbi szerve
zeti keretei. Nyilván az eltelt 
évtizedekben megfeleltek a kö
vetelményeknek. Ma azonban 
már nem. 

- Miért? 
- Egyrészt azért, mert 

latban annak érvényesítése 
sem, hogy az üzemfőnökségek 
integrált. végrehajtó szolgálati 
egységek. Nem egy esetben ab
ban merül ki a tevékenységük, 
hogy a végrehajtás szervezése 
helyett az egyes rendelkezése
ket csak továbbítják. 

Nehezíti a végrehajtó munka 
eredményesebb elvégzését az 
is, hogy az üzemfőnökségi köz
pontok - helyenként az indo
koltnál nagyobb irányító appa
rátusa - a tapasztalt, a munká
ban jártas káderek többségét 
vonta el a végrehajtó szolgálat 
vezetőposztjairól. Számos térfő
nök. állomásfőnök és helyettes, 
vontatási főnök és reszortos ke
rült így magasabb beosztásba. 
Ez jó dolog, ugyanakkor azok. 
akik a helyükre kerültek, még 
nem rendelkeztek olyan szak
mai tudással, annyi tapasztalat
tal, mint ők és némelyiknél inég 
a hivatástudat is hiányzik. 

nagymértékben változott a vas
út arculata. Ez a vonó és vonta
tott járműparkon éppúgy le
mérhető, mint a káderállomány 
összetételén. Másrészt, indokol
ta a szervezeti változásokat az 
is, hogy a MÁV megszűnt mi
nisztériumi főhatóság lenni. 
Mint vállalatnak alapvetően a 
végzett munkából, az áru- és a 
személyszállításból kell megél-

A megnyitó után a résztvevők megtekintik a kiállítást nie. Éppen ezért a jövőnket és 
(Tüttő Tibor felvétele) szociális helyzetünket is az ha

tározza meg, hogyan, milyen 
hatékonysággal dolgozunk. 

Egyszóval az üzemfőnöksé
gek szervezése - kisebb módo
sításoktól eltekintve - nem 
változtatta meg az üzemvitel 
operatív irányításának a rend
szerét. Változatlan maradt a 
menetirányítás. a kocsielosztás, 
s az utazószemélyzet irányítása. 
Jóllehet néhány kérdésben az 
érdekeltség erősítése is indokol
ná a változtatást. Információs 
rendszerünk is felemás. Az 
üzemfőnökségek munkájának 
mérését és ehhez az ösztönzők 
hozzárendelését még alig né
hány területen teszi csak lehe
tővé. Sok kívánnivalót hagy 
maga után az üzemviteli adat
szolgáltatás és a bizonylati 
fegyelem. Felülvizsgálatra szo
rul munkavédelmi szervezetük 
és annak működése. Indokolt 
tüzetesebben vizsgálni a sze
mélyzeti és munkaügyi tevé
kenység egy szervezeti egység
ben történő végzésének lehető
ségeit és feltételeit. Újból át kel
lene tekinteni a szakmai oktatá
sok központi, területi és helyi 
arányait. Megítélésem szerint 
elsősorban az utóbbi erősítésé
re kell nagyobb figyelmet fordí
tani. Ezek időszerűségét nem 
kisebbítve. a feszültségekkel 
terhes vasútüzemi munka most 
mégis azt kívánja, hogy a veze
tői tevékenység középpontjába 
a technológiai folyamatok job
bátétele és ehhez az érdekelt
ségi viszonyok erősítése, dönté

Vasútmodell-kiállítás 
a Keleti pályaudvaron 

Nyilvánvaló, hogy a vasút belső 
mechanizmusát is ezekhez a kö
vetelményekhez kellett, illetve 
kell a jövőben is igazítani. 

- Ebben a mechanizmus-

A Magyar Vasútmodellezők 
és Vasútbarátok Országos 
Egyesülete (MAVOE) rendezé
sében szeptember 28-án vasút
modell-kiállítás nyílt a Keleti 
pályaudvar kultúrtermében. 
A kiállítást Szemők Béla vezér
igazgató-helyettes nyitotta meg. 

A most bemutatott újdonsá
gok között látható a százéves 
Keletit ábrázoló makett, ame
lyet Szerovay Antal készített 30 
ezer legó játékkockából, egy a 
nyolcvanhetes kicsinyítésben. 
Újdonságnak számítanak az 
úgynevezett Mallet rendszerű. 
dupla gépezetű gőzmozdony
modellek, amelyeknek elkészí-

ban milyen szerepet szántak az 
t�se re;1dkívü! nagy kézügyes- üzemfőnökségeknek? seget es elmeletI szakmai tu- _ Már a szervezés időszakádást kö"_'etel. �zz:_l a géppel Fe- ban az volt a cél, hogy az üzemkete La3os elso diJat is nyert. vitel ellátásával szorosan össze-

Újabban nem csupán rézle- függő tevékenységek egy szer
mezből. de itatott papírból, kon- vezetbe kerüljenek. A végrehaj
zerves dobozból, műanyagból is tó munka koordinált irányítása 
készítenek modelleket. Ilyene- érdekében pedig olyan rend
ket ezen a kiállításon is láthat- szer alakuljon ki, amely lehető
tak az érdeklődők. vé teszi a szállítási folyamatok 

A bemutató-lebonyolításba a szervezettebb, gazdaságosabb 
MÁV központi munkaerő-felvé- lebonyolítását. Mivel ez a rend
teli irodája is bekapcsolódott; a szer számos munkaszervezési 
vasutat ismertető propaganda- változtatás lehetőségét is meg
anyagot adtak a látogatóknak teremtette, természetesnek 
és filmet is vetítettek a kultúr- tűnt, hogy az üzemfőnökségek 
váróteremben. és a vasútigazgatóságok. élve a 

(séra) lehetőségekkel, ezeket folyama
tosan megvalósítják. 

JUTALMAZÁS 
- Nem így történt? 

- A kérdésre nem ilyen si felelősségi rendszer behatá
egyszerű a, válasz. Az üzemfő- rolása kerüljön. 

S:ieplf'mber 19-én a MA V \'ezérigazgaló,ságon mef!iul�lma:it_á�. a l�g
eredményesebb vasutasújítókat, -kutatokat. Mai-az Bela (kepunkon) 
a lf'rvgudas� és műszaki Íf'jlesztési szakoi;:ilály H'ze11je átadja a 
julalmal Baran}i Lászlónak. a Gyöngyösi Kitérőg)ártó ( zf'm dolgo-

zójának. a geó-lemezek darabolásának újszerű megoldásáért 
(Laczkó Ildikó Mvételf') 

nökségek létrehozását a veze- - A vasút szervezeti felépí
tők körében nagy várakozás tését tekintve az üzemfőnökséelőzte meg. Ez_t _cs�k erősít_ette, · gek - erről már eddig is több 
hogy a kezdeti 1doben elsosor- szó esett - végrehajtó szolgála
ban a munkaerő-átcsoportosí- ti helyek. Éppen ezért jó vagy 
tás, egyes frekventált munka- rossz munkájukért a közvetle
körö� , , . lé��zá�hián>:ainak riül irányító igazgatóságok, de 
enyh1teset illetoen, Jelentos tar- még a vezérigazgatóság egyes talékokat tártak fel. Az sem szakosztályai is felelősek. 
�allgatható _e�, hogy � forga�mi _ Így igaz. A nem kielégítő es „a _:70;1tata�i dol�o�o� egyutt- közvetlen felügyeletre. a felsőbb mukodese 1s eros

,?
dott. Az,, irányításra is visszavezethetők hogy ez a kedvezo folyamat az üzemfőnökségek tevékenymegszaka_dt, _az o�okat nem a ségét kedvezőtlenül befolyásoló szerve�eti valtozaso_kban _k�ll tényezők, a felső- és területi irákeresm, hanem a vegrehaJta_s- nyítás szintjén jelentkező neb<;n. E�zel kapcsolatban _P:1- hézségek. Ilyenek: 

d�kkal is szol�alhatok. ';,z ?den - a vezérigazgatóság szakketsz�r is_ �apire�d.:e �uztuk a mai szakosztályainak a gaz-3�. �orzetI uz�n:fonokseg mun- dálkodásért érzett felelőssége; kaJat. A felmeresek tapasztala- t, f l d t k f · b. , · 'k h á - az opera iv e a a o e-tai azt 1zonyitJa , ogy a v ra- l l t l' , . ,. 
kozással ellentétben nem rövi- es eges cen ra izacio3a; 
dült, ellenkezőleg, még bonyo- .. - _a� i�ányítási, l1pcsó'k, ? 

lultabb lett a rendelkezések dontesi lancok kivanatosnal 
végrehajtásának az útja. Nem nagyobb száma; 
vált meghatározóvá a gyakor- - a gazdaságtervezési és az 

információs rendszer korsze
rűtlensége; 

- a belső mechanizmus 
szabályozatlanságai; 

- a szakszolgálati intézke
dések és utasítások összehan
goltságának hiánya; 

- az igazgatóságok és az 
üzemfőnökségek kapcsolat
rendszerének, egyes területe
ken tapasztalható hiányossá
ga; 

- a meg/ e lelő érdekeltségi 
rendszer kialakításának hi
ánya - hogy csak néhányat 
említsek. 

- Sokan úgy vélekednek: 
az üzemfőnökségi rendszer lét
rejöttével, működésének első 
éveivel egybeesik a vasúti szál
lítások csökkenése, a vállalati 
eredmények romlása. Vélemé
nye szerint a szervezeti változá
sok is közrejátszottak ebben? 

- Bizonyos mértékig igen, 
bár a külső tényezők hatását 
nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Kétségtelen, hogy a 
már ismertetett hiányosságok 
alapján sokkal kisebb gondok 
terhelnék a vasutat, ha az 
üzemfőnökségi rendszer létre
hozásakor elhatározott munka
szervezési célok több figyelmet, 
nagyobb cselekvési egységet él
veztek volna. Nekem az a véle
ményem, hogy az üzem/őnök
ségi rendszert meg kell erősíte
ni, tartalmi munkáján gyöke
resen változtatni kell. Mivel a 
MÁV a jövőben közüzemi jel
legű normatív szabályozók sze
rint, nyereségérdekeltségi vál
lalatként működik, ez megköve
teli a kereskedelmi, üzemviteli 
és műszaki feladatok eddiginél 
hatékonyabb megoldását, a vál
lalati bevételek növelését. Ezért 
a technológiai, valamint az 
egyéb munkafolyamatok kor
szerűsítésére, az érdekeltségi 
viszonyok erősítésére is na
gyobb gondot kell fordítani. Az 
üzefufőnökségeket közvetlenül 
is érdekeltté kell tenni a mun
kafolyamatok gazdaságos vég
rehajtásában, a hatékonyabb 
gazdálkodásban. E cél érdeké
ben kell fejleszteni az üzemfő
nökségek és azok szolgálati 
helyeinek munkaversenyét s 
természetesen annak elismerési 
rendszerét is. 

- A vezérigazgatóság végül 
is milyen feladatokat szán az 
üzemfőnökségeknek, illetve 
mit vár tőlük? 

- Mindenekelőtt a hozzá
juk tartozó egységek összefogá
sát, irányítását, az odatelepít
hető munkaerővel történő jobb 
gazdálkodást. Alapvető felada
tuk a szakmai sovinizmus fel
számolása, a munkafegyelem 
javítása, s a gazdasági érdekelt
ség növelése úgy, hogy ennek 
az összhálózaton is jelentkezzen 
a haszna. Ehhez hatásköröket, 
döntési lehetőségeket kaptak. 
Nem szabad azonban elfelejte
ni, hogy ezek eszközök és nem 
cél. Miként a vállalati belső me
chanizmus és a szervezet kor
szerűsítése sem cél, hanem a 
munka hatékonyságának esz
köze. 

· Az üzemfőnökségeknél és az 
igazgatóságoknál további szer
vezeti változásokat nem terve
zünk, de azt ezután is vizsgál
juk, hogy a tartalékokat hogyan 
lehetne gyorsabban feltárni. 

- Más területeken várba-

tó-e tartalmi és szervezeti vál
toztatás? 

- Igen. Ez a folyamat még 
nem fejeződött be. Úgy is 
mondhatom. hogy az ezekkel 
kapcsolatos változtatások jelző
je még félállásban van. Amikor 
kineveztek a MÁV élére, sokan 
azt várták tőlem, hogy a vezér
igazgatóság átszervezésével 
kezdem a ténykedésemet. Nem 
ezzel kezdtem. Hogy miért? 
Azért, mert úgy ítéltem meg, 
hogy elhamarkodottan nem 
szabad lépni. A másik ok: meg 
kellett várni a kormány dön
tését. Hiszen a vasutat nem le
het a népgazdaság egészéből 
kiszakítani. 

Elhatároztuk. hogy másfél, 
két éven belül kidolgozzuk a 
vasút vállalatpolitikai koncep
cióját. A cél az, hogy hatéko
nyabban, jobban tudjuk eladni 
szolgáltatásainkat. Ennek ér
dekében korszerűsíteni kell 
tervezési rendszerünket, az in
formációt. Gondosan meg kell 
vizsgálni, hogy miben kell cent
ralizálni, s mit lehet decentrali
zálni. S ha ez megtörténik, a 
döntési pontokhoz jogokat, fele
lősséget kell adni, ezekhez meg
felelő érdekeltséget kell hozzá
rendelni. A vezérigazgatóság 
esetében is meg kell vizsgálni, 
hogy milyen operatív f eladato
kat, hová telepítsünk. Hangsú
lyozni szeretném, hogy nem a 
létszámcsökkentés a cél, hanem 
a feladatok megosztása. 

Ami a vállalat belső mecha
nizmusának korszerűsítését il
leti, már ebben az évben, ta
pasztalatszerzés céljából, kü
lönböző kísérleteket végzünk. 
A záhonyi üzemigazgatóságnál 
és hat üzemfőnökségnél pél
dául kísérleti jelleggel, teljesít
ményorientált érdekeltségi 
rendszert vezettük be. A gazda
sági hatékonyság növelése ér
dekében, 1985. január l-től, a 
járműja·.rítók és az építési fő
nökségek nagyobb önállóságot 
kapnak, s alapvetően megvál
toztatjuk érdekeltségi rendsze
rüket. Ugyancsak január l-től 
jelentősen növeljük a MÁV 
Tervező Intézet és a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézet önál
lóságát, valamint érdekeltségi 
rendszerét. 

A vállalat belső mechanizmu
sának korszerűsítésén több 
mint 70 főfoglalkozású munka
társam dolgozik. Külön öröm 
számomra, hogy törekvéseinket 
a Vezérigazgatóság párt- és 
KISZ-bizottsága, s a vasutas
szakszervezet MÁV-bizottsága 
is támogatja. Miként eddig, ez
után sem hozunk olyan döntést, 
amellyel az érdekeltek nem' ér
tenek egyet. Elmondhatom, 
hogy a vezetés e tekintetben 
egységes, hogy csak megalapo
zott, a céljainkat jól szolgáló lé
péseket tesz és nem hagyja ma
gát belekényszeríteni látvá
nyosnak tűnő, de megalapozat
lan tartalmi és szervezeti válto
zásokba. 

Végezetül, a félreértések el
kerülése végett szeretném le
szögezni, hogy nem személyek
re szervezünk. Ám, ha szüksé
ges, kádercserét iG eszközlünk. 
Látványos dolgokra persze sen
ki se számítson. Csak olyan lé
péseket teszünk, amelyekhez a 
feltételek megvannak vagy 
megteremthetők. 

Visi Ferenc 
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Egy üsenai baleset tanulságai 

Miskolcon szót értenek 

a fuvaroztató felekkel 
Augusztus 13-án Kelebia ál

lomáson halálos üzemi balese
tet szenvedett F. László 54 éves 
mozdonyvezető. E tragikus ese
mény tanulságairól szól írá
sunk. 

F. László szolgálata közben 
az állomás III-as számú vágá
nyán álló vonat végéhez ment 
azzal a céllal, hogy a vonat vé
géről levegye a zárlámpát. 
Eközben egy. a III-as számú vá
gányra szalasztott, üres fedett 
kocsi bal első ütközője F. László 

> törzsét a vonat utolsó kocsijá
nak bal oldali ütközőtányérjá
hoz nyomta. Olyan súlyos sérü
léseket szenvedett. hogy kór
házba szállítás után életét vesz
tette. 

A balesetnek szemtanúja 
nem volt. A balesetvizsgáló bi
zottság megközelítő valószínű
séggel rekonstruálta a baleset 
körülményeit. Az eset kivizsgá
lásában részt vett a vasutas
szakszervezet képviselője is, 
aki a bizottságnak az elhaltat 
terhelő megállapításaival nem 
értett egyet. Ezért a Vasutasok 
Szakszervezete munkavédelmi 
osztályával történt előzetes 
egyeztetés alapján írásba fog
lalta eltérő véleményét. 

Tényei, 
és előirásoli 

A szegedi igazgatóság bal
esetvizsgáló bizottsága megál
lapította, hogy a halálos kime
netelű üzemi balesetet elsődle
gesen a mozdonyvezető maga
tartása okozta. F. László nem 
kellő körültekintéssel lépett az 
űrszelvénybe, s a zárlámpa le
vételének legveszélyesebb mód
ját választotta. Testével az ütkö
zőtányér elé került. s a szalasz
tott kocsi ütközője összenyom
ta. Ezzel a magatartásával meg
sértette az F. 3-as számú utasí
tás 138. pontját és a Munkavé
delmi Szabályzat VI. fejezete 
1.1.3. pontjában foglalt előíráso
kat. 

Az F. 3-as számú Forgalmi 
Utasítás 138. pontja a vonatsze
mélyzet részére előírja: ,,A vá
gányok mellett, fölött, illetve a 
vágányok között szolgálatot 
végzőknek ügyelniük kell arra, 
hogy tolatás, illetve vonatmoz
gás, továbbá behavazott, jeges 
vagy fel nem töltött terep és le 
nem fedett mélyedés ne veszé
lyeztesse testi épségüket. Nem 
szabad a sínszálra lépni, ülni. 
Szolgálati ténykedések elvégzé
sén kívül sohasem szabad a 
járművek alatt, továbbá a jár
művek közelében űrszelvényen 
belül tartózkodni. '' 

A fentiekhez hasonló követel
ményeket támaszt a Munkavé
delmi Szabályzat idézett pontja 
is. Eszerint: .,A dolgozónak 
munkatársaival együtt kell 
működnie, és munkáját úgy 
kell végeznie . . .. hogy az sem 
a saját, sem más egészségét és 
tes!,i épségét ne veszélyeztes
se. 

Kétségtelen. hogy az idézett 
utasítások olyan magatartási 
normákat írnak elő, amelyek 
megtartása a baleseti veszélyez
tetettséget nagymértékben 
csökkenthetik. Vizsgáljuk azon
ban meg. hogy a mozdonyveze
tő milyen mértékben és miért 
vétett az utasítások előírásai 
ellen? 

Szakszervezetünk képviselő
je szerint a bizottság jelentésé
ben a baleseti ok meghatározá
sa feltevéseken alapszik. Szem
tanú nem volt. A baleset 13.46 
és 14.09 óra közötti időpontban 
következett be. Ennek ellenére 
tényként állapította meg, hogy 
F. László körültekintés nélkül 
lépett az űrszelvénybe. A bi
zottság jelentése szerint a dol
gozó nagy valószínűséggel ak
kor lépett a vágány űrszelvé
nyébe, amikor a beszalasztott 
kocsi attól a helytől kb. 80-100 
méterre lehetett. 

Miért lépett F. László az 

űrszelvénybe? Azért, hogy le
vegye a vonat végéről a zár
lámpát. A bizottság a mozdony
vezetőnek ezt a ténykedését is 
kifogásolja, mert az F. l-es uta
sítás 299. pontja szerint a zár
lámpa felrakása és eltávolítása 
a vontatási vonatkísérő felada
ta. 

K. Sándor vontatási vonatkí
sérő erről a következőket mon
dotta: 

- A vonat megállása után a 
számadással és a másik zárlám
pával bejöttem a forgalmi iro
dába, ahogy máskor is csinálni 
szoktuk. Az a gyakorlat, hogy 
a vonat végén levő zárjelzőt a 
mozdonyvezető veszi le. A zár
lámpa eltávolításának ez a gya
korlata azért alakult így ki, 
hogy a tranzitáló mozdonyok 
felhasználását gyorsítsuk. Elő
fordul ugyanis, hogy a belépő 
vonat mozdonyát 15-20 percen 
belül kilépő vonaton indítják to
vább. 

Bosssul 
sservestéA 

Feladatuknak tehát idő hiá
nyában úgy tudnak eleget ten
ni, hogy megosztják egymás 
közt a munkát. Joggal merül 
fel a kérdés, hogy a vezetők ál
tal ismert gyakorlatot miért 
varrják most a mozdonyvezető 
nyakába? 

A bizottság a balesetvizsgálat 
során megállapította, hogy Ke
lebia állomáson az állomási 
végrehajtási utasítás szerint 
egy tolatómozdonyt 1 + 2 vas
utas szolgál ki. A kedvezőtlen 
munkaerőhelyzet miatt azon
ban évek óta ezt a szolgálatot 
1 + 1 fő látja el. Ezért a csök
kentett létszámmal való tolatást 
csak bejárásos tolatással sza
bad végezni! Ezt az utasítást 
a:iünban a sok munka miatt 
nem tudják betartani. Ezért 
1 + 1 fővel is szalasztással to
latnak. Ezzel a módszerrel a ko
csit vagy kocsicsoportot az 
irányvágányra vagy egyéb ren
deltetési helyre a tolatómoz
donnyal betolják és ott lekap
csolják. A tolatásnak ez a mód
ja kétségtelenül lassú, de biz
tonságos. A szalasztásos mód
szerrel végzett tolatásnál vi
szont a kihúzott kocsisor megál
lása után a rendezés irányába 
eső első kocsit vagy kocsicso
portot lekapcsolják, majd a tola
tómozdony megindul, és hirte
len felgyorsulva mozgásba hoz
za a kocsikat, akkor lefékez és 
megáll. A lekapcsolt kocsik el
válnak, és a megadott sebes
séggel gördülnek a kijelölt vá
gányok felé. 

A két tolatási módszert össze
hasonlítva a kívülállók is meg
állapíthatják, hogy az utóbbi 
módszer a veszélyesebb. A bi
zottság nem így vélekedett. 

Szerintük a szalasztási műve
let a balesettel nincs okozati 
összefüggésben! (?) Pedig tény, 
hogy a szalasztással mozgatott 
kocsi nyomta össze F. Lászlót. 
A bizottság azt állítja, hogy a 
csökkentett létszámmal végzett 
tolatási műveletek helyi szabá
lyozása ellentétes az F. 2-es szá
mú utasítás 340., valamint az F. 
5-ös 228. számú pontjaival, 
amelyek megengedik az 1 + 1 
fővel történő szalasztásos tola
tást. Ezt az előírást túlszabályo
zottnak tartják, ezért azt java
solják, hogy a túlszabályozás 
miatt felelősségre kell vonni az 
állomásfőnököt és helyettesét, 
mert „ mit ér az az utasítás, 
amit úgy sem tartanak 'be". 

Ez a következtetés helyes 
volna, amennyiben a miértre is 
választ adna. Ezért Kelebia ál
lomás végrehajtási utasítását az 
F. 2-es, F. 5-ös számú utasítá
sokkal összhangban módosítani 
kell. A vizsgálat szerint egyéb
ként a tolatócsoportot utasítás
ellenes munka miatt felelősség 
nem terheli, de felelősség terhe
li az elhaltat, aki már nem tud 
védekezni. 

A megtűrt, szabálytalan 
munkáról azonban tudtak az A tervek szerint a miskolci 
állomás vezetői. Erről a kihall- igazgatóságnak az év végéig 
gatási jegyzőkönyvben így vall még több mint 11 millió tonna 
S. István állomásvezető-helyet- árut kell elszállítani. Ebből 9,8 

tes: millió helyi be- és kirakás. Az 
_ Tudtam arról, hogy az őszi forgalom sikeres lebonyolí

Állomási Végrehajtási Utasítés tásának egyik alapfeltétele a te
az állomásnak azon az olda- hervagonokkal való ésszerű 
lán tiltja a szalasztást, ha a to- gazdálkodás. 
latócsapat 1 + 1 Jóöó1 áll. Az új Borsod megye hazánk ipará
végrehajtási utasítás szerkesz- nak egyik fellegvára, jelentős 
tésénél azért hagytuk benne ezt szén- és ásványbányákkal. 
a szabályt, mert a régi végre- Ezekben a hónapokban az eddi
hajtási utasításban is benne ginél lényegesen több ipari és 
volt, ugyanakkor nem gondol- mezőgazdasági termék kerül 
tam arra, hogy az igazgatóság vagonokba. 
vagy a körzeti üzemfőnökség il- - Gondosan folkészültünk 
letékesei ennek a szabálynak az őszi forgalomra - mondja 
elhagyását engedélyezik. Ez ab- Szárnyasi Gyula, az igazgató
ból a megfontolásból alakult ki ság kereskedelmi ,és szállítási 
bennem. hogy ennél lényege- osztályának helyettes vezetője. 
sebb, enyhébb szabályt, neveze- - Az üzemfőnökségek megbe
tesen azt, hogy az I., II., III. sz. széléseket tartottak a legna
vágányon való gépkörüljárás- gyobb fuvaroztató vállalatok 
nál ne legyen kísérő dolgozó, vezetőivel és meghatározták a 
nem engedélyezték feloldani. legfontosabb teendőket. 

Logikus következtetés. Az ál
lomás vezetői kihallgatásuk so
rán nem tagadták, hogy ellen
őrzéseik során tapasztalták a 
szabálytalan tolatást. a zárlám
pák utasítástól eltérő levételét, 
de ezeket hallgatólagosan tu
domásul vették, mert az állo
más létszámhelyzete nem tette 
lehetővé 1 + 2 vagy annál több 
létszámú tolatócsapat kiállítá
sát. 

A balesetvizsgálat megállapí
tásaitól eltérő szakszervezeti 
vélemény tehát alapos, mert a 
munkáltató részéről megtűrt, 
és ennek következtében elvárt 
két olyan helytelen gyakorlat 
együttes hatása játszott szere
pet, amely a zárlámpák kezelé
sében, a tolatási technológiában 
nyilvánult meg. Ennek megfe
lelően a baleset elsődleges oka 
szervezési hiba. Kelebia állo
máson a Szabadka felől beérke
ző vonatoknál a vontató jármű 
lekapcsolása, az okmányok, 
zárlámpák kezelése, illetve a to
latócsapat részére a vonat át
adása: munkaszervezési hiá
nyosság. 

A balesetnél szerepet játszott 
az a körülmény is, hogy az el-

A szabadnapokat 
is feláldozzák 

Miskolc-Gömöri pályaudvar
hoz húsz nagy ipartelep kiszol
gálása tartozik, ahol 24 vállalat 
rakodik. Sipkó Pál, a pályaud
var kereskedelmi főnöke 130 
dolgozó munkáját irányítja. 

- Mi is létszámhiánnyal 
küzdünk - tájékoztat irodájá
ban. - De ezt nem panaszként 
mondom, hiszen a létszámhi-
ány sajnos nem újság mar a 
vasúton. Igyekszünk megértet
ni a dolgozókkal, hogy a siker 
érdekében a szabadnapokat is 
Jel kell áldozni. 

- És feláldozzák? 
- Megértették a „szükségál-

lapotot". A legnagyobb fuva
roztatók is szót értettek saját 
embereikkel, a hét végi rakodó
brigádokkal. A szombat-vasár
napok így is a legkritikusab
bak. 

- Hiába szervezi meg pél
dául a Volán a hét végi rako
dást, ha a szállítandó árut a 

kereskedelem és más cégek 
nem fogadják. 

- A gyorsabb szállítási 
láncba a kereskedelem is be
kapcsolódott. Harminc cég tett 
írásban ígéretet arra, hogy em
bereket ad a hét végén, és az éj
szaka érkező szállítmányok át
vételére. A fuvaroztatók viszont 
a MÁV-tól kértek garanciát ar
ra, hogy a hétvégeken is folya
matos legyen a szolgáltatás, 
vagyis időben a rakodón állja
nak a kocsik. Ha szükséges, 
még egy tartalék mozdonyt kell 
üzembe állítani. 

A Borsodi Szénbányák napi 
szállítási igénye 15-20 ezer ton
na. A Borsodi Ércműnek 250 
fordakocsija van. Ezeket nem
csak ürítik, hanem 100-120 ko
csit meg is raknak. Itt természe
tesen gépesített az ürítés és a 
rakodás. A konténerszállításhoz 
speciális konténerszállító ko
csik állnak rendelkezésre, ame
lyek a Volán tulajdonában van
nak. A vasutasokat azonban 
bosszantja az, hogy a drága 
pénzen vásárolt 40 tonnás, öt
emeletnyi magas emelődaru 
műszaki hiba miatt többet áll, 
mint üzemel, pedig most külö
nösen nagy szükség lenne rá. 

Zöld utat 
az exportnak 

A nagy forgalmú állomáson 
most elsősorban az exportra 
menő áruknak, köztük a mező
gazdasági terményeknek igye
keznek zöld utat biztosítani. 

- A miskolci körzeti üzem
főnökség területén közel négy
ezer vasutas dolgozik - mond
ta a szakszervezeti bizottság 
egyik munkatársa. - Ebből 
évente 150-160 ember vonul 
nyugdíjba, 50-60 katonának 
megy, 170-en pedig gyesen 
vannak. A .. vándormadarak" 
száma is meghaladja a három
százat. Ezért a szakszervezet is 
nehéz helyzetben van. 

Valóban nem lehet könnyű 
kevesebb létszámmal a több 

halt a zárlámpán talált egy fel-
iratot, aminek szövege megdöb- Negyven éve történt bentette, illetve a figyelmét el-

termelést, a megnövekedett 
szállítási feladatokat a dolgozók 
érdekeinek védelmével össze
hangolni. A kollektív szerződés
ben rögzített szabadnapok ki
adásától ezért - népgazdasági 
érdekből - kölcsönösen elte
kintenek. 

A brigádok 
vállalásai 

Az üzemfőnökség szakszer
vezeti bizottsága - a bizalmi
akkal közösen - meghatározta, 
hogy mit tehetnek az őszi forga
lom sikere érdekében. A szocia
lista brigádok vállalásai terem
tették meg a biztos alapját a za
vartalan szállításnak. A moz
donyjavító műhely kollektívái 
például azt ígérték, hogy az ő 
hibájukból egyetlen vontató
jármű sem válik szolgálatképte
lenné a nyílt pályán, az őszi for
galom alatt. 

A mozdonyvezetők energia
takarékosabb és pontosabb 
közlekedéssel segítik a forgal
mat. A teherkocsi-javító mű
hely brigádjai tovább csökken
tik a kocsik műhelyben való 
tartózkodásának idejét. Az ex
portra menő kocsikat soron kí
vül javítják. 

Pályaudvari látogatásom so
rán beszéltem Balogh Ferenc 
darukezelővel, Mile Józseffel, 
az egyik tartalék mozdony ve
zetőjével, Szakolcay Gábor mo
toros targoncavezetővel, Metz 
János forgalmi szolgálattevővel 
és a Volán néhány gépkocsive
zetőjével. Valamennyien biza
kodva nyilatkoztak arról, hogy 
az őszi forgalom idején munka
területükön q�m lesz fennaka
dás, hiszen a munka szervezése 
mindenre kiterjed. Az emberek 
tisztában vannak a feladatok
kal, a gondokkal, s ld-ki megte
szi a tőle telhetőt az őszi forga
lom sikeres lebonyolítása érde
kében. 

Dávid József 

vonta. A vizsgálat kiderítette, 
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1 hogy valaki. m�gáI:vélemény�t a O n ya na Jegyezte a zarlampara. Ezenkí-
vül a zárlámpa a tartóhüvelybe 
beszorult. Az sem elhanyagol
ható körülmény, hogy a gördü
lő üres kocsi közeledésének ész
lelését egy M62-es mozdony és 
egy rakodógép zaja erősen kor
látozta. Ezek után feltesszük a 
kérdést: F. László vétkes-e vagy 
áldozat? A válasz a leírtakból 

kezdődött 

egyértelmű. 

Nena lehet 
alliudo•ni 

A nyugdíj előtt álló mozdony
vezető több mint 30 évig becsü
letesen szolgálta a vasutat. 
Munkáját a legmagasabb álla

1944. augusztus 23-án Ro
mánia kilépett a háboní
hól. A magyar hadvezetés 
bor.szú napokig nem tu• 
dotl dönteni, mit tegyen a 
számára i& váratlan fordu• 
lat ulán. Végill 1944. au• 
gusztus 31-én a honvéd ve
zérkari főnök a magyar
román határszakaszon eJ. 
nmdehe a határvédelmet, s 
egyidejűleg mozgósított. 
A II. magyar had.,;ereg 
szeptember 5-én Kolozs
vár-Marosvásárhely tér
ségéhm támadást indított . 
Dél-Erdély területei ellen. 
Románia válaszul szep
tember 7-én hadat üzent 
Magyaronzápak. 

mi kitüntetésekkel ismerték el, A mozgósítás során több vas
többek között a Szocialista Ma- úti rakodó-építő és üzemszáza
gyarországért érdemrenddel is, dot is felállítottak, ezeknek a 

A balesetvizsgálat célja nem szem�lyz;té_t nagyrészt v,asuta
az, hogy felelősöket, bűnbakot s?kbol hivtak be. A 7:0!11an ha
keressen, hanem az, hogy reáli- tárra vezéi;y71: mozgositott csa
san tárja fel a baleseti okokat, pat?k . szallitása szepte_m?7

r 
összefüggéseket. A kockázat- 10-�n 11;dult meg. � , száll1�s 
nak megvannak az objektív ha- egyik -�tvonala �ekescsaban 
tárai, amit túllépni nem szabad. ke;e�z:ul vezet�tt,, 1gy eh_he#z #a 
Több súlyos baleset igazolja, s�allitáshoz a _1;>ekesc�abru !üto
hogy a munka tárgyi és szemé- haz ?1�zdonya1t vettek elsosor
lyi biztonsága csak akkor sza- ban igenybe. 
vatolható, ha a végrehajtásban 
részt vevőket nem kényszerítik 
arra, hogy megszegjék azokat 
az utasításokat, amelyek betar
tása garantálja személyi bizton-

Menekülés 
a Viharsarokb61 

ságukat. Az emberi élet nem le- A határkörzetbe Makó felől 
het al�u tárgya. Idejétmúlt az:- a Szeged-Csanád vasútvona: szemlelet, hogy egy balesetnel lon is érkeztek csapatok. A IV. 
csak a _sértett, hibáztatható: és a VIII. hadtest szeptember 
�ert a biztonsag�s, "!'unka/el- 13-án kapott parancsot, hogy te!elek_megte_;emteseéTt a mun- vonuljon be román területre, s 
káltato f elelös · foglalja el Aradot. A csapatok 

Pásku Jenő elfoglalták a várost, majd to-

vábbvonultak Temesvár felé. 
A támadás során a Lököshá
za-Kürtös közötti vasútvona
lon elsőként egy páncélvonat 
haladt előre, majd azt 30 kocsi
ból álló vonat követte, mely az 
elfoglalt terület megszállására 
csendőregységeket szállított. 

A szovjet csapatok szeptem
ber 21-én visszafoglalták Ara
dot. A gyengén felszerelt ma
gyar alakulatok súlyos veresé
get szenvedtek, és rendezetle
nül özönlöttek visszafelé. A har
cokban részt vett páncélvonat 
is találatot kapott. Parancsnoka 
meghalt, s a vonat vezetését 
forgalmi kísérője vette át. Sike
rült neki is, meg a pécsi üzem
századnak is kicsúsznia a szov
jet gyűrűből. 

Szeptember 20-ról 21-re vir
radó éjjelen Békéscsaba még 
vagy 20-22 áruval megrakott, 
menekített vonatot indított 
Szolnok felé. Erdélyből 56-os 
sorozatú mozdonyokkal hozták 
a vonatokat, Csabán Uzsokról 
odarendelt 601-es sorozatú 
mozdonyok várták az elegyet. 
Ezeknek a gépeknek átlag 200 
tengelyes vonatokat raktak ösz
sze. 

Mivel ebben a térségben a 
szállítások zöme a 600-as vona
lon bonyolódott le, nem vélet
len, hogy szeptember 21-én az 
amerikai légi kötelékek táma
dást intéztek Békéscsaba álla-_ 
mása és fűtó'háza ellen. Jólle
het az idejében történt riasztás 
után sikerült a vonatok nagy ré
szét a nynt vonalra kimenteni, 
a többit bombatalálatok érték. 
A bombák felszaggatták a vá
gányokat, s a városnak az állo-

máshoz közeli házsorai is rom
ba dőltek. 

A Mezőhegyes-Battonya 
vonal folytatását képező Pécs
ka-Arad vonalat a Szeged
Csanád vasút személyzetével 
népesítették be. A pályán első
ként egy pályafenntartási 
anyaggal megrakott tolt vonat . 
haladt, melyet a benépesítésre 
kijelölt személyzet egy motor
kocsiban követett. A benépesí
tés megtörténte után ezen a vo
nalszakaszon is megindult 
Aradra a csapatok szállítása. 

A robbantásra 
nem került sor 

Ám a szovjet ellentámadás 
után ezen a vonalon is egymást 
érték a menekülőket szállító vo
natok. A szovjet csapatok felde
rítői, követve a visszavonuló
kat, már szeptember 23-án haj
nalban átlépték a határt és el
foglalták Eleket. 

Arad felől az utolsó vonat 
szeptember 24-én érkezett Bat
tonyára, majd a reggel 7 óra kö
rül indult menetrendszerű sze
mélyvonat után elindult Mező
hegyes velé. Ekkor magyar mű
szaki alakulat érkezett az állo
másra, hogy felrobbantsa a be· 
rendezéseket. Parancsnokuk 
MÁV-tiszt volt. Vasutas egyen
ruhában, karján nemzetiszínű 
karszalaggal, zászlós rangjel
zéssel. Az állomásszemélyzet 
azonöan meggyőzte, hogy értel· 
metlen lenne a robbantás. Így 
maradtak épségben az állomás 
berendezései. 
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Szolnokon lgflrik 

A munkában nem lesz fennakadás 

Népgazdaságunkban általá- fóliás megoldásához több mil- adta ki a 8. szakosztály a moz
nos az a törekvés, hogy a válla- lió forint költségre lenne szük- donyszemélyzetnek. Ez időjá
latok üzemelési költségeiket ség, aminek elköltését a jelenle- rástól és látási viszonyoktól füg
csökkentsék és gazdaságos gi körülmények között a bízott- getlenül megbízható tájékozta
munkával tartsák fenn az ság nem tartotta indokoltnak, tást ad. 
üzemet, megszüntessék a ke- mivel kb. 60 ezer tábla van a A fenti indokoktól eltekintve 
vésbé fontos vagy felesleges hálózaton és egy tábla fóliás a MÁV Vezérigazgatóság tájé
eszközöket. Természetesen ér- megoldása 1500 Ft-ba kerülne; koztatást kért a lejtésjelzők al
vényesül ez a cél a vasútnál is, - a hazai terepadottságok kalmazásáról a szomszédos 
mely köztudottan az egyik leg- miatt a lejtmutató tábláknak csehszlovák és osztrák vasutak-
eszközigényesebb vállalat. nem olyan a jelentőségük, mint tól. 

Ilyen elgondolások alapján a környező országokban, ahol A CSD a jelzőket jelenleg is 
vizsgálták felül a jel2őeszközö- nagy hosszúságban vannak alkalmazza; de helyzetük ha
ket, és tettek javaslatot a lejtés- hegyvidéki vasutak. sonló a MAV-éhoz, a táblák el
jelzők megszüntetésére. A ja- A MÁV 8520 km-es nyHtvo- használódtak, fenntartásukat 
vaslat indokolásaként szerepelt, nali hálózatát figyelembe véve nem tudják megoldani. Az 
hogy a lejtésjelzők nem adnak 6038 km (70,8%) 3 ezrelék alatti ÖBB-nél a táblákat csak a 
megfelelő információt, fenntar- emelkedésű pálya, 856 km hegyi (20 ezrelék vagy nagyobb 
tásuk nagyon költséges, mázo- (10,1 %) esik 3 és 5 ezrelék közé, emelkedésű) pályák mentén 
lásukhoz nincs munkaerő. 1244 km (14,6%) 5 és 10 ezrelék helyezik el, a többi vonalakon a 

Szolnokon, az ország egyik 
legnagyobb vasúti csomópont
ján az őszi forgalomra való fel
készülésben nem volt hiba, hi
szen már szeptember 6-án kö
zös megbeszélésen egyeztették 
terveiket a debreceni vasútigaz
gatóság, a szolnoki körzeti 
üzemfőnökség, valamint a helyi 
c��orgyár, a betonelemgyár, a 
ZOLDERT, a Tiszamenti Ve
gyiművek és a szajoli ÁFOR ve
zetői. Első ízben történt, hogy 
meghívták a tanácskozásra a 
vállalatok párttitkárait és szak
szervezeti titkárait is. Arra kér
ték őket, hogy kísérjék figye
lemmel az őszi forgalom ala
kulását, s ha szükséges, segítse
nek. A cél az, hogy a szállítta
tók és a vasút között összhang 
legyen. 

A javaslatot a MÁV illetékes közé, és csak 382 km (4,5%) mozdonyszemélyzetet a MÁV-
szervei több ízben tárgyalták és hosszan nagyobb az emelkedő, hoz hasonlóan kimutatás for- Kevés az ember 
a "Lejtésjelzők" megszüntetésé- mint 10 ezrelék. A MÁV-vona- májában tájékoztatják a lejtvi-
re 1981. évben az "Utasítás- lakon 25 ezrelék feletti emelke- szonyokról. Az üzemfőnökség az év első 
szerkesztő Főbizottság" hozott désű pálya nincs. Reméljük, hogy a felsorolt té- nyolc hónapjában nem szállítot
döntést az új F. 1. sz. Utasítás A gőzvontatás megszűnésé- nyek megnyugtatják a lejtésjel- ta el a tervben előirányzott áru
kidolgozásával kapcsolatos vel erősen csökkent a lejtésjel- zők ügyében panaszkodó moz- mennyiséget. Ennek egyik oka 
megbeszélések során, és a ren- zők jelentősége. A nagyobb tel- donyvezetőket, annál is inkább, az áruhiány volt. Az elkövetke
delkezés 1984_ március l-én lé- jesítményű villamos és dízel- mivel a döntés előtt a vezérigaz- zendő hónapokban a vasút csak 
pett életbe. vontatók nem érzékenyek any- gatóság véleményt adó szakosz- szervezettebb, hatékonyabb 

1983 őszén részben a Magyar nyira a lejtésváltozásra, mint a tályainak illetékesei mozdony- munkával tudja teljesíteni a fu-
Vasutasban, részben egyéb ér- gőzgép. menetek alkalmával több ízben varoztatók igényeit. 
tekezleteken felmerült pana- Energiagazdálkodás szem- elbeszélgettek a mozdonyveze- _ Sajnos kevés a forgalmi 

pontjából sincs nagyobb jelen- tó?ckel, kikérték vélem�nyüket. szolgálattevő, a tolatásvezető, szok után a 6., 7., 8. szakosztály tw é .. k 1 •t tat' tábl'kn k A t'"bb 'g áll' t· lt , ' " ' ,., 
és a VBÖO megbízottaiból ala- os gu a eJ mu o a a ' o se . aspo? Ja, az, vo . a valtokezelo, a saruzo - IB:�e-
kult bizottság az ügyet újra mert a táblán levő számokat hogy a leJtmutato táblaknak koztat Szép Ferenc, a KUF 

csak oly kis távolságról lehet nincs olyan jelentőségük. mint szakszervezeti bizottságának megtárgyalta és az eredeti dön- észlelni, amikor a motorteljesít- ahogy ezt egyesek feltételezik. titkárhelyettese. Ahhoz, tés jóváhagyását javasolta. ményt szabályozni már késő. A jelzők megszüntetése gazda- hogy az üzemfőnökség 2100 ta-A döntésnél a következő A motor- és mozdonyvezetők sági okokból indokolt. Ezekkel gú kollektívája túlóra nélkül szempontok játszottak szerepet: kötelező vonalismerettel ren- az érvekkel egyetértett a Vas- dolgozzon, még 500 emberre 
- sötétben a lejtmutató táb- delkeznek, így a pálya lejtviszo- utasok Szakszervezete közgaz- lenne szükség. Ilyen nagy a lét

lák eddig sem voltak olvasha- nyait közelítőleg ismerik. dasági és munkavédelmi osz- számhiány. Gyakoriak a hu
tók; A jelzők adta információ tálya is, és elfogadta a vezér- szonnégy oras szolgálatok 

- az általános munkáshi- helyett a lejtviszonyokat a szol- igazgatóság álláspontját. egyes munkakörökben. Tudjuk, 
ány következtében nincs ele- gálati menetrendkönyv mellék- Pál József, hogy ez törvényellenes, de nem 
gendő munkaerő a jelzők fenn- leteként kezelt kimutatásban a 6. 'szakosztály vezetője tehetünk mást, a forgalom nem 
tartására (mázolására), így az �==""'::�----------------�------ állhat meg. A létszámhiányt te-
olvashatatlan táblák g11akorla- tézi a növekvő táppénzes na-
tilag semmi útmutatast nem pok száma. Ez összefüggésbe 
adnak; hozható a nagy igénybevétellel. 

- a táblák fenntartási költ- E gondok felsorolása után azt 
sége évente 2-3 millió Ft-ot vártam, hogy sirámokat hallok 
tesz ki; majd a gazdasági vezetőktől is 

- a tábla mérete, a táblán az őszi csúcsról. De nem. Bató 
levő számok nagysága nem� Sándor körzeti üzemfőnök-he-
volt alkalmas arra, hogy na- lyettes kijelentette: 
gyobb távolságról információt - Szolnokon még nem érez-
adjon a mozdonyvezetőnek; ni igazán az őszi forgalmat. A 

- a jelzők fényvisszaverő Megint késtem. . . (Kesztyíis Ferenc grafikája) legtöbb feladatot most a répa 

szovjet ékek elől gyorsabban ba. Hamarosan megérkezett az 
menekülhessenek. Vitéz Ta- első három szerelvény Batto
kács Mihály segédtiszt nem tu- nya felől. Az egyenként 20 ko
tlott vonatot adni. A németek csiból álló vonatokat román 
fenyegetőzésére menekülni személyzet és román mozdo

Géppel rakják a répát a vagonokba 

szállítása adja. Tavaly szeptem
ber 14-én kezdődött a répasze
zon, s szeptember 26-ig 630 
kocsival 29 ezer tonna répát 
szállítottunk a gyárba. Most 
szeptember 9-én indult a sze
zon, de 26-ig 645 kocsival csu
pán 27 808 tonna répa érkezett. 
Ennek oka az, hogy az esőzések 
miatt nem tudják szedni a ré
pát, s annak minősége is rosz
szabb, mint tavaly volt. 

A cukorgyárral 
jó a kapcsolat 

A Szolnoki Cukorgyárral jó 
az üzemfőnökség kapcsolata. 
Naponta megbeszélnek minden 
aktuális kérdést. A vagonok ki
ürítéséről, kihúzásáról is folya
matosan gondoskodnak, hogy 
azok mielőbb visszajussanak a 
feladási helyre. A cukorrépa 
nagy részét várhatóan októ
berben kell majd szállítani. 
Csongrád és Békés megyéből 
csaknem 263 ezer tonna érkezik 
a gyárba, a debreceni igazgató
ság területéről pedig ennek 
15-20 százaléka. 

- Ennél nehezebb kezdet is 
volt már - folytatja az üzemfő
nök-helyettes. - Az előzetes 
felmérések szerint a szállítás
ban nem lesz fennakadás. Ok
tóberben kevés olajat várunk a 
szajoli ÁFOR-tól, de november
decemberre sem növekszik 
olyan mértékben a feladás, ami 
különösebb gondot okozhatna. 
A Tiszamenti Vegyiművek is 
egyenletesen termel. Évente 
körülbelül félmillió tonna mű
trágyát fuvarozunk el, s ebből 
az év utolsó négy hónapjára 200 
ezer tonna jut. Az idén minimá
lis a lemaradás. A betonelem
gyár sem okoz gondot. Nekünk 
a kisebb és közepes fuvarozta-

tókkal kell többet foglalkoz
nunk, mert visszaesett a feladá
suk. Elszoktak a vasúttól. A ki
sebb állomásokon is többet kell 
foglalkozni a fuvarszerzéssel, 
érdemes bővíteni szolgáltatása
inkat. 

Embert próbáló, nehéz mun
ka vasutasnak lenni. Hivatástu
dat kell hozzá. Az üzemfőnök
helyettest a virradat mindig itt 
találja. Hajnali négy órakor szo
kott bejárni. Hosszasan beszél
getünk az irodában. Adatokat, 
számokat sorol. Együtt él a vas
úttal. 

A fütésröl is 
gondoskodni kell 

- Hétfőn-kedden minimális 
az árufeladás - mondja. -
Ilyenkor ki lehet adni a pihenő
napokat. Csütörtökön kezdődik 
a kiegyenlítődés, legerősebb a 
szombat, aztán a vasárnap is
mét gyengül. Az éjszakai mű
szakban kétszer annyi kocsit 
rendeznek, mint a nappaliban. 
A vasút kénytelen alkalmaz
kodni a szállíttatókhoz. 

De a dolgozókról sem szabad 
megfeledkeznie, mert közeleg a 
hideg idő, s a pályaudvaron 
egyik kazán sem működik. 
Nincs fűtés, melegvíz-szolgálta
tás sem a munkahelyeken, sem 
a laktanyában. Ottjártamkor 
Csapó János, a szakszervezeti 
bizottság titkára, Bató Sándor 
üzemfőnök-helyettes és Cser
háti József vezető mérnök ép
pen rögtönzött megbeszélést 
tartott ebben az ügyben. Sajnos 
elhasználódott a fűtési rend
szer, de ez télen nem vigasztal
ja majd a vasutasokat. Ha jön a 
hideg, melegíteni, fűteni kell a 
szolgálati helyiségeket. 

Paládi József 

A mezőhegyesi vasutasok 
egy csoportját katonai feladatra 
is igénybe vették. Felfegyverez
ték, s a felderítők mellé osztot
ták be őket. Egy S kocsira rak
va, toltmenetben vitték ki az 
embereket Csanádpalota felé, 
ahol az első őrháznál egy főhad
nagy meg egy őrmester várta 
őket. A vasutasoknak tűzfede
zetet kellett volna adni szükség 
esetén az őrháztól felderítésre 
induló katonáknak, de erre vé
gül is nem lett szükség. A szov
jet csapatok benyomultak Bat
tonyára. 

ség vezetője igyekezett lebe
szélni az embereket a menekü
lésről, de a műhely berakását, 
felszereléseinek leszerelését el 
kellett kezdeni. Voltak olyanok 
is, akik Makón is sürgették a 
gépek leszerelését és elszállítá
sát, de Rózsa művezető, a mű
helyi munkásság egyik hang
adója azt hangoztatta, hogy on
nan nem visznek el egyetlen 
gépet sem. Kiss Mihály műve
zető is lassította a berakodást. 

próbált, de az állomásépület nyok hozták. A forgalmista ne-,--------------------------
sarkán lelőtték. hezen magyarázta meg, hogy 

Battonyáról az állomásfőnök
kel együtt a személyzet egy ré
sze elmenekült. Csak Varga 
pályamester, Gróf forgalmi 
szolgálattevő s Bernát István 
váltóőr maradtak a helyükön. 
Amikor feljöttek az óvóhelyről, 
látták, hogy a váltókon kívül a 
töltés, a pálya fel van robbant
va, a sínek felgörbültek. Pécska 
felől 10-12 orosz katona balla
gott feléjük a sínek mellett. Mi
kor hozzájuk értek, Varga pá
lyamester kézzel-lábbal ma
gyarázta a katonáknak, hogy 
ők kicsodák. A forgalmista, aki 
a csehszlovák köteléki díjsza
bás ból már ismerte, mit jelent a 
,,vasút", egyre hajtogatta: zse
lezni daroga, zselezni daroga ! 
A katonák megveregették a vál
lát, s mentek tovább. 

A mak6i vonat 
otthon maradt 

Szeptember 24-én, vasárnap 
délután két óra körül már odáig 
jutottak, hogy rövidesen indul a 
menekítővonat. A motorkocsik, 
pótkocsik, a személyzettel és 
családokkal elfoglalt kocsik, a 
gépekkel rakott szerelvényrész 
egy vonatba volt sorozva. 
A szegedi üzletvezetőség kato
nai parancsnoka, Debreceni ez
redes az állomásfőnöknek tele
fonon ígéretet tett, hogy a vonat 
útját biztosítják Vásárhelyen
Szentesen keresztül. Besesek 
Károly főművezető délután há
rom órakor egy üres motorral 
előrement, hogy felderítse a vo
nalat, de Földeáknál már lőtték 
a szovjet csapatok. Szeged felé 
sem mehettek, mert a Tisza-hi
dat szeptember 3-án amerikai 
légitámadás elpusztította: az 
egyik hídtest a folyóba zuhant. 
!gy a makói vonat otthon ma
radt. A műhelyi gépeket vissza
szerelték, az utasok pedig szét
széledtek. 

Szeptember 27-én a szovjet 
csapatok felszabadították Ma-

. kót és Földeákot, a román csa-
A szoV?et cwsa_Patok támadásá- patok elfoglalták Kötegyánt. nak egyik fo iránya Makó és 

Szeged volt. A szegedi vonalpa- Ebben a �rségben m�g néme! 
rancsnokság elrendelte a makói csapatok 18 voltak, �k Vésztő 
műhely, valamint a Szeged- állomáson a forgalmi szolgálat
Csanád vasútállomásainak a ki- tev6től vonatot követeltek, 
ürítését is. A makói üzletvezető- hogy a már-már nyomukba érő 

Az utolsó menetrendszerű miért nem mehetnek tovább, 
személyvonattal Makóra érke- végre a harmadik szerelvény
zett az a fiatal zászlós is, aki a ből egy tiszt megértette, s lecsil
battonyai állomás berendezé- lapodtak a kedélyek. A szom
seit nem robbantotta fel. Aznap széd állomást, Tótkomlóst légi
csupán a környékkel ismerke- támadás érte, s annak a mező
dett, de másnap megjelent a hegyesi oldalán még dolgoztak 
vasúti pályák feltépésére hasz- a helyreállításon. Aztán vissza
nált ekével. Ezt ugyan Makó érkezett él; hajtvány, s mega9ták 
térségében nem alkalmazták a '.12 en?e?elyt � vonat?k tovabb
pálya elpusztítására, de felrob- mdulasara. w Totko�lossal, azon
bantották a város előtti csator- ban a mezohegyesiek meg na
na, a Csorgó hídját, majd a po!°� nem tudtak telefonon be
nagy vasúti-közúti Maros-hi- szelni. 
dat is. A mederhidat a leiszom- A szolgálatba állt magyar 
bori oldalon robbantották fel. vasutasok mellett az állomáso-

Mezőhegyesről a szovjet csa- kat szovjet vasutasokkal is be
patok a környékbeli majorokba népesítették. Ők már kiépítet
kitelepítették a lakosságot. Har- ték a maguk telefonját, de még 
cokra számítottak itt. Csak ok- ezek sem voltak megbízhatóak. 
tóber elején költözhetett vissza A forgalom vitelének terhéből a 
a lakosság. Október 11-én Bat- nagyobb rész a magyar ,vasuta
tonyáról hajtányon egy szovjet sokra n�hezedet;. Mez_<fhegyes 
őrnagy, Varga pályamester, fo;�almi s-:olgalattf;VOJe egy 
meg egy tolmács érkezett Mező- hetig szolgalt egyvegtében, s 
hegyesre. Az őrnagy rendelke- csak a vonatok közti szünetek
zett: a mezőhegyesi vasutasok ben alh�to!í �alamicskét, míg
készüljenek fel a forgalom fel- nem leválto társa érkezett. 
vételére. A hajtányt már vona- Mezőhegyesre román sze
tok követik, de azok addig nem mélyzet is érkezett: egy pálya
mehetnek tovább, míg ők a haj- mester és egy fűtőházfőnök. Ez 
tánnyal vissza nem térnek. Az utóbbinak volt a legfontosabb őrnagy utasította a forgalmis- szerepe, hisz sokáig csak román tát, hogy öltözzön egyenruhá- mozdonyok közlekedtek a hadi ba s vegye fel a szolgálatot. 

forgalomban. A román vasúti 

Benépesültek 
az állomások 

Szügyi, Kocsis, Szöllősi, Bakó 
kocsirendezők álltak a forgal
mista mellé elsőként szolgálat-

személyzet nagyobb része tu
dott magyarul, így nagyobb ne
hézség nélkül szolgált együtt 
magyar, szovjet és román vas-
utas. 

Lovas Gyula 

(Folytatjuk) 

A hatvani pályaudvaron 

Nagygyűlés, emléktábla-avatás 
A hatvani vasútállomás előcsarnokában szeptember 20-án, ti

zenkét órakor felcsendült Mozart Requiemjének dallama a negy
ven esztendeje történt bombatámadás 614 áldozatának emlékére. 
A csarnokban gyülekeztek a hozzátartozók, a város és környéke 
szervezeteinek, üzemeinek, iskoláinak küldöttségei. Megjelentek 
az egykori szemtanúk is, köztük Pálhidy Mihály, az akkori állo
másfőnök-helyettes is. 

Dr. Novák Pálné országgyűlési képviselő beszédében emlékez
tetett a negyven esztendeje történt katasztrófára, majd leleplez
ték az áldozatok emlékére készített márványtáblát. Utána a Ha
zafias Népfront városi bizottsága, a különböző szervezetek képvi
selői és a hozzátartozók elhelyezték a kegyelet koszorúit. 

Ugyanezen a napon a hatvani pft. főnökség vasutasai is meg
emlékezést tartottak a szolgálati főnökség épülete előtti emlék
műnél, amelyet a bombázáskor elpusztult tizenkét pályamunkás 
emlékére állítottak. 
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Generációk találkozása 
NÉPEK ZENÉJE A PESTI VIGADÓBAN 

A MÁV Szimfonikus Zene
kar és a Pesti Vigadó október 
l-én ajándékhangversenyt 
adott a Pesti Vigadó nagyter
mében. Ez. a már hagyomá
nyosnak tekinthető színvonalas 
koncert - a két intézmény im
már több éves jó együttműkö
dése jegyében - a Pesti Viga
dó és a MÁV-munkában kitűnt 
nyugdíjas dolgozói számára 
hangzott el, aktív tevékenysé
gük elismerésére. nyugdíjas
napjaik szórakoztatására. 

A hangverseny kedves szín
foltja volt, hogy most első ízben 
résztvevői voltak a MÁV külön
böző iskoláinak és nevelőott
honjainak tanulásban kitűnt ta
nulói is, tanáraik vezetésével. 
Így ez a hangverseny tulajdon
képpen a „ vasutasgenerációk ", 
a legfiatalabbak és a legidőseb
bek találkozója is volt, melynek 
egyik összekötő láncszeme a 
muzsika lett ezzel a hangver
sennyel. 

A hazai zenei életben elis
mert és a nemzetközi kapcsola
tokban is teret hódító MÁV 
Szimfonikus Zenekar - Mond
v(l.y György igazgató irányítá
sával - nemcsak a hivatásos 
zenei intézménytől elvárható 
művészi programokra, hanem a 
vasutasok nagy családjának 
igényes szórakoztatására. ha 
kell, zenei közművelésre, isme
retterjesztésre is gondot fordít. 
Ennek jegyében nemcsak nagy-

Tatabánya-Alsón 

zenekari, hanem kamarazene
kari koncertekkel is gyakran 
me_glátogatják a különböző 
MAV-intézményeket. A zene
kar tagjainak egy része - lel
kes társadalmi munkában fel
vállalva e tevékenységet - sor
ra járja a MÁV vidéki nevelő
otthonait, egészségügyi intéz
ményeit, ahol a helyi technikai 
adottságok miatt nem nagyon 
juthatnának „élő" zenei műso
rokhoz. A fiataloknak. a gyó
gyulást váróknak nagy élményt 
jelent. hogy a muzsika „házhoz 
megy". és ezeken a kedves kis 
házi koncerteken találkozhat
nak a z< neirodalom akár legna
gyobbjaival is, Mozarttól Kodá
lyig. E kamarazenekari tevé
kenységben különösen említés
re érdemes a Kerényi Sándor 
vezette fúvósötös, valamint a 
Kovács Árpád vezette vonós
riégyes, akik e szép és nemes 
feladatokból az oroszlánrészt 
vállalták. 

Az október 1-i hangverseny 
eredeti célkitűzése mellett azt a 
célt is szolgálta, hogy a vidéki 
MÁV-nevelőotthonok diákjai 
,,igazi" nagyzenekart is hallhas
sanak, és mindezt egy olyan 
csodálatos miliőben, mint a 
Pesti Vigadó hangversenyter
me, ahol a hangverseny előtt 
Rigó , László, a Pesti Vigadó 
igazgatója adott tájékoztatást a 
diákoknak a neves épület törté
netéről, viszontagságairól, újjá
építéséről és napjainkban betöl
tött funkciójáról. 

újból hallat magáról 
a Komarov brigád 

Németh Gézával, Tatabánya
Alsó állomás Komarov brigád
jának vezetőjével a forgalmi 
irodában beszéltem meg talál
kozót. Ott azonban mégsem ta
lálkozhattunk, mert a reggeli 
szolgálatkezdésre egy váltóke
zelő „elfelejtett·· bejönni. Ilyen
kor gyors átcsoportosításra van 
szükség. Németh Géza kiment 
a toronyba leváltani az éjsza
kás váltóőrt. 

- A vasúton nagyon nehéz 
összehangolni a brigádmunkát 
- mondja. - Nappal szolgálat
tevő lettem volna, de most ki 
kellett jönnöm váltókezelőnek. 
A brigád tagjai különböző tú
rokban dolgoznak. Csak Moro
vitz Jóska kocsirendező van ve-

lünk. Az emberhiány gyakran 
áthúzza a terveinket. Huszon
négy órás szolgálat után pedig 
nehéz társadalmi munkát vé
gezni. 

A Komarov brigád tizenkét 
évvel ezelőtt alakult. Sokáig 
belső gondok bomlasztották a 
brigádszellemet. Németh Gézát 
1980-ban választották meg bri
gádvezetőnek. Azóta a tizen
négy tagú kollektíva eredmé
nyesen dolgozik. Tavaly már 
aranyjelvényt kaptak kiváló tel
jesítményükért. Gyakran vé
geznek társadalmi munkát. 

- Rendszeresen részt ve
szünk a különböző önművelő
dési vetélkedőkön - folytatja a 
brigádvezető. - Felszabadulá-

Építkezok figyelmébe! 

Akarja házát mielőbb új köntösben látni? 

Használjon Terranova 
nemes- és hőszigetelő 
alapvakolatotf 

Időt, pénzt takarít meg vele, mert 
jó hőszigetelő és külön színezni sem kelt. 
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. 

KAPHATÓK: 
a helyszínen és Budapesten 
a XIII. kerület, Meder u. 8. szám, 
a XV. kerület, 
Mezőhegyesi u. 7-15. szám alatt, 
ezenkívül az orszás valamennyi 
megyeszékhelyi TUZÉP-telepén. 

A hangverseny műsorának 
alapgondolata a „ népek zenéje" 
volt. Ezzel a műsorszerkezettel 
nemcsak az igényes zenei isme
retterjesztést, hanem a muzsika 
minden országhatárt átlépő 
nemzetköziségét is szolgálni le
heteh. A műsorban elhangzó 
Bizet-, Csajkovszkij-, Kreisler-, 
Brahms- stb. művek hangszer
szólóit részben a zenekar ki
váló szólistái - Lubik flona, a 
zenekar kiváló fiatal hangver
senymestere, Monoki Attila, a 
zenekar kiváló csellistája -. 
valamint Varsányi László zon
goraművész szólaltatták meg. 
A zenekart Nagy Ferenc vezé
nyelte. 

A kedves, bensőséges, de 
magas művészi színvonalú elő
adás nagy tetszést aratott mind 
a felnőtt, mind az ifjú hallgatók 
körében. A hangversenyen 
megjelentek tapasztalhatták, 
hogy a MÁV Szimfonikus Ze
nekar nemcsak a hazai zenei 
életben áll helyt, nemcsak a 
nyári olaszországi és a jelenleg 
is tartó NSZK-turnéján szerez 
becsületet a magyar művészet
nek és a Magyar Államvasutak
nak, hanem gondosan ápolja a 
vasutasok nagy családjával is 
kapcsolatát, lehetőségei. szerint 
törekszik elősegíteni sok-sok 
fiatal zenei műveltségének, kul
túrájának fejlesztését is. 

Menyhért Mariann 

sunk negyvenedik évfordulója 
és a közelgő pártkongresszus 
tiszteletére mi is tettünk fel
ajánlásokat. Többek között a 
személy- és tehervonatok me
netrend szerinti közlekedteté
sét, a kocsitartózkodási idő 
csökkentését szorgalmazzuk. 
Az eddigi eredmények már biz
tatóak. 7,8 óráról 7,6 órára csök
kent például az egy kocsira eső 
tartózkodási idő, és javult a sze
mély- és tehervonatok menet
rend szerinti közlekedése. Ez 
természetesen nemcsak ne
künk köszönhető. Ha a menet
irányító egy kész tehervonatra 
rögtön gépet ad, mi biztosítjuk, 
hogy a szerelvény egy órán be
lül elhagyja az állomást. 

Gerecsei Zoltán 

SAJTÓSZEMLE 

Mit írnak rólunk? 
Vasutasok helytállásáról, pél

daadó szolgálatáról, társadal
mi-közéleti munkájáról szól
nak az itt következő írások, 
amelyeket megyei és üzemi új
ságokból válogattunk. 

NÓGRÁD 

A salgótarjáni MÁV épület
fenntartó 13. sz. építésvezetősé
gén két szocialista brigád, a 
Kossuth és a József Attila ifjú
sági brigád működik. A Kos
suth brigád már nagyon hosszú 
múltra tekinthet vissza. Jó 
munkájukért több ízben elnyer
ték a bronz, ezüst, és arany fo
kozatú kitüntetést. Sőt kétszer 
egymás után a MÁV Kiváló 
Brigádja kitüntető címet is 
megkapták. 

Mint Telek László építésveze
tő elmondotta, az utóbbi évek
ben mindkét brigád baleset
mentesen teljesítette túl terveit. 

A közelmúltban mindkét bri
gád Salgótarján város Tanácsa 
és a Hazafias Népfront városi 
bizottsága által oklevél kitünte
tésben részesült, a településfej
lesztést segítő társadalmi mun
kában elért kimagasló eredmé
nyükért. Az oklevél mellé fel
sőbb szervük pénzjutalmat is 
biztosított a brigádoknak. 

VAS NÉPE 

A szombathelyi körzeti üzem
főnökséghez tartozó szocialista 
brigádvezetők tanácskozásán 
értékelték a felszabadulás 40. 
évfordulója tiszteletére indított 
munkaverseny eddigi tapaszta
latait. Müller László körzeti 
üzemfőnök ismertette az elért 
eredményeket. Tavaly augusz
tus óta. amikor meghirdették a 
versenyt, 28 szocialista brigád 
2433 óra társadalmi munkát 
végzett. Ennek során 176 sze
mélyszállító kocsi nagytisztítá
sát végezték el, 220 teherkocsin 
pedig futójavítást végeztek. 

Az elért eredmények alapján 

a szocialista brigádok között 50 
ezer forint jutalmat osztottak ki. 
Az önköltség és az energiafel
használás csökkentésével jelen
tős összegeket takarítottak 
meg. Javult a személyszállítás 
kulturáltsága. 

A tanácskozáson a szocialista 
brigádvezetők további felaján
lásokat tettek. Az újabb felaján
lások szerint az irány és közvet
len tehervonatok átlagos terhe
lését 10 tonnával növelik. a 
vontatójárművek fajlagos 
üzemagyag-felhasználását és az 
önköltséget a tervhez viszonyít
va egy százalékkal csökkentik. 
Több más gazdasági feladatra, 
kommunista műszakra és társa
dalmi munkára is kiterjed a vál
lalásuk. 

LENINVÁROSI 
KRÓNIKA 

- Milyen problémák kerül
tek még terítékre? 

- A megbeszélésen szó volt 
arról is, hogy a TVK területén 
levő, a MÁV tulajdonát képező 
iparvágány állapota nem meg
felelő. Felújítása -időszerűvé 
vált. De foglalkoztunk a dolgo
zóinkat igen kellemetlenül érin
tő és ellenszenvet keltő, mű
szakváltásokra időzített tolatá
sok megszüntetésével is. Ezt a 
problémát ugyan már többször 
szóvá tettük, az eredmény azon
ban sajnos csak átmeneti volt. 

SOMOGYI NÉPLAP 

A szentbalázsi Tóth Mihály 
gyermekkorától a vasútnál dol
gozik. Most negyvenöt éves. 
Huszonegy esztendeje annak. 
hogy gépjárműlakatos tanuló
nak fölvették Szolnokon. 1960 
óta mozdonyvezető. Akkoriban 
nősült. így került Somogyba. 

A sikeres első félévi szállítá- - Jártam szolgálatba, vit-
sokat követően közös tanácsko- tem az utasokat, ha vége volt a 
zás keretében értékelték az el- napnak, otthon a könyvek vár
telt időszak eredményeit, gond- tak. Itt érettségiztem Kaposvá
jait a, Tiszai Vegyi Kombinát és ron, aztán elvégeztem a marxis
a MA V Miskolci Igazgatóságá-• ta egyetemet és a szakosítót. 
nak vezetői. Azt tartom. a politikai képzett-

- Az első hat hónapban tel- ség mellett elengedhetetlen a 
jesítettük. illetve túlteljesítettük szakma mély ismerete: tavaly 
szállítási célkitűzéseinket villamosmozdony-vezetői vizs
mondotta a tanácskozás után gát tettem. A vasút villamosítá
Szokolóczi László a raktározá- si programja most már eléri a 
si és szállítási főo;ztály vezető- megyét is. 
je. - Többek között közel 57 - Most milyen a vasutas-
ezer tonna műtrágyát, 15 ezer élet? 
tonna polipropilént, 4600 tonna _ A gőzösök világában ne
zománcfestéket, valamint 3971 hezen éltünk, de őszintébbek 
tartálykocsiban olefínterméke- voltak az emberi kapcsolatok. 
ket és ammóniát juttattunk el Beszélgetésekből. könyvekből 
megrendelőinkhez. Ezek voltak tudom azt is, hogy milyen rang
a jelentősebb szállítások. Az ja, becsülete volt a vasútnak. 
elért eredmény a jó együttmű- Mai társadalmi megítélésünk 
ködésnek köszönhető. ellentmondásos, de azért túlzott 

- Mi várható a második fél- panasznak nincs helye. Veze-
évben? tőink azon vannak. hogy a vas-

- Valamivel nehezebb lesz út rangját visszaszerezzék. a ke-
resetek közelítsenek a bányámei;,oldani feladatainkat, de a szokéhoz. Mi pedig becsületes MA V-tól ígéretet kaptunk, vasutasszívvel igyekszünk szálhogy segítségünkre lesznek, ki- lítási feladatainkat megoldani. elégítik igényeinket. Várhatóan 

problémák lesznek a konténe- Összeállította: 
rekhez szükséges pőrekocsi-el-
látással. Hegedűs Ferenc 

Nagycenk azok közé az idegenforgalmi nevezeteuégek közé 
tartozik, amelyeket szívesen keresnek fel a külföldi és a hazai 
turisták. A Széchenyi-kastélyban berendezett múzeum, a kis• 
vasúti mozdonyokat és kocsikat J.Dagába foglaló szabadtéri 
múzeum és a milll.öd6 kis-vasút, amelyen Fertaboz állomásig 
és vissza lehet utuni, sok élményt, érdekességet kínál az oda
látogatóknak. A vonaton és u állomáson úttöréSvasutasok tel
jesitenek szolgálatot a GYSEV-hez tartozó feln6tt személyzet 
irányítása mellett. 

Képriportunk egy veréS(ényes 6szí hétvégén készülL Ezen a 
szombat déleléStlön mztrák és NSZK-beli turisták és középis
kolás diákok élvezték. a látnivalókaL 

Visi Ferenc képriportja 
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Két igazgatóságon 

Ünnepi megemlékezés 
a fegyveres erők napján 

A szegedi igazgatóság 
MHSZ-klubjai szeptember 
29-én Szegeden, a vasutas mű
velödési házban tartott ünnep
ségen emlékeztek meg a fegy
veres erök napjáról. Zákány 
István, a vasúti pártbizottság 
titkára ünnepi beszédében mél
tatta a történelmi múltat, majd 
elismeréssel szólt a vasutasok
nak arról a tevékenységéröl, 
amelyet a honvédelmi, a pol
gárvédelmi munkában, to
vábbá az MHSZ-ben és a mun
kásörségben kifejtenek. 

