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El�ö ízben önállóan 

A veszprémi körzeti iizemlőnöksé/ 

.le/készült az előszlillítlisokra, 
Szeptember 29-én, Veszp

rémben 29 vállalat, üzem 
képviselői� a őelenlétében 
amikétot tartottak az üzerrufő
niökségen az ösl.li cSJÚcsd:or,ga
lom váirhaitó a,laikulásá,ról. E7.en 
a ta,n,ácskozáson ,a vasút képvi
selői ,bejelerut.ették, hogy az é;v 
eLeji elöszálllításoik sz.ervezélse. 
a sz.állitáook áitütemee.ése a 
kiöraeti üz.emfőnöks,égek hatás
körébe kerül. 

- November 18. pártvezető
ségi határozat is kötelezte az 
üzemfónökség vezetőit az elő
szállítások megszervezésére, az 
átütemezések lebonyolításának 
a.z előkészítésére - mondta 
Babarczy Arpád, a ve5.7sPrémi 
vasútüz.emi pá,ritviezetőség tirt
•kára. 

Ma mátr bizonyos, hogy az 
üzem.főnökség ,a 3 mil!Lió 400 
ezer ton,n,ás áJrrusziállítási ter
Vlétől rllllÍlilltegy 170 ezer toruniá
val marad el. l'fem száillított az 
év elején a Karvicsbáinya Váll.-
1a:lat a Ves.li)rémi Házgyráiriliéik, 
e1rn.a.radt tervezett teljesítmé
nyétől a Várpalortai Szénbánya 
is. Gyenge volt � el�tás. 
nem történtek meg a !kíváint 
m�rtRJkibe.'l 198�. év elején a 
szállítások átütemezései sem. 
Igaz az is, hogy május elejé
tő.l az év v,égéi.g 5594 vagont 
nem tudrt.a'k a pairitnerek részé
re 4ciá 1Jlitani. 

- Mi váiI'ható 1983 első négy 
hónapjában? - kérdeztük Te
mesi Lászlót, az üzemfőnökség 
körzeti fuva.rsziervez.öjét. 

- Már felvettrii.k a kapcsola
tot és megegyeztünk több vál
lalattal, hogy 1983. évi szállí
tásaik egy részét ütemezzék át 

az év elejére. Ennek erecllmé
nyeképp,en a Sálrszentrruihályi 

.,. 

Talajjavító Vállalat a tavalyi 
35 ezer tonnálvaJ sziemben 40 
e21ret, a Csóri Tőz.eggyár a 24 
ezer tonnás teljesítményével 
szemben ugyancsak 40 ezret, 
a Péti Műtrágyagyár mintegy 
35 ezret rak vagonokba. 40 
ezer tonnás szállítást üteme
zett át 1983. április végéig 
az Inotai Hőerőmű. 

- Miként adakul az iel&.lál
ilí tá.s S7J0I"Vle0ése? 

- A Veszprémi Házgyár a 
tavalYi menn11iségnek csaknem 
a duplájára, 70 ezer tonna 
szállítására kötött szerződést. 
új partner lesz az önálló vál
lalattá alakult veszprémi Ag
róber. 

A helyli �rés közelebb 
hozza a vasutat a pa,rtnereilhBL. 
GY'(mSIUI]. az ügyintézés, köny
nyeb'ben és lhaimaira1blb meg
kiapjátk. a !fuv.airorz.tató:k az elő
szállítás ipén.zibeli ,kedviezmé
nyeli.t. Egys2'JelrÚbb lesz a rekla
mációk ilnt:é'ZJése, s gyorsul a 
kocsilrordUJló is. 

- Valótiáiban javu1-e a fu
v,arszervezés. rugalimaisablb 
lesz-e a vasút? HiszJen a kocsik 
bi:z,tosításárt és .iirányít.ását to
válbbra is a vasútiga�táság 
V€gZIÍ. 

- Minde111,k,éppen jobbnak 
kell lenni. Ha 1983 első négy 
hónapjában megelőzzük ma
gunkat, a szállíttatók a megál
lapodás szierint átütemezik kül
deményeiket, nem érhet ben
nünket meglepetés. Tennéslzie
tesen sziüikség vam az �
ság táIDOgiatáisáJra a kocsiigié
nyek jobb kiel,égJ.tése érdeké
ben. 

Sz. Jakab István 

Vjítók jutalnaasása 
A Vasúti Főosztály és a Vas- zelmúltbian Vattai László, a 

utasok szakszervezete által miskolci igazgatóság tervgaz
meghirdetett újítási verseny- dasági és műszaki fejlesztési 
ben/ a miskolci vasútigazgató- osztáljY,á,n,aik. újítás+ csqportve-
ság több éve az elsők között �tője értékelte. Az újítása ver
szerepel. 1982. első kilenc hó- senyek eredményei au.apj·áal 
napjában 858 újítási javasla- 151 dolgozót jutalmaztak. A 
lx>t nyújtottak be; 108-cal töb- jutalmakat Pólik Andrásné, a 
bet, mint a báziisidöszakban. A miskolci területi szaikszerveze
javaslatokból újításnak 435-töt ti bizottság munkatársa adta 
floigadtak el, és 399-et haszna- át. Kiss Lászlóné, az üzernvi
sítottak. Az újításokból szár- teli ooztály, és Erdődi László, a 
mazó haszon 15 817 OOO forint. pénzügyi osztály újítási ügyin-

Az újítók, elbírálók és szak- tézője Kiváló Dolgozó kitünte
viélemény,eook m111nkáját a kö- tést kapott. 

' 
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AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN 

a MÁV 1983. évi bérpolitikai intézkedései 
A vasutas-szakszervezet el

nöksége december 22-én ülést 
tartott. A testÜllet elsőnek - a 
novemberi ülésen már tárgyalt 
és kiegészítés, átdolgozás miatt 
az előterjesztőknek visszaadott 
-, a MA V 1983. évi vállalati 
tervjavaslatát vitatta meg. 
Megállapította,. hogy a módosí
tott javaslat gazdálkodáscent
rikus, alapvetően a három terv
variáns eredményképző hatá
sait, a felosztásbeni különbsé
geket mutatja be. A vállalati 
eredmény felosztásánál a „C" 
variációban bemutatott ered
ményképzódése tekinthető 
reálisan várható alapnak. 

Az elnökség a tervjavaslatot 
elfogadta, és felkérte a MA V 
vezérigazgatóját: tegye meg a 

szükséges intézkedéseket, hogy 

Előzetes adatok szerint 

a vállalati, illetve a szociálpo
litikai tervben foglaltak a no
vemberi ülésen elfogadott ha
tározat fig11elembevételéve,1 ke
rüljenek megvalósításra. 

A következő napirendi pont, 
a MAV 1983. évi bérpolitikai 
intézkedései és az ezzel kap
csolatos szakszervezeti felada
tokat tartalmazó előter;esztés 
szorosan kapcsolódik az első
höz. Annál is inkább, mivel ez 
év január l-től vallamennyi 
vállalat áttér a bérszínvonal
gazdálkodásra. Ennek, a MAV
nál korábban igen eredménye
sen működött bértömeg-szabá
lyozással szemben az a lényege, 
hogy míg ott a főmutató a sza
bályozásba tartozó bértömeg és 
a teljes munkaidős bérszínvo
nal volt, most a gazdáJlkodás 

szervezése, ellenőrzése, a fej
lesztések meghatározása kizá
rólag a bérszínvonalra épül. 
Eszerint a bérköltség alakulá
sa, amenn11iben azt a bérsza
bályozás nem köti feltételek
hez, a ;övedelemszabályozás 
szempont;ából ;ön számításba. 

Nos, a �gváltozott szabá
lyozók a vasutasok részére eb
ben az évben - feltétel nélkül 
- központilag éves szinten 2,2 
százalékos bérszínvonal-növe
kedési lehetóséget biztosítanak. 
Az elnökség azonban a nép
gazdaságban 1983-ban tervezett 
átlagbér-növekedés megközelí
tése érdekében szükségesnek 
tartotta, hogy a MA V belső 
bérszínvonal-tartalékai fel
használásával ennél magasabb 
átlagos bérfejlesztést valósít
son meg. 

A vasút tavaly 125 millió tonna árut 

és 260 millió 181 ezer utast szállított 
Decemberben növekedett az export és a belföldi áruforgalom 

A múlt év decembere az áru
szállítás szempontjából a leg
sikeresebb hónapja volt a 
MAV-nak. 11 millió 78 ezer 
tonna árut szállított, amely a 
bázishoz viszonyítva 109,3, a 
tervhez képest pedig 107,6 szá
zalékos teljesítést jelent. 

A díj.szabási árutonna-:k.ilo
méterben kifejezett vasúti szál
lítási teljesítmény várhatóan 
102,2, illetve 100,4 százalékos 
lesz. A belföldi áruszállítások 
mennyisége a bázishoz viszo
nyítva 10,2, a tervet allapul vé
ve 9,2 száza:lékkal volt maga
sabb. Kiemelkedően magas 
volt az exportra feladott áru
cikkek mennyisége. 1981 de
cemberéhez képest 15,7 száza
lékkal, a tervezettnél pedig 
19,4 százalékkal volt nagyobb 
az exportforgalom. 

Az import áruforgalom azon
ban 3,5, a tranzit pedig 0,9 szá
zailékkal volt kevesebb a terve-

zettnél. A kocsiigényes árufor
galomban 8 millió 914 ezer 
tonna árut szállítottunk. 

A záhonyi átrakókörzet be
lépő áruforgalma (a széles 
nyomtávú rakott teherkocsik 
mennyiségét figyelembe véve) 
a bázishoz képest 7,7 százalék
kal, az ezekben érkezett áru
tonnát tekintve pedig 6,3 szá
zallékka:l csökkent. A záhonyi 
térségből külföldre kilépett 
normál nyomtávú rakott teher
kocsik mennyisége 2,6 száza
lékkal nőtt. A kilépésre váró 
rakott teherkocsik száma 30,2 
százalékkal csökkent. 

Tavaly decemberhez képest 
javult a teherkocsik forduló 
ideje (4,85 napról 4,56 napra). 
Kilenc százalékkal növekedett 
viszont a rakodáshoz időre ki 
nem állított kocsik száma. A 
vonatácsorgások és vonatfel
oszlatások száma 16,1, illetve 
4,3 százalékkal csökkent. 

VILLAMOSfTÁS 

BORSODBAN 
• 

Becsürlt adatok szerint 198:& 
decemberében 20 milllió 9 ezer 
utast szállított a MA V. Ezzel 
az 1981 decemberéhez képe;t 
95.1, a tervhez viszonyítva pe
dig 91,2 százalékos teljesítést 
ért el. 

Rendelkezésre állnak a MA V 
szállítási teljesítményét tükrö
ző 1982-es főbb adatok is. Ta

valy 125 millió 495 ezer tonna 
árut szállított a vasút. Ezzel az 
áruszállítási tervet 95,8 száza
lékra teljesítette. Ez a mennyi
ség az 1981. évinek a 96,3 szá
zaléka. Sajnos az áruszállíitás
ban jetlentós javulás csak a IV. 
negyedévben következett be, 
amikor sikerült a tervet száz 
százalék fölött teljesíteni. A le
maradást azonban így sem si
került pótolni. 

Ami a személyszálllítási tel
jesítményt illeti, a vasút ta
valy 260 millió 181 ezer utast 
szállított. Ez az 1981. ·évinek 
96,7, a tervezettnek pedig 96,4 
százaléka. 

• 

Az ez évi bérfejlesztés vég
rehajtásának időpontja 1983. 
február 1. lgy annak egy hó
napra jutó mértéke az önálló 
gazdállkodó egységek körében 
3,05 százalék lesz. 

At elnökség a gazdasági egy
ségek differenciált bérfejlesz
tését is elfogadta, és a felhasz
nálásra vonatkozó szabáilyokat 
irányelvként jóváhagyta. 

A testület ezután megvitat
ta és elfogadta a MAV 1983. 
évi lakásalapjának felosztásá
ról s a dolgozók lakásépítésé
nek támogatásáról szóló sza
bályzat módosításával kapcso
llatos előterjesztést, a Vasuta
sok Szakszervezete a 1,'2 száza_ 
lékos OTA 1983. évi költségve
tését és az OTA-szabáiyzat el
járásának módosítását. 

Tisztasági verseny 

Elso a szombathe�i 

. vasútigazgatóság 
Az 1982.. évi igazgatóságok 

közötti tisztasági versenyt a 
szombathel11i vasútigazgatóság 
n11erte. A tisztasági és környe. 
zetvédelmi mozgalomban leg
eredményesebb s7.olgálati he
lyen - Celldömölkön - ren
deztek ebből az alkalomból 
ünnepséget. 

December 3-án a csomópont 
szociális épületében megtar
tott eseményen, ott volt Hajas 
Endre, a szombathelyi területi 
szakszervezeti bizottság titká- • 
ra és dr. Pukler Arpádné, a 
Vas megyei Vörösikereszt-tirt
kára is. 

Elsőként Biri Sándor vasút
Igazgató-helyettes értékelte a 
munkahelyek eredményes te
vékenységét. Nyugat-Dunántú
lon 22 szolgálati helyet minő
sítettek kiválónak. Ezek kö
zött 110 ezer forint jutalmat 
osztottak szét. 

A celldömölkieken kívül a 
nagyobb szolgálati helyek kö
zül a veszprémi vontatásiak, 
az ajkaiak és a keszthelyiek 
tűntek ki. Kisebb állomások 
kategóriájában a tarjánpusz
taiak, a badacsonyiak, a zán
ka-köveskáliak és az ukkiak 
voltak a legjobbak. 
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.... ro-•W. a helyaet a fellicló oracigokltan 
Nem felejtették el, honnan indultak 

Tárlat az üzem művelődési házában 
A ,nunkanélkiiliség okai 

és kBvelkez,nényei 

Elég gyakran tapasztalni, 
hogy a közművelődési munká
ban felerősödnek a formális 
vonások, holott a munkahelye
ken számos olyan feltáratlan 
,,művelődési tartalék" van, me
lyekkel a bejáró fizikai mun
kások érdeklődése éppúgy fel
kelthető, mint a vasúti értel
miségé. Ezt ismerte fel a Land
ler járműjavító művelődési bi
zottsága és művelődési háza, 
amikor decemberben Veréb 
László amatőr festő és Szom
mer József amatőr szobrász 
munkáiból rendezett kiállítást. 

szágos vasutas amatőr kiállí
tásoknak, ahol többször nyert 
díjat. De sikert aratott már 
festményeivel Drezdában, 
Münchenben és Párizsban is. 

- A TBf:F-nél a Felszaba
dulás szocialista brigád tagja 
vagyok. Hogy miként fogadják 
a brigádtársak ilyen irányú 
közművelődési munkámat? 
Egyrésze szívesen, örömmel 
nézegeti festményeimet. de 
akad olyan is, aki lebecsüli ezt 
a munkát. Nagyon örülök, hogy 
a Landlerben sem felejtettek 
még el, s erre a tárlatra meg
hívást kaptam. 

kában látja, talán nem is gon
dolja, hogy a plakett nem egé
szen kilenc centiméter átmérő
jű öntvénymintáját Szommer 
József hosszú heteken át na
gyító alatt faragta ki. 

Megdöbbentő adatokat kö
zölt a francia kommunista 
párt lapja a l'Humanité egyik 
októberi száma a munkanél
küliség várható alakulásáról. 
A nyugat-európai szakszerve
zetek a munkanélküliség erő
teljes növekedésétől tartanak 

• az elkövetkező időben. Véle
ményük szerint 1983. vegere 
Észak-Amerika, Nyugat-Euró
pa és a Csendes-óceán térségé
nek iparilag fejlett országai
ban a munkanélküliek száma 
együttesen elérheti a 35-37 
milliót. A m'unkanélküliségnek 
ilyen szintje a legmagasabb 
lesz a harmincas évek nagy 
gazdasági válsága óta. Körül
belül 10 milliós növekedésre 
számítanak 1981-hez viszonyít
va. 

1940 óta 
a legmagasal,l,1 

A közelmúltban hozták nyil
vánosságra az Egyesült Alla
mokban, hogy a munkanélkü
liek száma szeptemberben el
érte az 1940 óta legmagasabb 
értéket: 11,3 millióan várnak 
munkalehetőségre azok, akik 
az aktív lakosság 10,1 száza
lékát képviselik. A munkanél
küliség a kapitalizmus szük
ségszerű következménye és 
kísérője. Az ellene folyó szer
vezett harc szinte egyidős a 
szakszervezetek létrejöttével. 
Az ijesztő méretekben növek
vő munkanélküliséget a Szak
szervezeti Világszövetség ha
vanni kongresszusa a nyolcva
nas évek egyik legnagyobb ki
hívásának nevezte. 

A munkanélküliséget nem 
csupán a tőkés magánterme
lés anarchiája tartja fenn, el
lenállva az egyéni vállalkozók 
és a tőkés állam szándékának, 
hanem a rendkívül nagy ha
talmú monopóliumok és 
transznacionális társaságok. 
Ezek a társaságok tudatosan 
súlyosbítják u munkanélküli
séget. Tönkre teszik a kon
kurrens kis- és középvállalko
zókat azzal, hogy vállalataink
nál a termelékenységet növelő 
technikát alkalmazzák, s köz
ben csökkentik az alkalmazot
tak számát. Egyben a dolgo
zókra hárítják a pövekvő vál
ság és munkanélküliség ter
heit. A munkanélküliek támo
gatásának a gondját pedig a 
kormányokra és az államra 
hagyják. Az állam az adóbe
vételekből származó pénzügyi 
eszközeinek csökkentése mel
lett ·folyósítja a munkanélkülri 
segélyeket, amelyek elsősorban 
a dolgozókat sújtják. Ugyan
akkor a munkaadók pénzügyi 
könnyítéseket vagy teljes men
tesítést kapnak, azon a címen, 
hogy válság idején az állam 
köteles őket támogatni és segí
teni az üzleti élet fellendítésé
ben. Valójában ez a mechaniz
mus nem szünteti meg a vál
ság és a munkanélküliség új
ratermelődését. Az állam segí
ti a legnagyobb monopóliumo
kat abban, hogy fokozzák a 
tőke koncentrációját és centra
lizációját, erősítsék tovább po
zícióikat, óvják meg profitju
kat a válság körülményei kö
zött is. Ez a rendszer egyéb
ként lehetővé teszi számukra, 
hogy a munkanélküli „tarta
lék sereggel" nyomást gya
koroljanak a dolgozókra, ve
szélyeztessék eddigi vívmá
nyaikat. 

Félrevezető 
manőverek 

Egyes áltudományos szerzők 
megkísérelték motiválni és el
méletileg igazolni a monopo
lista nagytőke embertelen po
litikáját. Olyan elméletet dol
goztak ki, amely a válság és a 
munkanélküliség gyökereit a 
dolgozókhoz és szakszervezeti 
szerveikhez vezeti vissza. Azt 
állítják, hogy a dolgozók túl
zott bér- és szodál.is követelé
sei veszélyeztetik a vállalatok 
rentabilitását, elbátortalanítják 
a munkaadókat a termelési 
beruházásoktól, hogy új mun
kahel11eket hozzanak létre, ami. 

nacionális társaságok manő
vere. Eredményeként ez év 
elején az iparilag fejlett or
szágokban az OCDE hivatalos 
adatai szerint 26 millió em
bert fosztottak meg a munka
lehetőségektől. Ezek aránya az 
aktív lakossághoz viszonyítva: 
az USA-ban 8,8, Angliában 
11,1, Hollandiában 11,2, Belgi
umban 10,9, Olaszországban 
9,1, az NSZK-ban 8,2 százalé
kos volt. A fejlett tőkés or
szágokban az év végére 28,5 
millió munkanélkülivel szá
molnak. 

Az Egyesült Allamokban a 
tőkés monopóliumok, kihasz
nálva a technológia átadásá
nak lehetőségeit más orszá
goknak, mind erősebb nyomást 
gyakorolnak a dolgozókra, 
hogy a gyárak bezárásának és 
bérük csökkentésének az elfo
gadására kényszerítsék őket. 

A munkanélküliség különö
sen a fiatalokat sújtja. Az 
Európai Gazdasági Közösség 
országaiban a 10,7 millió mun
kanélküli 40 százaléka 25 éven 
aluli. 

Még rosszabb a helyzet a 
fejlődő országokban, amelyek
nek természeti erőforrásait a 
külföldi transznacionális tár
saságok kifosztják és ezáltal 
hatalmas profitra tesznek 
szert. Ezek az országok nem 
rendelkeznek elegendő pénz
ügyi eszközzel, hogy a fejlődé
sükhöz szükséges beruházáso
kat megvalósítsák, sem pedig, 
hogy munkaalkalmat teremt
senek. Ezért Azsia, Afrika és 
Latin-Amerika országaiban 
450 mill.ió embernek ma sem
milyen reménye nincs ahhoz, 
hogy dolgozhasson. 

Fékevesztett 
fegyverkezés 

A munkanélküliseg problé
mája szorosan összefügg a fé
kevesztett fegyverkezéssel. A 
fegyverkezési verseny, amely 
egy új háború növekvő veszé
lyét villantja fel az anyagi 
eszközök nagyarányú pocséko
lásával jár. A fegyverkezési 
verseny jelenleg évi 500 milli
árd dollárt emészt fel, amely 
elegendő lenne a harmadik vi
lág országai egyévi fejlesz
tési programja költségeinek fe
dezésére. Mindezek a problé
mák a dolgozókat és szakszer
vezeti szervezeteiket olyan 
helyzetbe hozzák, amely szük
ségessé teszi az 1980-as évek
re UJ, sokkal hatékonyabb 
komplex stratégia és taktika 
kibontakozását a munkanélkü-
liség ellen. 

A munkanélküliségnek sok
féle fajtája és oka van. Válto
zatos formákban és eltérő mó
don sújtja a dolgozók külön
böző kategóriáit. Vannak mun
kanélküliek, akik a piac csök
kenése vagy a szezonális mun
ka megszűnése miatt vesztet
ték el állásukat és akik vár
ják, hogy újra munkába áll
hassanak, mint például a me
zőgazdasági munkások. Mások 
végleg elvesztették kenyérke
reseti lehetőségüket, mert az 
általuk végzett munka meg
szűnt, automatizálták vagy 
más országokba vitték. Ezek 
az úgynevezett technikai 
munkanélküliek, akiknek a 
száma milliókban lesz mérhej:ő 
az automatizálás tömeges be
vezetésével. Vannak, akik va
lóságos „szellemvárosokban" 
élnek, mint például Youngs
town (USf, Pensylvania), ahol 
a vasipan üzemeknek a bezá
rása és végül más országokba 
való áttelepítése szinte min
den munkalehetőséget meg
szüntetett. Hasonló a helyzet a 
belga Massiek városban, ahol 
a dolgozók 25 százalékát bo
csátották el a textilipari üze
mek bezárását követően. 
Ugyanez a sors vár 20 ezer 
munkásra a bányák most ter
vezett bezárása után. A város 
igazi „gazdasági pusztasággá" 
fog válni. 

Rész/,Jges 
..,kanélküliek 

végül is a m,áTak bezáTását A fiatalok jelentős részének 
eredmén11ezi. tanulmányai befejezése után 

Az igazság az, hogy mindez semmilyen esélye sincs ahhoz, 
a monopóliumok és a transz- . hogy alkalmazást találjanak, 

mert nem az a szakmai kép
zettségük, amelyre szükség 
lenne, v�gy egyszerűen azért, 
mert nmcs munkalehetőség. 
Ehhez társul még a faji 
diszkrimináció: az Egyesült 
Államokban a feketebőrú fia
tal munkások 42 százaléka 
munkanélküli. 

Vannak részleges munkanél
küliek, akik csak néhány na
pot dolgoznak hetenként vagy 
havonként, vagy akik csak al
kalmi munkát találnak. Ez 
pedig csupán rendkívül szű
kös megélhetésükhöz elegendő. 
Azt a munkást, aki havonta 
egy órát dolgozott Japánban 
már nem tekintik munkanél� 
külinek. Guyanában hasonló
an értékelik azt, aki heti egy 
órát dolgozik. 

Külön kategória a vándor
munkásoké, akik a gazdasági 
fellendülés időszakában érkez
tek vagy azért vették fel őket 
hogy leszorítsák a béreket'. 
Gyakran nem vagy csak na
gyon korlátozott jogokkal ren
delkeznek a közsegélyben való 
részesedés tekintetében, mivel 
a társadalom perifériáin élnek 
Amikor a munkanélküliség 
emelkedik ők az elsők, akik 
munkahelyüket elvesztik. 

Egy ideig mindketten a Land
lerban dolgoztak, majd más 
helyre szólította őket a vasutas 
kötelesség. Nem felejtették 
azonban el honnan indultak, s 
a kapcsolatokat a szakszerve
zeti bizottság is tovább ápolta 
velük, melynek jeles bizonyíté
ka ez a kiállítás is. 

A tárlat megnyitása után be
szélgettünk a művészekkel. 
Veréb László, még ipari ta
nulóként jött a Landlerba, 
majd néhány év után a TBÉF 
Tatai úti telepére került. Ama
tőr festő készségét immár 25 

. éve a központi vasutas képző
művész körben fejleszti. Olaj
festményein a magyar táj, a 
Balaton festői világa elevene
dik meg. A hevesi szülőfalu
ban, Ludason szerzett emlékei; 
a tehénistálló, a vándorköszö
rűs ma már szokatlan látvá
nya, a fedezetlen vasúti átjáró 
éppen úgy megjelenik képein. 
mint a kukorékoló kakas. vagy 
a pisilő kisfiú. Ezekkel a ké
pekkel, festményekkel rend
szeres résztvevője volt az or-

Kollégája, Szommer József 
változatosabb utat járt be. Az 
erdélyi Szilágyságban, Tasná
don, ismerkedett meg a fafa
ragás fortélyaival. Olyan ne
ves faszobrász mesterektől ta
nult, mint Keresztes Samu, 
vagy a két Bolyait is megmin
tázó marosvásárhelyi Csorvás
sy István. Szobrászismereteit a 
Land-lerben öntvényminta-ké
szítóként, majd a MAV Köz
ponti Anyagvizsgálóban hasz
nosította. Sót, térlátását ezáltal 
sikerült továbbfejlesztenie is. 
Ehhez a központi vasutas kép
zőművész körtől sok segítséget 
kapott. Elég széles körből vá
laszt témát. Szobrai között lát
hattuk a kalauznőt, a zenélő 
lányokat, a bányászt, a vasúti 
távirászt éppúgy, mint az út
törővasutas lányt vagy az első 
magyar űrhajóst és szovjet kol
légáját is. A vasút villamosí
tásának 50. évfordulójával 
kapcsolatos Kandó emlékpla
kettet is ő mintázta. Aki ennek 
a megnagyított változatát a 
Keleti pályaudvar várócsarno-

- A legszívesebben a fával, 
azok közül is az Erdélyben 
megkedvelt körte- és tölgyfá
val dolgozom� Szépen alakítha
tók, megmunkálhatók. De mint 
ezen a kiállításon is látható: 
szép sikereket értem el a mű-. 
anyagnak a szobrászatban való 
alkalmazásával is. Nem szere
tem a túlzottan moderneskedő 
stílusban készült. gyakran fel
ismerni is nehéz szobrászati 
irányzatokat, az e stílusban 
készült tárgyakat. Végül is a 
szobrok nem önmagukért, 
vagy a szerzőnek készülnek. A 
közönség a legreálisabb zsüri. 
Tapasztalataim szerint a köz
érthető. az egyszerű bejáró 
dolgozó és az amatőr számára 
is ugyanazt kifejező szobrok 
aratják a nagyobb sikert. 

Szommer József vélekedését 
a kiállítás igazolta: a jármű
javító dolgozói közÜl alig 
akadt, aki ne tekintette 'UOlna 
meg a kiállított képeket, szob
rokat. De jöttek brigádközös
ségben a kerület többi üzemei
ből is érdeklődők. Ez egyben 
bizonyítja azt is. hogy az szb 
és a művelődési bizottság a 
a Landlerből elindult amatőr 
művészekkel tartalmas kapcso
latot alakítottak ki. s ezzel a 
dolgozók munkahelyhez kötő
désének erősítésében is hasz
nos kezdeményezés elindítói 
lettek. 

Orosz 

A munkások ellenállásának 
megtörése érdekében, a mun
kaadók végsőkig élezik a gyű
lölködést a munkanélküliek és 
a munkahellyel rendelkezők 
között (az utóbbiak tartanak 
attól, hogy a munkanélküliek 
megkaparintják helyüket (és : 
habozás nélkül a fajgyűlölet 
,,fegyveréhez" nyúlnak. 

- Városi vetélkedőt nyert . KARÁCSONYI 

MEGLEPETÉS A transznacionális társasá
gok a szakszervezetek elleni 
harc eszközeként alkalmazzák 
a dolgozók elbocsátását. Nem
régiben az amerikai General 
Motors társaság rentábilis üze
meket zárt be, hogy egész 
szakszervezeti szekciókat külö
nítsenek el egymástól, amelyek 
az ellenállás magvát képezték. 
A transznacionábis társaságo
kat az ilyen manőverekben 
g_yakran segítik az opportu
nista szakszervezeti vezetők 
akik készek elfogadni bármi: 
lyen, a dolgozókra nézve hát
rányos kompromisszumot vagy 
csak bizonyos privilégizált 
munkás kategóriákat védenek 
nem törődve a többiekkel é� 
azokkal, akik már elvesztették 
munkahelyüket. 

Az ddézett példák természe
tesen nem adnak teljes képet 
a munkanélküliség valamennyi 
formáiról, viszont emlí
té_st kell tenni még a dolgozó 
noket, a mérnököket, a techni
kusokat és a tudományos terii
leten dolgozókat sújtó munka
nélküliségről és annak súlyos 
hatásairól. 

Kö,etkezete,, 
kitartó /,arc .,. 
A munkanélküliségnek ka

tasztrofális erkölcsi ikövetkez
menyei is vannak; ilyen a fe
leslegesség érzése, a remény
telenség, a depresszió. A mun
kanélküliség felelős nagy rész
ben a bűnözés, a kábítószer-fo
gyasztás és az öngyiilkosságok 
nyugtalanító mértékű emelke
déséért. 

A dolgozók és szakszerveze
teik csak akkor tudják kikény
szeríteni a munkanélküliek 
számának fokozatos csökkenté
sét, ha következetes és kitartó 
harcot folytatnak. Meg kell 
fogalmazniuk a dolgozók leg
szélesebb tömegeit egyesíteni 
k�pes _követeléseket és megha
tarozm, hogy milyen irányban 
kell a harcot folytatni. Ezért 
konkrét szakszervezeti harci 
programmal kell rendelkezni-
ük. 

. 

A tudományos technikai ha
ladásnak a békét és nem a há

borút kell szolgálnia. Elő kell 
se2ítenie a munkaidő és a 
segítenie kell az ember szemé
lyiségének kibontakozását a 
nehéz és veszélyes munka' ki
küszöbölését, az önművelés le
hetőségeinek növelését' a spor
tolást és a pihenést. Biztosíta
ni kell a munkához való jogot 
és valamennyi dolgozó, vala
mint családja részére a teljes 
társadalmi védelmet éppen 
úgy, mint a társadalombiztosí
tás valamennyi vívmányából 
való részesedés lehetőségét. 

llaraa7ai Zoltán 

a szom/Jatl,e/yi TBÉF Lenin brigádja 
A dombóvári körzeti 

Szombathelyen 240 szocia
lista brigád - közöttük 30 
vasutas - indult a háromfor
dulós levelező brigádvetélke
dőn. 

Az irodalmi, film, sport, ze
nei és múzeumi kérdéseket 
tartalmazó feladatokat minden 
fordulóban kiválóan oldották 
meg a szombathelyi távközlési 
és biztosítóberendezési építési 
főnökség Lenin szocialista bri
gádjának versenyzői és ab
szolút győztesként kerültek ki 

a nagyszabású versenysorozat
ból. 

A levelező vetélkedő elő
dön tője már szóbeli volt. A de
cember 12-i dóntőt a nagy 
nyilvánosság előtt a megyei 
művelődési és ifjúsági köz
pontban rendezték meg. 

A győztes brigád tagjai pénz
jutalmakat kaptak, és vala
mennyi részvevő kollektíva 
emléklapot vihetett haza. 

Sz. J. I. 

üzemfőnökségnél december
ben összesítették a kommu
nista műszakok eredmé
nyét, amelyeket az idős ko
rúak éve aikalmával a 
nyugdíjasok karácsonyi 
megajándékozására szer
veztek. Összesen 113 ezer 
forint gyúlt össze. 

JUBILÁLÓ FÚVÓSZENEKAR 

Az összeg felosztásáról -
a helyi nyugdíjas-szakszer
vezeti csoport véleményét 
kikérve - a szakszervezeti 
bizottság és a szocialista 
brigádvezetök tanácskozása 
döntött. A döntés után a 
szakszervezeti bizottság ak
tivistái személyesen vitték 
el huszonkét 80 éven fe
lüli nyugdíjasnak az 1400-
1400 Ft-ot, hatvan „ala
csonynyugdíjasnak" az 
1000-1000 Ft-ot, és adták 
át a tanácskozás résztve
vőinek karácsonyi, újévi 
jókívánságait. 

Ünnepi han/rerseny Békéscsabán 
A vasutas-szakszervezet bé

késcsabai művelődési há7.ának 
vezetooége tisztelettel hívta 
vendégeit november 22-én 18 
órára a vasutas-ruvószenekar 
hangversenyére. 

ün.nepi volt ez a hangver
seny, hiszen 12 évi művészi 
munkáról adtak számot a ze
nekar tagjai. 1970-ben az 
MSZMP békéscsaba városi 
•bizottságának kezdemény� 
sére, a helyi igények kieltl€í
tésére alakult meg - az ama
tőr, de :,.enét szerető és értő 
tagokból á1ló fúvószenekar. 
Azóta rendszeresen közremű
ködnek a város társadalmi és 
po!Ltikai ünneps,égein. 

Az eltelt 12 évi munkát mél
tatta és a hangverseny közön
s,égét kö.5mntötte dr. Szeme
nyei Sándor, az MSZMP bé
ké&csa.bai városi bizottságának 
titkára. 

A vasutas-iúvószenekar öt
vös Nándor karnagy vezetésé
vel elérte a kitúwtt célt. Igé
nyes műsol"politikájukkal sz.é
les körű zenei ismeretre, ma
gas szintű hangszerkezelési 
tudásra tettek szert a zenekar 
tagjai. 

Ötvös Nándor kar.nagy ki
váló emberi tulajdonságával, 
nagy pedagógiai érzékével 
eredményes kapcsolatot alakí
tott ki a fiatal és az idősebb 
zenekari tagok között, hi.v.en 
most is három generációval 
dolgozik együtt. Mindig újalbb 
és újabb zenekari mtlveket 
kutatnak fel és tanulnak meg. 
a jelenlegi ismeretanyaeu,k is 
&1Jéles skálán mozog: a hag110-
mán110s zenemtltvekt6l, 'ntlitá
np, nemzetiségi polkák, ke
ring6k, indulókon keTesztül, 
&Ttók és Kodál11 mtlveinek 
filmzenék és modern átiTatok 
bemuta.tá.sáig tffjed. 

A városi rendezvényeken ld
vül a zenekar rámt vesz a te-

rületi és orsz.ágos vasutas ta
lálkozókon, állandó szereplői 
a fuvoo.zenekari minősítő hang
versenyeknek, 1975-ben Hód
mezővásá:melyen, 1978-ban 
Sz.arvason, 1981-b,en Orosház.án 
,,Ara.nvlant diploma" kitünte
téssel értékelték művészi tel
jesítményüket. 

Békés megye tanácsának 
végrehajtó bizottság.a a nép
művelés terei. kiif.ejtett kiváló 
zenekari munkájukért a Szo
cialista Kultúráért kirun.tetés
ben részes.ítette a vasutas-fú
vó&7.enekart. 

Zacharidesz Jánosné 

A dombóvári nyugdíjas
szakszervezeti csoport tá
mogatására ,a fennmaradó 
összegből 16 513 Ft-ot, a 
dunaújvárosi csoport segí
tésére 6000 Ft-ot fordítot
tak. 

A karácsonyi ajándékot 
kézbesítő aktivisták beszá
moltak arról, hogy az idős 
emberek elérzék-,nyülten 
fogadták és hálásan meg
köszönték az üzemfőnökség 
dolgozóinak ajándékát. 

Krajczár Antal 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Vasutasok Szakszervezete titkársága a közelmúltban 

áttekintette szakszervezetünk központi lapja, a Magyar Vas
utas terjesztésének tapasztalatait. Megállapította, hogy a ko
rábbi határozatok végrehajtásának eredményeként növeke
dett a lap példányszáma. Az elért eredmények ellenére azon
ban továbbra is gondot jelent, hogy a főnökségek székhelyé
től tá�o�abb eső kis- és középállomásokra, az utazószolgála
tot ellatokhoz, a pályamesteri szakaszokra, építésvezetőségek
re, vonali és változó munkahelyeken dolgozókhoz sokszor 
egyáltalán nem, vagy csak késve. minimális példányszám
ban jut el a lap. 

Az írásos agitáció és propaganda, valamint az informá
lás és tájékoztatás javítása érdekében a terjesztő munkát to
váb_� kell javítani. Ennek érdekében 1983-ban versen11t hir
detunk a Magvar Vasutas példányszámának növelésére. A 
versenyen valamennyi alapszervezet résztvehet. A díjazásnál 
cs� azok a� alapszervezetek jöhetnek számításba, amelyek 
az allornányi létszám egyharmadát meghaladó példányszám
ban fizetnek elő a Magyar Vasutasra. 

A. _versenyben elért eredmények alapján az első helyezet
tet d1Jazzuk, a Népszava Lap- és Könyvkiadó Vállalathoz 
1983. első félév végéig beérkező lapmegrendelés illetve elő-
fizetés alapján. 

1. díj 3000,- Ft 
II. dí3 2500,- Ft 

III. díj 2000,- Ft 
IV. díj 1500,- Ft 
V. díj 1000 - Ft 

A díjak az 1983. évi sajtónapi ünnepségen kerülnek át
adásra, Budapesten, a szakszervezet székházában. 
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KISZ-kitüntetés 
két szombathelyi. 
vasutas fiatalnak 
November 7-e tiszteleté

re két fiatal kapott magas 
KISZ-kitüntetést Szombat
helyről. Horváth László 
motorszerelő az ifjúsági 
szervezet első titkárától 
Fejti Györgytől vette át � 
fővárosban ia KISZ Érdem
érmet. Segyevi Mária, 
munkaügyi ügyintézőnek 
Magyar Elemér, a városi 
KISZ-bizottság titkára adta 
át az aranyk�szorús KISZ
jelvényt. 

Mindketten a szombathe
lyi vasútüzemi KISZ-bi
zottságban és a körzeti 
üzemfőnökségnél végzett 
mozgalmi és gazdasági 
munkájukkal érdemelték 
ki az elismerést. Velük be
szélgettünk vasutas pálya
futásukról és az ifjúsági 
szövetséghez való kötődé
sükről. 

- 1966-ban dízellakatos 
tanuló koromban léptem a 
KISZ-be, a vasútüzemnél, 
itt Szombathelyen - kez
di Horváth László. Nagy
apám, édesapám, nagy
bátyám is vasutas volt. Az 
már természetes, hogy a 
feleségem is az. 

- Én is 66-tól vagyok 
tagja az ifjúsági szervezet
nek - veszi át a szót Se
gyevi Mária. - Nagyapám 
és édesapám nyomdokai1 
követve mi négyen testvé
rek is a vasútra jöttünk 
dolgozni. 

- Hogyan alakult éle-
tük? - kérdezem most el
sőnek Segyevi IMáriát. 

- A gimnázium elvégzé
se után először a számvite
li főnökségre kerültem. On
nan helyeztek a jelenlegi 
munkahelyemre. Időköz
ben elvégeztem egy felső
fokú munkaügyi tanfolya
mot. 

- 1969-ben kaptam meg 
a szakmunkás-bizonyítvá
nyomat - folytatja a má
sik kitüntetett. Azóta is a 
gépek, a járművek mellett 
dolgozom. Változás csak 
annyi, hogy fiatalokkal is 
fogLallkozom. Igyekszem 
velük megismertetni, meg
szerettetni a vasutasmun
kát. Közlekedési szakkö
zépiskolában érettségiztem, 
jelenleg a marxizmus-le
ninizmus szakosítóra járok. 

- Milyen területen dol
goztak az ifjúsági mozga
lomban - faggattam őket 
tovább. 

- 1975-től az év tava
száig a vasútüzemi KISZ
bizottság gazdasági felelő
se voltam. 10 alapszervezet 
gazdasági és pénzügyeit in
téztem. 1982-<től tagja va
gyok a területi szakszerve
zeti bizottság nőbizottsá
gánalk - válaszolja Segyevi 
Mária. 

Horváth László a követ
kezőket tudja mondani : 
- 1970-től voltam KISZ
vezetőségi tag. Hét éve a 
vontatás II. alapszervezet 
titkárának választotta!k. 
Öt esztendőn át ez év ta
vaszáig a vasútüzemi 
KISZ-bizottságon tevé
kenykedtem. 1980-ban a 
városi pártértekezleten a 
Pártbizottság tagjának vá
lasztottak. 

Mindketten számos más, 
brigád- és ifjúsági kitün
tetéseknek is birtokosai. 

Sz. Jakab 
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Alkotó ifjúság kiállítás Szentesen 

Az újításoknak 
nincsenek üzemi határai 

A K.ISZ Szentes városi gaz
daságpolitikai munkabizott
ságának a szervezésében, ebben 
az évben is meghirdették az 
Alkotó ifjúság pályázatot, 
amelyen a MA V szentesi kör
zeti üzemfőnöksége, a Csongrád 
megyei Vízmű Vállalat, a szen
tesi Baromfifeldolgozó Válla
lat és a KONTA.'KTA Gyár fia
taljai vettek részt alkotásaik
kal és tanulmányaikkal. A pá
lyamunkákból a vasutasok 
szervezésében a vasutas kul
túrházban kiállítást rendeztek. 
A kiállítás megnyitását egy
bekötötték a szentesi üzemfő
nökség újítási ankétjával. 

Az ankéton Németh István 
műszaki üzemfőnök-helyettes 
és Szentes Bíró Ferenc újítási 
ügyintéző áttekintette a szen
tesi vasutasok idei újítási te
vékenységét, amelynek sikerét 
jelzi, az 50 benyújtott újítás 
és 62 ötlet. Az újítások 22 szá
léka védelmi jellegű. 

Az üzemfőnökségnél az újí
tás már nemcsak a műszaki 
dolgozók kiváltsága. Szép 
számmal találhatók a javaslat
tevők között fizikai, üzemvi
teli és kereskedelmi dolgozók. 
Jóllehet nem minden újítás 
korszakalkotó, találmányi, vagy 
szabadalmi szintű, de az adott 
munkahelyen az üzemét becsü
lő, az üzem munkájáért fele
lősséget érző, tenniakaró dol
gozók példamutatása. Ez nagy 
erő a munkahelyi kollektíva 
életében. Szentesen az ötlet
szintű javaslatokat is körülte
kintően vizsgálják a szakvéle
ményezők és konzultálnak a 
benyújtó személlyel a legjobb 
megoldás érdekében. 

A kiterjedt újítási tevékeny
ségnek nem maradt el az el
ismerése sem. A szeged igazga
tóság újítsái versenyének leg
utóbbi szakaszában is rangot 
kaptak a szentesi újítók, mert 
az üzemfőnökségek között első 
helyezést értek el. 

Örvendetesen javult az újítá
sok átfutási ideje. Figyelemre
érdemes jelenség az is, hogy a 
közreműködői szerződések 
megszaporodtak, amelynek 
eredményeként sokkal hama
rabb kerültek használatba az 
újítások. 

A MA V Kiváló Ifjúsági Szo
cialista Brigádja címmel kitün
tetett Kandó Kálmán jármű
villamossági brigád élenjár az 
újítómozgalomban. Orosz Fe-

renc a szakma ifjú mestere, 
Kiss László és Marcsó Ferenc 
a brigád tagjai sokszoros újí
tók. 

Az újítások közül kiemelke
dik Pintér Lajos fiatal dízel
motorszerelő újítása. A dízel
mozdonyok működését kenő
olajnyomással biztosítják. A 
nyomáshiány ellen nyújt vé
delmet egy berendezés, de ez 
is meghibásodhat és ha nem 
jelzi az olajnyomás csökkené
sét, akkor a dízelmotor tönkre
megy és milliós kár keletkezik. 
Pintér Lajos újításával az el
lenőrző berendezés üzemképes
ségét biztosítja. 