Ezt követöen Tóth Imre igaz
gatóhelyettes kitüntetéseket, 
jutalmakat adott át. A Haza 
Szolgálatáért Érdemérem ezüst 
fokozatát kapta Ádám József 
(igazgatóság), bronz fokozatát 
Harmath József és Tasi Gábor 
(.igazgatóság). A Honvédelmi 
Erdemérem 30 év után kitünte
tést Törökgyörgy Ernő (Hód
mezővásárhely), 20 év után Ud

vari Sándor (Békéscsaba), dr. 
Simándi István (igazgatóság), 
15 év után Gellért József (igaz
gatóság), Hazafi Márton (Baja) 
és Csüllög Bálint (Vésztö). Ve
zérigazgatói dicséretben Hegy
közi Pál (igazgatóság) része
sült. Tizenegyen előléptetést, 
negyvenen pénzjutalmat vettek 
át. 

Az ünnepség második részé
ben a Szegedi Nemzeti Színház 
művészei és a Juhász Gyula Ta
nárképzö Föiskola II. sz. gya
korló általános iskolájának úttö
röi adtak színvonalas kultúrmű
sort. 

A budapesti vasút-igazgató
ságon szeptember 27-én ünne
pélyes külsőségek között em
lékeztek meg a fegyveres erök 
napjáról. Móricz Dezső, az igaz
gatósági honvédelmi klub titká
rának megnyitó szavai után 
Nagy Lajos vasútigazgató-hely
ettes mondott ünnepi beszédet. 
Elismeréssel szólt az igazgató
ság tizenegyszeresen kitünte
tett munkásőrszakaszáról, a 
honvédelmi klubról, amely nem 
kis munkával járul hozzá a fia
talok honvédelmi neveléséhez, 
a katonaéletre való felkészítés
hez. Bizonyítják ezt a harcásza
ti gyakorlatokon, lövészverse
nyeken elért eredmények, ame
lyekről az igazgatóságiak szinte 
minden alkalommal dobogós 
hellyel tértek haza. 

Az ünnepi megemlékezés 
után Vass János, az MHSZ 
VIII. kerületi titkára, Pady Gé
za, az igazgatóság pb-titkára és 
Nagy Lajos igazgatóhelyettes r l 
honvédelmi 1. , 'kában, a m1."' 

kásőrsé�bc:1, :.k ... ::. . -íl-

kát végzett akth, · . ..itün-
tetéseket, tárgy- és pénzjutal
makat adott át. 

Egyebek között Móricz De
zső, Kovács László, Zádrovits 
Vince, nfikulásik Fer(!'Tl,c a 
Honvéddma Éd,;,mércm 10 
éves fokozat.. . .�.11,ták. Pady 
Gézát a Közbiztonsági Érem 
arany fokozatával tüntették ki. 
A kitüntetést a Közlekedési Mi-
nisztériumban adták át. 

Ha van lakásbiztosítás, 
a:z üvegkárért f i:zet a:z ÁB 

Az elmúlt évben a lakásbizto
sítások alapján 300 ezer üveg
kárra 85 millió forintot fizetett 
ki az Állami Biztosító. 

MAGYAR \'ASt:TAS 

Magyar atlétasiker · 
a tokiói stadionban 

Tokióban rendezték szeptember 14-én nyolc nemzet férfi-női 
atlétaválogatottjának csapatversenyét. A küzdelmekben a ven
déglátókon kívül az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszor
szág, Szovjetunió, az NDK, Magyarország és Ázsia válogatottja 
vett részt. 

A magyar válogatottal utazott Japánba Szalai József, a Szol
noki MÁV-MTE 400 méteres gátfutója is. A világ legjobb atlé
táinak parádéját a tokiói stadionban rendezték. A 400 méteres 
gátfutásban a sérüléseiből nemrég felépült Szalai József nagy 
küzdelemben szorult a második helyre a győztes amerikai Wil
liams mögé. 

' 

1-11 
- Előadás. Diavetítéssel 

egybekötött előadást tartott a 
közelmúltban Lovas Gyula, a 
GYSEV igazgatóság üzemtörté
nésze Hatvan állomás tanács
termében, A magyar vasút a II. 
világháború idöszakában, cím
mel. Az érdekes előadáson több 
szocialista brigád vett részt. 

- Nyugdíjasok a cukor
gyárban. Szeptember 9-én a 
szolnoki cukorgyár is megkezd
te a termelést. Több mint száz 
vasutas nyugdíjas segíti a gyár 
munkáját a különböző munka
területeken. Az érkező répavo
natok átvételét is nyugdíjasok 
végzik. Mérlegelő raktárnok, 
segédraktárnok és fuvardíj
számfejtő munkakörökben te
vékenykednek. 

- Kirándulás. Aktivistáit 
vitte kirándulni szeptember 
21-én a celldömölki vasutasok 
nyugdíjas csoportjának vezető
sége. A 45 tisztségviselő és csa
ládtagja megtekintette többek 
között, a Herendi Porcelángyár 
múzeumát, és a honvédség vár
palotai tüzérségi kiállítását. 

- Szállítási ankét. A máté-
Guo••nguo•·s' i lövészek sikere szalkai körzeti üzemfőnökségen 

T ' T ' a közelmúltban szállítási anké-
az Or.'S,.,�gos ba,inoksa'gon tot rendeztek, amelyen részt ,u '.I vett a tizennégy legnagyobb fu-

A Magyar Sportlövö Szövet
ség szeptember 14-16 között 
Budapesten rendezte az idei or
szágos bajnokságot. A legjob
bak között szerepeltek a gyön
gyösi Kitérőgyártó Üzem lö
vészklubjának puskásai is. 

Az ifjúságiaknál a standard 
puska 60 lövéses fekvö számá
ban Rácz Györgyi országos 

KORRÓZIÓVÉDELEM 

bajnok }Ptt, 597 körös új orszá- :7a_roztató �állala;, ü_zemv:z:_tő
gos csÚL-:al. Tóth József edző Je 1s. Puskas Istva,I: ,uzemf�nok
tanítványa a 3 x 20 lövéses ösz- he}y;t!e� adott �Jekoztatast a 
szetettben 558 �., .. rrel negyedik s�allita�1 terv�krol, � gond"ok� 
lett. A férficsapat ezüstérmet rol, maJd a resz1:7evo� az ,?S'.? 
szerzett. Tagjai: Édes János, fo;galom?,a� "'.a;;> egy�ttmuko
Molnár Sándor és Lenkei Lász- des lehetosegeirol beszeltek. 
ló. Ez a csapat a légpuska 60 lö
véses számában a hatodik he
lyet szerezte meg. 

- Törzsparancsnokok to-

Homokfúvó a rozsda ellen 

vábbképzése. A MÁV Vezér
igazgatóság katonai szakosz
tálya továbbképzést szervezett 
Szombathelyen a budapesti 
igazgatóság területén dolgozó 
polgári védelmi törzsparancs
nokok részére. A háromnapos 
elméleti továbbképzőn katona
politikával, pénzügyi tervezés-
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sel és a dolgozók kiképzésével 
kapcsolatos legfontosabb teen
dökkel foglalkoztak. 

- KTE konferencia. A Köz
lekedéstudományi Egyesület 
járműjavítási szakcsoportja 
szeptember 26-án konferenciát 
rendezett a debreceni járműja
vítóban. A téma a forgóvázak 
javításának technológiája volt. 
Az ország tizenkét szolgálati 
helyéről érkezett szakemberek 
az üzemben megtekintették a 
forgóvázak javítását, szerelését. 

- Társadalmi munka. Máté
szalka állomás forgalmi KISZ
alapszervezetének tagjai a kö
zelmúltban elvállalták a helyi 
IV-es számú általános iskola 
kerítésének a festését. A több 
száz méter hos.'3zú vaskerítést 
egy kisiparos 70 ezer forintért 
festette volna le. 

- Tanácskozás. A miskolci 
területi szakszervezeti bizottság 
művelődési bizottsága a közel
múltban kihelyezett ülést tar
tott Hatvanban, amelyen Ko
vács Kálmán körzeti üzemfő
nök adott tájékoztatást arról, 
hogyan foglalkoznak a pálya
kezdő fiatalokkal a körzetben. 
Kiemelte többek között a szo
cialista brigádok önzetlen segít
ségét, valamint az iskolákkal, 
szakmunkásképző intézetekkel 
való gyümölcsözö kapcsolatot. 
Megemlítette azt is, hogy az 
üzemfőnökség területén 640 
vasutas nem végezte el az álta
láI'l.Os iskolát. 

- Több kocsi a forgalom
nak. A miskolci járműjavítóban 
az év elejétől szeptember l-ig 
terven felül 27 kéttengelyes és 
35 forgóvázas teherkocsit javí
tottak ki és adtak át a forgalom
nak. A negyedik negyedévben 
előreláthatóan több mint ezer 
vagont javítanak majd ki a kol
lektívák. Közeledik a tél, a nyáron be

tört ajtó- és ablaküvegek hi
ánya lassan kezd kellemetlenné 
válni, hiszen az éjszakák már 
elég hűvösek. 

- Mi a leggyorsabb megol
dás, ha valaki üvegeztetni sze
retne? - Erre kértünk választ a 
biztosítótól. 

többféle lehetőségük is van: fel
kereshetik személyesen az Ál
lami Biztosító illetékes egysé
geit, vagy - és ez a gyorsabb 
- a biztosító által rendszeresí
tett üvegkárjelentő lapon köz
vetlenül a szövetkezeteknek je
lentik be a kárt. A levelezöla
pon fel kell tüntetni a betört 
üveg méretét, darabszámát, az 
ügyfél nevét, lakcímét és azt, 
hogy mikor tartózkodik otthon. 
Az említett szövetkezetek mel
lett kisiparosok is foglalkoznak 
üvegezéssel. Ha a károsultak 
kisiparosokkal végeztetik el a 
kitört üvegek pótlását, a kiállí
tott számla alapján fizet az Álla
mi Biztosító. 

A MÁV budapesti hídfenn
tartási főnökség szakemberei 
szeptember 27-én új, nagy telje
sítményű, homokfúvó berende
zést próbáltak ki a Déli össze
kötő vasúti Duna-hídon. A gé
pet a híd korrózióvédelmi mun
kálatainál használják. 

használt festékbevonatának el
távolításához, de a hagyomá
nyos eszközökkel eddig csak a 
felét voltak képesek eltávolíta
ni. A homokfúvó berendezéssel 
a korábbinál feleannyi idő elég 
egységnyi festékréteg és a rozs
da eltávolításához. 

LAKÁSCSERE 

- A tájékoztatás szerint Bu
dapesten az üvegkárok helyre
állítását az Állami Biztosítóval 
kötött megállapodások alapján 
négy szövetkezet végzi. A ká
rosultaknak a bejelentésre 

Budai József, a főnökség ve
zetője elmondta, hogy a Déli 
összekötő vasúti hidat 1964-ben 
festették utoljára. Azóta az idö
járás kikezdte a védőréteget. 
1980-ban hozzákezdtek a híd el-

A Déli összekötö vasúti Du
na-hídon csaknem 35 ezer 
négyzetméternyi felületet kell 
megtisztítani, illetve lefesteni. 

(s) 

Elcserélnék kisvárdai két és fél szo
bás, 64 négyzetméteres, komfortos, II. 
emeleti MAV-bérlakást budapesti két
szobásra. Kétszáz négyszögöl víkend
telket is adhatok. Telefon: 423-892 
egész nap. 

Elcserélnénk Budapest, Füredi lakó· 
telepen levő másfél szobás, I. emeleti 
tanácsi lakást és 1 szobás, komfortos, 

------------------------------------------------------- földszintes, Népstadionnál levő örökla-

ROKKANT MOZDONYVEZETŐ 

Építkezik egy rokkant, nyug
díjas vasutas. Ha nem tudnám, 
észre sem venném, hogy az 
egyik lábát térden alul ampu
tálták. Ötvenöt százalékos rok
kant lett, ma már nyugdíjas. 

városba megyek. 1969. augusz
tus 19-ét mutatott a naptár. To
latás közben egy vagonból ki
álló vasdarab a szerelvény alá 
rántott, és vonszolt vagy 150 
métert ... 

- Pontosan emlékezik min-

'rt lmet 
dásra kerültem és fizető lettem 
a főnökségen. 

- Miért építkezik? - kér- <lenre? 

Szele Lajost itt a November 7. 
szocialista brigád vezetőjének 
választották. Kilenctagú kis 
kollektívájával egy arany-, két 
ezüst- és öt bronzérmet szer
zett. Később pénztáros lett a 
mozgássérültek Vas megyei 
egyesületében. deztem töle családi házában, 

Szombathelyen. 

- Közművesítik az utcán
kat. Csatornahálózat is lesz. 
Gondoltuk, egyúttal építünk 
még egy szobát �s, me�ékhel�
séget. Én úgyis raerek itt tenm
venni ... 

Szele Lajos nyugdíjas moz
donyvezető rövid idöre abba
hagyja a munkáját. Életéröl be
szélgetünk. 

- 1926-ban születtem. Gép
lakatosnak tanultam. 1953-tól 
dolgoztam a vasúton. Tapolcán 
kezdtem. Egy évvel később 
mozdonyvezető-gyakornok let
tem. 1955-től vezettem gőzösö
ket. a dízelvezetői vizsgát 

1968-ban tettem le. Idöközben 
áthelyeztek Szombathelyre . 

- Hogyan szenvedett bal
esetet? 

- Celldömölkön készülőd
tem, hogy egy· M62-sel Ferenc-

- Igen. Nem veszítettem el 
az eszméletemet. Talán ennek 
- no meg a vasutasedzettsé
gemnek, találékonyságomnak 
- köszönhettem, hogy tudtam 
segíteni magamon. Látva a 
megroncsolt lábamat, a zse
bemben levő gyapottal magam 
kötöttem el az ereimet. 

Nehéz napok, évek következ
tek Szele Lajos életében. Kide

rült, hogy a lábát térden alul 
amputálni kell. Mellette állt fe
lesége, a baleseti sebészet akko
ri főorvosa is biztatta. Igaz, ő 
sem hagyta el magát. 55 száza
lékos rokkantként újra munká
ra jelentkezett ... 

- 1975-ben Szombathelyen 
az utcán szólított meg egy rok
kant, Solymos Endre; aki ma a 
Mozgássérültek Vas megyei 
Vasakarat Sportklubjának az 
elnöke - folytatja. - Akkori 
klubjukba hívott. Igent mond
tam a hívó szóra. Az 1977. ápri
lis l-én alakult Mozgássérültek 
Országos Ellenőrző Bizottsá
gának a tagjává választották. 
Igy a helyi gazdasági és pénz
ügyek intézése már összeférhe
tetlen jelenlegi funkciójával. Az 
országos vezetőség és ellenőrzé
si bizottság egyetlen vasutas-
1:pgja Szele Lajos. 

- Hova ment? - Ott mivel foglalkozik? 

- Hát a vasúthoz. Előbb - Évente két alkalommal 
kompresszorkezelö és újítólaka- van Budapesten értekezletünk. 
tos voltam a vontatásnál. Saj- Ezeken gazdasági és pénzügyi 
nos a kompresszorház zöreje, kérdésekkel foglalkozunk. Két
az álló munka újból betegállo- három havonta más-más me
mányba kényszerített. Gyógyu- gyében tartok ellenőrzéseket az 
lásom után az anyaggazdálko- egyesületeknél. 

- Sok vasutas van az egye
sületben? 

- Itt, Vas megyében a 300 
mozgássérült között 12 vasutas 
van. 

Szele Lajost balesete lelkileg 
is megviselte. Hite és munka
kedve újra talpra állította. Fel
épülése után dolgozott és spor
tolt. Nyert díjakat a mozgássé
rültek nemzetközi autós ügyes
ségi versenyén Pozsonyban és 
Szombathelyen. Részt vett a 
nemzetközi mozgássérültek ta
lálkozóján Grazban. Balesete 
után munkahelyén 1977-ben ki
váló dolgozó lett. A !f azafias 
Népfront 1982-ben Erdemes 
Társadalmi Munkás, 1983-ban 
Kiváló Társadalmi Munkás ki
tüntetést adományozott részére. 

Sz. Jakab István 

kást családi házra. Kizárólag Buda
pest teriiletén. Mindkét lakásban tele
fon. Érdeklődni kizárólag este 7 óra 
után a 640-355 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XI. ker., Ke
lenföldi u. 20-28. I. emeleti, kétszobás 
összkomfortos, utcai, gázfűtéses, 54 
négyzetméteres, telefonos MÁV-bérla
kásomat nagyobb tanácsi lakásra. Ér
deklődni a 662-841 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV., Rákos 
út 102. X. 63. alatt levő 1 plusz két fél
szobás, összkomfortos MÁV-bérla
kást: egy garzon és egy 1,5 szobás, 
összkomfortos lakásra MÁV-dolgozó
val. Tanácsi lakás is lehet. Minden 
megoldás érdekel. Szabó Béláné. 

Elcserélném két szoba plusz hálófül
kés, 60 négyzetméteres, I. emeleti, te
lefonos, komfortos MÁV-bérlakáso
mat két- vagy háromszobás tanácsi 
bérlakásra. Cím: Arató János, 1095 
Budapest, Soroksári út 13. Telefon: 
133-155, este 18 óra után. 

Elcserélném százhalombattai két
szobás, összkomfortos, első emeleti la
kásomat budapesti kétszobás, komfor
tos vagy összkomfortosra. Cím: Körösi 
Ferenc, 2440 Százhalombatta. Tóth L. 
u. 6. I. 4. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar
nál levő VIII. házban földszinti, 96 

Lövészverseny 
a Honvédelmi 

Kupáért 

A fegyveres erők napja alkal
mából Hatvanban, a vasutaslő
téren rendezték a Honvédelmi 
Kupa lövészverseny városi dön
tőjét, amelyen Lőrínci, a hatva
ni 213-as Szakmunkásképzö In
tézet, valamint a helyi MÁV-lö
vészklub csapatai vettek részt. 

A csapatversenyt a vasuta
sok nyerték. 

négyzetméteres kétszobás, komfortos, 
gázfűtéses MÁV-bérlakásomat buda
pesti 1-3 szobás személyi tulajdonú 
vagy tanácsi lakásra. Érdeklődni tele
fonon 11 és 13 óra között a 340-495 szá
mon. Levélcím: Vas Nándorné 1081 
Budapest, Rákóc21 út 73. II. 2/a 

Elcserélném Szegeden, játszótér 
mellett levő felújított, kétszobás, kom
fortos, 62 négyzetméteres, második 
emeleti MÁV-bérlakásomat budapesti 
vagy környéki hasonló szövetkezeti, 
tanácsi vagy kertes MÁV-bérlakásra. 
Balogh Sándor, Szeged, Oldal u. 2. sz. 
II. 2. 

Elcserélnék debreceni 2,5 szobás, 
126 négyzetméteres, kertes, gázfűté
ses, nagy pincés, MÁV-szolgálati la
kást budapesti 2,5 szobás, komfortos 
MÁV-bérlakásra. Garázst is adhatok. 
Érdeklődni a 06-52-20841 telefonszá
mon 19 óra után. Rezes. 

Elcserélnénk budapesti két és fél 
szobás, I. emeleti. utcai, napos, gáz
fűtésű, 60 négyzetméteres, kertes ház
ban levő MÁV-bérlakásunkat hasonló 
adottságú, nagyméretű. külön bejára
tú, legalább négyszobás bérlakásra, 
MÁV-dolgozóval. (Szétköltözóknek 
még adhatunk 30 négyzetméteres, 
nem lakótelepi, modern örökgarzont a 
Nagyvárad térnél.) Érdeklődni a 
350-085-ös telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapesten különálló, 
családi ház jellegú, két-másfél szobás, 
kertes, telefonos MÁV-szolgálati la
kást, amely négyszobássá alakítható, 
területe 110 négyzetméter. Kérünk 
egyszobás, komfortos, és egyszobás 
garzon, tanácsi, telefonos, budapesti 
lakást. Minden megoldás érdekel. Hor• 
váth B. Budapest, Pf. 32. 1387. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezett<nek lapJa 
Szerkeszti a szerk,..sztö bizottság 
Felelős szérkesztő: Vis, f'<>renc 

Szérkesztöst<g: 
1068 Budape$l VI. Benczür u. 41. 

Telefon, virosi: 2211-872 
üzerni: 111•17 

Kiadja és terjeszti 
a Népsuva Lap- és Könyvkiadó 

11153 Bp. XIJl.. Váci út 73. 
Telefon: 497-1150 

Postafiók: 43 Budapest 
Felelós kisdó, 

Kiss Jenó ifaZll&IÓ 
ElófizetéSI díJ egy évrt-: :J4 fonnt 
�mlasdlm· MNB - 11 850 

84-4982 Szikra Lapi\yomda, 
Budapm 

Fe!elóa vezető: 
Csőnd<!s Zoltán lleZéripqató 



Taaáeskezúak a MÁV 
ét!i szakszerTezetünk yezet6i 

A ,asutas-szakszenezet titkársága (>s a .\L\ \ \ e
zérigazgat6ság vezetői október 10-én, Koszorus Fe
renc főtitkár és dr. Bajusz Rezső wzfrigazgató el
nökletével együttes értekezletet tartottak. 

A részhe,ők áttekintették többt>k között az 
együttműködés eredményeit, a kapcsolat •·rösít(>s{>
nek to, ábbi lehetőségeit, valamint a vasutasok (>Jet
és munkakörülményt>h el, a munkanölu•lyzettel, a 
szociálpolitikhal és az üzem, iteli munká, ar kap
csolatos aktuális kérdésekkel foglalkoztak. 

BARÁTI TALÁLKOZÓ UNGVÁRON 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ÁRA: 1,30 FORINT 

Az elnökség napirendjén 

1984. OKTÓBER 25. 

Húszéves Csap és Záhony 
határforga/,ni versenye 

. .I 

Az egészségügyi ellátás helyzete 
Szakszervezetünk elnöksége 

október 11-én ülést tartott. 
A testület elsőnek a vasútegész
ségügyi ellátás helyzetének ér-

1972-83-ig a vasútnál 0,3, míg ratlanul is történik. A táppén
országosan 0,4 százalékkal nőtt zes állományban tartó üzem
a táppénzes állomány. orvosnak lehetősége van bete-

Mondani sem kell, erre az gét a lakásán is meglátogatni. 
előterjesztés is utal, hogy a táp- A táppénzes helyzet alakulá
pénzes helyzet alakulása nem- sát az egészségügyi igazgatósá
csak a számszerű növekedés gon is folyamatosan értékelik 
miatt, hanem mint -munkaerőt és ha szükséges, intézkednek. 
befolyásoló tényező, önmagá- Ilyen intézkedés volt többek kö
ban is nagy feladatot ró a vas- zött, hogy a rendelőintézetek
út-egészségügyi szolgálatra. ben soron kívüli vizsgálatot biz-

tékeléséről, az egészségügyi 
szolgálat munkájának hatásáról 

Ju_bileumi ünnepségen vették számba az eredményeket készült előterjesztést vitatta 
meg. Ritkán fordul elő, hogy az 
előterjesztőt a kérdések özöné-

A csapi és a záhonyi vasuta
sok között húsz évvel ezelőtt 
kezdődött a nemzetközi szocia
lista munkaverseny. Ebből az 
alkalomból jubileumi ünnepsé
get tartottak október 5-én Ung
várott a járási művelődési ház-
ban. 

A találkozón részt vettek a 
lvovi vasutak ungvári aligÍizga
tóságának, valamint a záhonyi 
üzemigazgatóság gazdasági és 
társadalmi vezetői, élenjáró dol
gozói. Megjelent az ünnepsé
gen és az elnökségben foglalt 
helyet Szemők Béla, a MÁV ve
zérigazgató-helyettese és Kaj
csa József, a vasutas-szakszer
vezet alelnöke is. 

Az ünnepség jó alkalmat te
remtett a két ország közötti ba
ráti kapcsolatok ápolására, a 
munkaverseny megerősítésére. 
Ezt hangsúlyozta egyebek kö
zött ünnepi beszédében Grigo
renko Nyikolaj lvanovics, a 

Szovjet Vasútügyi Minisztéri
um forgalmi főigazgató-helyet
tese. Méltatta a húsz esztendő 
alatt elért eredményeket, és rá
mutatott arra, hogy a határtér
ségben a· magyar és a szovjet 
vasutasok nagy erőfeszítéseket 
tettek annak érdekében, hogy a 

két ország között gyors, pon
tos, zavartalan legyen a vasúti 
forgalom, az áruszállítás. 

A magyar közlekedési mi
niszter megbízásából. a MÁV 
Vezérigazgatóság és a vasutas
szakszervezet elnöksége nevé
ben Szemők Béla vezérigazga
tó-helyettes köszöntötte az ün
nepség résztvevőit, a lvovi vas
útigazgatóság és az uzsgorodi 
aligazgatóság gazdasági és tár
sadalmi vezetőit. 

Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a szovjet és a magyar nép 
barátsága már több évtizedes 
történelmi múltra tekint vissza. 
A felszabadulás után évről évre 
fejlődött a szovjet-magyar 
vasúti forgalom, amely min
den időszakban tükrözte a két 
nép közötti szorrs együttműkö
dést, az árucsere mértékét. 
A határkörzetek vezetői, vas
utasai mindig keresték annak a 
lehetőségét, hogy a meglévő ka
pacitást hogyan lehetne jobban 
kihasználni, egymás munkáját 
jobban segíteni. Húsz évvel ez
előtt így született meg a nem
zetközi szocialista munkaver
seny-megállapodás Csap és 
Záhony határállomások dolgo
zói között. 

- A két évtized alatt bebizo
nyosodott - folytatta.a vezér
igazgató-helyettes -, hogy kö
zös összefogással milyen jelen
tős munkasikereket lehet elér
ni. Záhony és körzete napjaink
ra fejlett vasúti nagyüzem lett, 

vel árasztják el az elnökség tag
jai. Ezúttal így történt. Tari 
Endre, a Vasútegészségügyi 
Igazgatóság vezetője alig győz
te a jegyzetelést, s bizony több 
mint egy órába telt, amíg a kér
désekre megválaszolt. 

Mi váltotta ki ezt a szokatla
nul nagy érdeklődést? Minde
nekelőtt a táppénzes heiyzet 
alakulása, az alkalmasságot 
eldöntő orvosi vizsgálatok és a 

1 foglalkozási ártalmak kategó-
riájába tartozó, elsősorban 
szív-, keringési, mozgásszervi, 
ideg- és emésztőrendszeri kró
nikus betegségek gyakorisága. 

Az ungvári aligazgatóság és a záhonyi üzemigazgatóság vezetői 
kölcsönösen gratulálnak egymásnak a munkaversenyben elért 

eredményekért Mint az az előterjesztésből is 
kitűnik, a vasutasok 24, 7 szá
zaléKa, 36 368 dolgozó áll kró

együttes és a záhonyi vasutasok amely képes a növekvő szállítá
si igényeket is kielégíteni. 

- A szocialista munkaver
seny-mozgalom nagy erő. Ma 
már a záhonyi üzemigazgató

(Darvai Béláné felvétele) 

művelődési házának citeraze-
nikus betegségek miatt folya
matos orvosi kezelés alatt. Ha 

nekara is. 
K. S. 

a megbetegedések arányát vizs
gáljuk, a statisztika szerint 

Mint ismeretes, a táppénzes tosítanak a zöld lappal ellátott 
helyzet realitása érdekében, a táppénzes állományban levő 
vasút-egészségügyi szolgálat- betegek számára, de az is. hogy 
nál, kizárólag a vasútüzem-or- bizonyos esetekben az üzemor
vos vehet táppénzbe, ugyanak- vos, meghatározott idő eltelte 
kor szakmai, felülbírálati segít- után, függetlenül a beteg álla
s��et �izt�sí,tottak részére !°un- potától, köteles _ felülvizsgálat 
kaJ� v�gzes�hez

,-
�zt �gy:_eszt a céljából - szakorvosi vizsgálat

teruletJ egeszsegugy1 kozpon-, ra is küldeni a beteget 
tok főorvosai útján, másrészt - .. , N • • , 

országosan _ egy-egy szakma Az elnokseg az elote11esztest 
irányításáért felelős kórházi elfogadta. Ugyancsak elf?gadta 
osztályvezető főorvosok, úgyne- a vasutas szaksz�rvez;t,1 _sze:• 
vezett szakfőorvosok segítségé- ve� t�r�ad�lomb1zto_sitas1 ,es 
vel látják el. A táppénzes felül- e�e�zsegu�yi __ fela?ataira, hatas
vizsgálati rendszer ugyancsak korere keszult Javasl

;i
tot, az 

tükrözi a szakmai és felügyeleti ��ZMP �B 1983. okt�b:r ,12-1 
egységet. miután a „táppénzes aUasfoglalasa feldolgozasarol, a 
felülvizsgálatokon'' bevezették végrehajtás kezdeti tapasztala
a szakorvosok jelenlétét. Táp- tairól, továbbá a könyvtárak 
pénzes felülvizsgálat előre meg- anyagi támogatásának tapasz
határozott időpontban, de vá- talatairól készült jelentést. 

ság teljes kollektívája, többi-'-------------------------------------------------

mint hatezer vasutas küzd az 
uzsgorodi aligazgatóság csapi 
körzetének dolgozóival együtt 
a jobb szállítási eredménye-
kért. A magyar nép számára a 
jövő esztendő jelentős társadal
mi és politikai események éve 
lesz. Aprilis 4-én ünnepeljük 
majd felszabadulásunk 40. év
fordulóját, és az év első felében 
kerül sor pártunk XIII. kong
resszusára. Ezekre az esemé-
nyekre a vasutasok munkav�r
seny-felajánlásokkal készül
nek. Az internacionalizmus 
szép példája, hogy a záhonyi 
vasutasokkal közösen a csapi 
vasutasok is újabb munkaver
seny-vállalást tettek, amelynek 
célja elsősorban az őszi szállí
tások sikeres lebonyolítása. Az 
egymás segítése érdekében ed
dig tett erőfeszítések és ered
mények bizonyítják az együtt
működés sikerét, gazdasági és 
politikai tartalmát. 

Az ünnepségen magyar és 
szovjet vasutasok, kétkezi mun
kások is emlékeztek a húsz év 
alatt történt eseményekre, sike
rekre, a baráti kapcsolatokra. 
A munkaversenyben élenjáró 
vasutasoknak a szovjet és a ma
gyar kitüntetéseket Grigorenko 
Nyikolaj lvanovics és Szemők 
Béla adta át. 

Az ünnepség résztvevői meg
tekintették a művelődési ház
ban az ebből az alkalomból ren
dezett kiállítást is, ahol fotókon 
mutatták be a záhonyi és a csa
pi vasutasok jól szervezett 
munkáját. A dokumentum érté
kű fotókon nyomon követhető 
az átrakó pályaudvarok korsze
rűsödése, és felvillantak a kö
zös rendezvények meghitt pilla
natai is. A kiállítóteremben 
több szovjet és magyar vasutas 
ismerősként, barátként rázott 
kezet. 

A határforgalmi munkaver
seny élenjárói és a vendégek 
tiszteletére kultúrműsort ren
deztek, amelyen nagy sikerrel 
l�pett fel a Bocskai néptánc-

A TRANZITFORGALOM GYORSíTÁSÁT SZOLGÁI.JA 

pé yesen megny ották Mu 
magyar-jugoszláv közös h 

e ro 

t 

Ünnepélyes külsőségek kö
zött nyitották meg október 
12-én Murakeresztúron a ma
gyar-jugoszláv közös határál
lomást. Halmay Árpád, a pécsi 
területi szakszervezeti bizottság 
titkára üdvözölte a külföldi és 
hazai vendégeket, a megyék és 
a városok gazdasági, politikai, 
társadalmi vezetőit. A MÁV Ve
zérigazgatóságot Egri István, 
az üzemviteli szakosztály veze-

zetője, Fényes József ünnepi 
beszédében megemlítette, hogy 
a vasutasok eleget tettek az ál
lamközi szerződés előírásainak, 
biztosították a szállítás egyik 
minőségi mutatójának, a gyors 
fuvarozás technikai és üzemel
tetési lehetőségét. 

A kontinens áruforgalmában 
jelentős helyet foglal el Mura
keresztúr, 

tője képviselte. hiszen az itt kilépő küldemé-

Zámbó Tibor körzeti üzemfő- nyek dönt6 többsége a jugo
nök jelentésében emlékeztetett szláv tengeri kikötőkbe, Olasz-

országba vagy azon túli területarra, hogy a magyar-jugo-
szláv közlekedési és hírközlési re irányul. Az ide érkező áruk 

albizottság XV. ülésén hozott nagy hányada mindkét vasút 

határozata alapjáh létesült a kö- számára tranzitforgalmat je-
.. h , 'll , 1 k lent, amely a bevételek szein-zos atara omas, ame yne t·, b 'l · 1 tékt l pon Ja o nem Je en e en. 

beruházási költsége több mint · Ismeretes, hogy a magyar 
232 millió forint volt. közlekedés devizaszerző és -kí

A munkálatok keretében a 
korábbi. kétvágányos, korsze
rűtlen személyvonati vágány
csoport helyett közel tíz kilomé
ter hosszúságban kilencet épí
tettek, 54 kg-os felépítmény al
kalmazásával. Két emelt pero
nos személyvonati vágány van, 
hét pedig a belföldi és nemzet
közi teherforgalom lebonyolítá
sára szolgál. 

Elkészült a magyar és jugo
szláv vasúti és hatósági szervek 
elhelyezését biztosító felvételi 
épület a szükséges hírközlési 
kapcsolatokkal. 

A szociális épületben étterem 
és több vendégszoba található. 

A pécsi vasútigazgatóság ve-

mélő tevékenységének bruttó 
összege évenként megközelíti a 
húszmilliárd forintot, amelyből 
a vasűt részaránya a legjelentő
sebb. Ehhez az eredményhez 
alapvetően hozzájárulnak a ha
tárállomások, különösen a tran
zitforgalom gördülékeny bo
nyolításával. 

Érdekeink azonosak a jugo
szláv vasutakkal, 
és ez is biztosítéka a közös 
munkavégzés minőségének. 
Eddig a magyar-jugoszláv 
vasutasbarátságot a határt áthi
daló sínek jelképezték, a jövő 
kapcsolata várhatóan közvetle
nebb lesz. A beruházás megva
lósításában fontos szerepet töl
tött be az Országos Tervhivatal, 

Zámbó Tibor üzemfőnök jelentést tesz Fényes József vasútigaz
gatónak 

a Közlekedési Minisztérium és 
a Pénzügyminisztérium, vala
mint az Állami Fejlesztési 
Bank. 

Nem közömbös, hogy a 232 
millió forint mennyi idő alatt 
térül meg. Feladatunk, hogy a 
határállomás kapacitását a le
hetőségekhez mérten maximá
lisan kihasználjuk. 

A közös üzem lebonyolításá
ért a helyi vasutasok lesznek fe
lelősek, akik munkájukkal az 
állomás vezetőjének tartoznak 
felelőséggel. Fényes József vas
útigazgató a közös üzemeltetés
re Börczi Jenő állomásfőnök
nek ezekkel a gondolatokkal 
adta meg az rngedélyt. 

A zágrábi vasútigazgatóság 
ügyvezető bizottságának elnö
ke, [van Novacic beszédében 

szólt arról, hogy a közös határ
állomás létesítésével hosszú út 
fejeződött be. A munkálatokat 
a MÁV kezdeményezte - je
gyezte meg, nagyra értékelve a 
Magyar Nép köztársaság erőfe
szítéseit. Megemlítette azt is, 
hogy a forgalom intenzitását 
nagymértékben emelheti a még 
csak előkészületi stádiumban 
levő szabadkai közös határál
lomás üzembe helyezése. 

Murakeresztúr a vasúttörté
nelemben is előkelő helyet fog
lal el. A Nagykanizsával ösz
szekötő vonalát 1860. április 
24-én létesítette a Déli Vasút. 
A közel ötnegyed százados múlt 
kötelezi Murakeresztúrt, hogy 
feladatait a vasúti érdekek 
messzemenő figyelem bevételé
vel lássa el a jövőben is. 

H.K. 
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Vendégek Szíriából 
A Szíriai Közlekedési Dolgo

zók Szakszervezetének kéttagú 
delegációja tétt látogatást ha
zánkban. szakszervezetünk 
vendégeként. Omar Zarzuri és 
Ahmed Hasszun szakszervezeti 
aktivisták tíznapos. magyaror
szá�i tartózkodásuk során láto
gatast tettek a gárdonyi és a ba
latonkenesei oktatási központ
ban. a budapesti területi szak
szervezeti bizottságnál. a szé
kesfehérvári járműjavító üzem
ben és a m1skolc1 körzeti üzem
fönökségnél. 

A program során a delegáció 
találkozott Koszorús Ferenc fő
titkárral és Tolnai Ildikó titkár
ral. 

A delegáció tagjai szakszervezetünk központjában 
(Skoda László fehétele) 

JUBILEUMI VETÉLKEDŐ 

Baráti szövetségben 
A Magyar-Szovjet Baráti Társaság kezdeményezésére. ha

zánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére Baráti szö
vetségben címmel országos vetélkedősorozat indult. A nagysza
bású szellemi versenyre neveztek a budapesti vasútigazgatóság 
szocialista brigádjai 1s. 

Október 4-én rendezték az első fordulót. A zsün tagja volt töb
bek között Vasziljev Valerij Nyikolájevics, a Szovjet Kultúra és 
Tudomány Házának igazgatóhelyettese. A kilenc csoport huszon
hét versenyzőjének öt témakörben 37 kérdésre kellett válaszol
ma. A többnyire fiatal versenyzők alapos felkészülésről tettek ta
núbizonyságot. 

A győztes a kereskedelmi és szállítási osztály Zalka Máté 
szocialista brigádjának csapata lett. Jutalmul 1500 Ft-ot kaptak. 
A második helyen a közgazdasági osztály Landler Jenő brigádja 
végzett, a harmadik helyezett pedig a VBO Tyereskova brigádja 
lett. Ők 1200. illetve 900 forintot �s könyvjutalmat kaptak. 

A decemberben sorra kerülő, VIII. kerületi vetélkedőn az el
ső helyezett Zalka Máté brigád tagjai - dr. Szilárd Ferenc, Ba
yer Judit és Rózsai Györgyné - vesznek részt. 

VETÉLKEDŐ SZEGEDEN 
A szegedi vasutas MSZBT

tagcsoport október l-én Szege
den. a vasutas művelődési ház
ban rendezte meg vetélkedőjét 
13 brigád részvételével. A 3-3 
tagú brigádok jó felkészülésről 
adtak tanúbizonyságot. A több 
órás versengésből végül is az 
igazgatóság közgazdasági osz
tályán működő Gera Sándor 
szocialista brigád tagjai (Hegy
közi Pál, Balog József és Futó 

Mihail Taratkovics: 

Qéza) kerültek ki győztesen. 
Ok képviselik majd a szegedi 
vasutasokat a megyei döntő
ben. Második helyen végzett az 
üzemfőnökség Hunyadi (vonta
tási) és Petőfi Sándor (Kiskun
dorozsma állomás) brigádja. 
míg harmadik lett a Gagarin 
(Szeged-Rókus állomás) szo
cialista brigád. A helyezettek 
pénzjutalomban részesültek. 

(gellért) 

Találkozó 

Kecskeméten 

Szinte hagyomány már. hogy 
a vasutas-szakszervezet szegedi 
nyugdíjascsoportja az ösz ele
jén minden évben más-más 
helyre hívja meg baráti talál
kozóra a bizalmiakat. Ezúttal 
Kecskeméten. Kodáh· városá
ban került sor a ta'lálkozóra. 
amelyre a Duna-Tisza közéről 
és a Tiszántúlról több mint öt
venen érkeztek. 

Délelőtt megtekintették a hí
rös város nevezetességeit. Első
ként Kodály emlékének adóz
tak. Büszkeség töltheti el a vas
utasokat. hogy a világ egyik 
legnagyobb zenetudósa vasutas 
szülők gyermeke. s akinek em
léktábláján. az „indóház'" falán 
mindig friss virag látható. 
A vendégek megcsod,álták a vá
rosi tanács dísztermében Szé
kely Bertalan Vérszerződés cí
mű festményét. majd a 121 éves 
evangélikus templomot. melyet 
Ybl Miklós tervezett. Délután a 
Tőserdőbe látogattak el a talál
kozó résztvevői. és a Kiskun
sági Nemzeti Park tem1észeti 
szépségeit is megcsodálták. 

Ez a találkozó tovább erősí
tette a szakszervezeti tisztségvi
selők kapcsolatát. 

Bálint 

Háború a síneken 
A azerz6 a ffloz6flal tudo
mányok doktora, a a.te,. 
ruaz Kommunista P6rt Köz
ponti BIZottttga IMllett 
m0köd6 pártf61üota pro
tesazora. A Nagy HOIMdl 
Hibon'I ldef6n egylb YOlt 
az eg6az BeloruNZIM 6tfo
gó partfúnmOzgalom 
r6sztvev61nek. 

V
alahányszor az elmúlt há
borúról esik szó, emléke
zetem akarva-akaratla

nul 1943. augusztus 3-ról 4-ére 
virradó éjszakáját idézi fel. 
Partizánegységünk Vlagyimir 
Lobanek. a Szovjetunió Hőse 
parancsnoksága alatt a többi 
egységekkel együtt áttörést haj
tott végre a Polock-Molodecsno 
vasútvonal irányába. A sötét
ség leple alatt észrevétlenül ha
ladtunk át az ellenséges helyör
ségek között. és hajnalra elfog
laltuk kijelölt állásainkat. Rob
banóanyagot helyeztünk a sí
nek alá. majd vezényszóra mű
ködésbe hoztuk a gyújtózsinó
rokat. Néhány másodperc múl
va több száz robbanás rázta 
meg a környéket. 

Így kezdődött a Nagy Honvé
dő Háború történetének legna
gyobb szabású partizán hadmű
velete. az ellenséges közlekedé
si vonalak megbénítása céljá
ból. Az akciót „sínháborúnak" 
neveztük. Két óra leforgása 
alatt Belorusszia vasúthálózatát 
26 ezer helyen robbantottuk fel. 
augusztus végére pedig ez a 
szám elérte a 121 ezret. A Bob
rujszk-Sztaruski. a Zslobin-Ka
linkovicsi és a Timkovicsi-Oszi
povicsi vasútvonalak teljesen 
megbénultak. Jellemző. hogy 
Polock és Molodecsno között a 
robbantások után a fasiszták 15 
napig nem tudták helyreállitani 
a fo1;galmat. 

A belorusz partizánok a „sín
háborút" megelőző három hó-

napban is 1658 szerelvényt sik
lattak ki. A Minszk-Orsa. a Po
lock-Dvinszk és a Polock-Vi
tyebszk vasútvonalakon 1943 
júliusában a vasút átbocsátóké
pessége - 1942 júliusához ha
sonlítva - csupán 16 százalé
kos volt. 

Az ellenség hátországában 
tevékenykedő partizánok segí
tése érdekében a Belorusz 
Kommunista Párt Központi Bi
zottsága képviselőket és szak
képzett aknászokat küldött a 
helyszínre. akik rövid idö alatt 
megtanították a partizánokat a 
vasúti aknák alkalmazására. Az 
első tömeges akció következté
ben augusztus 3-a és 15-e kö
zött Belorusszia csaknem vala
mennyi fontos vasútvonala 
megbénult. Ez az akció. ame
lyet a leningrádi. a kalinyini. a 
szmolenszki és az orlovi parti
zánokkal közösen 750 kilométe
res mélységben hajtottunk vég
re, nagymértékben lassította az 
ellenség szállításait. A kurszki 
csata legforróbb napjaiban 836 
ellenséges szerelvényt siklat
tunk ki. 184 vasúti hidat és 556 
közúti hidat robbantottunk fel. 

A 
.. sínháború „ második 
szakaszának előkészí
tése 1943 szeptembe

rében kezdődött. A frontnak 
nyújtott segítség erre az idöre 
még jelentősebbé vált: a harcok 
színtere Belorussziába tevéídött 
át. Ez alkalommal a partizánok
nak meg kellett akadályozniuk 
az ellenséges szállításokat Go
mel. Mogiljovszk és V1tyebszk 
irányában. ezenkívül segíte
niük kellett a támadó szovjet 
csapatoknak a köztársaság fel
szabadításában. 

At! akció második szakasza 
1943. szeptember 25-étől no
vember l-ig tartott. A h1tlens
ták kemény ellenállást tanúsí
tottak. A küzdelembe bevetet
ték reguláris egységeiket is. 
A nép bosszúállói azonban en
nek ellenére teljesítették felada
tukat. Így például a .,Szovjet 
Belorussziáért" partizán dan
dár a vityebszki területen 
egyetlen éjszaka 2543 helyen 
robbantotta fel a síneket. 

A sínek robbantásában. az 
utak és földutak elfoglalásában 
a partizánokkal együtt harcolt a 
lakosság is. Az ellenség hátor-

A legfelsőbb fasiszta hadve- szágában folyó küzdelem össz
zetés azt· követelte. hogy min- népi jellegű uolt. A fasiszta 
den lehetséges módon akadá- hadvezetés jelentéseiben elis
lyozzák meg a partizánok tevé- merte. hogy „a központi hadse
kenységét. A vasútvonalak regcsoport szétzúzásához hoz
mentén megerösítették a hely- zájárult 240 ezer belorussz1ai 
őrségeket. betonerődöket épí- partizán tevékenvsége is. akik 
tettek. az erdőkben csapdákat június 19-éről 20-&ra virTadó éj
létesítettek. a vasútvonalak jel 10 500 helven robbantották 
nyílt szakaszát aknamezökkel fel a síneket. ·ezzel lénvegE;bPn 
és szögesdrótakadályokkal véd- megbénították a közlekedési 
ték. De minden hiába ... rendsze1t ... 

A „sínháború". amely együtt 
járt a szovjet· hadsereg gyözel
mes előrenyomulásával. haza
fias lelkesedést váltott ki a helyi 
lakosok között. Csupán 1943 
augusztusában 17 600-an csat
lakoztak a partizán mozgalom
hoz. 

A 
sínháború a belorusz 

partizánmozgalom 
tö1ténetének nagysze

rű fejezete. Az ellenséges közle
kedési rendszerre mért töme
ges csapásoknak nagy hadásza
ti jelentősége volt. 

NEMZETKŐZISZEMLE 

Jubiláló szakszervezeti szövetségek 
Akcióegységben a békéért 10 7 ország 218 millió dolgozója 

Ebben az évben több nemzet
közi szakszervezeti szövetség 
ün�pli megalakulásának 35. 
évfordulóját. Jelentős esemé
nye ez a szakszervezeti akció
egység fejlődésének. a dolgozók 
és szakszer\'ezeteik szakmai és 
ágazati szintű. egyre szélesebb 
körű szolidaritásának. 

A mintegy 190 szakmai és 
ágazati szövetség 1949-ben- ha
tározta el. hogy nemzetközi 
szaks::ervezeti szövetségekbe 
tömörül. Ma már 107 országban 
900 tagszervezet működik és 
ezek több mint 218 millió tagot 
számlálnak. 

A munkanélküliség 
ellen 

A korábban megalakult nem
zetközi szakmai titkárságoktól 
eltérően a nemzetközi szakszer
\'ezeti szövetségek mindig a 
dolgozók jogai egyetemességé
nek az elvét védték. Éppen úgy. 
mint az SZVSZ. a nemzetközi 
szövetségek is a fejlett tőkés, a 
fejlődő és a szocialista orszá
gok dolgozóit, azok szakszerve
zeteit egyesítik soraikban. 

A közös elvek. mind a mai 
napig. egyértelműen tükröződ
tek a nen'!zetközi szakszervezeti 
szövetségek által szervezett 
konferenciákon. Az 1s megálla
pítható. hogy a konferenciák a 
nemzetközi párbeszéd igazi fó
rumaivá váltak a különböző 
iparágakhoz és szakmákhoz 
tártozó dolgozók. illetve szak
szervezetek között. függetlenül 
szervezeti hovatartozásuktól és 
orientációjuktól. 

· 

A nemzetközi szövetségek 
taglétszámának. befolyásának 
és tevékenységének fejlődése 
annak az igénynek felel meg. 
hogy a dolgozók tömegei szer
vezetten lépjenek fel a transz
nacionális társaságok globahs 
stratégiája ellen. A munkanél
küliség szomorú statisztikái. a 
reálbérek és az életszínvonal 
csökkenése jól tükrözi az emlí
tett társaságok által folytatott 
általános termelési szerkezet
váltási és visszafejlesztési stra
tégia társadalmi és gazdasági 
következményeit. 

A maximális rentabilitás el
véből kiindulva. a transznacio
nális társaságok az ipar külön
bözö szektorait „a múlt ipara" 
és a „jövő ipara„ kategóriákba 
sorolták. Ezzel az a szándékuk. 
hogy megszabaduljanak az 
előbbiektől - amelvbe olvan 
hagyományos iparágak tartoz
nak. mint az acélipar. a szénbá
nyászat. a fér .. feldolgozó ipar. a 
textilipar. Közben ezek termé
kei alapvető emberi szükségle
teket elégítenek ki. és továbbra 
is keresettek az olyan országok 
részéröl. amelvek hosszú távú 
gazdasági és s;ociális tervei vi
lágosan megfogalmazottak. 

Vegyük például az acélipart. 
Az Egyesült Államokban az 
acélipart súlyosan érintette a 
magánmonopóliumok termelési 
szerkezetváltási politikája. Az 
acéltermelés 1973 és 1983 kö
zött 137 millió tonnáról 78 mil
lió tonnára esett vissza. 
Ugyanakkor a Szovjetunióban. 
ugyanezen idő alatt az acélter
melés 132 millió tonnáról 153 

millió tonnára növekedett. Nyil
vánvaló tehát. hogy az acélipar 
.. válsága " nem elkerülhetetlen, 
és nem is általános. 

Ilyen értelemben ki kell 
emelni az iparpolitika és a tár
sadalompolitika között fennálló 
szoros kapcsolatot. többek kö
zött a bérpolitika tükrében. 
Amíg az Egyesült Államokban 
a reálbérek 1973 és 1983 között 
14 százalékkal csökkentek. 
ugyanezen időszak alatt a Szov
jetunióban a reálbérek 23 szá
zalékkal emelkedtek. 

Természetesen a reálbérek 
emelkedése a vásárlóerő növe
kedésében, az életszínvonal 
emelkedésében és a lakosság 
számára szükséges iparcikke
ket termelö ipar piacának a 
bővülésében nyilvánul meg. 
Ezek tehát azok az okok. ame
lyek miatt a Szovjetunió ipara 
nem ismeri a válságot. 

A szakszervezetek nemzet
közi szövetségei több alkalom
mal is jogosan követelték az in� 
tegrált iparpolitika kidolgozá
sát. Ennek megfelelően az álta
lános társadalmi érdeket fliint 
alapkövetelményt helyezték 
előtérbe. Néhány példa az el
mondottakra. 

Ne zsaroljanak! 

Az építőipari szakszerveze
tek nemzetközi szövetsége szo
ciálpolitikai kampányt indított 
a lakásgondok megoldására. 
A mezőgazdasági szakszerve
zetek nemzetközi szövetsége 
azon demokratikus erők első 
soraiban található, amelyek 
alapvetően agrárreformot 
akarnak megvalósítani. A köz
lekedési szakszervezetek nem
zetközi szövetsége az integrált 
szállítási politika kidolgozásá
ra szólított fel, előtérbe helyez
ve a közüzemi szolgáltatást. 
A bányászati és energiaipari 
szakszervezetek nemzetközi 
szövetsége az energiafogyasz
tók érdekvédelmének a. szószó
lója. A gyógyszeripari transzna
cionális társaságok ellen. ame
lyek a közegészségügynek 
okoznak kárt, a vegyipari és a 
közalkalmazottak nemzetközi 
szövetsége indított kampányt. 
Az élelmezésiek általános ak
ciót indítottak az éhínség és az 
imperialistáknak azon kísérlete 
ellen, hogy az „élelmiszerfegy
vert" zsarolásra használják fel. 
A textilesek nyilatkozatban kö
vetelték olyan szociálpolitika al
kalmazását. amely biztosítja a 
lakosság alapvető szükségletei
nek kielégítését ruházatban és 
lábbelikben. A tanítók szövetsé
ge. a kereskedelmi, a fémipari 
és a többi nemzetközi szövetség 
azt követelte, hogy a nevelés, a 
kultúra és az iletszínvonal te
rületén a közérdeknek megfele
lő politikát folytassanak. 

Valamennyi nemzetközi szö
vetség kitart amellett, hogy 
hozzanak létre olyan tervezési 
rendszert, amelyben az iparpo
litika a társadalompolitika érde
keinek a szolgálatában áll. s 
nem a monopóliumok és transz
nacionális társaságok maximá
lis profitját segíti elő. 

A nemzetközi szövetségek 
mindig hangsúlyozták annak 
szükségességét. hogy véget kell 

vetni az anyagi erőforrások Pl
pocsékolásának és a fegyvPrkP• 
zési versenynek. A szöwts{•gpk 
aktívan részt vettek a nukle
áris fegvverzetek csokkentésé
ért és a vegyi- bakteriológiai és 
más tömegpusztító Jegyverek 
betiltásáért folyó kampányban. 
Ezek a béke és leszerelés érdP• 
kében kezdeményezett javasla
tok és akciók hozzájárultak a 
nemzetközi szakszereezell 
mozgalom egységéhez. 

A béke és leszerelÉ>si konfe
rencia. amelyet a biinya E:'!:i 
energiaipari dolgozók a múlt 
évben szerveztek Moszkvában. 
továbbá a vegyi és bakterioló
giai fegyverek betiltása érdPk{·
ben az 1983 májusában Ho-S1-
Minh városban megtartott kon
ferencia széles körű részvételll•l 
zajlott le. A sz1tkszervezetek a 
világ minden kontmrnsfröl. 
függetlenül a küldöttek szerw• 
zeti hovatartozásától. vag) poli
tikai beállítottságától. képv1sPl· 
tették magukat. 

Pozitív szerepben 

Az SZVSZ Végrehajtó Irodá
jának 31. ülése. amely l!:!84 úp
rilisában. Montrealban zajlott 
le. üdvözölte a nemzetközi szö
vetségek pozitív szerepét a kü
lönböző szakmai ágazatok 
szintjén létreJött szakszervezeti ' 
egység kialakításában és a 
transznacionális társaságok PI
leni egységakc1ók kibontakoz
tatásában. Hangsúlyozta azt is. 
hogy a nemzetközi szövetségpk 
nagyszabású szolidaritási ak
cióra kötelezték el magukat a 
különböző ágazatok dolgozói
val. amelyek harcban állnak 
munkahelyük. bérük. valamint 
az eddig elért eredmények vé
delméért. 

A nemzetközi szövetségek 
hatékonyan járultak hozzá a 

Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet és ipari bizottságainak 
szintjén a különböző szakszPr
vezeti szervezetek egységak
c1óinak kibontakoztatásához. 
A nemzetközi szövetségeknek 
feladata ennek a folyamatnak 
az er6sítése és megszilárdítása. 

A nemzetközi szövetségek ál
tal szervezett szemináriumok É>s 
konferenciák is bebizonyítot
ták. hogy a fejlődö. az ipanlag 
fejlett tőkés és a szocialista or
szágok szakszervezeter messze
menök1g egyetértenek kapcso
lataik fejlesztésével. az eszme· 
cserék bővítésével és a tapasz
talatcserével. Fokozódó együtt
működésük gazdasági és társa
dalmi téren csak kedvezhet a 
különböző iparágak fejlődésé
nek, megvédve a dolgozók 
munkahelyeit, és hozzájárul az 
életszínvonal javításához. 

Az eltérő gazdasági rendsze
rű országok közötti együttmű
ködés fejlődése a dolgozóknak 
és a világ különböző szakszPr
vezeteinek csak hasznot hozhat. 
Ennek az együttmüködésnek 
egy igazságosabb. új nemzet
közi gazdasági renden kell ala
pulnia. amely fel tételezi a gaz
dasági erőforrások hadi célok
ra történő fordításának meg
akadályozását, és a világ anya
gi erőforrásainak ésszerűbb fel
használását. 

Baranyai Zoltán 

V
erse

. 
s búcsúztató 

nevettette meg a 
miskolci jármű

javító üzemben az ün
nepségen összegyűlt 
nyugdíjasokat ez év 
szeptemberében. Az 
erre az alkalomra írt 
rigmusokat Németh 
Sándor mondta el -
most már maga is 
nyugdíjasként. Alig 
két hónapja még az itt 
vendégszereplő vár
nai kórus elött adta 
elő a maga írta kö
szöntöt. melyet nyom
ban lefordítottak bol
gár nyelvre is. Né
meth Sándor egyéb
ként a munkásdalár
dának is aktív tagja. 

Ai ü:,em króniká1a 
hoz adta az illusztrá
ciókat. Az üzemi kró
nikák kiadványait 
nyugdíjba vonulásáig 
illusztrálta. Legna
gyobb sikerét a 400 ol
dalas üzemtörtén�ti 
kiadványban a borító
lap megrajzolásával 
és a történelmi esemé
nyek jól sikerült meg
örökítésével érte el. 

Anyagkönyvelő
ként kezdte pályafutá
sát. aztán volt mű
szaki rajzoló, bérel
számoló, időutalvá
nyozó. raktárkezelő. 
betűíró. Ezelőtt tíz év
vel kapott állandó 
munkát dekorációs
ként. Tevékenységét 
az üzemi események. 
ünnepségek dekoráci
ói, az alkalomhoz illő 
feliratok készítése tet
te emlékezetessé. 
Közben az üzerh éle
tének, a munkások 
körében előfordult 

tréfás történetek raj
zos krónikása lett 
Megörökítette például 
az utolsó személyko
csi javításának befeje
ző aktusát is. Ezekből 
a karikatúrákból az
tán a szakszervezeti 
klubban grafikai ki
állítás nyílt, melyet 
sokan látogattak. 

1956-ban a Pöröly 
címú üzemi újság raj
zait készítette, 
1957-ben pedig az 
üzemi szakszervezet 
Verda Vojo című, esz
perantó nyelvű lapjá-

Üzemi kapcsolata 
nem szűnt meg. To
vábbra is együtt éne
kel a férfi!<órus tagjai
val. s most készítette 
el a 100. évfordulóra 
tervezett etn bl�ma 
rajzát. 

Pál István 



Vetési Imre 

talok tiltakozása Egerben 
'ke és barátsági hónap 
ényeinek sorában a 
Körzeti Üzemfónökség 

tabony és Eger allomásá
Z-alapszervezete �ke
lést szervezett, melyen 

vettek a főnökséghez tar-
omások képvisel6i, a 

- A szocialista országok az 
egyensúly fenntartását alacso
nyabp szinten, vagyis minél ke
v�sebb fegyverrel, költséggel, 
veszélytényezővel szeretnél 
megvalósitant.' 

- A vitás kérdéseket tár-

MÁTÉSZALKÁN: 

Háromszáz nap 
társadalmi munkában 
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ÁCS A RÉPASZEZONBAN 

1984. OKTÓBER 25 • 

Negyven éve 
szabad Miskolc 

Fuvarozási ankét 
Nagykanizsán Állomás a körzet peri/ ériáján? 

A nagykanizsai üzemfőnök
ségen a közelmúltban' megtar
tották a szokásos fuvaro�sí an

Fordavonatokkal gyorsítják a termés beszállítását 

Történelmi vetélkedő a miskolci járműjavítóban kétot, amelyen a hatvan legna- Az ácsi vasutasok azt állítják, 
gyobb fuvaroztató képviselői je- hogy nekik nemcsak ősszel, a 

A miskolci járműjavítóban a ban segítségül kell hívni azo- lentek meg. Szentes László cukorrépaszezonban van sok 
fiatal műszakiak és közgazdá� kat, akik 1944. novemberében a üzemfőnök elmondta, hogy ko- munkájuk. hanem egész évben. 
szok tanácsa határozta e-! egy járműjat'Ító üzem épületeinek, rábban sosem okozott ekkora Ezt bizonyítják az eltelt három
olyan üzemi történelmi vetélke- berendezéseinek felrobbantá- feszültséget a szállításban az negyed év adatai is. 
dő megszervezését, amelynek sát. felégetését átélték, és akik időjárás. A mezőgazdaság· sze- - A kocsikihasználást 
témaköre kiterjed hazánk. illet-· ma is az üzemben dolgoznak. zonális termékeit ezúttal csak 125.54 százalékra teljesítettük 
ve Miskolc felszabadulása. a Ők valamennvien részt vettek több hetes késéssel tudják beta- - mondja Varga Sándor állo
borsodi megyeszékhely és az nemcsak az ·üzem. hanem a karítani, s az idén is várható az másfőnök. - Ez részben a bá
üzem általános történelmi ese- Miskolc környéki vasútvonalak iJ)ari üzemek év végi hajrája. bolnai kombinátnak. részben 
ményeire. A vetélkedő a szocia- újjáépítésében is. A személyes Igy az őszi szállítási csúcs most pedig a cukorgyárnak köszön
lista brigádok és a KISZ-alap- élményeken kívül a vasúti egy hónappal eltolódik és hető. Hat mésziszapvonatot in
szervezetek részvételével jelen- üzemtörténeti munkák is meg- ennyivel rövidül. dítottunk például Hódmezővá-
leg második fordulónál tart. Az felelő visszaemlékezést adnak. Máskor már szeptember első sárhelyre, egyet pedig Beledre. 
első forduló értékelését már felében kezdődött például a cu- Ez lényegesen növelte a teljesít-
nyilvánosságra hozták. amely A vetélkedő döntője még a korrépaszezon. most viszont ményünket. Sajnos, a kocsitar-
23 1 b , város felszabadulásának 40. év-szocia ista rigad. illetve csak szeptember végén indít- tózkodási idővel már nem dicse-
KISZ-alapszervezet helyezését fordulója. december 3-a előtt hatták az első irányvonatot kedhetünk. A normaidő tizen· 
tartalmazza. A résztvevők 40 lesz. A döntő 6 csapatának első Nagykanizsáról. Ugrásszerűen nyolc óra. Ezzel szemben 23,47 
százaléka elérte a maximális három helyezettje 45oo Ft juta- növelik téli tüzelőszállításai- órát ácsorognak a vonatok. En-, lomban részesül. A szocialista ,, -
pontszamot az irodalmi. hadtör- kat a TUZEP-ek és az olaj- nek egyik oka a ránk kényszerí-
téneti, helytörténeti kérdések brigádok részvétele az ismeret- ipari vállalatok. valamint a tett állvakapcsolásos munka
megválaszolásával. anyag feldolgozá_sával jó előké- gyümölcsexportban érdekelt módszer. amely biztonságtech-

Könvvtá1i és levéltári anva- szítése lesz a MA V járműjavító gazdaságok is. Mindez az átla- nikai szempontból kifogástalan, 
k · -

, · b - , · üzemek közötti vetélkedőre. go ismeretet es uvarkodását gosnál másfélszer nagyobb for- de a vonatok, illetve a kocsik ál-
kívánja a második forduló tíz amelynek célkitűzései egybees- galmat jelent az üzemfőnökség- lomási tartózkodását meghosz
pontból álló feladata is. amelv nek az üzem munkaversenyé- nek. Ezért belső szervezéssel szabbítja. 
t„bb k k  .. ·· M. k 1 · f 1· nek és termelési. gazdasági ér- , -o e ozott 1s o c varos e - gyorsitjak az iparvágányok és a _ Milyen volt a személyfor-
szabadításának mozzanatait. az dekeltségü feladatainak teljesí- rakodóhelyek vagonnal való galom? 
ellenálló szervezetek adatait. tésével. Ezeknél ugyanis a ver- kiszolgálását. az üzemek pedig 
Miskolc irodalomtörténeti és seriy feltétele. a szocialista bir- a hétvégi rakodások jobb meg- - Díjbevételi tervünket 110 
ipartörténeti kérdéseit tartal- gádmozgalom szervezettségén szervezésével segítenek. százalékra teljesítettük. Ez azt 
mazza. Itt szerepel az a kérdés kívül. a brigádok részvétele a jelenti. hogy a tervezett 1 millió 
is, amelynek megválaszolásá- vetélkedőkön. Várfalvi Mária 346 ezer forint helyett csaknem 
r----------------------------------------másfélmilliós bevételt értünk 

el. Ács forgalmas állomás. So-

A körmendi „ főzőmester" 
kan utaznak Győrbe. Komá
romba és Tatabányára, a nyári 

szezonban pedig még mesz
szebbre. 

- Milyen a kapcsolat a fuva
roztatókkal? 

- Jónak mondható. Sajnos 
a helyi Egyetértés Tsz a tömeg
áruit gépkocsival fuvarozza el, 
mert nekik az jobban megéri: 
gyorsabban kerül rendeltetési 
helyére az áru. A legnagyobb 
fuvaroztatónk eddig Bábolna 
volt, de átszervezés miatt az 
idén kevesebb árut adtak fel. 
Az ácsi cukorgyár - főleg kam
pányban - nagy mennyiségű 
répaszeletet és készterméket 
szállíttat vasúton, és ez pótolja 
a kiesést. A nagyigmándi ipar
vágány-hálózat megépítése 
után a bábolnai fuvarok hat
van százalékkal csökkentek, 
mert az összes tápalapanyagot 
onnan szállítják vasúton. A né
hány évvel ezelőtt nálunk léte
sített iparvágánnyal is rendel
kező helyi fatelep nagy mennyi
ségű istállószerkezetet küld a 
Szovjetunióba. A legnagyobb 
gondot a kocsihiány okozza. 
Előfordult, hogy a szükséges ti
zennyolc helyett csak két va
gont tudtunk adni. Ez gyakran 
hátráltatja a rakodást, még az 
exportáru is későp indul út
nak. 

- Mennyi répát kell szállíta
ni az idén? 

- Hozzávetőleg tizenöt szá
zalékkal több cukorrépa érke-

Főzőmesternek ti
tulálják Körmenden 
Kupi Károlyt, a vas
útállomás Utasellátó 
vendéglőjének veze
tőjét. 

Kupi Károly a kö• 
zelmúltban Csepelen 
az Utasellátó Vállalat 
ifjúsági sportnapján 
- a szombathelyi te
rületi igazgatóság 
csapatát képviselve 
- megnyerte a fözö
versenyt. Teljesitmé• 
nyével több neves 
szakácsot győzött le. 

nyertem meg a szak
mai zsüri diját. 

- Úgy hallottam, a 
közönség elismeré
sét is. 

- Honnan a re
cept? - érdeklődöm 
tovább. 

- Egy idősebb őr• 
ségi falusi tanítótól 
hallottam. 

Kongresszusi munkaverseny 
a miskolci járműjavítóban 

- Ez azért túlzás 
- mondja mosolyog-
va. - Az igaz, hogy 
szeretek a konyhá
ban tenni-venni. 
A szakmám vendég
látóipari felszolgáló. 
Húsz éve gyakorlom, 
óhatatlanul megta• 

- Ezt is el lehet 
mondani, hiszen a 
harminc adag étel 
szinte pillanatok alatt 
elfogyott. 

- Miből készül ez 
a tájjellegű gulyás? 

- Számos más 
alapanyagon kivül 

- Kapható-e a 
körmendi üzletben is 
ez a különlegesség? 

- Természetesén. 
Ám őszintén szólva: 
az őrségi kaszás gu
lyáslevest már a cse
peli sike1· óta megta
lálhatják az utasok, a 
vasutasok a vendég
lőnk étlapján. 

Kocsinként egy nappal csökkent a javítási idő 

A miskolci járműjavító szep-, ta brigád, Mogyorósi János bri
temberben azt a feladatot kap- gádvezető irányításával. A tíz
ta, hogy 343 meghibásodott tagú brigád 107 százalékra nö
vasúti kocsit javítson ki. és ad- velte teljesítményét. Az új ko
jon át a forgalomnak. A kong- csijavító csarnokban a Strom
resszusi verseny résztvevői az feld Aurél brigád Kovács Lajos 
előirányzottnál 36 darabbal irányításával főként a forgóvá
több kocsit adtak át időre. úgy, zas teherkocsik nagyjavításá
hogy a javítási időt kocsinként ban ért el sikereket: terven fe
egy nappal csökkentették. lül elvégezték öt súlyosan sé

Két javító üzemrész végezte rült, forgóvázas kocsi helyreál
ezt a munkát. A régi csarnok- lítását is. Teljesítményük meg

'------------------------------------------.J ban élen járt a Gorkij szocialis- haladta a 108 százalékot. 

1 nultam néhány dolgot 
a szakácsmesterség
ből is. A jelzőt most 
ragasztották rám a 
kollégák. 

- Tiz területi igaz
gatóság dolgozói 
mérték össze képes
ségeiket a konyha• 
művészetben - foly• 
tatja. - Az őrségi ka
szás gulyáslevessel 

füstölt sonkából, per
zselt szalonnabőrké
böl, zöldségekből, 
hagymából. Én galus
kát és egy kis tejfelt 
is adok hozzá. Sz.Jakab 

HIÁBA SÉRTETLEN A KOCSIZÁR Negyven éve történt 

zik az idén, mint tavaly. A köz
utak tehermentesítése érdeké
ben a vasút több r�pát szállít. 
A szomszédos megye körzetei
ből a Volán fuvarozott eddig. 
Most Győr-rendezőben a cukor
gyár bérelt egy répavágányt. 
Nagyszentjánosból a hónap vé
gétől Jzintén fordavonatok köz
lekednek, amelyeket rögtön ki
rakásra lehet állítani. Fordaré
pavonatok közlekednek ezenkí
vül Lepsény, Szabadbattyán, 
Enying, Enese, Herceghalom és 
Ács között. Egy-egy szerelvény
re kilencórás rakodási időt 
szabtak. 

- Hogyan bírják a megter
helést a vasutasok? 

- Fáradtak az emberek. 
Van olyan állomási dolgozó, 
akinek nemrégen adtam ki a 

tatJalyi szabadságát. R.endsze
resek a huszonnégy órás szol
gálatok, ez alól.még én sem va
gyok kivétel. Ács az üzemfő
nökség „perifériáján·· van. Ez 
érződik a bérfejlesztéseken is. 
A szomszédos, négyvágányos 
kis állomáson például maga
sabbak a munkaköri bérek, 
mint Ácson, ahol az emberek 
igénybevétele lényegesen na
gyobb. Utánpótlásra így a kö
zeljövőben sem számítha
tunk ... 

Gerecsei Zoltán 

Tudvalevő, hogy az alkatré
szek biztosítása a javítás alap
feltételei közé tartozik. A gépi 
megmunkáló osztály Petőfi szo
cialista brigádja - jó munka
szervezéssel - teljesítette a sok 
nehézséggel járó alkatrészgyár
tás feladatait. Jól megoldották 
az új, modern ütközők összesze
relését, így mód nyílik az ütkö
zőberendezések folyamatos ki
cserélésére is. Teljesítményük 
megközelíti a 109 százalékot. 
A kocsijavító szocialista brigá
dok több mint ezer, üzemképes
sé tett vasúti teherkocsival já
rulnak hozzá az őszi forgalom 
sikeréhez. 

Pál István 

• Önkéntes vagyonőrök 
Vagonfosztogatókat lepleztek le Záhonyban 

Amikor Arad elfoglalása után 
a szovjet csapatok elérték a ma
gyar határterületeket, Békés
csaba állomás személyzetét is 
felkészítették a kiürítésre. A do
hánybeváltó vágányára állitot
ták össze a személy- és teherko
csikból álló vonatot. Abba leg
inkább a tisztviselők, segédtisz
tek pakoltak be családtagjaik
kal. 

Békéscsabától a Ti.sz 

A lefoglalt bűnjelek 

Záhony körzetében másfél 
éve alakult meg az önkéntes va
gyonvédelmi szervezet. Ennek 
feladatairól, eddigi eredményei
ről Kállai Zoltán áruvédelmi 
ügyintéző elmondta: 

- A körzetben elég nagy a 
lopásból, dézsmálásbói eredő 
kárösszeg. Az első félévben pél
dául 426 ezer forint volt. A tava
lyihoz képest ugyan csökkent, 
de további erőfeszítésre van 
szükség a megelőzés érdeké
ben. A szervezet .feladata -
egyebek között - az átrakási 
technológia megsértésének jel
zése, a lopást és dézsmálást elő
segítő körülmények - az ólom-

. zár hiánya stb. - feltárása, a 
kíméletlen tolatásból eredő ko
csi-. illetve árusérülések felfe
dezése; a sorompók, vasúti jár
művek és berendezések rongá
lóinak leleplezése és így to
vább. 

-_ A szervezet eddigi mű
ködését eredményesnek tart-

juk. Tagjai több, kisebb-na
gyobb lopás felderítésében se
gítettek. A közelmúltban egy 14 

tagú bűnszövetkezetet Leplez
tek le, amely Záhony állomáson 
mintegy 400 ezer forint kárt 
okozott. Nehéz volt a felderítés, 
mivel a fosztogatók új, sértetlen 
zárral látták el a megdézsmált 
kocsikat! Most persze, már 
tudjuk, honnan kerültek hoz
zájuk a kocsizárak . . 

- Régi, megbízható, a szak
területüket jól ismerő vasuta
sokból áll az önkéntes vagyon• 
védelmi szervezet, amelynek 
tagjai önkénte.s vagyonőri meg
bízólevéllel rendelkeznek. 
Időnként a rendőrség köraeti 
megbízottja tart számunkra el
igazítást. A megelőzés fokozása 
érdekében tervezzük, hogy lét
rehozzuk a tanácsadói testüle
tet is, amelyben az űzemi�azga
tóságon működő csoportokból 
lenne egy-egy képviselő. 

Szőgyényi Bel'tahqa 

A szertári tárolóvágányon is 
állt egy motorvonat előkészítve 
a menekülés céljaira. Abba is 
beköltöztek néhányan a sze
mélyzetből. Ezekben a napok
ban már nem volt szervezett 
forgalom, csak néhányan lé
zengtek az állomáson a, vasuta
sok közül. Október 5-ről 6-ra 
virradó éjjel még elment Csa
bán keresztül egy visszavonuló 
németeket szállító vonat. Éjjel 
beérkezett a debreceni üzletve
zetőség vasútirakodó-építő szá
zadának vonatja is. Ők már me
nekülésük közben is szovjet 
támadást kaptak, sebesültjeik 
is voltak. 

csak katonák rendelkeztek a 
csabai állomáson. Ők fedezték 
fel, hogy az osztálymérnökség 
8-9 kocsiból álló vonata még 
gép nélkül ár a pályafenntartá
si telepen. Katonai parancsra 
Jekkel mérnök Fekete József fű
tővel egy 325 sorozatú gépet ho
zott ki a fűtőházból, ráállt a ko
csisorra és indult vele a szabad
nak vélt szegedi vonalra. 

Békéscsabán ekkor még egy 
vasúti kerekekre szerelt teher
autó maradt. a vasúti berende
zések robbantását végző alaku
lattal. Lökösházán is ők robban
tották fel a váltóállító központo
kat. Csabán csak a kettős kité
rőket robbantották fel; a bom
bázás óta a váltók kézi állítá
súak voltak, s így ezzel is jó idő
re megbénítani vélték az állo-
más munkáját. A pályafenntar
tási vonat megállt a nyílt pá

Menekítő vonatok lyán, mert előtte volt a rakodó
század vonata. ·utasai szétszé-

Hajnalban német felségjelű - ledtek, ki a környező tanyákon, 
gépek lőtték az állomást, ez_ a ki az őrházakban talált menedé
támadás gyors menekülésre ket. Az átviharzott front után 
késztette a századot. Szolnok néhányan ismét befűtötték a 
felé el volt zárva az út, a vona- .,kappant". s visszatoltak Csa
ton két mozdony állt, úgy, bára. 
ahogy • személyzetük elhagyta A Szeged irányában előretört 
őket. Mentek tovább Csorvás szovjet csapatokat Makónál né
f�lé, amerre az állomás menekí- hány napig feltartóztatták, de a 
tovonata má� korábba� el�ent. támadás főirányában, az 
Telekgerendasnál SZOVJet tárna- Arad-Békéscsaba vasútvonal 
dás érte a vonatot, utasai szét- mentén áttörték a magyar vé
futottak. delmi vonalat. A szovjet csapa• 

A rakodószázad vonata se ju- tok október 6-án f elszabadítot
tott messzire. Csorvás és Telek- ták Békéscsabát, s a Szajol
gerendás között a vasúttal pár- Arad vasútvonal mentén mint
hlftamos országúton megelőz- egy 70 kilométert nyomultak 
ték a szovjet páncélosok és lőni előre. Október 7-én Erdőd, 
kezdték. Gyoma, Dévaványa került 

Október 6-án reggel már szovjet kézbe. 

Két-három nap múlva megje
lentek az állomáson az itthon 
maradt. és a környékről vissza
tért vasutasok. A szovjet csapa
tok parancsnokai természete
sen a károk mielőbbi helyreállí
tását követelték, sürgették, s 
így a pályafenntartásiakat ke
resték legelőbb. Lőrincz Gyula 
osztálymérnök akkorra rriár 
visszaérkezett a „kappannal", 
de Bertalan Sándor pályames
ter még valamelyik tanyán ku
koricát tört a gazdának a kosz
tért-kvártélyért. A szovjet pa
rancsnok katonákat küldött ér
te. Egy Délvidékről Csabára 
menekült pályamester volt a 
tolmács. Előkerült az állomási 
helyszínrajz, közösen berajzol
ták a robbantásokat, s megkez
dődött a helyreállítás. 

Csabai dis:.pécserek 

Szabó József váltógondozó, 
meg egy Acél nevezetű kollégá
ja addigra már a váltók helyre
állításán dolgoztak, s ahol nem 
lehetett pótolni a robbantott 
részt, jobb megoldás híján, kiik
tatták a váltót. Így például a II. 
vágányra sokáig nem lehetett 
bejárni. 

rancsnokhoz Mák Lászlót, s ja
vaslatára tették meg menetirá
nyítónak. Az állomásparancs
nok a zubbonya nyakán csak 
rangjelzése maradékaival je
lentkező vasúti tisztet kérdéssel 
fogadta: - Mi a rangja? - Li
liom György magyarázta meg a 
helyzetet, hogy a szovjet csapa
tok megérkezése előtt a csabai 
vasutasok is leszedték rangjel
zéseiket, mert a nyilas propa
ganda nyomán az a rémhír jár
ta, hogy az oroszok agyonlövik 
a tiszteket. Azonnal elő kellett 
teremteni egy takarítónőt, aki 
felvarrta a csillagokat. Így Mák 
László "Starsi-Díspetscher" 
lett, de maga sem tudta még, 
mi is a feladata. Hamarosan el
magyarázták neki, hogy ő fog 
rendelkezni Aradtól Szolnokig, 
meg Nagyváradig a vasúti for· 
galom felett. Megmutatták neki 
a grafikont is. Rövid időn belül 
kialakult a diszpécsergárda: 
Boreczky Gyula, Farkas Fe
renc, Késmárki Gyula kerültek 
még ebbe a beosztásba. 

Benépesülnek 
a:. állomások 

A békéscsabai diszpécseri hi
A szovjet katonavasutasok el- vatalt Aradról irányították. 

foglalták a szolgálati helyeket, A diszpécserek a forgalom ala· 
de maguk mellett szolgálatba kulásáról Aradra továbbították 
állították a magyar vasutasokat jelentéseiket, s onnan kapták a 
is. A szovjet tisztek a magya• forgalomra vonatkozó rendel
rokkal való érintkezéshez Csa- kezéseket, irányításokat. Ami· 
bán is igénybe vették az oroszul kor a szolnoki diszpécserhiva• 
tudókat. Igy például Liliom talt is megszervezték, az aradi· 
Györgyöt, ki szlovák anya- hoz hasonló szerepet vitt. A ve-
nyelvu volt. .zetés azonban még ezután is jó 

Ő vitte magával a szovjet pa- ideig Aradon maradt, még ak.-
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Még dacol az idővel 

Az almamelléki kisvasút 
„Házilag" készült kitérők+ Egyszerre csak 

egy vonat+ Fő erénye a pontosság 

A Bodrogközi Kisvasút fel- Északi Főműhely alakított át a 
számolásával értelmetlenné megfelelő nyomtávra. 
vált a hazai viszonylatban pá- A személyszállítás 1960-ban 
ratlan fekvésű. görpályás Pál- kezdődött. Először nvitott ko
házai Kisvasút további üzemel- csíkban szállították a �unkáso
tetése. A Somogy megyei Si- kat. majd platókocsira házilag 
mong�t áll?másról egyk?r köz- emeltek zárt utasteret. mígnem 
lekedo apro vonatot 1� h1aba ke- egy. a Dunakeszin gyártott 
res1k az erdei turisztika kedve- négytengelyes. kályhafűtéses. 
l�i. Baranya megye északi :zé-. villanyvilágítással ellátott sze
len azonban. dacolva az 1dovel mélykocsival végleg befejező
és a megváltoztathatatlan kö- dött a személyforgalom korsze
rülményekkel vegetál egy kes· rűsítése. 
keny-nyo°;közü háló�at. amely A hálózat ma egy fővonalból 
a ka�?sva1:-.szigetvan vona� és négy szárnyvonalból tevődik 
��gsz_un�etesevel elszakadt, a össze. amelyek egykor átrakó
k_ulvila_gtol. Ez az _Almamelleki vágánnyal csatlakoztak Alma
Allami Erdei Vasut. mellék MÁV-állomásához. Az I. 

Néhány évvel a Kaposvárt számú vonal (ez a fővonal vég
Zrínvi városával összekötő pontja Sasrét-fűrésztelep. 
helyiérdekű vonal megépülése Az I. számú fővonal 86-os 
után a vidéki erdőségek tulaj- szelvényéből jobb irányú kité
donosa a nagymennyiségű érté- rővel ágazik el a terecsenyi 
kes faanyag kitermelésére és el- szárnyvonal. Az ebből kinyúló 
szállítására 600 mm-es nyomkö- koltzgödöri és kisterecsenyi 
zü hálózatot építtetett Lukafa. szárnyakat már csak mindössze 
Sasrét és az almamelléki vas- néhány méteres vágánydarab 
útállomás között. jelöli. 

- Gyermekkoromban gyak- Az I. számú fővonal 16-os 
ran utaztam a lóvonatokon - szelvényére esik Szentmárton.
idézi a múltat a mai kisvasút puszta megállóhely. A 45-ös 
egyik idős pályamunkása. - A szelvényből ágazik ki a III-as 
báró Sasréten alapított iskolát, számú lukafai szárnyvonal. 
s kommencióban szerepelt a mi amely egy kilométer hosszú. 

'oda- és hazaszállításunk is. A hálózat sínrendszere 7.9 
A fából készült kocsik oldalán kg-os. 2.6 tonna tengelynyo
körbe korlát volt, szemben pe- mással. Engedélyezett sebesség 
dig padok. Harmincan fértünk a fővonalon és a lukafai szárny
/öl rá. Mindegyik __ kocsihoz tar- vonalon 12 km/óra. A II. számú 
tozott egy hajtó. 0 volt a vonat terecsenyi szárnyon 8 km/óra. 
személyzete. Az eredeti hálózat A kitérők házilag készültek, ké

zi állításúak. váltózárral nincse
nek felszerelve. Biztosítóberen
dezést a hálózatra egyáltalán 
nem telepítettek. a végpontokat 
telefon sem köti össze. Az eset
leges késésekről. vonatelma
radásokról postai úton értesítik 
Sasrétet. Ilyenre egyébként a 
kisvasút történetében csak egy
szer volt példa, amikor a téli zi· 
mankóban nem indultak be a 
motorok. 

Az erdei vasúton forgalom
szabályozó nem teljesít szolgá
latot. mert az engedélyezés ér
telmében a hálózaton egyidejű
leg csak egy vonat közlekedhet. 

A megszüntetés évében' a kis
vasút mintegy 20 ezer köbmé
ter fát fuvarozott a MAV-vonal· 
ra. de az azt megelőző években 
nem volt ritkaság az évi 30 ezer 
köbméter sem. Ma teherszállí
tás egyáltalán nincs. a személy· 
szállításból adódó havi bevétel 
kb. 100-150 Ft. Az erdőgazda· 
ság évi ráfordítása viszont eléri 
a 300 ezer forintot. Emiatt napi· 
renden van a teljes felszámolás 
kérdése. 

A kisvasút mellett szól. hogy 
a vidék földútjai esős időben 
járhatatlanokká válnak. Az 
egyetlen közlekedési lehetőség 
a vonat. Némi bizakodásra ad
hat okot a fellendülő turizmus. 
amelyből talán az erdei vasút
nak is jut szerep. Az erdőgazda
ság előzetes bejelentés esetén 
már most is indít különvonatot. 

G.Z. 

nagyjából megegyezett a mos-
,--

--------,-----------------

tanival, legfeljebb a lukafai 
szárny volt hosszabb. 

A kisvasút 1955-lg lóvonta
tással üzemelt. Ekkor került Al
mamellékre egy 35-ös Hoffer 
traktorból barkácsolt vontató
eszköz. 1960-ban egy bánya
mozdonnyal folytatódtak a gépi 
szállítások. P.lmamelléken 
ugyanis nem tértek át a 760 
mm-es szabványra, így nehe
zebb volt mozdonyt beszerezni. 
Szerencsére 1955-ben két 
C 50-es dízelmozdonyt kapott 
az erdőgazdaság, amelyet az 

kor is, amikor a szolnoki köz
pont már áttelepült Budapest
re. 

A csabai szovjet vasúti pa
rancsnok népesíttette be Lökös
házát és Kétegyházát is magyar 
vasutasokkal. Így elhárította, 
hogy az Aradon már indulásra 
kész román üzemszázad veJ5ye 
át azokon a szolgálatot. Ujra 
szerveztette a szolgálatot a Bé
késcsaba-Orosháza vonalon. 
Mivel Orosháza állomásnak 
még nem került elő saját sze
mélyzete, Csabáról vezényelte
tett oda vasutasokat. A forga
lomnak mennie kellett. A forga
lom nem volt erős, Arad felől 
egy-egy szolgálatban 3-4 vonat 
közlekedett. Sajátosan. három 
nyelven: magyarul. oroszul, ro
mánul beszélték meg egymás· 
sal a teendőket., Az érkező vo
natokat jórészt román vonatsze
mélyzet hozta. Szerencsére a 
c;sabai személyzetben is akadt, 
aki tudott románul, s a romá
nok nagyobb része értette, 
vagy beszélte is a magyart. 
Ugyanakkor a magyar vasuta
sokat megtanították a legszük
ségesebb román szavakra. 
A jdzések pedig a CFR-nél és a 
MÁV-nál azonosak voltak. 

Néhány nappal Békéscsaba 
felszabadulása után Szente.s ki
ürítését is elrendelték. A kor
mánybiztosság az osztálymér· 
nökség számára a Vas megyei 
Jánosházát jelölte k1 menekülés 
esetére. s. oda kellett parancs 
szerint mozgatható anyagkész· 
letét is elküldenie. Solymoss Já
nos osztálymérnök azonban 
anyagkészletét vonalainak kü
lönböző állomásaira osztotta 
J>Zét. A motorkocsik egy részét 
már előre Kiskunhalasra irá· 
nyították. A menekülésre kény· 
szerített vasutasság kétségbe· 
esett izgalommal rakodott be 
családjaival a szerelvénybe. ln· 
dulás előtt egy órával azonban 

Vttsúti múzeum Pakson 

Pakson, a régi állomás épüle
tében a jövő év első felében a 
Magyar Államvasutak, a Közle· 
kedési Múzeum és Paks város 
tanácsa közreműködésével vas
úti múzeumot és skanzent léte
sít. A kiállításon a vasút törté
netén kívül bemutatják a vasút
építés múltját is. 

A múzeumot a korabeli állo
másra jellemző bútorokkal és 

alacsonyan támadó repülők. 
gépfegyverrel lőtték a rakodót. 
Az egyik motorvezető a hely· 
színen meghalt, a kisfia is sú
lyosan megsebesült. 

A menekülőket szállító vonat 
keservesen haladt át a csongrá
di hídon. Még nehezebb volt a 
két katonai anyaggal rakott ko
csit vontató motornak átjutni. 

Solymoss János osztálymér
nök egy beosztott mérnökkel. 
egy pályamesterrel meg egy 
irodatiszttel elszakadt a mene· 
kítővonattól, s Félegyházától 
visszafordulva még átjutott a 
Tisza-hídon és titokban hazaér· 
kezett Szentesre. 

A városon nagyobb harcok 
nélkül vonult át a front. Így az 
élet is gyorsan megindult. 
A szovjet vasúti parancsnok 
magához hívatta Solymoss Já
nost és utasította: járja be vo
nalait, mérje fel azok állapo
tát. Az osztálymérnök egy szov
jet tizedessel s a pályamesterrel 
nagy kerekű hajtányon beutaz
ták a vonalakat. A hajtányt 
négy pályamunkás húzta. 

Hadihíd 

a vízszint alatt 

A szentesi osztálymérnökség 
területén három fontos híd 
pusztult el: a csongrádi Tisza-, 
a kunszentmártoni és szarvasi 
Körös-híd. A felrobbantott Ti
sza-hidat saját erőből nem tud
ták pótolni, a másik két híd 
helyreállításához azonban szak
munkások igénybevételével a 
vasút hozzákezdett. A parancs· 
nok rendelkezett: utasította az 
osztálymérnököt a vonalak for
galomképes állapotba helyezé
sére. s közölte. hogy a csongrá
di híd állapotáról jelentést tesz 
felsőbb parancsnokságának az
zal. hogy ahhoz utászok, hidá· 
szok munkája szükséges. 

tárgyakkal rendezik be, az épü
letben századeleji ,.resti„ is fog 
üzemelni. Kiállításra kerülnek 
eredeti mozdonyok, vasúti ko
csik és vasútép:tő gépek. 

Az állomás épületeit a MÁV 
Pécsi Igazgatóság üzemei. fő
nökségei felújították. Ennek ke
retében a vasutas szocialista 
brigádok mintegy 50 ezer óra 
társadalmi munkát végeztek. 

A szovjet hidászok hamaro
san meg is érkeztek a csongrádi 
hídhoz. Az osztálymérnökség is 
felajánlotta segítségét a munká
hoz, s egy mérnök valóban 
szintezési feladatokban a szov
jet műszakiak segítségére volt. 
A magyar vasutasok azonban 
nem értették, mit csinálnak a 
szovjet hídépítők. A felrobban
tott híd annak idején ugyanis a 
Tisza magas árszintjéhez igazít
va épült, s ahhoz meglehetősen 
magas töltések vezettek. 
A szovjet utászok azonban a 
töltésekről nagy ívben levezet
ték a pályát a vízhez. Solymoss 
János igyekezett a tiszai árvizek 
veszélyeit magyarázni, de a hi
dászok minderre csak legyintet
tek. Nekik az volt a feladatuk, 
hogy a hidat 30 cm-rel a megle
vő vízszint alá építsék meg, 
hogy így a hídpályát ne lássa a 
légijelderítés! Az osztálymér· 
nök azzal érvelt, hogy a felderí· 
tés a csatlakozó pályarészeket 
így is látja, majd a jeges árvíz
ről beszélt, mely tavasszal oly 
sok vizet hoz le, hogy veszélyez
teti a hidat. De akinek magya
rázott, az csak legyintett: - Ni
csevo! 

A hídon megindult a hadifor
galom. Tengelyig haladtak a 
vonatok a Tiszában. Ezt a for
galmat jól kiszolgálta a híd, a 
töltésre azonban keserves fel
adat volt felvontatni a vonato
kat. 

A jeges ár 1945 kora tavaszán 
sem maradt el. A híd a víz nö
vekvő nyomására megmozdult. 
Először kövekkel igyekeztek 
megterhelni, de már ez sem se
gített. A híd nagy robajjal sza
kadt szét, s anyagát elvitte a Ti
sza. A fahidat már nem építet
ték meg újra. 

Lovas Gyula 

Folytatjuk 

Következik a finomítás 

JObbrnun 

többke� 
Bevált anyagi ösztönzés a gurítódombos állomásokon 

A budapesti vasútigazgatóság normacsoportja 
ez év elején feladatul kapta, hogy dolgozzon _ki -
a tehervonatok gyorsabb rendezése érdekében -
olyan ösztönző normarendszert, amely enyhítheti 
egyes szolgálati helyeken a már-már kritikusnak 
mondható létszámgondot. A tervezet elkészült, s -
az illetékesek jóváhagyták. Az ezzel kapcsolatos 
iga7.gatói rendeletet elsőként április 18-án adták 
ki kísérleti jelleggel · Székesfehérvár állomás ve
zetőinek. A teljesítménybérezést gurítódombos 
pályaudvaro!l elegyrendezői munkakörben alkal
mazzák. 

A helyi adottságokhoz mérten 
Mi ennek az új teljesít· 

ménybérezésnek a lényege? -
kérdezem Máté Jenőtől, a bu
dapesti igazgatóság normacso
portjának vezetőjétől. 

- Közismert, hogy a buda
pesti igazgatóság területén -
ezen belül is Székesfehérvárott 
és Komáromban - a legkriti· 
kusabb a létszámhelyzet. Ezért 
az általunk kidolgozott. a MÁV
nál eddig még nem alkalmazott 
normarendszer többletjövedel
met eredményezhet az egyes 
munkakörökben jól dolgozó 
vasutasoknak. Székesfehérvár 
állomáson például a túronként 
kötelező 330 gurított kocsin kí
vül minden egyes vagonért 9 

forintot kap az elegyrendező 
kollektíva. 

- Kik tartoznak ebbe a cso
portba? 

- A gurítódomb elegyren
dezői: gurításvezető. váltókeze
lő, elősaruzó, saruzó. vonatösz· 
szerakó, csavarkapocs-lazító és 
kocsiaggató. Ezekben a mun
kakörökben szolgálatot teljesítő 
vasutasok kaphatnak többlet
teljesítmény-bért a végzett 

állítólag a helyi adottságok in
dokolják. 

- Mit tartalmaz még a ren
delkezés? 

- Elsődleges szempont az 
utasítás szerinti balesetmentes, 
minőségi munka. Az elegyren
dezés során bekövetkezett bal· 
eset, anyagi kár miatt a teljesít· 
ménybér 10-15 százalékkal is 
csökkenthető. 

Székesfehérváron Pázmány 
Sándorral. a KÚF gazdasági 
üzemfőnök-helyettesével be
szélgettünk az eddigi tapaszta· 
la tokról. 

Áz állomás rendező pályaud
varán szerelvények sorakoz
nak. A tartalékok viszont lát
szólag eléggé ráérősen tolat· 
nak: sok a kihasználatlan vá
gány·. Első utunk az I-es számú 
váltótoronyba vezet, ahol Mol
nár József tolatásvezető éppen 
a teljesítménynaplót forgatja. 

Egyszer hopp, 
máskor kopp 

munka arányában. _ Hogyan vált be a május-
- Komáromban is ezek az ban bevezetett teljesítménybé· 

előírások érvényesek? rezési rendszer? - kérdezem. 
- Igen. Azzal a különbség- - Ha a mai napot veszem 

gel, hogy a határ�nti állomá- alapul, akkor azt kell mondani, 
son nem május l-től, hanem jú- hogy rosszul. Ma délig például 
lius l-től vezettük be az új nor· még csak 74 kocsit gurítottunk. 
marendszert. Komáromban egy· A teljesítménybért havi átlag 
12 órás szolgálatban 420 kocsi alapján számolják el. Ha példá
az alapnorma, s azon felül min· ul az egyik fordában �záz kocsi· 
den vagonért 8 forintot kapnak val többet gurítottunk a normá
a már említett munkakörben nál. .a másik napon viszont öt· 
dolgozók. Ezt az egy forint kü- vennel kevesebbet. akkor csak 
lönbséget és a gurított kocsik ötvenszer 9 forintot számolnak 
számában mutatkozó eltérést el. Sajnos, nem tudunk folya-

matosan gurítani. Ebben a hó· 
napban három szolgálatban 
nem is tudtuk teljesíteni a nor· 
mát. 1 

A forda másik tagja. Erdélyi 
József váltókezelő derűlátób
ban nyilatkozik. 

- Én eddig jobban jártam. 
mintha prémiumot kaptam vol· 
na. Az első hónapban 870 forint 
teljesítménybért kaptam. de 
előfordult már az is. hogy csak 
százat. Nem rossz ez az _ösztön
zés, csak az a baj, hogy nem 
mindig tudunk folyamatosan 
dolgozni. 

- A
. 
tolatómozdony-vezetők

nek sem kis részük van abban. 
hogy minél töbu kocsi kerüljön 
idejében a helyére. Ők miért 
nem kapnak teljesítménybért? 
- kérdezem Máté Jenőtől. 

' 

Legyen 
igazságosabb! 

- Igaz. hogy sok múlik a to
latószemélyzeten, de ők más cí
men részesednek a többletből. 
Ők például prémiumot kapnak 
a megtakarított üzemanyag 
arányában. Ennek ellenére szó
ba került az ő részesedésű}( is. 
Amióta bevezették az új rend· 
szert, a gurítószemélyzet• job
ban hajtja őket. Nem egy példa 
volt már rá, hogy egyik-másik 
túr vezetője még a munkaidő 
letelte után is arra kérte a mas1· 
nisztát. hogy néhány kocsit lök
jön a helyére. Tagadhatatlan -
ezt az eddigi tapasztalatok is 
igazolják -. hogy a kísérlet· 
képpen bevezetett teljesítmény
bérezési rendszer további fino
mításánál figyelembe kell majd 
�enni a mozdonyszemélyzetet 1 is. 

- Mit szól ehhez a moz· 
donyvezető? - kérdezem Pé
tervári Istvánt, az egyik 
M 44-es vezetőjét. 

- Annak ellenére. hogy mi 
így is megtesszük a tőlünk tel• 
hetőt, az lenne az igazságos, 
ha mi is kaphatnánk teljesít
ménybért. 

Orosházy Ferenc, a komáro
mi körzeti üzemfőnökség veze
tője örömmel újságolja, hogy 
július elseje óta megszűnt a tor
lódás az állomáson, és a vasuta
sok is elégedettek a kiérdemelt 
többletjövedelemmel. 

Séra Sándor 

ÉPÜL A VASÍJTÁLLOMÁS 

Félidejéhez közeledik a Tatabánya Felső tehermentesítése szempontjából jelentős funkciót betöltő 
szárligeti vasútállomás rekonstrukciója. A tavaly elkezdett munkálatok során bővítik a vágány
hálózatot, korszerűsítik a biztosítóberendezéseket és a régi helyett (a képen is látható) tetszető; 

felvételi épületet építenek. 
(Gerecsei Zoltán felvétele) 
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FÉLSZÁZ BALESET ,AZ IDÉN TELÍTŐ TELEPEN 

Mi· az ára „egy üveg sör"-nek? 
Munkavédelmi őrjárat a komáromi üzemfőnökség szolgálati helyein 

A komAroml Ozemf6nllltHg ,.,..,., IIZ IIUn 

411 munlu,helyl 11111e .. , HSrMnt. Dblll ..,11o1-

goz6 a.onkulá•o-, 7 ped/fl ,.,,. ... ...,,,.,._ 

ket aent1edflll. A tllbbl drllll •1taláblln flz 

napig nem dolgozhatott. A bllleMltelc lllbl»é

ge tlgyelmetlen-4f,, leflyelmezetlena4t,, 1t

ta•••11, • ••Mlyok, az utalllM.alc melNJzlJ„ 

miatt k6t1etkezeff be. 

Sorban elszíneződnek a szondák 

Október 4-én 18 óra 30 perc- - Fölöslegesen mennél. Ott 
kor munkavédelmi ellenőrzésre még azt is kimutatják, amit 
indulunk Komáromban. A ren- csak a jövő héten akarsz meg
dező pályaudvaron Szeiler inni. 
László térfőnök tart munkakez- - Akkor ne menjek? - této-
dés előtti felolvasást. Ismerteti vázik. 
a fontosabb teendőket. felhívja - De igen. Haza! - dörren 
a figyelmet a balesetmentes Kovács Mihály ítélete. 
szolgálat jelentőségére. majd És bár ennél az ittasságfoko
megkezdődik az alkoholszon- zatnál már csak kísérővel sza
dázás. bad a vágányok között közle-

Kovács Mihály munkavédel- kedni, a kocsivizsgáló minden 
mi ellenőr maga elé készíti a tiltó rendelkezés ellenére bicik
.. műszereket•·. Bár á szolgálat lire pattan, és eltűnik a sötét
hivatalosan is fél hétkor kezdő- ben. Az ittmaradottak kapnak 
dik. többen még civilben ácso- egy-egy írásbeli figyelmezte
rognak a kicsiny helyiségben. tést. 

- Maguk ebben a ruhában Á fognak dolgozni? - néz rájuk CS és Nagyigmánd 
Kovács. Az emberek csendesen 
mosolyognak. Ezzel az ügyet el
intézettnek tekintik. 

Az első szonda elbarnul. Az
után a második, a harmadik is. 
0.2 ezrelék a vér alkoholtartal
ma. Az egyik vasutas délelőtt 
ivott. a második délben, a har
madik délután. De mindegyik 
.. csak" egyetlen üveggel. Be
osztásuk a forgalommal nincs 
közvetlenül kapcsolatban, ezért 
a munkavédelmi szabályok sze
rint szolgálatba állhatnak. Nem 
így az a váltókezelő, akinek a 
szondája zöldre változik. 

- Mennyit ivott? 
- Délben három üveg sört. 

De az nem létezik, hogy ennyi 
idő múlva is kimutatható' 

Kap egy másik üvegcsövet, 
az eredmény nem változik. It
tassági jegyzőkönyv készül, a 
váltókezelőt hazaküldik. Emiatt 
az állomás munkahelyein belső 
átcsoportosítást kell végrehaj
tani. 

- Mibe kerül a dolgozónak 
az ittasság? - fordulok Szeiler 
Lászlóhoz. 

- Ez a napja igazolatlan, 
ami eleve négy-ötszáz forinttal 
csökkenti a keresetét. Azután 
az üzemfőnöki gyakorlat szerint 
elvonják az évi nyereséget is. A 
végösszeg tehát kétezer forint 
körül lehet. Sok ez három üveg 
sörért ... 

- Gyakori az ittasság? 
- Megtörtént már, hogy 

négy, sőt öt embert is haza kel
lett küldeni, de nem lehetünk 
jóindulatúak. A vágányokon 
milliárdos értékek mozognak, 
nem beszélve az életekről. A 

legkisebb mértékben sem koc
káztathatunk. 

,,Amennyi jólesik" 

Kovács Mihállval és Kedves 
Ferenc gazdasági üzemfőnök
helvettessel kocsiba ülünk. 
Irá�y Ács. Az állomás „páros„ 

végén idősebb. rutinos vá,.ltó
kezelő szolgál, nincs vele gond. 
A túlsó toronyban már akad ki
fogásolható dolog. A szenes
kamrában egymásra halmozva 
12 húszliteres marmonkannát 
találunk.(?) A szekrényben lite
res üveg, háromnegyed részéig 
borral. Az előző kolléga felejt
hette el meginni. 

Forgalmi iroda. A szondázá
sokat bizonyító füzet hosszas 
keresgélés után sem kerül elő. 
A parancskönyv a múlt hónap 
huszonkilencedike óta nincs 
aláírva. A dolgozók szerint a 
vezénylés legalább egy éve nem 
volt kifüggesztve. De van ennél 
súlyosabo fegyelemsértés is. 
Még a váltókezelői helyiségből 
láttuk, hogy a Komárom felé el
haladó vonatnak sötét a vége 
Ezt a forgalmi naplóban nem 
rögzítették, sőt a fiatal szolgá
lattevő nő néhány perccel utá
na egy másik vonatot is kienge
dett. 

Húszperces az út Nagyig
mándig. Itt is a váltókezelőnél 
kezdünk. Az ajtó zárva, ,,bakte
rünk ·· az asztalon alszik. Csak 
akkor ijed meg, amikor egyi
kőnk felmászik a szűk erkélyre. 

- Egész nyáron huszon
négybe jártunk - hangzik a 
védekezés. - Most is csak reg
gel mentem haza szolgálatból, 
de este már újból kezdtem. 
Szombaton, vasárnap nappal
ra jövök. Otthon is akad mun
ka, meg családom is van, azok
kal is kellene foglalkozni. flyen 
körülmények között képtelen
ség kipihent állapotban szolgá
latra jelentkezni. 

Az ellenőrzés következő szín- A munkavédelmi őröket nem 
helye a kocsivizsgálók helyisé- hatják meg az újságíró szemge. Lassan összegyűlik a cso- szögéből tekintve jogosnak tű
port. de ;l�zőleg már l�ttuk, nő ellenvetések, megírják a fihogy a vedosisakot senki sem gyelmeztetést. Búcsúzóul Ko-
viselte. , . . .. vács Mihály még megjegyzi: 

Ha bebuJunk a kocsik ko- - Ott a sarokban azt a zsák 
�é, folyton l�esik a fejü?kről � búzát pedig nyilván a csúszós ervel az egyik fiatal, szoke haJu utak jelszórására használ-kocsiviz�gá,ló. .. . í- ják ... - Huzzak . rovideb\)�e a sz A forgalmi iroda mellett ál-jat, akkor m�Jd nem esik_ le! lunk meg. Az első megállapítás: 

- Meg kenyelmetlen is · · · a vasutasok „bibliája", a F2-es 
- Miért kényelmetlen? - utasítás nincs módosítva. A 

szólok közbe. , munkavédelmi szabályzat ki 
- Vegye jel, majd megtud- tudja merre hever, de a szolgá-

ja! lattevő ,,egyszer már találkozott 
Előkerül a szondásdoboz. So- vele". Odakint, a harmadik vá

vány, kopaszodó lakatos lehel gányon álló kocsisor nincs biz
először. A színeződésból 0,8 ez- tosíti,a megfutamodás ellen. 
relék alkoholra lehet következ- Minden belekerül a kis notesz
tetni. Itt is elhangzik a szokásos ba, és máris indulunk Kisbérre. 
kérd�s: 

Ki bé O zl, - Mennyit ivott? s r, ros any 
- Amennyi jólesett ... Vi- A „torony" ajtaja zárva. Zör-

gyenek el véralkohol-vizsgálat- getésü�kre kidugja fejét a vál

ra! - berzenkedik. A munka- tókezelo. 

védelmis teljesítené a kérését, - Mi a probléma? 
de a társai leintik okvetetlenke- A munkavédelmi örök nem 
dó kollégájukat: mondják, de látom rajtuk, csak 

jussanak be. majd sorolják ők. 
A belső berendezést mostaná
ban újíthatták föl. a falakat mű
anyag lambéria burkolja. Rend, 
tisztaság mindenütt. Az abla
kokban virágok. Pozitív ellenté
te mindez a két ácsi toronynak. 
Gond azért tényleg van. A k;:i
csik megfutamodásának ellen
szereként használatos alátétfák 
közül az egyik törött. a másikat 
görcsös-göcsörtös husáng fogja 
össze. Ki kell cseréltetni! 

Oroszlányba érkezésünkkor 
azonnal előkerülnek a védősisa
kok. Igaz, egynéhánynak már 
lejárt a szavatossága. 

A szondák negatív eredmé
nyeket hoznak. Minden rend
ben, ha ugyan rendben lévőnek 
tekinthető, hogy a kocsirende
zők. váltókezelők ebben a ros
kadozó. koszlott kulipintyóban 
töltik pihenőidejüket. Itt étkez
nek. 

A felvételi épület melletti ok
tatóhelyiségben 0,5-0,8 ezrelé
kes alkoholmámor hatása alatt 
szunyókál a nyugdíjas málhá
zó. A fiatal kocsivizsgáló véral
koholszintje 0,2 ezrelék. 

- Csak azt tudnám, ha most 
éjjel egy óra húsz perckor eny
nyi, akkor este hatkor mennyi 

is bezárják éjszakára. Döröm
bölni persze lehet. de amíg a 
laktanyás előkerül, a váltókeze
)ő vagy vár türelemmel, vagy 
elszalad a folyópartra .. . 

Megérkeznek az igazolvá
nyok. A váltókezelő megnézi. 
majd illendően jelentkezik. 
Hiányosság nincs, kisehb bo
nyodalom csupán az úgyneve
zett forgalomadásnál támad. 
A vasutas azonban bravúrosan 
kivágja magát. 

Javítani kell 
a körülményeket! 

- Hogy milyen gondokkal 
küzdünk, az látható - összeg
zi a tapasztalatokat Kedves Fe
renc gazdasági üzemfőnök
helyettes. - Sajnos műszaki
lag nagyon le vagyunk marad
va. Az emberek gyakran dol
goznak mostoha körülmények 
között, minden komfortot nél
külöző szociális ellátottsággal. 
Márpedig ezek a rossz körül
mények hatással vannak a 
munkára és a munkavédelem-
re is. 

Gerecsei Zoltán 

A püspökladányi fatclítő telepen a vagonokat T�G�vel m��gat
ják. (Fenti kép.) Ilyen óriás hengerekben (lenti kep) teht1k a 

talpfákat a telepen 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

lehetett?- tűnődik Kovács Mi-.-------------
hály. Elkészül a jegyzőkönyv. A 
málházót hazaküldik, a kocsi
vizsgáló kimegy a vágányok kö
zé dolgozni. 

- Rá vagyunk utalva a 
nyugdíjasok munkájára, de ar-
ra nincs szükségünk, hogy ál-
landóan igyanak. Egy málhá
zó részegen eltörte a lábát, a 
vasút meg fizette a 90 nap kár
térítést. 

Lámpájuk sincs! 
Az éjszakai ellenőrző körút 

utolsó állomása, Tatabánya-Al
só következik. Túláradó öröm
mel eddig sehol sem fogadtak, 
itt sem kedveskednek velünk. 
A szolgálattevő nő éppen a ha
zulról hozott villanymelegítőt 
kísérli üzembe helyezni. Ko
vács Mihály rögtön elrakatja 
vele: nem felel meg a szab
ványnak, balesetveszélyes. 

- Mit csináljak? - méltat-
lankodik a forgalmista. - Ha 
begyújtjuk az olajkályhát, a 
rendelkezőnek elég a háta. Ha 
nem. hát én fagyok meg. Csi
nálnák meg az ajtót, az abla
kokat, hogy legalább huzat ne 
legyen! 

A kézi vonatmenesztő lám
pák szemrevételezésekor kide
rül: a három közül egyik sem 
világít. A fehér fényű lámpát 
meg kölcsön adták valakinek. 

- Tessék nekem megmon
dani, ha most egy behaladó vo
nat felé „lassan" jelzést kellene 
adni, mivel tenné? 

A válasz csupán vállrándítás, 
amitől Kovács Mihály türelme 
elillanni látszik. 

- Hogyan is lehetne rendet 
tartani a munkahelyeken -
mondja később -, amikor két 
ember azon nem képes meg
egyezni, hogy fűtsenek-e vagy 
sem. Ráadásul a kérdésekre 
legfeljebb cinikus válaszokat 
adnak. 

Leballagunk a felüljáróhíd 
alá. Az itt szolgálatot teljesítő 
váltókezelő nem illetődik meg: 
határozott hangon az ellenőr
zésre jogosító igazolványokat 
kéri. Persze a munkavédelmis 
is ember, követhet el hibát. 
Igazolványa nincs kéznél. 
Amíg a kocsiból lehozzák, van 
idő körbenézni. 

Nos, láttam már a vasúton el
hanyagolt szolgálati helyisége
ket, de ez valamennyit felül
múl. Azonkívül hogy ósdi, el
avult, a falakra hihetetlen 
mennyiségű kosz rakódott, és 
beázások rajzolták meg a világ 
valamennyi tájának térképét. 
Az asztali lámpa szórt sugarai 
mintha undorodva peregnének 
vissza a vakolatról, a félhomály 
még nyomasztóbbá teszi a han
gulatot. Mellékhelyiség ide har
minc méterre, a laktanyában ta
lálható. A sűrű vonatforgalom 
nem nagyon enged meg ekkora 
távolságot. Az ajtót meg amúgy 

Pécsi 

rejtvényfejtők 

A FERROGLOBUS 

Megbízható partner 

llcíromnP{!)·ed ét·e mr1ködik e, ti:;en
kilenc lelkes ta{!ot számláló rejtn?ti)·· 
fejtő klub Pécsett. e, \ asutasok \ltire
lődési /lcí:;cí/Jcm. f.blwn a:; es:;tP11dő
lw11 hut 1·Prse11,·e11 t'Pttek rés:;t sikl'rrPI. 
LP{!utóbb Ó:;d�n. <I rPjtrén)f Pjtők or
s:;CÍ[!o,, baj11ok.,cí[!CÍII is rés:;/ l'Pttek. 
amit a Füle., .,:;erke.,:;tősl'{!P rende:;ett. 
Jó .,:;ereplésükkel el i., ll)'Prték a Füles 
i·á ndorserle[!ét. 

A budapesti igazgatóság és a Ferroglobus Vas és Acél Ter
melőeszköz Kereskedelmi Vállalat tíz éve kötött szocialista 
együttműködési megállapodást. Azóta minden esztendőben leg
alább egyszer igazgatói, illetve vezérigazgatói szinten beszélik 
meg a szállítások részleteit. 

Októlwrben sem tétle11ked11ek 11 
kl11lm1{!ok. 1 Hejtré11y1íjscí{! ,<;:;Prkesztő
.,é{!<' őket kérte fel a:; I fJB I. éri ors:;á
{!0s P{!)·éni rejtrl't1)JPjtőn•rse11y re11de
:;és1're. Saját lapjulwt m{,f! ebben a hó
napbon „S::elle1111·as1í1 „ címmel 1en-e
::ik kiadni. 

A Ferroglobus évente átlagban 1 millió tonna árut szállíttat a 
budapesti vasútigazgatósággal. A vasút igyekszik gyorsan, pon
tosan kiszolgálni a Ferroglobus ipartelepét. Hogy ez_ zökkenő
mentes legyen � ha a szükség úgy kívánja - a MA V menet
rendváltozáskor módosítja a kiszolgálási rendet, sőt adott esetben 
rendkívüli meneteket is közlekedtet. 

A Ferroglobus vállalta, hogy az áruberakásnál vigyáz a ko
csik épségére. 

Az évek során a Ferroglobus az egyik legmegbízhatóbb part
nerévé vált az igazgatóságnak. 

(séra) 

ÍGY LÁTJA A HUNGAROFRUCT: 

Nem kérünk lehetetlent 
Nem hat a felfedezés újdonságával, de 

annyi más külkereskedelmi vállalathoz ha
sonlóan a HUNGAROFRUCT sem tu� meg
lenni a vasút szolgáltatásai nélkül. Evente 
mintegy 100 ezer vagonnyi árut kell elszállí
tatnia, ami'lek a fele vasúton hagyja el az or
szágot. 

A vasútra való ilyenfokú ráutaltság termé
szetesen nem jelenti azt, hogy a HUNGA
ROFRUCT mindig és mindennel elégedett. Is
merve a MÁV anyagi, múszaki lehetőségeit, 
nem kíván lehetetlent, de van néhány javas
lata, észrevétele, amit ésszerú szervezéssel 
talán meg lehetne oldani. 

A zöldséggel, gyümölccsel és az ebből ké
szült konzervekkel foglalkozó vá!lalatnak a 
friss áruval van nagyobb gondja. Erthető, hi
szen a ma leszedett termés - még ha hútve 
is szállítják - néhány nap alatt tönkremegy. 
Gyorsan kell tehát kiszolgálni a megrende-
lőket. 

Sajátságos módon itt és éppen a MAV fej
lesztésének eredményeként (következ�é
nyeként?) kerül gondba a vállalat. A MAV 
ugyanis a nagy teljesítményú, 40 tonnás va
gonokkal bővíti kocsiparkját. De friss ter
mékből ennyit nem lehet szállítani, hiszen a 
kereskedők viszonylag kis tételeket rendel
nek. 

Persze, a szükség törvényt bont, és a HUN
GAROFRUCT időnként kisebb vagon híján, 
félig megrakva indítja a szupervagonokat. 

Ami a friss árunál baj, az a szárítottnál for
dított előjellel okoz gondot. Ez a terj,delmes, 
de könnyú áru nagyméretú vagonokat kíván. 
De amikor kellene, akkor éppen nincs kéznél 
belőle. Emiatt 1-2 hétig is várakozni kell a ra-
kodással. • 

A rakodásoknál maradva: gondok vannak 
a vagonok múszaki állapotával. A szovjet fél 
például csak kifogástalan vagonokban veszi 
át az árut. Ha hibás, törött a vagon homlok
vagy oldalfala, még a határ másik oldaláról is 
visszaküldik. Ez elkerülendő, a konzervgyá
rak csak hibátlan kocsiba rakodhatnak. Ha 
ilyen nincs, ki kell javítaniok a kocsit. Ennek 
ellenére jönnek vissza a teli é� hibás vago
nok. Ilyenkor mindenki - a MAV és a HUN
GAROFRUCT is - a maga igazát védi. 
A megoldás pedig igazán egyszerű lenne: a 
MÁV-nak kellene ellen6rizni, hogy a konzerv
gyárakb61 va/6ban kifogástalan vagonok gör-

dülnek-e ki. Ha a gyár hibás kocsiba rakodik, 
vissza kell tartani. Ez még mindig olcsóbb 
lenne, mint a fölösleges fuvar. 

Nemcsak a felesleges munkával, hanem a 
szállítással, pontosabban annak időtartamá
val is gondok vannak. Az áru továbbítását 
gyorsítják például a TEEM-vonatok, amelyek
nek állandóan szabad pályát kell biztosítani, 
mert gyorsan romló árut szállítanak. Ezekhez 
a szerelvényekhez azonban olyan vagonok 
kellenek, amelyek fékrendszere megfelel a 
100-200 km-es sebességnek. Csakhogy sok
szor a rendező-pályaudvaron, rosszabb eset
ben külföldön derül ki, hogy a vagonok kö
zött vannak alkalmatlanok is. És amíg ezeket 
a problémákat megszüntetik, romlik az áru 
minősége. 

A belföldi gyorstehervonatok sem mindig 
gyorsak. Előfordul gyakran, hogy Nyíregyhá
zától Sopronig 10 napig tart az út. A bécsi ve
vő úgy számol, hogy 3-4 nap alatt megkapja 
az árut. Azért is érdekes az időpont, mert sok 
esetben hajóra kell rakni az árut, és a hajó -
akár odaérkezik a magyar konzerv, akár nem 
- indul. 

Gyakori eset még a vasúton, hogy elkallód
nak a vagon szállítási okmányai. Es ha nincs 
.,bárca", akkor is kisorozzák a vagont a sze
relvényből, f!S vár a sorsára, illetve kísérő ira
taira. A MA V az ilyen esetek többségében 
nem értesíti a feladót vagy a HUNGARO
FRUCTOT. Az így elakadt vagonokért valósá
gos nyomozást kell folytatni. Egy telefon 
vagy egy telex révén órákon belül pótolható 
lenne a hiány, bontatlanul mehetne tovább a 
szerelvény. 

Nem tudni, hol a hiba, de való igaz, hogy az 
exportszállításokat a kikötqi vagonhiány is 
gátolja. A csepeli szabadkikötőbe leadott 
külföldi üres konténereket emiatt sokszor 
nem tudják �!szállítani. A kikötő a MAV-ot 
okolja, a MAV a kikötőt. A konzervgyárak 
azonban konténer híján nem tudnak rakodni. 

A fuvaroztatók tudják, hogy a szállítmá
nyozás rendkívül körültekintő munkát kívánó 
feladat, de a HUNGAROFRUCT éppen az em
lftett hibák, zavaró körülmények leküzdssé
hez kéri a vasút vezetőit, a szocialista brigá
dok és valamennyi vasutas dolgozó seglt6 
közremúködését. 

(x) 



rádlóba,n �e Lajos 
it. Ábrlndo'zva hallga
a tlszta, zengő hangot, a 

muzsikát. s gondola
ban verssorokat görget 
ne: ,,Itt van az 6sz. a 
nóták bolondos, kóbor 

ze, parázslik a szől6k 

'i:tJe ..... 

magyar nóta mindig 
ghatott. áthangolt. lenyú-

tt. Akárcsak a hegedű
agy a rigófütty � erdő
Irigylem a nóta avatott 

ácsolóit, azokat az eló
művészeket. akik orgá-

wnukkal, egyéniségükkel 
bilincselik. megfogják a 
zönséget. Ilyen avatott 
úvésze a dalnak, a magyar 

nótának Lente Lajos is. 
A. Balaton, partján találkoz
tam vele először, amikor 
Boglárlellén üdült a felesé
gével. Esténként a környező 
udülők vendégei tapsolhat
tak tehetségének, nótaműso
rának. Már gyerekként meg
sejtette, hogy hálás szerep a 
felnőttek szórakoztatása. 

Az emlékéket Jelhorzsolja 
a daL Szárnyain mesés uta
zásokat lehet tenni, s ilyen
kor nemcsak a muzsikusnak 
van dalból a lelke. A nótá
ban minden teljesülhet, s ve
lm! tart örömben, bánatban. 
rSoraiban az érzelmek végle
tei vibrálnak. Egyszer a vi
dámság, a kirobbanó élet
kedv sikong a húrokon, 
máskor a lemondás. a bánat, 
-az elmúlás miatt busong a 
vonó. 

Öröklött muzikalitWt. te
hetaégét (az apja és testvérei 
dalárdákban éJtekeltek) a ta
nArai is felfedezték. Tagja 
volt a hajdúnánási általános van. 
iskola énekkarának. Tudta. Esténként a debreceni 
hogy sokat kell tanulnia. tiszti klubban, nyaranta pe
gyakorolnia, mert a tehetség dig a szakszervezeti üdülök
önmagában nem elegendő. ben szerez örömet hangjával 
Tanulmányait ezért a debre- a nótakedvelő közönségnek. 
ceni Kodály Zoltán Zenemű- A közelmúltban Szicíli@an 
vészeti Szakközépiskola és Palenn6ban lépdt fel ri
ének tanszakán folytatta. kerrel a mam,ar hetek al
Már ott megérlelődött benne kahnából rendezett kultúr
az elhatározás, hogy hiva- műsorban. Az olasz tv is 
tásszerüen foglalkozik a ze- megörökítette műsorát. 
néve�. , Gyakori vendége a debre-

Múltak az evek. Katona ceni szociális otthonoknak. lett. Les�erelése után, · brigádrendezvényeknek. 195�-�n a __ MÁV autófuva- . Ilyenkor mindig társadalmi rozas1 főnokségen vállalt munkában szórakoztatja kö
munkát. Esténként azonban zönségét. Nem múlik el nap. szorgalmasan gyakorolt, ké- hogy otthon a vasúti munka pezte hangját. �iratkozott után ne gyakorolna legalább 
az Ors�gos Z�ne1 ��rakoz- egy órát a meghitt családi tató Kozpo1_1t 1skolaJá�a, �s környezetben. Nem pihen-
1962-ben sikeresen Vizsga- het a babérokon, hiszen igé
z�tt. Az autó�varozás1 f6- nyes a közönség, és nem le
nokség megszuntetése után becsülendő a konkurrencia. 
a debreceni építési főnöksé
gen dolgozott. majd 
1977-ben a debreceni igaz
gatóság műszaki osztályá
nak diszpécsere lett. Azóta 
is ez a munkahelye. 

Lente Lajosnak két élete 
van. A kenyérkereső foglal
kozása és az előadóművé
szet. Hivatásos működési 
engedélyt szerzett A kategó
riában operett-, magyar
dal- és népdaléneklésre 
1968-ban. 

, 

AtMPJD magam a ze
nének: "Valamikor boldog 
voltam, ha pünkösdi rózsát 
láttam nyílni, I Valamikor 
örömkönnyet tudtam én a 
rózsák között sírni, I Vala
mikor nem gondoltam, hogy 
én egyszer így maradok ár
ván, I Hogy én nékem nem 
nyüik már soha virág a 
pünkösdi rózsán. " 

Kaszala Sándor 

- Álljunk meg, Pista, és vegyük fel, hadd legyen egy elégedett 
utasunk is! 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Könyvismertetés 

Mezei István: Mozdonyok 
. .Az alig több mint másfél év- sebességgel robogó járműve 

százada megnyitótt vasutak for- volt. Meg kell említeni a MÁV 
radalmi változás kezdetét jelez- leghíresebb gőzmozdonytípu
ték a szárazföldi közlekedés- sát. a 424-est. amelynek első 
ben. A XIX. század elejéh főleg példánya 1924-ben készült a 
a tengereken, a nagyobb folyó- MÁVAG-ban. és 34 év alatt to-

gyárban: legnagyobb sebessé
ge 50 km volt. 

""""'" _____________________ ....., __________ __. kon és néhány jól kiépített köz- vábbi, mintegy 700 darab ke-
úton utaztak az emberek, szállí- rült forgalomba. Szó esik a 
tották az árucikkeket. A száraz. -könyvben a motorkocsikról. az 
földi közlekedés elmaradotts�- Árpád-sínautóbuszról, dízel- és 
ga akadályozta az ipar és a ke- villamos mozdonyokról is. 
reskedelem fejlődésé!. A XVIII. A külföldi gyártmányok kö�zázad �égén ':'gy�s az Ang- zül kiemeljük az 1857-ben ké
�ból kiindult ipan fo�dalom szült amerikai Fantom-ot. k�vetkeztében gyors ute�be!1 amely fatüzelésű, személyvonanoveked_�tt a termelés, anu VI• ti mozdony volt, és 60 km-es seszont �zukség�ssé �tte a szállí- bességgel közlekedett. A gőzsítás feJlódését is

!. ��n 8 gyá- pot még harang helyettesítette. rak falták a__ kulonfele nyers- A Szovjetunió első dízelmozdoanyagokat,. tuzelóanyagokat_ és nya 1924-ben készült német a kész árucikkeket el kellett Jut-

Említésre érdemes a műszaki 
érdekességnek számító sínzep
pelin. amely sínen közlekedő. 
csavar hajtású jármű volt. Né• 
met m�rnök tervezte 1931-ben. 
A japán Tokaidó vasút villamos 
motorvonata 1964-ben indult el
ső útjára. A Tokió-Osaka kö
zötti 515 km-es távolságot há-, 
rom óra tíz perc alatt győzte le. 

brjanszki erdőben 

Zengenek az úttörők harsonái 
A .,Szinyezorki" gyermekcsa

pat legkedvesebb ünnepei a tá
borban tartott nemzeti napok. 
Ezekre eljönnek vendégségbe a 
brjanszki vasutasok, a veterá
nok, a munka hősei és a csomó
pont ott tartózkodó külföldi 
vendégei. Az ünnepélyes zász
lófelvonáson a szovjet pajtások 
mellett felsorakoznak külföldi 
barátaik is. Lobog a barátság 
fáklyája. A zászlórudakon a 
nemzeti lobogók, s felcsendül
nek a nemzeti himnuszok. Az 
étteremben a különböző nem
zeti ételekből összeállított ünne
pi ebéd fogadja a betérőt, az 
ember az ujját is megnyalja 
utána. Aztán dalok, táncok, tű-

bor fekszik a Krímben, a Ka
ukázusban, az Azovi- és a Balti
tenger partján. 

Minden tábornak van kijelölt 
gazdája. S a gazda tevékeny. 
gondos. Gyakorlatilag egész év
ben foglalkozik á gyermeküdü
lő ügyeivel: biztosítja a nevelői 
és a ki11zolgáló állomány feltöl
tését. szervezi a szükséges javí
tásokat, gondoskodik a bútorzat 
pótlásáról, a szociális létesítmé
nyek karbantartásáról, felügye
li az ideológiai nevelőmunkát 
stb. 

A �szünidő alatt a gyerekek 
nem csupán kellemesen pihen
nek, hanem sok mindent meg 
is tanulnak. A városi gyerekek, 

A felsorolás csak érzékeltetni 
kívánja azt a sok technikatörté
neti adatot. amelyet a Móra 
Könyvkiadó gondozásában. 
Erös István színes rajzaival (kö
zel 90 ezer példányban) megje
lent kötet tartalmaz. 

H. K. 

tatni a fogyasztókhoz. Ezek az 
igények vezettek a vasút meg-,------------------------

születéséhez." 
Ezeket írja most megjelent HÉZAGPÓTLÓ KIADVANY 

„Mozdonyok" cimú könyvében 
Mezei István, a jármúvek ala
pos ismerője. A jól szerkesztett 
munka elsőként Stephenson 

Egyéni védöfelszarelisek kézikönyve 
Rocket (Rakéta) nevű, 1829-ben Amint egy régi mondú tart• relések általános követelmé
a rainhilli verseny győztes moz- ja: a könyveknek megvan a nyeit és csoportoaítúát, bemu
donyát mutatja be. A gőzös a maguk} sorsa. Az olvasó öröm- tatja az egyéni védMelszerelé
vonatot 21 km/óra átlag- és 34,4 mel állapfthatja meg, hOIIY az sekkel kapcsolatos jogi szabá-





Szentes és Hódrnez6vásár.. az évben mintegy 40 millió f&- emésmtt volnci Jel. A szentesi 
ely között úgynevezett "C" rintot költenék. épftesi főnökség gépálw,mása 

te.'nc:lszerű sínekkel épltett pá- A pénz önmagában azonban kapta a f�ladatot a munka 
zajlik a forgalom. A már nem minden, hiszen emberek gyors elvéazésére, éspedig úgy, 

ierűtlenné vált szakasz na- és üzemképes gépek nélkül hogy a vágányfektetés elc5tt 
bb terhelésü kocsirakomá- megoldhatatlanok a feladatok. kész legyen a vízelvezetéshez a 

továbbítására nem 'alka!- Mindehhez hezzátattozik még padka levágása. 
, így az áruszállitás mai igé- az idc5tényezó is, ami azt jelenti, Most is bebizonyosodott, 
·t nem képes kielégíteni. nem mindegy, hogy mennyi idő hogy a nai)' feladatok min.dig 
mús7.Bki felmérés a Szen- alatt végtik el a n$nkát. ösztön� az e�bereket a jó 
-Betekhát.-Szegvár közöt- A vasúti pálya korszerűsíté- megoldásra. A kongresszusi és 

�.áréazt állapította meg a sénél elengedhetetlenül szüksé- felszabadulási munkaverseny 
'tikusabbnak. ges az •gyazat vízelvezet6 ké- keretében a gépállomás mű
munka elvé�éséhez - a pességének biztosítása, amely szaki vezewi a Korvin, a Maka
- beruházási keretek elle- igen so'k él6tn:únkát igényel renko és a Ságvári szocialista 
- a szentesi építési főnök- A víztelenítéshez a Szentes- b,rigád tagjaival, a munkabrigá-

rendelkezésére bocsátották . Szegvár közötti 4,8 kilométeres dokba tartozó gépkezelőkkel jól 
-kséges anyaJP fédezetet, és szakaszon 30 P,U11amunkás két- átgondolták, rneg�zélték� a 

ódhetett a vonalszakasz heti 'f'Unká,iéíra letl volna; kedvez6tlen adottságok ellené
zerűsítése, amelyre ebben szükség, amí 3260 munkaórál re hoeyan oldható meg a fontos 
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A Bajkál-Amur vasútvona
lon a hidak építése mindig meg
előzte a vasúti pályatest építé
sét. Hogyan sikerült a hídépí
tőknek megelőzniük a vágány
fektetőket? Hiszen összesen 
mintegy 2300, azaz átlagosan a 
nyomvonal minden másfél kilo
méteres szakaszán egy hidat 
vagy átereszt kellett építeniök. 
S kezdetben, mint ismeretes, 
olyan lassan haladtak, hogy a 
sínfektetést is akadályozták. 

A kérdésre a választ "A híd
építés új módszerei a BAM bo
nyolult feltételei között" című 
munka adja meg. A tudomá
nyos munka egyik szerzőjét, Le
onyid Blinkovot, ,,Mosztoszt
roj-10" tröszt vezetőjét kértük 
meg, hogy beszéljen a hídépí
tésről. 

- A több mint háromezer lik az előre gyártott oszlopsisakilométer hosszú Bajkál- kokat és a szekrény alakú blokAmur vasúti fővonal zord ég- kot a boltozat szekrényteste réhajlatú, hegyes terepdomborza- szére. Ily módon teljesen letú, lakatlan tajgai területeken mondtak az építési gödör kiásáhalad keresztül, ahol hiányoz- sáról. Ebben van az újdonság nak a közlekedési útvonalak. lényege. Természetesen, hogy A nyomvonal melletti objektu- lemondjunk a hagyományos mok viszonylag nem nagy volu- alapozásról, egész technikai armenű építésének egész évi zenálunkat gyökeresen felül megszervezése, az építő részle- kellett vizsgálnunk. Például új gek állandó áthelyezése telje- fúróberendezéseket dolgoztunk sen más szemléletet kíván meg, ki, a régieket korszerűsítettük, mint a szokásos feltételek kö- létrehoztuk a megfelelő gépezezött. teket, berendezéseket és felsze-A BAM különösen a hídépí- reléseket az egész munkához. tőket állította nehéz fe/,adatok 
A t 1. 1 # árt tt ta _ , elé. A gyors folyású, északi , e Jesen e ore gy_ , 0 r 

hegyi folyókon kellett átkelési• t�o�zlopok me�honosi�sa le�e
helyeket építeniök, olyan körül- tove , tette a foldmunkak v��u
mények között, amikor a tartós m
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k 1. kik" "bT 't víz szintje jelentősen ingadozik. mun � t; Jes uszo O ese , az 
A talajban az örök fagy alatto- an_?"agige?y,esség , 3-4-sz;res 
mos tulajdonságainak a figye- csokkent�set, � ,v�g;redmeny
lem bevételével biztosítaniuk ben a ,hidak epitesenek , c_sa_k
kellett az alépítmények szerke- nem kets�ere�. me�gy�rsitasa!. 
zetének védelmét az örvénylés Emellett sikeru}t �lernu�k a h!· 
ereje ellen, amely száz tonnák- d�k mag�sfoku u:embiztonsa
ban mérhető. gat

'. 
���o':,1uk a kornyeze�e�: s 

A szovjet szakemberek a kis ar:ii kulonosen _fo
;1

�os, az orok
és közepes hidak építésénél el- ke fagyott talaJ enntetlen ma
vileg új szerkezeti-technológiai radt. 
megoldásokat találtak,. az úgy- Ha a nagy hidakról beszé
nevezett tartóoszlopos hidakat. lünk, ott természetesnek tűnhe
Ez a támszerkezet több, 80 tett volna a süllyesztőszekré
centiméter átmérőjű, előre nyes alapozás. Mi azonban le
gyártott vasbeton tartóoszlop- mondtunk erről. A BAM szá
ból áll, amelyeket az előzetesen mos nagy hídjának pilléreként 
lefúrt, 1 méteres átmérőjű lyu- sikeresen használtuk fel a 40 
kakba ágyaznak. Ezekre szere- méteres mélységig lesüllyesz-
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tett 1,6 és 3 méter 'átmérőjű 
vasbeton cölöpszerkezeteket. A 
vasbeton oszlopok lesüllyeszté
sét a kavicshordalékos, durva 
törmelékes és fagyott talajon 
keresztül a sugárhajtású és rés
túlnyomásos fúrás tette lehető
vé, amelyet a hazai és a külföldi 
gyakorlatban elsőként alkal
maztunk, s amelyhez eredeti 
technikát dolgoztunk ki. Ezt a 
módszert a Komszomolszkna
Amure közelében épült hídnál 
próbálták ki, majd a Zeja, a 
N yukzsa és a BAM körzetéhez 
tartozó más nagy folyókon töké
letesítették. 

Maga a munkaszervezés 
szerkezete is figyelmet érdemel. 
Itt rögtön a kezdet kezdetén az 
építőbrigádok szakosításának 
az elvét választották: önálló gé
pesítési igazgatóságot hoztak 
létre, gyártástechnikai készle
tezó1cet, mozgékony hídépítő 
részlegeket, amelyek állandó 
ipari bázissal és lakóhellyel ren
delkeztek. 

A hidak üzemben tartása azt 
mutatja, hogy szilárdságuk 
megbízható, semmiféle defor
málódás nem mutatkozott raj
tuk. Emellett, a tudósok számí
tásai szerint az állam a BAM 
építésének befejezéséig mint
egy 80 millió rubelt takarított 
meg. A feladat, amelyet a szer
zői kollektíva megoldott, túlnő 
a BAM építésének keretein. 

Leonyid Blinkov 
(APN) 

Szegedi kórus 
az NSZK-ban 
A szegedi vasutasok Hazánk 

Munkáskórusa október 11-én 
az NSZK-beli Emmerichbe uta
zott, az ottani városi kórus meg
hívására. A 35 ezer lakosú né
met kisvárosban nagy szeretet
tel fogadták a szegedieket, még 
a város polgármestere is foga
dást adott tiszteletükre. A 95 
éves vasutas munkáskórus nlés 
Mihály karnagy vezetésével 
három alkalommal lépett kö
zönség elé, kétszer Emmerich
ben, a városi kultúrpalotában, 
egyszer a közeli Eltenben ven
dégszerepeltek. Német kóru
sokkal közös hangversenyt is 
tartottak. Műsorukkal méltán 
arattak nagy sikert. 

A vendéglátók lehetőséget te
remtettek arra is, hogy a szege
diek a már említett két város 
mellett megismerjék Essen vá
rosát is és ellátogassanak az 
emmerichi énekesek otthonai
ba. Ez a találkozó ismét bizo
nyította, hogy a zene nem ismer 
határokat, szoros összekötőka
pocs a különböző országok kö
zött. A szívélyes vendéglátást a 
szegediek viszonozni akarják: 
meghívták az emmerichi kó
rust, hogy jövőre látogassanak 
el a Tisza partjára. 

KTE-tanácskozás 

A Közlekedéstudománji 
Egyesület október 11-én kétna
pos országos titkári tanácsko
zást rendezett Miskolcon. a 
MÁV szociális és oktatási köz
pontjában. Gál Sándor, a mis
kolci vasútigazgatóság helyet
tes vezetője köszöntötte a meg
jelent szakembereket, köztü� 
dr. Kerkápoly Endre egyetemi 
tanárt a KTE főtitkárát, Mészá
ros A�drás MÁV-vezérigazga
tó-helyettest, és dr. Majoros 
Lászlót, a megyei tanács általá
nos elnökhelyettesét. 

,,DOKUMENTUM '84" 

Amatőrfilmszemle Szolnokon 
A szolnoki járműjavító művelődési központjában a közel

múltban hatodik alkalommal rendezték meg a SZOT, a KISZ 
KB, a Vasutasok Szakszervezete és a Magyar Amatőrfilm Szövet
ség által meghirdetett országos szakszervezeti amatőrfilmszem
lét. 

A korábbi években Munkásportrék elnevezéssel ismert 
szemle tematikai bővítése szerencsésnek bizonyult, ugyanis a ko
rábbi, átlag 30 filmmel szemben most 46 alkotást neveztek be az 
ország különböző amatőrfilmes klubjai. Az öttagú zsűri elnöke 
Bán Róbert filmrendező volt, aki az eredményhirdetésen - a 
másfélszeres nevezési szám örvendetes volta mellett - kiemelte 
azt is, hogy a versenyprogramban most sem akadt olyan film, 
amely a „beleszólás" jeleit viselve közelítette, illetve tárta volna 
fel a „nagyítója alá vett" társadalmi jelenségeket. A bemutatott 
filmek színvonala ugyan jó volt, de sajnos nem láthattunk olyan 
kiemelkedő alkotásokat, amelyek újabb irányt mutathattak volna 
a dokumentumfilmezésnek, az amatőröknek. 

A szemlén sok új arccal találkozhattunk, ami azt 9izonyítja, 
hogy az amatőrfilmes mozgalomnak van utánpótlása. Ujabb, fia
talabb generáció kezdte meg a munkát, mutatkozott be Szolno
kon. A vetítéseket követő élénk szakmai konzultációkon az ama
tőrök sok segítséget, útmutatást kaptak a továbblépéshez, hiszen 
munkáikon még érződött a kezdeti bizonytalanság. A benevezés
hez az alkotók első ízben jelentős anyagi segítséget is kaptak. Az 
előzetes témapályázatra beküldött és elfogadott 14 film alkotója 
használhatta a szolnoki járműjavító amatőrfilm-klubjának techni
kai felszerelését. 

A zsűri döntése alapján az első díjat dr. Kürthy Csaba kapta 
Bakóczi-Kőszegi című filmjéért. A két ezüst diplomát Stier Sán
dor, Kimentem a hegyekbe, és Szabó Gábor, Vízimolnár című 
filmjeikért vehették át. A bronz diplomákat dr. Kutas Ferenc Ha
zamegyek vendégségbe, Berényi Katona József, Szentes T-IX, 
és Igriczi Zsigmond, Volt egyszer egy vadvízország című filmje 
kapta meg. 

A zsűri öt különdíiat is kiosztott, ezek közül az egyiket a ven
déglátó amatőrfilmklu"b tagjai: Rónyai Balázs, Zérczi Imre és 
Zérczi István Géplánc című filmjéért kapták. Ugyancsak ez a -
pályaépítőkről szóló - film kapta meg a jogot, hogy a november 
végén Csehszlovákiában megrendezendő IX. nemzetközi szak
szervezeti amatőrfilm-fesztiválon részt vegyen. 

Mészáros András vezérigaz- 1 
gató-helyettes a MÁV gazdál
kodási koncepciójáról és VII. 
ötéves tervéről tartott vitaindító 
előadást. Ezután dr. Majoros 
László arról tájékoztatta a hall
gatókat, hogy a közlekedés mi
lyen szerepet tölt be Borsod 
megye iparának fejlődésében. 

Az NDK fennállásának 35. évfordulója alkalmából kiállítást ren
deztek az Északi Jármíijavító Üzemben. A kiállítást Werner War
necke, az NDK kulturális és tájékoztatási intézetének igazgatója 
nyitotta meg. A kiállítást több szocialista brigád is megtekinlelle. 

(Tüuő Tibor felvétele) 

Ez év márciusától közlekedik 
a Moszkva-Leningrád útvo
nalon az ER-200-as szuperex
pressz. A szakértők számításai
ból és a próbaüzemeltetés so
rán szerzett tapasztalatokból le
vonható a következtetés: 
600-800 kilométeres távolsá
gon az ilyen expresszvonatok 
sikerrel vehetik fel a versenyt a 
légi járatokkal. 

A sínen - az ER-200 
SZELLEMI VETÉLKEDŐ 

Kiindultunk a főváros Le
ningrádi pályaudvaráról. Gyor
san növekszik a sebesség: 120, 
140, 190 kilométer óránként. 
Elsuhannak mellettünk a 
Moszkva környéki állomások. 

nyegpadló, lumineszkáló meg
világítás, légkondicionált leve
gő. Az utaskísérők újságokat, 
teát és kávét kínálnak az uta
soknak, a speciális pihenőko
csikban pedig bár és étterem 
működik. 

A kocsik utasterében való
színűleg az elektronikus tájé
koztató tábla a legfigyelemre
méltóbb. Az utasok erről tud
hatják meg a vonat pillanatnyi 
sebességét. 

- A mozgás dinamikája és a 
Ám az utasok gyakorlatilag komfort tekintetében az ER-200 

nem is érzékelik az utazás se- a hasonló típusú külföldi exp
bességét. Vonatunk simán, resszek színvonalán áll 
szinte hangtalanul robog. Csu- mondja J. Dimant konstruktőr. 
pán az ablakon túl elsuhanó táj - Bár a külföldi, nagy sebes
érzékelteti a sebességet. séggel közlekedő vonatok spe
A szem nem képes rögzíteni a ciális pályán járnak. Nekünk vi
vonat mellett felvillanó objektu- szont sikerült „beiktatnunk" 
mokat. ezt az expresszt a normál vasút-

A vagonok formája a repülő- vonalak me?etrendjébe. . . 
gépek törzsére emlékeztet, az , De te�;�zetesen a vasutl 
első kocsi ferdén levágott, he- pálya„ f�luJitását !1em leh,etett 
gyes „orra" és a többi kocsi elkeruln1. Az Október vasutvo
áramvonalas alakja mintegy ki-
emeli az expressz lendületét, 
amely óránként 240 kilométeres 
sebességre képes felgyorsulni. 

Az ER-200-at közösen fejlesz
tette ki a rigai vagongyár, több 
vasúti közlekedési és vagon
gyártási kutatóintézet és az Ok
tóber vasútvonal igazgatósága. 
A modelleket többször is ellen
őrizték szélcsatornában, ahogy 
az a repülőgépek tervezésekor 
szokásos. Ezek a szélcsatorná
ban végzett vizsgálatok segítet
tek megtalálni a kocsik optimá
lis méreteit. 

A nyolc kocsi mindegyikében 
maximális kényelem fogadja 
az utasokat. Süppedős, állítha
tó háttámlájú forgófotelok, sző-

nal teljes hosszában - Moszk
vától Leningrádig - egyetlen, 
varrat nélküli szállá hegesztet
ték össze a síneket, ami biztosít
ja az expressz számára a nagy 
sebesség elérését. Harminc új 
típusú váltóberendezést szerel
tek fel ezen a vonalon. Ezeken 
áthaladva nem érik erős ütések 
vagy rezgések a kocsikat. 