Vaczkó István üzemmérnök 
és öt társa újítási eredménye
ként már használatba vették a 
dízelmozdony diagnosztikai 
mérőműszert, amelyen három 
évig dolgoztak. Újításukkal 
időt, munkaerőt és költséget 
csökkentenek. A fűtő aggregát 
motoroknál egy év alatt közel 
egymillió forint megtakarítást 
értek el. 

,Nagy figyelmet keltett az az 
éberségi berendezés, amely a 
mozdonyvezetők szolgálatké
pességét ellenőrzi és a nemzet
közi szabványnak is megfelel. 
Lanyhuló éberség esetén a be
rendezés fény- és hangjelzést 
ad, veszélyeztetéskor pedig 
gyorsfékkel automatikusan 
megállítja a vonatot. 

Az Alkotó ifjúság kiállítást 
ugyan a vasutasok rendezték, 
de a mozgalom nyitottságát je
lezte, hogy a város több üze
mének a fiataljai is bemutat
ták alkotásaikat. Sokan időztek 
a KONTA:KTA Gyár díjat 
nyert zajcsökkentő újításánál 
és az ugyancsak díjazott Víz
mű-terepasztalnál, amely Szen
tes vízellátását szemlélteti. 

A résztvevő vállalatok dol
gozóinak és kollektíváinak a 
legjobb alkotásait három ka
tegóriában díjazták. 

A vezetők megfelelő szakmai 
segítéssel, tervezéssel, újítási 
klubbal segítenek a mozga
lomnak. Elősegítik az ötletek, 
javaslatok formába öntését, 
gyorsítják azok realizálását és 
ezzel egyre több dolgozó szá
mára teszik vonzóvá az újítást, 
szélesítve a mozgalom tömeg
bázisát. Az újítók szentesi be
mutatkozása is ilyen fórum 
volt, ahol lehetőség nyílt érté
kelésre, tapasztalatcserére. 

Fogas Pál 

Véradók köszöntése 
A debreceni járműjavító 

üzem művelődési házában az 
elmúlt év végén véradóünnep
séget rendeztek, amelyen az 
üzem gazdasági és társadalmi 
vezetőin kívűl megjelentek a 
megye és a város Vöröskeresz
tes szervezeteinek képviselői 
is. A résztvevőket Balázsi 
Györgyné, az üzem vöröske-

reszt szervezetének titkáTa kö
szöntötte, méltatva azoknak a 
segits-égét, akik mindig készek 
a sokszor életmentő véradásra. 

Az ünnepségen 21 véradó
nak arany fokozatú, 32-nek 
ezüst, illetve bronz fokozatú 
kitüntetést adtak át. Az üzem 
vezetősége összesen 39 ezer fo
rint jutalmat ajánlott fel a 
véradóknak és aktivistáknak. 

Diplomával f izikái állományban 
A vasutas-szakszervezet el

nöksége széles körű felmérés 
alapján a közelmúltban ele
mezte a vasutas műszaki ér
telmiség helyzetét. Ennek nyo
mán az igazgatóságoknál is 
számba vették az eredménye
ket és meghatározták azokat a 
feladatokat, melyek valóra vál
tásával, a rendelkezésre álló 
szűkös lehetőségek között is 
javítható az értelmiség hely
zete, közérzete. 

A közelmúltban a budapesti 
igazgatóság pártbizottsága és 
a területi szakszervezeti bi
zottság is együttes ülésen érté
kelte a műszaki értelmiséggel 
kapcsolatos tennivalókat. A 
vita után Fodor László üzem
mérnökkel beszélgettünk. 

Egyre jobban 

elmosódik a határ 

kai fejlődés miatt cP műszerész kust tömörítő szervezetek is 
és a diplomás között egyre csak formálisan működnek. 
jobban elmosódik a határ, s a A nappali tagozatról kike
hangsúly az előttünk álló fel-•. rülő fiatal diplomások is sok 
adatok eredményesebb megol- problémá,val találkoznak. Ha 
dására helyeződik át. Kétség- nem segítünk nekik az eligazo
telen, hogy sokan presztízsvesz- dásban, elbátortalanodnak, so
tésnek tekintik, hogy diplomá- kan valóban tekintélyüket 
val a zsebükben „szaki"-nak vesztik, s menekülnek a vas
szólitják őket. Emiatt olykor útról. 
felvetődik a kérdés: ezért vé- - Mint társadalmi szb-tit
geztem egyetemet, főiskolát? kár hogyan látja az alkotó ti
Talán emiatt indokolt az pusú szellemi kapacitás jobb 
igény: legyen új szakmun- kibontakozásának lehetőségét? 
kás kategória, mel11nek elneve- - A fizikaiaknál és az ér
zése például mérnök-műsze- telmiségieknél egyaránt hall
rész lenne. ható, hogy a kibontakozás le

- Megjegyzem: a gyakor- hetőségeit hiányolják. Nem 
latban azt tapasztaljuk, hogy akarok általános frázisokat 
a bonyolult berendezéseket ja- pufogtatni, ezért konkrét pél
vító, karbantartó diplomást - dát említek. A térközbiztosí
függetlenül státuszától - a tásnál alkalmazott úgynevezett 
szakmunkások vezetőnek te- óbudai farokmá.gnes javJtása 
kintik, ha arra a tekintélyre elég sok alkatrészt igényel, de 
hozzáértésével, munkájával rá- más berendezést is említhet
szolgál. De a legtöbben nem nék. A vasúti alkatrész beszer
is reklamálnak, természetes- zés sajnos nehézkes. Ha el 

Elöljáróban annyit, hogy Fo- nek tartják a jelenlegi gyakor- akarjuk kerülni a szokásos 

dor László, a MAV Jobbparti latot. Sőt így a diplomás f.izi- procedurákat, a vasúti előírá

Bliztosítóberendezési és Fenn- kaiak anyagilag jobban meg is sok merevségeit, kénytelenek 

tartási Főnökség műszaki cso- vannak becsülve, mintha egy vagyunk valamelyik gazdasági 

portjának fiatal vezetőhelyet- irodában ülnének. Tapaszta- társulással beszereztetni, illet

tese, egyben a területi szak- lataim szerint - éppen azért, ve javíttatni az alkatrészeket, 

szervezeti bizottság tagja is. mert vezetőállásban nem tud- mert így rövid időn belül el

Műszerészként került a vasút- juk a diplomás műszerésznek készül! Pedig a mi diplomá
hoz, majd a szakma mellett megadni a fizikai állományú saink, műszerészeink is meg 
tisztképzőt végzett, s Győrben keresetét, inkább a kevés ta- tudnák javítani, de hol alkat
a Közlekedési és Távközlési pasztalattal rendelkező, nappa- rész nincs, hol a bérekre hat 
Műszaki Főiskolán szerzett li tagozaton végzett diplomá- korlátozóan, sőt féltékenység 
üzemmérnöki diplomát. Há- sok kerülnek vezető állásba, s és irígység Js előfordul olykor. 
romszoros kiváló dolgozó, s ők kötődnek jobban az irodá- De többet tehetnénk az ener
kapott Miniszteri és KISZ KB hoz is. Ez a szemlélet a mű- giatakarékosság, a menetrend
Dicsérő Oklevelet is. Jól isme- szaki irányítás színvonalára szerűség érdekében is. 
ri azokat az eredményeket, még akkor is hátrányos, ha 
gondokat, amelyeket az együt- esetleg a diplomás mellett dol
tes ülés előterjesztésében és a gozó műszerész olyan szak
hozzászólásokban is megfogal- mai fogásokat, elméleti tör-
maztak. vényszerűségeket tanul meg, 

- A mi szakszolgálatunk les el, melynek alkalmazása a 
szemléletesen mutatja azt a vasút szempontjából kétségte
fejlődést, ami az utóbbi né- len előnyöket is eredményez. 
hány évben a vasúti techniká
ban bekövetkezett - mondja 
-. A teljesség igénye nélkül 
csak néhányat említek: auto
matikus térközbiztosító-beren
dezések, fénysorompók, domi
nó rendszerek, automatikus 
vonatbefolyásoló eszközök, tá
jékoztatási és információs 
rendszerek kerültek tömegesen 
felszerelésre. A távközlésben 
egyre nagyobb teret kapnak a 
többcsatornás híradástechni
kai berendezések, s napiren
den van a számítástechnil<a al
kalmazásának, bővítésének le
hetőségeinek a keresése. De 
említhetem a forgalom, s egy
általán a vasútüzemi folyama
tok korszerűsítésében ma már 
nélkülözhetetlen rádió adó
vevő rendszereket, melyeknek 
a javítása nagyobb szakmai 
felkészültséget, elméleti isme
retet is igényel. 

- úgy tudom, húsznál is 
több diplomás dolgozik az 
igazgatóság területén ennél a 
szakszolgálatnál fizikai állo
mányban? 

- Valóban igaz. De én eb
ben nem látok semmi különö
set. Éppen az említett techni-

A pályakezdők 

legfőbb gondjai 
- Hogyan vélekednek a 

kezdő műszakiak a vasúti fo
gadtatásukról? 

- Meglepő, hogy a bérekkel 
kapcsolatos probléma nem el
sőrendű gondja a pályakezdő 
diplomásoknak. Bár kétségte
len, hogy a vasúton kevesebb 
bért tudunk a kezdőknek adni, 
mint más termelő üzemekben 
kínálnak nekik. Inkább a mun
kahelyi bérfeszültségben, az 

elosztás differenciálatlanságá
ban látom a problémát. Saj
nos a pályakezdő diplomások 
között is sokan úgy lépnek fel 
különböző követelésekkel, hogy 
közben még semmit nem tet
tek a közös asztalára. S ezek 
a leghangosabbak. Ennek oka 
lehet az is, hogy a nappali ta
gozatról kikerülők az iskola 
által ideálisra festett munka
helyi körülményeknél lényege
sen mostohább viszonyokat ta
lálnak a vasúton, s ahelyett, 
hogy segítenének a munka 
szervezettebbé tételében, a 

A főnökség számít 

a diplomásokra 

------------------------------------------ körülmények megváltoztatásá-

Hogy mire gondolok? Ve
gyünk ismét egy konkrét pél
dát. Szár-Alsó térségében meg
hibásodik egy térközbiztosító 
egység, amihez a bicskei lera
katból lehet gépkocsival csere
darabot kivinni. Ma az a gya
korlat, hogy a pesti központ
ból küldünk egy mikrobuszt, 
ami Bicskén felveszi az alkat
részt és viszi a munkásokkal 
együtt Szár-Alsóra, majd a 
javítás után irány vissza Pest
re. Többször kértük már szó
ban, hivatalos formában is, 
hogy személyi használatú es 
tulajdonú gépkocsi átalány 
fizetéssel ezt ki lehetne küszö
bölni. Mert akkor egy üzem
vezető vagy diszpécser telefo
non utasítaná a moz�ójav1tJ 
csoportot, s mivel ezek kózE:I 
vannak a hibásodott térközhoz 
egyrészt megspórolnánK - a 
példánál maradva - a Buda
pest-Bicske között elhasználi 
benzin árát. Másrészt, mivel a 
javítás .ideje a jelenleginek tö
redékére csökkenne, nem kel

lene indokolatlanul olykor 20-
30 vonatot megállásra, féke
zésre késztetni. Ezáltal a vo
natok által felhasznált ener
giából is megspórolhatnánk. 
Nem beszélek most a forint
ban nehezen kifejezhető sze
mélyvonati menetrendszerűség 
javításáról, amivel az utas is 
elégedettebb lenne. 

Pályaválasztási bemutató 
Miskolcon a.z igazgatóság személyzeti és ok

tatási osztálya, a Vörösmarty Művelődési Ház

zal közösen gyakran szervez az általános is
kolák nyolcadikos tanulói részére pályaváJ,asz
tási bemutatót. Ennek keretében filnnek.en és 
üzemlátogatásokon mutatják be a különféle 
vasúti S2Jakmákat, munkaiköröket. 

A gyerekek megteki,nthetik többek között a 
vontatá.si üzemegység dizel- és villamosmoz
oony javító f&műhelyeit, a Tiszai pályaudvar 
biztosító berendezéseit, megismerkedhetnek a 
forga.Lmi szolgálattevők, műszerészek, lakato
sok és szierelők munkájával. Az igazgatóság 
területén három vasúti szakközépúikola és 
négy szalcmunkás,képző intézet van. 

A mjskolci 37-es számú általános iskola 8. osztályos tanulói egy V43-as villanymozdony
nyal ismerkednek a miskolci körzeti üzemfőnökség vontatási üzemegységének mozdony-

Javító műhelyében. (Szatmári János\ felvétele) 

ban, sokan csak a diplomát 
lobogtatják. 

Azt is meg kell mondani, 
hogy az idősebb kollégáknak 
sem jut arra idő, hogy a pá
lyakezdőkkE!l foglalkozzanak 
Például a nyári gyakorlatokon 
sokszor magukra hagyatva, kü
lönösebb cél és konkrét fel
adat nélkül töltik el az időt, 
holott ilyenkor is lenne mód 
a szakma vonzó oldalának a 
megismertetésére. Ennek el
mulasztása ,is előidézhette, 
hogy a biztosítóberendezés sze
relőknél az egyetemet végzet
tek közül egyre kevesebb ta
lálható. De említhetem azt is, 
hogy a munkahelyeken a fiatal 
mérnököt, közgazdászt, techni-

- úgy hallottuk, hogy a kö
zeljövőben a szakszolgálattól 
Japánba utaznak műszaki 
szakemberek. Miért? 

- A japánoktól szerzünk 
be olyan speciális berendezé
seket, melyeket a vasúti táv
írórendszer korszerűsítésében 
fogunk alkalmazni. E berende
zések üzemeltetésére, karban
tartási munkáira a gyártó cég 
részben Magyarországon, rész
ben a távolkeleti szigetország
ban készíti fel szakemberein
ket. S itt elsősorban a diplo
más értelmiségiekre számít fő
nökségünk. 

Orosz Károly 

Válaszolt az igazgatóhelyettes 

Körültekintőbben értékesíteni 
Lapunlk november 2-i si.ámá

ban „Új rendelkezés, regi 
szeml,élet" cámmel cikket kö
zöltünk a fogyóeszköz-selejte
.zé.ssel. kapcsolatban. A cikkre 
Miiskolczi Sáinrlor, a miskolci 
igazgatós,á,g helyettes vezetője 
az alábbiakat válaszclta: 

,,A fogyóes.7Jközök selejtere
sét a biwttság a 114 216/1980. 
számú utasítás szellemében 
végzi. A ma1korlatban azonban 
ez. néma módos:í.tássa.l történik, 
mint legutóbb Hatvanba.n. A 
kis mennyiségű irodagép, mű-

szer és kis.gép Miskolcra való 
szálLítása érllékesités céljából 
gazdaságtalan, Jett volna. Az 
átvevő vállalattól kapott ösz
sreg a silJá.l.L:ításii költséget sem 
fedezte volna . .Ezért senunisí
tett.ék meg valamennyit. Ilyen 
eszközöket úgyanis magánsze
mélyeknek - az utasítás sze
Tim - nem szabad eladni! 

A jövőben ügyelünk arra, 
hogy a selejtezett tárgyak éir
tékes.ítés,e még gazdaságosabb 
lemren.'' 
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Felúj-.tjá1' a lelrételi épületet 

)lakón Dl almas z élet 
Felújítás alatt álló állomás

épület fogadja a Makóra érke
ző látogatót. A régi, megkopott 
felvételi épület egy része már 
megfiatalodva sejteti, hogy ha
marosan jobb körülmények kö
zött dolgozhatnak a makói 
vasutasok, és szebb épületben 
fogadhatják az utasokat és 
szállító feleket. 

- A felújítás ellenére za
vartalan a forgalom - fogad 

• Fekete Tibor állomásfőnök. -
Eredményeink is biztatóak. 
Személyszállítási bevételünk 
október végéig 1 millió 640 ezer 
forint volt. Érdekes, hogy a 
felemelt díjak ellenére többen 
utaztak, főleg Szolnokra és a 
fővárosba. Az idén lényegesen 
több cukorrépát, pontosan 32 
ezer tonnát kell elszállítanunk. 
November derekáig már közel 
14 ezer tonna „édes" árut küld
tünk Mezőhegyesre. A cukor
répa mellett jelentős mennyi
ségű homokot, őrleményt, szá
rított zöldséget, mezőgazdasági 
gépeket és más árukat adnak 
fel állomásunkon a hazai meg
rendelőknek, illetve az ország 
határain túlra. 

Makóról október végéig 59 
ezer tonna árut indítottak út
nak. Ez valamivel kevesebb az 
elmúlt évinél. Igaz, áru most 
is lenne, csak kevés az üres 
kocsi. Búzából, amelynek 80 
százalékát exportra küldik, és 
homokból ezekben a napokban 
is több kocsit tudnának meg
rakni. A FOKA irányvonattal 
is tudná küldeni a homokot, 
amint azt legutóbb november 
24-én is tette. A HÓDGÉP bor
sókombájnok szállításához 
igényli a kocsikat. A kocsiht
ányba egy-két szállító fél is 
jócskán besegít. A Söripari 
Vállalat szinte raktárnak hasz
nálja a vasúti koc-sikat, s csak 
nagy késéssel adja azokat visz
sza. 

- Leadási forgalmunk még 
erősebb - folytatja az állo
másfőnök. - Tíz hónap alatt 
4200 rakott kocsit fogadtunk. 
Különösen sok áru érkezik a 
TÜZflP-nek, az ÁFÉSZ-nek, a 
tsz-eknek és a Közúti Igazg&
tóságnak. Ez utóbbinak irány
vonatokkal érkezik az útépí
téshez szükséges kavics és zú
zottkő. Havonta 3-4 irányvo
nat is érkezik, s bizony itt 
gondjaink vannak. Kicsi az ál
lomás befogadóképessége, egy
szerre nem tudunk minden ko
csit a rakodóhelyhez állítani. 
Ez pedig megnöveli a kocsitar
tózkodási időt. 

Idegen kocsikkal még rosz
szabbul állnak. Októberben át
lag 33 órát tartózkodott Makón 
egy-egy idegen kocsi. Ennek 
legfőbb oka a vállalatok elég
telen rakodási készsége, nem
csak a hétvégeken, hanem sok
szor hétközben is. Azért sze
rencsére akadnak olyan szál
lítófelek is, mint a Gabona
forgalmi és Malomipari Válla
lat, VOLÁN, a DEFAG, ame
lyeknek kocsiálláspénzük szin
te alig van. Eredményesen dol
gozik a MAV-VOLAN komp
lexbrigád is. Az őszi forgalom 
idejére pótfelajánlásban vállal
ták, hogy íl részükre érkező ko
csik 80 százalékát késedelem 
nélkül rakják ki. Ezt eddig tel
jesítették: ha kellett, hétvégén 
külön műszakot is tartottak, 
rakták az árut. 

Az állomás létszáma 107 fő, 
többségük szocialista brigád
ban tevékenykedik. Közülük a 
legeredményesebb a 12 tagú 
Baross Gábor szocialista bri
gád. A kereskedelmi dolgozók 
kis kollektívája élenjár a mun
kában és a társadalmi tevé
kenységben is. De a többiek is 
segítik a közös feladatok meg
valósítását. Az összefogásra 
szükség is van, nem egyszer 

NEGYVEN ÉVI SZOLGÁLAT UTÁN 

Nyugalomba vonult 
a munkaügyi vezető 

Balassagyarmaton, a Rózsa
völgyi Márk utcában, egy ker
tes családi házban él feleségé
vel és három unokájával Pri
beli István, a balassagyarmati 
körzeti üzemfőnökség nemré
gen nyugdíjba vonult munka
ügyi vezetője. A városszerte 
közismert, és mindenki által 
Prikosnak becézett, mosolygós 
arcú férfival a lakásán talál
koztam. Életéről, a vasútnál el
töltött negyven esztendő emlé
keiről beszélgettünk. 

Pribeli István 1941. augusz
tus 31-én került a vasúthoz. A 
Balassagyarmat - Vác vona- lentkeztem szolgálatra és for
lon levő Nagyoroszi állomáson galmistaként tevékenykedtem. 
kezdte a szolgálatot órabér- Részt vettünk a felrobbantott 
átalányosként, mint forgalmi és megrongált vonalhálózat 
gyakornok. Szívesen emlék- helyreállításában, az állomás 
szik vissza egykori állomásfő- romjainak az eltakarításában. 
nökére, Lőrinc Istvánra, aki őt 1962-ig dolgoztam forgalmista
szinte gyermekeként szerette. ként az állomáson. A vonalfő
Altala ismerte meg a vasútat. nökség létszámába kértem ma
H�ma_rosan me�szerezte ,a gam vonali tartalékosnak. 1972 
szukseges szakvizsgákat, es nyarán tértem ismét vissza 
194�-�en Dejtárra !:1e;ye;t��- Balassagyarmatra, forgalmi 
távira_szn�k. o_tt onall?sito ügyintéző lettem. 
szakvizsgat tett �s for�almista- Szabad idejét a tanulásnak, 
ként szolg�lt a_z allo�ason. �:i- a továbbképzésnek szentelte. A 
marosan ismet visszakerul! tisztképzőt levelezőn végezte 
�alassagyar�'.1tra, ra�!árnoki el. Korán bekapcsolódott a 
es átmenesz�oi �un_kakorbe, de szakszervezeti mozgalomba is. 
azonnal be is hivta_k, katoná- Az állomás forgalmi szakszer
nak. Gyors leszereleset a vas- vezeti bizottságának az elnöke 
útnak _és aktív l�b�_arúgó pá- lett, majd később szb-titkár. 
lyafutasának koszonhette. A A körzeti üzemfőnökség meg
város akkori BTE felnőtt csa- alakulásával egy időben _ 
patában kergette a labdát. iE�- 1978-ban - újjászerveződött 
nek a sportnak a szeretete ve- az szb is. Pribeli Istvánt szb
gig kísérte az_ �letét. ;Harmi_nc- elnöknek választották. Ezt a 
hét éves koraig ak�ivan _Ját- tisztséget az idén novemberig, 
s�o!� a csa�:itban, es amikor nyugdíjazásáig látta el. Az 
cip01t a szogre ak_aszt?tta, _ a üzemfőnökség megalakulása
szakosztály vezetoségi tagJa kor munkaügyi vezetőnek ne
lett. Alapítója volt 1943-ban a vezték ki 
Balassagyarmati Vasutas Sport - Most nyugdíjban mivel 
Klubnak, és még ma is vezető- tölti a szabad időt? 
ségi tagként tevékenykedik. - Elfoglal a cs�lád, a há-

- Leszerelésem után, 1942- rom unoka. Szívesen gondo
ben ismét Balassagyarmat ál- zom a kertet és vigyázok a 
lomás létszámában dolgoztam, kondíctómra, ma is sportolok. 
különböző beosztásokban Az életemből azonban nagyon 
mondja. - Néha a vonalfő- hiányzik a vasút. Szerencsére 
nökség egy-két állomásán for- a kollégák gyakran hívnak kü
galmistákat helyettesítettem. lönböző rendezvényekre talál
Sohasem felejtem el a város kozókra. Ilyen alkal�akkor 
felszabadulása előtti napot. Az felidézzük a múltat a régi em-
állomás vágányain tárolt ben- lékeket. 
zin- és lőszervonatokat találat Pribeli Istvánt az idén a 
érte. A felvételi épület teljesen Nagy Októberi Szocialista For
kiégett. Másnap a szovjet vá- radalom 65. évfordulója alkal
rosparancsnokság felszólította mából Kiváló munkáért kitün
a vasutasokat a munka felvé- tetésben részesítették. 
telére. Én az elsők között je- Radnai Keiykó l1ivan 

előfordul, hogy létszámhiány 
miatt nehezebbé válik a mun
ka, kevés a munkaerő - külö
nösen a frekventált munkakö
rökben. Az állomás 3 iparvá
gányát és a rakodóhelyeket ki
szolgáló, vonatokat összeállító 
M32-es tartalék gépükkel egy 
plusz egy fővel tolatnak. Nem 
egyszer a répa továbbításához 
is igénybe vették. öt dolgozó
juk hosszú hónapok óta Kis
kundorozsmán, Szegeden és 
Budapesten dolgozik kirende
lésben. A létszámhiány miatt 
különösen szabadság és beteg
ség esetén - ugrásszerűen 
megnőtt a túlórák száma. Az 
állomás vezetöi mindent meg
tesznek a hiányzó létszám pót
lására: augusztus óta 7 új dol
gozót vettek fel és képeztek, 
illetve képeznek ki. 