A nagy sebesség miatt a pá
lyán megerősítették a diszpé
cserellenőrzést, az egész vona
lon speciális védőkerítést he
lyeztek el. Az automatikus jel
zőrendszer lehetővé teszi, hogy 
több kilométerre belássák a pá
lyát. 

- Az automatikus . vezérlő
rendszert akkor kapcsoljuk be, 
ha a sebesség meghaladja az 
óránkénti ötven kilométert -
mondja Alekszej Marin, első 
osztályú mozdonyvezető. 

A vezetőfülke kényelmes. 
A műszerfal olyan, mint egy re-

,,. 

pülőgépen: kapcsolók, nyomó
gombok, műszerek, a menet
szabályozó karja. A felszabadítókra emlékezve 

- Mi a feladata a mozdony- Október 6-a nevezetes idő
vezetőnek, amikor a mozdonyt pont Békés megye, így Oroshá
az automatikus vezérlőrendszer za történetében is. Negyven éve 
irányítja? ez a nap hozta meg a felszaba-

- Ilyenkor a műszerek állá- dulást 8: Vih8;rs�rok népének
,; 

sát ellenőrizzük _ magyarázza A _negy evtize?del ezelotti 
Marin _ és biztosítjuk elektro- esemenyekre emlekeztek októ-
nikus kollégánkat". ber 6-án Orosházán a helyi és a " .. , környékbeli állomások dolgo-Jelenleg az ER-200 ot ora zói azok akik csatlakoztak a alatt teszi meg a_Moszkva-Le- ko�gress�usi és felszabadulási n�n!7:ád !"tat. � _ez, nem a versenymozgalomhoz. A „XIII. ve�so# ha�r. A;- e� v�g;re a 1:1e- kongresszus" nevű munkabrineti�ot negy es fel or�ra cs?k- gád szellemi vetélkedőt hirdekentik, 1985-ben pedig negy tett a felszabadítók tiszteletére órára. Ehhe,z 11;é� tö�éle�esíteni így már a kora reggeli órákba� kell a pályat es Javitam a me- zsúfolásig megtelt a forgalmi netrendet. oktatóterem. A játékos kedvet 

- Meggyőződésem fokozta a vetélkedő „Fele sem 
mondja J. Dimant konstruktőr igaz" formája. Molnár Sándor 
-, hogy az ER-200-hoz hasonló 
vonatokra szükség van a 
600-800 kilométeres vasútvo-

szakszervezeti főbizalmi kérdé
seire az A vagy B csoport által 
szólított, meghívott vendégek 
válaszoltak. 

A kérdések többsége Oroshá
za és a megye felszabadításá
nak, az új élet megindításának 
eseményeire vonatkozott. Ám 
vidám, ötletes, hangulatot adó 
kérdések is szerepeltek. Végül, 
35 versenyző közül Trabach 
Sándorné, Kondoros állomás 
raktárnoka szerezte meg a győ
zelmet. A második helyen Sza
bó István jegyvizsgáló, a har
madikon Török István árupénz
táros, orosházi dolgozók végez
tek. 

Zacharidesz Jánosné 

nalakon. 
Műszaki és közgazdasági könyvnapok 
A Vasúti Tudományos Kutá

tó Intézet könyvtára október 
22-én - az előző évek hagyo
mányaihoz híven - megren
dezte könyvnapi ankétját. Dr. 
Simonyi Alfréd, az intézet igaz
gatója megnyitójában méltatta 
a műszaki és közgazdasági 
könyvek jelentőségét és felhív
ta a kutatók figyelmét a megje
lent új kiadványok közül Far
kas János: ,,Az innováció tár
sadalmi-gazdasági akadályai" 
című könyvének arra a gondo
latára, hogy ,, ... A nyolcvanas 
évek magyar gazdaságának ta
lán legfontosabb próbatétele: a 
technikai megújulás képessé
ge . . . A műszaki innováció a 

társadalmi innovációtól, a társa
dalom megújulóképességétől
függ." 

Az ankét előadója Vajda 
Erik, az Országos Műszaki In
formációs Központ és Könyvtár 
főosztályvezető-helyettese volt, 
aki „A műszaki-gazdasági szak
emberek szakirodalmi informá
cióellátásának lehetőségei "-ről 
tartott vitaindító előadást. 

Az ankéton az intézet dolgo
zóin kívül több vasúti szolgálati 
hely, valamint a társintézmé
nyek információs szakemberei 
is részt vettek. A hozzászólások 
után a jelenlevők megtekintet
ték a könyvkiállítást. 
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Tudósítások a területi ifjúsági parlamentekrol 

SZOMBATHELY: 

Kedvezményben részesítik 
a továbbtanuló fiatalokat 

A szombathelyi vasútigazga
tóság tanácstermében október 
25-én tíz órakor kezdődött a 
vasutasok ifjúsági parlamentje. 
Megjelent a tanácskozáson töb
bek között Szemők Béla vezér
igazgató-helyettes, Nagy Lajos, 
az SZMT-vezető titkára, Dénes 
Sándor, a vasutas-szakszerve
zet szervezési és káderosztályá
nak vezetője, és Hajas Endre, a 
területi szakszervezeti bizottság 
titkára. 

Az írásos beszámolóhoz Kap
roncai János igazgató fűzött 
szóbeli kiegészítőt. Elmondotta 
többek között, hogy a szolgálati 
helyeken tartott ifjúsági parla
menteken 2200 fiatal vett részt, 
és tizenhét százalékuk mondott 
véleményt. Az igazgató ezután 
beszélt a pályakezdés nehézsé-
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geiről, a munkahelyi beilleszke
dés gondjairól, s arról is, hogy a 
munka mellett továbbtanulók
nak minden olyan kedvez
ményt megadnak, amelyeket a 
jogszabályok előírnak. 

A létszámhiány a szombat
helyi igazgatóság területén is 
sok gondot okoz, a fiatalok 
helytállása azonban példamuta
tó. Részt vesznek a kommunis
ta műszakokban, és helytállnak 
a szakmai, politikai vetélkedő
kön, az Alkotó ifjúság pályáza
tokon. 

A szombathelyi vasutas fiata
lok közül tavaly 155-en össze
sen 17 millió forint támogatást 
kaptak. Az idén eddig nyolc
vanhárman több mint 9 millió 
forint lakásvásárlási, illetve la
kásépítési kölcsönt vehettek fel. 

A vitában tizennégyen szólal-

tak fel. Beszéltek a munkahelyi 
gondokról, eredményekről és 
sok hasznos javaslatot is tettek. 
Horváth Csaba szombathelyi 
mozdonyvezető például elmon
dotta, hogy a fiatalok többsége 
szereti és érti is a vasúti szak
mát. Az üzemfőnökségen tizen
öt jegyvizsgáló „a munkádhoz 
add a neved" mozgalmat indí
tott. Céljuk az, hogy kulturál
tabbá tegyék az utazást. Ezzel 
kapcsolatban javasolta, hogy a 
személyvonatokon helyezzenek 
el szórólapokat, amelyeken kö
zölnék a közbenső állomásokon 
való megállási időpontokat és 
egyéb, az utazással kapcsolatos 
tudnivalókat. 

A kérdésekre és javaslatokra 
Kaproncai János igazgató vá
laszolt. 

Sokat tettek a 30 éven aluliak 
szociális helyzetének javításáért 

A Dél-Alföld fiataljait októ
ber 27-én Szegeden, a vasutas 
művelődési házban tartott igaz
gatósági szintű ifjúsági parla
menten kilencven küldött kép
viselte. Németh György, a vas
úti KISZ-bizottság tagja - a 
parlament elnöke - köszöntöt
te a küldötteket, a megjelent 
vendégeket, köztük Koszorus 
Ferencet, a vasutas-szakszerve
zet főtitkárát, Szemó?c Béla ve
zérigazgató-helyettest és Tucza 
Klárát, a városi KISZ-bizottság 
titkárát. Ezután Lovász Lázár 
igazgató mondott szóbeli kiegé
szítőt. 

Bevezetőjében tájékoztatást 
adott arról, hogy az igazgatóság 
területén foglalkoztatott fiata
lok létszáma 4128. Közülük 
3026 a férfi és 1102 a nő. Az el
múlt évben a területen több 
mint tíz százalékkal nőtt a fia
talok aránya. Ez részben a pá
lyaválasztási tanácsadásnak, a 
szervezett patronálásnak és a 
technikai fejlődésnek köszönhe
tő. A patronáló mozgalomban 
különösen Szentesen és Békés
csabán értek el jó eredménye
ket. A pályakezdő fiatalok beil
leszkedését segítették a szocia
lista brigádok és a KISZ-szer
vezetek. 

Az utóbbi három évben az 
igazgatóság területén 34 egyete
mi, főiskolai hallgatóval kötöt
tek társadalmi ösztöndíjszer
ződést. Több szolgálati helyen 
- például a szegedi ÉHF-en, a 
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BFF-en - rendszeresen értéke
lik a pályakezdő fiatalok helyze
tét. A továbbtanulást különféle 
kedvezményekkel támogatják. 
Egyetemre, főiskolára jelenleg 
42-en, középiskolába 137-en, ál
talános iskolába 7-en, tisztkép
zőre 22-en járnak. A különböző 
szakmai tanfolyamokon 273-an 
gyarapítják ismereteiket. 

Az igazgatóság területén hat 
KISZ-bizottság működik. A fia
talok élet- és munkakörülmé
nyeire vonatkozó jogszabályok, 
valamint a fiatalok védelmét 
biztosító rendeletek végrehajtá
sának ellenőrzését a KISZ-szer
vezetek a szakszervezeti szer
vekkel együttműködve látják 
el. Az 1980-as választások után 
a megválasztott szakszervezeti 
tisztségviselők mintegy 30 szá
zaléka harminc éven aluli. Ők 
közvetlen módon látják el a fia
talok érdekvédelmét. 

Az igazgatóságon folyó gaz
dasági munkában élenjárnak a 
fiatalok. Sokan szocialista bri
gádokban tevékenykednek, 
emellett 26 ifjúsági brigád is 
működik 277 taggal. A vasút 
előtt álló feladatok teljesítését 
eredményesen segítik a minden 
évben meghirdetett Alkotó ifjú
ság pályázatok. Ezen tavaly a 
legsikeresebben szerepeltek a 
szentesi KÜF fiataljai. Pálya
munkájukkal a Moszkvában 
rendezett kiállításon elsők let
tek. Az elmúlt évben benyújtott 
újítások alkotóinak 37 százalé-

ka fiatal volt. Szentesen 97 szá
zalék. Az igazgatóság területén 
a fiatalok 1983-ban 700 ezer fo
rint értékű társadalmi munkát 
végeztek. 

Az igazgató ezután beszélt az 
anyagi-erkölcsi elismerésről is. 
Évente mintegy százan kapják 
meg a Szakma Ifjú Mestere, il
letve a Kiváló Ifjú Szakember 
címet. A Kiváló Dolgozó kitün
tetések több mint 11 százalékát 
is a fiatalok kapják. Az igazga
tóság vezetői sokat tettek a 30 
éven aluliak szociális helyzeté
nek, rpűvelődésének, sportolási 
lehetőségeinek megteremté
séért is. Tavaly 98 fiatal része
sült kamatmentes kölcsönben, 
s a vállalati bérlakás- és bérlő
kiválasztási jog alapján lakás
hoz jutottak 66 százaléka szin
tén fiatal volt. 

A parlamenten 19-en kértek 
szót. Felszólalt Koszorus Fe
renc főtitkár is, aki a vasút 
helyzetéről és azokról az erőfe
szítésekről beszélt, amelyeket a 
vasút vezetői a szakszervezettel 
közösen folytatnak azért, hogy 
a vasutasok helyzete javuljon. 

A hozzászólások és a válasz
adások után a küldöttek meg
választották az ifjúsági bizott
ság tagjait, majd az ifjúsági tör
vény előírásainak végrehajtásá
ra, az 1984-1986-os évekre in
tézkedési tervet hagytak jóvá, 
rögzítve ebben a szegedi igaz
gatóság ifjúságpolitikai felada
tait. 

Figyelemre méltó kezdeményezések 
az utánpótlás biztosításáért 

A debreceni igazgatóság ifjú
sági parlamentjén száz küldött 
képviselte az igazgatóság fiatal
jait. A párt helyi, tömegszerve
zeti és a gazdasági vezetőkön 
kívül részt vett a parlamenten 
dr. Halász Jenő, a Közlekedési 
Minisztérium személyzeti főosz
tályának képviselője, dr. Kuru
csai László, a MA V-vezérigaz
gatóság szakosztályvezető-he
lyettese és Lovász Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet osztály
vezetője is. 

Az írásban kiadott beszámo
lóhoz és a következő időszak 
feladatait megj1atározó intézke
dési tervhez Erdó'hegyi György 
igazgatóhelyettes fűzött szóbeli 
kiegészítést. Részletesen szá
mot adott az 1981. évi parla
menten elfogadott intézkedési 
terv · végrehajtásáról, és össze
gezte az elmúlt hetekben, a kül
szolgálati főnökségeken lezaj
lott tanácskozások tapasztala
tait. 

A legutóbbi parlament óta -

az elmúlt három évben -
4415-ről 4874-re, azaz 459-cel 
növekedett a 30 éven aluli fiata
lok száma. A pályakezdés és a 
beilleszkedés segítése kiemelt 
feladata a vasútigazgatóság és a 
szolgálati főnökségek vezetői
nek. Az utánpótlás érdekében 
több helyes kezdeményezés, 
módszer született már a szolgá
lati főnökségeken. Szolnokon, a 
Bebrits Lajos KISZ-alapszerve
zet patronálásával az úttörők 
részére vasútbarát szakkört ala
kítottak, ahol többek között a 
szakszolgálatok tevékenységé
ről adnak tájékoztatást a tagok
nak. Az oktatási főnökségen 
üzemlátogatásokat szerveznek 
az általános iskolások számára. 
Bemutatják a tanműhelyeket és 
pályaválasztási tanácsot adnak. 

Az elmúlt években kedvező 
fogadtatásra talált az utazósze
mélyzet munkaidejének elszá
molásával kapcsolatos módosí
tás, valamint a kollektív szerző
désnek azok a pontjai, amelyek 

az utazószemélyzet foglalkozta
tására vonatkoznak. Így többek 
között az az intézkeciés, hogy 
havonta legalább egy alkalom
mal egy szombati és vasárnapi 
pihenőt egybefüggően kell ki
adni. 

Növekedett az igazgatóság 
területén a felső- és középfokú 
végzettséggel rendelkező fiata
lok száma. A fizikai munkakö
rökben is egyre több a középis
kolai végzettségű fiatal. Az 
igazgatóság fiataljai aktívan 
részt vesznek a párt- és tömeg
szervezetek munkájában. A te
rületi szakszervezeti bizottság
ban és az alapszervezetek tes
tületeiben a fiatalok részaránya 
31 százalék. Minden negyedik 
szakszervezeti bizalmi fiatal 
vasutas. A káder-utánpótlási 
tervben szereplő dolgozók 24 
százaléka harminc éven aluli. 

A fiatalok nagymértékben já
rultak hozzá ahhoz, hogy az 
utóbbi három évben az igazga
tóságok munkaversenyében ki-

emelkedő helyezést ért el a deb
receni igazgatóság. 

Anyagi és erkölcsi elismeré
süket bizonyítja, hogy a külön
féle kitüntetések 31 százalékát 
kapták a fiatalok. A rendelke
zésre álló lakásfejlesztési ala-
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pok 49,7 százalékát is a fiatalok
nak adták. 

A vitában huszonegyen 
mondták el gondjaikat, észrevé
teleiket. Felszólalt dr. Halász 
Jenő, a Közlekedési Miniszté
rium, és dr. Kurucsai László, a 

vezérigazgatóság szakosztály
vezető-helyettese is. Az ifjúsági 
versenymoz�almak jelentősé
géről, a MA V helyzetéről, fel
adatairól és több, bevezetés 
előtt álló intézkedésről beszél
tek. 

Hatékonyabban kell segíteni 
a fiatalok beilleszkedését . 

A négyezer pécsi vasutas fia
talt 95 küldött képviselte az ok
tóber 26-án rendezett területi if
júsági parlamenten. Megjelent 
a tanácskozáson és az elnökség
ben foglalt helyet többek között 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára, Szemó?c 
Béla, a MÁV vezérigazgató-he
lyettese, Halmay Árpád, a terü
leti szakszervezeti bizottság tit
kára, valamint a Baranya me
gyei és a városi társadalmi szer
vezetek vezetői. 

Fényes József, a pécsi igazga
tóság vezetője mondott vitaindí
tó beszédet. Elöljáróban ele
mezte a vasút szállítási teljesít
ményeit és a munkával össze
függő gondokat, majd elmon
dotta, hogy az igazgatóság össz
létszámának több mint egyne
gyede harminc éven aluli. Mun
kahelyi beilleszkedésüket, érvé
nyesülésüket a társadalmi szer
vezeteknek és a szocialista bri
gádoknak az eddiginél hatéko
nyabban kell segíteni. 

Az igazgatóság területén saj
nos még mindig sok az általá
nos iskolai végzettséggel nem 
rendelkező fiatalok száma, kü
lönösen a pályafenntartási 
szakszolgálatnál. Az állami ok
tatási intézményekben tanuló 
dolgozókkal a vasút tanulmányi 
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szerződést köt, átvállalja tanul
mányi költségeiket, s a legjobb 
tanulókat jutalomban részesíti. 

A fiatalok munkájáról szólva 
elmondotta, hogy többségük 
becsületesen helytáll a szolgála
ti helyeken és kiveszik részüket 
a társadalmi munkából is. Szor
galmasan dolgoztak például a 
pecs1 gépkocsi-telephely, a 
dombóvári sportcsarnok, a gyé
kényesi szocialista brigádház 
építésénél, és különböző intéz
ményeket is patronálnak. 

A különféle szakmai verse
nyeken (Alkotó ifjúság, Ki mi
nek szakértője?, Ki minek mes
tere?) való részvételük az utób
bi években csökkent. A ver
senyek adta lehetőségeket job
ban kellene kihasználni. 

Az igazgató ezután szólt a fia
talok erkölcsi-anyagi megbe
csüléséről. Tavaly 227 fiatal 
kapott különböző szintű kitün
tetést. Sokan pénzjutalomban 
és jutalomüdülésben részesül
tek. A területen lehetővé tették 
a gyerekek óvodai elhelyezését 
is. A vasút tanácsi óvodákban 
7,8 millió forint értékben bérelt 
helyet. Sok szolgálati helyen le
hetővé tették az üzemi étkezte
tést, korszerűsítették a lakta
nyákat, szálláshelyeket. A szol
gálati helyeken fokozatosan 

megteremtették a tisztálkodási 
(zuhanyozási) lehetőségeket. 
Erre a célra 1982-ben 10, tavaly 
pedig 15,5 millió forintot fordí
tottak. Korszerűsítették a szo
ciális létesítményeket, többek 
között Dombóvár, Sellye, Mura
keresztúr, Sárbogárd, Gyéké
nyes, Siófok és Pécs telephelye
ken. 

A legnagyobb gondot a pécsi 
igazgatóság területén is � lakás
hiány okozza. A vasút lakásállo
mánya bővítésére Pécsett és 
Szentlőrincen az elmúlt három 
év alatt 150 lakást épített. Az 
önálló kezdeményezést vállalati 
kamatmentes kölcsönök kiuta
lásával segítik. Beruházási for
rásból hetven lakást építettek. 

A szabad idő hasznos eltölté
sét művelődési házak, sport
egyesületek szolgálják a terüle
ten. Bevált kikapcsolódási for
ma a közös kirándulás, amely
hez legtöbbször autóbuszt is 
rendelkezésre bocsát a vasút. 
Az igazgatóság területén dolgo
zó fiatalok részére évente egy
szer ifjúsági találkozót rendez
nek, amelynek költségeit az if
júsági alapból fedezik. A vitá
ban 27-en szólaltak fel, köztük 
Szemők Béla vezérigazgató
helyettes, aki találóan ötletnap
nak nevezte a tanácskozást. 

.. .,..,. ,.J 

A pályakezdők kapjanak 
átfogó képet a vasutaséletről 

A budapesti vasútigazgató
ság területén dolgozó fiatalok 
küldöttei október 27-én tartot
ták parlamentjüket. A központi 
szolgálat kultúrtermében ren
dezett tanácskozáson hetvenhat 
küldött képviselte a különböző 
szolgálati helyeken dolgozó fia
talokat. A tanácskozáson meg
jelent többek között Mészáros 
András vezérigazgató-helyet
tes, Dénes Sándor, a vasutas
szakszervezet szervezési és ká
derosztályának vezetője, az el
nökség tagja, és dr. Mészöly 
Ferenc, a tszb titkára. 

Tongori Imre vasútigazgató 
beszámolójában emlékeztetett 
az 1971. szeptember 23-án tar
tott országgyűlésre, amely ak
kor törvényt alkotott az ifjúság 
érdekvédelméről. Arra is utalt, 
hogy az igazgatóságon a mos
tanival együtt ötödször került 
sor az ifjúsági parlament meg
tartására. 

Az igazgató a továbbiakban 
elmondotta, hogy a területen 

VIISKO 

dolgozó fiatalok 47,7 százaléka 
pályakezdő. A vasúthoz belépő 
fiatalokat általában a közvetlen 
munkahelyi vezetők fogadják, 
akik ismertetik velük leendő 
feladatukat, jogaikat, kötele
zettségeiket. Nagyon fontos, 
hogy ezek az ifjak minden eset
ben átfogó képet kapjanak a 
vasút speciális jellegéről, a 
munkakörülményekről, az elő
nyökről és a gondokról egy
aránt. A beilleszkedés gondjait 
csökkenthetik a KISZ-szerveze
tek és a szocialista brigádok is. 

A továbbtanulási lehetősé
gekkel kapcsolatban Tongori 
Imre elmondotta, hogy jelenleg 
1802-en vesznek részt különbö
ző képzésben (egyetemen, kö
zépiskolában és különféle okta
tásban). Kevés viszont a nyel
vet tanulók száma, mindössze 
huszonegy. 

Az igazgató ezután részlete
sen szólt még a bérezésről, a la
kástámogatásról, valamint a 
fiatalok munkában, tanulásban 

elért eredményeiről. Ezután 
Szabó Miklós, az igazgatóság 
KISZ-bizottságának titkára az 
ifjúsági törvényről, illetve az 
október 23-án megvitatott intéz
kedési tervről beszélt. Egyebek 
között hangsúlyozta, hogy a fő
iskolát és egyetemet végzettek 
részére a korábbi hároméves 
kiképzési időtartamot 1984-től 
másfél évben határozta meg a 
vezérigazgatóság. Ez az intéz
kedés sokak megelégedését vál
totta ki, csakúgy mint az a ked
vezmény, amely 1983-tól á Ki 
minek szakértője? és az Alkotó 
ifjúság című pályázatokon részt 
vevők eddigi 30 éves felső kor
határát 35 évre változtatta. 

A vitában tizenheten szólal
tak fel. Szót kért Mészáros And
rás vezérigazgató-helyettes is. 
Tájékoztatta a fiatalokat az 
anyagi lehetőségekről, a takaré
kosság, a hatékonyság növelé
sének szükségességéről. 

A vitában elhangzottakra 
Tongori Imre válaszolt. 

Több felszólaló is bírálta 
a budapesti kirendeléseket 

A miskolci igazgatóság terüle
tén az elmúlt hetekben 45 he
lyen tartottak munkahelyi 
szintű ifjúsági parlamenteket. 
A 4465 harminc éven aluli fia
talból a tanácskozásokon 70 
százalékuk vett részt, és 14 szá
zalékuk mondott véleményt. Az 
október 27-én, a Miskolc-Ti
szai pályaudvar új szociális léte
sítményében rendezett igazga
tósági szintű parlamenten száz 
küldött vett részt. Megjelent a 
tanácskozáson Tolnai fldikó, a 
vasutas-szakszervezet titkára, 

és Urbán Sándor, MÁV-vezér
igazgató-helyettes is. 

Hernádi István, a miskolci 
vasútigazgatóság vezetője szó
beli kiegészítőjében beszélt a 
vasút helyzetéről, az ifjúságpo
litikai intézkedési terv megvaló
sításáról, a fiatalok munka- és 
szociális körülményeiről, kö;zé
leti tevékenységükről. 

Ezután a küldöttek elmondot
ták többek között, hogy az előző 
ifjúsági parlamentekben elfoga
dott intézkedési tervben meg
határozott feladatokat többsé
gében megvalósították, egyes 

kérdésekben azonban nem si
került előrébb lépni. 

Például sok gondot okoz, a 
fiatalok lakásszerzési lehe,tősé
ge, a pályakezdők beilleszkedé
se és a kedvezőtlen munkakö· 
rülmények. Sokan bírálták a 
budapesti kirendeléseket is. 

A tizennyolc hozzászólásra és 
a kérdésekre Hernádi István 
vasútigazgató válaszolt, majd a 
küldöttek egyhangúlag elfogad
ták a beszámolót, és az 
1984-86. évi ifjúságpolitikai in
tézkedési tervet. 
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Kocsiirányítók 

vizsgája 

Szegeden 
:\ apjamkban aktuális téma a 

vasúton a kocsigazdálkodás. 
Ennek sikere érdekében sokat 
tehetnek a kocsiirányítók. ezért 
szakmai 1smerete1k gyarapítá
sát tűzte célul a szegedi igazga
tóság. 

A közelmúltban a területen 
dolgozó valamennyi kocsiirá
nyítónak 30 órás továbbképzést 
tartottak a szegedi oktatási fő
nökségen. L"tána megszervez
ték a kocsi1rányító1 vizsgára 
való felkészülést Vizsgára azo
kat a dolgozókat kötelezték. 
akik az igazgatóság központjá
ban. illetve az üzemfőnökségek 
területén kocsurányító1 munka
körben dolgoznak. s ilyen vizs
gájuk még nincs. A felkészülés 
során hetente konzultációkat 
tartottak. 

Az üzemviteli szakosztály 
közremüködésével október kö
zepén tartották nwg az írásbeli 
és szóbeli vizsgákat. amelyeken 
az utasításokon kívül a vizsgá
" zóknak számot kellett adniok a 
munkakörrel kapcsolatos 
egyéb rendeletekről is. Húszan 
eredményesen vizsgáztak. 

Koniniunista 

niűs�ah 

A sátoraljaújhelyi pálya
fenntartasi fonökség 279 dolgo
zója a közelmúltban kommunis
ta műszakon \·ett ré>szt. Az érte 
járó több mmt 52 C'Zer forintból 
47 ezret M1skulc \'éradóállomá· 
sának felszC'relt'sére. ötezret pe
dig a pft KISZ-alapszen·ezet 
részére aJánlottak fel. A kom
munista műszakon a brigádok 
kitérőlekcitést. talpfa- és vasbe
tonalj-cserét \·égeztek. 

* 
______ .. � 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

ÁRA: 1,30 FORIXT 1984. NOVEMBER 29. 

Magyar-román határforgalmi tárgyalások 

Mindkét vasútnak érdeke 

a ,nenetrendszeríí kozlekedés 
Október 25-én. csütörtökön 

este. a �agyar és a román vas
út (a MA V és a CFR) képvise
lőt. szakértőt között teljesít
ményelemzés után. megállapo
dást írtak alá Debrecenben, a 
MÁV-igazgatóságon. 

Annak ellenére. hogy mind a 
két fél megegyezett a menet
rendszerűség javítását illetően. 
még mmdig találtak lehetősége
ket a menetidők pontosításá
ban. A gyorsaság. a pontosság 
igénye közös. hiszen a kulturált 
utazásnak ez tartalmi jegye. Az 

egységességet szavattilja töb
bek között a szocialista orszá
gok nemzetközi menetrend
egyeztető konferenciája is. 

Mind a két fél jóváhagyásá
val konkrét javaslatokat foglal
tak írásba. Ezek után például a 
magyar és román vasút a hely
színen javítja ki a kocsik kisebb 
hibáit. hogy mind hamarabb 
futhassanak tovább. Még in
kább meggyorsítható a forga
lom azáltal is a két ország kö
zött - s ezt szmtén tartalmazza 
a megállapodás' -. ha a vasúti. 
a vám- és a határőrizeti szervek 

betartják a vonatkezelés rend
jét. technológiáját. 

A román fél a tárgyalások al
kalmával nagy horderejű beje
lentést tett: mielőbb konkrét 
vizsgálatokba kezd, hogy Bi
harkeresztesig miként villamo
síthatná vasútvonalát. 

A baráti hangulatú tárgyalá
sok jegyző_könyvét Kulcsár Jó
zsef, a MAV debreceni igazga
tóságának vezetője, és Nicolae 
Chertes, a kolozsvári vasút
igazgatóság vezérigazgatója ír
ta alá. 

Bakonyszentlászló elöbbre lép 
A vasút felkészült a bauxitszállításra 

A veszprem1 üzemfőnökség
hez tartozó Bakonyszentlászló 
a millennium évében, 1896-ban 
kapott vasútvonalat. Az állo
másra most különösen felelős
ségteljes munk� vár. Megnyílt 
ugyanis a Fejér megyei Bauxit
bánya fenyőfői üzeme. 

A termék elfuvarozása a vas
útra vár. A kiszolgálás mindkét 
félre előnyös, gazdaságos mód
ját a tervezéskor az iparvágá
nyos megoldásban látták. Álla
mi nagyberuházásként meg is 
valósították. a kivitelező a győri 
Közúti Építő Vállalat volt. A be
ruházás eredményeként elké
szült a 11 vágányos iparvá
gány-hálózat. megfelelő rako
dótérrel. térvilágítással és vá
gányhídmérleggel. A próba
szállítás júniusban megtörtént, 
a rendszeres elfuvarozás októ
ber végén indult. A bányaüzem 

termékének a rendeltetési he
lyekre történő eljuttatása érde
kében a vasút is jelentős erőfe
szítéseket tesz. Miként Ba
barczy Árpád gazdasági üzem
főnök-helyettes elmondta, dol
goznak a Győrszabadhegy
Bakonyszentlászló közötti 35 
km hosszú szakasz 48 kg/fm-es 
felépítményi rendszerre való át
építésén. Ezzel is elősegíthető a 
szállítási ütem gyorsítása. Az 
átadás a jövő év első negyedé
ben történik. A bányaüzem 
megnyitásával összefüggő 
többletigény kielégítésére. a ke
reskedelmi szolgálat megerősí
téseként hat dolgozót alkalmaz
tak. így az állomás létszáma 
most 33 fő. A bánya 1s átérzi a 
vasút gondjait, és a közös mun
ka elősegítése érdekében a kö
zeljövőben négy korszerű la
kást biztosít \'asutas dolgozók
nak. 

Az együttműködés egyes fel
tételeinek meghatározására 
megállapodás jött !étre a vasút 
és a bánya között. A vállalat a 
bauxitot trányvonatokkal kí
vánja továbbítatm. ezért ponto
san megállapították a rakodási 
időpontokat, a rakodó- és visz
szaadó vágányt. Az üzem a fu
varokmányokat olyan időben 
köteles az állomás rendelkezé
sére bocsátani, hogy a kocsik 
elszámolása az elegytovábbítás
ban fennakadást ne okozzon. 
Ha az üzem mozdonya meghi
básodik. a szükséges mozgatást 
a vasút saját gépével elvégzi, 
tolatást díj felszámítása mellett. 

A gondos előkészítés és az 
eddigi intézkedések alapján 
okkal remélhető a további jó 
együttműködés. 

H.K. 

Mint arról lapunkban már beszámoltunk olvasóinknak, 
a VI. ötén.s terv vasútvillamosításának gerincét alkotó Bu
dapest- Pécs közötti vonalvillamosílásban részt vevő vál
lalatok és intézmények együttműködési szerz6désben vál
lalták., hogy a munkálatoka.l 1985. december 15-ig befeje
zik. A szerződés részeként felajánlották., hogy Dombóvár 
felszabadulásának 40. évfordulójára 1984. deeember l-re 
átadják a Sárbogárd és Dombóvár közötti villamosított vo
nal.szakaszt. Az építők egy hónappal korábban készültek 
el a szereléssel, és november közepén már feszültség alá 
helyezték., próbaüzemre átadták a 80 km-es vonalsza
kaszt. Felvétt>leinken: a szerelők munka közben. 

(Zelman Ferenc íelvétefoi) 

Az É;,zaki Járműjavító Bláthy Olló '.UA Y kiváló szo<'iafü,ta 
brigádja is csatlakozoll a felszabadulási és kongre;,,,zu,,i 
munkaven,enyhez. A kollektíva tagjai vállalták többek kö
zött. hogy munkaidő után elvégzik az 1\162-164-e;, pálya
számú mozdony telje" villanyszerelését. Felső képünkön 
'.\acsa '.\lihály brigád,ezető és kollégái megbe„zélik a teen
dőket. Fehér Istvánnii é,,. Palaic;, Jánosné (alsó kép) a ,eze
tőasztalt szer.-lik. 

(Tü11ő Tibor fehételei) 

A közművelődési tevékenységért 

Ötvenezer forintot kapott 
a ferencvárosi munkásszálló 

A fővárosi munkásszállók 
szabadidős programjának gaz
dagítására ötödik alkalommal 
hirdetett pályázatot a Szakszer
vezetek Budapesti Tanácsa. a 
Fővárosi Tanács és a Tudomá
nyos lsmerettel')esztő Társulat. 
November 13-án. a Szakszerve
zetek Fővárosi MűvPlődési Há
zában hirdették ki a pályázat 
eredményét. Az első helyezettet 
meflíllető 50 ezer forintot a 
MA V ferenc!'árosi ilzemfőnök
ség Aszódi úti szállójának kö
zössége nyerte. 

A pályázó 33 munkásszálló 
közmŰ\'elődési tevékenységét 
értékelve Vundele György. az 
szbt titkára elmondotta: az el
múlt egy évben ismét új for
mákkal és új tartalommal gaz
dagodott a szállón élők közös
ségi élete. A közös kirándulá-

sok. sportvetélkedők. isnwret
terjesztő előadások szervezése 
mellett egyre több helyütt ala
kulnak olyan kis közösségek. 
színjátszó csoportok. különféle 
szakkörök. amelyek magukhoz 
vonzzák az embereket, igazi kö
zösségteremtő erőt jelentenek. 

Eredményként említette az 
szbt titkára. hogy a mun
kásszállók és a művelődési há
zak között mind kevesebb a for
mális kapcsolat. A jövőt illetően 
tovább kell keresni azokat a le
hetőségeket, amelyek révén a 
szállóbeli élet az eddiginél ott
honosabb lehet. Ez a vezetők és 
a népművelők hivatásérzetén. 
találékonyságán is múlik. A kö
vetkező pályázatot a közmüve
lődés munkatársainak ösztönzé
sére hirdetik majd meg. 

Kiállítás Tapolcán 
75 éves az észak-balatoni vasútvonal 

Tapolcán. a vasutasok Batsá
nyi János Művelődési Központ
jának Malom tóparti kiállítóter
mében 20 nagyméretű tablón 
és más tárgyakon. eszközökön 
elevenedik meg a háromnegyed 
százados jubileumát ünneplő 
Balaton-felvidéki vasút múltja. 
jelene és jövője. A kiállítást ok
tóber 25-én Szemők Béla vezér
igazgató-helyettes nyitotta meg. 

Tapolcát 1891-ben Sümeg 
irányából csapta meg a gőzmoz
dony füstje. Az északi parti vas
útvonal építését az országgyű
lés 1907. évi XX. törvénye 
hagyta jóvá. Az építkezés 1909. 
július 8-ra befejeződött. A ben1-
házás költsége 15,5 millió koro
nába került. ami alig haladta 
meg a tervezettet. 

A tablók hűen ábrázolják a 
vasút szépségét és nehézségét 
Foglalkozik a kiállítás anyaga 
az egyes munkakörökkel. a vas
utasok kikapcsolódásával. mű
velődésével és a várossal való 
kapcsolatával. Megtudhatjuk 
azt is. hogy amíg a gyorsjáratú 
autóbusz 3 óra 50 perc alatt te
szi meg az utat a főváros és Ta
polca között. ez a távolság exp
resszvonattal 2 óra 22 perc. 
Ugyanez az út 75 évvel ezelőtt 
öt óra volt. 

A kiállítás a művelődést köz
pont igazgatójának. Zentai Gá
bornak és munkatársainak ösz
szefogásával jött létre. 

Sz. J. I. 



A-szállítási dolgolÓk és a vas
utasok minden olyan (lkciót el
ítélnek, amely a nemzetközi fe
szülts'9 elmélyítését, a fegy
verkezési versen.11 fokozását se
gíti. A dol,gozók elítélik a tö
megpusztító fegyverek előálli
tását és azok telep(tését. 

A delegátusok elhatározták, 
hogy az okmányt elküldik a vi
lág valamennyi kormányának, 
az Egyesült Nemzetek Szövet
ségének, a Genfi Leszerelési 
Konferenciának, valamint az 
Európai Biztonsági és Bizalmi 
Intézkedésekkel foglalkozó 
Konferenciának (KV AE), to
vábbá az egyes országok szak
szervezeti szövetségeine�. az 

A• európai ., .. ,.ta,1, 

é• a •••"-•err,ea@tela 
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lísta országok küldöttei saját ta
pasztalataikkal egészftették -lti: 
KoszCYl'US Ferenc főtitkár - aki 
egyben a vasutas ágazati bizott
ság elnöke is - hozzászólásá
ben hangsúlyozta, hogy a ma
gyar gyakorlatban az érdek
egyeztetés alapját a gazdasági 
tenrek képezik. A magyar szak
szen,ezetek arra törekszenek, 

Együttérzö ügyintézők 
Ha rajtuk múlna, mindenkinek adnának segélyt 

Van. aki zokog, más veszek- den esetben -engedélyezték a 
szik. de a legtöbben meg se tud- gyógyszersegélyt. Most nem 
nak szólalni, csak r.akosgatják a igy van. Megszűnt a VSZTO, 
kezükben levő iratokat. Eklics ezért az év második felében, 
Jánosné, Langovics Antalné és már a Budapestre küldött kér
Bach Jánosné előadók - a· pé- vényeinkre azt a választ kapták 
csi körzeti üzemfőnökség társa- a nyugdíjasok, ho� kérelmük
dalombiztositási ügyintézői - kel az üzemfőnökségi csoport
f.elváltva mondogaiják a nyug- hoz lorduljanak. A különvált 
díjasoknak: ÖTA új szabályzata is így ren-

- Sajnos, nem tehetünk delkezik. 
semmit! - Ez nem baj. hiszen hely-

Szavaik alátámasztására ben jobban ismerik a kérelme-
megmutatják a MÁV Egészség- zők szociális helyzetét, mint Bu
ügyi és Társadalombiztosítási dapesten - jegyzem meg. 
Ügyviteli Értesítő július 23-i - Igen, az adminisztráció 
számában közzétett félszázalé- csökkent, de részt vettünk köz
kos ÖTA-szabályzat egyik ren- ponti oktatáson, valamint a 
delkezését: Vasutas Társadalombiztosítási 

_ Láthatják, nem tehetünk 
Igazgatóság körlevele is kitért 

semmit! - ismételgetik. rá, hogy a gyógyszersegély-ké-
relinek teljesítésére csak szűk - Mi nyugtalanítja ennyire kih'ben és- rendkívüli rászorulta nyugdíjasokat? - kérdezem. S'cíg t6etéta van lehetőség. 

- A gyógyszertérltés új - Szerintem ez is érthető, 
rendje - vlijaszo)ják. - A sza- hiszen a körzeti üzemfónökség 
bálY7.at Segély cimú fej�tében nűnd a 2400 nyugdíjasát nem 
olvasható, hogy az a nyugdíjas lehet - és nem is kell - se
akinek évi 500 f�ntnál na- gélyezru. Mert hányan kapnak 
gyobb. gyógyszerkoltsgge van, annyi vagy mtg magasabb ösz
naptárt évenként egy alka�- szeg,l nyugdíjat, mint a téhyle
mal 300 forint gyógyszersegely- gesek? Meg hány olyan nyugdí
ben része${thető, feltéve, hogy jas van akinek a családi körül
éltartott qoztátartozója van. ménye 'rendkiv{il jó, tekintettel 

-. Mi �bben a méltánytalan? a külön jövedelemre v� a fd-
- Elófför is az, hogy koriib- nlStt gyérekek magas �eté-

ban - • ;,,�íl9$ szociális re . .Em,� kell tehát.! niini, 
MlvzetM �- méllá- elbírálni a i@�t' 

Ebben mindenki egyetért 
Szóba került azonban az i!h 
hogy mereven határozza meg a 
rendelet a gyógyszersegélybén 
részesíthetők körét. Mert az a 
feleség például. akinek 2070 Jo
rint · nyugdíja van. még eltar
tottnak minősül. így a férj jogo
sult a térítésre. 'de az az ön'e�·. 
akinek elhalt fér:Je utám nyug
díja a 2000 forintot sem éli el. 
már nem lehet igényjogom� 
hiszen nem tart el még vala 
A rendelet értelmében az ő s� 
ciális helyzetét már nem 1s vi„ 
gálhatják. 

- Van egyéb pana�z is 
mondja Eklicsné. - A cukor 
tegek segélyére gondolok'. 
lenne ugyanis a rendelet ha 
lyát kiterjeszteni a családtag 
ra is. A diétás koszt sze� 
jából mindegy. hogy a férj 
a feleség miatt növekszik-e a 

adás. Ahol cukorbeteg van 
családban, ott mind 

kétféle étrendre van s 

�mtlé�mai 
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Hámán Kató születésének 100. évfordulójára 
Egy forradalmár élete a dokumentumok takrében 11 

Egy évszázada, 1884. december 2-án szü
letett Hámán Kató, a munkásmozgalom 
kiemelkedő vezetője. A Heves megyei 
Kompolton látta meg a napvilágot. Apja 

eredeti foglalkozása cipész volt 
1893-tól a MAV-nál teljesített szolgála
tot. Lámpakezelő lett a hatvani vasútál
lomáson, majd a fűtőházban dolgozott. 

Pénztárkezelönö Hatvanban 

Kató tanítónő akart lenni. de 
a továbbtanuláshoz szükséges 
pénzt a család nem tudta előte
remteni. Így ő is vasutas lett. 
A Budapest-Jobbpart1 Üzlet
vezetőség 1908. szeptember 
18-án a következő indokkal kért 
engedélyt a MÁV Igazgatóság
tól a kinevezésére. 

.. Hatvan állomás részére a 
forgalom növekedésével járó 

. munkaszaporulat akadálytalan 
ellátása céljából 1908 évre egy 
harmadik pénztárkezelőnöi ál
lást rendszeresítettünk. mivel a 
jelenlegi két pénztár az utazó
közönséget már nem tudta kel
lően kiszolgálni. a pénztárkeze
lőnők pedig kimerültek és bete
geskedtek. 

Tisztelettel kérjük ennélfog
va. hogy a harmadik állás betöl
tésére a folyamodó Hámán Ka
talint (Hámán János ottani 
lámpatisztítónak. kinek még 3 
keresetképtelen gyereke van. 
leányát) kinevezni - mely ki
nevezés egyúttal a családra is 
nagy jótétemény lenne - mél
tóztassék. 

Tisztelettel jelentjük, hogy 
nevezettet a helyettesítési költ
ségek megtakarítása végett 
ideiglenesen már f. év július hó
tól alkalmazzuk ... 

Az igazgatóság október 25-én 
engedélyezte Hámán Katalin 
felvételét. 

Hatvanban ismerkedett meg 
a munkásmozgalommal. A vi
lágháború okozta nyomorúság 

és szenvedések átélése, a tőkés 
rend engesztelhetetlen ellenfe
lévé tette. Tízévi hatvani szol
gálat után a Nyugati pályaud
var személypénztárába helyez
ték. Első fővárosi élménye a 
Landler Jenő vezette, 1918. jú
niusi politikai tömegsztrájk 
volt. Megismerte Sikorszky La
jos MÁV irodakezelőt - akinek 
felesége a kolléganője volt -, s 
dr. Rajczi Rezső MÁV titkárt, 
akik 1918 novemberében részt 
vettek a Kommunisták Magyar
országi Pártjának megalakítá
sában. Hámán Kató is az elsők 
között csatlakozott a KMP-hez. 
Rajczi hatására utal bekapcso
lódása az Eszperantista Munká
sok Egyesületének és az Alko
holellenes Munkásszövetség
nek a tevékenységébe. 1919. ja
nuárban munkatársainak kül
dötte a vasutas-szakszervezet, a 

Magyarországi Vasutasok Szö
vetségének I. kongresszusán. A 
fizetésrendezés-tervezetről szó
ló vitában felszólalt a kezelőnők 
sérelmes besorolása ellen a szö
vetség irodakezelő, állomásfel
vigyázó, állomás-elöljáró, keze
lőnő és távirdász szakosztályá
nak szekcióülésén. A közgyűlés 
beválaszto.tta a szakosztály ve
zetőségébe. Február 14-én be
rendelték a Kereskedelmi Mi
nisztérium Gazdasági Taná
csába. 1919 áprilisában a IX. 
kerületi munkás- és katonata
nács, s július 10-étől a kerület 
élelmezését ellenőrző bizottság 
tagja lett. 

Szülei altruizmusra nevelték 
A Tanácsköztársaság meg

döntése után a vasutas-szak
szervezet sok vezetőjével 
együtt letartóztatták. 1919. ok
tóber 23-án a MÁV Budapesti 
Központi Üzletvezetőségén ala
kított bizottság kihallgatta és 
ügyét fegyelmi bíróság elé utal
ta. 1920. február l-én a szolgá
latból felfüggesztették. Az első
fokú fegyelmi bíróság 1920. de
cember l-én vétkesnek találta 
és a legsúlyosabb büntetéssel. 
nyugdíj és végkielégítés nélküli 
elbocsátással sújtotta. Nem a 
munkája, hanem a meggyőző
dése került mérlegre: a mun
káshatalom lelkes híve volt, 
társnŐltől elvárta. hogy a gyűlé
seken megjelenjenek. s egyi
küknek Bebel: A nő és a szocia
lizmus című könyvét ajánlotta 

elolvasásra. Agitátoriskolát 
végzett, részt vett a IX. kerületi 
munkástanács ülésein. Különö
sen súlyosan esett latba. hogy a 

fehérterror dühöngése ellenére 
a vizsgálat idején is meggyőző
déses kommunistának vallotta 
magát. 

„A kommunzsta tanokkc1l 
már körülbelül két ét-e foglal
kozom. s az abban lei-ő krisztu
si igazságokat s a szeretet eli-ét 
mindig magamét-á tettem. s 
ma is meggyőződéssel ml
lom . . . BE>1smerem. hogy a 
IX. kerületi munkás- és katona
tanács tagja \oltam .. A jelölé
sem ellen sem tiltakoztam ... 
Aktív részt az ült'.•st>kC'n nem 
fejthettem k1. bár swrettC'm \·ol
na a g:,·ernwk- és szegényügy
ben felszólalni ... ·· - mondta a 
szeptembC'1· 20-1 kihallgatáson. 
Ez a sötétszőkC' hajú. kék sze
mü. keménv arc\·onású nö kez
dettől megfejthetetlen talányt 
jelentett vádlójának. \' égül or
vosi nzsgálatot j,n-asolt. tC'kin
tettel arra. hog:,· .. a i-ádlott még 

ma is konokul és csökönyösen 
fenntartja ideális nézetét a 
kommunizmusról, noha tudnia 
kell, hogy ily körülmények kö
zött mily sors vár reá . . . " A 
bíróság azzal az indokkal utasí
totta el indítványát. hogy a vád
lott személyes előadásából sem
miféle kóros elváltozásra nem 
következtethetnek. Megsajnál
ta-e a bűntelen vádlottat a vád
ló. s figyelmeztetni akarta arra. 
hogy az utolsó szó jogán még 
visszavonhatja a helyzetét sú
lyosbító vallomást'? Vagy saját 
lelkiismeretét akarta megnyug
tatni•) Valóban elmezavarra 
gya�akodott'? Nem tudhatjuk. 
Hámán Kató azonban megvilá
gította saját magatartásának in
dítékát vallomásában: ., .. . a 

nevelésem hozta magával, 
hogy én hajlottam a szocialis
ta, illetve a kommunista tanok 
felé. Szüleim ugyanis engem 
még kis gyermek koromban az 
altruista elvekre neveltek .. . 
módomban állott a szegénysé
get és nyomort látni s így érle
lődött meg bennem lassanként 
az a meggyőződés, hogy a kom-

munista elvek a legszebbek s 
csak azok boldogíthatják iga
zán az emberiséget." 

Hámán Kató, a vasúttól tör
tént elbocsátása után alkalmi 
munkákból élt, mosást i•állalt, 
majd vegyipari munkás lett. 
Kezdetben Ferencváros egyik 
gyertyakészítő üzemében dol
gozott. később a Ruggyantaáru
gyárban. Erejét mintha meg
sokszorozták volna a sorscsapá
sok. Sikeresen szervezte mun
kástársait s rövid idő alatt a ve
gyészszakszervezet egyik tekin
télyes vezetője lett. Részt vett a 
szociáldemokrata pártszerveze
tek újjászervezésében. Az 
MSZDP 1922. decemben kong
resszusán felszólalva érdekes 
körképet adott arról. milyen 
nagy jelentőséget tulajdoníta
nak a portugál. a francia. a brit, 
a japán. a bánáti és a kolozsvári 
szocialisták az eszperantónak a 

nemzetközi érintkezésben. s a 

Magyarországi Eszperantista 
Munkások Egyesületének ne
vében határozati javaslatot 
nyújtott be az eszperantónak 
nemzetközi segédnyelvként va
ló elismertetése és az egyesület 
erkölcsi és anyagi támogatása 

érdekében. 
1922. december 26-ától -

amikor a szocialista nők kong
resszusa az ellenőrző bizottság 
tagjaként az országos bizottság
ba választotta - a nőmozgalom 
vezetői közé tartozott. Társadal-

mi tevéken:.·ségének valameny
nyi területén fáradhatatlanul 
hirdette a nők megszervezésé
nek és emancipációjának szük
ségességét. 

1922. október 15-én a mun
kásnők helvzetéről és szervez
kedésének • szükségességéről 
beszélt a vegyészeti szakszerve
zet küldöttközgyűlésén. 1923 
áprilisában robbanás történt 
egy Fecske utcai vegyiüzem
ben. 15 munkás meghalt. Az 
egyik áldozat csömöri temeté
sén Hámán Kató mondott bú
csúbeszédet. E miatt perbe fog
ták és 1924 júniusában izgatá
sért háromhónapi fogházra ítél
ték. Ekkor már a szakszervezet 
alkalmazásában állt. A Ma
gyarországi Vegyészeti Mun
kások Szövetsége ugyanis 1924 
februárjában pályázatot hirde
tett egy központi tisztviselői ál
lásra. ..Pályázhat minden ve
gyészeti munkás. aki a Szövet
ségnek legalább két éve tagja 
és az adminisztrációban, vala
mint az agitációban kellő jártas
sággal bír.·· A sik�res pályázat 
után Hámán Kató munkahelye 
a szakszervezet VIIL kerület, 
Kun utca 11. szám alatti köz
pontjában volt. A szövetség 
1924. május 11-i közgyűlésén 
,.A vegyészeti iparban foglal
koztatott nők és gyermekmun
kások szociális helyzete" című 
napirendi pontot referálta. s he
lyettes jegyzőként a központi 
vezetőségbe választották. 

A KMP vezérkarában 
A következetes osztályharc 

útját járva egyre inkább szem
bekerült a paktumpolitikát foly
tató jobboldali szociáldemokra
ta vezetőkkel. 1923 nyarától 
rendszeres kapcsolatot tartott a 
bécsi kommunista emigráció
val. Landler Jenő nagy szere
pet szánt neki a kommunista 
mozgalom újjászervezésében. 
Őri Károllyal és Gőgös Ignác
cal tagja lett a KMP ellenzéki 
mozgalmat irányító háromtagú 
bizottságának - a „trojka" 
többször találkozott Kató IX .. 
Mester u. 59. szám alatti laká
sán -, s a kommunisták és bal
oldali szociáldemokraták rész
vételével működő 10 tagú inté
ző bizottságnak is. 

A szociáldemokrata párt 
1924. áprilisi országos pártgyű
lésen Hámán Kató több küldöt
tel együtt határozati javaslat
ban követelte, hogy az MSZDP 
indítson erőteljes küzdelmet a 

földmunkások és a vasúti mun
kások egyesülési szabadságá
ért. A baloldal álláspontját kép
viselte a szocialista nők áprilisi 
kongresszusán az MSZDP 
XIX. és XXI. választókerületi 
pártszervezetében, a magán
tisztviselők szakszervezetében 

stb. rendezett gyűléseken. 
A legális forradalmi párt, a Ma
gyarországi Szocialista Mun
káspárt megalakulásakor, 1925. 
április 14-én Hámán Katót a tíz
tagú központi vezetőségbe vá
lasztották. 

Az illegális KMP I.. 1925. au
gusztusi kongresszusán, Bécs
ben felszólalt a szakszervneti 
kérdésről és a szanálásról szóló 
napirend vitájában. A nyolcórai 
munkaidőért folyó harc és a 
szakszervezeti egység megőrzé
sének szükségességéről, s a nők 
közötti munka fontosságáról 
beszélt. A kongresszus a KMP 
KB póttagjává választotta, 
megbízta a központi bizottság 
pénzkezelésének hazai ellenőr
zésével. (külföldön ezt a felada
tot Kun Béla Látta el), és a 

Nemzetközi Vörös Segély ma
gyarországi szekciójának meg
szervezésével. Röviddel hazaér
kezése után. szeptemberben le
tartóztatták és Rákosi Mátyás
sal, Őri Károllyal, Gőgös Ig
náccal, Vas Zoltánnal statáriá
lis bíróság elé állították. Bátor 
helytállásuk, a hazai és a nem
zetközi szolidaritás hatására 
azonban ügyüket rendes bíró
ság elé utalták. 

,,Nem hiába küzdöttünk" 
Részletek Hámán Kató be

szédéből az utolsó szó jogán, 
1926 nyarán: 

„Én a dolgozó asszonyokat 
képviseltem abban a mozga
lomban, amelyért most mind
annyian börtönben ülünk . . . 
A magyar nyslv szókincse sze
gény dolgozó asszonyaink nyo
morúságának jellemzésére. Ki
használják munkaerőnket a 
munkapiacon ... Mit szenved
tek a proletárasszonyok töme
gei Magyarországon a háború 
borzalmainak esztendeiben és a 
diktatúra utáni üldöztetések 
idejében' Állandóan fejünk fe
lett súlyosodott a munkanélkü
liség réme és láttuk, mint szen
vednek éhséget férjeink. testvé
reink, fiaink. Fiainkat előbb a 
lövészárkok vágóhídjára vitték, 
azután a börtönökbe cipel
ték ... Értsék meg végre: har
cunk a szocializmus táborá
ban, a kommunista párt sorai
ban anyák elkeseredett harca 
gyermekeik életéért és egészsé
géért . . .  

Munká:mő voltam a kémiai 
iparban es egy ideig alkalma
zottja a kémiai munkások szak
szervezetének. Ha semmit sem 
hallottam volna a szocializmus
ról és proletármozgalomról, ha 
nem tanított volna a szocialista 

irodalom. egyes-egyedül azok a 
tapasztalatok. amelyeket a ké
miai munkások és munkásnők 
életéből gyűjtöttem. az ő kínja
ik és szenvedéseik arra bírtak 
volna, hogy minden erőmmel 
küzdjek a proletáriátus felsza
badításáért. Én ismerem a gyu
fagyárak mérges levegőjét, a 
mütrágyagyárak poklát és a 
festékgyárak egészséget ron
csoló munkavíszonyait. Ezek
ben a gyárakban ezerszámra 
mennek tönkre a munkásnők. 
Ezek a gyárak csinálnak fiatal, 
viruló asszonyokból emberron
csokat . . . Tudják önök bíró 
urak, hogy mit éreznek a tíz
ezernyi munkanélküliek asszo
nyai, a proletáranyák, ha 
gyermekeik kenyeret kérnek és 
nem tudnak adni nekik? El 
tudják képzelni, hogy mit érez 
ilyenkor a munkásanya? Meg
mondom önöknek: arra a pont
ra érkezik, amikor az ember 
szabad kezével és körmeivel 
képes harcba menni . . . 

Abban a biztos tudatban vá
rom és fogadom ítéletüket, 
hogy nem hiába küzdöttünk. 
Az egész proletariátus, a mun
kásasszonyok és fiatal munká
sok együtt fognak küzdeni a 
kommunista pártért és a kom
munista párt vezetése alatt. 
A mögöttünk levő nehéz évek a 

magyar proletariátus nagy isko
lája voltak. Megtanultuk ebben 
az iskolában, hogy kinek higy
gyünk és kit kövessünk. Megis
mertük az önök „szabadságát'", 
az internálótáborokat és a bör
tönöket, de megisme1tük azt az 
utat 1s, ami kivezet belőle és ez 
a megismerés a mögöttünk levő 
évek legnagyobb tanulsága. Ez 
a felismerés napról napra álta
lánosabb lesz. Hiszem, hogy eh
hez a munkához magunk is 
hozzájárultunk valamicskével. 
És ez a mi dicsőségünk. Amit 
szenvednünk kell ezért, elenyé
szően csekély ár ... " 

A bíróság 28 hónapi fogház
büntetésre ítélte Hámán Katót. 
Az MSZMP az üldözések követ
keztében közben megszűnt, az 

illegális KMP és a Vörös Segély 
vezetőségébe mások kerültek. 
A KMP II. kongresszusa 

1930-ban már nélküle zajlott le. 
Hámán Kató felfelé ívelő, szép, 
hivatásos forradalmár pályája 
megtört. Azért hagyták ki a ve
zetésből, mert a hatóságok ál
landóan szemmel tartották? 
Vagy a betegségére való tekin
tettel? Véletlenül vagy szándé
kosan megfeledkeztek róla 
Landler halála után? Nem tud
juk. Ami kétségtelen: később is 
ön/ eláldozó harcosa volt a Vö
rös Segélynek. 

Maga is részt vett még azon a 
bécsi konferencián, mely 1928 
szeptemberében meghatározta 
a Vörös Segély tevékenységé
nek szervezeti és politikai alap
jait. A Nemzeti Vörös Segély 
Végrehajtó Bizottságához írt 
korábbi levele tanúsítja. miben 
látta a segély humánus és osz
tályharcot szolgáló küldetését. 
A titkári teendők ellátását ,.ab
ban a reményben vállaltam el 
- írta -. hogy a nemzetközi 
proletariátusnak a burzsoázia 
ellen ezen a területen folytatott 
harcából azzal az öntudattal és 
osztályharcos készséggel ve
szem ki a részemet. amelyik ed
dig is irányította a munká
mat . .. Ehhez a munkához kér
jük a Ti erkölcsi és anyagi tá
mogatástokat. hogy a munká
ban mi is eljuthassunk a harc
nak arra a fokára. amelyre Ben
neteket az osztályharcos és ön
tudatos munka felemelt. Hogy 
a burzsoázia elleni harcban el
esett elvtársunkat a nélkülözhe
tetlen anyagiakkal elláthassuk. 
hogy odabenn lehetővé tehes
sük számára, hogy marxista tu
dáshoz juthasson, hogy mindig 
és mindenhol érezze, hogy mel
lette vagyunk, nehéz szenvedé
seiben el nem hagyjuk, hogy ne 
megalázva, testben-lélekben 
összetörve, emberroncsként ke
rüljön ki a börtönből, hanem 
osztályöntudatosan, acélos aka
rattal és izmokkal vezethessük 
vissza a felszabadító munkában 
való részvételhez." 

Levél a Gyűjtőből a Markóba 
Mindent megtett, hogy a le- hátrányára ez alatt a pár hét 

tartóztatottak élelmiszercsoma- alatt a franciát favorizáld in
got és könyvet, nélkülöző hoz- kább, hátha még hasznát vehe
zátartozóik pedig anyagi támo- ted. A kézimunkát ha kime
gatást kapjanak. Ő szervezte gyünk, lesz időd, valószínűleg 
meg a KIMSZ 1929 őszén bör- elég sok, befejezni. Most már a 
tönben meggyilkolt titkárának, könyvekkel nem nagyon törő
Lőwy Sándornak a temetését, döm, úgyis hiába. Értékes 
levelet csempészett a politikai könyvet nem tudunk szerezni s 
foglyoktól. Tevékenységéért új- már csak megleszek valahogy, 
ra és újra letartóztatták. S ő vál- amíg Te szabadulsz, hisz már 
lalta az újabb megpróbáltatáso- csak egy hónap, ez pedig eljön 
kat. mert az önfeláldozás a tu- hamar, különösen, ha olyan jól 
datos forradalmároknál nem kitölti az ember az idejét, mint 
önmegtagadás. hanem önmeg- Te is . .. Igyekezz, ha szabadul
valósítás. tál, orvoshoz menni, s alapos 

Házassága sem volt minden- vizsgálatnak alávetni magad. 
napi. 1924 tavaszán lett Tóth Reméljük, majd csak rendet te
György magántisztviselő fele- remt valamelyik orvos a Te 
sége. 1919-ben együtt dolgoztak szervezetedben is. Az ezután 
a IX. kerületi munkástanács- következő 100 évet nem adj�k 
ban. A fehérterror. idején a Fe- fel, azt le óhajtjuk élni .. . Ud
renc téri Munkásotthonban ta- vözlöm az ismerősöket, lakótár
lálkoztak ismét. Mindketten az saidat, Icát csókoltatom a Kari
MSZMP vezetőségi tagjai vol- jávai. Téged nagyon sokszor 
tak, a húszas évek közepétől csókol szeretettel, Gyurkád." 
már Tóth is tagja a KMP-nek. Hámán Kató már nem hasz
A harmincas években már in- nosíthatta börtönéveinek eredkább csak leveleket váltottak ményét, német, orosz és francia egymással. Egyik börtönből a nyelvtudását. Betegsége súlyomásikba. sabb volt, mint azt férje sejthet-Feladó: Tóth György lOl5 te. Kínzásoktól meggyötört tesGyűjtő/ogház B II. Címzett tének ellenálló ereje 1936. auTóth Györgyné kommuniSta gusztus 31-én elfogyott. Jellemfogoly 5204135. Markó fogház szilárdsága, az emberek iránti V., Koh'}ry u. 9., Ill. �- Dátum: szeretete és az érdekeikért foly-1936 marcms 11. ,,Draga Kata- tatott megalkuvás nélküli harlin' Az 1-é

i:i 
írt lapodat megkap- cának példája azonban jelenüntam. Tekintettel arra, hogy kig ható erőforrás. most van módod a francia 

nyelvből valamit elsajátítani, 
azt ajánlom, hogy a kézimunka 

Írta és összeállította 

Gadanecz Béla 
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Együtt a család 
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A tanfolyam vezetője, Sajtos 
úr kicsinyke, hebrencs ember 
volt. alig túl a harmincon. Min
dig gondosan ügyelt arra. hogy 
ruhája elegáns legyen. nadrág
jába naponta élt vasalt. Még a 
vagonlakásban is matraca alá 
tette nadrágját. mert - mint 
mondotta a fiúknak - ez a leg
fontosabb, a külső megjelenés. 
Gyorsan beszélt. állandóan pat
togott. hogy ezzel is kiemelje 
fontosságát. Egy dolgot kétszer, 
sőt háromszor is elmondott: 
,,Fiúk, csak semmi hebehur
gyaság" - ismételgette, s ha jó 
kedvében volt, még hozzátette: 
.. Arra itt vagyok én ... ·· és 
ilyenkor teli szájjal nevetett. 

- Na. mit hozok nektek? 
kérdezte vidáman. mert min
dennap hozott valamit a fiai
nak. Egy feladatot. egy kis me
lót. amiért valamit lehetett kap
m: egy tál ételt. némi zseb
pénzt. de a menekülési pénzt is 
úgy osztotta szét. mintha nem 
1s Kaszás főintéző úr szerezte 
volna. hanem ő. 

ALKALMI 
KIRÁNDULÁS 

- A nyolc legbátrabb fickó 
jelentkezését várom holnap 
reggel - jelentette ki esti nóta
szó előtt. - Remélem, minden
ki jelentkezik majd - tette hoz
zá. 

Rosszul gondolta. A kényel
meskedők. a lógósok nem je
lentkeztek. de megjárták, mert 
amikor együtt állt a nyolc fiú, 
köztük Vér István is természe
tesen, egy motorvonattal be
utaztak Pestre, alkalmi kirán
dulásra. Mint kiderült, nem sé
takocsikázásról volt szó. 
A MÁV Igazgatóságnál tehera
utóra ültették őket, és egész 
nap járták a várost, trógeroltak, 
vasúti tisztviselő urak lakásait 
járták, hogy összeszedjék a 
gondosan megpakolt bőröndö
ket, hatalmas fűzfakosarakat, 
amelyekbe minden fontos dol
got összecsomagoltak a háziasz
szonyok. 

Menekülő szerelvényeket ál
lítottak össze. Ekkor ezt úgy 
mondták: a kitelepülők holmi
jait szállítják. Ekkor ugyanis 
már pontos terv szerint haladt a 
hivatalok kiürítése. Közhivata
lok, intézmények dolgozói irat
koztak fel a listára. A Nyugatra 
települm szándékozók között a 
legtöbb embernek valami vaj 
volt a fején. 

Ezen a délelőttön a várban 
kezdték a rakodást, onnan a Li
pótvárosba autóztak. Hogy él
vezték a fiúk a száguldást. Ok
tóber kedves volt a városhoz, a 
fény átragyogott a fák levelei 
között. A hidaknál katonák 
posztoltak. német katonák per
sze. a hídfőkben légvédelmi 
ütegek. A napot kétszer-három
szor is elvágta a légiriadó! Volt 
délelőtti és délutáni. az éjszakai 
menetrendszerű légiriadót már 
fel sem vették az emberek. 

A délelőtti riadó ma elma
radt. Nincs berepülés. nincs za
varórepülés. lehet nyugodtan 
autózni a városban. összeszedni 
a bőröndöket, a kosarakat, lehe
tett álmélkodni egy-egy bőrönd 

szállodacímkéit olvasva: Pá
rizs, London, New York, Kop
penhága, Stockholm. Istenem, 
milyen nagy a világ, s milyen 
gyönyörű is lehet - gondolta 
Vér István. S ezek az urak most 
is utaznak. Kicsit irigyelte őket. 
nem tudta felfogni, hogy nekik 
ez az utazás nem ugyanazt je
lenti. mmt amikor felkereked
tek és elmentek körülnézni a vi
lágba. Hogy itt hagynak min
dent: lakást, otthont, rokono
kat. Néhány asszonynak vörös 
volt a szeme alja, néhol pár 
pengőt nyomtak a markukba, 
máshol borral kínálták őket. de 
Sajtos úr ezt a gyerekek nevé
ben kereken visszautasította. ő 
azonban sűrűn kiürítette a po
harak tartalmát. 

Nézte a listát. 
- A fene egye meg. már ol

vasni sem tudok - tolta Vér 
Pista elé a cetlit. - Hova kell 
mennünk. olvasd a következő 
címet' 

- Csepelre, Sajtos úr! Tet
szik tudni, már csak egy cím 
szerepel a listán .. . 

Hamar megtalálták a kere
sett címet, felpakolták a bőrön
döket, a levarrt kosarakat. Min
dig szerette volna tudni, hogy 
mi mindent visznek ilyen mesz
szi útra az emberek, amikor hir
telen felvijjogott a sziréna. Légi
riadó! Ha valahol gyorsan kell 
futni, hát Csepelen igen' 

MEGSZÓLALNAK 
A SZIRÉNÁK 

- Futás, fiúk - hebrencs
kedett Sajtos úr. - Futás a 
pincébe! Ez jó óvóhely lesz. 

Betonozott pince. Mindenfelé 
feliratok. Hol a WC, hol a seb
kötöző hely, hol tárolják a ho
mokot. Mindenütt nyilak. Vész
kijáratok. A pince közepén pa
dok. Néhány karosszék. Egy
két fotel. Itt a háziaknak foglalt 
helyük van. De az óvóhely nyi
tott, bárki bemenekülhet. És 
jönnek, rohannak az emberek. 
Itt nem tréfa a háború. Csepe
len rengeteg embert gyászol
nak a hozzátartozók. Terror
bombázás, harsogja a rádió 
egy-egy bombatámadás után. 
Ez rettenetes: félni kell a néme
tektől, a nyilasoktól, a feljelen
tőktől, félni kell az ellenségtől 
is, a levegőből támadótól. 
A bomba nem válogatja meg: 
ezt elpusztítom, mert németba
rát, nyilaskeresztes párttag, zsi
dógyűlölő. Nem, a bomba épp
úgy megöli az angolbarátot, az 
oroszul tanulót, az Amerika-hí
vőt, a bomba nem válogatós. És 
miféle új bombákkal támadják 
újabban a magyar fővárost: 
láncosbombákkal, bombaköte
gekkel. 

Pista egy padra telepedett, 
ott jutott hely az idegeneknek. 
A pincében leginkább idősek, 
nők és gyermekek. De azért be
szaladt egy katonatiszt is, meg 
két apáca. Rózsafüzért morzsol
nak. 

- Már itt vannak! � mond
ja a katonatiszt, s felfelé mutat. 

- Szűzanyám, segíts! - jaj
dult fel a fiatalabb apáca. 

Vér István mellett fiatalasz
szony ül. Egészen szemrevaló. 
Picit dundi, kerek, nevetős sze-

Idős vasutas ismerősömmel, 
me ismerősen villan a háziakra. 
Nyilván a szomszédból futott 
át. Talán harmincesztendős, 
gondolja Vér István. de persze 
tévedhet is. Kellő tisztelettel 
odébb húzódott. amikor a nő 
melléje ült. 

A légóparancsnok sánta em
ber. papucsot visel. és stentori 
hangon kiált: 

- Ne keltsünk rémületet, 
kérem! 

Ebben a pillanatban megráz
kódik a pince. Máris rájuk sza
kadt volna a ház? Ide csapott 
volna be az első bomba? A dró
ton lógó villanykörte hintázni 
kezd. A szemekben rémület. 

aki már közel jár a nyolcadik 
ikszhez, gyakran beszélgetek. 
Szeretem bi-.ilcsességét, mérték
letességét, ahogyan véleményt 
formál a világ dolgairól. Beszél
getéseink alkalmával többször 
említette már, hogy a vasúthoz 
egykor még ajánlólevéllel is ne
hezen lehetett bejutni. Napja
inkban pedig a MÁV munka
erőgondokkal küzd. Az élet bi
zonyítja, hogy az egykor biztos 
megélhetést, egzisztenciát nyúj- i.i 
tó vasút elvesztette vonzerejét a 
fiatalok körében. 

A katonatiszt felugrik, a légópa- Ezek a gondolatok foglalkoz-
rancsnok rákiált. tattak, miközben Dunakeszi új 

- Mindenki maradjon ülve! lakótelepére igyekeztem Kristó
A két apáca egyszerre kezdi: fékhoz, egy fiatal vasutas há
- Miatyánk, ki vagy a zaspár otthonába. Jó ízléssel 

kb berendezett, melegséget sugár-mennye en . . . , , , , 
- És ettől jobb lesz nekünk? zo ket es fél szobas lakásuk 

_ pattog Sajtos úr. van. A bútorokat nagy gonddal 
válogatták, harmonikus egysé-A következő pillanatban újra get alkotnak. A család ritkán levág egy bomba. Még köze- van együtt. Kristóf László, a lebb érzik, mint ez előbbit. Hul- férj mozdonyvezető, aki szinte lámzik a pince betonja. Lehet? az egész országot bejárta már. Hullámzik a beton? Pista ijed- A feleség, Katalin a helyi állo-
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:l�:�{J��t�:�:/J�g, met keres. E pillanatban kial- egymástól nem választható el, szik a villany. hiszen a forgalmista és a moz-A légóparancsnok tudja a kö- donyvezető egymásra van telességét. utalva - magyarázza a házi-

- Hölgyeim és uraim· · · asszony, miközben friss kávé-
Valaki felkiált. val és finom süteménnyel kínál. 
- Kuss! Arca elárulja, hogy gondolatai a 
- Szenteltessék meg a te múltban kalandoznak. 

neved. - Engem már a gyermekko-

VAKSÖTÉTBEN 
AZ ÓVÓHELYEN 

romtól vonzott a vasút 
mondja rövid hallgatás után. -
Emlékszem, milyen boldog vol
tam, amikor 14 évesen felíró
ként dolgozhattam. Édes
anyámhoz hasonlóan én is vas
utas lettem. Munkámat nagyon 
szeretem. A vezetőim is elége
dettek velem. A közelmúltban 
Kiváló Dolgozó kitüntetést 
kaptam. 

- Mikor költöztek ebbe a 
szép lakásba? 

tottuk a szocialista brigádun
kat, amelynek én vagyok a ve
zetője, a Barátság nevet válasz
tottuk. 

A másik szobából mosolyog
va jön ki a férj és leül az asztal
hoz. Eddig a kisfiukkal. Laciká
val játszott. 

Mentegetőzve jegyzi meg: 
- Gondolom, Kati már el

mondta, hogy milyen sokat va
gyunk távol egymástól. Ezért, 
ha tehetjük. minden percet 
megragadunk, hogy a gyerek
kel játsszunk. meséljünk neki. 
Aki naponta utazik, az tudja 

csak igazán, hogy mennyire fá
rasztó ez a munka. Ismerőseink 
közül már többen kérdezték. 
hogy miért csináljuk? 

- Mit válaszoltak? 
- Azt, hogy szeretjük a vas-

utat, tudjuk, hogy számítanak 
ránk, és ez sokat jelent. Szá
momra nincs annál izgalma
sabb feladat, mint egy szerel
vényt célba juttatni. Persze 
anyagilag is megtaláljuk a szá
mításunkat. Az édesapám is 
vasutas. Sokat tanultam tő
le . . .  

Vetési Imre 

Ebben a pillanatban újra 
megreng alattuk a beton. A fia
talasszony Pistába kapaszko
dik. Vaksötét. A fiú visszaöleli. 
Érzi, hogy a karok szorosan ta
padnak rá. Ölelik egymást. 
Mennyi félelem van bennük. 
Mennyi kín. Az asszony a fiú 
száját keresi. Csók. Harapások. 
Összekoccannak a fogak. Mi
féle halálos játék ez? Játszanak 
a nyelvek. Kezét lejjebb csúsz
tatja. A ruha kivágását keresi. 
Már befészkelte magát. Már jó 
helyen van. Milyen forró a bő
re. 

- 1982 karácsonyán. Nagy
marosról kerültem a mostani 
kollektívába. Igazi barátságban 
dolgoztunk. Ezért nem volt vé
letlen, hogy amikor megalakí-

,\fagát megnézetjük az órással, mert mindig kt>!>ik. 

- Jöjjön el a te országod ... 
- imádkoznak az apácák. 

Még mindig tart a bombázás. 
Ők ölelkeznek. Pista kiszaba
dítja a száját, valamit mondani 
akar, de a nő nem engedi. Most 
nem szabad beszélni. Mióta 
hullanak a bombák? És mennyi 
idő telt el? Egy perc, vagy egy 
óra? Egy pillanat csupán? 

A beton már nem hullámzott. 
A remegés megszűnt. A légópa
rancsnok felelőssége tudatában 
megszólalt: 

- Felkérek mindenkit, hogy 
maradjon a helyén. Kinyitom a 
vasajtót. 

Még jó. hogy bejelentette. 
Eleresztették egymást. 
Sajtos úr a fiait szólította. 

Indulunk már, fiúk? 
- Menjen már - noszogat

ta a nő. Aztán hozzátette: -
Élünk, nem érti, élünk . . . 

Takács Tibor 

(Folytatjuk) 

(Kesztyü1, Ft>ren<' rajza) 

Negyven éve történt 

A Mecsek alá ért a front 
Pécs állomás - fontos vasúti 

csomópont - a második világ
háború idején főképp 1941-ben, 
a Jugoszlávia elleni német fel
vonuláskor kapott kiemelkedő 
szerepet. Amikor a németek 
megkezdték a Balkán bekebe
lezését, óriásira nőtt az Eszékről 
jövő forgalom. 

Napi 25-30 tehervonat is 
közlekedett a határátmenetben. 
Gyümölcsérés idején sok-sok 
szőlősvonat futott Eszék-Vil-
lány-Pécs-Dombóvár-Ko

márom-Hegyeshalom útvona
lon a Birodalomba. Ezenkívül 
egymást követték a krómérccel 
és olajjal rakott vonatok is. 
A Dunán szállított olajat vala
hol Eszék közelében fejtették 
át, s Pécs-Barcs-Csáktornya 
felé továbbították. A szűk állo
másokat átépítették, főképp 
megnyújtották, de Pécs meg
maradt a maga tíz vágányával. 
Így alig volt alkalmas a nagy 
forgalomra. Pécsen keresztül 
közlekedtek az „urlaubefek", a 
német szabadságos gyorsok, az 
1407 /1408-as belgrádi gyors 
szorosra szabott menetidővel. 

Hosszú szolgálatok 

Az üzletvezetőségben már 
1941-ben elhelyezkedett a né
met Transportkommandatur, a 
szállítási parancsnokság, és fi

gyelte a német vonatok futását. 
A nehézségekkel teljes szol

gálatban azonban akadtak hu
moros percek is. Télen például 
a pécsi kocsirendezők gyakran 
.,megtréfálták" a Balkánról sza
badságra utazó németeket. 
Ezek a katonák a zsákmányolt. 
s az otthoniaknak szánt hízott 

libákat rendszeresen madzag
gal megkötve nyakukon lógat
ták ki a jól fűtött kocsik abla
kán. A merészebb vasutasok 
meglesték az ilyet, és amint az 
induló szabadságos gyors meg
lódult, egy szempillantás alatt 
levágták a madzagról a libákat. 

Később, amikor a németek 
pozíciója egyre romlott a Balká
non is. még tovább nőtt a pécsi 
csomópont forgalma. A vonat
kísérő személyzet gyakran 36 
óra alatt ért Eszékre vagy visz
sza. Legtöbbször Baranyavár 
fogta meg a vonatokat: a 12 vá
gányos állomáson általában 
8-10 vonat is várt sorára. 
Ilyenkor a mozdonyszemélyzet 
végigfektette a mozdony kony
háján az akkor már nélkülözhe
telen deszkákat, rá a bundát 
vagy a ponyvát, s jobb híján 
aludtak egyet. Felváltva dobtak 
a tűzre, s megnézték, fogynak-e 
már előttük a vonatok. 

Az eszéki út egyébként rend
szerint simán zajlott le. Annál 
inkább féltek a pécsiek. ha Mu
rakeresztúrra. vagy netán 
Csáktornyára kellett vonatot 
vinniök. Murakeresztúrtól délre 
már 1943 nyarán partizának
cióktól kellett tartani, s a vona
tokat a mozdony elé tett négy, 
sóderrel rakott kocsival közle
kedtették, hogy az esetleges ak
nák a tolt kocsik, ne pedig a 
gép alatt robbanjanak. 

1944. november 22-én Mo
hácsnál átkelt a Dunán a 3. uk
rán front, és két irányban foly
tatták az előnyomulást: Buda
pest és Pécs irányába. Ennek a 
támadásnak az elhárítására a 
német hadvezetés Pécsre ira
nyította Olaszországból a 44. 

német hadosztályt. de azt már 
nem tudták idejében odaszállí
tani, mert a partizánok a had
osztály szerelvényei előtt Hor
vátországban felrobbantották a 
vasútvonalat. A hadosztály út- , 
közben ugyan kirakodott, de 
már nyilvánvaló volt, hogy a 
szovjet csapatok napokon belül 
elérik Pécset. A hatóság elren
delte a kiürítést. A fűtőházban 
parancskönyvet adtak ki. eb
ben felhívták a személyzetet a 
menekülésre. Ígérték, hogy aki 
családjával együtt áttelepül Né
metországba, azt ott mindennel 
ellátják. 

Kevesen maradtak 

Az üzletvezetőség személyze
tét is felhívták az áttelepülésre. 
de nem fenyegették őket. Des
sewffy üzletigazgató, Gurizzatti 
üzletigazgató-helyettes beosz
tottaitól elbúcsúzott. Akik ma
radtak, azoknak kifizették az 
igazgatóság rendeletében meg
szabott háromhavi illetményt 
is. 

Az utazószemélyzet ekkor 
már nem akart szolgálatba 
menni, attól tartva, hogy elvá
lasztja őket családjuktól az elő
renyomuló front. A Nyilaske
resztes Párt pécsi vezetője no
vember 27-én jelentette a IV. 
hadtest hadműveleti kormány
biztosának, hogy a fűtőházi 
munkások közül aznap 40-en 
nem mentek munkára. a moz
donyvezetők egy része pedig 
elbújt, hogy ne kelljen szolgá
latba mennie ... 

Pécs 1944. november 29-én 
felszabadult. Jóllehet, a sze
mélyzet nagyobb része itthon 
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Otven éve indult meg 
a menetrendszerű villamosüzem 
Ötven éve. 1934. október 

23-án reggel 8 órakor a Keleti 
pályaudvarról Hegyeshalomig 
közlekedő gyorsvonatot a 
40 009. pályaszámú villamos
mozdony vontatta. Ezzel vette 
kezdetét a menetrendszerű vil
lamosüzem Hegyeshalomig. 
Ennek emlékére a tatabányai 
bélyeggyűjtő körök emlékbé
lyegzőt csináltattak a Magyar 
Postánál, amelyet a város úttö
rő- és ifjúsági házában használ
tak. A bélyegzőn, az alkalmat 
feltüntető feliraton belül, Vere
bély László 1883-1959 olvas
ható, középen pedig az alkotó 
képe. 

Verebély László 1883. au
gusztus 27-én született Buda
pesten. A budapesti Műegye
tem elvégzése után az Amerikai 

Pályaszáma: 275 120 

Egyesült Államokban első eu
rópaiként 1909. május l-én sze
rezte meg a villamosmérnöki 
cím használatára jogosító okle
velet. Ezt követően Kandó Kál
mán munkatársaként részt vett 
a Valltelina vasútvo;,al villamo
sításában Olaszországban. Az 
első világháború. amelyben Ve
rebély László több mint 3 évig 
harctéri szolgálatot teljesített, 
csak átmenetileg szakította 
meg alkotó munkáját. 1918 vé
gén alapította meg a MÁV Vo
nalvillamosítási Irodáját és ve
zette 1929-ig, amikor augusztus 
21-én kinevezték műegyetemi 
nyilvános rendes tanárrá. Köz
ben Kandó Kálmánnal együtt
működve létrehozta a Bp. Nyu
gati pályaudvar-Alag közötti 
próbapályát. ahol az első egyfá
zisú. ipari frekvenciájú moz-

donnyal 1923-ban megkezdőd
tek az üzemi próbák. 

Október 11-én Dunaújváros
ban a DÉDÁSZ Üzemigazgató
ságának épülete előtt avatták 
fel Verebély László szobrát. a 
róla elnevezett utcában. 
A bronz mellszobrot. amely Fo
dor Sándor művész alkotása. 
Schiller János a Magyar Villa
mos Művek Tröszt vezérigazga
tója leplezte le, méltatva Vere
bély László elévülhetetlen érde
meit a magyar villamosenergia
gazdálkodás megalapozásában. 

Ezután kamara-kiállításon le
hetett látni az 1909. évi diplo
mát. az 1923. évi próbamozdo
nyon volt kis zászlót, továbbá 
Verebély László munkásságá
nak jelentős számú nyomtatás
ban megjelent publikációját. 

Közlekedéstechnikai emlék Tiszafüreden 
Újabb színfolttal büszkélked

hetnek az idén a városi rangra 
emelkedett Tiszafüred lakói. 
Október 26-án, pénteken, a vá
ros felszabadulásának 40. évfor
dulója alkalmából rendezett ün
nepségsorozat részeként, egy 
gőzmozdonyt állítottak ki a vas
útállomás területén. 

szólt azokról a szakemberekről, 
akik a múlt század végén olyan 
gőzmozdonyokat gyártottak. 
amelyek még ma is üzemképe
sek. 

A most kiállított 275 120 pá
lyaszámú gőzös 1938-ban ké
szült. és 37 év alatt. 1975-ig kö
zel 2.5 millió kilométert futott. 
A mozdonyt a püspökladányi 
körzeti üzemfőnökség vontatási 

Az ünnepséget Tóth Lajos, a 
tiszafüredi városi pártbizottság 
titkára, Kulcsár József vasút
igazgató, Koltyné Löbl Marian
na főmuzeológus és a vasuta- r 
sok jelenlétében Rente Ferenc, 
a városi tanács elnöke nyitotta 
meg. 

Emlékeztetett arra, hogy Ti
szafüred akkor került be a vas
úton keresztül az ország vérke
ringésébe, amikor 1891-ben 
megnyílt a Debrecen-Füzes
abony, majd 1896-ban a Kar
cag-Tiszafüred közötti vasút
vonal. 

Kulcsár József vasútigazgató 
a gőzmozdonyt ünnepélyes ke
retek között adta át a Közleke
dési Múzeumnak. Elismerően 

maradt, az elmentek hiánya ha
marosan érezhető volt. Az üz
letvezetőség II. osztályában 
csak két mérnök maradt, Jakab 
Sándor és Unyi Béla, ezenkívül 
a IV. osztályban egy gépész
mérnök, Major Kálmán. Mind
ez a front után, a helyreállítás 
munkáiban okozott gondot, an
nak ellenére, hogy Pécs térsé
gében csak egyetlen olyan mű
tárgyat robbantottak fel a né
metek, ami a forgalom újraindí
tását különösebben akadályoz
ta. a Villány melletti, magas töl
tések közé épült boltozott hidat. 
A legkényesebb műtárgyak, az 
abaligeti völgyhidak is épen 
maradtak, bár azok robbantá
sát is elrendelte a hadvezetés. 

A robbantás elmaradt 

Amikor Pécs felől megérkez
tek Abaliget állomásra a rob
bantóalakulat katonái, ugyan
akkor érkezett oda Dombóvár 
felől a pécsi üzletvezetőség vas
utasai ból szervezett 107. számú 
üzemszázad szerelvénye is, irá
nyításuk és szándékuk szerint 
útban Pécsre. A századparancs
nok. Gerlei József Abaligetről 
még felhívta Pécset, s beszélt is 
valakivel a forgalmi irodából: 

- Ott vannak már az oro
szok? 

- Még nincsenek, de kime
gyek. körülnézek. 

Aztán hamarosan jött is visz
sza a telefonhoz. 

- Az állomás végén jönnek! 
- mondta. majd néhány perc 
múlva újra szólt: - Itt vannak 
az ajtóban! - ezzel félbesza
kadt a beszélgetés. 

A robbantóalakulat parancs
noka fiatal hadnagy volt. Ger
lei. az üzemszázad parancsnoka 
- Somogyszob pléhgalléros ál
lomásfőnöke. tartalékos főhad
nagy - nagy hanggal szólt ne
ki: 

- Te csak hagyd ezeket a 
hidakat békével, nekem ezekre 
még szükségem van. Nézd, ez
zel a szerelvénnyel én még ke
resztül akarok menni rajtuk. 
Takarodj innen. Majd amikor 
én keresztülmegyek, elintézem! 

A robbantók elmentek. Ger
lei pedig nem intézte el a hida
kat, azok épen maradtak. 

A Pécsre érkezett szovjet vas
úti parancsnok elrendelte, hogy 
a magyar vasutasok a felrob
bantott villányi híd helyébe 
sürgősen építsenek provizóriu
mot. Két hónap alatt elkészült a 
provizonum. Hasonlóképpen 
megépült az eszéki Dráva-híd 
is, melyen az első szovjet után
pótlási vonat megérkezett Pécs
re. 

A vontatásiak a harcok után 
legelőször a fűtőházban néztek 
körül. Két motorvezető, Ara
nyosi Károly és Kassai Károly 
együtt indultak megtudni, mi 
maradt munkahelyükön. Az ál
lomásépület előtt egy BC mo
torkocsi állt: Kassai motorko
csija. Körüljárták a motorko
csit, majd indítani próbálták: a 
motor indult, üzemképes volt. 

Kritikus pillanatok 

Egyszerre csak egy szovjet 
tiszt jött a tolmácsával hozzá
juk. Mikor megtudta, hogy a 
két vasutas motorvezető, ren
delkezett: a motorkocsit üzem
be kell helyezni, mert a szovjet 
parancsnokságnak szüksége 
van rá. 

A két motorvezető, majd ké
sőbb még két váltótársuk hóna
pokig a szovjet vasúti parancs
nokság szolgálatában utazott a 
motorkocsival. Szolgálatuk 
nem volt veszélytelen. Jártak 
1944 karácsonyán a frontvonal
ban Székesfehérvár előtt, jártak 
Kiskorpádnál, ahol a pálya 
egyik oldalán a pályaőr lakásá-

üzemegységének dolgozói UJl -

tották fel, és tették kiállításra, 
megőrzésre alkalmassá. 

Tiszafüred lakói és az átuta
zók is megtekinthetik az állo
másépület mögötti parkban ki
állított gőzöst. amely a maga 
korában Európa egyik leg
szebb. leglátványosabb mozdo
nya volt. 

Dobos Péter 

ban a szovjet katonák, a pálya 
túlsó oldalán a szolgálati épü
letben a németek előőrsei fi
gyelték egymást és a szemben 
lévő frontvonalat: a tőlük alig 
tíz méterre levő ellenséget. 

Ezen a vontató járművön kí
vül még egy-két 375-ös, meg 
22-es „Nyalóka" maradt a fű
tó'házban. Aztán valahonnan 
előkerült egy 326-os is. Később 
előszedték azt a kékre festett 
sínautóbuszt is, ami a háború 
előtt még Neugebauer üzlet
igazgató használatában közle
kedett. Talán a „mozi"-nak ne
vezett gépkocsiszínben vészelte 
át a vihart. A nagyobb gépeket, 
a 324-es, 342-es mozdonyokat 
mind elvitték nyugatra. 

A vonalak állomásain és a 
fűtó'házakban egyaránt min
den vasutas legjobb tudása 
szerint dolgozott, s így a szov
jet csapatok pécsi parancsnok
ságának segítségével már de
cember 18-án elindulhattak az 
első személyvonatok Pécs-Bé
lamonostor, Pécs-Bátaszék 
között, majd hamarosan újabb 
vonalakon is felvehette a vasút 
a forgalmat. Az Új-Dunántúl c. 
pécsi napilap 1944. december 
22-i száma így méltatta a vas
utasság munkáját: 

„A legnagyobb elismeréssel 
kell megemlékeznünk a vas
utasok óriási teljesítményéről, 
mellyel lehetővé vált, hogy 19 
napi megfeszített és fáradsá
got.nem kímélő munka után·si
került ennyire jutnunk. Példát 
mutat a magyar vasutasság ál
dozathozatala és munkakész
sége mindenki számára, és a 
nemzet jól felfogott érdeke kö
veteli, hogy ezt a szép példát 
az élet minden vonatkozásá
ban utánozzuk, és megfeszített 
erővel dolgozzunk az új Ma
gyarország felépítésén. ·• 

Lovas Gyula 
(Folytatjuk) 

GY6RT6L TAPOLCÁIG 

Sötét van. Alig múlt öt óra, 
ám a 19-es Volán győri pálya
udvarán olyan nyüzsgő az élet, 
mint minden hétköznapi hajna
lon. Toporgunk, várunk, míg
nem bejár a 7-es kocsiállásra a 
Győr-Balatonfüred közötti já
rat szép, piros színű busza. 
A győri Volán megadja a mód
ját. Nem küld a Balatonra akár
milyen kocsit. Még ősszel se .. . 

Balatonfüred, MÁV-pálya
udvar. Az ember azt hinné, 
hogy - mert ősz van - gyér a 
forgalom. Ez tévedés. Aki tudja, 
hogy a Balaton ősszel is gyö
nyörű, az ellátogat oda nem
csak nyáron a selymes vízért, 
hanem ősszel is, a csodálatos 
színekért. A győriek - ahogy 
itt mondják - ,,pirosról piros
ra szállnak", mármint a 19-es 
Volán piros színű autóbuszáról 
a MÁV piros motorvonatára, 
amelyet - állítják - kifejezet
ten azért indítanak, hogy a kis
alföldieknek legyen csatlakozá
suk Balatonfüredtől Tapolcáig. 
A „kis piros" ugyanis ezt az utat 
járja. 

Amíg a gyors 
nem érkezik 

Kis piros? Ez így nem pontos. 
A motorvonat ugyanis három
féle előnevet visel. Ha egy ko
csival jár, akkor Kis Piros, ha 
kettővel, akkor Piroska, ha há
rommal, akkor Nagy Piros. 

- Az az igazság - súgja 
egy vasúti egyenruhás fiatalem
ber az egyik érdeklődő utasnak 
-, hogy ez a vonat nemcsak a 
győrieknek, de a budapestiek
nek is kedvező. Amíg a gyors 
meg nem érkezik, addig el nem 
indulunk. 

- És a vonaton, ami Buda
pest felől érkezik, nem kell iz
gulnia senkinek, hogy nem vár
ják meg? - kérdezi valaki el
csodálkozva. 

- Nem. Mi a pesti gyorsvo
natot is megvárjuk. 

- Most a vonat három ko
csiból áll. A légkör családias. Itt 
is majdnem mindenki ismer 
mindenkit. A vonaton a vezető
fülke ajtaja még tárva-nyitva 
áll. Az aprócska helyen két vas
utas a váltásról tárgyal, mert 
műszakváltás van. 

• 

A motorvezetők között a be 
nem avatottak számára rejté
lyes beszélgetés zajlik a szerel
vényről, a motor gyorsulásáról, 
a pálya állapotáról. Harminc
harmincöt évesek lehetnek. 
Hangjukból érződik a felelős
ség, a sokirányú érdeklődés. 
Pár mondat erejéig feltárul az 
életük, a munkájuk. Egyikük
nek egy lánya van, a tizennégy 
éves Kati, a másikuknak meg 
kettő: a hároméves Kati és a 
hatéves Mónika. Az is kiderül, 
melyik gyerek hány cipőt szag
gat évente, milyen könyvek, 
milyen tanszerek kellenek ... 

Büszkék 
a sikerekre 

A családi ügyek után újra a 
munkához kanyarodik a beszél
getés fonala. Eszerint a cseh
szlovák gyártmányú motorvo
nat kifogástalan állapotban 
van. Már több mint kétszázezer 
kilométert futottak vele, de még 
nem volt csapágyjavításuk és 
fődarabcseréjük. Ez nagy szó! 
Méltán büszkék rá, nemcsak 
ők, hanem a Vörös Csillag szo
cialista brigádnak mind a tíz 
zalaegerszegi mozdonyvezető
je. Mert ott élnek, oda tartoz
nak. A tíz mozdonyvezető öt 
esztendeje alakított brigádot, 
de már van egy ezüst, két arany 
jelvényük, és egyszer elnyerték 
a MÁV Kiváló Brigádja címet. 
Most újabb elismerésre pályáz
nak, mert újabb vállalásokat 
tettek hazánk f elszabadulásá
nak 40. évfordulójára és az 
MSZMP XIII. kongresszusára. 
Fő céljuk az üzemanyag-megta
karítás és az üzemkészség 
szüntelen javítása ... 

úgy tűnik, a két motorvezető 
elválik, mert egyikük a táskáját 
rendezi, másikuk a vonat okmá
nyait szemléli. Vagy még
sem? ... Még pár szót váltanak 
arról, hogy mi történt a nyáron 
Zalaegerszegen a Klara Zetkin 
Csecsemőotthonban, azok kö
zött az elhagyott apróságok kö
zött, akiket évek óta patronál
nak, és akik részére az idén -
az egyik kommunista műszak 
idején - három babaházat 

építettek, hadd örüljenek a kis 
elhagyottak ... 

- Gyorsvonat érkezik az 
ötödik vágányra! Kérjük ked
ves utasainkat, hogy a vágány 
mellett vigyázzanak! - közli a 
hangosbemondó. A két vasutas 
kezet ráz. elköszönnek egymás
tól és a kolleginától. aki mind
eddig csendben, szerényen 
hallgatott a vezetőfülke bal sar
kában. és közben elköltötte a 
kis lábaskában magával hozott 
kolbászos, tojásos lecsóját. 

- Kedves egészségére vo
natvezető elvtársnő! - mondja 
neki tréfálkozva a motorvezető. 
aztán megnyugtatja: rövidesen 
ő is reggelizik, de még túl hideg 
a hűtőből kivett tej. Most ide te
szi az ablakpárkányra, és indu
lás után, ha majd egész úton sü
ti a nap. kicsit felmelegszik ... 

A nagymama 
boldogsága 

És a kis unokája hogy 
van? - érdeklődik tovább a 
kolléga, mire a „nagyi" szíve 
feltárul, és pár pillanatra feled
ve felelősségteljes vonatvezetői 
mivoltát családanyává, 
nagymamává válik, aztán bol
dogan újságolja a családi dolgo
kat: 

- A kis trónörökös, Imre, 
ma éppen húszhónapos. Haj, de 
szeret engem a szentem! A lá
nyom, Zsuzsa, nem akar a gyes 
alatt tétlenkedni: beiratkozott 
Pécsre, a Tanárképző Főiskolá
ra. Gyuri fiam meg villanyszer
elő, Jó helye van. Szeretik. 

- Személyvonat indul Ta
polcára a negyedik vágányról! 
Kérjük kedves utasainkat, a 
vágány mellett vigyázza
nak . .. 

A beszélgetés abbamarad. 
A vezetőfülke ajtaja becsukó
dik. És ahogy az az idő elérke
zik, a kis szerelvény lassan, ko
mótosan elindul velünk Tapol
ca felé. 

A vonat vezetője, Szabó Ist
vánné tapolcai. a két motorve
zető Gotthard Imre és Molnár 
István zalaegerszegi honállo
mású vasutasok voltak. 

Sindulár Anna 

Fiatal szakmunkások versenye 

' 

A közelmúltban Ki minek 
mestere vet61ked6soro-
zatot rendeztek az 
tszaki �rműjavftó 
Ozem dízel- és villamos
j6rm0-szerel6i részére. 
A versenyz6k szakmai, 
munkavédelmi, politikai, 
valamint gyakorlati fel
készülts6g0kr6t adtak 
súmot. Képeink a vizsga 
pillanatait 6r6kltették 
meg. 

(Tiitt6 Tibor felvételei) 



Mutíl/JJ &wmrtm.d 

ezüst fokozata 

k1tünter_ésben részesltette: Gittinger 
Tibor oszt vez.h .. MÁV Vezéng„ Járó 
Rudolf om.vez„ Bp. MÁV Terv�ö 
Int dr Kis Zoltán fömunkatárs. MA V 
vezéng„ Ková<lS János oszt.vez. MÁV 
Kózp. Számv1t. Hiv„ Malik K ároly la• 
katost. Bp. Balpart1 Bizt.ber. Fenntart. 
Főn„ Padva József raktámokot. MIS· 
kolt KC'F.A 

Mu11ka Érdemrend 

bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: Becskereki 
�dó 01e$el•mozd. szer„ Debrecen 
Kt.: F . Bóné Sándor múvez„ Jás�r 
tpitögéejav. Üzem. Farkas Béla fékla
katost. Eszak1 JJ.. Üzem. Farkasfalvi 
János mozd.vez„ Nagykaru7.sa KÜF .. 
Fodor Lá57Jó tolatásvcz.. Miskolc 
KOF„ Molná!' János áll.vez„ Balassa• 
gyarmat KOF„ Németh F�nc anyag

vét elezöt. Szombathely JJ. Üzem. Pal· 
)tovits Imre rnllszerész csop.vez., 
Szombathely Bizt.ber. Fennt. Fón., 
A )tazlekedés1 miniszter 

Klvá/6 Munkáért 
k1túnt.etésben részeshette: Antal Sán· 
dor kömüvest. Miskolc tp. és Hídfent. 
Fön„ dr Bagóc-A<y_ LaJos oszt.vez. fó
orvost. Szolnok MA V Kórház és Ren• 
d elöint . Berkf's Sándor gazd. 1g„ Bp. 
Hídépít. Fón„ Békési J6nos tolatás•· 
vez„ Bp. Ferencváros KeF. Császár 
Bl-'11lan ugymt . MÁV Vezérig„ Dóra 
István lámpakez„ Rákos1't'ndezö 
KÜF„ Faz,·kas Józspf elektmlakatost. 
És7.ak1 J.J. Üzem. Fejös Lá.szl<"• mozd.· 
lakat<,s rsop.vrz„ Bp. Kt•lt.>11 KÜF„ 

lf.ijdu Bí·la tii{� mt.. Cwb1wt•n Vas• 
útig„ Ja:hru Ján.os anya1oiazdálk. csop
\"ell Bp. Hídfp. Fiin.. Kiss JÓZ!lt>f 

Miniszteri 

Dicséretben 

részesltette: Agócs Miklósné kö�e
lési vez.. Szolnok JJ. Űzem. Bali Ar· 
� munkaügyi csop. vez., Tapolca 
KÜF„ Be11CZ1k László ügylnt., Szeged 
Vasútig., �lai Ferenc kocsivizsg., Ko
márom KÜF., C!!iki Ferencné föpénz
tárost. Záhony Üzemig„ Gál László 
gépkocs1vez., Bp. Vill. Felsóvez. tp. 
P6n., Gö� Zoltán kersk. hiv., N•gy• 
unizsa KOF .• Gyón Ferenc ütyint„ 

Budapesti Vasútig., iános1 János Die
sel-tnozd.vez., Szombathely KŰF., Já
vorszki György raktárkez. Bp. Tar
közl. és Bizt, ber. _tp. Fön.,Katona 
Gyuláné ügyint., MAV Vezérig., Kato• 
na Péter munkavez., Pécs Pft. Fön .. 
Kocsis István szerelvénylakatost. Bp. 
Kelenföld KÜF„ Kövi Barna lakatost. 
Miskolc Bizt.ber., Fent. Fön., Oláh 
Ambrus munkavez., Béké5t:$•ba Pft. 
Fön„ Oláh Lajosné bels6s m.vez„ 

Debrecen KÜF;""-Rácz Irru-e gépklsé
rót. Debrecen �uF .• Szabó Béla vo
natkez. jegyvizsg„ Hatvan KŰF., �za
lai László mozd.vez„ Szolnok KÜF„ 

Józsa Lászlóné üdülő telepgonclnokot. 
Bp. MÁV Tervez6 Int. 

Nyugdíjas-klubvezetők 

találkozója Szolnokon 

l/6,lszprtani bemutatók a jubileum jegyében 

Szolnokon. a vasutasok mű
velődési házában a vasutas• 
szakszervezet a közelmúltban 
i-endt>T.te meg a nyugdíjasklub
vezetők II. országDs módszerta
ni találkÖZójat. A kétnapos ren
dezvénysorozat egyik program
ja a nyugdíjasok parlamentje 

meg. Ennek témája Szolnok 
közlekedésének felszabadulás 
utáni története volt. 

Vajna Katalin zenetanár le
mezajánhlta arrt volt P4lda, ru>.
gyán lehet komoly zenével és 
mozgalmi dalokkal színesíteni a 
klubfoglalkozásokat. Nagy si-

Ki minek mestere? 

Vetélked6 
Békéscsabán 

Tiízoltási gyakorlat 
Székesfehérváron 

A széke!ifehérvári körzeti üzemfónökség központjában a kö
zelmúltban a szokottnál mozgalmasabb volt a reggel. A városi 
túzotó-parancsnokság ugyanis gyakorlatot szervezett a KÖFÉM 
vállalat teriiletére. Mivel az üzemfőnökség és az állami tűzoltóság 
között már régen kialakult a kölcsönös segítségnyújtás, ez alka
lommal is érvényesítették vállalásukát. 

Reggel 7 óra 30 perckor Rácz Aladár üzemfőnök riasztotta a 
körzeti üzemf6nökség tűzoltóegységét. A tűzoltóvonat a riasztást 
követően hamar megjelent a kívánt helyen, miután 7 óra 45 perc· 
kor - �ormaidőn belül -, elhagy!a az állomást és elindult a 
megnevezett kárhely irányába. A KÖFÉM területére érve a KUF 
túzolt6parancsnoka, Kovács János jelentkezett a túzoltas vezető
jénél, s az eligazítás után gyorsan vé'grehajtották a kapott felada
tokat. Végül 10 óra 15 perckor befejeződött a gyakorlat, s az érté
kelést követően az -alegységek visszatértek készültségi helyükre. 

Tu.nyoci Tibor 

Minden héten örömmel "" 
rom a nyugdíjasklub foglalko-i 
zási napját; ekkor néi&cina, 6i'.á
ra megszűnik körtllö#en& W: 
magány - jól érzem magam a 
hatvan-hetven, velem egykorú 
nyugdíjas között. Sokat beszél
getünk, szívesen hallgatu� or,

vosi, történelmi témájú el6adá
sokat, élvezetesek az útibeszá. 
molók és filmvetítések. 

Sok kiránduláson ves� 
részt. Legutóbb az őrség di 
bes-dombos tájaival ismerked,:, 
tünk. Mi, a szombathelyi jAJ-.: 
mújavító nyugdíjasai ilyenkor 
nem csupán kirándulunk, ha.
rtem tanulunk is. Most mep• 
mertük Pankasz helytörténeti 
gyűjteményét és a szoknyás ha· 
ranglábat. Kováts Béla tanár 
úr lelkesen mesélte el, hogyan 
sikerült a régi haszrtálati f.ár; 
gyakat összegyűjteni. 

További utunkon Avas Kl,l-; 
mánné, az Őrség „tudósa" ka· 
lauzolt. Megmutatta a szala/lJi 
Pityerszert, és elmesélte, ho
gyan éltek ott az emberek: 
A magyarszombatfai Kerámj.a• 
gyárban üzemlátogatáson vet. 
tünk részt. A gyár vezetősége: 
három szakmai vezetőt adott 
mellénk, így jobban megismer. 
hettük a munkafolyamatokat. 
Örömmel láttuk, hogy a gyár 
termékei szépek, ízlésesek. 

Kirándulásunk utolsó állo
mása Velemér volt, ahol meg
néztük az Árpád-kori templo
mot. Avas Kálmánné itt még
egyszer összefoglalta a tudniva
lókat, ezzel rögzítette ismeret'C!
inket. Köszönet illeti őt is, K� 
váts Béla tanár urat, a kerámia• 
gyár vezetőit és mindazokat, 
akik gyönyörű utunkat tanulsá 
gossá is tették. 

A szombathelyi jármúja 
nyugdíjasai közül sokan 
nem is tudnak arról, hogy i 
nagyszerű kirándulásokon 
hetnének részt. Foglalko 
kat hétfőnként tartjuk; sze 
tel várjuk minden nyudíjas 
társunkat egy kis beszélgetés 
kellemes időtöltésre. 

Soós Jóuef. 
nyugdíjas 

A MAV Budapesti Igazgatóság 
szolgálati fönökségeire felveszünk, 

kiképezünk: 
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BÉKÉSCSL.\.BL,\�: 

Á rnunkásrnűvelődés bázisai 
a szocialista brigádok 

Hol vannak a partnerek? 
Ferenct,árosban omladozó falak között is élénk a klubélet 

A ferencvárosi vasutasok 
művelődési központját június 1. 
óta új igazgató, Vajda Ferencné 
irányítja. A fiatal igazgatónővel 
a művelődési központ program
jairól. az eddigi sikerekről és 
gondokról beszélgettünk. 

A táborban nyaranta 100-120 
gyerek talál értelmes elfoglalt
ságot ... 

közösen szeretnénk mielőbb 
pótolni ezt a hiányosságot és a 
könvveket az olvasók rendelke
zésére bocsátani. A művelődési 
központ épülete is felújításra 
szorul. Omladoznak a falak. 
Az épületfenntartási főnökség 
- munkaerőhiány miatt -
nem tudja befejezni a felújí
tást. Technikai színvonalunk 
jellemzője. hogy a házban 
mindössze egy helyiségben van 
földelt konnektor. A színházte
rem világítása tűzrendészeti 
szempontból kifogásolható. El
romlott a fűtőberendezés elzáró 
szelepe is. ezért a hőfokot nem 
lehet szabályozni. 

:\ �ze�Pd1 területi művelődési 
b1zvthá� a közelmúltban k1-
hE·ly1'ZPtt ülésén. Békéscsabán 
\·iz��álta a körzeti üzemfőnök
.,t�� é'> a pályafenntartási főnök
�ég közmüwlődés1 helyzetét. a 
főnökségeken tevékenykedő 
üzemi mü\·elődés1 bizottságok 
munkáJát. 

;\,Iindkét főnökség vezetőjé
nek beszámolójából kicsengett 
az a nagyfokú felelősség. amely
lyel a közművelődés helyi fel
adatainak megvalósításán fára
doznak. E munkában sok segít
séget kaptak a szakszervezeti 
bizottságoktól. A célok megva
lósítása érdekében átfogó. min
denre kiterjedő közművelődési 
ten·et dolgoztak ki. Elemző. ér
tékelő munkájuk során egyes 
fontosabb kérdéseket külön is 
megvizsgáltak és a tapasztala
tok alapján határozták meg a 
konkrét feladatokat. Hogyan si
került ez? Erre a kérdésre kap
tak feleletet a területi művelő
dési bizottság tagjai. 

Hosszú volt az út 

Az üzemfőnökség vezetői so
kat tettek a dolgozók politikai 
ismereteinek gyarapításáért. el
sősorban a párt. a szakszerve
zeti és a KISZ-oktatás kereté
ben. A be1skolázásoknál. a kü
lönböző szemináriumok szerve
zésénél arra törekedtek. hogy 
ne legyen fehér folt. mindenki 
vegyen részt valamilyen alap-. 
vagy továbbképzésben. A poli
tikai oktatások színvonalának 
emelése érdekében az oktatási 
központban lévő szemléltető
eszközöket (film, rádió, magnó, 
stb.) is felhasználták. Meghall
gatták a KTE vasúti szakcso
portjának előadásait is. A politi
kai évfordulók alkalmából ve
télkedőket. kiállításokat szer
vezt'ek. Ezekben a hetekben Bé
kés megye és hazánk felszaba
dulásának 40. évfordulójára ké
szüln.' i·etélkedőket tartanak, 
találkozókat szerveznek a 40 
éL-i•e/ ezelőtt dolgozott vasuta
sokkal. Békéscsabán ma már 
elmondhatják, hogy a munkás
műi·elődés bázisai a szocialis
ta brigádok. S amíg eddig elju
tottak. hosszú utat tettek meg. 
Megváltoztatták a brigádok 
kulturális vállalásainak formá
lis gyakorlatát. A vállalásokat 
összhangba hozták a brigádta
gok érdeklődési körével. mű
veltségi szintjével. A brigádve
zetőket tájékoztatják a kulturá-

lis \·állalások lehetőségeiről. 
írásos ajánlásokat adnak ré
szükre. A \·asutasbrigádok ott 
vannak a megyei közművelődé
si versenveken. eseménveken. 
C-j kezde�énvezésként. · a Jó
zsef Attila s;ocialista brigád 
felhívására 1980-ban megala
kították a szocialista brigád
klubot. A vasutasnapi ünnepsé
gek keretében pedig a forgalmi 
szolgálatnál tevékenykedő Jó
zsef Attila brigád „Ki tud töb
bet Magyarországról·· címmel 
évente vetélkedőt szervez. 

Tanulók napja 

Az üzemfönökség közműve
lődési munkájába bevonják a 
fiatalokat is. Különféle ifjúsági 
vetélkedőket szerveznek. július
ban pedig a nyári üzemi gya
korlaton lévő szakközépiskolá
sok részvételével megrendezik 
a „ tanulók napját"_ Ennek cél
ja az. hogy a tanulók az iskola 
befejezése után ismerősként jöj
jenek vissza a fönökségre. 

Évente 3-4 alkalommal meg
rendezik az „ újfelvételesek 
napját". E napon a fiatalok tá
jékoztatást kapnak az üzemfő
nökség munkájáról. a továbbta
nulási lehetőségekről és választ 
kapnak kérdéseikre is. 

A kisállomások dolgozóinak 
művelődését főként a lakóhe
,lyen vagy a munkahelyen kell 
megoldani. Kapcsolatot terem
tettek ezért Lökösháza, Mező
túr és Orosháza települések 
közművelődési intézményeivel. 
az üzemi művelődési bizottság 
egy-egy tagja pedig patronálja 
az ott dolgozókat. 

A munkahelyi vezetők támo
gatják a munka melletti tanu
lást. Kiemelten foglalkoznak az 
általános iskolát be nem feje
zett dolgozók továbbtanulásá
val. E tevékenységük eredmé
nyeként eddig 54-en tettek sike
res vizsgát. s az elmúlt öt évben 
az általános iskolai végzettség
gel nem rendelkezők arányát 
15.3 százalékról 9.5-re csökken
tették. Középiskolában 29-en, 
egyetemen, főiskolán 7-en ta
nulnak. 

A művelődési munka része a 
kiképzőoktatás és a rendszeres 
szakmai oktatás is. Másfél éve 
heti egynapos gyakorlati kép
zést vezettek be. E helyi kezde
ményezésnek az a lényege, 
hogy a forgalmi és kereskedel
mi szakterületre felvett tanulók 
és kiképzés alatt álló dolgozók 

Kiváló Mintaszervezet 

A budapesti vasútigazgató
ság és a hozzátartozó intézmé
nyek (a Tisztképző, a számviteli 
főnökség) vöröskereszt-szerve
zete október 19-én véradóün
nepséget rendezett abból az al
kalomból. hogy 10 éve segítik 
életmentő vérrel a Heim Pál 
Gyermek Kórházat. 

A megemlékezésen Mikesné 
Kékesi Gizella, a szervezet tit
kára mondott ünnepi beszédet. 
Beszámolt a szervezet eredmé
nyeiről. s azt is elmondta. hogy 

évenként mintegy 100 liter vér
rel járulnak hozzá a kis betegek 
gyógyulásához. A szervezet az 
idén kapta meg tizenötödször a 
Kiváló Mintaszervezet címet. 

Az ünnepség végén tárgy- és 
pénzjutalomban részesítették a 
legjobban dolgozó vöröske
reszt-aktivistákat és véradókat. 
A jutalmakat Tongori Imre 
vasútigazgató, valamint Mikes
né Kékesi Gizella adta át. 

S. R. 

A KISZ volt a házigazda 

Névadó a Déli pályaudvaron 

A Jobbparti Biztosítóberendezési Fenntartási Főnökség 25 
éws történetében először \'állalkozott a KISZ-szervezet névadó 
ünnepség megszervezésére. Elhatározásukkal a gazdasági és tár
sadalmi szervek vezetői is egyetértettek. s végül a XII. kerületi 
Tanács házasságkötő termében hét gyermeket köszöntöttek. (A 
nyolcadik. Palló Ágnes és szülei. sajnos. a kicsi váratlan betegsé
ge miatt távol maradtak.) A névadót a Família iroda példásan 
rendezte meg. 

Az ünnepségen a KISZ-szer\'ezet tagjai fénykép- és magne
tofonfeh-ételeket készítettek. sőt. filmen is megörökítették az ese
ményt. A hivatalos ünnepség után a Déli pályaudvar nagy okta
tótermében a gyermekek szülei. rokonai. a névadók együtt fo
gyasztották el a KISZ-tagok által felszolgált ételt és italt. Moso
nyi József né szolgálati főnök rö\·id beszédben köszöntötte az ün
nepelteket: Sirztár lsti·án szb-titkár és Héjja lsti·án KISZ-titkár 
pedig ajándékokat adtak át nekik. 

heti egy alkalommal honállo
másukon gyakorlati oktatáson 
vesznek részt. Tapasztalataik 
szerint bevált ez a módszer. 
Most a csoportos. tanfolyami ki
képzés szervezésével szeretnék 
elérni. hogy minél több dolgozó 
megszerezze az összes szakvizs
gát. 

A pályafenntartási főnökség 
376 dolgozójának 80 százaléka 
bejáró. akik naponta 20-80 ki
lométert utaznak a lakóhely és 
a munkahely között. E tény 
egyúttal meghatározza a felada
tokat is. A munkaidő utáni kul
turális rendezvényekre. a sza
badidős programokra nehezen 
lehet. illetve nem mindig lehet 
a bejárókat mozgósítani. Pedig 
a vasutas mővelődési ház gaz
dag és változatos programjaira 
mindenkit szívesen látnak. Az 
író-olvasó találkozókon. a zenés 
irodalmi esteken azért ott talál
juk a pft-seket is. 

Nagy gond 
a továbbtanulás 

Legnagyobb gond az okta
tás. Sajnos jelenleg 107 dolgo
zónak. az összlétszám 28 száza
lékának hiányzik az általános 
iskolai végzettsége. Az okok a 
munkaerőhiány kényszerítő ha
tására vezethetők vJSsza. Enne!( 
ellenére mégis eredményesnek 
mondható a főnökség gazdasá

Sokféle program 
- A művelődési ház elsősor

ban a vasutasok kulturális igé
nyeinek kielégítésére hivatott, 
de természetesen programjain 
szívesen látja a kerület dolgo
zóit, fiataljait is - mondja az 
igazgatónő. - Talán az ifjúsági 
klub rendezvényei a leglátoga
tottabbak. A keddi napokon ál
talában filmvetítéseken, előadá
sokon, irodalmi esteken vehet
nek részt a fiatalok. Csütörtö
kön pedig a diszkótól hangos a 
ház. A lakótelepi fiatalok is ide 
járnak szórakozni. 

- Milyen klubok vannak 
még a házban? 

- Nagyon népszerű a nyug
díjasklubunk. A változatos, tar
talmas rendezvényeket 100-110 
nyugdíjas látogatja. Ezen kívül 
van még fotó-, karate-, újító- és 
gyermekklub, valamint a szo
cialista brigádvezetők klubja. 
A gyermekklub három éve mű
ködik sikerrel. Nyáron napkö
zis tábort rendezünk a gyerekek
nek. Reggel héttől délután ötig 
foglalkozunk velük. Étkezést is 
biztosítunk számukra. A térítés 
összege mindössze húsz forint. 

Társkeresők 
A tanulni vágyó vasuta

sok milyen oktatáson vehetnek 
részt? 

- A legnépszerűbb a közép
iskolai oktatás. A Vörösmarty 
gimnáziumból járnak ide a t�
nárok. A hallgatók két év ·alatt 
szerezhetnek érettségi bizo
nyítványt. A munka mellett 
nem könnyű a négyéves tan
anyagot két év alatt elsajátítani. 
ezért a 110 hallgatóból általá
ban csak 30-35-er. jutnak el az 
érettségiig. Művelődési közpon
tunk fenntartása, működtetése 
sok pénzbe kerül. így mi is 
igyekszünk a bevételeket nö
velni. A színház- és klubtermet 
például bérbe adjuk különféle 
rendezvényekre, esküvőkre. 
Nálunk működik az úgyneve
zett „Napfény·· társkereső gmk 
is. A közeljövőben szeretnénk a 
MÁV Tisztképzővel közösen 
számítógépes tanfolyamot is 
indítani. 

- Milyen gondok nehezítik 
a közművelődési munkát? 

- Van egy harmincezer kö
tetes könyvtárunk. Ott már ti
zenhat éve nem volt leltár, kü
lönben könyvtárosunk sincs. 
A szakszervezeti bizottsággal 

Csak közös 
össze/ ogással 
Hogyan lehetne orvosolrn 

ezeket a gondokat? 
- Szeretném. ha a jövőben 

szorosabb lenne a kapcsolat a 
szolgálati helyek. a munkás
szállók és nem utolsósorban a 
körzeti üzemfönökség vezetői
vel. hiszen csak közös összefo
gással lehet jobb eredményeket 
elérni. Az emberek ízlésének 
formálása. a művelődés iránti 
igényük felkeltése nehéz. de 
szép feladat. Ehhez azonban 
partnerekre is szükség van. Se
gítőkész, a művelődés ügyét tá
mogató munkahelyi vezetőkre. 

Tóth Ibolya 

gi és társadalmi vezetőinek a to- f 
vábbtanulásra irányuló erőfe
szítése. 1980-ban a hiányzó ál
talános iskolai végzettségűek 
aránya még 39,5 százalék volt, 

Ádám Tamás 
Író-olvasó találkozó 

s négy évvel később ez az 
arány 11,5 százalékkal csök
kent. 

Középfokú intézményekben 
évente 4-5 fiatal tanul. Elsősor
ban a műszaki jellegű szakkö
zépiskolai továbbtanulást párt
fogolják. Jónak tartják a szege
di oktatási főnökségen folyó 
vasútépítői és karbantartó szak
munkás tanfolyami képzést. Az 
elmúlt két évben tizenöten sze
reztek ilyen szakképzettséget. 

A területi művelődési bizott
ság állásfoglalásában elisme
réssel szólt a tapasztalatokról. 
Különösen az üzemfőnökség � 
közművelődési munkáját emel
te __ ki és úgy döntött. hogy a 
KUF írásos beszámolóját vala
mennyi üzemi művelődési bi
zottságnak elküldi tapaszta
latszerzés céljából. 

Gellért József 

ŐSZ 

Most a levegő 
megfoghatatlan illatok 
gyöngysora 
talán a lányok kezén 
izzó katicabogár 
tüzijáték az arcokon 
titkos harmónia simul 
a csöndre 

sárga esőkabátot 
csörget a szél 
varjak pörölnek 
félve intenek búcsút 
a megbicskázott 
fatörzsek 

Volt szolgálati helyén 

Október 2-án a miskolci kör
zeti üzemfőnökség és a Vörös
marty Művelődési Ház író-olva
só találkozót szervezett. Ven
dégük Vadász Ferenc, SZOT
és József Attila-díjas író volt. 

Vadász Ferenc 20 éves sem 
volt, amikor bckapc.;olódott a 
munkásmozgalomba. Az üldö
zés évei alatt kapcsolatba ke
rült a forradalmi munkásmoz
galom legismertebb képviselői
vel éppúgy, mint az egyszerű 
- a meggyőződésükért a halál 
árnyékában is harcot folytató 
kommunisták százaival. Erre az 
élményre épülnek regényei. 

A találkozó részvevői a Meg
áll a szél, a Karolina 49 szep
tember, és a Nyugtalanságok 
nyara c. regénytrilógiájáról be
szélgettek az íróval. Vadász Fe
renc munkáiban nemcsak a 
nagy társadalmi változások 

Fiatalokat oktat 
a nyugdíjas állornásfonölc 

Marton Józsefre, Veszprém 
állomás közelmúltban nyugdíj
ba vonult főnökére továbbra is 
számít a vasút. Az üzemfőnök
ség vezetőjétől hallottam. hogy 
megkezdik az általános iskolá
ból kimaradt fiatalok toborzását 
a MÁV-hoz. Kisebb feladatok 
megbízása mellett oktatják, ne
velik őket, és amire nagykorú
ak lesznek, megszerzik a szak
vizsgákat. Bíznak abban 
is, hogy közben megszeretik a 
vasutat. Az ilyen fiatalok egyik 
oktatója lesz a már nyugdíjas 
állomásfőnök. Nehezen is talál
tak volna nála alkalmasabb em
bert erre a posztra. 

Az egykori vöröskatona fia 
1945-ben választás elé került. 
Nem politikailag, hiszen a fel
szabadulás után azonnal belé
pett a Magyar Kommunista 
Pártba. Dolgozni vagy tovább
tanulni? - ez volt a nagy kér
dés. 

- Nem sokat tudtam akkor 
még a vasútról - meséli Mar
ton József. - Tapolcán éltem, 
és a helyi csapatban fociztam. 
Nagyon tetszett az ott focizó 
vasutasok összetartása. Ők ja
vasolták. hogy érdemesebb az 

agráregyetem helyett a MÁV
hoz közelíteni ... 

Egyszerű volt? - kérde-
zem. 

Azt nem mondhatnám. 
Először is le kellett tagadnom 
az érettségit, mert a háború 
után nem tisztviselőkre volt 
szükség. Így a saját bemondás 
után elfogadott négy elemivel 
felvettek Tapolcán a MÁV-hoz. 

- Hogyan alakult a sorsa? 
- Előbb a pályafenntartási 

szakaszra kerültem pályamun
kásnak. majd 1948-ban sikerült 
bejutnom a forgalomhoz. Rövid 
idő alatt letettem a szakvizsgá
kat, majd vonatvezető let
tem ... 

Marton Józsefnek 1949-ben 
már nem kellett letagadnia a 
középiskolai végzettségét. Tisz
ti iskolára került. Erről az évfo
lyamról kerültek ki a szocialista 
vasút első káderei. 

- Utána visszakerült Tapol-
-cára? - faggatom tovább. 

- Nem egészen. Badacsony-
tomajba helyeztek forgalmi 
szolgálattevőnek. Később elvé
geztem az oktatótiszti tanfolya
mot, és 1951-ben, az akkori 

Veszprém-külsőre kerültem ok
tatótisztnek. A vasút a város
ban akkor is létszámhiánnyal 
küzdött, így időnként beugrot
tam forgalmi szolgálattevő
nek ... 

Képességeit, szorgalmát felis
merve, az akkor alakuló forga
lombiztonságot ellenőrző osz
tályra helyezték. 1957 elején 
menetirányító lett Veszprém
ben. 

- Nagyon szerettem ezt a 
munkakört - vallja - csak éj
szakázni ne kellett volna ... 

Utána 22 évig vezénylőtiszt 
volt. Akadt olyan időszak, hogy 
300 embert irányított. Tevé
kenységét nagyban segítette. 
hogy sok helyen és sok minden
nel foglalkozott. Összefüggése
ben látta a vezénylés mecha
nizmusát. 

Marton József 1978-tól nyug
díjazásáig Veszprém állomásfő
nöke volt. Politikai indíttatása 
végigkísérte életét. Már Bada
csonytomajban az üzemi szak
szervezeti bizottság titkárává 
választották. Veszprémben 
1965 és 70 között é\ szakszerve
zeti bizottság elnöke volt, majd 
tíz éven keresztül. 1980-ig a for-

mozgatórugóit láthatjuk. ha
nem a háttér kevésbé megvilá
gított pontjai is feltárulnak az 
olvasó előtt. 

A magyar történelem iránt 
érdeklődő fiatalok az 1945 és 
1956 közötti eseményekről tan
könyvek ténymegállapító mon
dataiból értesülhetnek, ezért 
érthető, hogy nem alakul kí egy 
átfogó kép az események moz
gatórugóiról, a folyamat egészé
ről. Ezért olyan népszerűek a 
80-as években megjelent me
moárirodalmi művek, visszaem
lékezések. 

,,Ha kérdeznek bennünket, 
felelni kell" - mondja regény
trilógiájának főhőse, és Vadász 
Ferenc a találkozó résztvevői
nek ugyanolyan becsületesen. 
felelősséggel felelt, mint regé
nyében tette. 

Szabóné Nagy Júlia 

galmi MSZMP-alapszervezet 
titkáraként végzett társadalmi 
munkát. Az utóbbi években a 
szakszervezet propagandistája 
volt. 

Munkájának és politikai elkö
telezettségének elismeréseként 
megkapta a Felszabadulási 
emlékérmet és a Munka Ér
demrend bronz fokozatát. Két 
alkalommal részesítették az Ér
demes Vasutas és egy alkalom
mal a Kiváló Vasutas kitünte
tésben. Nyugdíjazása előtt a 
Kiváló Munkáért miniszteri ki
tüntetést vehette át. 

- A történetnek van egy 
csattanója - mosolyog Marton 
József. - Az, hogy a fiam való
ra váltotta egykori elképzelése
met: kertészmérnök lett. Elvé
gezte a keszthelyi egyetemet, 
de követett a vasútra. Négy 
éve ő a badacsonytördemici 
MÁV-kertészet vezetője ... 

Jakab István 
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Harininc éve az élvonalban MHSZ-klubok 

lövészverseny e Bemutatjuk a B VSC mű- és toronyugró-szakosztályát 

A BVSC műugrószakosztá
lyának legjobbjai az idén má
sodszor vettek részt a svédor
szági Lundban rendezett ran
gos Speedo Kupa versenyen. 
Az egyesület színeit tizenegy él
vonalbeli mű- és toronyugró 
képviselte. A vasutasok az 
1 983-ban elnyert vándordíjat 
ezúttal is megvédték. noha erő
sebb mezSnnvel álltak szembe. 

Egyéniben kimagasló teljesít
ményt ért el Benyák András to
ronyugró. Gerlach Ágnes mű
ugró. Székffy X óra .. B ·· kategó
riás ifi versenvző. Ctóbbi to
ronyugrásban !�győzte az egész 
mezőnyt. A versenyzők egyéni 
eredményeiből állt össze a csa
patverseny győzelme 1s. Kele
men Ildikó sérülése miatt nem 
vett részt a versenyen. 

- Az utóbbi időben keveset 
hallhatunk a műugrókról. Kik 
azok. akik ilyen rangos nemzet
közi versenven 1s kiemelkedő 
eredmények.et érnek el? - kér
deztem Gerlach István vezető
edzőtől. 

- A BVSC műugrói adják a 
magyar válogatott kilencven 
százalékát. Versenvzőink itt
hon PS külföldön ;gyaránt a 
magyar színek képviseletében 
vettek részt a különböző ver
senyeken. A felnőtt és ifi ver
senyzők szereplése mögött 
hosszú távú és módszeres fel
készülés áll. 

Hol. milyen versenyeken 
szerepeltek? 

- Kelemen lldikó köztudot
tan az európai éli·onalba tar
tozik. Számottel'Ő minden sze
replése. Moszkvában március 
20-án az ötödik lett. 

- Csak Kelemen Ildikó kép
viseli a nemzetközi versenyen a 
klubot? 

- Ildikó valóban tehetséges 
.. A·· kategóriás versenyző. aki 
Bolzanóban (Olaszország). az 
elmúlt három évben megnyerte 
az összetett versenyeket. Ezt 
korábban csak ohmpiai bajno
kok voltak képesek megtenni. 

- l\Iilyen versen�·eken vesz
nek részt a BVSC többi műug
ró1? 

- A felnőtt és ifjúsági ver
senyeken kívül az IBV (Ifjúsági 
Barátsági yerseny) az. amely a 
Magyar Uszó Szövetség ér
tékmérőjévé vált a nemzetközi 
Predményességnél. Az IBV-n 
elért 1983. és 1 984. éd eredmé
nyek alapján vesznek részt ez 
év decemberében Kubában egy 
versenyen. 

- Miként álltak össze az el
ső helyet jelentő pontértékek? 

- A hazai mezőnyben csu
pán az OSC a potenciális ellen-

Vízszintes: 1. Hátráltatja a termelé
kenyebb munkát. (Folytatása a 42 füg
gólegesben). 1 3 .  Hold 14 Szóösszeté
telekben nagy. ónás. hosszú 1 5. Ré
gebben a levél vég6ht>z írták. 16 .  Tré
fás ötlet. bemondás (angol). 1 7 .  Szök
kenő. 19. Kiváló katona. 20. Római 4. 
2 1 .  Egy mozdony .. neve··. 22. Hangta
lan v1ditás. 23. Kimondott betű. 24 
Fedd. 25. Görög kilenc. 2'i. SzPmélyes 
névmás. 29 Igazán por? 31 .  Angyal-
1·ang 32 \'issza: vastag bot 34 Férii
név 36. Zenedrámák 38 :\1ost. 39. 
Mezögazdaság1 Pszköz. 40. A máJ vála
d,;ka. -1 1 .  . . .  gon. az L"SA egyik álla
ma 42 Bibliai város. -15. Bútorhuzata
nya!(. -lí.  . . maukus. kérdPzó módsze· 
ni tanítás. 48. i\vílás a falon. 50. 

edovo. régi gyeimekmtézmény. 51 .  
Voltamper. 52. Lakodalom. 54. 52(•mé
lyem. 55. K1csin�·íto képzó. 5í. A tea 
hatóanyaga. 59 Kedn·nc kutyus. 6 1  
Európai nép. 62. Energia 64  Piszkál
ja. nem hagyja békfo. liti. Becéwtl női 
név. Hí. Lennék. hangtalanul. 69. Rit
ka nö1 név. í0. :\hra. · 

Függöleges: l. Af11ka1 város 2. 
Francta g�·armall g�·alogos katona. 3 
Anglia fele. 4. A nát11um wg�"J••le. 5. 
Barátocskám (latm). 6. Kalászos nö
\'l'll\. 'i. :\11kben van. 8. \'1sszake,·e1"l'. 
9. Csúnrn 10. Emlék szél,•1 1 1 .  Lóbc
tegsé,g. 

0

12. Ős. !í. Igásállat. 18. Szám. 
2 1 .  Koncentr:ic1ós tábllr volt .Jugoszlá
viában. 2-1. Orosz uralkodó család volt. 
26. l'\umero. 28 1'övény1 fest,;kanyag. 
29. Ázsiai hegység. 30. Kezdettől fog
\·a. 32. Zenedráma. 33. Nem hasznos. 
sot. 35. Kewrve kt'l. 36. Pók betűi. 37 
Pmtvf&le éneklő madár. 43. Vizet ad. 
H. Veszprém megyei knzség. 46. \'1sz
sza: az emberiség vágya. 48. Burma 
fonirosa. -19. Bunda. 52. . . .  Carolus 
( l 70í - 1 778) svéd term,·szettudós. 53. 
\'6gén bl'tűcseréwl passzol hozzá. 56. 
F,Tl 11,·•v. :;s. X,·1,11 1 1,1;,\s li0 !\lmt az 
, ln tii lp,m unul . n· ,._, n 63. Ma-

Edzés előtt a szakosztály mű- és toronyugrói 

fél. Figyelmet keltő az 1s. hogy 
a hazai bajnokságban a klub ál
tal szerzett összpontszámnak 
egyharmadát a műugró szak
osztály gyüjtötte. 

A férfiaknál Benyák András 
jutott közel az európai mezőny
höz. Technikás. stílusos ugrásai 
esztétikailag is szépek. Somo
gyi Sándor pedig az egyesület 
remén� sé�ei közé tartozik. 
A nőknél Kelemen fldikó mel
lett az ifjú generáció legjobbjai : 
Haász Katalin, Gerlach Ágnes. 
Nagy Ibolya, Cserba Brigitta 
és Székffy Nóra. Természete
sen a közös szereplés mindig 
csapatmunkát takar. Gergelyné 
Zságot Irén. Szauer László 
edzők Gerlach István nélkülöz
hetetlen munkatársai. Ők készí
tik fel a 1 1  élvonalbeli versem·
zőt a nemzetközi szereplések/�. 
A szakosztálv elnöke dr D. Benyák András ugrásra ké-

Szabó Sándo·r. vezetője Szabó szül 

A debreceni MÁV üzemi 
pártbizottság irányítása alá tar
to2ó MHSZ honvédelmi klubok 
idei November 7. Kupa lövész
versenyét november 9-én ren
dezték a DMVSC pálya lőterén. 
A versenyen a vasútigazgató
ság. a debreceni körzeti üzem
főnökség és az építési főnökség 
honvédelmi klubjai, valamint a 
katonai szállítási igazgatóság 
csapatai vettek részt. 

A kupát a kispuskalövésze
ten a vasútigazgatóság honvé
delmi klubja lövészszakosztály
ának csapata nyerte. A egyéni 
győzelmet Orsovszky László. a 
vasútigazgatóság honvédelmi 
klubjának versenyzője szerezte 
meg. 

* 

Az MHSZ lövészklubok ré
szére a miskolci körzeti üzemfő
nökségen is rendeztek vándor
kupa lövészversenyt november 
7-e tiszteletére. A Csokonai úti 
lőtéren tartott verseny győztese 
a vontatási üzemegység csapata 
lett. 

- November 7-ét ünnepel
ték. A miskolci körzeti üzemfő
nökségen november 5-én ün
nepséget rendeztek a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
67. évfordulója tiszteletére. Bo
dola1 Istvánnak. az üzemfőnök
ség párttitkárának beszéde 
után Gávai Pál üzemfőnök ki
tüntetéseket és pénzjutalmat 
adott át a munkáoan élenjáró 
dolgozóknak. 

Miklós. Személyükben 1s hozzá- r---------------------------
értő szakemberek irányítják a 
munkát a műugróknál. 

Az IBV-n. az Ifjúsági Euró
pa-bajnokságon Gerlach Ágnes 
1 6  é\'esen. Pálmai Zsuzsanna 
1 5  évesen ért el megtisztelő he
lvezést. 
· A szakosztályban évek óta 
azon fáradoznak. hogy a válo
gatottak jó eredményeket érje
nek el a nemzetközi versem:e
ken s mielőbb felzárkózza�ak 
az európai élmezőnybe tartozó 
szovjet és NDK-beli verseny
zők mögé. Az edzéseket is en
nek a célnak rendelik alá. Ke
ményen dolgoznak. mmden 
versenyre lelkiismeretesen ké-
szülnek. Edzők és versenvzők 
egyaránt bíznak benne. hogy a 
szorgalmas munka megérleli 
gyümölcsét. 

A BVSC műugrói és torony
ugrói mögött tartalmas múlt és 
ígéretes jövő áll. 

Szöveg: Szabó Béla 
Fotó: Laczkó Ildikó 

gáé. 65. E. É. Y. 66 . •  \ folyadék. 68 Kor 
széll'1 íO. Rang_idzo. 

Beküldendő: \'ízszmtes 1 és folvta-
tásaként a függni, l(Ps 42. 

• 

Beküldési határidő: 1984. decC'mber 
1-1. A megfejtéseket kérjük szerkesztő

Vasútegészségügyi dolgozók 

sportvete1kedője Kenesén 
A Vasutasok Szakszervezete 

Vasú tegészségügyi Szakszerve
zeti Bizottságának sportbizott
sága és a MÁV Kórház Bp. 
MHSZ szervezete és természet
járó szakosztálya. a közelmúlt
ban rendezte meg a III. Orszá
gos Természetbarát találkozót 
és Összetett Honvédelmi Ver
senyét. 

Az idén a balatonkenesei ok
tatási központ adott othont en
nek a népszerü találkozónak. 

Csapatban:  1 .  Bp. TEK és a 
MÁV Kórház veg�·es csapata. 
2. Bp. TEK.. 3. MA V Kórház. 

Egyéniben: 1 .  Dormch Jó
zsef (MÁV Kórház Bp.,) 2. Ko
vács Károly (MÁV Kórház 
Bp .. ) 3. Bacsa Ervin (Bp. TEK.) 

Vasutas birkózóbajnokság 
Csapatban a Szegedi VSE nyerte a pontversenyt 

A vasutas-szakszervezet kul
turális, ag1tác1ós. propaganda
és sportosztály megbízásából a 

Dombóvári Vasutas Munkás 
Sport Egyesület november 
1 7  - 18-án a városi sportcsar
nokban rendezte meg az orszá
gos felnőtt és ifjúsági vasutas
bajnokságot. amely egyben a 
dr. Palotás József emlékver
seny is volt. A két kategóriában 

�� ....,, 97 versenyző mérlegelt. Ebből a 
Egy-egy könyvet nyertek lapunk 20. 

számában megjelent keresztrejtvény 
helyes megfejtéséért: Tóth Endréné, 
Szeged. Zsitva sor 3/b., Csóka József. 
Sopron, Ibolya u. 3., Kováts Judit. 
Veszprém Vasútállomás 82. sz. Utasel-

felnőttek mezőnyét 7 egyesület 
47 sportolója képviselte. 

segünk címére küldeni! 
Az előző keresztrejtvény helyes látó. Kiss Károly. Szerencs. Kandó 

megfejtése: L"zletpolit1ka1 kedvezmt'-- Kálmán u. !. ,  Forgács Imre. Debre-

Eredmények (felnőttek) 48 
kg (2 mduló): 1 .  Horváth (Hala
dás VSE), 2. Dóczy (SZVSE). 52 
kg (4): Tóth (DMVSC). 2. Fodor 
(SZVSE). 3. Romhányi (BVSC). 
57 kg. (5) : 1 .  Kiss (SZVSE), 2. 
Jelenfy (SZVSE). 3. Schuk 
(BVSC). 62 kg (6) : 1 .  Bárkányi 
(SZVSE). 2. Vári (DMVSC). 3. 
Pócsai (SZVSE). 68 kg. (8): 1 .  
Miklós (SZVSE), 2 .  Vásárhelyi 
(BVSC); 3. Ladányi (Nagykani
zsai MAV MTE). 74 kg (4): 1 .  
Péter (SZVSE). 2 .  Ambrus 
(SZVSE). 3. Császár (Haladás 
VSE). 82 kg (5) : 1 .  Erdélyi 
(BVSC), 2. Sipos (SZVSE), 3. 
Sarkadi (DMVSC). 90 kg (4): 1 .  
Ivanics (BVSC). 2. Pradalics 
(Haladás VSE). 3. Tóth (BVSC). 
100 kg (5): 1 .  Illés (BVSC), 2 .  
Bodó (SZVSE). 3. Herczeg (Ha
ladás VSE). + 100 kg (4) : 1 .  Far
kas (BVSC). 2. Horváth 
(BVSC). 3. Széll (SZVSE). 

nyek Szállítótartál�·os forgalom cen. Vasutas u 15. 

Csapatban: 1 .  SZVSE 75. 2. 
BVSC 67. 3. Haladás VSE 24 
ponttal. 

A kétnapos versenj1 megte
kintette Tóth István világbaj
nok és elismeréssel szólt a ren
dezésről, néhány versenyző lát
ványos összecsapásáról. 

- Előadás. A miskolci kör
zeti üzemfőnökségen október
ben négy részből álló előadás
sorozatot mdítottak a szocialista 
brigádvezetők részére. Az első 
előadást Szalav István. az 
SZMT osztályv�zetője tartotta 
.. A szakszervezetek és a szocia
lista brigádok kapcsolata ·· cím
mel. 

Önkéntes határőrcsoport. 
A rákosrendező1 körzeti üzem
főnökségen november 14-én 
önkéntes határőrcsopmt ala
kult. Az ebből az alkalomból 
rendezett ünnepségen, az illeté
kes határőr parancsnokokon kí
vül megjelentek az üzemfőnök
ség gazdasági és társadalmi ve
zetői 1s. A határőrcsopmi veze
tője Szalai László szb-titkár lett. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A kecskeméti vasutasok nyug
díjascsopo1tja a közelmúltban 
taggyűlést tartott. amE'lyen 
Kassai Kálmán. a csoport elnö
ke számolt be az eddig végzett 
munkáról. Elmondotta többek 
között. hogy az idén 20 özvegy 
kapott tízezer. 1 7  nyolcvan 
éven felüli nyugdíjas 1 1  500. és 
22 nyugdíjas 1 1  ezer forint se
gélyt. 

- Kiállítás a pályaudvaron. 
A l\11skok-Tiszai pályaudvar ol
vasó-\·aro termében kamara
kiállításokat rendeztek Vasutas 
amatőr fórum címmel. A vas
utasok Vörösmarty Művelődési 
Háza Ficzert> László Képzőmü
vészeti Körének tagjai mutat
koznak itt be alkotásaikkal. 

--:- Pályaválasztási napok. A 
MA V központi munkaerő-felvé
teli iroda székesfehérvári kiren
deltsége október 1 .  és 1 8. között 
pályaválasztási kiállítást és ta
nácsadást rendezett a vasuta
sok Vörösmarty Művelődési 
Házában. Az általános iskolá
sok filnwk, fényképek és vasúti 
szakembf•rek segíbégével is
merkedhettek meg a vasúti 
munkakörökkel és szakmákkal. 

- Munkásőrök a gyereke
kért. A hatvani munkásőrt>gy
ség vasutas szakasza az 5-ös 
számú Általános Iskola udva
rán tizenhárom fát ültetett el. a 
város felszabadulásának 40. év
fordulója alkalmából. A facse
metéket a MÁV-kertészettől 
kapták. Az egység már több 
éve patronálja a Radnóti Miklós 
úttörőcsapalot. és sok társadal
mi munkát végeztek az iskolá
ban. 
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- Vetcránklub. A miskolci 
Vörösmarty Művelődési Ház
ban tavaly alakult meg a vete
rán vasutasok klubja. Tagjai 
egy év alatt eredményes mun
kát \·égeztek. helytörténeti kiál
lításokon gyarapították ismere
teiket. több vidéki múzeumban 
is jártak. Az év végén a klub jö
vő évi programját dolgozzák ki. 

- Találkozó. A szentesi kör
zeti üzemfőnökség szakszerve
zeti bizottsága a közelmúltban 
találkozót rendezett a nyugdíja
sok részére. Az ünnepségen 
250-en jelentek meg. Gulyás 
Ferencnek, a szegedi területi 
szakszervezeti bizottság mun
katársának üdvözlő szavai után 
vendégül látták a nyugdíjaso
kat. 

- Szabás-varrás tanfolyam. 
A székesfehérvári vasutasok 
művelődési házában november
ben szabás-varrás tanfolyamot 
indítottak haladó fokon. A tíz 
foglalkozásból álló kurzus csü
törtökönként fél öttől este hét 
óráig tart. A résztvevők a nad
rág és blézer szabását, varrását 
tanulják meg. 

Halálozás 

Ho„szan tartó. i,úl}O" beteg�ég 
után november 13-án 53 éw„ ko
rában elhun'l-t Wei�z Ede. Tatahá
nya-.\J„ó �olt állomá�főnöke. 
W ei„z Ed(• l 9:l l -ben ..,zületett 
\larcaltőn. \ Pápán meg»zerzell 
középiskolai érett;.égi után 
Oroszlán'!- állomásra került for
galmi g)�kornoknak. A szak-, iz,
�ák meg!>zerzé„e után Körn}én. 
majd Tatahán,-a- \Ji,ón dolgozott 
forgalmi „zol�álatte'l-ői bem,ztás
ban. 1958-tól több mint tíz é'l-ig el
látta az állomá„ párttitkári teen
dőit ii,. 1 979-ben nevezték ki he
l}ettes főnökm•k, későhb állo
má„főnök lett. 