Az állomásfőnök elmondotta 
azt is, hogy az igazgatóság ál
lomásukon hozta létre a mozgó 
takarító brigádot. A 7 tagú bri
gád az igazgatóság területén el
ismerésre méltóan dolgozik. 
Ugyancsak náluk, a régi mo
torszín helyén kocsiműhelyt 
alakítottak ki, ahol naponta át
lag 15 teher- és poggyászkocsi 
kisebb javítását végzik el. 

Végezetül feltétlen szót 
érdemel a pár éve átadott 
szociális létesítmény, amely 
alaposan megváltoztatta a 
makóiak szociális helyzetét. 
A tisztálkodási és a pihenési 
lehetőséget biztos,ító helyi
ségek mellett vendégszobái
kat az ország minden részé
ből felkeresik: könyvtáruk 
egyre népszerűbb. üzemi kony
hájukon naponta több mint 
300 személy részére főznek fi
nom, ízletes, meleg ebédet; s 
főállású üzemorvos és fogász 
gondoskodik a dolgozók, csa
ládtagjaik és a nyugdíjasok 
egészségügyi ellátásáról. 

Gellért József 

A balatongyöröki 

állomáskezelő 
A balatongyöröki megálló 

gesztenyefái levetették már 
lombkoron.ájukat. A vonatot 
csak néhány utas várja. A 
stra,ndkellékek helyett mos
tanában a kisebb-nagyobb de
mizsonok jöttek divatba. 

- Nyáron azért jóval töb
ben összejönnek - pillant az 
avartól rozsdálló peron felé 
Tallós János állomáskezelő. 
- A harvi bevétel a r_égi díj
szabással számolva is elérte 
a n11olcvanezer forintot. Té
len jó ha napi ötven utasunk 
van. Én jobban szeretem a 
nyarat, olyan,J,.or mozgalma
saibb, pezsgőbb az élet errefe
lé. Hat üdülő és egy �ISZ
ve.zetőkép.zőtábor van a kör
nyéken. Sok a fizetővendég
szoba. Mét1hetően meg;növe'ke
dett az idegenfotig.alom is. 

- Negyven éve Keszthe
lyen kezdtem a vasutat sze
mélypénztáirosként - folytat
ja Tallós János. - Abban az 
időben még nem volt ennyire 
felkapott a Balaton-part. Meg 
aztán nem is volt lehetőség a 
mostanihoz hasonló tömeges 
üdültetésekre. AHg kóstoltam 
bele a vasúti munkába, kitör>t 
a második világháború. A 

németek minden sínszálat kü
lön felrobbantottak, méteres 
darabokból csináltunk új pá
lyát. A síneket csak úgy oda
szegeztük a talpfákhoz, kötés 
nélkül, mert még hevederek 
sem voltak. A Zalán provizó
rikus fahíd épült, a régi vas
úti híd mellett, az utazni vá
gyókat pályakocsival toltuk 
el a folyóig, onnan begyalo
goltak Szentgyörgyre. A rit
kán és rendszertelenül kÖZle
kedő vonatok a lehet.etlensé
gig zsúfoltak voltak, erre még 
évek múltán sem aktatáská
val, héllllelll batyuval utazott a 
nép. 

tKésőbb Keszthelyről Bala
tonedericsre, majd Révfülöpre 
kerültem s.zolgálattevőnek. Az
tán elváltam, tizenkét éves 
kislányommal haza;öttem 
Györökre. Tíz éve szolgálok 
itt, szeretem ezt a szép 'kis 
megállót, a fotósokat is meg
ihlett.e, valamennyi balaton
györöki képeslapon látható. 
Csak az a baj, hogy régi az 
épület, a víz már felkúszott a 
falakba. Alighanem le kell 
bontani az egé;zet. Négyes 
turba járunk, túlóra h8.1Vonta 
tíz ha összejön. Nekem elég 
az ötezer forint, amit kapok. 

T. Z. 

A•· utasai. sena 6•ngyalol. 
TISZTASÁGI ŐR8ÁRATON GYŐH ÁLLOMÁSON 

Személ11vonat érkezik Bu- füst, füst. Fullasztó bagó szag. 
dapest Keleti-pál11audvarról a . . . Ott is ahol kívül és belül 
neg11edik vágán11ra. Kérjük az hirdeti a tábla: ,,Dohányozni 
utasokat, a vágán11 mellett vi- tilos!" 
gyázzanak! Mégis dohányoznak. 

Győr állomás. Hangzavar. Hány vasutas kellene ahhoz, 
Emberforgatag. Csomagokkal, hogy a rendet betartassák? A 
esernyőkkel, gyerekekkel, ro- tisztaságot megóvják. 
han mindenki a kijárat felé. A szemetes ládikák néhol tö
Ha hosszú szerelvény érkezik, möttek, néhol üresek. Mellet
rengeteg emberrel - kijárat- tük gyufaszálak, sörösüvegek, 
nak minősül a bejárat is. papírgombócok, csokoládés pa
Nincs vasutas. aki föltar- pírok, cukorkásfecnik, össze
tóztatná az embertömeget. tépett újságpapírok . . . A ha
Nem is akarja senki. A mutartók környékén hamu ... 
legegyszerűbb az. ha ennyi Az egyik ülésen sáros férfi 
ember gyorsan elhagyja a lábnyom ... A másik fülkében 
pályaudvart. az ablak melletti párnázott 

AHOL ÁLLNAK, 
OTT SZEMETELNEK 

Az induló csarnok karzatára 
rohanok és onnan figyelem a 
kitóduló tömeget ... 

Egy bundás nő négy év kö
rüli fiacskáját rendezi. Kiszedi 
a zsebeiből a vonaton felgyü
lemlett csokispapírokat és 
mintha a világ legtermészete
sebb dolga volna, ott ahol áll
nak, ledobja a kövezetre ... 

Egy szivarozó utas végére 
ért füstölgő élvezetének és 
mint aki jól végezte a dolgát, 
a korlát mögé hajítja a para
zsas csutkát. A füstölgő-repü
lő közben fönnakad egy vilá
gos-szürke pantallón ... 

- Megörült!? Nincs jobb 
dolga!? Nem látja, hogy itt ál
lok!? Nem látja •.. !? 

Mintha nem is neki beszél
nének. Csörtet a kijárat fel�. 

ülés V alakban „madérázva" 
- magyarul kivágva. Késsel 
vagy pengével „kézimunkáz
hatta ki" az, aki ott járt ... 

Vajon a saját lakásában is 
így viselkedik? 

- Személyvonat indul Buda
pest Déli-pályaudvarra a har
madik vágányról. 

... ÉS MÉG 
NEKI ÁLLT FELJEBB 

Ez a szerelvény két órát vá
rakozott a pályaudvaron. Volt 
idő a takarításra. Meg is lát
szik. Hypo illata terjeng a fül
kében ... Tiszta a padozat, fris
sen mosottak az ablakok, a ha
mutartók üresek, a szemetes 
ládikák lemosva, de a függöny/ 
A függöny az tépetten lóg. Va
laki késsel levágott belőle egy 
jó_ félméteres darabot. .. Ugyan 
mire használja, hiszen tízcen-

linként hirdeti a beszövés: 
,,MA V-MAV-MA V" 

- Személyvonat érkezik 
Veszprémből, az ötödik vá
gányra. Kérjük az utasokat, a 
vágány mellett vigyázzanak! 

Füst, bűz, szellőzetlenség, 
kosz minden kocsiban. A lát
vány hasonló a Budapestről ér
kezett szerelvényekhez: papír
szeletek, csokoládés papírok, 
csontok, szalámivégek, citrom
héj, almacsutka ... Az illem
helyek állapota leírhatatlan. 

Az alagúton át egy másik pe
ronra igyekszem egy vasutas
sal együtt ... A kettes vágány 
aluljárójánál egy férfi W.C.

nek tekinti a lépcsőt. Amikor 
a vasutas rászól, durva nyom
dafestéket nem tűrö hangon 
kiabál ... 

Még mi szégyelljük magun
kat, hogy volt bátorságunk 
szólni ... 

És így megy ez napról nap
ra, hétről hétre, évről évre, az 
országnak majd minden nagy
forgalmú pályaudvarán . . . Se 
vege, se hossza a szemetelé5-
nek ... 

A hangosbeszélő megint 
megszólal: 

- Személyvonat érkezik 
Pápa-Szombathely felöl a ne
gyedik vágányra, kérjuk ked
ves utasainkat ... 

Mi lenne, ha most rendha
gyó módon így folytatná: kér
jük kedves utasainkat ügyelje
nek a pályaudvar és a vonatok 
tisztaságára! Köszönjük a meg
értésüket! 

De nem folytatja így ... 
Sindulár Anna 

A fiatalember a fejét ingatja,------------------------
és nagy buzgalommal tisztogat
ja zsebkendőjével a nadrágját. 

A hatalmas oszlop mellett sok 
szoknyás, termetes asszony
ság igazgatja a csomagjait ... 
Kézitáskáját kinyitva nylonta
sakot, papírszeleteket szed ki 
belőle és bár óvatoskodva, de 
az oszlop tövébe rejti ... 

Gőzmozdony a városban 
A füstös, öreg gőzmozdo

nyok forgalomból való kivo
nása vasútnosztaLgiát idézett 
elő nemcsak a vasutasok, ha
nem szinte az egész emberi
ség körében. A régi műszaki 
tárgyakat i•gyekeznek szert.e a 
világon megmenteni a jövő
nek. s egyre több masinát ál-

lí�nak fel köztéren. Leg
utobb, december 4-én Szege
den, az igazgatóság mögötti 
p�rkban állították fel az AZ
fold jellegzetes, technikatörté
neti értékű 37 5-ös gőzmozdo
nyát. 

Rajtacsípik. 
- Ejnye, ejnye . . . Miért 

nem a szemeteskosárba teszi? 
- kérdi egy azonos korú asz
szony, aki söprűjéről, vizesvöd
réről ítélve, a csarnok egyik 
takarítónője ... 

Az avatóünnepségen Lovász 
Lázár vasútigazgató mondott 
beszédet. 

A sok szoknyás meglepődik. 
Erre nem számított ekkora for
gatagban, de aztán föleszmél é:: 
akárha érte lenne az egé<:z 
MÁV, ráripakodik a takarító

Kisvasút-nosztalgia 
l 1 

nőre: 
igen munkaigényes átrakással 
került a nagyvasúti hálózatba. 

- Mit törődik maga én ve
lem!? Menjen innen a fenébe! 
Végezze a maga dolgát! 

A Tisza-Szamos és az or
sz.ághatár által bezárt három
szögben az életet jelent.ette a 
forgalomnak 1957-ben átadott 
8 km hoss2'lú, keskeny nyom
közű vasút. Jánkrnajtisról in
dult és érintette Kisnamény és 
Csaholc -k�égeket. Később 
m�g,épült egészen Kölcséig, így 
Vamosoroszi és Fülesd közsé
�ket is bekapcsolta a forga
lomba. így lett összesen 18 ki
lo:néte�, valamint volt egy 
n��Y k_1lométeres iparvágá-ny
kiagazas Csahoknál. Miindezt 
Nagy Zsigmond a volt üzemfő
nök, aki ma Jánkmajtis állo
másfőnöke, mondta el. 

A hetvenes árvíz után a 
MAV átvette a vasutasol\at. 
Varga István, Papp Zoltan 
BáJlint József még m,a is dol� 
goznak valamelyik szakszolgá
latnál. De nemcsak a neveket 
sorolja ,kapásból az egykori 
üzemfőnök, hanem a mozdo
nyok számát is: 3742 5731 
3729. Ez utóbbi ma már Fe� 
hér,gyarmat áLiomáson látható 
melyet a mátészalkai vontatá� 
si részleg s.wcialista brigádjai 
eredeti állapotába állítottak 
helyre. A három vágányú kis 
állomás jelentooége éppen úgy 
r1;e.gmaradt, mint amilyen ko
rabba;n volt, úgyanis az emlí
tett t.erületről Jánkmajtisra ke
rül minden áru, csak a szövet
kezetek fuvarozzák saját jár
művel közúton az állomásra. 

A takarítónő odébb áll és 
végzi a maga dolgát. Söpri a 
szalámivégeket, az almacsut
kát, a citromhéjat, a műanyag 
poharakat, a csirkecombot a 
sziva:véget . . . reggeltől estig, 
estétol reggelig - sokadma
gával. De hogyan győzhetnék? 
Ekkora forgalom mellett!? 
Ennyi szemetelővel? ! 

FÜST ÉS BŰZ 
MINDEN KOCSIBAN 

Hogyan?! 
Futok az elhagyott vonat

hoz ... Vajon az milyen? 
Kocsiról kocsira járok. Füst, 

A gazdaságosan üzemelő kis
vasúton évente 50 ezer tonna 
árut adtak fel - ősszel a cu
korrépa volt a sláger - s kö
zel 25 ezer tonna árut fo
gadtak, t.ermészetesen mindez Zsoldos Barnabás 

ÜNNEPI SZOLGÁLAT 
December 26-án 

délután a Meridián
expressz pontosan in
dult a Keletiből. Az 
ünnepektől megfá
radt utasok álmosan 
búcsúztak a ködös 
várostól. Ebben az 
álmos hangulatban 
csak a határőrök, a 
vámosok és a jegy
vizsgálók mozognak 
frissen, noha nincs 
sok dolguk, mert ke
vés az utas. !gy Hor
váth József jegyvizs
gálóval már Gödtől 
adódott alkalom egy 
kis beszélgetésre. 

- A karácsonyi 
ünnepekben ez a má
sodtk szolgálatom -
mondja. - 25-én a 

Hungáriát hoztam 
Sturovóból, 22 óra 
negyvenre, pontosan 
érkeztünk a Nyugati
ba. Ezután ha;nalig 
pihentem, és azt kö
vet6en délutánig csi
náltam még egy for
dulót. 

Horváth József öl
tözékén ugyan nem 

látszott semmi külö
nös, mégis úgy tűnt, 
mintha most ünnepé
lyesebb volna, mint 
máskor. 

- Valóban így 
van. Bár a hivatását 
szerető jegyvizsgáló
nak mindig adni kell 
az előírásos ruhavise
lésre, de a nagyobb 
ünnepi szolgálatokra 
természetesen még 
nagyobö gonddal ké
szül az ember. Én 
ilyenkor mindig tisz
ta fehér inget veszek 
fel, s kivasalom a 
felsőruházatomat is. 

- Sok ünnepi for-
galomban szolgált 
már? 

- Huszonhét éve 
utazom, mint ;egy
vizsgáló. Négy évem 
van még a nyugdí;ig. 
Ez idő alatt szinte 
alig volt nagyobb ün
nep, amikor ne ke
rült volna rám a sor. 
De szívesen teszem 
mert nőtlen vagyok 
és természetesnek 
tartom, hogy ilyen-

kor többnyire azok 
maradjanak otthon 
akiknek gyerekeik 
vannak. 

- Más fővonalon 
is jár? 

- A Nyugati lét
számába tartozom. 
Az utóbbi években 
�sak Budapest-Szob, 
illetve Sturovo kö
zött teljesítek szolgá
latot. Régen több felé 
vezényeltek, így más 
vonalakat is megis
mertem. Nem árta
na, ha a fiatal jegy
vizsgálókat több felé 
yezényelnék, hogy 
Jobban megismerhes
sék az országot. 
Mondják is olykor: 
,,De ;ó is lehetett Jó
zsi bácsinak, mert 
nem egy vonalon kel
lett ;árnia . .. " 

- Mi a különbség 
a belföldi, illetve a 
nemzetközi expresz
szek jegyvizsgálói 
szolgálata között? 

- A nemzetközi 
vonatokon elenged-

hetetlen valamilyen 
idegen nyelv ismere
te. E:n oroszul tanul
tam és németül iS tu
dok annyit, amennyi 
a szakmához kell. Az 
orosz előnye, hogy 
valamennyi szláv 
nyelvcsaládba tartozó 
utassal megértetem 
magam. Ha fiatalabb 
lennék, sokkal több 
időt szentelnék a 
nyelvtanulásra, mert 
megkönnyíti a mun
kát, s az sem lényeg
telen, hogy az ember 
így a magyar ·vasút 
tekintélyét is növeli. 

- Milyen volt az 
idei karácsonyi for
galom? 

- Az én szolgála
taim alatt semmi kü
lönös nem történt. 
De mi jegyvizsgálók 
- és azt hiszem a 
többi szakszolgálat
nál dolgozó vasutas 
is - éppen ezt tart
juk különösnek. 

Séra Sándor 
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A sarusok jól keresnek, 
mégis aggasztó a létszqmhiány 
Minden csoda három napig 

tart - ekként a mondás. Fe
rencvárosban három hétig is 
eltartott, ám aztán mintha el
vágták volna. 

Dömötör László állomásfö
nök meséli, hogy amikor r'982-

. ben a �iemelt munkakörökben 
a sarufoknál, a kocsirendezők
nél és a váltókezelőknél ev1 
tízezer forintról húszezerre 
emelkedett az évi forgalmi jut
tatás, három hétig egymásután 
jelentkeztek ide az emberek. 
Már-már reménykedtek ab
ban, hogy az egyre aggasztóbb 
létszámhiány mérséklődik. S 
most az is nagy szó, hogy si
került a korábbi létszámot sta
bilizálni. A sarusoknál mind
össze negyvenen dolgoznak, s 
ebből csak tizennégyen ferenc
városiak, a többieket vidékről 
rendelték föl. (A kirendeltek 
nem egy összegben, hanem ne
gyedévenként kapják az éves 
forgalmi juttatást, először öt, 
majd hat-hatezer forintot.) 

Elv és gyakorlat 

A mérleg eme serpenyőjébe 
még havonta nyolc-kilencezer 
foriirut kerül. Am vele szemben 
a szLn,te megállás nélkül vég
zett munka áll. Havonta 220-
240 órát is dolgoznak a saru
sok. Elvben aninyi szabadnap 
jár nekik. ahány vasárnap van 
az adott hónapban, de a gya
korlatban - éppen a riasztó 
létszámgondok miatt - gyak
ran átdolgozzák ezeket a napo
kat. A munka nemcsak nehéz, 
de veszélyes is, józa1I1 fejet és 
nagy figyelmet igényel. Ezzel 
kapcsolatban viszont akad 
gond, a rendkívül szigorú b_ün
tetés ellenére is„ 

- Bármilyen furcsa, de ép
pen a legjobban fizetett mun
kakörökben okoz legtöbb prob
lémát az ittasság - mondja 
Tiborc József körzeti üzemfő
nök. - A kirendeltek többsé
ge munkásszállón lakik, s csak 
hetente vagy éppen havonta 
ju,t haza a családjához. Néhány 
pohár után már nem számít, 
hogy másnap dolgozni kell, s 
ha elszíneződik a szonda, bi
zony hamar ugrík a húszezer 
forint. Az épi f orgalpii jutta
tásnak ugyanis feltétele a hi
bátlam, balesetmentes munka. 
Az ittasságért viszont fegyel
mi jár. 

- Gyakran tartanak ellen
őrzést? 

- Minden műszakváltásnál, 
vagyis ,naponta kétszer szúró
próbaszerűen kiosztunk né
hány szondát. őt-hat hetente 
pedig egy egész területet vé
gigjárunk. 

- Altalában jól ismerjük az 
embereket - veszi át a szót 

Az újfelvételes fiatalembert 
Kerekes Ferenc tapasztalt ko
csirendezőre bízták. 

- Az ifjú kolléga elmélet
ből kitűnőre vizsgázott 
mondta az oktatótiszt. - A 
balesetvédelmi tudnivalókat is 
elsajátította. Most már csak 
magán múlik, hogy a gyakor
latban is jó kocsirendező vál
jék belőle. 

Kerekes bólogatott, s tekin
tetével alaposan végigméreget
te a fiút. Amikor az oktató
tiszt eltávozott, újra megkér
dezte a nevét. 

- Zámbó Arpád - mondta 
a fiatalember. 

- Arpád . . . Arpád ... 
motyogta, majd megj-egyezte: 
tán valami előkelő családból 
származol, hogy ilyen nevet 
kaptál? 

- Apám téesztag - mond
ta a fiú. 

- S neked nem tetszik a fa_ 
lusi élet? Nem Vlel5íl.ed rossz 
néven ugye, ha tegezlek, hi
szen a fiam lehetnél? 