Temet,...,e november 22-én ... olt 
a Tatabán,-ai köztemetőben. 

Köszönetnyilvánítás 

Lzúton n101ulunk kö-,zönt•tet rnind· 
azoknak. akik ,un•lf'll férjem. rd,•v 
apá1n. Házi lrnrt• lPn1f"té�én ré.,.zt '\-�I· 
lek. ,:, fájdalmunkal en�híteni i,o.e
keztek. Er1l1·11wi1. ;� ,:, i  ,a,úti ,zol11:á
latát a celldöm;;\ki ii1emfönök,t'j1: k<'p
, i,dője ml'ltatta húc,úbt>,zédt'!wn. 
\ nwgemlrk1•z1',ér1 kö,zönetét fej.-zi 
ki a g)á,zoló e,alád. 

Ün. Házi lmrfo.: 
Házi Lá,zló 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném törökbálinti kétszobás 
komfortos. kertes. első emeleti :\1Á \' -
bérlakásomat budapesti egy�zobás 
összkomfortos tanácsi lakásra. Erd,•k
lödm munkaidöben vasútüzemi tell'fo
non, 01 56- 1 1  vagy 684-079 városi tdr
fonszámon, Kovácsné Szombatv Gi-
zella. 

· 

Elcserélném Budapest. KerC'pl'Sl 
úton levő 2.5 szobás. villanyfűtt\ses. tl'
lefonos. IV emeleti .(új lift van). 98 
négyzetméten•s MAV-bérlakásomat 
Rákospalotán levő egy plusz k?t fél
szobás vagy a k�rtes házakban 3-4 
szobás lakásra. ErdPklődni lehet a 
138-1-10-es trldonszámon 14� 18 óra 
között. 

Elcserélnék Zamárdi állomáson levő 
2 szobás, koll)fortos. 60 négyzetméte
res, kertes MAV-bérlakást. kecskemé
ti egy- V!!g� kétszobásra vagy garzon
lakásra . .Erdeklödm lehet öz,· Gáti La
josné, K<>cskemét, i\Yíri u. 21 .  Trlefo
non: í6-24964 az esll.órákban. 

Elcserélnék kisvárdai két és fél szo
bás. 64 négyzPtméteres. komfo1ios. II. 
emeleti MAV-bérlakást budappsti kt•t
szobásra. Kt'>tszáz négyszögöl víkend
telket is adhatok. Erdeklődm lt>het 
egész nap a 423·892 telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapest, Fürt>d1 lakó
tt>lepen levő másfél szobás, 1. emeleti 
tanácsi lakást t'-s 1 szobás, komfortos. 
földszintes, Népstadionnál levő örökla
kást család, házra. Kizánílag Buda
pPst terülc•tén. Mindkét lakásban tek
fon. Érclc-klödnt kizárólag este í óra 
után a 640-355 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest Keleti pálva
udvarnál lt>vő VIII. házban földszinti. 
96 négyzetméteres kétszobás. komfor
tos. gázfiitésrs MÁV-bérlakásomat bu
dapesti 1 - 3  szobás személyi tulajdo
nú vagy tanácsi lakásra. Erdeklődm 
telefonon 1 1  és 1 3  óra között a 340-495 
számon. Levélcím: Vas Nándorné. 
1081 Budapest. Rákóczi út 73. II. 2'a 

Elcserélném Budapest XI ker Ke
lenföldi u. 20- 28. 1. emelell. k<'lszo
bás. összkomfortos. utcai. gázfüté,es, 
54 négyzrtméteres. telefonos MÁV
bérl!!kásomat nag�·obb tanácsi lakás
ra. Erdeklódm a 662-841 telefonszá
mon. 

Elcserélnék Budapest XV . .  Rákos út 
102. X. 63. alatt !Pvő 1 plusz két fél szo· 
bás. összkomfortos MÁV-bérlakást 
egy garzon és egy 1 .5 szobás. össz
komfortos lakásra :vlÁ \'-dolgozó,·al. 
Tanácsi lakás 1s lt>het. Minden ml•gol
dás érdekel. Szabó Bt'-láné. 

Elcserélném két szoba plusz hálófül
kés. 60 négyzetméteres. 1. emrleti, te
lefonos. komfortos MÁV-bérlakáso
mat két- vagy háromszobás tanácsi 
bérlakásra. Cím: Arató János. 1095 
Budapest. Soroksári út 13. Telefon: 
133-155, estP 18 óra után. 

MAGY� VAStrrAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
s�erkenti a szerkesz\6 bizottság 
Felel&; nerkesztó; Visi Ferenc 

Szerlreszt&ég: 
1068 Budapest Vl. Bencmr u. 41. 

Telefon, városi: 229-872 
úzenú: 19-77 

Kiadja és terjeHli 
a Népszava lAp- és KilnyVl<lad6 

1553 Bp. XIII .• V6d út '13. 
Telefon: 497-8&0 

Postafiók: f3 � 
Felel& ldad6· 

Klss Jeru\ ípqal6 
El6fiietésl dfJ eflY "1re! M fannt 
lgymmlasúm: MNB - 11 111 

84-5844. Szikra Lapnyomda. 
Búdapest 

Pelel& -w!. 
Cailndn 7.olWI � 
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Új főtitkára van Otvenéves a Inoszkvai Inetró 
a nemzetközi szövetségnek Kiállítás a Közlekedési Múzeumban 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének adminisztratív 
bizottsága Moszkvában tartotta 
36. ülését. A tanácskozáson 23 
ország és két nemzetközi szer
vezet képviseletében 44 küldött 
vett részt. Az ülés napirendjén 
a nemzetközi szövetség egyéves 
tevékenysége, a munkanélküli
ség leküzdésére irányuló akció
sorozat eredményei, a közleke
désben dolgozó nők problémái, 
a jövő évi munkaterv és költ
ségvetés, a IX. Nemzetközi 
Szakmai Konferencia előkészü
letei, valamint egyéb, aktuális 
témák szerepeltek. 

Az ülést Georges Lanoue, a 
szövetség elnöke nyitotta meg. 
Bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy a szövetségnek hozzá kell 
járulnia a nemzetközi helyzet 
javításáért folytatott küzdelem
hez, ezáltal is javítva a közleke
dési dolgozók helyzetét. ,.Jelen
leg a kapitalista országokban a 
dolgozók mozgalma egyre je
lentősebb erőt képvisel, és ez 
érvényes a közlekedési ágaza
tok dolgozóira is. A dolgozók el
lenzik azokat az irányítási rend
szereket; amelyek a jelenlegi 
válsághoz vezettek ... " mon
dotta. 

Az elnöki megnyitó után a ta
nácskozás résztvevői egyperces 

K. C. Mathewet 

néma felállással adóztak a nem
rég elhunyt Kuróczi Gyuláné, 
a nemzetközi szövetség nőbi
zottsága elnöke, valamint Mark 
Voltchenko, a nemzetközi szö
vetség egyik korábbi titkára 
emlékének. 

Ezután Debkumar Ganguli, 
a szövetség főtitkára tartott vi
taindító előadást. Az értekezlet 
főbb céljainak felvázolása után 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a munkanélküliség fenyegető 
veszélye ellen és a világbéke 
védelmében folytatott küzde
lem napjaink munkásmozgal
mának elsődleges feladata. 

- A nemzetközi szövetség
nek képessé kell válnia arra, 
hogy a világ különböző részein 
folytatott küzdelmeket koordi-

nálja és a meg/ e lelő szolidari
tási akciókat megszervezze -
hangsúlyozta a főtitkár, majd 
így folytatta: - Ma minden ko
rábbinál nagyobb szükség van 
a nemzetközi osztályszolidari
tásra, amely a szakszervezeti 
küzdelmek sikerének legalap
vetőbb záloga a tőke összehan
golt támadásával szemben. 

A tanácskozáson huszonhár
man mondták el véleményüket 
az egyes napirendeknél, majd 
egyhangúlag elfogadták az elő
terjesztett határozatokat, töb
bek között a béke és leszerelés, 
a szolidaritás, a Közel-Kelet, az 
angol bányászsztrájk és egyéb 
aktuális témákban. 

Az ülés résztvevői végezetül 
személyi kérdésekben döntöt
tek: Debkumar Gangulit, aki 
1969-től 1984-ig töltötte be a fő
titkári funkciót, érdemei elisme
rése mellett, SZVSZ..titkárrá 
választása miatt, felmentette 
tisztségéből. Helyette K. C. 

Mathewet, az Indiai Közlekedé
si Dolgozók Országos Szövetsé
ge alelnökét, az Össz-Indiai 
Szakszervezeti Kongresszus 
Munkabizottságának tagját vá
lasztották meg a nemzetközi 
szövetség főtitkárává. 

B.Z. 

A modernizálás nem lehet ürÜgJ' az elbocsátásokra 

A CGT cselekvésre szólítja 
a francia InunkástÖinegeket 

A Franciaországban kiala
kult társadalmi és gazdasági 
helyzet nagyfokú nyugtalansá
got és elégedetlenséget vált ki a 
dolgozókból. . Az életkörülmé
nyek ugyanis tovább romlanak: 
csökken a vásárlóerő, emelked
nek az árak, növekszik a mun
kanélküliség, egymás után zár
nak be üzemeket. 

A munkaadók egyidejűleg fo
kozzák támadásaikat a meg
szerzett jogok és társadalmi ga
ranciák ellen, megakadályoz
zák. hogy a dolgozók és szak
szervezeteik beleszóljanak a 
döntésekbe, a rendőrség erő
szakosan lép fel a szakszerveze
ti aktivisták ellen, amint az a 
Citroen-Aulnay esetében is tör
tént. Egyre erőteljesebben érvé
nyesül a „nadrágszíjmeghúzó" 
politika. miközben szervezik az 
,,ipar leépítését", vagyis az or
szág és egyes körzeteinek a 
gazdasági élete szempontjából 
nélkülözhetetlen nagyipar szek
torainak a visszafejlesztését. 

A HALADÁSÉRT 

A CGT szerint a modernizá
lás nem szolgálhat ürügyül az 
elbocsátásokra és az üzemek 
bezárására. Lehet találni olyan 
igazságos és hatékony megol
dásÓkat, hogy a foglalkoztatás 
mindenki számára, de különö
sen a fiatalok számára biztosít
va legyen. Nyilvánvaló, hogy a 
francia iparnak - éppen úgy 
mint más országokban - a fej
lődése érdekében szüksége van 
technológiai változásokra, kö
vetnie kell a tudomány és a 
technika fejlődését. A CGT-nek 
és a szervezett dolgozóknak az 
a véleményük, hogy ezeknek a 
technológiai változásoknak 
nem kell az ipar és a gazdaság 
hanyatlásához, a nők és a fér
fiak munkanélküliségéhez ve
zetnie. Ellenkezőleg: a nélkü
lözhetetlen korszerűsítés lehe
tővé teszi egy új ipar kialakítá
sát, mindenki számára biztosít
ja a munkát, kedvező hatást 
gyakorol az üzemi demokráciá
ra, s megfelel az egész ország 
és a dolgozók érdekeinek. 

A CGT számára nincs más 
út, mint a harc. Mint osztály
harcos szervezet önálló, függet
len erőként szervezi a harcot a 
dolgozók és a társadalmi hala
dás érdekében. 

hol, ahol ez lehetséges, közösen 
lépnek fel, ennek hiányában 
azonos módon, vagy megközelí
tően cselekszenek. De minden
képpen a CGT szervezi ezeket 
az akciókat és minden körül
mények között a dolgozók dön
tenek." 

A követelések demokratikus 
megfogalmazása és a harc for
mái nem képezhetik egyes em
berek ügyét. Ez a magyarázata 
annak a széles körű mozgósí
tásnak, amelyet a CGT a dolgo
zók körében az üzemektől, iro
dáktól. munkahelyektől, lakó
körzetektől, megyéktől kezdve 
országosan kifejt. Egyre több 
azoknak a találkozóknak a szá
ma, ahol a dolgozók és az akti
visták kifejezik véleményüket, 
és meghatározzák harcuk főbb 
területeit: e nagy, őszi társadal
mi „évadnyitó" idején. 

A MA FELADATAI 

Ezek a főbb területek: a bé
rek, a vásárlóerő és a foglalkoz
tatás; a munkaidő, az egészség
ügy és a társadalombiztosítás; 

A Moszkvai Politechnikai 
Múzeum a moszkvai metró 50 
éves évfordulója alkalmából 
vendégkiállítást rendezett Bu
dapesten, a Közlekedési Múze
umban. A kiállítást december 
7-én Vladimir D. Spitsin, a 
Moszkvai Politechnikai Múze
um igazgatója nyitotta meg. 

* 

. Az SZKP Központi Bizottsá
ga 1931. júliusi ülésén határoza
tot hozott Moszkva rekonstruk
ciójáról, s ennek keretében a 
metróhálózat kiépítéséről. Az 
építkezés tervezésére, kivitele
zésére a METROSZTROJ vál
lalatokat hoztak létre. A metró 
vonalhálózatának tervezésekor 
ragaszkodtak a város történel
mileg kialakult sugárirányú és 
körkörös fejlődési struktúrájá
hoz. Az első vonalakat a legerő
sebb forgalmi irányok teher
mentesítésére építették, az állo
másokat a. legforgalmasabb út
kereszteződéseknél és a nagy 
tereken helyezték el. 

Még 1931-ben megnyitották 
az első aknát a Ruszakov utcá
ban. Az első vonal építését 
1932-ben kezdték meg, s a 11,2 
kilométer hosszú szakaszt 13 ál
lomással a Szokolnyiktól a 
Krím térig, elágazással a Szmo
lenszk tér felé 3,5 év alatt készí
tették el. 1934. október 15-én in
dult el az első próbavonat a pá
lyán. 1935 februárjában jelent 
meg a vonalon az egyenruhás 
személyzet, s 1935. május 15-én 
nyitották meg a metrót a közön
ség számára. 

Az első vonalak mélyvezeté
sűek, 30-40 méter mélyen 
épültek, hagyományos bá
nyászati módszerekkel, fa- és 
betonmerevítésekkel, törede
zett mészkőrétegekben, mert a 
város műemlékekkel beépített, 
sűrűn lakott központja alatt hú
zódnak. A második szakasz első 
része 1936 decemberében nyílt 
meg az Arbat vonalában Szmo
lenszkája állomástól a Kijevi 
pályaudvarig . 

Az építés második ütemében 
már 30 fúrópajzs dolgozott a 
vonalon. Ebben az időszakban 
alkalmaztak először öntöttvas 
tübbingeket az alagutak bélelé
séhez. Kidolgozták a három 
boltíves, 9,5 méter átmérőjű 
oszloppilléres állomástípust. Az 
alagútépítés üteme havi 
75-100 méterre nőtt. Ez a sza
kasz külön hídon átszeli a 
Moszkva folyót is. 1938 márciu
sában nyílt meg az arbati su
gárvonal folytatása, az úgyne
vezett Pokrovszkij rádiusz, 3,2 
km a belvárostól a Kurszki pá
lyaudvarig. 1938 szeptemberé
ben pedig a Gorkij rádiusz a 
Szokol lakótelepig, 9,5 km hosz
szan. 

A harmadik szakasz 14 km a 
Szverdlov tértől a Pavelecki pá
lyaudvarig és a Kurszki pálya
udvartól az Izmailovszkij par
kig. Az 1944-es háborús évben 
kezdték meg a nagy körgyűrű 
megépítését, a negyedik sza
kaszt. Ez 20 km hosszú. Ezzel 
60 km-re nőtt a vonalak összes 
hossza. Mélyvezetésű és a 
Moszkva folyó alatt négyszer 
megy át. Ez a vonal a város 7 
pályaudvarát köti össze, to-

Ünnepségsorozat, koszorúzás 

Hámán Kató születésének 
1 0 0. évfordulója alkalmából 

Hámán Katóra emlékeznek a Mező Imre úti temető Munkás
mozgalmi Phanteonjában. Középen Gyócsi Jenő elnök és 

dr. Juhász Zoltán titkár 
(Óvári Árpád felv.} 

tője leplezett le - Csorba Ka
talin szobrászművész alkotása. 
A megemlékezés koszorúját 
Tolnai Ildikó titkár és Feleki 
Pál, szakszervezetünk alelnöke 
helyezte el. 

Tizenöt órakor kezdődött a 

vábbá Moszkva 18 kerületének 
összes sugárútját keresztezi. A 
Nagy Honvédő Háború alatt 15 
millió ember talált menedéket a 
metró alagútjaiban. 

A metróvonalakra épült első 
kdfsik, az úgynevezett „A" tí
pus 54 tonna súlyú, 16 m hosz
szú volt, 1,8 m széles ajtókkal, 
műbőr borítású belső falakkal, 
benne 52 ülő- és 120 állóhely 
volt. Kezdetben 2,5-5 percen
ként közlekedtek a vonatok, 
1938-tól csúcsforgalomban 2 
perc, ma 1,5 perc a követési idő. 
Átlagsebesség 38 km. A nyom
táv megegyezik a szovjet vasu
takéval, 1524 mm, a vágányo
kat 43,56 kg/in súlyú és 12,5 m 
hosszú sínszálakból építik. Az 
egyes állomások peronhossza 
155 m, és 8 kocsis szerelvények 
befogadására alkalmasak. 
A mozgólépcsők általában 4 ka
rúak, sebességük 0,95 m/sec. 

A nálunk is használt „E" tí
pusú kocsik súlya 35 tonna, a 
legújabb szovjet metrókocsi pe
dig csak 29 tonna súlyú, de be
fogadóképessége 300 utas. 
Hossza 18,8 m, légkondicionált, 
légrugózású, automatikus ve
zérlőberendezése 90 km/h se
besség elérést teszi lehetővé. 

A város fejlődésével párhuza
mosan épülnek ki ezután a to
vábbi vonalszakaszok. A jelen
leg tervezett teljes hálózat hét 
átmérős irányú vonalból, egy 
belső és egy külső körvonalból 
áll és kb. 320 km hosszú lesz. 
1980-ig ebből 192 km épült 
meg, 115 állomással. A szállítá
si teljesítmény 2318,2 millió 
utas évenként. 

KISZ-névadó ünnepség, ame
lyen az üzemfőnökség KISZ
szervezete felvette a Hámán 
Kató nevet. A kéthetes ünnep
ségsorozat a KISZ-szervezet ál
tal rendezett névadó bállal zá
rult. 

November 29-én a Nyugati 
pályaudvaron, Rámán Kató 
szobránál Pallos György, a vas
utas-szakszervezet kulturális, 
agitációs, propaganda- és sport
osztályának vezetője tartott ün
nepi megemlékezést, majd a 
vasutas-szakszervezet központi 
vezetősége nevében dr. Juhász 
Zoltán titkár és Kajcsa József 
alelnök helyezte el a megemlé
kezés koszorúját. 

November 30-án, a Mező Im
re úti temető Munkásmozgalmi 
Panteonjában is megemlékez
tek Rámán Katóra. A koszorút 
dr. Juhász Zoltán titkár és 
Gyócsi Jenő elnök helyezte el. 

December l-én Hatvan állo
máson, Hámán Kató emlék
táblájánál Gadanecz Béla, a 
Vasúti Tudományos Kutató In
tézet tudományos főmunkatár
sa mondott ünnepi beszédet. 
A megemlékezés koszorúját Fe
jes István és Juhász Ferencné 
elnökségi tagok helyezték el. 

December l-én, 14 órakor 
Rámán Kató szülőházánál, 
Kompolton is ünnepi megemlé
kezést tartottak. Ott szakszer
vezetünk képviseletében Kaj
csa József alelnök és Pallos 
György osztályvezető helyezte 
el a koszorút. 

A CGT. Franciaország legje
lentősebb szakszervezeti köz
pontja, még erőteljesebb cse
lekvésre szólítja fel a munkások 
széles tömegeit' Az őszi évad
ban számos nagygyűlést szer
veztek Franciaországban. 
A CGT főtitkára, Henri Kra
sucki ezzel kapcsolatban hang
súlyozta: 

"
A dolgozók közös 

akcióinak még hiányzik a va
lódi súlya. Három év telt már 
el, a helyzet nem javult, és mi, 
dolgozók, nem a valódi súlyun
kat éreztetjük a mérleg serpe
nyöjéberi.." 

A francia dolgozóknak napja
inkban a legfontosabb kérdés 
az, hogy követeléseiket elfogad
tassák a kormánnyal és a mun
kaadókkal. A CGT számára a 
baloldal 1981. évi hatalomra ju
tása még ma is lehetőséget je
lent, hogy a dolgozók követelé
seinek megfelelően a körülmé
nyek megváltozzanak, amely
hez az 1981. évi májusi válasz
tásokkor nagy reményeket fűz
tek. Amint azt H. Krasuc ki is 
hangsúlyozta: "A változás lehe
tősége még fennáll." 

az 1985-ös állami költségvetés Rámán Kató születésének 
felülvizsgálata, amely növeli a 100. évfordulója alkalmából ün
munkanélküliséget és tovább nepségeket rendeztek a MÁV 
szigorítja a gazdaságot; s a több szolgálati helyén. Rákos
szakszervezeti szabadságjogok rendező körzeti üzemfőnöksé
védelme. Franciaország dolgo- gen, a november 16-tól decem
zói a CGT-vel együtt fogalmaz- ber l-ig tartó ünnepségsoroza
zák meg a jelen feladatát: meg- tot és az emlékkiállítást Tolnai,--------------------------

teremteni a feltételeket követe- Ildikó, a vasutas-szakszervezet 
léseik teljesítéséhez. titkára nyitotta meg. Másnap, 

A CGT aktivistáinak és tag
ságának a mozgósítása: az autó
iparban. a bányászatban és szá
mos más üzemben, mint példá
ul a Creusot-Loire-ban, a hajó
építő gyárakban, az acélipar
ban stb. kirobbant követelési 
harcok azt mutatják, hogy meg
értették a CGT-t, azaz, hogy 
semmi sem megváltozhatatlan, 
ha a dolgozók is közbelépnek. 

A gazdasági és társadalmi 
helyzet, s annak súlyos követ
kezményei nem végzetszerűek. 
Ezek annál is inkább elviselhe
tők, mivel Franciaországban 
ma mégvannak a másként cse
lekv�s eszközei és lehetőségei. 

KÖZÖS AKCIÓK 
Franciaországban a gazdasá-

� és társadalompolitika követ
kezményeiről és a munkaadók 
magatartásáról szólva Gérard 
Alezard, a CGT gazdasági kér
désekkel foglalkozó titkára a 
végrehajtó bizottság legutóbbi 
ülésén a következőket mondta: 
,,A dolgozók jogosan védekez
nek . . . Csak az akciók hoz
hatják mozgásba a dolgokat, 
bármi legyen is a téma, társa
dalmi vagy gazdasági . . . Bár-

- november 17-én - került Habár a franciaországi gaz- sor Rákosrendező állomáson dasági és társadalmi helyzet jo- egy emlékmozdony átadására. gosan aggasztja a CGT-t és ak- A kiállított 4'24 005-ös számú tivistáit, nem akadályozza meg 
őket abban, hogy eleget tegye- mozdony hatvan évvel ezelőtt 

indult útjára, és összesen 25 nek nemzetközi kötelezettsége- millió kilométert futott. iknek és felelősségüknek. November 23-án veteránta-
Néhány példa erre: a CGT az lálkozóval, november 24-én pe

angliai bányászok sztrájkjával dig Országos Vasutas Munkás
kezdet óta szolidáris, pénzügyi mozgalmi Vetélkedő döntőjével támogatást is nyújt nekik, részt folytatódott az ünnepségsoro
vesz az SZVSZ által szervezett zat. A versenyt Mátészalka állokülönböző akciókban, számos más csapata nyerte. Második a megmozdulást szervez a chilei rákosrendezői, harmadik pedig dolgozók, az apartheidtől szen- a pécsi KÜF csapata lett. 
vedő dél-afrikai fekete bőrű la-· November 30-án került sor 
kosság és a török szakszerveze- az ünnepségsorozat záró ese
ti aktivisták érdekében. ményeire. Az egész napos prog-

Ezen túlmenően folytatja ak- ram tíz órakor Rámán Kató 
cióit a béke és a leszerelés érde- szobrának leleplezésével és ko
kében, s kezdeményezéseivel szorúzásával kezdődött. A szo
hozzájárul a népek közötti ha- f>or - amelyet dr. Szabó Mik-
rátság erősítéséhez. lós, a vasutas-szakszervezet 

Baranyai Zoltán közgazdasági osztályának veze-

Kiállítás a Nyugatiban 
,,A szovjet és a magyar vas

utak közötti tudományos-mű
szaki együttműködés" címmel 
nyílt fotókiállítás november ele
jén a Nyugati pályaudvar utas
csamokában. 

A kiállítás gondolata a Ma
gyar-Szovjet Baráti Társaság 
tagcsoportjainál - a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézetben és 
a Keleti csomóponton fogalma
zódott meg a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évfordu
lója tiszteletére. A fotókat a két 
MSZBT tagcsoport szocialista 
brigádjai készítették elő a kiállí
tásra. Ezeknek a tagcsoportok
nak az együttműködése több
éves múltra tekint vissza, szá
mos alkalommal rendeztek már 
közös kiállítást a szovjet-ma
gyar közlekedési kapcsolatok 
történetéről, fejlődéséről. 

A kiállítás közel száz képben 
mutatja be a közös kutató és al
kotó munka eredményeit. A ki
állítás nemcsak a vasút dolgo
zóit, hanem az utazóközönséget 
is érdekli. 

Az ünnepélyes megnyitón 
megjelent politikai, társadalmi 
és gazdasági vezetők nevében 
Maráz Béla szakosztályvezető 
a következő szavakkal méltatta 
a kiállítás jelentőségét: 

"A kiállítás nem egyszerűen 
csak fotók gyűjteménye a vas· 
úti együttműködésről, ennél 
több, mert érzékelteti a szocia
lista társadalmunk hovatarto-
zását, a szovjet vasutasok ba· 
ráti segítségét, és mutatja, 
hogy a rendezők a szovjet
magyar nép barátságának el· 
mélyítéséért sokat tesznek. " 







MAGYAR VASUTAS a 

Egy vgmk elai nla "'a 

Rendhagyó, de követhető 
A szombathelyi járműjavító

ban 44 gazdasági munkaközös
ség tevékenykedik, közremű
ködve az üzemi tervek teljesíté
sében. Ezeket a közösségeket 
tagadhatatlanul elsösorban az 
anyagi érdekeltség hozta létre. 
de ez az érdekeltség nem kizá
rólagos, hiszen szocialista kö
zösségi vonások is jellemzik 
öket. Ahhoz, hogy a vállalt 
munkát a legjobb minőségben 
és a legrövidebb idö alatt elvé
gezhessék, egymásra is és a 
munkára is fokozottabban oda
figyelnek. A legkisebb lazasá
got sem tűrik el soraikban. 

Az egyébként természetes -
valljuk és hisszük -, hogy a 
több és jobb minőségű munká
ért magasabb anyagi juttatás 
jár, bármilyen keretek között 
végzik is el ezt a munkát. Ter
mészetes törekvés az emberben 
az is, hogy a nehezebbé vált 
gazdasági körülményekhez iga
zodva biztosítani tudja családja 
számára a már elért életszínvo
nalat, és ennek érdekében jobb 
vagy több munkát végezzen. 
De a vgmk tagjai nemcsak a sa
ját boldogulásukat tartják el
södlegesnek. Erre utal az is, 
ar:p�t a szombathelyi járműjaví-

,);ó egyik gazdasági munkakö
l· zössége vitt véghez. Ritka, 

rendhagyó, de mindenképpen 
követendö lehet a példa: vállal
ták, hogy a többletmunkáért 
kapott pénzük egy részét fel
ajánlják egy munkatársuk csa
ládjának, aki 1980. január 
22-én halálos balesetet szenve
dett. 

* 

- Hogyan jutottak erre az 
elhatározásra kérdezem 
Pungor Ernőtől, a vgmk gazda
sági képviselöjétöl. 

- Az idei nyáron, június 
16-án alakult a csoportunk -
válaszolja. - Az üzem veze
tésétöl messzemenö segítséget 
kaptunk ahhoz, hogy magunk
ra találjunk ebben a munkafor
mában, és a kezdeti nehézsége
ket átvészeljük. Az általunk lét
rehozott vgmk 20 főböl áll és 
több szocialista brigád tagságá
ból - a legjobb munkaeröböl 

A visszavonuló német csapa
tok Aszód-Balassagyarmat 
között a vonalat több helyen 
pályatépő ekével tönkretették. 
Az 56-os sorozatú mozdonnyal 
vontatott pályaromboló gép kö
zépen kettétörte a talpfákat, fel
görbítette a síneket. Balassa
gyarmaton át Drégelypalánk
Ipolyság felé vonultak tovább, 
s a hadműveleti parancsnokság 
rendelkezései szerint rombolták 
a vasúti berendezéseket. 

A szovjet front december 
8-án úgy megközelítette már a 
várost, hogy elrendelték kiürí
tését. Délelött szovjet repülögé
pek támadták a balassagyarma
ti állomást, szórványosan bom
bákat is dobtak, majd lőtték a 
még vágányokon álló kocsikat. 
Ekkor a III. vágányon álló, gáz
o1ajjal rakott kocsik meggyul
ladtak és elégtek. 

Másnap, december 9-én in
dult meg a szovjet támadás dél 
felöl. A város elött a németek 
még védekeztek, de rövid küz
delem után feladták, s az Ipo
lyon túli területeken, s a túlpart 
magaslatain vetették meg lábu
kat. A túlparti magaslatokon el
helyezett tüzérségük, aknave
töik lötték a szovjet csapatokat, 
s vele a várost. Az állomás I. 
vágányán néhány kocsi tüzér
ségi lövedék maradt, a felvételi 
épület előtt. Ezek egyikét lövés 
érte, kigyulladt. Pillanatok alatt 
valamennyi kocsi égett és rob
bant. A felvételi épület csak
nem teljesen, s vele együtt az 
állomási vágányzat jelentős 
része is elpusztult. 

A helyreállítás 
áldozatokkal járt 

December 9-én a szovjet csa
patok elérték Vácot, a Dunát, 
így sikerült átkarolniok a buda-

- tevődik - · össze. A Kilián 
György brigádból 6, a Lőwy 
Sándor brigádból 4, a Kossuth 
Lajos brigádból 2 embert vet
tünk be, és más szocialista bri
gádokból is jött egy-egy jó szak
munkás. Az eddig eltelt öt hó
nap alatt meghitt munkatársi 
kollektívává vált a csoport. 
Amikor láttuk, hogy megtalál
juk a számításunkat, akkor 
született a döntés, hogy egy ko
csi javításának a tiszta mun
kabérét felajánljuk az elhunyt 
munkatárs családja számára. 
Elhatározásunkat a kocsiosz
tály vezetöi, a párt- és tömeg
szervezeti vezetök is helyeslés
sel fogadták. November 3-án 
már át is adtuk a pénzt - nem 
csekély összeget - a család
nak ... 

- Ki volt a családfö? 
- A mi brigádunkban dol-

gozott valamikor Kovács Lajos 
- veszi át a szót Lakner Sán
dor, a Kilián György szocialista 
brigád vezetöje, aki szintén tag
_,a a vgmk-nak. - Fájdalmasan 
érintett mindannyiunkat régi 
munkatársunk elvesztése. 
Igyekeztünk mi a családnak se
gíteni korábban is, de ez in
kább néhány brigádtag szemé
lyes közreműködésével a ház 
körüli nehezebb munkák, illet
ve kisebb javítások elvégzésé-

l 

ben nyilvánult meg. Amikor 
azonban a vgmk többletjövede
lemhez juttatta a brigádtago
kat, már pénzbeli segítségnyúj
tásra is gondolhattunk. Ez azért 
is aktuális volt, mert az elhunyt 
kolléga fia idöközben ipari ta
nuló lett és mindenki tudja, 
hogy ebben a korban a gyerek 
élelmezése, ruhával, iskolai hol
mikkal, egyebekkel való ellátá
sa fokozott gondot ró minden 
családra. Hát még ott mekkora 
gond lehet ez, ahol a családfö 
hiányzik. Ezért született a válla
lásunk. Terveink között szere
pel, hogy amíg a gyerek tanul, 
minden évben megadjuk ezt a 
segítséget a családnak. 

* 

Ma még talán ritka az ilyen 
jellegű elhatározás, az, hogy 
gazdasági munkaközösségek 
tagjai a szabad idöben végzett 
munka jövedelméből rászorult 
embertársaiknak anyagi segít
séget nyújtsanak. Mindenesetre 
felemelö érzés, nemes gesztus, 
emberséges cselekedet. S példa 
lehet mindazoknak, akik nehéz 
helyzetű embereket ismernek 
szűkebb környezetükben, és 
megvan bennük a hajlandóság 
a segítségre. 

Sátori Vilmosné 
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pesti védelem csapatait. De
cember 14-én a szovjet műszaki 
alakulatokkal közösen, a balas
sagyarmati vasutasok is meg
kezdték a helyreállító munkát. 

A helyreállító munkának vas
utas áldozata is volt. December 
17-én este még dolgoztak a ma
gyar vasutasok a III. és IV. vá
gány között, amikor Aszód felöl 
megérkezett az elsö vonat. 
Azok, akiket váltóörnek, váltó
felvigyázónak osztottak be, el
mentek a szügyi úti sorompó
hoz, hogy kitakarítsák az ott le
vö váltóörbódét. Barna László 
vonatkísérö még tréfálkozott, 
hogy lám, ök már szolgálatba 
állnak, míg a többiek krampá
csolnak. A szolgálati helyröl la
páttal hordta ki a törmeléket az 
aszódi vágány melletti gödörbe. 
Ahogy a törmeléket a sötétben 
ledobta, az egy elrejtett tányér
aknára esett, amely felrobbant. 
A robbanás után Barna László 
talán még húsz percig élt. Tár
sai a fűtőházfőnöki-irodába vit
ték. ahol az asztalra fektetve 
meghalt. 

Az első szovjet vonat után
pptlási anyagot, szenet, meg pá
lyafenntartási anyagot hozott a 
további helyreállítási munká
hoz. Másnap hajnalban már a 
németek aknatüzében indult 
vissza Aszód felé. Hamarosan 
egymást érték a szovjet után
pótlási vonatok a mellékvona
lon. 

A németek Balassagyarmat 
kiürítésekor minden üzemké
pes járművet elvittek, a fűtő
házban egyetlen javítandó 
mozdony maradt vissza. Így a 
forgalom felvételéhez a szovjet 
vasúti parancsnokságnak kel
lett Balassagyarmatra gépeket 
irányítania. A hadüorgalomban 
nem vehették tekintetbe a moz
donyok tengelynyomását, olyan 
gépet küldtek az alacsony ten
gelynyomású vonalra, amilyen 

éppen volt. Volt a balassagyar
mati fűtöházhoz beosztva a ha
düorgalomban 326-os, 342-es 
gép is. A ma Vácott kiállított 
342 006-os mozdony is ott szol
gált közvetlenül a front után. 

A balassagyarmatiak a ki
égett és részben beomlott állo
másépület helyett a forgalmi 
irodát és a szovjet parancsnok
ság helyiségeit, az áruraktár 
melletti pénztári helyiségekben 
rendezték be. 

Az egyik februári napon né
met légitámadás érte az állo
mást. Egy bomba a fűtőház 
szénterére esett, akkor az ócs
kavassal, roncsokkal volt tele. 
Találat érte a raktár nyugati vé
gét is, ahol a forgalmi iroda és a 
szovjet parancsnokság volt. Az 
áruraktár és pénztár falai be
omlottak. Három szovjet katona 
meghalt, egy magyar vasutast 
még élve kibontottak a romok 
közül. 

Felszabadul 
az Ipoly völgye 

A mellékvonalak vasutasai, 
a pálya és az állomások gyors 
helyreállításával jelentősen 
hozzájárultak a szovjet után
pótlás vasúti szállításának 
megindításához, s ezzel a front 
újabb támadásainak elökészíté
séhez. A 2. ukrán front egysé
gei háromhetes állóharc után 
december 20-án új offenzívát 
indítottak. Áttörték a német 
frontvonalat, s december 28-ra 
felszabadították az Ipoly völ
gyét, majd hídföállást építettek 
ki a Garam nyugati partján is, 
melyböl lehetővé vált újabb of
fenzíva indítása a fasiszta csa
patok ellen. 

Lovas Gyula 

(Folytatjuk) 

Amit már el•rtank a szem•lyszállltá•b�n 

Önbecsülésünk fokmérője 
A MA V Vezérigazgatóság 

üzemviteli szakosztálya 
az idén is intézkedési 

tervben jelölte meg azokat a 
legfontosabb feladatokat, ame
lyek szükségesek ahhoz, hogy a 
vasút előbbre lépjen a forgalom 
szervezésében, az utazási és fu
varozási igények kielégítésé
ben, nem utolsósorban a gazda
sági célkitűzések megvalósítá
sában. Az intézkedések végre
hajtásának előfeltétele volt, 
hogy a szervezési feladatokat a 
szakosztály összehangolja a 
személyszállítási osztállyal, az 
igazgatóságokkal és az üzernfő
nökségekkel. Így születtek meg 
azok az eredmények, amelyeket 
az alábbiakban - természete
sen csak vázlatosan - ismerte
tünk. 

Budapest és Hegyeshalom 
között megvalósult a zárt inga
vonati közlekedés. Ez azt jelen
ti, hogy a szerelvények meg
bonthatatlan egységet képez
nek, amelyet még műszakilag 
meghibásodott kocsi esetén is 
csak tartalék szerelvénnyel 
válthatnak ki. Az ehhez a rend
szerhez igazított takarítási és 
tisztítási technológia tette lehe
tővé, hogy javuljon a vonatok 
külső képe és belső rendje, hi
giénéje. Hasonló módszert ve
zettek be most, december 1-tó'l 
Budapest, Keleti és Hatvan ál
lomások között. 

Az idegenforgalom ebben az 
évben is 1,7 millió utast számolt 
a vasútnál. A hozzánk érkező 
külföldi vendégek tapasztalhat
ták, hogy ma már 12 határállo
máson, továbbá a Keletiben, a 
Nyugatiban és a Déliben, vala
mint Kelenföldön, Siófokon, 
Fonyódon több nyelven - oro
szul, németül, franciául és szlo
vákul - hangzanak el a tájé
koztató közlemények. Kaptunk 
is elismerést ezért nem kevés 
külföldi utastól. 

S nemcsak a más országok
ból hozzánk látogató turisták, 
hanem a hazai utazóközönség is 
érzékeli a kedvező változásokat. 
Azt például, hogy a legtöbb ál
lomáson megvalósult a hang
szórós, sőt igen sok helyen a 
magnetofonos tájékoztatás. Ke
lenföld állomáson pedig üze
mel már a Pragotron vizuális 

tájékoztató rendszer, hangosí
tással összekötve. A kiemelt be
ruházásként kezelt rekonstruk
ció lényeges eleme a 220 méter 
hosszú aluljáró is, amelyen az 
A, B, C peronokhoz eljutva 
megnyugtatja az utasokat a vo
natok érkezésének vagy indulá
sának kijelzése. 

A Nyugati pályaudvaron -
az átépítési ütemnek megfelelő
en - úgynevezett összegező 
táblákkal egészítik ki a vizuális 
tájékoztató berendezést, ezenkí
vül intézkedés történt arra is, 
hogy Miskolc, Tiszai pályaud
var és Szeged állomás szintén 
kapjon korszerű utastájékoztató 
rendszert. 

J
úlius elsejével meg15ezdte te
vékenységét a MA V infor
mációs szolgálata, amely 

azóta mint MÁVINFORM él a 
köztudatban. Ezzel is a szolgál
tatás javítását - a vasúti közle
kedéssel összefüggő valameny
nyi hírnek azonnali, gyors és 
pontos „terítését" - értük el. 
A rádió, a televízió, a nyomta
tott sajtó rendszeresen, akár a 
nap minden szakában ad közle
kedési hírt az utazóknak és vá
rakozóknak egyaránt. Ide kí
vánkozik az is, hogy a Buda
pest, Keleti pályaudvaron üze
melő helyelosztó és információs 
központot korszerű, ,,húszkul
csos ", főnöki-titkári telefonnal 
szerelték fel, ami a hívási idők 
lényeges rövidítését eredmé
nyezi. 

Az állomási utasterek tiszta
ságának javítását szolgáló ta
karítógépek beszerzésén kívül 
megvalósítás alatt áll a nagy 
forgalmú pályaudvarok 
illemhelyeinek rendbehozatala, 
felújítása és szerződéses bérbe
adása, amitől a színvonal to
vábbi emelése várható. A kocsi
tisztitásra fordított költségekkel 
arányosan sikerült bővíteni a 
takarító gmk-k foglalkoztatását. 
Mi több: az idén megkezdte 
üzemelését a Keleti nagy telje
sítményű kocsimosó berendezé
se. Ez és a Nyugati hasonló lé
tesítménye sokat javított a Bu
dapestre állomásított személy
kocsik külső tisztaságán. 

Mindezzel párhuzamosan 
folytatódott a személyszállító 
vonatok menetrendszerű közle-

Utazási iroda a szabolcsi megyeszékhelyen 

kedésének vizsgálata, a vona
tok forgalmi kísérése, az utas
áramlás rendszeres felmérése. 
Ez lehetővé tette, hogy - az 
utasok érdekeinek messzemenő 
figyelembevételével - egyes 
szerelvényeket kevesebb kocsi
val közlekedtessünk. A tartalé
kok feltárása, az új utak keresé
se, az átgondolt üzletpolitikai 
célok kijelölése közben bátor 
kezdeményezések is történtek. 
Ilyen volt az őszi BNV idején a 
közúti közlekedés csődjének 
megelőzése különvonatok beál
lításával. Budapest, Keleti é's 
Kőbánya-Felső között naponta 
14 rendkívüli vonat közleke
dett, szállítva a vásárlátogató
kat, 7 percre rövidítve a közúti 
közlekedés félórás időszükség
letét ebben a viszonylatban. Fo
kozta a MÁV figyelmességét. 
hogy a belföldi gyors- és exp
resszvonatok is megálltak a vá
sárlátogató utasok kényelme ér
dekében. 

Hasonló gondoskodást kívánt 
a balatoni, a velencei-tavi és a 
una-kanyari forgalom lebonyo
lítása is. Az eredmény: nem 
voltak zsúfolt vonatok, ugyan
akkor a kihasználatlanság sem 
volt jellemző. Jól vizsgáztak a 
vasutasok a szilvásváradi fogat
hajtó világbajnokság utasfor
galmának szervezésekor is, 
ezenkívül sikerrel oldották meg 
feladataikat a szegedi szabadté
ri játékok, a szegedi ipari vásár, 
a hortobágyi hídi vásár és 
pusztavacsi békefesztivál utazá
si szükségleteinek kielégítése 
idején. 

Dolgozzunk, gondoskodjunk 
utasainkról ugyanígy a té
li időszakban!' Viselked

jünk udvariasan, s legyenek 
vonataink tiszták, jól fűtöttek! 
S ha netán hóakadályok nehezí
tenék az utazást, pontos közle
ményekkel is igyekezzünk az 
utazóközönség segítségére len
ni. Az eddig eltelt időszak alap
ján joggal állapítható meg, 
hogy képesek vagyunk megfe
lelni azoknak a feladatoknak, 
amelyeket utasaink az év végi, 
ünnepi forgalomban éppen úgy 
elvárnak tőlünk, mint az év töb
bi napján. 

Szabó Béla 

,,Sokat dolgozunk azért, 
hogy betérjen hozzánk az utas" 

Nyíregyháza belvárosában, a 
Zrinyi utcában akkor is megta
lálnák az ügyfelek a MÁV uta
zási irodáját, ha nem hívná föl 
rá a figyelmet a vasút emblé
mája. Az előtér kényelmes fo
teljaiban senki sem várakozott, 
amikor beléptem. 

- Délután kellett volna jön
nie - mondja Sallai Andrásné 
irodavezető. - Négy óra után 
igazi csúcsforgalom van ná
lunk. 

Az irodát 1979 júliusában 
nyitották meg, akkor még 
mindössze hárman - Sallai 
Andrásné, Donka Jánosné és 
Bártfai Valéria - dolgoztak 
itt, ma már Bartha Lászlónéval 
és 'Kézi Sándornéval együtt öt
en állnak az utazóközönség ren
delkezésére. 

- Nagy szükség_ volt az iro
dára - mondja Sallainé - és 
nemcsak azért, hogy tehermen
tesítsük az állomás jegypénztá
rait, hanem azért is, hogy az 

mertek, a propaganda anyagok 
elég röviden, talán sokszor nem 
is egészen közérthetően tár
gyalják ezeket. Mi elmentünk 
az iskolákba, gyárakba, intéz
ményekbe, részletesen tájékoz
tattunk az általunk kínált lehe
tőségekről. 

- Az új kedvezményeket -
többek között a füzetjegyeket 
- igen kedvezően fogadták az 
utasok. Ez azt jelenti, hogy 10 
utazásra - bármely állomásról, 
bármely állomásra, 20 százalé
kos kedvezményt kap a füzet 
tulajdonosa. 

Az új üzletpolitika hatására 
- a korábbi 33 százalékos mér
séklésű helyett - a BNV idejé
re az alkalmi menettérti 50 szá
zalékos kedvezményt a vártnál 
többen vették igénybe. 

- Az a tapasztalatunk, 
hogy leginkább a diákok élnek 
a vasút nyújtotta kedvezmény
nyel. A szocialista országok kö-

zül a bolgár és a román tenger
part a leglátogatottabb, a Nyu
gatra utazó egyéni turisták 
Ausztriát, Svájcot, Franciaor
szágot és Angliát ,.célozzák" 
meg. 

A vezetőnő azt is elmondta, 
hogy új szolgáltatás iránt is mu
tatkozik igény: A csoportok 
átszállás nélkül szeretnének 
utazni. 

- Itt nekünk kellene lépni, 
talán meg is lehetne oldani a 
személykocsik átsorolásával. 

Az iroda dolgozói tudják, 
hogy életképességük üzleti ér
zéküktől is függ, de azt sem té
vesztik soha szem elől, hogy a 
többi utazási irodával együtt el
sősorban az utazóközönségért 
vannak. A szomszédos Cooptu
risttal jó együttműködés alakult 
ki. Erre a közelgő ünnepi forga
lomban és a téli turizmus idején 
még nagyobb szükség lesz. 

Zsoldos Barnabás 

utasok kényelmesebben, kultu- r-------------------------
ráltabban válthassanak jegyet. 
Az utazási iroda a b·elföldi és 
nemzetközi menetjegyek kiszol
�álásán kívül igény szerint biz
tosít hálókocsi- és helyjegyeket 
is. 

A csoportos utazások száma 
az utóbbi időben megnöveke
dett. 

- Nem maguktól jöttek ám, 
- mondja Sallainé - sokat 
kellett dolgoznunk azért, hogy 
betérjen hozzánk az utas. A 
MÁV utazási kedvezmények 
például nemigen voltak közis-

Ko,n,nunista ,nűssal,ol, 
Nagykanizsán, a MÁV Táv

közlő Művezetői Egység Ságvá
ri Endre szocialista brigádja 
kommunista műszakot tartott 
november közepén, csatlakozva 
a XIII. kongresszus és hazánk 
felszabadulása 40. évfordulója 
tiszteletére indított munkaver
senyhez. A munkából eredő be
vétel felét kulturális célokra 
ajánlották fel, a másik felét pe
dig szakszervezeti célokra. 

Kommunista s.zombatot tar
tottak a bánrévei állomá& dol
gozói is. A 36 dolgozó 4752 fo
rint értékű társadalmi munkát 
végzett: megtisztították a vá
gányhálózatot, a kocsikat és a 
szociális épülettel szemben lévő 
térséget. Á 33 tagú utazó sze
mélyzet eddig 330 óra társadal
mi munkát végzett. 



. 
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Vasutasiskola Hatvanban Munkásmüvelödési 
brigádvetélkedö 

Nagy változás állt be 1978 
őszén Hatvan város közoktatá
sában. Megszűnt a gimnázium, 
és helyette megkezdődött az ok
tatás a közlekedési szakközépis
kola vasútforgalmi tagozatá
ban. 

Hosszú viták után jött létre ez 
a változás.. Szükség lett volna 
ugyan a gimnáziumi osztályok 
fenntartására is. mivel a helyi 
Bajza József Gimnázium hely
hiány miatt nem tud minden ar
ra érdemes jelentkezőt felvenni, 
de még nagyobb szükség volt a 
vasút egyre növekvő szakem
berszükségletének enyhítésére. 
Ezért döntöttek helvesen az ille
tékes párt- és áll;mi szervek, 
amikor figyelembe vették. hogy 
ebben a Budapesttől alig hat
van kilométerre fekvő város
ban. amelynek a vasúti csomó
pontja igen jelentős személy- és 
teherforgalmat bonyolít le. egy 
olyan iskolatípust is be kell in
dítani. amely a vasút számára 
közlekedési szakembereket ké
pez., 

Az ebben az iskolatípusban 
érettségiző diákok az érettségi 
vizsgák sikeres letétele után 
pénztárosi. poggyászkezelői, 
raktárosi. váltókezelői mun
kakörökbe kerülnek a MÁV kü
lönböző állomásain. de lehető
leg minél közelebb a lakhelyük
höz. Segít ebben. hogy már az 
érettségi évében - november 
hónapban � letehetik az alap
fokú vasúti szakvizsgákat. 
A kereseti lehetőségek jók, hi-

Szaktanárt keresnek 

szen a munkaköri pótlékok és a 
túlórák hatására több mint két
szer annyi fizetést kapnak az itt 
érettségizett fiatalok, mint a ve
lük egyidőben érettségi vizsgát 
tett közgazdászok. 

Ez az iskolatípus kezdetben 
- a beiskolázást megelőző álta
lános pályaorientáló agitációk 
ellenére is - eléggé népszerűt
len volt mind a szülők. mind a 
diákok körében. Ma viszont 
már Szolnok. Heves. Nógrád, 
Borsod és Pest megyéből is jár
nak ide tanulók. Az első évek
ben csak nagyon kevés jó ké
pességű fiatal kérte a fölvételét. 
ám ez az arány is sokat javult 
az 1983-84-es, majd az újabb 
tanévben. Igen biztató, hogy 
munkahely van bőven: az itt 
végzett fiatalokat tárt karok
kal várják a környező vasúti 
csomópontok. 

Az iskolának persze gondjai 
is vannak. Fontos volna színvo
nalasabbá és eredményesebbé 
tenni a háromhetes szakmai 
gyakorlatot, korszerűbb tan
könyvek kellenének, és nem 
elegendők a rendelkezésre álló 
szemléltető eszközök sem (kivé
ve a szakkönyveket, mert arról 
a MÁV illetékesei dícséretes 
ügybuzgalommal gondoskod
nak). Mindezek felsorolásával 
azonban nem értünk el a leg
főbb problémáig, ami abból 
ered, hogy kevés a szakképzett 
pedagógus. 

Az immár négy évfolyamos 
közlekedési szakközépiskolá-

ban a négy nyugdíjas óraadó 
mellett (hárman vasúti tisztek 
voltak. a negyedik pedig jo
gász) mindössze egy főhivatású 
tanár foglalkozik a szaktantár
gyak tanításával. .. Eredeti·· fog
lalkozására nézve ő is közgaz
dász. s a közlekedési szaktanári 
képesítés megszerzését most 
kezdte meg a győri Távközlési 
és Műszaki Főiskolán. 

Bizony. SZé*tanár nélkül in
dult be az oktatás a hatvani 
közlekedési (eredeti nevén vas
útforgalmi) szakközépiskolá
ban, és gyakorlatilag most is ott 
tart a szakmai képzés, ahol 
négy évvel ezelőtt. Az idők fo
lyamán ugyan dolgozott itt két 
megfelelő képzettségű műszaki 
tanár is. de a jobb anyagi lehe
tőségek más pályára csábítot
ták el őket. Két szaktanárra 
igen nagy szükség volna. Most, 
a 10 százalékos fizetésemelés 
után már nem túlságosan ala
csonyak a munkabérek. és a la
káskérdés megoldásában sem 
kellene sok időt várnia az ide 
kerülő közlekedési szaktanár
nak. 

A nyugdíjas óraadók becsü
lettel, lelkiismeretesen és nagy 
akarással végzik a munkájukat, 
de az óraadás mégsem főállású 
státusz. Szaktanárok kellené
nek tehát, elsősorban fiatalok 
vagy középkorú pedagógusok. 
Az érdeklődés felkeltésére 
szánjuk ezt a cikket. 

Dr. Szelei Béla 

A gyöngyos1 kitérőgyártó 
üzem vezetői szorosabbá tették 
kapcsolatukat a Városi Művelő
dési Központ vezetőivel. Megál
lapodtak abban, hogy a kitérő
gyártó üzem szocialista brigád
jai társadalmi munkával segítik 
a város gyermekintézményeit, a 
művelődési központot. A műve
lődési központ figyelembe vette 
véleményüket, javaslataikat. Az 
üzemi művelődési bizottság 
képviselőjét meghívták a koor
dinációs bizottsági ült>sekre, 
ahol jayaslatokkal segíthette a 
város műsorpolitikájának kiala
kítását. 

Gyöngyösön eddig már öt al
kalommal szervezték meg a 
munkásművelődési vetélkedőt. 
Legutóbb 119 brigád jelentette 
be részvételét. A középdöntő
ben a város üzemei 72 brigádjá
nak legjobbjai versenyeztek. Az 
1984. évi döntőt november 9-én, 
a Mátra Művelődési Központ 
kamaratermében rendezték, 
amelyen tíz brigád 5-5 tagú csa
pata mérte össze tudását, töb
bek között munkásmozgalmi, 
politikai, helytörténeti és zenei 
kérdésekben. 

Az összesített eredmények 
alapján a vetélkedőt a MÁV Ki
térőgyártó Üzem Lenin szocia
lista brigádja nyerte. 

Nyugdíjasok 

köszöntése 

Technikusi oklevél öt év alatt Bensőséges ünnepségen kö
szöntötték november 16-án a 
miskolci körzeti üzemfőnökség 
mozgalmi és gazdasági vezetői 
azt a 178 munkatársukat, akik 
1983-ban vonultak nyugállo
mányba. Megkülönböztetett 
tisztelettel üdvözölték azt a 62 
elvtársukat is. akik 1945-ben 
léptek a párt soraiba. 

Tanulj tovább a Kvassay Jenő Szakközépiskolában 

A b�dapesti Kvassay Jenő 
Híd-, Ut-, Vasútépítési és Fenn
tartási Ipari Szakközépiskola 
a közlekedésépítés két legfonto
sabb területének - az út-, vas
útépítésnek és a hídépítésnek 
-, középszintű oktatási intéz
ménye. 

Az iskola az 1985-86-os tan
évtől új típusú technikuskép
zésre kapott jogot. Ebben bizo
nyára szerepet játszottak az is
kola eddigi eredményei is. 

A képzési idő öt év. A negye
dik év elvégzése után érettségi 
vizsgát tesznek a tanulók. A to
vábbtanulni szándékozók ezzel 
jogot nyernek arra, hogy az or
szág bármely egyetemén, főis
koláján felvételi vizsgát tegye
nek. Legjobbak az esélyeik a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
építőmérnöki karán és a Közle
kedési és Távközlési Műszaki 

Főiskola híd-, út-, vasútépítő 
szakán. Akik nem tanulnak to
vább, az ötödik évfolyamon 
folytathatják tanulmányaikat. 
Ennek elvégzése után techni
kusképesítő vizsgát tehetnek a 
hallgatók. 

A következő, 1985-86-os 
tanévben az alábbi szakokon 
indulnak osztályok: 

1. Hídépítési és fenntartási 
(az országban egyedül itt). Be
tölthető munkakörök: szerkesz
tő, munkahelyi technikus, épí
tésvezető, hídellenőr, építési 
előadó. 

2. Útépítési és fenntartási. 
Betölthető munkakörök: szer
kesztő - kitűző -, laborató
riumi technikus, műszaki el
lenőr, f orgalomtechnikus. 

3. Vasútépítési és fenntartá
si. Betölthető munkakörök: épí
tési és fenntartási pályames-

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. 
Kiskőrös, Alkotmány u. 3. 
6200 Tel.: 276 
Bp-i TÜZÉP 27. sz. telep 
Budapest, Árpád út 166. 
1042 Tel.: 694-906 
(Kizárólag csöveket forg.) 
Bp. és Vidéke MÉH 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 
9300 

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 MAY egyik legnagyobb szállittatója 

ter, műszaki ellenőr, munkahe
lyi anyagvizsgáló. 

Az általános tárgyakon kívül 
minden ágazaton tanulnak 
szakmai előkészítő tárgyakat is. 
Ezenkívül minden ágazaton 
szerepel: építési ismeretek, sta
tika, szilárdságtan, vasbeton 
szerkezetek, építésszervezés- és 
gépesítés. Az V. osztályban va
lamennyi ágazatban jogi, gaz
dasági és szervezési ismeretek
kel is foglalkoznak. 

Az oktató-nevelő munkát jól 
felszerelt műhelyek, szertárak 
segítik. A műhelygyakorlatok 
végzésére ács- és betonozómű
hely áll rendelkezésre. A föld
mértan- és talajmechanika
szertárak felszerelése felveszi a 
versenyt egy tervezőiroda ha
sonló intézményével. A műszer
állomány gazdagsága lehetővé 
teszi, hogy a tanulók minden 
mérést önállóan végezzenek. 
A géptermekben a gyakorlás
hoz szükséges egyéni számító
gépeket is elhelyeztek. A tanul
mányi munkát segíti az irodal
mi és műszaki könyvtár. Az is
kola fiúk és lányok részére kol
légiumi benntlakást biztosít. 

Vincze Károly szakszerveze
ti titkár megnyitója után Koncz 
Zoltán körzeti üzemfőnök-he
lyettes méltatta a nyugdíjasok 
több évtizedes tevékenységét. 

A pártbizottság nevében 
Szücs Ferenc, a városi pártbi
zottság osztályvezető-helyettese 
is köszöntötte a jelenlévőket, és 
kérte őket, hogy nyugdíjasként 
is támogassák, segítsék a helyi 
politikai szervezetek munkáját, 
úgy, ahogy az elmúlt negyven 
évben tették. 

Az ünnepség végén a vasuta
sok fúvós zenekara és Vass 
László, a miskolci Nemzeti 
Színház művésze adott műsort, 
a körzeti üzemfőnökség vezetői 
pedig ajándéktárgyakat adtak 
át a meghívottaknak. Az 
1945-ös párttagok a négy évti
zeden át végzett áldozatos, 
eredményes munkájuk elisme
réseként emléklapot kaptak. 

E•te �• ._.. zárTa az ajU 

Olvasgatom a MÁV hirdetéseit. Belföldi és kiifflildi uta
zásra INílorít mindenJdt, kulturált. kényelmes YOOMOSiet 

. garantáml. Ezek után �és&el aapautakam a kö
aebalúltban. bogy létedk egy váróterme (-vagy talán tal,b?) 
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állomáaon járva személyesen ia � etr6l 
Húu órakor Diái' sirva � a Tár'Ólel'e.lD ajtaja, ped'8 u 
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l'ftld6reég Mii a W.• óra utáai Úl'Valal1Út, de err6I 
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Hogyan csinálják? 
Két díjnyertes vasutas munkásszálló 

a lakók művelődéséért 

Mint arról lapunk 22. számá- színvonalasabb programot ki
ban is tájékoztattuk olvasóin- dolgozni. Nekünk elsősorban 
kat, a fővárosi munkásszállók nem a helyezések elérése a fő 
szabadidős programjának gaz- célunk, hanem az, hogy az itt 
dagítására ötödik alkalommal lakók életét kellemesebbé te
hirdetett pályázatot a Szakszer- gyük. A díjjal járó ötvenezer 
vezetek Budapesti Tanácsa és a forintot fotófelszerelések vá
Tudományos Ismeretterjesztő sárlására fordítjuk. 
Társulat. A pályázat győztese, A rákosrendezői munkásszál-
33 munkásszálló közül, a fe- ló lakói a második helyezésnek 
rencvárosi vasutas munkásszál- örülhettek. 
ló lett. A második helyezést Rá- - Milyen munkával érde-
kosrendező szerezte meg. melték ki ezt a helyezést? -

Az ünnepélyes díjátadás után kérdezem Hernádi Lászlónét, a 
Igriczné Pásztor Mária, a fe- szálló vezetőjét. 
rencvárosi munkásszálló kul- - A szálló megnyitása után 
túrfelelőse a következőket mon- arra törekedtünk, hogy az itt la
dotta: · kóknak ne csak kényelmes lak-

- Ezen a pályázaton már helyük legyen, hanem szabad 
nem ez az első sikerünk. Egy idejüket is kulturáltan tölthes
ízben másodikok lettünk. Ta- sék el. Változatos programokat 
lán ennek is köszönhető, hogy készítettünk. Felmértük, hogy 
a lakók szabad idejükben na- ki mi iránt érdeklődik. Ennek 
gyobb lelkesedéssel vettek részt alapján állapítottuk meg, hogy 
a kulturális és sportrendezvé- sokan szeretik a tudományos 
nyeken. Egyre többen vannak, előadásokat, vannak, akiknek a 
akik nemcsak nézőként vesz- barkácsolás a hobbijuk. A fiata
nek részt a programokon, ha- lok szeretik a diszkót. Felvettük 
nem rendszeresen segítik azok a kapcsolatot a TIT-tel. létre
megszervezését is. Papp József hoztunk egy barkácsműhelyt. 
sarus, a szálló kultúr- és sport- Felkerestük az újpesti Pamut
felelőse például nélkülözhetet- ipari Vállalat leányszállóját, 
len technikai munkatársa az it- •ahol kubai lányok is laknak, és 
teni színházi előadásoknak, szívesen diszkóznak. Azóta már 
sportrendezvényeknek. Battai bennünket is többször meghív
Zsuzsa büfésre is mindig lehet tak „vendégségbe''. Természe
számítani. Az aktivisták közül tesen rendszeresen vetítünk fil
Harics Lajos kocsirendező ta- meket, és vendégművészeket is 
lán a legsokoldalúbb. meghívunk fellépésre. 

- Hogyan fogadták az első - Mire költik a második he-
helyezésről szóló hírt? lyezésért járó 40 ezer forintot? 

- Természetesen mindenki - Filmvetítő gépet vásáro-
orült, és büszke volt az ered- lunk rajta. Már kezelőnk is 
ményre. Többen sejtettük, hogy van Agnecz Miklós oktató-ne
dobogósak leszünk, de az első velőtiszt személyében, aki idő
helyezésre nem számítottunk. közben gépkezelői képesítést 

Mik a további terveik? szerzett. 
- Szeretnénk még több és (séra) 

Brigádklub Békéscsabán 
Békéscsabán, a vasutasok 

művelődési házában már öt éve 
eredményesen működik az Al
fötdi Károly állomásfőnök által 
vezetett szocialista brigádklub. 
A klub tagjai tavaly megláto
gatták a békéscsabai üzemeket, 
és megismerkedtek az ott dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyeivel. 

Az idén szeptemberben a dr. 
Csanádi György szocialista bri
gád Moldova György írót fo
gadta. November 14-én a Ba
ross Gábor szocialista brigád 
dr. Tolnai Lászlót, a Magyar 
Külügyi Intézet főmunkatársát, 

az Országos Béketanács lesze
relési bizottságának elnökét lát
ta vendégül. Az egész napos 
program keretében Tolnai 
László megismerkedett Békés
csaba állomás kereskedelmi 
szolgálatával, a raktárnokok 
munkájával. 

A délután négy órakor kezdő
dött politikai fórumon Tolnai 
László hazánk békepolitikájáról 
tartott előadást, majd válaszolt 
a jelenlévők kérdéseire. Utána 
a Baross Gábor szocialista bri
gád dr. Tolnai Lászlót tisztelet
beli brigádtaggá választotta. 

A felszabadulás tiszteletére 

Vers- és prózamondó verseny 
Szegeden a területi szakszer

vezeti bizottság művelődési bi
zottsága, a Dél-Alföld felszaba
dulásának 40. évfordulója tisz
teletére területi vers- és próza
mondó• versenyt hirdetett, me
lyet november 17-én tartottak a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház
ban. 

Az ünnepi vers- és próza
mondó versenyre húsz vasutas 
dolgozó jött el, hogy egymás, a 
zsűri és a jelenlévők gyönyörű
ségére tolmácsolják amit a köl
tők, írók rajtuk keresztül üzen
tek és üzennek. 

A versenyt dr. Lugosi József, 
a területi szakszervezeti bizott
ság titkára, a zsüri elnöke nyi
totta meg, aki emlékezett a 40 
évvel ezelőtti eseményekre, a 
felszabadítókra, a Dél-Alföld 
felszabadult városaiban, falvai
ban meginduló új életre. A zsű
riben helyet foglalt még Sajtos 
Péter vasútigazgató-helyettes, 
Vass Gábor színművész a Ma
dách Színház tagja, Andrássy 
Lajos költő, Zákány István, a 
vasútüzemi pártbizottság titká
ra és Benkőné Ürmös llona a 
művelődési ház igazgatója. 

A megszólaltatott költők kö
zött volt· Arany János, Ady 
Endre, Radnóti Miklós, és Weö
res Sándor is. Akik e költőket 
választották, többségében fizi
kai munkások. jegyvizsgálók, 
vonatvezetők, kocsirendezők és 

betanított munkás munkakör
ben foglalkoztatott dolgozók. 

A versenyzők közül szép 
versmondásával kiemelkedett 
az első helyezést elért Szám Jó
zsefné jegyvizsgáló tanuló, a 
békéscsabai körzeti üzemfőnök
ség dolgozója, aki Radnóti Mik
lós: Eló'hang egy monodrámá
hoz és Weöres Sándor: Az éj
szaka csodái című verseket ad
ta elő. A második helyezést 
Tóth Lajosné ügyintéző, a.szen
tesi körzeti üzemfőnökség dol
gozója, a harmadikat Szuromi 
.{,ászló betanított munkás, az 
Eszaki Járműjavító békéscsa
bai üzemének dolgozója érte el. 
A további helyezések: Pintér 
Mátyás vonatvezető Kecske
mét, Gál István Szentes, Sziko
ra Mihály kecskeméti körzeti 
üzemfőnökség. 

A szegedi vasútigazgatóság 
első területi vers- és prózamon
dó versenyének résztvevői egy
egy verseskötetet és erre az al
kalomra készült emléklapot 
kaptak, az első hat helyen vég
zettek pedig tárgyjutalom és 
oklevél elismerésben részesül
tek, valamint a legjobb vers
mondók meghívást kapnak az 
1985. április 12-én a Siófokon 
megrendezésre kerülő országos 
vasutas vers- és prózamondó 
versenyre. 

Zacharidesz Jánosné 





A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVIII. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM ÁRA: 1,30 FORINT 

Napirenden a MÁV 1985. évi 
vállalati tervjavaslata 

A Vasutasok Szakszervezetének MA V 
Bizotts::iga december 13-án Koszorús Fe
renc főtitkár elnökletével ülést tartott. 
A testület dr. Bajusz Rezsőnek, a MAV ve
zérigazgatójának előterjesztésében meg
tárgyalta a MAV 1985. évi vállalati és szo
ciális terv javaslatát, s a MA V Kollektív 
Szerződés 1985. évi módosításának terve
zetét. 

A testület a vitában elhangzott javasla-

tokat is figyelembe véve elfogadta a terv
javaslatot. Ugyancsak elfogadta a 
MAV 1984. évi lakásépítési alapjának fel
használásáról, az 1985. évi lakásépítési 
alap felosztásáról, továbbá a jóléti álló
eszközök fenntartására és a kiemelt 
sportkörök létesítményeinek üzemelteté
si tapasztalatairól készült tájékoztató je
lentést. (A vállalati terv ismertetésére ja
m,1ári lapszámunkban visszatérünk.) 

Kongresszusi verseny Debrecenben 

az épület- és hídfenntartóknál 
Új lendületet kapott a jubile

umi munkaverseny a debreceni 
épület- és hídfenntartó főnöksé
gen. Az eredményes szervezés
nek, tájékoztatásnak köszönhe
tően a főnökség 52 brigádj11 
vesz részt a versenyben. Kol
leklív és egyéni felajáuiásokat 
tettek, ezek benne foglaltatnak 
abban a feladattervben is, me
lyet az ÉHF versenybizottsága 
- Milbik Kálmán gazdasági 
főnökhelyettes vezetésével -
készített az építésvezetőségek 
számára. 

- A mi területünkön lehe
tetlenség brigádokra lebontva 
kiadni a feladatokat, ezért épí
tésvezetőségenként készítettük 
el. Ez a feladatterv munkaver
senyszabályzatunk keretében 
az Élenjáró Építésvezetőség 
cím elnyerésének feltételeit is 
tartalmazza. Pontosan mérhető 
követelményeket határoztunk 
meg, pontozással értékelünk 
minden hónapban. S hogy 
mindjárt az anyagi érdekeltség 
is meglegyen, a havi értékelés 

alapján kapják az építésvezető
ségek a teljesítménybért. Úgy 
érzem, ezzel hatékonyabbá tesz
szük· a gazdasági munkát, és 
növeljük a versenyszellemet is 
- mondja Milbik Kálmári 

Az összeállított feladattervet 
a pontozásos értékelési rend
szerrel a napokban tárgyalta a 
főnökség szakszervezeti bizott
sága. Jóváhagyásuk után min
den építésvezetőség és brigád 
is kézhezkapja. 

- Így legalább minden ver
senyző egység részletesen meg
ismeri feladatát és azt is, hogy 
hány pontot érhet el. Nagyon 
fontosnak érzem ebben a ver
senyben, hogy konkrét gazda
sági feladatokat tűztek ki célul 
- fűzi az előbbiekhez Vörös Ti
bor az ÉHF vezetője. - Őszin
tén remélem, hogy a jubileumi 
munkaversenyben jól megállja 
helyét főnökségünk, hiszen az 
elmúlt években is kiváló szin
ten teljesítettük feladatainkat. 

A sikerért "ötletdús" ver
senybizottság is dolgozik. Rövi-

<lesen megjelentetik az ÉHF 
Hiradót, arr,elyben a havi ered
ményeket közlik, ezenkívül 
programajánlatot adnak a bri
gádok számára, valamint az 
építésvezetőségeket érdeklő 
kérdésekről is tájékoztatnak. 

- Már a jubileumi munka
verseny keretében hirdettük 
meg a közelmúltban lezajlott 
,,ötletnapot", s hogy más for
mában is felejthetetlenné te
gyük felszabadulásunk 40. év
fordulóját, brigádjaink számára 
utazást szervezünk Lenin
grád-Tallin-Moszkva megis
merésére. Szeretnénk felvenni 
a kapcsolatot szovjet vasutasok
kal, elsősorban olyanokkal, 
akik részt vettek a felszabadu
lás alatt a debreceni állomás 
munkájának megindításában. 
Várjuk a brigádok kezdemé
nyezését is, mert minden jó öt
letet támogatunk - fejezte be 
Vörös Tibor, a főnökség veze
tője. 

Nagy Ildikó 
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Ülést tartott 
az elnökség 

Szakszervezetünk elnök
sége december 20-án ülést 
tartott. A testület, Tolnai 

Ildikó titkár előterjesztésé
ben elsőnek a Vasutasok 
Szakszervezetének 1985. 
évi költségvetését vitatta 
meg. Az elnökség a vitá
ban elhangzottakat is fi
gyelembe véve úgy foglalt 
állást, hogy a jövőben min
den szinten fokozott figyel
met kell fordítani a takaré
kos gazdálkodásra. és az 
eddigieknél jobb pénzügyi 
politikát kell folytatni. 

Az elnökség ezután 
megtárgyalta és elfogadta 
a fél százalékos ÖTA 1985. 
évi költségvetését és ugy
rendjét. 

Kellemes karácsonyi 
-ünnepeket, sikerekben 

gazdag, békés új esztendőt 
kívánunk lapunk olvasóinak! 

A szakma ifjú mesterei 
Befejeződött a mozdony-, és vasúti járműszerelók országos vetélkedője 

A KISZ Központi Bizottság 
Ifjúmunkás Tanácsa, az Állami 
Ifjúsági Bizottság Titkársága, a 
Vasutasok Szakszervezete és a 
KSZDSZ egyetértésével 
1984-hen a rHzelmozdony-szere
lők, villamosjá:rmű-szerelők, va
lamint a vasúti járműszerelők 
részére hirdetett országos, fel
menő rendszerű ifjúsági szak
mai-politikai versenyt a Közle
kedési Miniszténum. 