- Nem én - csillogott a 
fiú szeme -, és há megenge
di, én meg Feri bácsinak szó

. lítanám. 
- Rendben van, öcsi, mert 

te itt öcsi leszel - mondta a 
kocsirendező, majd hozzátette: 
ha• leszel, mer,t ez itt kemé
nyebb és veszélyesebb munka, 
mint amit otthon a tsz-ben 
csináltál. 

- Nem dolgoztam én otthon 
a tsz�ben. meri az áiltalános 
iskola után szakmunkásképző
be iratkoztam. 

- És? - méregette a fiút. 
- Hát . . . elvégeztem. Vas-

betonszerelő volnék . . . De az 
nekem nem tetszik. 

- És erre csak most jöttél 
rá? 

az állomásfőnök -. Ha látszik 
rajtuk, hogy ittak - két tanú 
és a szonda igazolja az ittas
ságot - ezt automatikusan 
követi a fegyelmi. 

- De a sarusoknál nem is 
az ita�ozással van a legtöbb 
baj - tárja szét a kezét Ti
borc József -, hanem ·azzal, 
hogy nem tartják be a munka
védelmi előírásokat. Hiába irt
juk tűzzel-vassal, hogy ne a 
mozgó kocsik kerekei közé te
gyék le a vágányra a sarut, 
mégis megteszik. Pedig ha ész
revesszük, akkor az illetőt két
három napra eltiltjuk a mun
kától. s újból vizsgáznia kell. 
Természetesen erre az időre 
fizetés nem jár, ami több mint 
ezer forint veszteséget is je
lenthet. Ha betartanák ezt a 
szabályt, nem lenne olyan ve
szélyes ez a munka. 

Különös emberek 

Mindent egybevetve az állo
másfőnök és az üzemfőnök vé
lemén,ye szerint a sarusok nem 
keresnek rosszul. Ez az egyet
len munkakör ugyanis, ahol 
nem kérdezik az iskolai vég
zettséget, még a nyolc általá
nos sem feltétel. 
- És ahogy látom még soká

ig ,nem lesz az - zárja a be
szélgetést Dömötör László -. 
Ha írni, olvasni tud, akkor föl
vesszük. Hat hét alatt leteszi 
a vizsgát, néhány hónap alatt 
pedig olyan gyakorlatra tesz 
szert, hogy biztonságosan vé
gezheti a munkáját. 

Kételkedésemet látva hozzá
teszi: 

- Ne higgye, hogy a főnö� 
beszél belőlem. 1958-ban én is 
voltam sarus néhány hónapig. 

Az állomásépüLettől félórás 
út vezet a Nyugati rendezőbe. 
Kiísérőmmel, Kolosi István ál
lomásfőnök-helyettessel arról 
beszélgetünk: vajon mire köl
tik majd az emberek a decem
ber 28-án kifizetett csaknem 
harmincezer forintot. 

- Tőlük kérdezze meg 
mondja, majd kis gondolko
dás után hozzáteszi-. Másnap 
jó néhányan nem jönne.k majd 
be, vagy éppen egyiket mási
kat haza .kell küldeni. 

- Nem értem ezeket az em
bereiket - fűzi tovább a szót 

-. Egész évben dolgoz,nak, hó
ban, fagyban, sokszor megállás 
nélkül. 1Havo11Jta legalább 11 
éjszakát itt töltenek. S amikor 
megkapják a pénzt, vagy a ki
rendeltek a negyedévi forgal
mi juttatást, vannak akik né
hány nap alatt elmulatják. 

Szomorúan teszi hozzá, hogy 
a fiatalokkal sok a probléma. 
Egyre többször mennek a fele-

- Voltam én már segéd
munkás is. 

- Ne mondd - tolta feljebb 
kemény kobakját az idős ko. 
csirendező -, aztán gondo
lod, hogy ez a munka tetszeni 
fog? 

- Van egy haverom, aki 
már két éve kocsirendező, és 
jól megtalálta a számítását. 

ségek a honállomás főnökeihez, 
rendeljék vissza őket, mert a 
pesti éjszakában elmegy a 
pénz. 

Mire kiérünk, éppen kezdő
dik a gurítás. Míg Kolosi Ist
ván elilenőrzi a munkát, egy 
idősebb sarussal beszélgetünk 
a munkájáról. 

- 1960-tól dolgozom itt. Sa
rusként kezdtem, aztán végig
jártam több munkakört s vé
gül újból itt kötöttem ki. 

Megállapodtunk abban, hogy 
nevét nem írom le, így rögtön 
kötetlen.ebbé válik a beszélge
tés, s aonról is szót ejt: miért 
sértik meg a munkavédelmi 
előírásokat. 

- Nézze, ha be.tartok min
den előírást, akkor biztonság
ban dolgozom, de esetleg nem 
tudom elvégezni a munkám. 

- De ez a módsizer nagyon 
veszlélyes. 

Ez van, mutatja a kezével, s 
indul a vágányok közé. Mikor 
visszajön, arról kérdezem, mit 
csinál majd az évi forgalmi 
juttatással? 

- Most már könnyebb 
mondja -. Megépül.t a ház, a 
gyerekek is elkerültek hazul
ról. A feleségemmel megál
lapodtunk, hQgy az unokákra 
költjük a pénzt. 

A fizetés elmegy 
a szórakozásra 

Következő beszélgetőpart-
nerem még fiatal ember. Csa
ládja nincs, a munkásszállón 
lakik. Négy évvel ezelőtt ren
delték Ferencvárosba, aztán 
itt maradt. Miért? 

- Elsősorban a pénzért -
mondja. - De egyáltalán nem 
vagyok megelégedve. Szerin
tem keveset ,kapunk a túlórá
ért, s a fizetésünk sem ma
gas. 

Mint kiderül, nyolc általá
nost végzett, tanult szakmája 
nincs. A húszezer forintot a 
takarékba teszi, talán egyszer 
majd ház lesz belőle. A fizeté
séből pedig él és szórakoziik. 

- Hová szoktak járni? 
- Hát a közeli presszókba, 

vagy ha nétmapot ünnepelünk, 
akkor az fden bárba, V'agy 
más discóba. 

- Mibe kerül egy ilyen es
te? 

- Ha én fizetek, kétezer fo
rint is elmegy, 

A fiata1ember a problémás 
esetekhez, tartozik. Kétszer 
küldték már haza, mert ittasan 
jelenitkezett szolgál.atba. 

... December 29-én a saru
sok közül öten nem mentek 
be dolgozni. 

Lakatos Mária 

A „mester" elmosolyodott, de 
tetszett neki a fiú, aztán így 
szólt: 

- No, akkor menjünk! Te 
egyelőre csak nézd, hogy mit 
csinálok. Aztán nyisd ki a sze
med, d� a füLed is hegyezd, 
mert itt minden zörejnek kü
lön jelentése van. A hangszó
rókon jön az utasítás, de te 

AZ ÚJONC 
- Te hogy számolsz? 
- A munkám mellett to-

vább akarok tanulni. Azt 
mondta az oktatótiszt elvtárs, 
meg a munkaügyis, hogy erre 
minden lehetőségem meglesz. 

- Na igen - mondta Ke
rekes -, de hát végül is hová 
akarsz majd kilyukadni? úgy 
értem, hogy mi a végcélod? 

A fiú gondolkozott egy ki
csit: mondja, ne mondja? De 
aztán határozottan kijelentet
te: 

- Tetszik tudni . . . a have
rom azt mondja, hogy ő egy
szer, persze évek múlva, ha ta
nul, meg már minden csínját
bínját érti a dolgoknak, ő fog
ja irányítani azt az egész ren
dezőpályaudvart. Ez nagy do
log, ugye? 

- Az bizony - bólogatott, 
majd a tekintetével újra vé
gigméregette a fiatalembert: 

- Neked is ilyesmi jár az 
eszedben? 

- Igen - hajtotta le fejét. 

csak azt figyeld, hogy én mit 
csinálok! 

A fiatalember árgus szem
mel figyelt. Allandóan ott volt 
a mestere közelében. 

A gurító vágányra felhúzott 
szerelvényről „el-el-szakadt" 
egy-egy kocsö.1 de néha több 
is egyszerre, s gurult az V., VI., 
VII. vagy IX. vágányon áilJló 
kocsi sorra. 

- Nem mindegy, hogy az 
álló szerelvénytől mekkora tá
volságra rakja le az ember a 
sarut, magya�ta a mester. 
- Tudniillik a rakott kocsi se
besebben gurul. De ezeknél is 
van különbség. A súlyosabban 
terheltek más-más lendülettel 
jönnek. A gyakorlott sarusnak 
pontosan tudni kell, hol mér
sékelje a kocsi lendületét úgy, 
hogy az végül is csak rákoc
canjon az álló szerelvényre. 
Mert a vagonokban néha mil
liós értékek vannak. S a MAV
nak olyan állapotban kell át
adni az árut, ahogy azt bepa
kolták. 

Kelenföldi pályaudvar: 

Befejezéshez közeledik ,_ szerelés 
a forgalomirányító központban1. 

A MAV Magasépítési Fő
nökség, valamint a MAV 
Szak- és Szerelőipari Fő
nökség dolgozói a múlt év 
november végéig befejezték 
a Kelenföldi pályaudvar 
biztosítóberendezési és for
galmi üzemi épületének 
építését. A műszaki átadás 
óta jó ütemben halad a Do
minó '70 biztosítóberendezés, 
az állomási távbeszélő rend
szer és az erősáramú be
rendezések szerelése. A biz
tosító berendezést a MAV 
Budapesti TB'tF dolgozói 
végzik és előreláthatólag 
március végéig befejezik a 
munkát. 

1. kép: 

A forgalomirányító központ 

2. kép: 

Demeter Ferenc és Höío·e 
András műszerészek a jel
fogóegység beszabályozását 

végzik. 

3. kép: 

Szabó József vezetékszere-
lés közben 

4. kép: 

Hegedűs Pál és Czifra Zol
tán a berendezés áramköri 

felülvizsgálatát végzi 

Óvári Arpád képriportja 

- Hadd próbáljam lerakni 
most már én is a sarut - szólt 
a fiú. 

- No ,figyelj - emewte a ike
zét -, jön az ötödikre három 
kocsi. Hallod a zörgésüket? 

- Hallom - mondta. 
- Rakattak vagy üresek? -

kérdezte. 
- Rakattak - vágta rá az 

újonc. 
- Na figyelj csak jobban, 

mert ezek üresek. Ezután min
dig mondom, melyik milyen, 
s te csak hegyezd a füled. És 
tairuuLd .m� hogy aiz üres !ko
csiknak élesebb, a rakottaknak 
mélyebb a hangjuk, hogy úgy 
mondjam, ezek nyögnek, csi
korognak a váltókon. 

Zámbó Arpád nem tehetett 
mást, mint jószándékkal, őszin
te akarással próbálta beleélni 
magát azokba a mozdulatokba, 
amiket a mesterétől ellesett. 

Három nap után aztán egy
egy műveletet már önállóan is 
elvégzett. De jött a következő 
heti, az éjszakai szolgálati be
osztás. Ez volt az igazi próba
tétel. Bár ki van világi tva a 
rendező, de az ívlámpák fénye 
sem jut el mindenhová. Az éj
szaka külön világ még jó idő
ben is. Hát még ha esik vagy 
havas-síkos a pálya. A kocsi
rendezőknek, sarusoknak éj. 
szaka fokozott figyelemmel 
kell végezni a munkát,' úgy, 
hogy sem önmagukban, sem a 
vasúti berendezésekben kár ne 
essék. 

- Néhány hónap múlva 
majd elválik, hogy lesz-e Zám
bó Árpádból jó kocsirendező -
mondta Kerekes Ferenc, ami
kor felettesei érdeklődtek a 
fiú szorgalma felől. • 

Dávid József 

Elismerés MSZBT-munkáért 
December 7-én, Szombathelyen a megyei pártbizott

ság székházában ünnepségre került sor, melyen a Vas 
megyében működő Magyar-Szovjet Baráti Társaságok 
legjqbb ügyvezető elnökei, illetve aktivistái vettek részt. 

A Szovjetunió megalakulásának 60. évfordulóját is 
ünneplő évzáró megemlékezésen Rácz János, az MSZMP 
Vas megyei Bizottságának a titkára, az MSZBT Orszá
gos Elnöksége és a megyei párt-végrehajtóbizottság ne
vében köszöntötte a megjelenteket, majd a jól végzett 
munka elismeréseként jutalmákat adott át. 

A jutalmazottak között vasutas is volt: Antal András, 
a szombathelyi körzeti üzemfőnök�ég szakszervezeti bi
zottságának politikai munkatársa, a vasútüzemi MSZBT
tagcsoport ügyvezető elnöke. 

s 
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1983„ január l•Cól FERENCVÁROSI RIPORTSOROZATUNK NYOMÁN 

Válto§ásol. a gyógyás§ati
segédes•hö•-ellátásban 

l'ntézkedési' terv készült 
a szociális helyzet javítására 

Az egészségügyi ellátás ál
lampolgári joggá válása nem
csak az orvosi, intézményi el
látással szemben jelent új, 
megváltozott körülményeket és 
követelményeket, hanem az 
egészségügyi ellátás egyéb te
rületén, így a gyógyászati se
gédeszköz ellátásban is. A gyó
gyászati segédeszköz ellátási 
igényeket az arra rászorlulók
nak változatlan színvonalon, 
minőségben kell biztosítani, s 
ezt azok a bázisvállalatok és 
szövetkezetek végzik a jövő
ben, amelyek eddig is foglal
•koztak a gyógyászati segédesz
köz készítésével, forgalmazásá
val. 

Január 1-vel megváltozott 
viszont az elszámolási rend
szer, s ezzel a gyógyászati se
gédeszköz a költségvetési 
rendből vállalati hatáskörbe 
került. Ez azt jelenti, hogy új 
termelői és fogyasztói árak 
léptek érvénybe, s az új fo
gyasztói árakhoz viszonyítva 
kell a térítési díjakat a dolgo
zóknak megfizetni. 

Új térÍtési dÍjak 

Az új térítési díjak a követ
kezőképpen alakultak: művég
tag és tartozékok esetén a fo
gyasztói ár 6°·0-a, a vállalat
nál, szövetkezetnél kiszolgálta
tott gyógyászati segédeszköz 
(például betegkocsi stb) a fo
gyasztói ár 10%-a, a közfor
galmú gyógyszertárban, a ke
reskedelmi forgalomban (a 
vasútegészségügyi kisraktá
rakban) kiszolgáltatott eszkö
zök (rubelelszámolású import 
és magyar gyártmányú halló
készülékek¾ a fogyasztói ár 
15%-a, a nem rubelelszámolá
sú hallókészülékeknél a fo
gyasztói ár 500/o-a. A fogtech
nikai termékek és szolgáltatá
sok térítési díja a fogyasztói 
ár 50%-a, nyugdíjasok és já
radékosok részére 25%, a ne
mesfémből vagy porcelánból 
készült fogpótlás esetén 1000/o. 

Az ortopéd cipők térítési dí
ját fix összegben határozták 
meg: C 11, C 13 magasszárú 
700 Ft/pár, félcipők 600 Ft/pár. 
Egyéb férfi és női ortopéd ci
pő 350 Ft. pár, gyermek orto
péd cipő 200 Ft/pár. 

A dolgozó által befizetett té
rítési díj és a termelői ár kö
zötti különbséget árkiegészítés 
címén kapják meg az érdekelt 
vállalatok és szövetkezetek. 

Nem kell fizetni a feltétlen 
indokolt gyógyászati segédesz
közökért és javításáért annak, 
aki üzemi balesete vagy fog
lalkozási megbetegedése miatt 
szorul gyógyászati segédesz
közre. Ezt a dolgozónak kell a 
gyógyászati segédeszközt felíró 
szakorvosnak bejelenteni és 
megfelelő módon igazolni. Az 
új szabályok szerint megszűnt 
a szakmunkástanulók térítés
mentessége. 

Nem változtak azok az elő
írások, amely szerint. ha az ál
lampolgár az egészségügyi el
látás keretében rendelhetőtől 
eltérő kivitelben veszi igény
be a gyógyászati segédeszközt 
az árkülönbözet az állampol
gárt terheli. s azt nem lehet 
visszatéríteni. Ugyanez vonat
kozik arra az esetre is, ha az 
állampolgár az egészségügyi eC 
látás keretében rendelhető 
.szemüvegkerettől eltérő mi
nőséget igényli, a teljes fo
gyasztói árat kell megfizetni, 
s ez sem téríthető vissza. 

Mi. hol kapható? 

Az új elszámolási rendszer 
módosításokat követelt a vasu
tas dolgozók ellátásában is. 
Helyileg ugyanott kapják meg 
a szakorvos által felírt gyó
gyászati segédeszközt mint ed
dig, A betegápolási cikkeket 
gumiharisnya_ nylonzac.skó stb 
(a MA V központi rendelő és a 
területi rendelők vasútegész
ségügy által fenntartott raktá
raiban és közforgalmú gyógy
szertárakban, a magyar gyárt
mányú hallókészüléket a bu
dapesti MA V központi és szol
noki MA V rendelőknek audio
lógiai állomáson_ az OMKER 
.szaküzletekben, import nagyot
halló készüléket az OMKER 
szaküzletben, ortopéd cipőt. 
művégtagot a Gyógyászati Se
gédeszközök Gyárában Buda
pesten és a vidéki kirendeltsé
geken az Elit és a többi cipész 
szövetkezetekben, a betegko
csi t a Gyógyászati Segédeszkö
zök Gyárában kaphatják meg. 

A különl�es egyedi igényeket 
kielégítő betegkocsit az Orszá
gos Orvosi Rehabilitációs In
tézet műszerészképző tanmű
helye biztosítja. A gyógyászati 
segédeszközt közvetlen igény
bejelentés útján szolgálják l,i, 
nem szükséges a •korábbi kü
lön megrendelés. Az igénybe
jelentéshez szükséges a ko
rábbi külön megrendelés. Az 
igénybejelentéshez kell a szak
orvosi vény; vasutas állampol
gároknál igényjogosultsági zá
radék (VSZT-ügyintézők ad
ják ki), s a térítési díj befizet
hető csekkszelvény, vagy a té
rítési díj befizetése a helysz1-
nen. 

A vasutas dolgozók esetében 
300 Ft fogyasztói árat elért 
vagy meghaladó gyógyászati 
segédeszköz térítési és javítá
si díját az ÖT A-tagok -részére 
az alap továbbra is átvállalja, 
de ennek elszámolása megvál
tozott az új rend miatt. Térí
tési díjat az ÖTA-tag megelő
legezi, a térítési tíj befizetését 
az ig,ényjogosultsági záradékon 
a kiszolgálás. vagy megrende
lés helyén igazolják. Erre az 
igazolásra a nyJlvánta,rtó fő
nökségen, társadalombiztosítá
si ügyintézőknél a befizetett 
térítési díjat az ÖT A-tagok ré
szére visszafizetik. 

A nem rubelelszámolású im
port rejtett fülmögötti, 
szemüvegszárba épített - hal
lókészülékek térítési díja az 
importkorlátozási szabályokkal 
összhangban a fogyasztói ár 
500/o-a. !Eninek részbeni vissza
térítését az ÖTA-tagok része
re - 1000 Ft-ot - központi
lag, kérelemre végez a társa
dalombiztosítási osztály a ki
szolgáltató által lebélyegzett 
igényjogosultsági záradék be
küldésére. A fennmaradó ösz
szeg visszatérítését méltányos-

Így is lehetne 

sági alapon a segélyezési szak
bizottság engedélyezheti, s eh
hez az előírt módon kell a ké
relmet előterjeszteni (kérelem, 
igényjogosultsági záradék, 
kö:rinyezettanulmány). Ez a 
méltányossági lehetőség nem 
változott. 

Lapunk elmúlt évi 20., 21. és 
22. számában „Szociális hely
zet alulnézetben" címmel ri
portsorozatot közöltünk. A fe
rencvárosi vasutasok szociális 
helyzetét, munkakörülményeit 
feltáró sorozatra Tongori Im
re, a budapesti igazgatóság ve
zetője szerkesztőségünknek, és 

Az átvállalás indoka -ezzel �Y időlben a MA V Ve

Lássuruk egy példát. A fül
mögötti rejtett nagyotthalló 
készülék ára 5000 Ft. Térítési 
díjként 2500 forintot kell be
fizetni. Ebből az ÖT A-tagok
nak az alap átvállal 1000 forin
tot, melyet •kérelemre a VSZTO 
küld meg a vasutas biztosí
tónak. A fennmaradó 1500 fo
rint vagy annak egy része 
méltányosságból visszafizethe
tő megfelelő indokok figyelem
bevételével a segélyezési sza'.,
bizottság döntése alapján. 

Ebben az ú3 -rendszerben ne
hézséget jelenthet a térítési dí -
jak megelőlegezése. Eddig a 
térítési díjak átvállalásának 
összegszerűségét az ÖTA tag
jai nem érezték, mert annak 
rendezése hivatalból történt. A 
hivatalból iörténő elszámolás 
fenntartása 1983. január l-től 
azért nem oldható meg, mert 
a vállalatok az új elszámolási 
rendje ezt nem teszi letietővé. 
Az ÖTA-tagok költségesebb 
gyógyászati segédeszköz téríté
sének átvállalását szakszerve
zetünk a jövőben is biztosítani 
fogja, de ez csak a megelőlege
zett térítési díj visszafizetésé
vel valósítható meg. 

zérigazgatóság munkaügyi és 
szociálpolitikai szakosztályá
nak az alábbi tájékoztatást ad
ta. 

„A 447-es számú igazgatói 
rendeletben utasítottam az 
igazgatóság személyzeti és szo
ciálpolitikai igazgatóhelyette
sét a szükséges intézkedések 
megtételére. Utasításom végre
hajtását október 22-én az ille
tékesek megkezdték, és a vizs
gálatot október 29-én befejez
ték. A hiányosságok felszámo
lására egy rövid távú feladat
terv és egy 1984-ig szóló in
té:lJk,edési ;terv 1kiész.ült. A hiá
n11osságokért hibáztatható sze
mélyek felelősségre vonása 
ránt utasításban rendelkeztem. 

A riportsorozat első része a 
„Soproni" laktanya, valamint 
Ferencváros Keleti rendezőjé
nek szociális helyzetével fog
lalkozik. A cikk szerzőjének, 
a laktanya rendjére és tiszta
ságára vonatkozó megállapítá
sával egyetértek. A női szál
lót 1981-ben 400 ezer forint 
költséggel felújították. Jelen
legi állapota megfelel a köve
telményeknek. A női fürdőben 
tapasztalt hiba elsősorban a 
gondatlan használatból követ
kezett be. 

Az érdekelteknek részletes A riport - a Keleti rende-
felvilágosítást a munkahely, ző szociális és egyéb szolgálati 
nyilvántartóhely, társadalom- helyiségeivel kapcsolatos 
biztosítási ügyintézők, társada- bírálata jogos. A szolgálati he-
lombiztositási tanácsok, a lyek körüli rendetlenség az ott 
VSZTO munkatársai adnak dolgozók nemtörődömségére és 

a vezetők igénytelenségére ve
Dr. Bordi István, zethető vissza. A szociális cé

a VSZTO vezetője lokat szolgáló helyiségek elha
nyagoltsága a fenntartók közö-
nyének a következménye. Itt 
azonban meg kell jegyezni az 
épületek idős korát és az el
használódásból származó hiá-

energiái meglaltarílani 
nyosságokat is. 

Az újságban fényképpel is 
illusztrált akkumulátortöltő a 
dolgozók tartózkodási helyisé
geitől teljesen elkillönítve üze-zatban leírtak is, melynek lé

nyege az F 2. sz. utasítás 9. 
melléklete B/7 pontjának a 
megváltoztatása, illetve annak 
eltörlése. NAPIRENDEN 

mel, ennek következtében 
egészségkárosodást nem idéz 
elő. A tapas;r,talatok alapján 
azonban Ferencváros Keleti 
rendezőjének valamennyi he
•lyi&ége sor-ta tairozásra szOI'Ul. 

A riportsorozat Hová jár a 
munkaerő? alcímmel jelölt ré
sze nagy felháborodást váltott 
ki az épületfenntartó főnökség 
é r i n t e  t t dolgozói körében, 
mert a leírtakat konkrétan bi
zonyítani senki sem tudja. 
(Annak felderítése, hogy mun
kaidő alatt konkrétan kik és 

•mikor járnak italozni, megha
ladja az újságíró feladatát és 
hatáskörét, hiszen igazoltatás
ra nincs joga. Ez a szolgálati 
főnökök fizetett kötelessége 
lenne. A riportban említett 
utalás mégsem légJből kapott, 
hiszen az újságírót kísérő fe
lelős beosztású személyek is
mertek fel szolgálatban lévő 
vasutasokat a büfében. A szer
kesztőség megjegyzése!) 

Ferencváros Nyugati rende
zőjében valamennyi szociális 
ellátási célokat szolgáló helyi
ségben általános rendet és 
tisztaságot tapasztaltunk, 
amely egyben az ott dolgozók 
rendszeretetét is bizonyítja. A 
tisztaság ellenére a vizsgálatot 
végzők azt is tapasztalták, 
hogy a dolgozók hanyagságá
ból számos olyan hiba szárma
zik, amely zavarja a rendelte
tésszerű használatot. (Például 
az olajradiátorok villamos 
csatlakozóinak rongálása, a 
mosdók lámpaüveg-tisztításra 
való használata stb.) 

A vágányféktorony, valamint 
az odatelepftett szociális he
lyiségek teljes felújításra szo
rulnak. A vágányféktorony fel
újítását az épületfenntartási 
főnökség 1982. tavaszán el
kezdte, de más, fontosabb mun
kák miatt a dolgozókat onnan 
el kellett vezényelni. A Nyu
gati rendező szociális helyisé
gei elhasználódás miatt szin
tén felújításra szorulnak. 

A tetőszerkezet beázása miatt 
szintén teljes felújítást igé
nyel a vontatási dolgozók mun
kásszállója, valamint az üze
mi- és fürdővíz biztosítására 
telepített kazánház tetőszerke
zete is. 

A ferencvárosi személypá
lyaudvar területén tapasztalt 
hiányosságok oka: az épület
fenntartó szakszolgálat kifogá
solható karbantartó munkája, 
illetve az ott dolgozók hanyag
sága, a vezetők igénytelensége. 
A kereskedelmi főnökség épü
letét egy idegen kivitelező négy 
évvel ezelőtt teljesen felújítot
ta. ElllI1ek ellenére az é;pühet 
jale111le.g is beá.ziiik. A t.etősrer
kezet azonnali javítást igényel. 
A személypályaudvar, úgyne
vezett TEEM-épületében lévő 
öltöző-mosdó jelenleg teljes 
felújítás alatt áll. A 720-as öl
töző-mosdó - tetőbeázás miatt 
- azonnal javításra szorul. 

Valamennyi szolgálati he
lyen az üzemi rend biztosítá
sáért, illetve annak elhanyago
lásáért a helyi vezetők, műve
zetők, csoportvezetők a hibá
sak, ezért felelősségre voná
sukra a szükséges intézkedése
ket megtettem. 

A riportsorozat nem foglal
kozott ugyan Rákos állomás 
elmaradott szociális helyzeté
vel, de ennek ellenére külön 
intézkedési terv készült. A 
MA V Vezérigazgatóság által 
rendelkezésre bocsátott hitel
keretből öltöző-mosdó átalakí
tásra kerül sor. A munkála
tokat 1983. március 31-ig fe
jezik be. Rákos vontatási telep 
valamennyi üzemi és szociális 
helyisége azonnali felújításra 
szorul. 

Az ütemtervben szereplő 
egyes felújítások csak abban az 
esetben valósíthatók meg, ha 
erre a Vasúti Főosztály kü
lön keretet biztosít. Ehhez 
mintegy 30,4 millió forintra 
lesz szükség." 

Tongori Imre vasútigazgató 
mellékelte szerkesztőségünk
nek azt a 45 pontból álló in
tézkedési tervet is, amely tar
talmazza az épületek megne
vezését, az ott feltárt hiányos
ságokat és az azok megszünte
téséért felelős személyeket, va
lamint a határidőt. Az igazga
tóság ezen kívül tizenöt pont
ba foglalta azt a ,rovid táivú 
feladattervet, amelyben a ke
vesebb pénzt igénylő munká
kat határozták meg. Ezek vég
rehajtásának határideje 1982. 
november 30. volt. A Mag11ar Vasutas 1982. 

május 3-i számában jelent 
meg a KPM pályázati felhí
vása „Energiatakarékosság a 

közlekedésben" címmel. A pá
lyárlat beérkezési határideje 
június 30-án zárult, s az érté
kelés november elejéig tar
tott. 

- Ez elég bátor gondolat, 
mivel indokolta javaslatát, 
amikor a forgalmi utasítások 
tartalmi változtatásai vannak 
folyamatban? - kérdeztem. 

a társadalmi tulajdon védelme 
A pá.lyáza,ti Jelhebóség IS!lJé

les körű érdeklődést váltott 
ki a közlekedési dolgozók kö
rében - olvasható a bíráló bi
zottság összefoglaló értékelé
sében -, összesen 52 pályamű 
érkezett, melyből 40 értékel
hető volt. Ezek között volt a 
„MAV forgalomszabál11ozási 
javaslat, a bejárati ;elzőnél" 
című pályamű is. Készítője: 
Fekete József, a békéscsabai 
körzeti üzernfőnökség moz
donyvezetője, aki napi mun
kájának tapasztalataiból me
rítette javaslatát. 

Évek óta általános cél az 
energiiá:vatl való taloo,rekosság. 
Ezt szorgalmazzák a pályá-

- A gyakorlat mindent 
igazol. Javaslatomnak a lé
nyege, hogy az állomásokon 
menetrend szerint áthaladó 
vonatokat - ha indokolt a 
megállításuk - m a bejárati 
jelzőnél történő megállitással, 
majd onnan hívójelzéssel 
szabályozzák, mert ez több
letenergia-felhasználásba ke
rül. A kétszeri megállás és in
dulá5 hlelyet)t a folyamatos 
jelzési képek a1kalmazásával 
állítsák meg a menetrend sze
rint áthaladó vonatokat. Bíz
zanak jobban bennünk, moz
donyvezetőkben. 

z. J. 

Elsősegélynyúitó tanfolyam 

A közelmúltban elsősegélynyújtó tan1olyam8' szervezett a deb

receni � Vöröslrereszt-alal)SEervezete. A munkaidő 
előtt, reggel ,f.a.riott lfQ&'lalJwzásokat dr. Han.nci Gábor és Ha
rangi AJ.beritmé vezette. A ta.nfoly&IDOll a korszerű elséisegély-

nyújtá& fogásait sajé.tították el a réntvevők 

(Dobos Péter telvMele) 

Gazdaságpolitikai törekvé- lasztásból adódott. A számada
seink valóra váltásának alap- tokból kitűnik: igen kedvezőt
vető feltétele közös vagyonunk, len a vasúton kívülállók által 
a társadalmi tulajdon védel- okozott rendkívüli események 
me. E gondolatok jegyében alakulása. A közutakon közle
kezdődött december 17-én Sze- kedők fegyelmezetlenségét bi
geden a vasútigazgatóság szék- zonyítja az útátjárókban tör
házában az a tanácskozás, tént 29 közúti járműelütés és 
amelyen a szegedi igazgatósá� 76 sorompórongálás. Gyakori 
társadalmi tulajdon védelmé- az is, hogy az utazóközönség a 
nek helyzetét vizsgálták. számára meg nem nyitott he-

Lovász Lázár vasútigazgató lyeken közlekedik, mozgó vo
köszöntötte a tanácskozás rész.J natra ugrik fel, illetve le. Ilyen 
vevőit, köztük Bács-Kiskun, okok miatt 67 személyt ütöttek 
Békés és Csongrád megye bűn- el. -
üldöző és igazságszolgáltató A forgalmi balesetek után a 
szerveinek, valamint a határ- bűncselekményekkel okozott 
őrségnek és a tűzoltóságnak a károk a legjelentősebbek. Ilyen 
képviselőit. Az igazgatóság a vasúti és a KRESZ-szabályok 
társadalmi tulajdonvédelmének megsértése, a társadalmi tulaj
helyzetéről készített írásos be- don hanyag kezelése, a közle
számolóhoz dr. Lakatos Lajos, kedés biztonsága elleni bűn
az igazgatási és jogi osztály cselekmények és a sikkasztás. 
vezetője fűzött szóbeli kiegé- Hét esetben fordult elő, hogy 
szítést. munkáját végző vasutas dol-

A társadalmi tulajdont káro- gozót megtámadtak. Az esetek 
sító cselekmények megelőzése legnagyobb részében az esti, 
és felszámolása nemcsak a illetve az éjszakai órákban 
bűnüldöző és az igazságszol- szolgálatot teljesítő jegyvizsgá
gáltatási szervek feladata, ha- lókat bántalmazták a potya
nem valamennyi gazdasági utasok. Előfordult az is, hogy 
szervezeté is. Ezek között is ki- az állomás területén randalíemelkedő jelentősége van a rozók rátámadtak az őket fiközlekedésben részt vevő vál- gyelmeztető vasutas dolgozóklalatoknak, elsősorban a vas- ra. 
útnak, mivel milliárdos nagy- Sajnos továbbra is gondot ságrendű szállítóeszköz és ter- okoznak azok a -rongálók, akik melőberendezés, fogyóeszköz és a vasúti kocsikat, a várótermeanyag van a birtokában. ket, a pál11át, illetve a pál11a Mint azt az előterjesztés is berendezéseit szándékosan megállapította, a forgalmi bal- tönkreteszik. Különösen gyaesetek okai főként a közleke- kori, hogy összetörik a fénydés biztonságát szabályozó uta- sorompók optikáját, letörik a sítás rendelkezéseinek be nem fénysorompók félcsapórúdját. tartására vagy annak hiányos Ezek a rongálások a társadal�ajtására vezethetők visz- mi tulajdonban keletkező kásza. E balesetek so-rán keletke- . ron túlmenően veszélyeztetik a 
zett kár összege az idén októ- vasúti és közúti közlekedés 
ber végéig meghaladta a 800 biztonságát is. 
ezer forintot. A vasút és a vas- Szó esett a tanácskozáson az utas dolgozók mulasztásából árukárokról is. Ez igen fontos keletli:ezett baleseteknél némi kérdés, mivel a fuvaroztatók javulás tapasztalható. Ennek joggal várják el a vasúttól, ellenére az esetek 50 százaléka hogy küldeményeiket időben és tudható csak be a műszaki épségben, vagyis károsodás okoknak, a többi személyi mu- nélkül juttassák el a célállo-

másra. S ha ez nem sikerül, 
akkor az okozott károkat a 
vasútnak meg kell téríteni. Az 
így kifizetett kárösszeg pedig 
csökkenti a MA V eredményes
ségét, vagyis minden vasutas 
dolgozó megérzi annak kihatá
sát. Csupán a szegedi igazga
tóság területén a múlt év el
ső tíz hónapjában mintegy 3,2 
millió forint áruká-rt fizettek 
ki, s ebből a legtöbb, 1,2 mil
lió forint a töréskár volt. De 
igen jelentős volt arz elfolyásből, 
a súlyhiányból, az elvesztés
ből és a lopásból eredő kár 
összege is. A magas kárösszeg 
elgondolkoztató, s egyúttal 
meghatározza a soronlévő fel
adatokat is. A jövőben min
den érdekelt dolgozémiaik na
gyobb figyelmet 'kell fordítani 
az áJruikálrok megia,kadály,ozásá
ra. 

A társadalmi tulajdon védel
mével kapcsolatban szólni kell 
a rendészek munkájáról is, 
akiknek jelentős szerepük van 
a károk megelőzésében, felde
rítésében. A szegedi terület 
rendészei több kocsidézsmálót, 
fosztogatót fogtak el, és adtak 
át a -rendőrségnek. Ellenőrzé
seik közben felléptek az ener
giapazarlás, az ittasság és a 
pályaudvari botrányhősök el
len is. Az árukárok keletkezé
si helyének megállapítása ér
dekében a budapest-kelebiai 
vonalon - egyelőre kísérleti 
jelleggel - bevezették a teher
vonatok menetközbeni vizsgá
latát. Ha tapasztalataik kedve
zőek lesznek, akkor más vo
nalakon is bevezetik ezt az el
lenőrzési formát . 

A tanácskozás részvevőinek 
véleménye megegyezett abban, 
hogy a társadalmi tulajdon vé
delme közös ügy. A vasutasok
nak és a \11:lsúton kívül állók
nak egyaránt érdekük a nem
zeti vagyon óvása, a károko
zások megakadályozása, a ron-
gálók leleplezése. G. J. 
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Kitüntetés 

MSZBf társadalmi munkáért 

Az örökmozgó kereskedelmi főnök 

Sokak számára emléke
zetes ünnepség színhelye 
volt november 5-én a Ma
gyar-Szovjet Baráti Társa
ság központi székháza. A 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 65. évfordulója 
alkalmából ezen a napon 
kormánykitüntetéseket ad
tak át azoknak, akik az 
évek során kiemelkedő tár
sadalmi munkájukkal hív
ták fel magukra a figyel
met. A kitüntetettek :között 
volt Lázár József, a Keleti 
körzeti üzemfőnökség ke
reskedelmi főnöke is. 

Lázár József elfoglalt 
ember. Három-négy percen
ként nyílik az ajtó, kollé
gák, ismerősök keresik. A 
telefon is gyakran csöng. 

- Az érettségi vizsgáJF 
után kerültem a vasúthoz 
- mondja. - Édesapám 
postás volt. Mi tagadás, 
nem akartam én vasutas 
lenni. A Testnevelési Főis
kolán szerettem volna to
vább tanulni, de a felvé
teli nem sikerült. Ezután 
apám testvére, aki Ferenc
városban sarusként szol
gált, kezébe vett� sorsomat. 
Felvettek a Nyugatiba 
szerződéses havibéres rak
tári munkásnak. A Ponkra 
osztottak be. Akkoriban ez 
a hely Közép-Európa leg
nagyobb vasúti poggyász
és darabáru központja volt. 
Bár ez nem számított ran
gos beosztásnak, én mégis 
szerettem. Téved az, aki 
azt hiszi, hogy ehhez a 
munkához csak fizikai 
erőnlét szükséges. Nagy él
vezettel számítgattam pél
dául, hogy egy kocsiba 
hány csomagot lehet beraik
ni. Arra törekedtem, hogy 
minél jobban kihasználjam 
a rakodási teret. Látva 
igyekezetemet, egy hónap 
múlva raktárnoki beosztást 

,,..kaptam. Közben tanultam. 
Hamarosan megszereztem a 
szükséges szakvizsgákat és 
végleg eljegyeztem magam 
a ·kereskedelmi szolgá1at
tal. 

- Többet szerettem vol
na tudni. ezért beiratkoz
tam a közgazdasági techni
kumba - folytatja. - So
kan kérdezték: nem elég 
neked az érettségi? Én nem 
a bizonyítványért tanultam. 
Sikeres vizsgát tettem. 
Közben a Nyugatiban pénz
tári szolgálatra osztottak 
be, később pedig oktató
tiszt lettem. Ebben a be
osztásban tíz évig tevé
kenykedtem, ezután ke
rültem jelenlegi szolgálati 
helyemre, a Keletibe. 

Lázár Józsefet nemcsak 
szakvonali munkája miatt 
nevezték el örökmozgónak. 
A folyamatos tenniakarás 
társadalmi tevékenységére 
is jellemző. 1958-ban mű
helybizottsági titkárrá vá
lasztották. Három év múl
va szb-tag lett. Ezt a tiszt
séget 1971-ig, a Keletibe 

való áthelyezéséig látta el. 
Azóta az MSZBT tagcso
portjána.Jk a titkára. 

- Pályafutása során 
végzett társadalmi tevé-
kenységét bizonyára ne
héz lenne felsorolni. Mire 
emlékszik a legszíveseb
ben? 

- G11akran eszembe jut 
a hatvanas évek közepén 
indított kihelyezett dolgo
zók általános iskolájának 
a története, amelyet én 
szerveztem a Nyugatiban. 
Nagyon sok vasutasnak 
nem volt meg a,kkor az ál
talános iskolai végzettsége. 
Elhatároztam, hogy változ
tatok ezen a helyzeten. Fá
radozásom eredményesnek 
bizonyult. Néhány év múl
va már nyolcszázan fejez
ték be álta.lános iskolai ta
nulmányaikat. Ezért 1966-
ban a művelődési minisz
ter dicséretben részesített. 

Lázár József pályafutása 
során tizenöt olyan kitün
tetést kapott, amelyeket a 
személyi lapon is nyilván
tartanak. Ezek közül a 
legutóbbi, a IMunika Érdem
rend ezüst fokozata a leg
nagyobb. 

- Továbbra is szeretnék 
ehhez a kitüntetéshez mél
tó munkáit végezni. Nem
régen Józsefvárosba akar
tak helyezni főnöknek. 
Nem fogadtam el, mert én 
kereskedelmi ember va
gyok. Ebben a beosztásban 
tehetek a legtöbbet a kö
zösségért. Ezért végeztem 
el 1974-ben a kereskedel
mi főiskolát is. 

- Mik a tervei? 
- Arra törekszem töb-

bek között, hogy a szakszol
gálatunknál megszűnjön a 
krónikus munlkaerőhiány. 
Munkatársaimmal egy kü
lön rakodóvágány építését' 
is szorgalmazzuk, amely 
közvetlenül a raktár mel
lett húzódna. Ezzel sok 
munkaerőt takaríthatnánk 
meg. Jelenleg ugyanis kör
bejárjuk targoncákkal a 
pályaudvart a rakodásnál. 
Szabad időmben én legszí
vesebben sportolok. Ha te
hetem, még focizni is beál
lok a fiam barátai közé. 

Séra 

Hatvan év a lenini úton 

Fotókiállítás a Keleti pályaudvaron 

A Keleti körzeti üzemfónökség, valamint a VATUKI 
MSZBT tagcsoportja Hatvan év a lenini úton címmel fotókiál
lítást rendezett a Keleti pályaudvar kultúrvárótermében. A lá
togatók a .nagyszabású bemutatón mintegy nyolcvan fénykép, 
illetve plakát segítségével ismerkedhettek meg a Szovjetunió 
hat évtizedes fejlődésével. 

Látoca&6k a ki,nHúon 
(Orirl Arp,d felvétele) 

I 

MAGYAR VASUTAS 

Szellemi �etélkedő 
Remekeltek a terézvárosi 

pft. főnökség fiataljai 
,.Ki tud többet a &ovjet

unióról r• címmel november 
29-én szeU,emi vetélkedőt tar
tottak a Nyugati palya,udva
ron, a csomópont kultúrtermé
ben. A versenyt, amelyen a:a 
előzetes tesztlapos selejtező 
alapján tizenegy szocialista bri
gád, illetve KISZ-alapszerve
zet csapata vett részt. az 
MS:OBT helyi tagcsoportja és 
a csomóponti KISZ ... bizottság 
szervezte és bonyolította le. a 
Szovjetunió meg.alakulásának 
60. évfordulója tiszteletére. 

A hat fordulóból álló, több 
mint háromórás küzdelem 
résztvevői a004>0san felkésziil
tiek, mégsem volt könnyű dol
guk a kérdések megválaszolá
sában, mozaikkép-összeállítás
ban. a Moszkváról vetített dia
képek és a Leningrádról ké
szült mozgóképek felismerésé
ben. Jó idei,g fej-fej mellett 

gyűjtögették a pontokat a kü
lönböző szolgálati ágakat kép
vi.s.elő csapatok, ám a marato
ni küzdelem végül is a teréz
városi pálvaf enntartási főnök
ség fiataljainak az elsöprő g11ő
zeLmével zárult. Megszerezték 
az első három helyezést. 

A sorrend a következő: 1. a 
Csanádi Györ,gy nevét viselő 
- Krekács János és Both Ta
más szakaszmérnökök, Szu
nyogh Ferencné anyaggazdál
kodó ·és Sleiner Béla vágány
zári ügyintéző összeállítású -
KISZ ifjúsági szocialista bri
gád, 2. a Martó,c; Flóra, 3. a 
Hámán Kató swcialista brigá
dot képviselő csapat lett. 

A nyertes és a helyezett csa
patokat 3 ezer Ft-tól 600 Ft-ig 
terjedő értékű Express�utazá

si, valamint ajándék- és könyv
utalványokkal jutalmazták. 

Mármarosi 

VENDÉGSÉGBEN 
Tongori Imre budapesti vasútigazgató vezetésével decem

ber 17-én huszonöt ta,gú csoport látogatott el a Mátyásföldön 
lévő szovjet laktanyaközpontba. A vendégek megtekintették 
többek között a laktanya emlékfalát, amelyen a második vi
lágháború egy-egy eseménye látható domborműveken. 