A két legnagyobb létszámot 
foglalkoztató közlekedési válla
lat, a MÁV és a BKV 30 éven 
aluli szakemberei voltak érde
keltek. A vasút területén októ
berben és novemberben kerül
tek lebonyolításra a munkahe
lyi és területi versenyek, melye
ken több mint 400 dízelmoz
dony-szerelő, 200 villamosjár
mű-szerelő és mmtegy 440 vas
úti járműszerelő fiatal vett 
részt. 

A verseny ágazati, országos 
döntőjét 50 vasutas és 10 
BKV-s fiatal részvételével de-

cember 12-13-án az Északi 
Járműjavító oktatási központ
jában rendezték meg. 

A versenyzők felkészültségét 
jól érzékelteti, hogy a maximáli
san elérhető pontszám (500 
pont), legalább 80 százalékát 
hat dízeles, öt villamos, és öt 
vasúti járműszerelő fiatal érte 
el. Ők mesterszakmunkás okle
velet kaptak. melyet Győrfi y 
József, a Közlekedési Miniszté
rium személyzeti főosztályának 
vezetője adott át. 

A dízelmozdony-szerelők kö
zött Kolozár László, a szom
bathelyi járműjavító dolgozója 
végzett az első helyen, második 
Kósa Sándor, a debreceni 
KÜF, harmadik Hajnal János, 
a székesfehérvári KUF dolgozó
ja. 

A villamosjármű-szerelők 
versenyében Gangel Péter, a 
pécsi KÜF fiatalja a második 
helyen végzett. Az első és a har
madik helyet BKV-s fiatalok 
szerezték meg. 

A vasúti járműszerelők vetél-

kedőjében Mák István, a békés
csabai KÜF dolgozója lett az el
ső. Második Forgács György, a 
Bp-Nyugati KUF, harmadik 
Petrány László, a miskolci jár
műjavító dolgozója. 

Az első helyezettek 7000, a 
második helyezettek 6000, a 
harmadikok 5000 forint juta
lomban részesültek. A pénzju
talmat is Györffy József adta át. 

A KISZ KB 2000 Ft-os külön
díját Szücs István, az Állami If
júsági Bizottság 3 x 2000 Ft-os 
különdíjait Lázár László, a 
Vasutasok Szakszervezete 2000 
Ft-os különdíját dr. Juhász Zol
tán, a központi vezetőség titká
ra adta át az egy-egy részfel
adatot kiemelkedően megoldó 
fiatal részére. 

A 7-10. helyezett verseny
zők részére a MÁV Vezérigaz
gatóság képviseletében Dobos 
Gábor szakosztályvezető 
tárgyjutalmakat adott át. A töb
bi 400 Ft értékű vásárlási utal
ványt kapott. 

A létszámhiány ellenére 

Kiemelkedő munkasikerek 
a miskolci járműjavítóban 

Kétezer fiatalt mozgósítottak 

Az őszi forgalom első két hó
napjában - szeptemberben és 
októberben - a miskolci jár
műjavító megszabott célkitűzé
seit teljesítette: összesen 21 te
herkocsival többet adott át ki
javítva, mint amennyit a terv 
előírt. Elsősorban a korszerű 
forgóvázas teherkocsikból szár
mazik a többlet. Ugyanakkor az 
üzem azt a feltételt is teljesítet
te, hogy a többletnek költségke
reten belül is jelentkeznie kell. 

Év elejétől feladata volt az 
üzemnek az ország területén a 
fordítókorongok felújítása is. 
Az erre vonatkozó 4 db-os ter
vét 1 darabbal túlteljesítette. 
Jelentősen hozzájárult az üzem 
a kohászati és egyéb vállalatok 
belső mozgatású, valamint köz
forgalmú kocsijainak nagyjaví
tásához, ezzel eleget tett az év
közben megkötött megállapo
dásnak, valamint a MÁV árbe
vételi és nyereségtervének tel
jesítését is elősegítette. A sáros
pataki üzemrészleg a MÁV fő
nökségek targoncajavítási ter
vét 5-tel túlteljesítette, ezen kí
vül 6 idegen targonca javítási 

többletet is elért. Felgyorsult -
a kooperáció javulásával - a 
vasúti teherkocsik alkatrész
gyártási programja: az üzem 
gyártási kapacitását 100 száza
lékosan kihasználva egyre több 
új, korszerű ütközőkészülékkel 
látja el a MÁV korszerűsítési 
programja keretében a vasúti 
teherkocsikat. Sikerrel járt a 
gazdasági munkaközösségek 
túlmunkakiváltó szerepe, 
ugyanis a túlórázás csak a leg
szükségesebb mértékben és a 
nélkülözhetetlen területeken 
történt. Egyébként az üzem lét
számhiánya 20, amelyet szep
tember hónaptól enyhített az 
üzemnél folyó szakmunkáskép
zés keretében a III. éves ipari
tanulók fokozatos belépése. 

Az év hátralévő részének fel
adatai összetettek. Elsődlege
sen teljesíteni kívánják az őszi 
forgalom négyhónapos idősza
kának kocsijavítási tervét, és 
maradéktalanul megőrizni a 77 
darabos túlteljesítési előnyt. Se
gítette a tervek és célkitűzések 
megvalósítását a november 
24-i kommunista műszak. 

Ifjúmunkás napok Záhonyban 
Sikeresnek bizonyult a záho

nyi üzemi KISZ-bizottság né
hány évvel ezelőtt útjára bocsá
tott rendezvénysorozata, a vas
utas ifjúmunkás napok meg
tartása. Októberben és novem
berben az átrakókörzet több 
mint kétezer fiatalját mozgósí
tották a különböző programo
kon. Alkalmat adtak az egyes 
szolgálati helyek munkájának 
jobb megismerésére, a fiatalok 
elméleti és gyakorlati szakmai 
tudásának, politikai műveltsé
gének gyarapítására. Nem ma
radtak el a kulturális és sport
rendezvények sem, amelyeken 
különböző könnyűzenei együt
tesek fellépésétől az üzemi lab
da:rúgásig mindenki megtalálta 
a kikapcsolódást jelentő perce
ket. 

A legnagyobb sikere a Ki mi
nek mestere? elnevezésű szak
mai-politikai vetélkedőnek volt. 
Ezúttal is mintegy háromszázan 
jelentkeztek a különböző szak
mákból, hogy összemérjék tu
dásukat. A legjobbaknak az 
üzemigazgatóság pénzjutalmat 
adott. Összesen 1 7 szakmában 
versengtek a fiatalok a da:ruke
zelőktől kezdve a lakatosokig, a 

vonatfelvevőktől a számítás
technikai terminálkezelőkig. 

A vasutas ifjúmunkás napok 
zárását novémber 30-án tartot
ták Záhonyban. Ekkor, a nem
zetközi vetélkedőn szovjet, 
csehszlovák és magyar vasuta
sok bizonyították rátermettsé
güket. A targoncakezelőknél és 
a forgalmi irányítóknál elméleti 
és gyakorlati ismeretekről ad
tak számot. A csapi, ágcse:rnyői 
és záhonyi fiatalok közül a tar
goncakezelők csapatában a 
házigazdák bizonyultak a leg
jobbaknak, míg a forgalmi irá
nyítók között a győzelmet a 
csehszlovák vasutasok szerez
ték meg. 

A találkozó alkalmat adott ar
ra is, hogy a miskolci és ci.ebre
ceni igazgatóságok ifjúsági ve
zetőivel együtt egy határmenti 
találkozóról döntsenek. A jövő
re megrendezendő találkozón 
kulturális és sportprogramokat 
szerveznek. Az ifjúmunkás na
pokon nagygyűléssel zárták a 
rendezvényeket, ahol a vetélke
dők győzteseinek átadták a ju
talmakat. 

L.B. 

Győrffy József átadja a legjobbakat megillető díjakat 
(Tüttő Tibor felvétele) 

Negyven gyermek névadója 
A MÁV Kórház és Rendelőintézetben dolgozók gyermekei

nek névadó ünnepségét nemrég tartották meg az intézmény ta
nácstermében. Mivel a Fami1ia szolgáltató intézmény ünnepsé
gén egyszerre csak négy gyermek vehetett volna részt, a köz
ponti házasságkötő terem vezetője készítette el az új műsort a 
mostani ünnepségre. Így két nap alatt negyven gyermek vehetett 
részt az ünnepségen. 

A tavaly született 88 gyermek közül csak húsz volt névadón, 
az idén viszont kétszer annyit köszöntöttek. A szakszervezeti bi
zottságtól 400 forint értékű ajándékutalványt kaptak a gyerekek. 
Az intézet szakmai és társadalmi vezetői köszöntötték a szülőket, 
a babákat, az szb pedig vendégül látta a meghívottakat. 

A kedves ünnepség lehetőséget adott arra is, hogy az intézet 
vezetői elbeszélgessenek a· gy-sen levő édesanyákkal. 
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A pécsi tszb így csinálja 
Mint arról lapunk 23. számá

ban tájékoztattuk olvasóinkat, 
hogy november 29-én szakszer
vezetünk elnöksége megvitatta 
a pécsi területi szakszervezeti 
bizottság termelést, gazdálko
dást segítő tevékenységét, és az 
ezzel kapcsolatban adott jelen
tést elfogadta. Az alábbiakban 
e jelentésből közlünk részlete
ket. 

A termelés és gazdálkodás 
segítésének meghatározó szere
pe van a pécsi területi szakszer
vezeti bizottság munkájában. 
Részt vesznek a bizottság tagjai 
a vállalati tervezés folyamatá
ban. Az előző években az elké
szült tervjavaslatot a tszb bizal
mi testületi ülésen véleményez
te, a szociális és munkavédelmi 
tervet pedig egyetértési joggal 
tárgyalta, amelyről részletes ál
lásfoglalást készítettek, majd a 
központi fórumokon képvisel
ték az abban foglaltakat. 

Ha as érdek 
nem egyesik 

Ennek a módszernek azon
ban voltak formális elemei. 
Előfordult, hogy az igazgató
sági érdek nem egyezett a vál
lalati érdekkel, ezért később 
központi szinten egyeztették 
azokat. A végleges tervszámok 
ismeretében nagy gondot fordí
tottak a tervlebontásra szolgá
lati főnökségenként. Ezekre a 
tervszámokra építették az érde
keltségi rendszert. 

A jelenleg még folyamatban 
lévő 1985. évi tervezéssel kap
csolatos szakszervezeti részvé
tel kiiktatta a formalitásokat az
zal, hogy az igazgatóság előze
tes javaslatát, számítási anya
gát nem tárgyalták a területi bi
zalmi testületi ülésen. A tszb ja
vasolja, hogy a területi szinthez 
hasonlóan a MÁV vállalati terv
javaslatát igazgatóságokra 
bontva tárgyalják, mert így nö
velhető a demokratizmus. 

A tervkészítés időszakában a 
dolgozók véleményének meg
hallgatása könyebbé teszi a ter
vek további bontását. A terv
számokat a munkahelyi és 
szakszervezeti demokratikus fó
rumokon, vezetői értekezlete
ken, műszaki konferenciákon 
ismertetik. Ezeken a tanácsko
zásokon már a terv végrehajtá
sának, megvalósításának elvei 
és módszerei is szóba kerülnek. 
E vitákban jó alapul szolgálnak 
az elmúlt tervidőszakok elemzé
sei, és az azokból levonható kö
vetkeztetések. Ugyancsak itt fo-

galmazódnak meg azok a célki
tűzések is, amelyek a gyakorlati 
megvalósítást az érdekeltségi 
rendszeren keresztül segíthetik. 

A széles körben megvitatott 
terv csak akkor teljesíthető, ha 
ahhoz a feltételek is adottak. A 
tszb-nek tehát részt kell vállalni 
annak megteremtésében is. 
Nagy szerepe van ebben az em
beri tényezőnek, a személyes 
érdekeltség megteremtésének. 

Fontos a munkaverseny cél
kitűzéseire épülő érdekeltség is. 
A szolgálati főnökségek, szocia
lista brigádok eredményeit 
évente különböző kitüntetések
kel ismerik el. Ezen kívül ne
gyedévenként is kapnak anyagi 
elismerést a vasutasok a telje
sítmény alapján. A szolgálati 
főnökségnek, szakszervezeti bi
zottságoknak olyan célkitűzése
ket kell kidolgozniuk, amelyek 
elsősorban a tervek teljesítésP
re ösztönöznek. 

As agitáció 
nem nélkülöshető 

Az ösztönzés alapeleme a 
bér. Az 1983. január l-én beve
zetett új bér- és keresetszabá
lyozási rendszer alapjaiban vál
toztatta meg a bérgazdálkodást. 
Ezzel egyidejűleg a korábbi 
5-7 százalékos bérnövekedés 
helyett 1983-ban csak 3,27, 
1984-ben pedig 3,15 százalékot A szakszervezeteknek egyre 

konkrétabban kell foglalkoztudtak biztosítani. Emiatt fe-· niuk az üzem- és munkaszerveszültségek keletkeztek a vas-
utasok és a más iparágakban zéssel is. A tszb segíti azoknak 

dolgozók között. Az alacsony a javaslatoknak, szervezési cél

bérfejlesztés korlátozta a diffe- kitűzéseknek a megvalósulását, 

renciálás lehetőségét is, ezért a amelyek növelik a hatákonysá

szakszervezeti testületek által got, gazdaságosabbá teszik a 
munkát. tárgyalt elosztás nehéz felada-

tot jelentett. A kialakult bér- A tszb-nek a tervelőkészítés 
helyzet éreztette hatását az és az érdekeltség biztosításán 
utánpótlásban is. kívül fontos feladata a mozgósí-

Előtérben 
a teljesítmény 

A pécsi területen 1981 és 
1984 között az utazók létszáma 
107-tel, 1983-1984 között pedig 
27-tel csökkent. A kocsirendező 
és pályamunkás munkakörök
ben is hasonló gondok vannak. 

A munkaerőhiány következ
ménye, hogy az idei háromne
gyedévben a túlórák 4,19 száza
lékkal haladták meg a bázis
szintet. A 45 158 túlórából 
36 081 az utazók túlóranövek
ménye. Októberben a pécsi te
rületen a forgalmi utazók 246, a 
vontatási utazók pedig átlag 
239 órát dolgoztak. A túlórák 
csökkentése érdekében a terüle
ti szakszervezeti bizottság tá
mogatja a forgalom jobb szer
vezését és a tervszerűbb ve
zénylést. 

A premizálást úgy illesztették 
az érdekeltségi rendszerbe, 
hogy az elsősorban a többlettel
jesítésre, a célfeladatok végre
hajtására ösztönözzön. Általá
ban a termelés kulcsfontosságú 
munkaköreiben dolgozókat 
premizálják. Meghatározták a 
legfontosabb munkaköröket és 
növelték az egy dolgozóra jutó 
prémium összegét. Az igazgató
ság területén a teljes munkaidő
ben foglalkoztatottak 19,99 szá
zaléka (2718 vasutas) premizált. 

tás, az agitáció. A brigádok 
munkavállalásainak teljesítése 
például lényegesen befolyásolja 
a tervek teljesítését. Ezért a bri
gádokkal való törődés, munká
juk figyelemmel kísérése fontos 
szakszervezeti feladat. A pécsi 
igazgatóság területén tavaly 
567 brigád (6984 tag) tett válla
lást, az idén pedig 550 brigád 
6752 tagja. 

A brigádmozgalomban ész
lelhető hanyatlást megállította 
a kongresszusi és felszabadulá
si munkaverseny továbbfejlesz
tésére kidolgozott központi 
irányelv. Ennek alapján meg
határozták a szolgálati főnöksé
gek, szakszPrvezeti bizottságok 
konkrét feladatait és kidolgoz
ták a brigádok részére szóló 
ajánlásokat is. A központi szol
gálatnál létrehozták a munka
verseny-bizottságot, amelynek 
feladata a mozgalom irányítá
sán kívül a helyszíni ellenőr
zés, a vállalások teljesítésének 
figyelemmel kísérése. A szolgá
lati főnökségnél létrehozott 
munkaverseny-bizottságok is 
ennek a célnak érdekében tevé
kenykednek. 

A jelentés a továbbiakban 
részletesen foglalkozott a ter
melési agitációval, a munkahe
lyi demokrácia szerepével, az 
újítómozgalommal és az ellen
őrzéssel, valamint az igazgató
ság vezetőivel kialakított kap
csolattal. 

Hatvanöt éves a ceglédi 
vasutas fé,fikórus 

Télapó járt 
Szobon 

A MÁV sturovói képviseleté
nek Baross Gábor szocialista 
brigádja /nemzetközi nőnapon 
is bensőséges ünnepségen kö
szöntötte a szobi öregek nap
közi otthonának lakóit. Most 
Mikulás-estet szerveztek, ami 
még a nőnapi ünnepségnél is 
jobban sikerült. Az otthon veze
tői úgy intézték, hogy akkor ér
keztek a Zrínyi llona brigád 
tagjai is, és a minden hónapban 
ellátogató iskolás lányok. 

Történelmi időket idéző ün
nepséget rendeztek décember 
9-én a ceglédi vasutas klub
könyvtárban. Ezen a napon tar
totta a vasutaskórus fennállásá
nak 65. évfordulóját. A családi
as hangulatú összejövetelen 
mintegy száz veterán dalos és 
hozzátartozó vett részt. Az el
nökségben helyet foglaltak a 
ceglédi KÜF társadalmi és gaz
dasági vezetői. 

Hernádi István szb-titkár 
megnyitó szavai után Utassy 
József a klubkönyvtár igazgató
ja ünnepi beszédében vissza
emlékezett az emberöltőnyi 
múltra. A vegyeskórus történel
mi időben 1919-ben a Magyar 
Tanácsköztársaság idején ala
kult, s azzal fejezte ki politikai 
elkötelezettségét, hogy a Kos
suth-szobornál tartott első sza
bad május · elsejei ünnepségen 
elénekelte az Internacionálét. 

· A kórus 1922-től már alapsza
bállyal és választott vezetőség
gel működött tovább, majd tag
ja lett az Országos Dalosszövet
ségnek. 1927-ig csupán Ceglé
den léptek fel. Ott viszont részt 
vettek nagyon sok kulturális 
rend.ezvényen; ezzel is hirdet
ve, fejlesztve az alföldi város 
dalkultúráját. Ezután mind 
több alkalommal kaptak meg
hívást más városokba, sőt még 
külföldre is. 

A kórusnak a harmincas 
évek elején volt legnagyobb a 
létszáma: egyes időszakban 
meghaladta a nyolcvan főt 
(most mintegy negyvenen van
nak). A vasutasdalosok nem 
egyszer részesültek kitüntetés
ben, amelyeket ma is a helyi 
Kossuth Múzeumban őriznek. 

A kórusnak 1945 előtt né
hány jobb anyagi helyzetben lé
vő mecénás fedezte anyagi ki
adásait. A felszabadulás után a 
vasutas-szakszervezet vállalta 
magára a fenntartási költsége
ket és az irányítását. 

A ceglédi vasutas vegyes kó
rus jelenlegi átlagéletkora csak
nem 60 év. Az alapítótagok kö
zül már csak ketten élnek: a 
nyolcvankilenc éves Ecseri Ist
ván és a nálánál hat esztendő
vel idősebb Süttő István. Sej
nos ők egészségi állapotuk mi
att nem vehettek részt ezen a 
bensőséges találkozón. 

Az ünnepi beszéd végén Pál 
Gábor a vasutas-szakszervezet 
budapesti területi bizottsága 
nevében tárgy- és pénzjutalma
kat adott át a legrégebben 
éneklő kóristáknak, majd az 
ünnepséget Kiss István kar
nagy vezényletével kórusmű
vek előadásával fejezték be. 

(séra) 

Az ajándékcsomagokat a Tél
apó a nevek felsorolásával, 
igazságosan osztotta ki a put
tonyból. Virgácsot senki sem 
kapott. Kóöányai Györgyné, az 
otthon helyettes vezetője kö
szönte meg az idős emberek ne
vében az ajándékokat, s el
mondta, milyen izgalommal 
várták a brigádokat és a Tél
apót. 

Karácsonyi segély 

A Vasutasok Általános Bizto
sító Egyesületének vezetősége 
felmérést végzett, melynek 
eredményeként megállapítot
ták, hogy a 20 400 tagot számlá
ló nyugdíjasok között kétezer
nek 2230 forinton alul van a ha
vi nyugdíja. Ezeknek a tagok
nak személyenként 500 forint 
karácsonyi segélyt utaltak ki. 
Ugyancsak 500 forint szociális 
segélyt biztosítottak az árva
ellátásban részesülő tagjai ré
szére. 

A MÁV Szimfonikusok a Zeneakadémián 

Találkozás két kiváló művésszel 
Rendkívüli zenei élmények

nek lehettünk tanúi a MÁV 
Szimfonikusok december 7-i 
Zeneakadémián· megtartott 
hangversenyén. A zenekartól 
már megszokott magas színvo
nalú előadás mellett megismer
kedhettünk két kiváló egyéni
séggel - Leonyid Nikolajev 
szovjet karmesterrel és Hege
düs Endre zongoraművésszel. 

Az este főszereplője Leonyid 
Nikolajev volt, aki a hangver
seny első számaként hazája ki
váló zeneszerzőjének - Hre
nyikovnak - Adagio című mű
vét vezényelte. Ebben a szép lí
rai műben fel-fel csendültek az 
orosz népzenére jellemző motí
vumok. A dallamos, de mégis 
mai modern köntösben megszó
laló mű megnyerte a közönség 
tetszését. 

Leonyid Nikolajev beszélge
tésünk során elmondta, hogy 
személyes választása volt ez a 
mű. Olyan darabot szeretett 
volna a magyar közönségnek 
nyújtani, mellyel egyrészt a mai 
modern szovjet zenei irányzatot 
is bemutatja, másrészt az orosz 
népzene sajátos ízeit is felvil
lanthatja. Bízott benne, hogy a 
közönségnek tetszeni fog ez a 
mű. Igaza volt! Az eredmény: 
vastaps. 

Kérdésemre, hogy mi a véle
ménye a MÁV Szimfonikus Ze
nekarral· való együttműködés
ről, a következőket felelte: 

- Nagyon kellemes volt 
együtt dolgozni a kiváló művé
szi kvalitású zenekarral. Elő
ször koncerteztem velük és el
mondhatom, hogy sok kiváló 
képességű muzsikus van közöt
tük. A próbákon szoros kapcso
lat alakult ki, sokat dolgoztunk 
a siker érdekében. Dicsérendő 
a zenekar fegyelme és muzsi
káló kedve. Remélem, hogy ez 
a kellemes találkozás megis
métlődik és újra együtt muzsi
kálhatunk ... 

Az est második száma Csaj
kovszkij b-moll zongoraver
senye volt, amelyben Hegedüs 
Endre brilliáns zongorajátéká
val bűvölte el a közönséget. 
A fiatal zongoraművész energi
kus, lendületes, de mégis lírai 
zongorajátéka hatalmas tapsvi
hart váltott ki. A többszöri visz
szatapsolást egy ráadásszám
mal - Liszt XV. Magyar Rap
szódiájával - köszönte meg. 

Hegedüs Endre már több al
kalommal lépett fel a MÁV 
Szimfonikusokkal és mindig si
kerrel. L. Nikolajev imponáló 
műismerettel, és szimpatikus 
szerénységgel, karmesteri biz
tonsággal kísérte játékát. 

A hangverseny harmadik 
műsorszáma Dvofak: VII. 

Szimfóniája volt. Ebben a rit
kán játszott, nagyon nehéz, de 
kivételesen szép zeneműben a 
karmester és a zenekár egy-

aránt megmutathatta képessé
geit. Itt jutottak igazán kifeje
zésre L. Nikolajev kiváló kar
mesteri képességei. Dinamikus
sága a tempós és technikai ré
szeknél, átérzett líraisága a dal
lamos részek megformálásánál 
magával ragadta a zenekart, 
amely szinte eggyé olvadt a 
karmesterrel. Öröm volt hall
gatni és látni ezt a szép együtt
muzsikálást, amiben a zenekar 
méltó partnerévé vált a kitűnő 
karmesternek. 

A Szimfonikusok nagyon jó 
műsorpolitikáját és vendégmű
vészeinek kiválasztását is meg 
kell dicsérni. Ha a zenekar to
vábbi programjait nézzük -
népszerű kifejezésmóddal élve 
- elmondhatjuk, hogy most 
jön a java. A zeneirodalom re
mekműveit és kiváló vendég
művészeket kínál a MÁV Szim
fonikusok műsorfüzete. A kül
földi karmesterek közül G. 
Blumhagen és L. Seyf arth 
(NDK) L. Pesek (Csehszlová
kia), Joó Árpád (Kanada), a ha
zaiak közül Erdélyi Miklós, Kó
rodi András, Mihály András, a 
hangszeres szólisták közül 
Ránki Dezső, Jand6 Jenő, Ko
vács Dénes, Kocsis Albert mu
zsikálásában gyönyörködhet 
majd a szezon hátralevő hang
versenyein a MÁV Szimfonikus 
Zenekar közönsége. 

Menyhért Mariann 

A rezesbandától a hangversenyzenekarig 

Kiváló együttes lett a pécsi vasutas 
koncert-fúvószenekar 

Az idei esztendő sikeres volt 
a pécsi vasutas fúvószenekar 
életében. Tavasszal próbafelvé
tel a rádióban, majd önálló kon
cert Pécsett. Augusztusban 
megosztott első díj a siklósi XV. 
országos fúvósfesztiválon és a 
zsüri különdíja a kötelező mű 
legjobb előadásáért. November
ben pedig megkapták az ama
tőr művészeti együtteseknek 
adományozható legmagasabb 
elismerést: a Kíváló együttes 
címet. Még meg sem száradt a 
tinta az oklevélen, máris újabb 
sikert értek el december 5-én. 
A pécsi Liszt-teremben adott 
kétórás minősítő hangverse
nyük végén a közönség vastap
sa közepette vehették át a Ki
emelt Aranylant Diplomát. 

A most már hivatalosan is 
koncert-fúvószenekarként ne
vezhető együttes karnagyát, 
Neumayer Károlyt alig lehetett 
megközelíteni a gratulálók gyű
rűjében. A közönség ünneplése 
után arra kértem, hogy foglalja 
össze milyen munkával sikerült 
a zenekarnak idáig eljutnia. 

- Az elmúlt másfél eszten
dő közös zenei műhelymunká
jának gyümölcse a mai minősí
tés és a Kiváló együttes cím el
nyerése is. Negyvenéves lesz 

A Budapesti Mechwart András 
Ipari Szakközépiskola és Szak
munkásképző Intézetben a név
adó születésének 150. évfordu
lójára rendezett ünnepségen 
nem mindennapi esemény tör
tént. A diákok egy 375-ös sorsz. 
gőzmozdonyt vehettek birto
kukba, s ezt az iskola előtt állí
tották fel. A mozdony avatása 
előtt ünnepségre került sor. 

A köszöntő szavak után Vá
czi István igazgató méltatta az 
iskola névadójának tevékenysé
gét, műszaki zsenialitását és 
emberi nagyságát: 

- Mechwart András nem
csak kiváló mérnök, elsőrangú 
üzletember és nagyszerű terve
ző volt, hanem meggyőződéses 
szociológus is, aki nyugdíjala
pot, betegsegélyező pénztárt, 
alapítványokat létesített, mun
'káslakásokat építtetett, meg
szervezte a vállalatok önkéntes 
tűzoltótestületét. 

Váczi István ezután Mech

wart Emlékérmet adománya-

jövőre a zenekar, s az egykori 
„rezesbandából" az ország öt 
legjobb amatőr együttese közé 
küzdötte fel magát. Sokáig a 
társadalmi ünnepek, tömeg
megmozdulások „kiszolgálója" 
volt, repertoárjukban csak in
dulók, menetdalok szerepeltek. 
Erre volt igény, ezt fújták. Mi
kor a fúvósok arculata kezdett 
megváltozni, a vasutasgárda is 
igazodott ehhez. Egyre többet 
szerepeltek fesztiválokon, talál
kozókon. 1978-tól már minősí
tett zenekarként jegyezték és 
1981-ben az ausztriai vendég
szereplés fordulópontot sejte
tett. Egy év múlva Várpalotán, 
a szakszervezetek fúvósainak 
találkozóján már a szakma is 
kezdett felfigyelni ránk. Jugo
szláv turné követte ezt, majd a 
második aranylant diplomát is 
megkaptuk. 

Mindezt úgy, hogy nem volt 
próbatermünk, alagsori helyi
ségben, raktárban készültünk a 
nyolcvanhármas NSZK-útra is 
- folytatta -. Ekkor már zene
tanári diplomával a zsebemben 
én dirigáltam az időközben öt
ventagúra növekedett együt
test. Egyre nehezebb és jobb, 
klasszikus és kortárs műveket 
kezdtünk próbálni, s a zenészek 
hamar ráéreztek, hogy itt na-

A névadóra 

emlékeztek 

gyobb tudásra és jó hozzáállás
ra van szükség. Igényelték ezt 
a feladatot, közben az egyéni és 
a közös munka is finomodott. 
Ma már hatvanhárman figyel
nek karnagyi pálcámra, s a mű
vek. magas szintű megszólalta
tása példás zenei fegyelmet 
követel a próbákon is. Ennek 
köszönhető, hogy ez az amatőr 
együttes profi módon tud meg
szólalni a koncertpódiumokon. 

- Jövőre hivatásos nemzet
közi versenyen képviseljük 
már nemcsak a vasutat, de ha
zánkat is - veszi át a szót Bo
kor Ferenc, a zenekar titkára 
-. Egy éve a felújított vasutas 
művelődési ház a zenei műhe
lyünk, hangversenyre azonban 
termet kell bérelnünk. Közel 
egymilliót érő hangszerállomá
nyunk egy része rohamosan 
öregszik. Erről is szót kell ejteni 
most a siker kapcsán. Reméljük 
a jövőben is támogatják a zene
kart. Azt hiszem ma már nem 
csupán társadalmi ünnepeken 
számítanak ránk, de elvárják -
s ehhez minden segítséget meg
adnak-, hogy koncertfúvósok
ként büszkén öltsük magunkra 
a vasutas egyenruhát. 

Németh Tibor 

gét Schermann Márta, az I. e 
osztály tanulója után mondqtt 
el az újonnan felvett 72 KISZ
tag. A fogadalomtételt követően 
Szórád Antalné, a MÁV Vezér-
igazgatóság oktatási osztályá

zott többek között az iskolát lét- nak vezetője átadta Váczi Ist
rehozó és támogató intézmé- vánnak a MÁV Vezérigazgató
nyeknek, a MÁV Vezérigazga- ság által adományozott új zász
tóságnak, a MÁV Budapesti lót, amelyen már az iskola jel
Igazgatóságnak, illetve a MÁV vénye és új elnevezése szere
TBÉF, valamint a MÁV Északi pel. 
Járműjavító Üzem kollektívájá- Ezután Gecse Alfréd, a MÁV 
nak, amit a jelenlevő képvise- Vezérigazgatóság gépészeti és 
lők vettek át. járműfenntartási szakosztály 

Az iskola névadóJának uno- osztályvezetője átadta megőr
kája, Bartalis Kálmánné és zésre a MÁV 375-1029 psz. moz
több tanár is kapott emlékér- donyt. Ez volt az utolsó hazai 
met, köztük Risztics Károly gyártású gőzmozdony, amelyet 
nyug. igazgató, Németh József 1959. február 28-án adtak át a 
nyug. tanár, TieberJánosnyug. MÁV-nak. Az iskola udvarán 
gyakorlatioktatás-vezető, vala- kiállított gőzmozdony nemcsak 
mint az egykori tanulók közül technikai-történeti emlék, ha
azok, akik sokat tettek az iskola nem jelképe lesz az iskolai okta
hírének öregbítéséért, közössé- tás és a leendő hivatás szoros 
gének erősítéséért. kapcsolatának. 

Ezt követte a KISZ-tagok fo- ifj. Mészáros András, 
gadalomtétele, melynek szöve- a 111/e osztály tanulója 
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Negyvenkét év után 

Az utolsó szolgálat 
Makó Imre, a miskolci igaz

gatóság kereskedelmi és szállí
tási osztályának vezetője 42 évi 
szolgálat után a közelmúltban 
vonult nyugdíjba. Munkahe
lyén, az utolsó szolgálati napján 
beszélgettünk pályafutásáról, 
az eltelt több mint négy évtized 
örömeiről és gondjairól. 

- Eredetileg állatorvos sze
rettem volna lenni - emlékezik 
irodájában a pályakezdésre. -
Egerben érettségiztem. Felvé
teli kérelmemet az Állatorvos
tudományi Egyetemre küldtem, 
másodiknak pedig a vasúthoz. 
Először az utóbbitól jött az érte
sítés, hogy felvettek. Így lettem 
1942. szeptember 29-én vonat
fékező Egerben. 

- Nem bánta meg? 
- Engem is megcsapott a 

mozdony füstje. Választásomat 
azóta sem bántam meg. Nagy 
ambícióval láttam munkához. A 
biztos kenyér, az egyenruha, 
az arckPpes igazolvány, a ka
tonai behívástól való mentes
ség akkor sokat jelentett. Szor
galmasan tanultam, sikeresen 
tettem le a szakvizsgákat. Köz
ben a jogon is elvégeztem öt fél
évet. 1946-ban sikeresen vizs
gáztam a felszabadulás utáni el
ső, egyéves tisztképzőn is. 

Csöng a telefon. Makó Imre 
felveszi a hallgatót, majd nyu
godt hangon válaszol: 

- Rendben van, máris in
tézkedem! 

Aztán behívja egyik munka
társát, és elmondja a teendőket, 
utána folytatja az emlékezést. 

- 1947-ben kerültem a mis
kolci rendezőbe. Az első szol
gálatom éjszaka volt. Reggel 
megkérdezte a főnököm: ,,Az 
eladási telepen minden rend
ben?" Meghökkentem, s zavar
tan mentegetőztem: ,,Azt sem 
tudom, hogy hol van!" A főnök 
kizavart az irodából. Később tá
jékoztattak a kollégák, hogy az 
eladási telepen kapják meg a 
vasutasok a tüzelőt, s gondos
kodni kell a szénnel érkező va
gonok beállításáról is ... 

- Hol dolgozott a legszíve
sebben? 

- A rendező-pályaudva-
ron, ahol késóöb főnökhelyettes 
lettem. Szerettem a munka
szervezést, az alkotás Lehetősé
gét. Az újításra, a kezdeménye
zésre mindig volt alkalom. 
Meghonosítottuk például az 
úgynevezett menetirányítói 
tartalékrendszert is. Meggyor
sítottuk az elegyfeldolgozást. 

Makó Imre 

Több évig volt a Tiszai
pályaudvar állomásfőnöke. 

- Igen. Az a munka is emlé
kezetes marad számomra. Ak
kor is sok gond nyomasztott 
bennünket. Többek között kor
szerűsíteni kellett a személy
szállítás technológiáját. Az uta
sok akkoriban sokat panasz
kodtak azért, hogy a vonatok 
mindennap másik vágányról 
indulnak. Sikerült megszervez
nünk, hogy a személyvonatok 
lehetőleg mindig az azonos szá
mú vágányra érkezzenek, illet
ve onnan induljanak. 

Makó Imre a miskolci igaz
gatóságon is több beosztásban 
dolgozott már. Volt menetirá
nyító, főelőadó és üzemszerve
zési csoportvezető is. Feladatát 
mindig kitűnően látta el. Több 
kitüntetés - Kiváló Dolgozó, 
Kiváló Vasutas és a Munka Ér
demrend ezüst fokozata -
fémjelzi ezt. Felkészültségének, 
tudásának elismerése, hogy a 
nyugdíjazása előtti években 
bízták meg a kereskedelmi és 
szállítási osztály vezetésével. 
Ezen a poszton lehet igazán ér
zékelni a vasúti forgalom min
den rezdülését. Most is szinte 
percenként szól a telefon. 

- Hogyan lehetett ezt meg
szokni? 

- Jók az idegeim. Reggel 
hat után már a helyemen va
gyok, és szót váltok a legna
gyobb vállalatok szállításveze
tőivel. Tizenegy órakor van a 
csúcs. Itt szinte minden perc
ben intézkedni kell. Ezt a mun
kát csak „megszállottan" lehet 
végezni. 

- Hogyan lesz ezután? 
- Ha megbíznak, szívesen 

segítek majd az igazgatóságon, 
de az igazi „szolgálat" már a 
családi körben, az unokám mel
lett vár ... 

Csorba Barnabás 

�yugdíjas-találkozó Dunakeszin 
A karácsony közeledtére gondolva nyugdíjas-találkozót ren

deztek a dunakeszi járműjavító üzemben. Szép hagyomány, hogy 
kétévenként vendégül látják az üzem egykori dolgozóit, házastár
sukkal együtt. Most az 1982. május 1. és 1984. június 30. között 
nyugdíjba vonultak kaptak meghívót. A program kora délután 
gyárlátogatással kezdődött, majd a József Attila művelődési köz
pontban Varga Lajos üzemigazgató köszöntötte a nyugdíjasokat. 

A gazdagon feldíszített karácsonyfa mellett beszélt a jármű
javítósok munkájáról, majd Aradszky László, Kabos László és 
más neves művészek szórakoztatták a csaknem kétszáz nyugdí
jast. A vacsora mellett aztán felidézték régi emlékeiket. 

Vetési Imre 

Kilencvenhármanf 

Egy túr létszáma 
búcsúzott Ferencvárostól 

Kilencvenhárom vasutas ment nyugdíjba a közelmúlt idő
szakában Ferencvárosban. Ennyi ember - egy túrnak a lét
száma - 2500 kocsit rendez, dolgoz fel egyetlen szolgálat 
alatt. A közismerten létszámhiánnyal küszködő Ferencvá
rosnak búcsút mondott 93 vasutas hiénya sok gondot okoz, 
hiszen szinte valamennyien kulcsszerepet töltöttek be a 
csomóponton. 

December 16-án, a nyugdljba vonult vasutasok tiszteleté
re bensőséges ünnepséget rendeztek a ferencvárosi körzeti 
üzemf6�ökség üzemi ebédlőjében. Jelen voltak a búcsúzta
tón a KUF gazdasági és társadalmi vezetői, köztük dr. Kosz
tyu Tibor üzemf6nök és Goldrubsr PA/ szb-titkér. 

Az ünnepséget Bene Pál főbizalmi nyitotta meg, majd 
Dömötör László állomásfőnök méltatta a nyugdíjba vonult 
vasutasok munkésságét, a vasút érdekében kifejtett tevé
kenységüket, helytéllásukat. A tapasztalt. szorgalmas, ízig
yérig vasutasokat nehéz pótolni. Hiányuk érezhető veszte
ség a MAV-nak, a ferencvárosi csomópontnak. 
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Sarkukra álltak a komáromiak 
Talán jobb, ha nem me

gyünk be ide! - javasolja Ber
talanits István vontatási főnök 
a mozdonyjavító műhely mel
letti „szociális" épületnél. -
Bármelyik pillanatban lesza
kadhat a plafon! 

Néhány órával korábban 
Orosházi Ferenc, a komáromi 
üzemfőnökség vezetője is mon
dott hasonlót irodájában: 

- Csak azért engedtem ar
ra a székre ülni, mert süt a 

nap . . . Nézzen csak fel! 
A mennyezeten, a sarokban 

beázási térkép. 
Februárban a komáromi 

üzemfőnökség életéről készített 
riportjában azt kérdezte Kasza
la Sándor: ,, Gondjaikra hol a 

megoldás?" A kérdésre csak 
részben adott választ az azóta 
eltelt tíz hónap alatt a több 
irányba is ható intézkedések so
rozata. 

Kétezer dolgozó 

körökben egyenesen katasztro
fális. Területünkön a megsza
bott létszám harmincnyolc szá
zaléka hiányzik. Munkakörül
ményekről egyes helyeken nem 
is beszélhetünk, annyira rosz
szak ... 

120 vagon szemét 
A napi berakási terv megkö

zelíti a húszezer, a november 
havi verte a félmillió tonnát. 
Évente 30 ezer kocsit kell Ko
máromban kitisztítani, azaz 
söpörni, lapátolni. Az idén 120 
vagon szemetet szedtek össze 
és szállítottak el a vágányok 
közül. 

A kocsijavító műhelyek heti 
ezer kocsit javítanak meg. Zö
mét a szabad ég alatt. Olykor 
még röptető sincs a lakatosok, 
szereló?c feje fölött. A komáro
mi javítóba befér tíz kocsi. Teg
nap megjavítottak negyvenet. 
Ez átlagos szám. 

Tarthatna az üzemfőnökség 
- Ha Varsányi Józsefnek vezetője panasznapot is, ő vi

olyan állomásfőnöke lett vol- szont olyan tárgyilagosan be
na, mint nekem ő, akkor a gon- szél a gondokról, mintha csak 
dok nagy részén idóöen úrrá a napi menüró1 lenne szó. 
lehettek volna! - mondja az - A munkaerőhiány nem 
üzemfőnök. Varsányi Józsefet jelentheti azt, hogy a vasútra 

kissé bizony magára hagyták. bárki felvételt nyerhet! - je-
Orosházi Ferenc vasutastiszti lenti ki Orosházi Ferenc. - Ki

egyenruhában engem, a „ci- lenc hónap alatt csaknem száz 
vilt", tábornokra emlékeztet. eljárást folytattunk Le ittasság 
Hangja katonás, határozott, miatt, s a büntetések nagyon is 
negyven szolgálati év után le- érzékenyen érintették azokat, 
het is az. Többféle vezető beosz- akik megfeledkeztek magukról. 
tásban kellett helytállnia, s - Lopás? 
gyakran nehéz helyeken. Az öt- - Sajnos mindhárom „ha-
venes évek első felében Doro- lálos bűn" előfordul. 
gon volt állomásfőnök-helyet- - De csökkenő mértékben 
tes, aztán főnök Ercsiben, Pusz- - mondja Varsányi József állo
taszabolcson. 1972-től 84 febru- másfőnök. - Mint ahogy a bal
árjáig Hegyeshalomban vezette esetek száma szintén csökkent 
az állomást. A múló évtizedeket az idén. 
csak fehér haja jelzi. A rendező pályaudvar felé 

- Nem tétovázott elvállalni haladva azért elmelséli, hogy 
ennek az üzemfőnökségnek a amint közeledik a tél, úgy alszik 
vezetését? Hallottam, hogy a ő egyre éberebben. 
komáromi rendező pályaudvart - Nem lehet előre kiosztani 
egy városi testületi ülésen egy a söprűket, lapátokat, mert lá
ízben nemes egyszerűséggel buk kél. Ha majd esik a hó és 
szemétdombnak titulálta éppen nem vagyok szolgálat-
valaki. ban, beszaladok megszervezni 

_ A hegyeshalmi három- az eltakarítást. Van itt olyan 
száz ember helyett itt kétezer ?0lgozó, aki aktatáskában hord
dolgozó tartozik hozzánk. Nagy �a �aza a . szenet, mert; ez is 
felelősség és az adott körülmé- igaz. utalvanyra mostanaban ki 

nyek között nehéz feladat is. sem sz�tgá0ak otthon minden
Végül is vállaltam talán éppen kit a TUZEP-nél. Most szóljon 
ezért .. . 

' hozzá! Olyan kis érték, hogy ha 
A körzeti üzemfőnökség 262 el�_apja. a. �endő;, l�gfe_ljebb a 

kilométer hosszúságú területé- feJet csovalJa. Mas kerdes, hogy 
hez huszonhét állomás tartozik mit gondolnak a vasutasok-
két vontatási teleppel, s öt ko- ról · · · . . 
csijavító műhelyük van Keves a penz, szorosabbra 

H t d tt 1 
· . . kellett idén is húzni a nadrág-- ogyan u o enm mm- szíjat denütt egy gazdasági vezető? ·De a e'rt k • b •a · t , - z a eves o. is u-- Terme�z:te_sen s�hogy. dunk pocsékolni - mondja az A r:iu1;ka, °;m�sege a te�Jes, v_e- üzemfőnök. - Itt ez a beázás, zeto garda�?l fü�g:_ � rranyrto� amit nekem nincs jogom megs�_oros egyuttrnukodese rendkí- csináltatni, legfelj�bb leveleket vul fontos. írogathatok a központ, az igaz-

Dőreség lenne azt hinni, gatóság vezetőinek. Olajkály
hogy az üzemfőnökség vezető- hák helyett rengeteg szenes
jének cseréje azonnal ható cso- kályhát vásároltunk a területre. 
daszernek bizonyult. Annyit, hogy azok árából jócs-

- Elveim szerint három kán ki lehetett volna terjeszteni 
,,halálos bűn" létezik - mond- a központi fűtést. De nem lehe
ja. - Az ittasság, a lopás és az tett, mert az beruházás, a kály
igazolatlan hiányzás. A vas- ha pedig fogyóeszköz . . . nye
úton fegyelemnek kell lenni! nektó1 megy az ember a falnak. 
A legkisebb nyegleség ember- Bertalanits István, a vontatáéletbe kerülhet. si üzemegység vezetője az - Küldjék be azt az embert! egyetlen, aki új létesítménnyel 
- szól ki - Öt perc alatt vég- tud dicsekedni, a nagyszabású 
zünk. tervek mellett: Oroszlányban 

- Na mondja! Miért van új, korszerű kocsijavítót létesí-maga itt? tettek. Három éve még csak ha-
Villogó barna szemében most tan dolgoztak ott, ma huszon-

nincs más, mint szigorúság. négyen, s huszonöt-harminc 
- Megköszöntöttem a Kata- vagont javítanak meg naponta. 

lint - hangzik gyámoltalanul a 
„vallatószék" felől. - A februári riportban azt 

ígérték, hogy a Komáromi Épí- Megköszöntötte? Maga tő Szövetkezet márciusig lemegint részeg volt! Hányad- bontja a romos és életveszélyesszor fordul ez elő? 
Csönd. nek nyilvánított vontatási szo-

ciális épületet. Azóta már zárva 
sincs, és éppen úgy néz ki, 
mintha a frontvonalban tucat
szor cserélt volna gazdát. Ez 
az épület az állomás szégyen
foltja. 

- Nézze, valahányszor ki

mentem, magát még egyszer 
sem találtam a munkahelyén. 
Jl!it gondol, meddig tűrjük?! 
Ugy tudom, korábban foglalko
zott a gondolattal, hogy átkéri 
magát más vállalathoz. 

Csönd. 
- Ha hétfőig hozza a kikérő 

papírt, akkor fegyelmivel át
helyezem! Hétfő reggel kilencig 
várok. Ha nem, akkor is meg
válunk egymástól! Világos? 

- Ilyen jó az üzemfőnöksé
gen a munkaerőhelyzet? 

- Az jó ... Fizikai munka-

Válaszul a főnök betessékel 
az egyik konténerbe, melyet 
jobb híján ideiglenesen irodává 
alakítottak ki. Központi fűtés
sel. A talajszinten tíz fok le
het, fejmagasságban harminc
öt. Szellősek ezek az irodák, mi 
tagadás, mint ahogy túl szellős 
és ezért egészségtelen az 
egyébként szépen berendezett 
négy konténerfürdő is. 

Bertalanits István fiatal mér
nökember, tele energiával, s 
úgy tűnik hittel is. Négyszáz. 
négy embere Komárom megye 
egész területén dolgozik. Nem 
kis feladat - helyettes nélkül 
- ennyi embert irányítani. 

Kiteregeti a tervrajzokat. 
- A vontatási üzemegység 

szociális épülete megmarad. 
Ezért nem bontottuk le. Így ol
csóbb. Csak a felső szintet bont
ják le, aztán köztes-födémcsere 
következik. A földszinten meg
szűnik a kovácsműhely és az 
iroda. Nő a fürdő alapterülete. 
A mozdonyvezetők részére egy 
harmincszemélyes, fekete-fe
hér, s mellette kilencven mű
helyi dolgozónak „C" 
kategóriás fürdőt, öltözőt alakí
tunk ki. Ezután visszaépítik a 

felső szintet. Ott irodák lesznek 
és egy kisebb női fürdő. Tessék, 
ez már a jóváhagyott tervdoku
mentáció! Október tizenötre let
tek készen a módosított tervek. 

Mennyibe kerül a beruhá-
zás? 

A fel újítás várhatóan öt
millió-kétszázezerbe. A bővítés, 
mely valóban beruházásnak 
minősül, ugyanannyiba . . . 

Csak dicsérni lehet - s ne 
érezze senki közhelynek - az 
üzemfőnökség dolgozóit, akik 
csúcsszezonban is megfeleltek 
az idei elvárásoknak. Az más 
lapra tartozik, hogy milyen 
áron, mennyi túlórával, töblet-
vállalással ! 

A vontatásnál a munkálatok 
nem fejeződnek be az új szociá
lis épület létesítésével. Korsze
rűsítik a vontató járművek javí
tására szolgáló mo:,;donymű
helyt. Darupályát szerelnek fel. 
Szinte komikus, hogy a gőzösök 
javítására készített műhelyben 
ma kizárólag dízeleket hoznak 
rendbe, s már jönnek a villa
mos mozdonyok. 

Az üzemfőnökség öt vasúti 
javítóműhelye közül a komáro
mi a legbalesetveszélyesebb. A 
munkát közvetlenül a forgalmi 
vágány mellett végzik. Remél
hetően nem az első katasztró
fáig. Elkészültek a tervek új ja
vítóvágányra, korszerű kocsija
vításra. ,,Drága" - mondták az 
illetékesek. 

Varsányi József állomásfő
nök: vasutasdinasztia sarja. 
Édesapja éppúgy ezt a hivatást 
választotta, mint két fivére. 
A gazda büszkeségével mutatja 
a raktár példás rendjét, az öltö
zőt, a tálalót, az állomásirányító 
épületet, ahol az egész állomás 
forgalmát szabályozzák. 

A körsétának apróbb szép
séghibái vannak. A fürdőkben 
egyetlen zuhanyozónak sincs 
rózsája, s csak két mosdóról 
nem szerelték le egyelőre a csa
pokat. A női fürdő kicsi és zsú
folt. A takarítóasszony pedig 
azt mondja: 

- Főnök elvtárs, itt a férfi
oldalon csak egyetlen W. C. 

működik a három közül. Két 
éve vagyok itt, de azóta rossz 
kettő. 

Egymásra utalva 
Később Pálfi Zsigmond tér

felvigyázó kis helyiségét el
hagyva, egész vonatra való ros
taalja szén szúr szemet. 

- A pályafenntartás hagy
ta itt - mondja a főnök. 

- Három hónapja - teszi 
hozzá a térfelvigyázó. 

Szabó László állomásirányító 
tíz éve dolgozik beosztásában. 

- Több gép kellene 1 

mondja - Egész Dunántúlról 
és Csehszlovákiából érkezik ide 
az elegy. Sajnos nem tudjuk 
előre, hogy a belépő vonatok 
miből állnak, kocsijaik merre 
mennek. 

Kővári Lajos vonatátvevő 
1965-ben kezdte pályafutását a 
MÁV-nál. 

- Apám is vasutas volt 
Csém pusztán. 

- Csak azért? 
- Nem. Szép munka ez! 

Egyszer már hűtlen lettem a 

vasúthoz, de visszajöttem újra. 
- Hány órát teljesít 

havonta? 
- Nem akarok panaszkodni, 

kétszáznegyven-kétszázötven 
mindig összejön. Akkor meg
van az ötezerötszáz. De ha arra 

gondolok, hogy háromezerkét
száz az alapfizetésem . . . Hob
biból zenész vagyok, az hoz egy 
kis pótlást. Néha többet, mint 
az itteni fizetésem. 

- De akad más juttatás és 
prémium is. 

- A negyedéves prémi
umokból, jutalmakból jó né
hányszor kimaradtunk. Most 

volt üzemszemle, és az állo

másfőnök öt dolgozót megdi
csért közülünk a felolvasáson. 
Nagyon jólesett. Ezt is hiányol
tuk régen. 

- Jó itt a közösségi szel
lem? 

- Nagyon jó. Egymásra va
gyunk utalva. Ha jó a távírá
szunk, az főnyeremény. Ha jó 
az átvevő párom, az is. 

A számítógépnél éppen egy 
belépő vonatot vesz fel Pente 
Ibolya. Az adatokat rádión kap
ja. Az adatok bekerülnek az 
adattárba, segítségükkel gurí
tási jegyzék, indítási kimutatás 
készül. 

Csicsatka Vilmos a VI-os to
rony gazdája. A régi garnitúrá
hoz tartozik, 1949 óta szolgál a 
MÁV-nál, és Orosházi Ferenc 
szerint: kimagaslóan jó munkát 
végez. 

- Nem mennek a váltók -
fogadja Varsányi Józsefet. -
Hiába kérek váltókenőt. 

A főnök már csörgeti is a te
lefont ... És ő nem kér hiába. 

A két átrakóvágányon tizen
hatan végeznek rakományiga
zítást, átrakást, hogy a cseh
szlovák partner fogadja az árut, 
a küldeményt. 

Rend a lelke 
Továbbhaladva a gurító felé, 

a sarupadokon sárgára festve, 
katonás rendben sorakoznak a 
saruk. 

Hol van az a „legendás ren
detlenség?" 

- Új technológiát alakítot
tunk ki - mondta az irodai be
szélgetés során az üzemfőnök
ség vezetője -, mely szerint 
rendnek kell Lennie. Csak a ki
jelölt vágányokon végezzük a 
söprést, a kocsitisztítást, és 
rendszeres takarítónapokat 
tartunk. 

Műtrágyahalmocskák fehér
lenek, akár ha hóbuckák lenné·· 
nek. 

- Ugye, itt óhatatlan, hogy 
ne koccanjon a kocsi, de ha el
megy a szerelvény, máris szed
jük össze! Minden kocsit más
képp kell saruval megfogni, at
tól függ, mennyi a rakománya 
és mit tartalmaz. Ez ennek a 
szakmának a lényege. 

- Elegendő az ember? 
- Hárman vannak hat he-

lyett! - fakad ki a térfőnök. -
Kevés az elősarus, a sarus is. 
Vigyázzon, itt mindenhonnan 
jöhet a vonat, nekünk is kétsze
resen kell figyelni, pedig mi is
merjük a dolgokat! 

Pálfi Zsigmond térfelvigyázó 
28 éve szolgál, s húsz éve 
ugyanebben a munkakörben. 

- Reggel nyolctól este fél 
hétig dolgozom ma - mondja. 
- Ez idő alatt tizennégy-tizen
öt induló vonattal számolha
tunk. Kocsifelíróként kezdtem, 
aztán a segédtiszti tanfolyam 
után többféle beosztásba he
lyeztek. Családi házat építet
tünk, a fiam ipari tanuló. Én 
nem panaszkodom. 

Tíz hónap alatt 5 millió 161 
ezer 494 tonna árut raktak va
gonokba az üzemfőnökség te
rületén. Harminckétezer tonná
val többet a tervezettnél. Belé
pő vonat 2 ezer 26 volt - 114 és 
fél ezer kocsival - és több mint 
hárommillió tonna áruval. Kilé
pő kétezer-ötven, 111 ezer ko
csival és 2,6 millió tonna áruval. 

Óriási számok. S dicséret
ként álljon itt még egy vitatha
tatlan eredmény az OPV-ki
egyenlítéssel és elegyfogadás
sal kapcsolatban: 

- A javítás és kiegyenlítés 
nagyon sok többletmunkát 
okoz számunkra - mondja 
Orosházi Ferenc. - A tavalyi
hoz képest mégis jelentősen 
csökkentettük a CSD-nek fel
ajánlott és visszautasított va
gonok számát. 

Kádár Péter 
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Negyven éve történt Karácsonyest az óvóhelyen 
Részlet az író „Halló, Tartsay lakás" e. regényéből Diszpécserközpont Szolnokon 

·Délben Vér István felment ·a 
Csatay lakásba, noha a lenti vi
lág jobban érdekelte. Izgalmas 
volt az, ahogyan az emberek az 
óvóhelyeken élték életüket. 
A „cellákat", vagyis a pinceré
szeket a felsőbb hatóság, az 
óvóhely-parancsnokság jelölte 
ki a beköltözőknek, elsősorban 
a vasutasoknak és hozzátarto
zóiknak. Egy-egy család, ha 
csak tehette, jó nagy területet 
foglalt el magának. Lehordták a 
kényelmes fotelokat, szőnyege
ket. Akik csak az életüket hoz
ták, azoknak kiutaltak egy fe- , 
hér kórházi ágyat, másoknak 
csak priccs jutott. 

Karácsony estéjére már 
majdnem teljes volt a létszám. 
A zsúfoltság miatt egymást ér
ték a villongások. Ebből a tan
folyamisták kimaradtak, mert 
Sajtos úr keményen tartotta 
magát ahhoz, hogy a fiainak ön
álló pincerész jusson. 

Saját őrséget is szervezett az 
igazgatóságon, elsősorban a 
razziázó nyilasok miatt. A kato
nai parancsnokság továbbra is 
működött, immáron a beköltö
zöttek életét védve. A hivatal 
napokkal azelőtt teljesen meg
szűnt. A legtöbb vezető nyugat
ra települt, vitte az életét, va
gyonát, hatalmát. Az itt mara
dottak már új életre készültek. 

Béka, a sarokház házmeste
rének nyomorék, láb nélküli 
huszonhat esztendős fia tolóko
csijával sűrűn felvitette magát a 
tanfolyamistákhoz. Köztük 
érezte csak jól magát. Hajdan 
cirkuszban dolgozott, értett a 
kártyatrükkökhöz, a zsonglőr
ködéshez. Most is rejtegetett 
valamit. 

- Mid van, Béka? - kér
dezte Vér István. 

- Na, ezt nézd meg, haver 
- dicsekedett Béka. 

- Betlehem, igazi Betlehem 
- csapta össze kezét. 

- Az ám, Betlehem. Este 
betlehemezünk. Jó? Tudsz éne
kelni? Te angyal leszel. Én vi
szem a kocsimon a Betlehemet. 
Tudok egy isteni szöveget. Mit 
szólsz hozzá? Végigjárjuk az 
óvóhelyet, jó lesz? 

· Vér István riasztotta a have
rokat. Csakhamar kiosztották a 
szerepeket. Papagáj lett a pász
tor, mert volt egy kifordítható, 
báránybéléses mellénye, ezt 
akár subának is nézhették. Ris
ka és Bunyó lett a két arkan
gyal, Liba játszotta a szerecsen
királyt, be is kente az arcát fe
kete cipőkrémmel, Tökmag lett 
Menyhárt, Anyucit kinevezték 
Gáspárnak, mindenkinek jutott 
szerepe. A „Mennybó1 az an
gyalt" valamennyien fújták. 

től, hogy korog a gyomruk. Jó 
volt belemerülni a karácsonyi 
énekbe. 

A folyosó végéhez értek. 
Most kanyarodtak jobbra, hogy 
elhagyják a Rózsa utcai frontot 
s átvágjanak az ellenkező oldal
ra. Kíváncsiskodók jöttek elé
jük. Majdnem elállták az útju
kat, de amikor Béka kocsija 
hozzájuk érkezett, utat nyitot
tak. 

Az ének megerősödött. ,,Be is 
menének I Köszöntésére I 

Azonnal, azonnal. / Szép aján
dékot I Vívén szívükben / Ma

gukkal, magukkal . . . " 
Istenem, gondolta Vér Ist

ván, az édesanyja otthon, Sze
geden. már biztosan elkészítet
te a karácsonyi vacsorát, a bab
levest, a mákos tésztát, beletett 
egy jonatán almát a vizeskan
csóba, hogy vízkeresztig benne 
legyen, az apja kikészítette a 
mézet, a szeletekre vágott al
mát, diót és mandulát, ülnek az 
asztalnál és nem esznek. Őt 
várják haza. Neki pedig korog a 
gyomra, bőgeti a lelkét ez a 
gyermeteg ének. Mindjárt bo
londozni kezdenek, a pásztor el
játssza majd, hogy beesik az aj
tón ... 

Az egyik pince-szoba előtt 
megálltak. Azért ezt választot
ták, mert tele volt gyerekkel. 

- Szabad-e betlehemezni? 
- Tessék, csak tessék ... 
Békát betessékelték a Betle

hemmel. Belépett Vér István is, 
mögötte a három király. Pista 
megköszörülte a torkát s rákez
dett József Attila: Betlehemi ki
rályokjára. ,,Adjon isten, Jézu
sunk, Jézusunk/ Három király 
mi vagyunk. / Lángos csillag 
állt felettünk, I Gyalog jöttünk, 
mert siettünk. / Kis juhocska 
mondta - biztos - I itt lakik a 
Jézus Krisztus." 

Tökmag folytatta: 
„Menyhárt király a nevem I 

A Betlehemben égnek a 
gyertyák. Lobognak a fények, 
mutatják az utat hívőknek és 
hitetleneknek. Hiszen ez a já
ték, karácsonyi 'játék, nem más 
ez, mint az érzelmek játéka. 
Sajtos úr is kihúzza magát, 
mert itt tolakszik ő is a többiek 
között, mintha az ő érdeme len
ne ez a ma esti betlehemezés, 
mintha ő találta volna ki. 

Már a szomszédos pincékből 
is átjöttek, tele a folyosó, lépni 
sem lehet. Vér István pedig 
csöndesen befejezi a verset, 
egyetlen pisszenés sem hallat
szik: ,,Irul-pirul Mária, Mária, 
/ boldogságos kis mama, / Hul
ló könnye záporán át / alig lát
ja Jézuskáját. / A sok pásztor 
mind muzsikál. / Meg is kéne 
szoptatni már. I Kedves három 
királyok, I jóéjszakát kívánok!" 

Meghajolt jobbra is, balra is. 
Nem tapsot várt, de gondolta, 
ez így illik. Béka ebben a pilla
natban már fújta is a szájhar
mónikát. Fújta a Mennyből az 
angyalt, teljes hangerővel. 
A pásztorsubás a jelenetére 
várt, amely úgy kezdődik, hogy 
kiszólnak neki: ,,Gyere be, te 
öreg!" Mire a válasz: ,,Hol van 
az az üveg?" 

De nem lehet folytatni a kán
tálást, a játékot, mert mindenki 
a fiúk kezét szorongatja. Ezen 
az estén ők a legnépszerűbbek. 
Kézről kézre adják őket. Valaki 
bejglit vesz elő, azt kínálja kör
be, jaj, csak jusson még egy 
szelet sütemény, mert kéz kezet 
ért, mindenki markol, mindenki 
venni akar. 

Kéz ül meg Vér Pista vállán 
is. 

- Klassz voltál, nagyon 
klassz - ugrik a nyakába An
na, akivel október 15-én dél
után csókolózott az üllé�i temp· 
lomban, s aki oly messzire ke
rült tőle, hogy hírét sem hallot
ta. Akkor Anna szülei otthagy
ták a menekülő vonatot, beköl
töztek a pesti rokonokhoz. Vér 
István nem is a történetre fi. 
gyel, hanem a lányra, ez nem is 
lehet igaz, olyan ez, mint a me
sében. Lám, már itt is van az ő 
karácsonyi ajándéka, ez a gyö
nyörű teremtés, mert Anna 
szebb lett, mint Üllőn volt, pe
dig ott, a templomban őt látta a 
legszebbnek. Anna belekarol, 
viszi magával a folyosón, egé
szen addig, ahol a felvezető lép
cső van. Ott aztán egy kicsiny
ke beugró alatt megállnak, már 
nyílik is a lány szája, már érzi a 
nyelvét. Már ők boldogok, ez a 
legszebb karácsony este a vilá
gon ... 

Takács Tibor 
(Vége) 

Szolnok a magyar vasútháló
zat kialakulása óta szinte pél
dátlan kulcsszerepet tölt be. Ez 
az első világháború hadiszállí
tásai, majd a Tanácsköztársa
ság védelmi harcai, a második 
világháborút megelőző balkáni 
német felvonulás, később a há
ború hadiszállításai során egy
aránt érezhető volt. Hiszen 
mind a keleti, mind a balkáni 
frontra irányított szállítmányok 
nagyobb része Szolnokon ke
resztül futott. De az üres szerel
vények, a nyersanyagokkal ra
kott vonatok nagy része is itt 
haladt át Németország felé. 

Szolnokon keresztül közle
kedtek a keleti front szabadsá
gos vonatai, az „urlauberek" is. 
A szabadságra utazó katonák 
vonatjait mindig megállították, 
s az állomás közelében felállí
tott barakok valamelyikében 
fertőtlenítették őket. 

Egymást érték 
a bombázások 

A szolnoki vasúti csomópont 
jelentőségét, a négyirányú vas
úti elágazás mellett tovább nö
velte a Tiszán átívelő kétvágá
nyú vasúti híd, amelynek régi, 
elfáradt szerkezetét 1942-ben 
újjal cserélték fel. 

Ezek után érthető, hogy a 
szövetséges légierő 1944 nyará
tól rendszeresen bombázta a 
csomópontot. Egy alkalommal 
a három hullámban végrehaj
tott támadás során 218 bombát 
dobtak az állomásra. Hetven
négy vasutashalottja volt en
nek a légitámadásnak. 

A helyreállító munka és a 
mentés megkezdését a fel nem 
robbant és időzített bombák 
késleltették. Jóllehet, a helyre
állító egységeket gyorsan Szol
nokra irányították, az első vo
nat azonban csak négy nap 
múlva haladhatott át a személy
pályaudvaron. 

A Tisza-hidat erős légvéde
lem őrizte, 1944. szeptember 
5-én mégis 270 bombát dobtak 
rá. A híd végleg használhatat
lanná vált. 

Szolnok felszabadulása előtt, 
az utolsó légitámadást szeptem
ber 19-én kapta a műhely és az 
állomás. Az állomáson ezután 
már csak néhány vágányt állí
tottak hely;-e. A németek ekkor 
a használhatatlanná bombázott 
híd mellett ideiglenes cölöphíd 
építését kezdték el, s október 
14-én kézierővel megkezdték a 
kocsik áttolását. 

A front október 8-án már 
Szolnok közvetlen közelébe ért, 
október 9-én a szovjet csapatok 

• 

elvágták a Szolnok és Debrecen 
közötti vasútvonalat. A rendőr
ség, a csendőrség, a közigazga
tási hatóságok elhagyták a vá
rost. Október 9-én a szolgálat
ban lévő személyzet is elhagyta 
Szolnokot, de 12 órakor már is
mét visszarendelték vonatjukat. 
A németek a végsőkig igyekez
tek védeni a várost. Szolnok va
lósággal frontvárossá lett. 

Október 19-én Szolnokon ra
kodott ki az a német páncélos 
alakulat, mely megkezdte a vá
roshoz ért szovjet erők feltartóz
tatását. Az átmeneti siker után 
október 25-én i'smét elrendelték 
a város kiürítését. Ekkor a mű
hely berendezéseinek jelentős 
részét is vagonokba rakták, és 
útnak indították nyugat felé. 
A lakosság nagyobb része el
menekült a városból. A vasuta
sok egy része, egyelőre Újszász
ra ment a várható harcok elől, 
de sokan már az első kiürítési 
rendeletre beljebb indultak az 
országba, mások otthonukban, 
óvóhelyeken várták a háború 
végét. 

Barbár rombolás 
A visszavonuló német csapa

tok sorra felrobbantották azo
kat a berendezéseket, amelyek 
a bombázások után még épség
ben maradtak. Megrongálták a 
darukat, a személypályaudvar, 
és a rendező váltóit. Az újszászi 
vonalon is felrobbantották a sí
neket. Vágánytépő ekéjükkel 
Újszász egyik vágányát is fel
szántották. A város feladásakor 
a hadihidat is elpusztították. 

A szovjet vasúti alakulatok 
elsőnek az épségben maradt ó
szolnoki állomáson települtek 
meg, majd amikor elkészült a 
szovjet hadihíd a Tiszán, s a for
galom újra megindult, benépe
sítették a személypályaudvart. 
A szolgálatra jelentkező mű
helyi, forgalmi, vontatási és 
pályafenntartási személyzet jó 
ideig a romeltakarítással volt 
elfoglalva. 

A műhelybeliek elsőnek a 
gépházat állították helyre. 
A villanytelep hamarosan már 
a városba is szolgáltatott ára
mot. A munkások nagyobb ré
sze a szovjet csapatok által épí
tett hadihídnál dolgozott, az ah
hoz szükséges kapcsokat, csa
varokat készítették. A műhely 
munkáját ekkor egy szovjet ka
pitány irányította. 

A fűtőházban egyetlen moz
dony, egy 477 sorozatú, olasz 
eredetű kompound gép maradt 
a front átvonulása után. 

A műhely munkáját sokáig 
nehezítette a munkaerőhiány, a 

háború előtti, átlag 1200-as lét
számból csak 120-150 dolgo
zott. Hasonló gondokkal bajló
dott a forgalom is. A vontatási 
és a vonatkísérő személyzet egy 
része a front túlsó oldalán ma
radt, s csak újabb területek fel
szabadítása után tudtak haza
térni. 

A legnagyobb siker termé
szetesen a hadihíd megnyitása 
volt. Az első mozdony, amely a 
hídon áthaladt a 424 096 számú 
gőzmozdony volt. Ezt Békéscsa
ba és Kiskunfélegyháza között 
a vonalon hagyta el személyze
te, így jó állapotban került a 
szovjet csapatok kezébe. 

Új cölöphíd 
épült a Tiszán 

A hadihidat a jégzajlás nem 
rongálta meg. A korábbi légitá
madások bombáinak robbaná
sa azonban a medret annyira 
felszaggatta, hogy a híd egy 

szakasza egyoldalasan megsüly
lyedt. Az addig is folyamatosan 
igazgatott és javítgatott hidat 
úgy igyekeztek rögzíteni, hogy 

a városból összeszedett vas- és 
drótkerítéseket, majd köveket 
dobáltak a híd cölöplábai közé. 
Végül román hidászokkal új cö
löphidat építettek. Ennek jár
maira azonban már nem I tartó
kat tettek, hanem a régi híd 
megmaradt parti nyílásait húz
ták a meder fölé. 

Szolnokra később diszpé
cserközpontot telepítettek, 
mely a magyarországi szovjet 
vasúti utánpótlási forgalom leg
főbb irányítószerve volt mind
addig, amíg át nem települt Bu
dapestre. A diszpécserközpont 
a városban, a Hasznos-féle ház
ban működött. Ott először csak 
szovjet tisztek voltak, majd ma
gyar vasutasokat is fokozatosan 
bevontak a szolgálatba. 

Kulagin tábornok vezetésé
vel Szolnokra települt a szovjet 
hadsereg vasúti parancsnoksá
ga. A mai mentők utcájában lé
vő családi házakat foglalták le a 
parancsnokság részére. Né
hány magasabb szovjet pa
rancsnok nevére máig is emlé
keznek az idősebb szolnoki vas
utasok. Emlegetik Doncsuk ne
vét, aki a pályafenntartás pa
rancsnoka volt. A forgalomnál 
ncsenko volt a parancsnok. 
Emlegetik Vaszkovolnyik 
Dmitrij technikust, Lemp kapi
tányt, az örökké intézkedő, min
denütt jelenlévő vasutast, aki 
az utánpótlási forgalomnak volt 
a lelke. 

Lovas Gyula 
(Folytatjuk) 

Béka közben csodát művelt a 
Betlehemmel. Két gyertyát 
mesterkedett a jászol mellé, 
ahol a faragott Jézuska feküdt, 
ott térdelt Mária, összetett kéz
zel imádkozott József, bámul
tak az állatok, a tehénkék, bá
ránykák és a csacsi. És ott büsz
kélkedett a három király is. 

Segíts, édes Istenem." r-----------------------------------------------------

Hétkor levitték Békát kocsis
tól az igazgatósági óvóhelyre, 
ölébe tették a Betlehemet, meg
gyújtották a két gyertyát. 
A · Betlehemnek papírból ra
gasztott színes ablaka volt. 

Elindultak. 
Amerre mentek, elcsöndese

dett a folyosó. Egyelőre csak 
botorkáltak végig a sötétben. 
Előbb az ajtók, majd a szívek is 
kinyíltak. A szemekben vissza
tükröződött a gyertyák fénye. 
A lepedőbe öltözött angyalok 
komolyan vették a szerepüket, 
az ének áthatotta őket, valóban 
angyalok voltak e pillanatban, 
akik íme, elhozták a pincébe 
bújt embereknek a vigaszt, a 
hitet, a reménységet, a békét. 

Néhányan mögéjük álltak. 
Aztán mind többen osatlakoz
tak hozzájuk. Elöl Béka a kocsi
jában, kezében a Betlehem, a 
lobogó-libegő gyertyafénnyel, 
mögötte az angyalok, azután 
nők és férfiak. Egy pillanatra 
elfelejtettek mindent, nyomorú
ságot, bánatot, szomorúságot, 
hogy életüket mentik a pince 
mélyébe bújva, hogy félnek a 
razziáktól, a nyilas fegyveresek-

Senki nem ismerte a verset. 
Úgy mondta, mintha ő írta vol
na. Boldogan. Büszkén. Felsza
badultan. Érezte a szavak mu
zsikáját, a mondatok · zenéjét. 
Már hetek óta József Attilát ol
vassa, mióta kötetét kimentette 
egy szétdúlt könyvesboltból. 