Tongori Imre és Pad11 Géza, az igazgatóság pártbizottsá
gának titkára virágot helyezett el a Magyarország felszaba
dításáért vívott harcban elesett szovjet hősök emlékművénél. 
Ezután a vendéglátók a Forradalmi Történeti Múzeumba ka
lauzolták a csoportot, ahol képek, makettek segítségével is
merkedhettek meg Szovjetunió hat évtizedes történetével, po
litikai, gazdasági, katonai fejlődésével. 

,,Több dolirok vannak földön és 
egen 

s. R. 
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Nyugdíjas-rendezvények 
Találkozók, üzemlátogatások, 

taggyűlések 

Az elmúl,t év végén a körae� 
ti üzemfőnöksiégieiken és más 
szoLgálati helyeken - az előző 
évekhez haso.nilóan - talátLlro
zóka t, taggyűléseket, ÖS&ejö
vetelek,e:t rendeztek a nyug,dí
ja.sok részére. Ezek.rol az ese
ményekiről tudósí.töin'k, �evele
oo1nlk tájélkorztaittáik szierlkesztő
ségünlket. Eblből készü1t alálbbi 
össizeá:1li-tás1urnk. 

ElÖS1JÖr talá•likozJta.k Szombat
hielyen a vasiútigaz.gatóság von
ta.tásli ,osztáJlyáinak a ,nyugdíóa
sai. Az egykori kollég]á!k Szabó 
Zoltán osztálly:vezető ka1auzo
lálSáiVal megrt.eki,ntették a s.z;om
bathelyi vontatási bázist, majd 
az iigazgart;óságon diaképek s.e
g,Ltségével elevenátettek fel a 
vOilltató gépparik ifejlődés€t. A 
ny,U!?Jdíjasok arz. összejovetel al
kalmából emléklfüzetet kap.talk. 

A domlbóválri osztószertár
főnök&ég szakSflervereti b.izott
sáig,a .is ·tailáilkozót rendeze�t a 
nyugdíjasok részére. Gáspár 
György üdvözlő szavad után 
Szabadkai József szertáirfőnök 
ismaritett� a lfőookség eredmé
nyeit, majd •bem1Utatták a kö
zelmiúltban épült új létesítmé
nyeket, berendezéseket. Ezután 
Tóth Ferenc, a csomóponti 
páu1Jbi1Jottság t,i tkáll'a k1öswn -
tötte a vete,riáin lrommunistá
kat. 

A kecs'kemléti körzeti üzem
főnökség nyugdíjasait Petrák 
Mihály, az üzeunfőnökség veze
tője 1kooronrtiötbe a ta,lálkmón, 
majd tájekoztatta a jelenlevö
ke a vasút eredményei.ml és 
gon<ljatrál. A ta,l'álkmó jó han
gulartú, zerués szórakozással ért 
véget. 

A Gyöngyösi KitérőgyáT>tó 
üzem n.41 nyu.g1<iíjasa ds jól 
érez.te magát a decemlber 2-áin 
rendezett összejövetelen, ame
lyen jelen volit Heiszler Vil
mos, az üzem egykori iga:z;ga
tója is. A imegjieleruteket Kele
men Arpád igaz.garbó és Zeltner 
Imre szib-titkár köszöntötte. 
Eren a napon aidtálk áit az. ar
ra irás7JOruló nyugdíjaooknak 
a.2JOkart; a segélyeket - összesen 
25 ezier forintJot -, amit az 
üzem doligúzói aijámilottaik fel a 
komrmm.ista műszalkoilrert ka
pott összewbő'l. A VleooÉlgek ez
után meg,tek.iinitették az üze
met, majd a gyön,gyös.i Já�
sZJÍ,n szóra:kioztató műsorát. 

A dehrece<ni iga.z.ga,tóság 
közpon.tjáibaln is hagyománya 
van a nyugdíjas-találkozóknak. 
A legutóbbi baráti találkozón 
Harangi Albert, az ig,azg.atóság 
szaiks:zlerviezeti bizottságának 
ti.tlkára üdvözölte a megjelen
teket, maód Kulcsár József 
val.51Útiig,az..gia tó adott tájékoz,ta
óást az ig,ruz.gatóság eredmé
nyeiről. 

Az idén második a1kalommal 
találikoztak a szombathelyi 
vasutasok Haladás Művelődési 
HázJálban a nyugdíjas vasutas 
pár:ttagok. Legutóbbi összejö
vetelükön a Tolbuhin utcai 
általános iskola úttörői műsor
ra;l köszöntötték a rés.ztvevö
klet, majd Solymosi Tibor, a 
vasútüzJerni páirtibiwttság tit
kára mondott 'beszédet a Kom
munistálk Magyarországi Párt
ja megailak.'l.tlálSánia.k 64. évfor
dulója al:ka1málból. 

Ugyancsak jól sikerült ta
lá,lk02lákrr'ól kaptunlk hí.rt a 
s:oombatJhely,i biztosítóblerende
ziés.i �ítési főnökségtől, a Nyu
gati körzeti üremfőnöksé.gtől, 
valamint a ves.z;prémi körneti 
üzemfőruökségtől. Ezen ,kívül 
több s.w'Lgálaiti helyen - pél
dá:ul Pásztón, Püspökladány
ban, Hatvanban, Békéscsabán, 
Tapolcán - köszöntötték a kö
z:e1múltban nyugdíjba vonult 
do1gozókat és átadták az 
S2Jb-k és a kollégá� ajándéka
it. 

Az év végén több nyugdíjas
taggyűlést is tartottak. Buda
pesten az Idősek éve alkalmá
mából a veterán klub rende
ziett Üili!1epséget a ferencvárooi 
vaisutas művelődési házJban 
Ezen részt vett Kajcsa József, 
a vasutas-szakszervezet köz
ponti vez,etős,ége mellett mű
k'ödő 1ny.uigdíjas szakbdwttság 
elnoökie is. Az üninepsiéget 
Krasznavölgyi Vilmos vezető
ségi tag nyitotta meg, majd a 
művelődési központ irodalmi 
szin,pada adott rövid békemű
sort. Ezután Mészöly Ferenc, a 
budapesti területi szak57Je�
zieti biz.iottsáig titká.ra mondott 
besiziédet. A klub megalakulása 
óta (1980. december) v�tt 
munkáról Gróf József klubel
nök számolt be. Az ünnepség 
utám a riészvevők.et a vasutas
szakszervezet né,p.i. zenekara 
koz;neanűikiödéséveu Urbán Kati 
és Bojtor Imre népdaléneke
sek szóra1kioztat-táik. 

HoraUo, mintsem bölcselmetek 
Almondni képes." 
(Shakespeare: Hamlet, 

I. felvonás V. szfn.) 

... Mive1hogy olykor álmo
dunk. S az á1ombeli, sehol
sincs s.zínpadon a shak.espea
re-i dán királyfi, kardját maga 
elé tartva, lépdel a vár fokán. 
„Tirenkettő felé" .. A Szellemet 
várja, ám jooáigos barátja, Ho
ratio ahelyett, hogy azt mon
daná: .,Ni, uram, jó!" - emí
gyen sz,61: ,,Késni .fog, uram, 
atyádnak szelleme .1 Mert nem 
smllítá:k le még a fóliagyáriak 
/ Kísértetiesen .zörgő lebernye
gét". A Hamletet játsz,ó szí
nész, jobb híján leül � lép
,csőfok.ra, Fülest húz elő far
zsebéből és rejtvénytejtés•be 
kem, vagy ultizni invitálja jó 
Marcellust és Horatiót. Tíz 
perc múltán megjő a lebernyeg, 
a Szellem kísérteni kezd, míg 
ki nem derül: nincs Op'héli-a. 
Munkaerőhi-ány van. 

Vonalban vagyunk 
gyan lehetne az értekezletek 
számát csökkenteni. S amint 
egyik lábamról a másikra ál
lok a vállalati iroda folyosó
ján, ellejt meMettem egy kel
lemes küllemű fehérnép, fe
hér sz,alvétával 1efedett tálcá
val egyensúlyozva, s a szalvé
ta alól finom illatok csikland
ják az immár éhes ínyt. Kinek 
viszi a finom ebédet? - tuda
kolom. Hát az iigaz.gató elv
társnak - így ő. Nem ér rá 
lemenni az üzemi étkezdébe? 
- faggatom tovább a lányt. 
Ráér, vagy nem ér rá, az nem 
az én dolgom - így megint 
ő -, az én dolgom az., hogy 
minden nap felvigyern neki az 
ebédet. No és messze van a:11 
étterem? - kardoskodom to
váb b. MeSSIZe hát, a földszin
ten. Az iroda pedig odafent 
van, de ha továbbra is feltart. 
kilhúl az ebéd, pedig ma a fő
nök kedvence van, a grenadir
mars, puritán ember, ezt sze
reti . . . No persze, puritán. Az 
étterem lent van, ő pedig fenn. 
S ha Mohamed nem megy a 
hegyhez, menjen a grenadir
mars az igazgatóhoz. Aki egy 
szocialista vállalat puritán igaz. 
gatója . . . Engedem a lányt, 
nehogy kihűljön, mert van, aki 
forrón szereti. Meg az,tán: több 
dolgok vannak földön és 
egen ... mintsem bölcselme
tek ... 

Mit mondjak, lidérces álom, 
amelyből csak felébredni jó. 
Jöjjön a valóság, az aligiha ké
pes ily bakug.rásokra (hiába, 
no, hallgatni kellett volna az 
asszonyra, mégsem vall bölcse
lemre, hogy &vó sza.várn fittyet 
hányva késő este bekanalaz
tam fél fazék töltött káposztát). 
Elmondom álmomat álomfej
tésról nevezetes barátomnak, 
hadd örvendeztessem meg már 
korán reggel - irány a tele
fon. Fülemhez illesztem a 
kagylót: nincs vonal. Azazhogy 
valami serceg, meg kattog ... 
dehát a távbeszéléshez ez ke
vés. Miért nincs vonal? Talán 
az iker beszél? 0 aligha, mert 
napok óta vidéken tartózkodik 
a lelkem, tanyát akar venni, 
mivelhogy az divat manapság, 
s állítólag olcsón kapható: az 
ósdi tanya lesz a luxusnyaraló
ja. De ha ó nem beszél, akkor 
ki beszél? 

Odalki.nt már dereng, az én 
tel.efonom,pedig még csak nem 
is búg. Aztán mégis-mégis, 
megérkezik a meghitten búgó 

hang - tárcsázom a hat s:zá
mot . . . most meg nem is ser
ceg, nem is kattog. Könyör
göm, mdért nem cseng a vonal 
túl.felén? Talán cimborám is 
elment tanyát venni? Kétlem. 
Meg különben is: attól még 
csenghetne. TárcsáZlOill újra: 
no végre, most cseng ... 
cseng ... cseng ... Imrus fel is 
veszi a kagylót. Imrus? - kér
dem én. Nem, itt a Gazdag,odj 
Meg Gyorsan kisváUalkozá.s 
kooponti irodája, szolgálhatunk 
párkereséssel, mozijegyvásár
lással, pótpapaszolgálattal, 
solarium-kezeléssel és haj
hagyma-regenerálással, mivel 
szolgálhatunk? . . . Kérem -
hebegem , nekem Imrrus 
kehl ! ... Imrussal is SZIOlgálha
tunk, óránként két rongyért 
keresésére indulunk, pontos 
személyleírást kérünk, de ha 
nincs, az se baj, akkor kétszáz
ötven per óra ... - Gazdagod. 
jatok meg! - káromkodom 
dühömben (mivelihogy finom 
vagyok), lecsapom a kagylót, s 
tárcsárok újra ... semmi. Köz
ben a reggeli kávé kt'húl, a 
rádióban előbb hírül adott szi
cíliai merénylet áldozatait már 
boncolják, a műsorvezető „jó 
reggelt!" helyett rniindjárt „jó 
estét!" kíván ... csak Imrus
sal nem tudok összeköttetést 
teremteni. Hívom a hibabeje
lentőt. mondom, hogy Imrus 
soool, ,,ja, kérem" - így a vá
lasz -, ,.ön Budán lakik, ugye 
Imrusa pedig Pesten, az éjjel 
pedig hódara hullott, a vonal 
beázott, de már javítjuk". És 
azért, mert hódara hullott ... ? 
- há:pogok, mint a partra ve
tett hal, kivált, mikor kialvat
lan és didereg. ,,Ja, kérem" -
í,gy a válasz -, ,,több dolgok 

va,nnak földön és egen , .. " 
Tudom. 

Azazlhogy dehogy tudom! Hi

szen ha tudnám, ha tudtam 
volna, aligha tanulok meg 
autót veretni öt esztendeje. 
Nem kár a pénzért, ut&vég.re 
az idő pénz - mondottam ak
kor, vis.szatérül a tandíj, ha 
hipp-hopp bepattanok •kisko
csimba, s villámsebesen ott va
gyok, ahol akarok. Lgen, ezt 
mondottam. Amig nem vezet
tem. Mostanság vezetek. Elébb 
reggel, hipp-hopp levakarom 
az ablakról a ráfagyott jégvi
rágokat (ha még hipp-ihoppabb 
sürgős a teendőm, akkor a ha
vat is), aztán per.cekdg mele
gítem a dermedt motort, majd 
negyed órát ácsorgom a köze
li benzinkútnál, mert egy jól 
ért.esült váro.sszerte elterjesz
tette, hogy holnap megint fel
emelik . . . Aztán tele tankkal 
rákéredzkedem a főútvonalra, 
hogy ott méterről méterre ara
szoljak, megvető fölénnyel vé
gigmérve azon másodosztályú 
autósokat, akik nem átallanak 
mellé�utcából elém kéredz,ked
ni. Hipp-hopp, elmúlt egy
másfél óra, s már ott is vagyok, 
ahová a villamos fél óra alatt 
elvitt volna, csak tudnám, hogy 
az emberek miért ellen&égei,k 
a pénruknek, miért pöfögtetik 
a drága-drága benzint, ahe
lyett, hogy otthon hagy,nák 
(vagy eladnák) a járgányt, 
mondom, és dohogok és pöfü
gök . . . és pöfögök . . . és pöfö
�k. Mert több dolgok vtrn-
nak ... 

Persze, hiába pöfögtem, mert 
akinek kedvéért odlapöfögtem, 
az éppen házon kívül, de dél
után se keressem, mert akkor 
értekezleten vitatják meg, ho-

Megyek vissza a pöfögóhöz, 
pöfögnék tovább előre, de az 
utca lezárva. Tegnap m,ég nem 
kel.lett elkanyarodni, de vala
mit felszednek (vagy éppen le
fektetnek), ott a frissen állí
tott tábla: zsákutca. Akkor hát 
rükv� hátra, ha már előre 
nem lehet. Legalább Imrussal 
talál�atnék, ő biztosan meg
magyarázná, mivelhogy álom
fejtő. Majd es.te újra hívom. 
Addig ta,lán kijavítják a vona
lat. Hódara nem hull ... ám
bár boriús. Halló, Imrrus? Na 
végre, kapcsoltak. Nem a köz
ponttal volt a hiba, csupán az • 
egyik mellékvonal ázott be. 
Vonal'ban vagyunk! 

F.T. 
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Befejeződött a rekonstrukció Téli kupa, 

labdarúgótorna Új sportlétesítményt a J'11/tak Szegeden 
Második alkalommal rendez

te meg Szombathelyen a MAV 
Téli Kupa kispályás teremlab
darúgó tornát a vasútüzemi 
KISZ-bizottság. 

-�---

December 17. emlékezetes 
dátum a Szegedi Vasutas SE 
életeben. Eze.a a naa;xm benső
SÉ!ges ünnepségen adtátk áll; az 
SZVSE már Jmrábban elké
SZJült és haiSzmáLatba vett mun
kacsarnokiá,t és a most fölépült 
új kiszolgálóépületet. A mun
kacsamokihoz kapcsolódó há
romszialtes épületben öltörokiet, 
fürdőket, szauná!t, klubhelyi
s,éget és büfét. a versenybírók 
helyiségeit, irodátkat, valaan:int 
a vendég.s,poritolók elhelyezésé
re k.é111Yelmes sportszá!Hót a1a
kítottak ki. Ezzel befejeződött 
a sporttelep rekons.tru.kciója. 
Az elmúlt tíz évben több mint 
42 millió forintot költöttek a 
stadion felújítására és új léte
sítmények építésére. Ezeklkel a 
fejllesztésekik;el a megye egyik 
leg151?.l€1bb sporttelepe lett az 
SZVSE sporttelepe, amely ma 
már biztosítja valamennyi 
sportolójá,niak zatVartalan mun
kavé:g7.,ését. 

Az avatási ünnepségen Ha
lász Antal, a SZVSE ügyvezető 
elnöke köszörutötte a megfrlívott 
vendégeket. köztük Koszorus 
Ferencet, a Vasutasok Sz.ak-
soorvez.ete lfőti.tik,áiráit, Czifra 

Az egyesület új kiszolgáló épülete 

ségeivel nemcsak az SZVSE 
büszkélkedihet, ez a városnak, 
a megyének .is seg;Ltséget nyújt 
az előrelépéshe-z. 

Befejezésül arra hívta fel az 
�let lfjgye�t, hogy a jö
vőben tis erősítse a tömegspor
tot, amely megfeLeló utánpót-

(Kovács Antal felvétele) 

lás�ist ibizoosít a verseny
spor1ldk smmára. A � 
sport terén pediig elsőoor-ban a 
hagyomáinyos spartágiaka,t: a 

birkózást, az atlétikát szorgal
mazza, ezeket fejlessze. 

G. J. 

A tornára 13 férfi és 2 női 
csapat t11evezett. Az indulók 
között ezúttal két együttes az 
ipari tanulókat képviselte. 

December 18-án a Váci ut
cai általános iskola tornacsar
nokában lebonyolított tonnát 
mind a nőknél, mind a fiúk
nál az Utasellátó Vállalat fia
talja nyerték meg. Ugyanesak 
a legtöbb gólt lövő játékos és 
a legkevesebb gólt kapó ka
pus is ebből az együttesből ke
rült ki. 

- Segély az időseknek. A 
székesfehérvári vasutasok Vö
rösmarty Művelődési Házában 
november 13-án népzenei ta
lálkozót rendeztek, amelynek 
bevételét, 11 745 forintot az 
idős vasutasok segélyezésére 
ajánlottak fel. Ezt az összeget 
23 745 forintra egészítette ki a 
nyugdíjas csoport vezetősége, 
és december 18-án 57 nyugdí
jasnak ünnepélyes keretek kö
zött adták át. Az ünnepségen 
fellépett a művelődési ház Me
zei csokor gyermek citera
együttese is. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
A miskolci körzeti üzemfőnök
ség új szociális helyiségében 
december 20-án nyugdíjas-ta
lálkozót rendeztek, amelyen 
160-an vettek részt. Gávai Pál 
üezmfőnök köszöntője után a 
Miskolci Nemzeti Színház mű
vészei és a Vörösmarty Műve
lődési Ház rajkózenekara szó
rakoztatta a vendégeket. 

- Vetélkedő. A Vasutas 
Biztosító Egyesület hévízi 
gyógyüdülőjének Kossuth La
jos szocialista brigádja, Ki tu,j 
többet a Szovjetunióról címmel 
vetélkedőt rendezett a hévízi 
intézmények brigádjai részére, 
A döntőt a VABE gyógyüdülő 
ebédlőjében rendezték. A 17 
brigád közül első a Kossuth, 
második pedig a Szendrei Jú
lia brigád lett a V ABE Gyógy
üdülőből. Harmadik a MA V 
szanatórium Jedlik Anyos szo
cialista brigádja. 

- Masinisztabál. A miskol
ci körzeti üzemfőnökség szak
szervezeti bizottsága és a vas
utasok Vörösmarty Művelődé
si Háza masinisztabált rende
zett. Előtte a művelődési ház 
irodalmi színpada, társastánc
csoportja, valamint a rajkóze
nekar színvonalas műsort 
adott. 

· - Véradás. A miskolci kör
zeti üzemfőnökség és a BFFF 
vöröskeresztes szervezete de
cember 21-én véradónapot 
szervezett, amelyen 292-en ösz
szesen 110 liter vért adtak té
rítésmentesen. 

Pált, az MSZMP Cso�rádme- ,-------------------------------------

- Fenyőfaünnepség. A ta
polcai Batsányi János Művelő
dési Ház nyugdíjasklubjának 
tagjai részére fenyőfaünnepsé
get rendeztek, amelyen a mű
velődési ház irodalmi színpa
da és a 4-es számú óvoda gyer
mekei adtak műsort. 

- Jubileumi program. Szov
jetunió megalakulásának 60. gyiei bizdttság,ámaik munikatá!I'

sát, Debreceny Pált, a megyei 
TSH elnökét, Borbély Andrást, 

a váirooi sportfelügyell&ég ve
zietőjét, vailiam:iinrt a társegye
sületek: képviselőit. 
' A jelenlevőket Sajtos Péter 
vasút,igazigató-hel�ttes, az 
egyesület elnök.e tájéko:zftatta a 
klub múltjáiról. jelenéről és a 
sorcmlevő :rellladatokról. Meg
említette, hogy az egyesület el
sódleiges célja továibbra is a 
mi111őségi sport fejlesztése, de 
emellett biztosítják a vasutas 
dolgozók tömegsportigényei
nek ikiielégítésélt. Hdsz.en csu
pán 1982�ben 12 spod.áigban 
több mint 16 ez;ren viettek :ré=t 
rendszeresen va,gy alkalom
s:zJeJrűen szerve:zeot sportren
clezvémyeken. 

Ezt klövetően Koszoru.s Fe
renc méltatta a létlesítmény 
jelentóség,ét, az SZVSE-nek a 
vasutas-sportegyesületek klö-

. z.őtt elfoglalt helyét és szere
pét. 