Anyuci következett. Kicsit 
vékony, nem éppen szónoki 
hangon, magára mutatva, s 
hozzá pukkedlit csinálva hadar
ta: ,,Gáspár volnék, afféle I föl
di király személye." 

Mindenki nevetett. Végre ne
vethettek. Hagyták a szomorú
ságot, a könnyeket, a bosszan
kodást. Elfelejtették, hogy nincs 
mit enni, hogy reménytelen a 
holnap. 

Vér István boldog volt. 
Hát ilyen az öröm? Ennyi 

csak az emberek megnevetteté
se? Beletüzelte magát a szavak 
áradatába, örül is annak, hogy 
könnyen és gyorsan tanulta 
meg a verset. 

Mondta, mondta a maga örö
mére „Adjonisten Megváltó, 
Megváltó! / Jöttünk meleg or
szágból. I Főtt kolbászunk 
mind elfogyott, I fényes csiz
mánk is megrogyott, I hoztunk 
aranyat hat marékkal, I töm
jént egész vasfazékkal." 

Liba kilépett az előtérbe. 
Magára mutatott: ,,,Én va

gyok a Boldizsár, / aki szere
cseny király! "' 

Molnár Istvánné - született 
Nagy Julianna - még négy
éves sem volt, amikor 1944 őszén 
Iván, a hazánkat felszabadító 
Szovjet Hadsereg egyik katoná
ja beszállásolt hozzájuk. 

A csöppnyi leányka már az 
első nap szoros barátságba ke
rült a fiatal, feketebajuszos 
orosz katonával. Amikor az őr-
mester gépkocsiján beugrott a 
közeli városba valami alkatré
szért, soha nem jött vissza üres 
kézzel. Valamit mindig hozott a 
kislánynak is. 

Két esztendő múl�n jött az 
orosz katonától levél, amiben 
megírta, hogy a háborúból ép
ségben hazatért. A családban 
nagy volt az öröm, de Iván ar
ról is beszámolt, hogy a kislá
nya sokáig nem akarta őt apjá
nak elfogadni. Szerencsére 

gezte a fodrászszakiskolában, 
amikor az egyik vasárnap dél
után egy piros Moszkvics állt 
meg a kapujuk előtt, és egy jól 
öltözött, őszülő férfi szállt ki be
lőle. Dehogy ismerték fel a va
lamikori orosz kvártélyosukat, 
Ivánt. Amikor azonban kitudó-

Mit hoztál, Iván? 
A szülők már röstellték, hogy •--------•--------11E111i2�.:.:::::.=:. amikor Iván valahonnan meg-

jött, a kislány rohant a karjaiba most már nincs baj, sőt egy kis 
azzal a felkiáltással: öcsikéje is született Susának. 

- Mit hoztál, Iván! - Ezért Úgy hívják, hogy Grigorij, mint 
a szülők nem egyszer a kislány a nagyapját, és már egyéves. 
szoknyájára csaptak. Iván sokat mesél a gyerekeinek 

A katona természetesen rosz- Julikáról, aki már biztosan isko
szallón csóválta a fejét, és azzal lába jár, ezért arra kéri, hogy ír
a kis magyar tudásával, ami jon neki levelet. 
már ráragadt, magyarázta a Julika akkor még éppenség
szülőknek, hogy a gyerekhez gel csak ismerkedett a betűve
hasonló csöppséget hagyott ott- téssel, de a szülei soraihoz ő is 
hon, akit másfél éve csak fény- leírt nagynehezen három mon
képről nézegethet. datot. Az egyik így szólt: Gyere 

A szülők megértették Ivánt, el hozzánk Iván, és én majd 
aki majd egy hónapot töltött Ju- megkérdem tőled, hogy mit 
likáéknál, mintha családtag lett hoztál. 
volna. Egy asztalnál evett a há- Ezután váltottak még néhány 
ziakkal és az első szobában ve- ·1evelet, karácsonykor üdvözlő 
tettek neki ágyat. lapokat, de végül is megszakadt 

Amikor Iván alakulata to- a levelezés. 
vább ment a faluból, Julika Évek teltek el. Közben Julika 
szinte belebetegedett. nagylány lett, utolsó évét vé-

dott, hogy ki is a jövevény, lett 
nagy ölelkezés, sürgés-forgás. 

Szerencsére Julika - akinek 
jól ment az orosz nyelvtanulás 
az iskolában - tűrhetően tol
mácsolta a beszélgetést. Ami
kor már jól kibeszélgették ma
gukat, hirtelen a vendég ölébe 
kuporodott - minta még most 
is pici lányka lenne - és meg
kérdezte: - Mit hoztál Iván? 

No erre Ivánnak kicsurrant a 
könnye az örömtől. Aztán fel
állt, és még a nyakkendőjét is 
megigazította, mintha valami 
ünnepi beszédre készülne. Egy 
kicsit gondolkodott, majd ko
molyan bejelentette: - Most 
dízel-mozdonyokat hoztam Ju
liska. Szerelőtársaimmal a deb
receni vasutasoknak adtuk át. 
Így kerültem most ide. 

Azért a vendég - mint kide
rült - a Magyarországnak szál
lított dízel-mozdonyokon kívül 
most sem jött üres kézzel. Tás
kájából annyi minden kikerült, 
hogy alig fért az asztalra. Ho
zott pezsgőt, vodkát, Julikának 
gyapjúsálat, a mamának meleg 
harisnyát, azonkívül még egy 

szép, belorusz népviseletű ha· 
jasbabát is. 

- Majd jó lesz Juliska Juli
kájának - magyarázta Iván, 
aztán újra és újra koccintottak, 
örültek egymásnak, és bizony 
most sem volt könnyebb a bú
csúzkodás, mint jó pár évvel ez
előtt, amikor az orosz katoná
nak tovább kellett menni a falu· 
ból. 

Persze, most is ígérték köl· 
csonosen egymásnak, hogy 

szorgalmasan írnak. Jött is' le· 
vél egy hónap múlva és ment a 
válasz. Azóta is legalább két
szer egy évben ismétlődik a le· 
vélváltás. 

Bizony, bizony, elröpültek az 
évek - mondogatják. - Negy
ven éve már, hogy egy késő 
őszi napon a hajdúsági kis ma· 
gyar faluban Nagyékhoz szállá· 
solt Iván, az orosz katona. A ba· 
rátság megmaradt, és élni fog 
Ivánék, Julikáék következő 
nemzedékeiben tovább ... 

Dávid József 
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Több, mint lelkesedés 

Pótolni a szülöi szeretetet? 
Halkan nyílik az ajtó, és a ne

velőnő betessékel bennünket a 
terembe. Bentről katonás ve
zényszó hallatszik: - Felállni! 
Az asztalok mellett hét-nyolc, 
különböző korú gyerek áll, előt
tük játékok, ahogy épp abba
hagyták. 

Csoportunk vezetője néhány 
szóval bemutat bennünket, dé a 
gyerekek mereven ülnek to
vább. Próbál a nevelőjük is se
gíteni, de nehezen oldódik a fe
szültség. Azután szinte villa
násszerúen jön a felismerés: ta
lán, ha mi is gyerekek lennénk, 
könnyebben menne ... És már 
le is ülök egy kislány mellé -
játszani. A többiek követik a 
példát. 

Néhány perc múlva megered 
a gyerekek nyelve. 

Három éve 
kezdődött 

Nagyon nehéz feladatra 
vállalkozott ez a brigád -
mondja Kovács Piroska, a 
Gyermek- és Ifjúságvédő Inté
zet vezetőhelyettese, amikor a 
látogatás után néhány percre 
megkeresem. - Itt minden 
egyes alkalommal elölről kell 
kezdeni a kapcsolatot. Szinte 
mindig új gyerekek vannak, így 
túl nagy sikerélményre nem 
számíthatnak. A közvetlen pat
ronálás lényege a személyes ér
zelmi kapcsolat, ami itt lehetet
len. Ennek ellenére nagyon lel
kiismeretesen, kitartóan láto
gatják intézetünket. 

A debreceni igazgatóság me
netjegyirodájában és helyelosz
tó központj4ban dolgozó Kállai 
Éva szocialista brigád tagjai
nak szól az elismerés. 

- Mikor és hogyan kezdő
dött ez a kapcsolat az Ifjúságvé
dő Intézettel? - kérdezem a 
brigád három tagját, Szabolcsi
né Hódos nona brigádvezetőt, 
Bartha Ferencnét, a helyet
tesét, és Hepp Pálné irodaveze
tőt. 

- Több, mint három évvel 
ezelőtt, amikor a menetjegyiro
da és a helyelosztó központ két 
brigádja egyesült, olyan célt 
szerettünk volna kitűzni, amiért 
mindannyian lelkesedünk, és 
ha kell, szívesen áldozunk is. 
Brigádunk minden tagja nő, 
sok közöttünk a kisgyermekes 
anya, így a gyerekek állnak 
hozzánk legközelebb. Amikor 
erről beszélgettünk, valakinek 
eszébe jutottak a nevelőintézeti 
gyerekek ... 

- Mégis, mik voltak az indí
tékok? 

- Abban az időben sokat 
foglalkozott a Televízió az álla
mi gondozott gyerekek helyze
tével, problémáikkal. Egy ilyen 
műsor megtekintése után vető
dött fel bennünk, hogy mi is 
tudnánk segíteni valahogy, pó
tolni azt a szeretetet, amibó1 
olyan keveset kapnak . . . Per
sze, nehéz dolog ez, hiszen a 
Gyermek- és Ifjúságvédő Inté
zet átmeneti állomás, ami azt je
lenti, hogy csak addig vannak 
itt a gyerekek, amíg a végleges 
otthonba nem kerülnek. Emiatt 
nagyon nagy a fluktuáció. 

- Tehát akkor mélyebb, tar
tósabb kapcsolat nem is alakul
hat ki? 

- Sajnos, nem. Persze volt 
olyan gyerek, aki már hosszabb 
ideje bent volt, így megismert 
bennünket, amikor másodszor 

leményünk szerint ez nem is 
feltétlenül fontos. Az újságok
ban, folyóiratokban időnként 
megjelenő ilyen témájú cikke
ket azonban általában elolvas
suk. Nagyon sokat számít, 
hogy az intézet igazgatója, Ko
vács Tibor időnként elbeszélget 
velünk, és sok fontos tudni
valóra felhívja a figyelmünket, 
s tanít bennünket. 

Ajándékot 
mindig visznek 

- Hogyan zajlik le a gyere
kekkel való találkozás? Milyen 
módszert igényel a munkájuk? 

A legtöbbször valamilyen ün
nephez kapcsolják a látogatást. 
Húsvét, gyermeknap, Mikulás, 
karácsony, ezenkívül még sok 
jó alkalmat teremtenek arra, 
hogy bemenjenek az intézetbe. 

- Előzőleg telefonon egyez
tetjük az időpontot, a gyerekek 
számát - az ajándékok miatt 
-, mert természetesen mindig 
viszünk valamit; könyvet, játé
kot, édességet, mikor mit. Ez a 
telefoni egyeztetés nagyon fon
tos, mert nem lehet megzavar
ni a gyerekek napirendjét. 

- Pedig én úgy gondolom, 
hogy a napirend felborítása kü
lön élmény lehet nekik. 

- Ez érezhető is, mert ami
kor megérkezünk, itt is, ott is 
látunk néhány gyerekfejet, 
amint leskelődnek, várják, mi
kor érkezünk. A pedagógusok 
bizonyára előre felkészítik őket. 
A kijelölt teremben azután a 
kölcsönös üdvözlés után nagy 
lármával birtokba veszik az 
ajándékokat. Ha ünnepség van, 
külön műsorral szoktak meg
lepni bennünket. 

- És a búcsú? 
- Nagyon sokszor megkér-

dezik, mikor jövünk legköze
lebb, és egy kicsit szomorúak le
szünk. Egyszer például egy kis
lány egyikünk nyakába ugrott, 
átölelte, és alig akarta elenged
ni. Megható pillanatok vol
tak ... 

- Szó volt arról, hogy egy
egy alkalommal a városba is ki
jöhetnek. 

- Igen. Akik megérdemlik 
- és ezt a nevelők döntik el, 
kik legyenek azok - kijönnek, 
elvisszük őket moziba, cukrász
dába, vagy vásárolni. A na
gyobbak már szeretnek egy ki
csit jobban szétnézni a város
ban is ... 

- Senki nem szökött még 
meg? 

- Nem, ez még nem fordult 
elő. Egymásra is nagyon vi
gyáznak, mert tudják, hogy egy 
szökésnek a többiekre nézve is 
súlyos következményei lehet
nek ... Az ilyen kimenők alkal
mával megtanulják a viselkedé
si normákat, és a mindennapi 
élet szokásait, amit a falak kö
zött nem gyakorolhatnak. 

Közben nagyon őszinte be
szélgetésekre kerülhet sor egy
egy ilyen kimenő alkalmával 
Egy 12 éves gyerek például el
mondta egyszer, hogy ő már 
háromszor volt berúgva. Ami
kor megkérdeztük, mit jelent ez 
számára, kiderült, hogy fél liter 
pálinkát ivott meg alkalman
ként . .. 

- Előfordul-e, hogy vala
melyik gyerek azt kéri egy 
brigádtagtól, hogy legyen az 
apukája vagy anyukája? 

- Ez itt nem jellemző, de 

van köztünk egy kolléganő, aki 
nemrég fogadta örökbe innen 
az egyik kisgyereket. 

- Eddig főleg a gyerekekről 
beszélgettünk. A brigádtagok 
közül hányan vesznek részt a 
munkában? 

- A brigád minden tagja ki
veszi ebből a maga részét. Még 
a gyesen lévők is mindig kérik, 
hogy szóljunk, mert ők is jönni 
akarnak velünk. Ha valaki épp 
akkor nem ér rá, megtalálja 
máskor a módját, hogy pótolja 
a mulasztást. 

- Három éve folyik ez a 
munka. Nem kopott meg egy 
kicsit a színe? Nem jutottak 
még el odáig, hogy elég lesz 
,,letudni", és kész? 

- Ezt egyértelműen mond
hatjuk, hogy nem. Őszintén 
szólva nagyon érdekes, hogy 
mindig van valaki, akinek 
eszébe jut, hogy a gyerekek 
várnak bennünket. Ha ez a szó 
elhangzik a brigádban, hogy 
,,gyerekek", már mindenki tud
ja, hogy róluk van szó. És akkor 
mindenki készül valamivel. Ha 
pénz is kell hozzá, összedobjuk 
vagy társadalmi munkát válla
lunk. Általában személykocsit 
takarítunk a főnökségnél, de 
dolgoztunk már a konzervgyár
ban is. Legutóbb például sok 
könyvet vittünk a gyerekeknek, 
máskor játékokat vettünk, vagy 
kihoztuk őket. Ez utóbbi kerül 
a legtöbbe ... 

Nagydolog 
örömet szerezni 

Ahogy lassan kikerekedik a 
kép, úgy látom, nagy áldozat 
mindez: programok, társadalmi 
munkák, a „zükséges pénz elő
teremtése, bejárás az intézetbe, 
kirándulás a városba. 

- Önök többnyire gyerme
kes anyák. Mit szól mindehhez 
a család? - kérdezem, mire 
egymás után válaszolják, hogy 
otthon senkinél még semmi ki
fogás nem merült fel. 

- Ebben a kérdésben a fér
jemmel egyformán gondolko
dunk ... 

- Az én kislányom osztá
lyát is patronálja egy brigád, 
és bizony jólesik, amikor haza
jön egy-egy picike csomaggal, 
vagy elkezdi az élményeit me
sélni . .. 

- Megéri egyáltalán a sok 
fáradozás? Hisz végül is nem 
sok eredményt tudnak felmu
tatni. A gyerekek jönnek-men
nek, legtöbbjükkel csak egy
szer találkozhatnak. Az ember 
pedig általában azt a munkát 
szereti, aminek a gyümölcsét is 
élvezheti. 

- A gyerekek ragaszkodása 
már ezeken a találkozásokon is 
olyan megkapó volt, hogy nem 
lehet elfelejteni. Ennek a mun
kának a gyümölcsét pedig első
sorban nem nekünk, hanem 
nekik, a gyerekeknek kell élvez
niök. És ha valamit tudtunk ad
ni, amivel örömet okoztunk, ak
kor már megérte . . . Legköze
lebb szeretnénk őket elvinni 
egy-egy érdekesebb munka
helyre, például az állomásra, 

az irányító toronyba, ide a hely
jegyközpontba, hogy közelebb
ről is lássák, mi történik a mun
kahelyen, ahol egyszer talán 
majd nekik kell helytállni
uk ... 

Dobos Péter 

jöttünk, de nem ez a jellemző.--------------------------

- Miből áll a patronálás? 
- Sokat kell, illetve még 

többet kellene együtt lenni a 
gyerekekkel. Rendszeresen 
meglátogatjuk, megajándékoz
zuk a csoportot, időnként néhá
nyat kiviszünk a városba, per
sze közben beszélgetünk, meg
próbálunk őszinte kapcsolatba 
kerülni velük. úgy érezzük, hi
ányzik nekik az, hogy valaki
vel őszintén elbeszélgessenek. 
- Ehhez nagyon sok idő, tü
relem és némi szakismeret is 
kell. Ismernek valamit a neve
lőintézeti gyerekekkel foglalko
zó szakirodalomból? 

- Nem. flyen szakirodal
mat még nem olvastunk, de vé-

Emlékkiállítás Miskolcon 

Felépítjük a vasutat 
A Vörös Hadsereg csapatai 1944. december 4-én szabadítot

ták fel Miskolc városát. A harcokban már hetek óta jelentős segít
séget nyújtottak a magyar hazafiakból alakult MOKAN egységei. 

Mindezt dokumentálja az a 14 nagyméretű tablóból álló kiál
lítás, amelyet a váro� felszabadulásának 40. évfordulója alkalmá
ból nyitottak meg a vontatási szociális létesítmény előterében. 
Radványi Géza, a MÁV miskolci igazgatósága pártbizottságának 
titkára megnyitó beszédében felidézte a háború borzalmait, a né
met csapatok pusztításait, szólt a lebombázott körfűtő házról. 
A Szabad Magyarország című 1� munkára szólította fel a lakos
ságot, az MKP kiadta a jelszót: Epítsük fel a vasutat! Ezeknek a 
hősi időknek állít emléket a Felépítjük a vasutat című emlékkiál
lítás. 

Megfutamodott kocsik, mozdonyok 

Rendkívüli események a síneken 
Baleset-elhárításért jutalmat 

kapott két vasutas: Osbáth An
tal mozdonyvezető és Oláh Gá
bor vonatkísérő. A 6500, illetve 
3000 forintot december 10-én, 
dr. Bajusz Rezső vezérigazgató 
személyesen adta át. 

A történteket próbálom re
konstruálni a két vasutas segít
ségével. Ülünk egy irodában, s 
kortyoljuk � forró kávét. Izgal
muk már feloldódott, megköny
nyebbülten beszélgetnek. 

- Egy kis feszültség vibrált 
bennünk, hiszen nem minden 
nap foghat kezet az ember a ve
zérigazgatóval - mondja Os
báth Antal. - Még nagyobb 
lenne azonban az örömünk, ha 
ezt a jutalmat nem baleset-elhá
rításért kapjuk, hiszen rosszab
bul is végződhetett volna a „ka
landunk". 

Vörös fény 
a vágánytengelyben 

Olvasom az asztalon lévő 
díszes oklevelet, amelyet Os
báth kapott: ,,A vasútüzem ér
dekében kifejtett példamutató 
munkájáért köszönetemet feje
zem ki, és dicséretben részesí
tem, dr. Bajusz Rezső". 

Ehhez a dicsérethez 1500 fo
rintot mellékeltek, plusz ötezer 
forint jutalmat. Oláh Gábor 
3000 forintot kapott. Osbáth 
Antalnak már nem ez az első 
baleset-megelőzése. 1979-ben 
kétezer forinttal jutalmazták, 
mert személyvonatát Szombat
helyre érkezéskor foglalt vá
gányra engedték, s ő megállt a 
váltó előtt. A legutóbbi ese
mény azonban sokkal izgalma
sabb volt ennél. Az emlékek 
mozaikjaiból kerekítjük a törté
netet, a november 27-én, 21 óra 
38 perckor, Hatmajor forgalmi 
kitérőnél bekövetkezett rendkí
vüli eseményt. 

Osbáth Antal és Oláh Gábor 
november 27-én, 16 órakor je
lentkezett szolgálatba Szombat
helyen. A 896-os számú vonat
tal önköltségben utaztak Őrti
los állomásra. Ott a 981-es szá
mú vonat személyzetét váltot
ták. A mozdony átvételéhez né
hány perc állt rendelkezésre. 
Útközben nem történt rendelle
nesség. Sötét volt, de köd nem 
nehezítette a látási viszonyokat. 

- Huszonegy óra harminc
nyolckor érkeztünk Hatmajor 
állomás bejárati jelzőjéhez -
emlékezik a mozdonyvezető.
Megálltunk, mert a jelzőn vö
rös szín jelent meg. Két percig 
várakozhattunk, miközben a 
jelzőt figyeltük, hogy mikor vált 
zöldre. Közben észrevettük, 
hogy az állomáson vörösre állí
tották a kijárati jelzőt. A vonat
vezetővel tanakodtunk, hogy 
vajon miért tették. Szinte egy
szerre vettük észre, hogy ve
lünk szemben, a vágányten
gelyben vörös fény közeledik. 
Akkor még nem sejtettük, hogy 
kocsisor. A távolság körülbelül 
200 méter lehetett. Arra gondol
tunk, hogy az állomásból visz
szatoltak egy vonatot. A vörös 
fény azonban egyre gyorsab
ban közeledett, sebességét húsz 
kilométerre becsültük. A pilla
nat tört része alatt döntöttünk. 

- Egy szerelvény jön ve
lünk szemben! - kiáltotta a vo
natvezető. Osbáth Antal felol
dotta a féket, és azonnal hátra 
tolt. Huszonöt kilométerre gyor
sította fel szerelvényét. A köze
ledő kocsisor már csak tíz mé
terre lehetett a mozdony ütkö
zőitől. Óvatosan fékezett, a tá
volság fokozatosan csökkent. 
Amikor az ütközők összekoc
cantak, megállította a szerel
vényt. 

- Megkönnyebbülten néz
tünk egymásra - folytatja a 
mozdonyvezető - , de nagyon 
idegesek voltunk. Amikor le
szálltunk a mozdonyról, reme
gett a lábunk. 

- Mi történt ezután? 
· - Összekapcsoltuk a moz
donnyal a kocsikat, rákötöttük 
a tömlőt és mind a két szerel
vényt befékeztük. Utána a vo
natvezetőt elküldtem az állo-

Dr. Bajusz Rezső átadja a jutalmat 
(Laczkó Ildikó felv.) 

másra, hogy tudakolja meg, mi 
történt. 

- A forgalmista már futott 
felém, félúton találkoztunk -
folytatja Oláh Gábor. - Az volt 
az első kérdése, hogy mi lett a 
megfutamodott kocsikkal. 
Mondtam, hogy sikerült őket 
megfogni. 

Megszegték 
az előírásokat 

Hatmajor állomáson a felosz
latott 44553-as számú vonat 16 
kocsija Püspökmolnári irányá
ba megfutamodott. Az egyes és 
a hármas váltókat felvágva a 
vasérccel rakott 1250 tonnás 
szerelvény kihaladt a nyílt vo
nalra. Ez a biztonsági előírá
sok megszegése miatt következ
hetett be. A tehervonatot húzó 
gépet az állomáson a forgalmi 
szolgálattevő kapcsolta szét, 
hogy ezáltal is gyorsítsa az 
elegyrendezői munkát. A szük
séges biztonsági intézkedést 
azonban nem tette meg. A sze
relvény végéhez nem tett alá
tét/át, és kézifékkel sem bizto
sította a kocsikat megfutamo
dás ellen. Amikor kinézett az 
iroda ablakán, a szerelvény 
már elindult. Ha közben szabad 
jelzést kap a gyorsvonat sze
mélyzete, az összeütközés elke
rülhetetlen lett volna. 

- A hozzánk érkezett for
galmistát kértem, hogy intéz
kedjen - meséli tovább a tör
ténteket a mozdonyvezető. -
Értesítették a pályamestert és a 
VBO-t. Én felszálltam a gépre, 
és előretoltunk ötven méterre a 
bejárati váltóig, majd szétkap
csoltuk a két szerelvényt és a 
gyorsvonattal visszatoltunk 
Sorkifalud megállóhelyre. Az 
utasokat onnan busz vitte to
vább Szombathelyre. Közben a 
felvágott váltókat ellenőrizték, 
és 23 óra 50-kor 120 perc késés
sel mi is elindultunk. Nulla óra 
harminckor értünk Szombat
helyre. Ott fejeztük be a szolgá
latot. Az eseménykönyv meg
írása után mentünk haza. Ki
merítő éjszakánk volt. 

- Mit szólt a történtekhez a 
család? 

- Én még csak négy éve va
gyok vasutas - válaszolja Oláh 
Gábor. - A feleségem nem 
tudja elképzelni az ehhez ha
sonló veszélyhelyzeteket a 
MÁV-nál. A vasútgépészeti 
szakközépiskola elvégzése után 
lettem mozdonyvezető-gyakor
nok Szombathelyen. 1982 feb
ruárjában vizsgáztam, majd 
másfél évig katonáskodtam. Az 
idén februártól dolgozom folya
matosan. A munkaerőhiány 
miatt vonatkísérői feladatokat 
is ellátok. Eddig még nem bán
tam meg, hogy vasutas lettem, 
de az ehhez hasonló izgalmak 
nem tesznek jót az idegrend
szernek. 

Osbáth Antal már 31 éve vas
utas. 1957-től utazik mozdo
nyon. 1964-ben került a szom
bathelyi vontatási főnökség lét
számába. A gőzös után most 
már dízelmozdonyokat vezet. 

- Én már fiatal koromban 
megtanultam, hogy a szolgá
latban figyelni kell - magya-

rázza. - Nem véletlenül taní
tották nekünk, hogy szemed a 
pályán legyen. Ha november 
27-én egy kicsit is lankad az 
éberségünk, súlyos baleset tör
ténhetett volna. 

Elszabadult 
vasúti járművek 

A vasút veszélyes üzem! Már 

szinte frázis ez a figyelmeztetés, 
de igaz. Sokan mégsem hajlan
dók ezt tudomásul venni. Bizo
nyítja mindezt az ebben az év
ben bekövetkezett sok rendkí
vüli esemény, baleset. A legfel
tűnőbb a járműmegfutamodá
sok gyakorisága. Néhány példa 
emlékeztetőül. 

Január 25-én a bodajki cson
ka vágányról hat üres kocsi fu
tamodott meg, melyeket páros 
féksaruval sikerült megállítani. 
Baleset nem történt. 

Három nappal később Beren
te szén pályaudvaron egy 
M44-es mozdony 2. 201-es szá
mú váltót felvágva kihaladt a 
nyílt vonalra. Szuhakálló-Mu
csony és Ormosbánya állomá
sokon próbálták féksaruzni, de 
nem sikerült megállítani. Ruda
bánya állomáson egy M44-es 
személyzete utolérte és megfog
ta. Ez a veszélyeztetés azért kö
vetkezett be, mert a mozdony
vezető a pályaudvaron maga ál
lított váltót. Leugrott a még 
mozgó gépről, de a váltóállítás 
után a mozdony felgyorsult, és 
ő nem tudott visszaugrani. 

Március 28-án Moha állomás 
iparvágányáról futamodott meg 
egy mozdony. Azon a vágá
nyon, vele szemben vágány
gépkocsi közeledett. Az I-es tér
közőr - észlelve a veszélyt -
még intézkedni tudott, ho/y a 
vágánygépkocsit állítsák meg, 
aztán felugrott a gépre, de saj
nos a vezérállás ajtaja zárva 
volt. Nem veszítette el lélekje
lenlétét, felmászott a mozdony 
tetejére, és óvatosan leereszke
dett az ellenkező oldalon. A ve
zérállásba jutva lefékezte a gé
pet. 

Érden tolatás közben szaladt 
el egy nyitott teherkocsi Száz
halombatta felé. Szerencsére a 
teknőszerú pályán a kocsi meg
állt, ahonnan aztán visszahúz
ták. 

Június 19-én Sásd állomásról 
tizennégy kocsi futamodott 
meg. Vásárosdombón két páros 
féksarut tettek elé. Egy kocsi 
kisiklott és a többi megállt. 
A bejárati jelzőnél gyorsvonat 
várakozott. Személyi sérülés 
nem· történt. 

Június 29-én Kőbánya-Kis
pest állomásról a feloszlatott 
63210-es vonat szerelvénye (41 
kocsi, 1814 tonna) Ferencváros 
irányába megfutamodott. Fel
vágta a váltót és szerencsére 
megállt. A megfutamodás oka: 
a kéziféket nem húzták be. 

E példák meghökkentenek, 
elgondolkoztatnak. Valamennyi 
vasutasnak figyelmeztető, intő 
jelek. A biztonsági előírások 
megszegése, a figyelmetlenség 
a vasúton megrázó tragédiákat 
is okozhat! 

Kaszala Sándor 
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Az Utasellátó az utasokért 
Mit írnak rólunk? 

Vasutasok helytállásáról, pél
daadó szolgálatáról, társadalmi
közéleti munkájáról szólnak az 
itt következő írások, amelyeket 
megyei és üzemi újságokból vá
logattunk. 

érzem jól magam, hát akkor 
miert ne ezt csináljam? A Déli pályaudvar utasfor

galma nyáron és a nagy ünne
pek előtt megközelíti a 70-80 
ezret. Étel- italellátásukról az 
Utasellátó ott lévő egysége gon
doskodik. 

Az ünnepek előtti látogatá
sunkat a peronon kezdjük. Az 
öt pe�onárus egyike Tóth Lá

zár. Oltözéke már az évszak
nak megfelelő. Télikabátban to
porog reggel 5 órától 20 óráig a 
szeles, huzatos helyen. 

- Mit árul? - kérdezem. 
- Különféle úticsomagokat, 

szendvicseket, süteményeket, 
gyümölcsöket és üdítőket -
magyarázza. 

- Nem drága? - mutatok 
egy húsz forinton felüli csomag
ra. 

- Nem! Erre is van vevő. 
Nézze, vannak itt 10 forintos 
egységárú termékek is. Lehet 
választani . . . 

Az évi bevétel 
47 millió forint 

Süly József, üzletigazgatóval 
lifttel megyünk az Utasellátó 
Vállalat 34-es számú Déli pá
lyaudvari egységének a „gyom
rába", a harmadik emeletre. 
Egy hosszú folyosóról nyHnak a 
gazdasági helyiségek és itt van 
az iroda is. A szűk irodából 16 
hellyel lehet házi telefonon 
azonnal összeköttetést teremte
ni. 

- Százötven dolgozónk 
évente 4 7 millió forint árbevé
telt realizál. Ennek felét a pero
non lévő mozgóárusok „hoz
zák". Most öt, nagyobb forga
lom esetén nyolc, éjjel egy telje
sít szolgálatot. Nálunk nincse
nek különálló büfék, mint a 
Nyugatiban vagy a Keletiben. 
Van viszont · automatasorunk, 
hagyományos és önkiszolgáló 
éttermünk. Ezek mellett a fővá
ros, különböző helyein - főleg 
MA V-intézményekben és -hiva
talokban üzemelő - húsz mun
kahelyi egységet látunk el cuk
rász- és büféáruval. 

Az üzletlátogatást elsőként az 
iroda melletti műhelyekben 
kezdjük. Lesti András karban
tartó-szerelő főbizalmit kérde
zem: 

- Milyen a hangulat? 
- Általában jó. Mindenki 

örült a napokban kapott bér
emelésnek és jutalomnak. Az 
alacsony keresetek miatt a 
gazdasági vezetőkkel közösen 
úgy döntöttünk, hogy a jobbak 
béremelésben, mások egyszeri 
jutalomban részesüljenek. Akik 
béremelést kaptak, most a ju
talmat reklamálják. 

Vasutasokat étkeztetnek a fo
lyosó következő helyiségében. 
Etkező embert nem illik zavar

rül szinte csak ifjakat látni. Az 
Utasellátó Vállalat legnagyobb 
műhelye ez. 

- A 25 dolgozónk közül 18 
tanuló - mondja Szalai János
né, a cukrászrészleg vezetője, 
az üzem párttitkára. - Lelkese
désben nincs hiány. Igaz, szük
ség is van rá, a termelési felada
taink nem kicsik. 

Reggel 6-tól 
este 20 óráig 

- Mi foglalkoztatja a párt
kongresszus előtt az itteni kom
munistákat? - érdeklődöm. 

- Türelmesek és megértó7c 
vagyunk mint párttagok. Ettől 
függetlenül az évi 2-3 százalé
kos bérszínvonal-emelkedés 
nincs szinkronban az évi 6-7 
százalékos áremelkedésekkel. 
Mindezek ellenére bizakodunk 
és sokat dolgozunk. Reggel 6 
órától 20-ig készítjük a finom 
csemegéket. 

Nem az üzlet közvetlen irá
nyítása alá tartozik a következő 
helyiség. A vállalat központi 
ételraktárából tízen naponta 
100 ezer forintnyi árut külde
nek húsz helyre. Már várják a 
narancsot és a banánt. Mint 
Tóth Istvánné, raktárvezető-he
lyettestől megtudtuk, az ellátó 
Budapesti Füszért Vállalat nem 
szállít rendesen. Sok a hiány
cikk. 

A mellette lévő raktár sem 
tartozik a 34-es Délihez. Ez az 
Utasellátó Vállalat 941-es hús
raktára. Negyven budapesti ki
sebb-nagyobb üzletbe külde
nek innen tőkehúst, debrecenit, 
virslit és más felvágottakat. 

- Kevés a gépsonka, több 
kellene a füstölt árukból is -
panaszkodik Maráz Zoltánné 
vezető. - Már most igyek
szünk biztosítani a debrecenit, 
virslit az ünnepekre ... 

Még egy adat: ebben a helyi
ségben havonta 28-29 millió 
forint értékű húsárut kezelnek. 

- Most érkezett meg a friss 
péksütemény - fogad bennün
ket keserűen a hidegkonyhán 
Südi Jánosné, részlegvezető. 

Önkéntelenül az órámra pil
lantok. Elmúlt már dél! 

- Sajnos ez szinte mindig 
így van - fűzi hozzá Süly Jó
zsef. - Természetes, hogy az 
utas, a vendég az Utasellátót 
szidja az eddig kapott tegnapi 
zsemléért, kifliért. 

A hidegkonyha jól felszerelt. 
Vákuumcsomagolóval naponta 
600-700 szendvicset csomagol
nak. A fóliázóról hatféle édes
süteményből mindennap 
500-600 kerül le. Ezek a szá
mok nyáron és az ünnepek tá-

ján a duplájára nőnek. Itt tízen 
dolgoznak. Rajtuk nem múlik 
az ellátás. 

Lifttel újra a földszinten va
gyunk. Az üzletigazgató bemu
tatja az egykori önkiszolgáló 
bisztrót. Az egyik elkülönített 
részében hagyományos étterem 
piros abroszai csalogatják az 
ebédelni vágyókat. 

- Száz személyt tudunk itt 
Leültetni - magyarázza kísé
rőm. - Az átfutó vendégek 
mellett a most alakult utazási 
irodánk, az Utastourist minden 
másnap már 50 állandó étkezőt 
küld ide. 

Dunántúli Napló 
Bemegyünk a belső műhely

be: most egy lélek sincs itt. Kol
légái valahol dolgoznak, a reg
gel kiosztott feladatok szerint. 
A MÁV Épület- és Hídfenntar
tási Főnökség építésvezetőségé
nek elég nagy a területe. Már
ton János köpcös, erős kiállású 
ember; fiatalon ökölvívó volt, s 
ez határozza meg tartását is. 

A bisztróban - Az egészségem már nem 
, , a régi - mondja, amikor hely-

gazdag a valasztek lyel kínál. - Játszadozik a szív 
is, baj van az ízületekkel is. 
De még bírom . . . Kis területen megtalálható az 

önkiszolgáló rendszerű bisztró 
is. Itt a sietős vendég háromféle 
leves, tíz készétel, hat frissen 
sült, különböző tészták, főzelé
kek, saláták és köretek közül 
választhat. A gyermekeknek 
kisadag ételeket ajánlanak. 

Azonnal fizethet a sietős utas 
az ital- és hidegpultnál. Az 
előbbinél üdítőket, borokat, sö
röket vásárolhat és fogyaszthat. 
A hidegpultnál 35-fajta salátát, 
büfé- és cukrászárut számol
tunk össze. 

Utolsónak, a feljárati lépcső 
melletti automatasort keressük 
fel. ·Nyolc gép 4-6-8 forintért ad 
pillanatok alatt cukrász- és bü
féárut, üdítőket és kávét. Újab
ban hagyományos árusítás is 
folyik az automaták mellett. 

- Reggel öt órától 22-ig itt a 
pultnál virslit, debrecenit, hur
kát, pizzát és hot dogot értéke
sítünk - mondja Krug Ferenc 
büfés. - Az automata bevétele 
havonta 100 ezer, a pulté 70 
ezer forint. 

Központifűtés-szerelő, de ott 
van mellette a lakatos, a he
gesztő szakma is. Ötvenhét esz
tendős: éppen negyven éve 
párttag. A felszabadulás Buda
pesten érte az akkor még igen
csak fiatal embert; rokoni láto
gatóban járt ott. A rokon, akkor 
már a kommunista párt tagja 
- nyomdász -, s kapacitálja 
Márton Jánost: 

- Most jön igazán a mi vilá
gunk: a munkások a saját ke
zükbe veszik az életük irányítá
sát. Te is munkáscsaládból való 
vagy: köztünk a helyed, 
fiam ... 

Így esett, hogy 17 éves korá
ban már a párttagok közé ke
rül, s hogy őt is „elkapja" a fé
nyes szelek lendülete. A vasút
nál helyezkedik el. 

Ötvenkettőben a vasutas
szakszervezet pecs1 területi 
szakszervezeti bizottságának a 
munkatársa, majd '61-ben saját 
kérésére visszakerül a műhely
be. 

- Szeretem a munkámat, a 
szakmámat - mondja. - Itt 

Kisalföld 

Szokatlan alkalom: nyolcadi
kos fiúk, lányok állják körül az 
egyes torony váltóállító készü
lékét, a győri állomáson dolgo
zók munkájával ismerkednek. 
Walter István oktatótiszt fárad
hatatlanul magyaráz, elmondja 
a több tucatnyi gomb szerepét, 
és beszél arról: mi a vörös sap
kás forgalmista munkája. 

A torony alatt Csapó Lajosné 
forgalmista igyekszik ltielégíte
ni a gyerekek kíváncsiságát: 
milyen is a mai vasút? Ő szer
vezte meg ezt a látogatást, mint 
a szülői munkaközösség tagja. 
A győri Gorkij Általános Iskola 
pályaválasztási szakkörének 
huszonegy tagja ezúttal a vas
utasok munkájával ismerke
dett. 

Az oktatóterem majdnem 
olyan, mint egy osztályterem. 
A falakon a jelzők makettjei, tu
catnyi zászlóalja, vonatkép. Az 
oktatótiszt arról beszél, hogy a 
vonatok közlekedését rengeteg 
utasítás szabályozza, és ezeket 
a vasutasoknak ismerniük kell. 
Havonta járnak oktatásra, 
évente pedig vizsgát kell tenni
ük. 

Többen elámulnak, milyen 
munka lehet ez? Mindig csak 
tanulni? 

Walter István megkísérelte a 
lehetetlent: félórában igyeke
zett összefoglalni, hogy milyen 
is a vasutasok élete, mennyit 
keresnek, s mi a szép ebben a 
szakmában. Ezután, mint min
dig, Csizmadia Anikó tanárnő 
kérdez: ki szeretne vasutas len
ni? Három kéz lendül a magas
ba, az egyik kislány pedig hol 
felemeli, hol leengedi a kezét. 
Nehéz ezt eldönteni így, hirte
len ... 

Szolnok megyei 
Néplap 

Nyugdíjas-találkozó volt a 
közelmúltban a szolnoki MÁV
kórházban. Az intézetben köve
tésre méltó hagyománynak szá
mít, hogy a dolgozók ápolják a 
kapcsolatot a kórház nyugdíja
saival. A találkozót, amelyet 
minden évben megrendeznek 
az idén a Hugonnai Vilma szo� 
cialista brigád - a gazdasági 
hivatal munkatársai - szervez
te meg. A brigád tagjai ajándé
kokkal, virággal kedveskedtek 
volt munkatársaiknak. A nyug
díjasok tájékoztatót hallgattak 
meg a kórház életéről, majd be
szélgetéssel, vacsorával fejező
dött be a találkozó. 

Nógrád 

A Salgótarjáni MÁV épület
fenntartó 13-as építésvezetőség 
feladata közé tartozik Somoskő
újfalu határállomástól Pásztó 
állomásig bezárólag mintegy 
290 lakóépület, vasúti szolgálati 
helyek, szociális létesítmények, 
utasvárótermek, mellékhelyisé
gek rendben tartása, felújítása. 
A nem kis gondot jelentő mun
kában sokat segítenek a szocia
lista brigádok. Nagybátony ál
lomáson a József Attila szocia
lista brigád, melynek vezetője 
Péter János váltókezelő, az állo
más környékét parkosította, a 
kerti padokat felújította, meg
szépítette, hogy a városi jogú 
nagyközségi címhez ez is méltó 
legyen. A Kandó Kálmán 
húsztagú brigád 1 7 nőtagja 
szintén jelentős munkálatokat 
végzett. Kisterenyén a padokat 
tették rendbe a brigádtagok, 
vállalásuknak megfelelően. 

Összeállította: 
Hegedüs Ferenc Süly J ?.Zsef üzletigazgató elé

gedett. Udítőforgalmukat idő
arányosan eddig hat, az ételfor
galmukat nyolc százalékkal tel
jesítették túl. Az elszállított éte
lek értéke 30 százalékkal halad
ja meg a tervezettet. A peron
árusok közel tíz százalékkal 
hoztak többet a vártnál. Nem 
titkolja az üzlet első számú ve
zetője, hogy ebben közreját
szott, a négy szocialista brigád
dal az élen, a komplexumnak 
az a vállalása, amelyet a párt 
XIII. kongresszusa és hazánk 
felszabadulásának a 40. évfor
dulója tiszteletére tettek. Az 500 
ezer forintos árbevételi és az 
egymillió forint értékű elszállí
tási pluszvállalásukat már tel
jesítették a Déliben. A többlet
teljesítést az ünnepek alatt még 
növelni szeretnék. 

Receptek az ünnepekre 

Jakab István 

Az Utasellátó mesterszakácsának ajánlata 

A háziasszonyoknak kívá
nunk segítséget nyújtani azzal, 
hogy megkérdeztük Szabó Mi
hályt, az Utasellátó Vállalat 
egyik mesterszakácsát: mit 
ajánl az ünnepi asztalra. Re
ceptjei közül közzé teszünk né
hányat, amelyek - azonkívül, 
hogy új ízekkel gazdagítják az 
újévi és a farsangi fogásokat -
könnyen, gyorsan és jórészt elő
re elkészíthetőek. 

A juhtúróval és a cikkekre vá
gott főtt tojással a szeleteket 
megtöltjük, felgönygyöljük, a 
szokásos módon panírozzuk és 
bő, forró zsírban kisütjük. Kö
retként puliszkát tálalunk mel
lé. 

úgy időzítjük, hogy a pulyka
mellekkel egyidőben legyen 
kész. Előmelegített tálon forrón 
tálaljuk, a pulykamelleket a sü
téskor visszamaradt pecsenye
lével meglocsoljuk. 

ni, ezért az egyik tálalóval, r-------------------------
Sziklai Gábor betanított sza-

Sertésborda vagy csirkemell 
normandiai módra (10 adag). 
Hozzávalók: Sertésborda 1,20 
kg, zsír 0,10 kg, Liszt 0,10 kg, 
őrölt bors 0, 003 kg, paradi
csompüré 0,05 kg, só 0,004 kg, 
curry 0,003 kg, alma 3,00 kg, 
párolt rizs 5 adag. 

Kolozsvári palacsintás csirke
comb (10 adag). Hozzávalók: 
csirkecomb 2 kg, zsír 0, 15 kg, 
vöröshagyma 0,40 kg, fokhagy
ma 0,01 kg, só 0,04 kg, paprika 
0,03 kg, paradicsompüré 0,05 
kg, lecsó 0,20 kg, tejföl 0,20 kg, 
zöldpetrezselyem 1 csg, pala
csinta 20 db. 

Szilveszteri töltött pulyka (10 
adag). Hozzávalók: Pulyka 4,00 
kg, zsír 0,30 kg, só 0,06 kg, füs
tölt szalonna 0,30 kg, sertésla
pocka 0,60 kg, vaj 0,10 kg, 
brandy 0, 05 l, törött bors 0, 005 
kg, zsemle 4 db, tojás 3 db, pa
radicsompüré 0, 003 kg, liszt 
0,03 kg, tej 0,30 l, majoranna 
0,001 kg. káccsal beszélek. 

- Mi a mai menü? 
- Az egyik csontleves finom 

metélttel, kapormártás főtt 
marhahússal és burgonyával. 
A másik zöldborsóleves, rántott 
szelet, petrezselymes burgo
nyával és ízes palacsintával. 

- Elégedettek a vasutasok? 
- Nekem eddig még nem 

panaszkodtak. 
- Ötszáz vasutasra főzünk 

- szól közbe az üzletigazgató. 
- Ebből 400 ebédet elvisznek, 
a többit itt fogyasztják el. Néha 
panaszkodnak a mennyiségre 
és a minőségre. Ezeket igyek
szünk orvosolni. 

A főzőkonyhában öt 1200 lite
res üst körül szorgoskodik 
Brezlovich Károly konyhafő
nök-helyettes. Ez az üzlet „lel
ke". 

- Jelenleg 12-en dolgozunk 
itt - mondja. - Sajnos ebből 
mindössze négyen vagyunk 
szakképzettek. A munkahelyi 
körülményeinket igyekszik ja
vítani a vállalat. A beázó tetőt 
kijavították, a csúszós padozat 
javítását jövőre kezdik. 

A cukrászkonyhában a le
romlott állapotú sütőkemencék 
és modem cukrászati gépek kö-

Életet adnak az éveknek 
Három hónap tapasztalatai a kórházban 

A sertésbordákat sózzuk, 
Hosszú évek munkája, öt évtizedes vasúti szolgálatom tanított borsozzuk és lisztbe mártva ke

meg arra, hogy a jót meg kell látni, sót beszélni is kell róla. Ezért vés zsírban mindkét oldalukat 
�dom k,özre _a MÁ'( �órház és Rendelöintézetben - annak urológiai pirosra sütjük, tálalásig félre
es sebeszet1 osztalyan - szerzett tapasztalataimat, ahol csaknem tesszük. A pecsenyelében ke
három h,ónapig_ kezeltek, közben két nagyobb és kisebb műtétet haj-
tott_ak_ vegre raJtam. Így sikerült végre elérni egészségi állapotom ja- vés víz vagy csontlé hozzáadá
vulasat. sával a megtisztított és cikkekre 

. Életemnek ebben a nagyon nehéz idöszakában közvetlenül gyö- vágott almát üvegesre pároljuk 
zodtem meg a kórházi dolgozók - orvosok, növérek, vezetök és be- és szűrőre szedjük. A visszama
osztottak - áldozatos helytállásáról, fáradhatatlan és türelmes mun- radó léből paradicsompürével 
��ju�r�I. �z_ak!u�ásukon kívül kedvességük, kötelességet messze fe- kevés liszttel mártást készí
lul!f1U1?. tor�desuk nagy mértékben járult hozzá, hogy életkedvem és tünk, ha beforrt leszűrjük. Tála
erom uira visszatért. 

J 11 • láskor az almát pároltrizs-alap-
. E: em�o

_. 
hogy miután a műtétek idején csekély testsúlyomból 

t1zepnegy _ kii�� le�dtam, a gondos ápolás következtében nyolc kilót ra helyezzük, mellé tesszük a 
g_yorsan s1ke�ul! v�sszaszednem. A „gondos ápolás" fogalmába tarto- sertés bordákat, forró mártással 
z1k, hogy a fonover naponta megbeszélte a diétásnövérrel az étren- leöntjük. Az almák tetejére ke
det, figyelembe véve azt is, hogy melyek azok az ételek amiket sze- vés curryport szórunk. 
r�t�k, de gyógyulásomra sem hátrányosak. S ez a bá�ásmód nem llllPllltllTOlllmllMIUllllllllllilllllm-imlllll!illll•IA•lill„mtS11 

A csirkecombokból a szoká
sos módon pörköltet főzünk. 
A húst a levéből kiszedjük és 
kicsontozzuk. A visszamaradó 
pörköltléből tejfölös-paprikás 
mártást készítünk, leszűrjük. 
Az egyszemélyes jénai vagy 
tűzálló tálra kettő db palacsin
tát teszünk úgy, hogy a kicson
tozott csirkecombot rájuk he
lyezve szélüket rá tudjuk hajta
ni, illetve be tudjuk fedni. Tála
láskor sütőben felforrósítjuk, le
öntjük forró mártással. Tejfel
lel, apróra vágott zöldpetrezse
lyemmel díszítjük. 

k1veteles. Az_ orvosok és a nővérek soha nem sajnálták az időt arra, 
hogy elbeszelgessenek a betegek problémáiról, az egészségi állapo

Pirított pulykamell pezsgős 
káposztával (10 adag). Hozzáva
lók: Pulykamell 2,50 kg, liszt 
0,10 kg, só 0,005 kg, majoranna 
0,002 kg, zsír 0,20 kg, fejes ká
poszta 3, 00 kg, vöröshagyma 

Hargitai sertésjava. (10 0,10 kg, pezsgő 0,50 l, cukor 
tukkal kapcsolatos gondjaikról. 

Betes,társaim közül többen elmondták, hogy sikeres gyógyulásu
kat - ar:n1ben sokszor korábban már nem is bíztak - az itt tapasztalt 
s�a�tudasnak és humanitásnak köszönhetik. Az ilyen segítökészség 
lattan n�i:n cs�da, h_ogy a már-már életunt beteg is lassan úgy érzi, 
hogy saJat gyogyulasának akarásával kötelessége örömet szerezni 
azoknak, akik áldozatos munkájukkal mindent megtesznek a betegek 
felépüléséért. 

Mindannyiunk nevében köszönetet mondok érte. 
Pintér Lajos 

ny. állomásfönök, Vácrátót 

adag). Hozzávalók: Sertéscomb 0,10 kg, köménymag 0,002 kg. 
1,20 kg, juhtúró 0,50 kg, főtt to- A pulykamelleket jól meg
jás 5 db, tojás (nyers) 5 db, só mossuk, tiszta ruhával leszárít-
0,04 kg, zsír 0,04 . kg, zsemle- juk. Darabonként megsózzuk, 
_1!:°,_rzsa 0,40 kg, liszt �,10 k'!_, majorannával bedörzsöljük és 
orolt bors 0,003 kg, puliszkako- lisztben megforgatjuk. Serpe
ret 10 adag. nyőben zsírt hevítünk, és a 

A sertéscombot felszeletel- pulykamelleket mindkét olda
jük, és a szeleteket vékonyra lán szép pirosra sütjük. A pezs
klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. gós párolt káposzta elkészítését 

A zsemléket beáztatjuk tejbe, 
majd jól kicsavarjuk. A sertés
hússal együtt ledaráljuk, hozzá
ütjük a tojást, megsózzuk, ma
jorannával, törött borssal, 
brandyval és kevés olvasztott 
vajjal ízesítjük, az egészet jól 
összegyúrjuk és töltésig félre
tesszük. A pulykát megtisztít
juk, kibontjuk, a mellcsontot el
távolítjuk (óvatosan, hogy a 
mellhúst meg ne sértsük). Ez
után a pulykát kívül-belül tisz
tára mossuk, belsejét megsóz
zuk, majorannával fűszerezzük 
majd a töltelékkel megtöltjük, 
bevarrjuk. Sütéshez előkészít
jük, hátával lefelé tepsibe tesz
szük. Kiklopfolt vékony szalon
naszeletekkel a mellét befed
jük, forró zsírral leöntjük, kö
zépmeleg sütőben időnként 
meglocsolva majdnem puhára 
sütjük. Ekkor leszedjük róla a 
szalonnaszeleteket, és meglo
csolva a mellét is ropogós piros
ra sütjük. Zsírjából pecsenyelét 
készítünk. Előmelegített tálon 
részeire bontva, mellét felsze
letelve, mártását külön edény
ben tálaljuk. Köretként, borban 
párolt szilvát és szalmaburgo
nyát adhatunk hozzá. 





8 MAGYAR VASUTAS 

Tizenhárom szakosztály otthona 

Sportcsarnokot avattak Cegléden 

MBSZ-•unka 

Ha/ó 
a ••er,,e•é• 1-1 

' 

December 12-én készült el a 
Ceglédi VSE csaknem 8 millió 
forintos költséggel felújított 
sportcsarnoka. Az ez alkalomra 
rendezett ünnepségen részt vet
tek Cegléd város párt- és taná
csi vezetői, a kivitelező Cegléd 
és Környéke Építőipari Szövet
kezet dolgozói, a sportszakosz
tályok tagjai, valamint a MÁV 
Balparti Épületfenntartó Fő
nökség munkatársai Nagy La

jos főmérnök vezetésével, akik 
e nagy munkából terven felül 
vállaltak. 

Papp István lelkes szervező-!==========================:. 
je, irányítója a budapesti MÁV 
Kórházban működő MHSZ
nek. Járőrversenyeken, lövé
szeten, összetett honvédelmi 
versenyen és tartalékos. honvé
delmi versenyeken egyaránt 
részt vesznek az MHSZ tagjai. 
Segítenek ezenkívül a lőtér épí
tésében, a takarításban és az 
egyéb munkák elvégzésében. 
Jelenleg 38-an tevékenykednek 

Az átadási ünnepséget Ma

gyar László, a CVSE elnöke 
nyitotta meg, majd Tongori Im
re, a budapesti vasútigazgató
ság vezetője emelkedett szólás
ra. Az igazgató elsőként köszö
netet mondott mindazoknak, 
akik részt vettek a nagyszerű 
létesítmény megalkotásában. 
A továbbiakban hangsúlyozta a 
CVSE sportcsarnokának fon
tosságát, hiszen a ceglédi vas
utas sportkör Pest megye leg
eredmé1,yesebb egyesülete. Ti
zenhárom szakosztályának 
több mint ezerkétszáz tagja 
van, köztük 810 az aktív spor
toló. 

A Ceglédi VSE egyébként 
1985. március 3-án ünnepli 
fennállásának 50. évfordulóját, 
ezek alapján is jogos volt már a 
sportcsarnok átépítése. 

Az előadó ezután ismertette a 

letesítmény eredetét: a vasutas
szakszervezet támogatásával a 
CVSE 1965-ben vásárolta meg 
a zsinagógát az Izraelita Hitköz
ségtől. A műemlék jellegű épü
letet széles körű társadalmi ösz
szefogással és 2,5 millió forint 
hozzájárulással 1968-69-ben 
alakították át először. Az elmúlt 

tak végleges otthont. A 210 
négyzetméteres csarnok rész
ben a nehézatléták birtokába 
került. 

A méltatás után Tongori Im
re jelképesen átadta a sport
csarnokot Magyar László el-
nöknek. 

15 esztendő során nagyon sok A CVSE legfiatalabb tornász 
sport, kulturális és politikai ese- lányai csoportos akrobatikai be
ménynek adott otthont ez az mutatót tartottak. A vendégek 
épület. Ám a magas födém Magyar László kalauzolásával 
(12-13 méter) a helykihaszná- megtekintették az ezer négyzet
lás és a gazdaságos fűtés szem- méter alapterületű létesít
pontjából mind előnytelenebb- ményt, amelyben a sportcsar
nek bizonyult. A mostani átépí- nokon kívül természetesen kor
tés eredményeként kialakítot- szerű, kényelmes tisztálkodó 
tak egy 450 négyzetméter alap- helyiségek, öltözők, irodák, bü
területű termet, amelyben az él- fé és egyéb helyiségek találha
vonalbeli asztaliteniszezők kap- tók. 

Jubileum Székesfehérváron Szabó Béla 

a szervezetben. 
Részt vesznek az MHSZ-ta

gok a Közlekedésbiztonsági Ta
nács rendezvényein is. Az idén 
a kerületi vetélkedőn egy máso
dik és egy negyedik helyet sike
rült elérniük a csapatverseny
ben. 

Közlemény 

Dr. Bajusz Rezsőnek, a MÁV 
vezérigazgatójának rendelkezé
se alapján 1985. január l-től a 
MÁV Vezérigazgatóság szak
osztályainak (önálló osztályai
nak) neve főosztályra változik. 
Ezzel egyidejűleg a szakosztály
vezető (önálló osztályvezető), 
valamint a szakosztályvezető
helyettes ( önálló osztályvezető
helyettes) megnevezésének fő
osztályvezető, illetve főosztály
vezető-helyettes megnevezésre 
változnak. (Az errm szóló hiva
talos közlemény a MÁV Értesí
tő ez évi 41. számában jelenik 
meg.) 

75 éves a MÁV Előre Utastájékoztatás 
December 6-án ünnepelte 

fennállásának 75. évfordulóját 
a Székesfehérvári MÁV Előre, 
az ország harmadikként létre
hozott vasutas sportegyesülete, 
melyet a sportot kedvelő mun
kások alapítottak 1909-ben: Dé
li Vasúti Műhelymunkások 
Testedző Köre - DVMTK -
néven. A DVMTK sportolói 
már az első évben országos si
kereket értek el. 

Az egyesület a Déli Vasút ál
lamosítása után élte első arany
korát. A sportolók létszáma ak
kor megduplázódott, több új 
szakosztályt létesítettek, sőt az 
akkor már MÁV Előre TK né
ven jegyzett sportklub olimpi
kont is nevelt, Adorján István 
kerékpározó személyében. 

A felszabadulás után az egye
sület szakosztályai közül több 
az NB l-ben és az NB II-ben ért 
el kimagasló eredményeket. 

A második aranykor azután jött 
el, hogy a Székesfehérvári 
MÁV Járműjavító Vállalat át
vette az egyesületet. 

A fehérvári vasutas sportolók 
az egyesület fennállása óta 
száznál több bajnoki értnet sze
reztek, válogatottakat adtak, az 
íjászok országos bajno){ságot 
nyertek, a kézilabdázók az NB 
I-ben szerepeltek. A nagy bra
vúrt a labdarúgók akkor érték 
el, amikor két év alatt feljutot
tak az NB 111-ból az NB I-be. 

Az utóbbi években a lendület 
megtört, szerényebbek az ered
mények. Mindez azonban nem 
homályosíthatja el, hogy a Szé
kesfehérvári MÁV Előre az 
egyik legeredményesebb vas
utas sportkör volt az elmúlt esz
tendőben is. S ami talán min
dennél fontosabb: sportolási, 
testedzési, szórakozási lehetősé
geket biztosít a vasutasoknak. 

pótlással keres. 60. Vissza, bátor. 61. 
Kevert gaz. 63. Mell páratlan betúi. 65. 
Német tojás. 

'Beküldendő: vízszintes l. és függő
leges 32. 

Beküldési határidő: 1985. január 15. 
A megfejtéseket kérjük szerkesztősé
günk címére küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A7, anyagi érdekeltség 
nem kellő érvényesülése. 

Vízszintes : 1. A jobb eredmények 
elérését akadályozzák. 1. 13. Hegység 
Erdélyben. 14. Nemtörődöm, felületes. 
15. Dalai keverve. 16.. . lizál. megva
lósít. 18. A Duna mellék.folyója. 19. Va
lamikori Oroszország. 20. Csoportkép. 
22. Ész. 23 .... kus, erkölcstannal fog
lalkozó. 24. A Nagy-Antillák egyik szi
gete. 26. Félig koccan. 27. Olaj egyne
mú betúi. 28. Tangó a közepén. 29. 
Hangtalanul rak. 31. Rugó páratlan 
betúi. 33. Nem ült. 35. A sav tulajdon
sága. 37. Vendéglők, korcsmák. 40. 
Bérbeadott kisebb bolt. 42. A végén 
rug. 43. Ázsiai hegység. 44. Kimondott 1 
betú. 45. Nyitás kezdete. 47 .... Amin, 
afrikai politikus volt. 48. Talál. 49. 13 
Plusz. 50. A 43. sor kezdete. 52. Kelet
indiai pálinka. 54. Éltető nedve. 55. 
Panni keverve. 57. Orion páratlan be- 15 
túi. 58. Drága gyümölcs. 59. Dúsgaz-
dag német család volt. 61. Éjjeli táncos 19 
hely (angol). 62. Felsőfokú tanintézet. 

2 3 4 s 6 

64. Nem a vége. 

Függ6leges: 1. Barátocskám (latin). 
2. Baranya megyei helység. 3. Egy Fe
jér megyei község lakója. 4. Becézett 
férfinév. 5. Értéke. 6. A nátrium vegy

23 

jele. 7. Virágkötészet. 8. Indulatszó. 9. 
Friss. 10. Kunpeszér része. 11. Sor- 42 
számnév. 12. Tízkaru tengeri polip. 16. 
Margarin-márka. 17. Éppen csak. 20. 
A tantál vegyjele. 21. Eredet. 24. Neve- 45 
zetes tanácskozás a II. világháboru 
alatt. 25. Sok ázsiai és afrikai ország- 50 
ban beszélnek így. 27. Állati lakhe
lyek. 30. Szovjet fél.sziget. 32. A jobb '"'55,,,,,_-----1--+--
eredmények elérését aJwlályomk. II. 
33. Hamis. 34. Erdélyi város. 35. Nem 11,59=--4--1----+--4--
félek. 36. Fémes elem. 38. Hasonlóan. 
39. Afrikai fóváros. 40. Sokat ernlege- 11 .. ,..,,---1,--.......... -+---t--+-
tett közel-keleti fennsík. 41. Helysé11 62 
Veszprém megyében. �- Nem barátja, 
s6t! 49. Mér6e$zl$. 51. Latin angyal. 

l 

A Közlekedési Dokumentáci
ós Vállalat gondozásában, 200 
oldal terjedelemben, számos 
ábrával és térképpel, Utastájé
koztatás címmel jelent meg 
Szabó Béla főtanácsos könyve. 

A vasúti személyszállításban 
fontos szerepet játszik az utas
tájékoztatás, amelynek minősé
ge az utazási körülményekre 
nagy hatást gyakorol. Formai 
jegyeinek kialakítása vállalati 
feladat, mégfo tapasztalható, 
hogy a megjelenés tartalmát il
letően eltérések mutatkoznak 
egyes vasútigazgatóságok terü
letén. Az egységes tájékoztatási 
rendszer megvalósítása szüksé
ges azért, hogy az információk 
mindenhol egyformán álljanak 
rendelkezésre és olyan egysé
get képezzenek, hogy aITa a te
rületi elkülönültség ellenére a 
teljes azonosság legyen jellem
ző. 

Egy-egy könyvet nyertek a lapunk 
22. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Békefi Mi
hály, Békéscsaba II., Petőfi u. 20., 
Tóth József, Karácsond, Visznek u. 
12., Gáspár Géza, Nagyigmánd, Szik
szai János u. 25., Dénes Vince, Dé
kánytelep, Május 1. u. 49., Radnai 
György, Záhony, Pf. 55. 

:10 11 12 

53. Verasorok öaazecsenpse. 54. Ime, "+ a az (franda). 56. lvaraejt. 58. Bebl- .l,!a;•l:;a-4;.;;:;;;;;!=:;b;=!;;;;;;�========�=!::==�=-.■.• 

A könyv megjelentetésének 
célja, hogy az információk már 
megvalósult formai és tartalmi 
jegyeinek megjelenítésével át
tekintést adjon ennek szerke
zetéről. 

A kötet két fejezetre tagozó
dik, amelyek - a többi között 
- foglalkoznak a vasúti sze
mélyszállítási teljesítmények 
információt keltő hatásával, a 
személyközlekedés utastájékcz
tatásának jellemzőivel, a Ma
gyar Államvasutak utastájékoz
tatási rendszerével, a látható és 
hallható információkkal, to
vábbá a reklámmal és propa
gandával. Ezeken belül a könyv 
részletesen tárgyalja az infor
mációigények, az információ
lánc hatásaival, a személyközle
kedési folyamat alapfogalmá
val, a tájékoztatás módszereivel 
kapcsolatos kérdéseket. Taglal
ja a vasúti utastájékoztatás 
rendszerét, a különféle menet
rendeket, az utazás előtti és 
alatti információk lehetőségét. 

A korszerű vasúti személy
szállítás nemcsak az utazási 
igények kielégítését szolgáló 
korszerűbb forgalomszervezést, 
hanem magától az embertől is 
korszerűbb magatartást köve
tel. A jó közönségkapcsolatot 
kétirányú: egyrészt az utasoktól 
a vasút, másrészt a vasutasok 
tevékenységén keresztül az uta
sok irányába nyilvánul meg. 
Lényeges eleme ennek a kap
csolatnak ·az utazóközönség 
megbízható tájékoztatása, pszi
chológiai beállítottságuk kedve
ző irányú befolyásolása és a 
változó társadalmi igények 
megismerése, tendenciáinak 
követése. 

H. K. 

Olvasóink 
figyelmébe 

Mint azt november 30-án 
ei Orazégos Anyag- • Árhi
vatal közölte, a 1-,,ok ea fo-

, lyóiratok fogyasztói ára 1• 
januér 1-t6t átlagosan 25 azá
zal6kkal emelkedik. Ezen be· 
tűi az árnövekedés eltér6 
mértékú. A Népszava Lap
és Könyvkiadótól kapott tá
jékoztatás szerint a Magyar 
Vasutas ára 1,30 helyett 1,50, 
egyévi előfizetése 34 helyett 
39 forint lesz. 

- Vetélkedő. A miskolci 
körzeti üzemfőnökség KISZ
szervezete Miskolc felszabadu
lásának 40. évfordulója tisztele
tére vetélkedőt rendezett a 
KISZ-alapszervezetek tagjai ré
szére. A szellemi vetélkedőn öt
tagú csapatok vettek részt. 
A győzelmet Diósgyőr állomás 
KISZ-csapata szerezte meg. 
Második az üzemfőnökség moz
donyvezetőinek, harmadik pe
dig a biztosítóberendezés és 
fenntartási főnökség csapata 
lett. 

- Propagandisták felkészí
tője. A közelmúltban a balas
sagyarmati vasutasok Madách 
Imre klubkönyvtára a szakszer
vezeti propagandisták részére 
felkészítő tanfolyamot rende
zett. Az előadásokat Somogyvá

- Nyugdíjas-lúcsúztató. A 
debreceni igazgatóság szakszer
vezeti bizottsága az idén nyug• 
díjba vonult 31 ·vasutas tisztele
tére búcsúztatót rendezett. Er
dőhegyi György igazgatóhelyet
tes méltatta a nyugdíjba vonu
lók több évtizedes munkáját, a 
vasút érdekében kifejtett tevé
kenységüket, majd vacsorán 
látták vendégül valamennyiü
ket. 

- Télapó-ünnepség. A nagy
kanizsai üzemfőnökség szak
szervezeti bizottsága a Kodály 
Zoltán Művelődési Ház szín
háztermében Télapó-ünnepsé
get rendezett. A gyerekek a 
Tüske Böki bábegyüttes műso
rát tekintették meg. Utána a Té
lapó ajándékkal kedveskedett a 
kicsiknek. 

- Kirándulás. A KTE tapol 
cai csomóponton működő cso
portjának 32 tagja Budapestre 
kirándult. Megtekintették töb
bek között az Országházat és a 
Közlekedési Múzeumot. 

- Nyugdíjas-találkozó. 
pécsi vasutasok önálló nyugdí 
jas csoportja a város felszaba
dulásának 40. évfordulója nap
ján találkozót rendezett. Bánáti 
József elnök emlékezett a törté
nelmi eseményre, majd a pécsi 
Köztársaság téri Általános Is
kola úttörői adtak kultúrmű
sort. Utána megvendégelték a 
nyugdíjasokat. 

ri Lajos körzeti üzemfőnök, Fe-------------
rencz Sándor, a szakszervezeti 
bizottság titkára és Benkó And
rás százados tartotta. 

- Kiállítás. Pécs felszaba
dulásának 40. évfordulója tisz
teletére kamarakiállítást ren
deztek a vasutasok művelődési 
házában. Az érdeklődők Cson
ka Sándor amatőr festő, a dom
bóvári vontatási üzemegység 
lakatosa által készített képeket 
tekinthették meg. A realista stí
lusú festmények több hazai és 
külföldi kiállításon arattak si
kert. 

- Karácsonyi vásár a váró
teremben. A nagykanizsai állo
más kultúrvárótermében a va
sutasok művelődési háza kará
csonyi vásárt rendezett decem
ber 12-én nép- és iparművészeti 
ajándéktárgyakból. Az utasok 
szűrrátéteket, kerámiákat és 
különféle nyakékeket vásárol
hattak. 

Tár•adalnai 

naunAaaA�ióA 

A debreceni igazgatóság 
szakszervezeti bizottsága által 
meghirdetett társadalmi mun
kaakció ban - az igazgatóság 
központjának, az oktatási, a 
számviteli, a zenekari főnöksé
gek, a gondhokság, a MÁV
óvoda és -bölcsőde dolgozói kö
zül - 352-en vettek részt. 
A társadalmi munkák egyik cél
ja az üzemi munka segítése volt 
azokon a területeken, ahol ke
vés munkaerő áll rendelkezés
re. A dolgozók így részt vettek 
építési, pályafenntartási, kocsi-· 
takarítási és téli forgalmi előké
szítési munkákban. 

A társadalmi munkáért járó 
bér egy részét a tiszadobi gyer
mekváros támogatására, másik 
részét a k.isjövedelmű nyugdíja
sok karácsonyi megajándékozá
sára fordítja a szakszervezeti bi
zottság. 

A FERROGLOBUS ajánlata 

Ha családi és hétvégi ház építéséhez vagy balilácsoláshoz 
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 
BudapeBt, Arpád út 166. 
1042 Tel.: 694-906 
(Kizárólag csöveket forg.) 
Bp. és Vidéke MÉH V. 
Cegléd, Küls6 Jászberényi út 
2700 Tel.: 20-11661 
Debreceni Anyagbeszerz6 
Társulás 
Debrecen, Diószegi út 36. 
4001 Tel.: 62-17468 
DUNAKER 25. sz. Vastelep 
Dunaújvéros, VereWly u. 4. 
2400 Tel.: 25-18336 
Észak-Magyarországi MÉH V. 
Gyöngyös, Bornemissza u. 6. 
3200 Tel.: 37-12293 
Salg6tarjén, Fülemüle u. 11„ 

3100 Tel.: 32-14389 
Északdunántúli MÉH V. 
SztlkmeMmr, Rácz u. 6. 
8000 Tel.: 22-16336 
Északdunántúli TÜZÉP V. 
Gy6r Méazáros u. 1. 
9002 Tel.: 96-20499 
Caoma, Vasút sor 
9300 

Kaposvár 6a Vidéke AFÉSZ 
�r, SzokolabeNk 
7400 Tal.: 82-14096 

Kápolna és Vidéke AFÉSZ 
Kél, F6út-alsó 7-9. 7. sz. bolt 
3360 Tel.: 7 
Képolna, Szabadng tér 2. 
3366 Tel.: 83 
12. sz. cs6telep 
Kelet-magyarországi MÉH V. 
Nylregyhúa, Kállói út 2. 
4400 Tel.: 42-11119 
Kelet-magyerországi TÜZf:P V. 
Fészek Aruháza 
Szolnok, Piroskai u. 8. 
6000 Tel.: 66-13241 
Komfort Iparcikk Ker. V. 
Veazpr,lm, Házgyári u. 7. 
8200 Tel.: 80-11131 
Rozmaring Mez6gazduági Tsz 
Budapnt, (Solymár ) 
Patakhegyi u. 83. 
1028 Tel.: 1.__ 
Szabolcs-Szatmár m-i Iparcikk 
Kereskedelmi V. 
Nylregyhba, Orgona u. 28. 
4400 Tel.: 42-10071 
SZIGMA Iparcikk Ker. V. 
S.ja, Kei.tl Ipartelepi út 
8600 Tel.: 12-331 
Univerul Kereskedelmi V. 
IUlc.,,.,,,,_, Berényi u. 131. 
6800 T•I.: 68-281n 
Várteulja ÁFÉSZ 
Kömye, Vasútáll. 
28&1 Tel.: 8 
Zala megyei 1� _.,;y; 
z��J.u.;a 
801 Tel.: IZ-14311 

A FERROGLOBIJS 
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