- Az, hogy az évekkel 1oo
rá.bban körvo,na,lazott eLképze
Lések valóra váijanak, hogy el
ké.szrüLhessen ez a nagy.szerű 
épületkomplexum, a vasutas 
dolgozók áldozatos munká,já
nak is köszönhető - mondta a 
főtitkár. - Persze, ne higgye 
senki, hogy öncélú akció volt 
ez a 1beruhá2Jás. Eru-ól szó siinos., 
mi ezzel is arz; eimreterrres ma
gya,r �rt éridekei:t kivá.njuk 
szol.gáil.n.i. Az ,elm,úl t éveik so
rán a vasllltasok tigen sokat ál
doz.tak azért, hogy az ors1Jág 
új ISjp()rtletesítményeklk.e-1 gaz
dagodjon. Gondolom, a .tx:xrn,a
csamokJk:a,1 és 'kisml.gáJó helyi-

Ünnepi közgyűlés Gyöngyösön 

Huszonöt éves a lcitérőgyártó üzem MHSZ-lövészk/ubja 

Huszonöt éves a Gyöngyösi 
Kitérőgyártó Üzem MHSZ lö
vészklubja. Ünnepi közgyűlé
sen emlékeztek meg erről a ju
bileumról a közelmúltban, 
amelyen megjelent Kelemen 
Arpád, az üzem igazgatója és 
Korponai Attila, a Heves me
gyei lövész szakszövetség elnö
ke is. Belkovics Béla klubtit
kár számolt be az elmúlt hu
szonöt év eredményeiről, a 
klub fejlődésének főbb állomá
sairól. 

A klub 1957-ben, az üzem te
rületén társadalmi munkában 
épített tízállásos lőtér létreho
zásával alakult. A hatvanas 
évek elején már egyre több 
versenyen szerepeltek sikerrel 
a klub tagjai. 1964-ben a fel
nőtt kisöbű sportpuskás csapa
tuk megszerezte az országos 
vidék bajnoka címet. 1970-<ben 
pedig megszerezték az „A" tí
pusú lövészklub címet. 

Belkovics Béla &itkár értékeli a klub munkáját 
(Szabó Sándor felvétele) 

szek gyakran vesznek 
külföldi versenyeken. 

részt elnöke jutalmakat adott át a 
legeredményesebb versenyzők
nek, edzőknek, társadalmi ak
tivistáknak. 

- Hangverseny. A MA V 
debreceni Filharmonikus Zene
kall" nagy sikerű hangverseny.t 
tartott a közelmúltban Kisúi
száliláson Kálmán Imre szüle
tésének 100. évfordulója alkal
mából. A műsorban felléptek 
a debreceni Csokonai Színház 
magánénekesei is. 

- tlnnepi műsor. Szovjet
unió megalakulásának 60. év
fordulója alkalmából decem
ber 7-én, a győri vasutasok 
Arany János Művelődési Há
zában ünnepi műsort adott az 
ideiglenesen hazánkban állo
másozó szovjet Déli Hadsereg
csoport művészegyüttes.e a kör
zeti üzemfőnökség vasutasai
nak. 

- Télapó-ünnepség. Decem
ber 8-án Télapó-ünnepséget 
rendeztek Győrben, a vasuta
sok Arany János Művelődési 
Házában, amelyen 130 gyerek 
vett részt. A kicsiket Markos 
Zoltán rajzolóművész és Tfei
fer Mária bűvész szórakoztat
ta. A szaksz�rvezeti bizotts:íg 
950 csomagot vásárolt a vasu
tasok gyermekeinek. 

évfordulója tiszteletére a 
Szombathelyi Járműjavító 
KISZ-bizottsága · jubileumi 
programot dolgozott ki. Enn

.
ek 

keretében többek között két 
szovjet csoportot üzemlátoga
tásra hívtak, az ifjúsági klub
ban Druzsba összejövetelt ren
deztek, december 16-án pedig 
„60 év útja képekben" címmel 
kiállítást nyitottak. 

- Brigádok felajánlása. A 
mátészalkai pályafennntartási 
főnökség szocialista brigádjai 
22 ezer forintot ajánlottak fel a 
nyugdíjasok segélyezésére, 
3900 forintot pedig a városi 
szociális otthon lakóinak. A 
körzeti üzemfőnökség szocia
lista brigádjai 23 ezer forintot 
ajánlottak fel hasonló célra. 

- Előadás. A tapolcai Bat
sányi János Művelődési Köz
pont nyugdíjasklubjának tag
jai részére diavetítéssel egy
bekötött előadást tartott dr . 
Rédiger Béla, nyugalmazott 
gyógyszertár-vezető Szovjet
unió városairól, tájairól, la
kóiról. Felelevenítette a nagy 
honvédő háború tragikus ese
ményeit is. 

Az utóbbi években, a külön
böző országos versenyeiken 
egyre többször felhívják ma
gukra a figyeLmet kitűnő ered
ményeikkel a gyöngyösi lövé
szek. Tavaly, az MHSZ nyári 
bajnokságán például mindösz
sze egy aranyéremmel gyűjtöt
tek kevesebbet, mint a buda
pesti központi lövészklub. 

A versenyekre a klubtagok 
sajnos nem a legideáiisabb kö
rülmények között készülhet
nek. A 25 évvel ezelőtt épült 
lőtér például már ner:n felel 
meg a mai követelményeknek. 
A korszerűbb fegyverek vásár
lásán kívül egy fűthető lőtér
csarnok építését és egy lég
fegyveres edzőterem kialakítá
sát is tervezik. 

B..iavóri8"nd..-
1 HALÁLOZÁSOK 1 

A klub három szakosztályá
nak (serdülők, puskások, pisz
tolyosok) több mint száz tagja 
van. Ebből hatan első. huszon
öten II., tízen pedig III. osztá
lyú minősítéssel rendelkeznek. 
Többen tagjai az MHSZ válo
gatottnak is. A legjobb lövé-

Az ünnepi közgyűiésen Ke
lemen Arpád, az üzem i,gazga
tója, a lövészklub tiszteletbeli 

Lakásc�ere 
November 27-én, 7t éves korá

Elcserélném Budapest xv. ker., ban váratlanul elhunyt Szilágyi 
ák Dezső, nyugdfjas MA v műszaki R os úti egy plusz két félszobás, főfelügyelő, a debreceni területi 67 négyzetméteres, világos nagy s aks ti b' konyhás, nagy erkélyes, X. eme-

z zerveze izottság nyugdljas-
blzottságának vezetője. A vasútleti MAV-bérlakásomat, kb. 50 nál különböző beosztásokban dolnégyzetméteres, másfél, kétszo- gozoti. 1948-tól 1952-lg a DVSC básra a XI. kerületben, lehet ta- elnökhelyetteal tisztségét töltötte n.ácsl is. Erdekl6<1ní lehet a be, majd a labdarúgó-szakosztály 156-523 telefonszámon. vezetője lett. 1974-től nagy oda-

A VASÚT HUMORA 

Elcserélném háromszobás kom- adással, szakértelemmel Intézte a 
fortos kertváros! MAV-bérlakáso- debreceni terület nyugdfjas vas
mat egy szoba hallos, vagy más- utasainak ügyelt, képviselte érde

fél szobás összkomfortos t.anácsi kelket. Temetése december 7-én 
bérlakásra igényjogosult vasúti volt a debreceni Köztemetőben. 
dolgozóval. Erdeklődn! lehet este 
6 óra után a 152-288 telefonszámon. December 3-án, 63 éves korában 

meghalt Dávid István. Debrecen 
állomás nyugdljas csoportjának 
elnöke. A Közlekedéstudományi 
Egyesület alapftó tagja és titkára 
voli. Közéleti tevékenységét bizo
nyftja a Mtlszaki és Természettu
dományi Emlékbizottság vezető
ségi tagjaként, valamint a Sajtó 
és Mtlszaki Tudományos Tájé
koztató Bizottság elnökeként be
töltött funkciója Js. Munkásságát, 
társadalmi tevékenységét több ki
tüntetés - köztük a Szakszerve
zeti Munkáért arany fokozat, a 
Lenin emlékplakett és a Kiváló 
Munkáért - fémjelzi, 

vasutat. Kezdetben vonatfékező
ként és Jegyvlzsgálóként dolgozott több szolgálati helyen. 1945-
től tagja a pártnak és a szak
szervezetnek. Tfz évig titkára volt 
a szegedi területi bizottságnak. 
Később az Igazgatóság kereske
delmt osztályának vezeUíje, majd 
az uzemvltell osztály helyettes 
vezetője lett. Munkáját, közéleti 
tevékenységét több kitüntetéssel 
Ismerték el. Tulajdonosa volt a 
Munka �rdemrend bronz fokoza
tának, a Felszabadulási emlék
éremnek és a Szakszervezeti 
munkáért kitüntetés arany foko
zatának Temetése december 30-án 
volt Szegeden, a Belvárost teme
toöen. 

Tájékozódás 

A vonat étkezőkocsijában 
egy férfi alaposan felönt a ga
ratra, és nem talál vissza a 
helyére. A jegyvizsgáló segí
teni akar: 

- Nem emlékszik semmire, 
amiről fölismerné a kupét? 

- Várjon csak! Most jut 
eszembe: az ablak előtt rét 
volt és a réten tehenek legel
tek ... 

Az állomáson 

Az állomáson egy férfi áll 
és meredten bámulja az órát. 
Elmegy előtte a barátja és 
megkérdezi: 

Kire vársz? 
- A feleségemre. 
- Nekem úgy rémlik, azt 

mondtad, hogy csak holnap ér
kezik. 

- Azt én is tudom, de hol
nap nem érek rá kijönni ... 

Skót vicc 

Egy skót atyafi vonaton uta
zik haza Londonból Skóciába. 
útitársainak feltűnik, hogy a 
bácsi az első, a második, az
tán a harmadik állomáson is 
leugrik a kocsiból, valahova 

elrohan, s néhány perc múlva s két óra múlva lejár a sza
lélekszakadva érkezik vissza badságom. 
fülkéjébe. 

Később is minden állomáson 
ugyanaz törtérnk. Végül vala
ki megkérdezi tőle: 

- Uram, nem árulná el, mit 
szokott ilyenkor csinálni? 

A skót legyintve válaszol: 
- Tudja, kérem Londonban 

voltam orvosi vizsgálaton, és 
a doktor azt mondta, olyan be
teg a szívem, hogy bármelyik 
pillanatban végem lehet. Hát 
érdemes nekem hazá.ig meg
váltanom a drága jegyet? úgy 
gondoltam, ilyen állapotban 
elegendő, ha csak állomástól
á.llomásig váltok. 

Borzasztó 

A gyorsvonaton az ablak mel
lett ül egy őrvezető és minden 
állomáson így kiált fel: 

- Hát ez borzasztó! 
Az ajtónál illő utas nem áll

ja tovább és megkérdezi a ka
tonától: 

- Mondja kérem, miért kia
bálja állandóan azt, hogy ez 
borzasztó? 

- Azért, mert minden ál
lomáson újból meggyőződtem 
róla, hogy rossz vonatra ültem, 

Személycsere 

Münchenben a hálókocsiba 
felszállt egy férfi. Megkéri a 
kalauzt, hogy Frankfurtban 
keltse fel, szükség esetén erő
szakkal szállítsa le a vonatról. 
A nagyobb nyomaték kedvéért 
borravalót is dug a kalauz 
zsebébe. 

Az utas reggel Hamburgban 
ébred fel. 1A. kalauz nagy lel
ki nyugalommal hallgatja a 
felháborodott utas szemreh:i
nyását. Majd így szól: 

- Semmiség az egész, azt 
hallotta volna uraságod, mit 
szólt az az utas, akit Frank
furtban erőszakkal leszállitot
tam a vonatról. 

Makacs utas 

A kalauz ellenőrzi az utasok 
jegyét. Egyiküket figyelmezte
ti: 

- Uram, az ön jegye Basel
be szól, a vonat awnban Bern
be megy. 

- Csakugyan? ts mondja, 
gyakran előfordul, hogy a moz
donyvezető eltéveszti az 
irányt? 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV-bérlakásom - amely nagy
méretű három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba és 
pincéből áll, egy zárt veteményes
kert tartozik hozzá - Budapest
hez közelebb, bármely fővonalon 
vagy Budapesten levő másfél vagy 
kétszobás lakásra MA V-dolgozó
val. Cfm: Györgyi Lajosné, Acs 
vasútállomás, felvételi épület. 2941. 

Elcserélném Budapest Déli pá
lyaudvarnál levő egy szoba kom
fortos, 46 négyzetméter!'s, II. eme
leti utcai, telefonos MAV-béri,a
kást és Zuglóban a Fllmgyárnál 
egy komfortos I. emeleti, u,tcai, 
telefonos, 27 négyzetméteres ta
nácsi garzo.n bérlakást (a MAV
házban levő lakás cserepartnere 
csakis MAV-dolgozó lehet), egy 75 
négyzetméteres kétszobás, külön
bejáratú, komfortos, telefonos ta
n.ácsi bérlakásra (ha lift nincs n. 
emeletig), lehetőleg a Magyar 
Filmgyártó Vállalat XIV., Lumum
ba u. 174. sz. központja közelé
ben. 11:róeklődni: este 6 után a 
6=-'-194 telefonszámon: Nagy Géza. 

Elcserélném 2,5 szoba, plusz ét
kező, 67 négyzetméteres, komfor
tos, zöldövezetben levő földszintes 
rákospalotai MAV-bérJ.akásomat 
BOdapest környéklre vagy víz
partihoz közeli lakóházas ingatlan
ra. Erdeklődn! lehet a 10-91 tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapest IV. ker., 
József Attil.a U. 85., földszint 3. 
alatti két szoba, konyhás, fürdő
szobás, éléskamra, komfortos, 36 
négyzetméteres tanácsi lakásomat 
kétszobás, fürdőszobás, 50 négy
zetméteres MAV-bérlakásra a VI„ 
VII., XV. kerületben. 

Elaierélném budapesti másfél 
szobás összkomfortos tanácsi fő
bérleti lakásomat nagyobbra, MA v
bérlakás is lehetséges. Erdeklödni 
a � telefonazámon, Arva1né. 

Több százan vettek búcsút 
Celldömölkön Velekey Jánostól, 
a Celldömölki Vasutas Munkás 
SE volt elnökétől. Velekey János 
kiemelkedő egyénisége volt Cell
dömölk sportéletének. Nagy sze
retettel, hozzáértéssel segftette a 
fiatal sportolók életútját, pálya
futásit. Nyugdfjas éveiben sem 
pihent. Munkúságit a Magyar 
Népköztirsaság Sport 2rdemérem 
ezast fokozataival Ismerték el. 
Hatvankilenc éves volt. 

December 31-én 62 éves korában 
súlyos betegség következtében el
hunyt Stefanecz Gyula nyugalma
zott MA V mérnök főtanácsos. 

1950-ben szerzett oklevelet a Bu
dapesti Mtlszakl Egyetem általá- ' 
nos mérnöki karán, majd az 
UVATERV-nél helyezkedett el, 
ahol tervező mérnökként, később 
tervezési csoportvezetőként dol
gozott. A MA V-nál 1963-tól nyug
díjazásáig, 1982 áprilisáig telje
sített szolgálatot. 10 évig volt fő
előadó a KPM Vasúti Főosztály 
Tervgazdasági és Mtlszakl Fejlesz
tési Szakosztályán, majd 1973-tól 
a Vasúti Tudományos Kutató In
tézet Szabványügyi Központjá
nak volt a vezetője. Munkássá
gát több különböző szintű kttQn• 
tetéssel Is elismerték. Temetése 
Január 24-én 10 órakor lesz a Far
kasréti temetőben. 

MAGYAR VASUTAS 

Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő blzottsig 
Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: 
1088 Budapest VI., Benczúr u. u. 

December 12-én, 62 éves korá- a 
ban meghalt Isaszegi István, a 
debreceni Igazgatóság személy
sziWtisl csoportjának nyugdíjas 
főelőadója. 1940-ben lépett a MA v 
szolgilatiba. Hamarosan bekap
csolódott a szakszervezeti mozga
lomba Is. 19C2-t6I az Igazgatóság 
szakszervezeti bizottsága lfultúr
blzottságinak vezet6l tisztét Is el
látta. Közéleti és szakmai tevé
kenységét több kltQntetéBSel Is
merték el, A hozd.tartozók, ba
rátok és egykori munkatirsak. 
december 17-én kísérték utolsó 
útjaira. 

Telefon, városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lap- és Könyvkiado 

1553 Bp. xm., Váci út 73. 
Telefon: 497-950 

PostafiOk: 43 Budapest 
Felelős kiadó: 

dr. Jandek Géza Igazgató 
Előfizetési d!j egy évre: 34 forint 
Egyszámlaszam: MNB 215 - 11 151 

82-5912. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

December 17-én. rilvld betegség 
utain, 59 éves koriban meghalt 
Ricz Kilmin, a szegedi Igazgató
dg Qzemvitell osztilyának he
lyettea vezet6Je. Ricz JUimin 
1M3·ban vilaaztotta életpilyául a 

Felelős vezető: 
Csöndes Zoltán vezéri1azaato 
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,Három h9nap alatt 

7 millió 300 ezer forintot 
takarítottak meg Szombathelyen 

A szombathelyi vasútigazga
tóságnál a múlt év masodik 
felének elején léptek életbe � 
fokozottabb takarékossági in
�zkedések. Ez .nem azt jelen
ti, hogy a Nyugat-Dunántúlon 
eddig' nem óvták volna a kö
zös vagyont. Mindenesetre a 
43,5 millió forintos többletta
karékosság, amelyet célul tűz
tek ki maguk elé, megfontol
tabb számításokra késztettef, 
mindenkit. 

úgy • dönöttek Szombathe
lyen, hogy ebből az összegből 
20 millió forintot a pályafenn
tartásnál, 9 milliót az üzem
vitelnél és 14 mHlió 500 ezer 
forintot az üzem- és fűtóanya
goknál lehet és kell megtakarí
tani. Ezeket a „megfogásokat" 
az is indokolta, hogy az igaz
gatóság elmaradt azoktól a 
személy- és áruszállítási telje
sítményektől, amelyekhez an
nak idején az éves költségke
reteket meghatározták. 

' - Mit eredményeztek az 
évközi intézkedések? - Errő! 
érdeklődtem Biri Sándor igaz
gatóhelyettestől. 

- Szeptemberben a dízel
mozdonyok tervszerűbb irányí
tásával, a gőzmozdonyok limi
tálásával elértük, hogy a gőz
vontatás szállítási teljesítmé
nye a tervezett 338 750 

százelegytonna-kilométerról 
219 366-ra csökkent. A har-

madik negyedévben a ter
vezetthez képest majdnem 
felére csökkent a gőz
vontatás aránya. Az üze
melő nagy telje5ítményű gőz
mozdonyok által vontatott te
hervonatoknál a terhelést az 
első félévi 1024 tonnáról szep
temberben 1055 tonnára, a 
harmadik negyedévben átlag
ban 1052 tonnára sikerült 
emelni. 

Szeptemberben megfelelően 
átszervezett fordulókkal a 
nagy teljesítményű dízel von
tatójárművek megfontoltabb 
irányításával az első félévi, 
havi átlagosan 110 060 km-es 
gépmeneti teljesítményt 10,5 
százalékkal 98 533 km-re csök
kentettük. A harmadik negyed
évben a havi átlagos gépme
neti teljesítmény 95 890 kilo
méter volt. A dízelmotorok 
üresjáratainak, a felesleges 
motorjáratok időtartamának a 
csökkentésével július, augusz
tus és szeptember hónapokban 
137 630 kg gázolajat takarítot
tunk meg. 

A vontatási és üzemviteli 
osztályok közösen felmérték a 
terület utasforgalmi igényeit 
- folytatta -. Ezek után 112 
naponta közlekedő vonat sze
relvényeit csökkentették egy 
vagy több kocsival, egy \llapon
ta közlekedő vonatpár járatát 
megszüntették, valamint 17 vo-

nat közlekedését bizonyos idő
szakokban - elsősorban a gyér 
forgalmú szombatokon és va
sárnapokon - szüneteltették. 

A felsorolt intézkedésekkel, 
továbbá a vonatok közlekedéSJ 
körülményei.nek a folyamata� 
ellenőrzésével, a rendkívüli 
feLtartóztatások azonnali tár
gyalásával, a sebességmérő óra 
szalagok tömeges ellenőrzésé
vel, a következetes felelősség
re vonásokkal, a meghatározott 
célokat sikerült elérni. Az igaz
gatóság a második félév első 
három hónapjában 7 millió 
300 ezer forintnyi üzem- és fű
tőanyagot takarított �eg. 

Szombathelyen a magas ösz
szegű önköltség megtakarítás
ra is részletes tervet dolgoztak 
ki. A zárolt összeget lebontot
ták szakszolgálatokra, valamint 
üzemfőnökségekre. Figyelem
be vették a takarékossági in
tézkedések sorá,n a halasztha
tatlan munkálatokat és a fel
adato.ki fontosságát. Nagy erő
feszLtések árán ezeket is sike

rül betartaniok. Azt viszont 
őszintén elmondotta, hogy az 
önköltségi terv csökken·tése 
csak pillanatnyi megoldást 
hoz. Az elmaradt munkálato

.kat a vasútüzem biztonsága 
érdekében a későbbiek során 
pótolni és folytatni kell. 

Sz. Jakab István 

Tizenegy fuvaroztató kötött 

előszállítási szerződést Budapesten 
A budapesti vasútigazgató

ság fuvarozás szervezői az idén 
is megkötötték az előszállítási 
szerződéseket. A tavalyi hu
szonegy vállalattal szemben az 
idén csak 11 fuvaroztató él az 
előszállítás lehetőségével. Az 
elmúlt évben 703 ezer tonnát 
fuvaroztak el a négyhónapos 
kampány során. Az idén 553 
ezer tonnára lehet számítani. 
A MA V a korábbinál na
gyobb kedvezményt adott a 
szállíttatóknak, és bővítette a 
kedvezményesen fuvaroztatha
tó áruk körét is. 

- Mivel magyarázható az 

előszállítás iránti mérsékelt. 
érdeklődés? - kérdezem Ku
csera Károlyt, az igazgatóság 
üzemviteli osztályának vezető 
helyettesét. 

- Több vállalatnál történt 
átszervezés az utóbbi időben, 
amelynek következtében meg
változott a termelési rend
szer. Ezenkívül a beruházá
sok visszafogása és egyes vál
lalatok értékesítési gondjai is 
közrejátszottak abban, hogy 
az idén kevesebben kötöttek 
előszállítási szerződést. Tíz
ezer tonna alatti árumennyi-

ségre ugyanis nem érdemes 
szerződést kötni, mert az nem 
gazdaságos sem a MAV-nak, 
sem a fuvaroztatónak. Az 
idei partnereinkkel már több 
mint egy évtizedes a kapcso
lat. A gyakorlat azt bizonyít
ja, hogy az építőanyagokat, il
letve a nem romlandó áru
kat előállító vállalatoknak 
(mint például a Betonútépítő 
Vállalatnak, az út- és Vasút
építő Vállalatnak, a Dunai 
Cement- és Mészműveknek 
stb.) előnyös a kampányban 
minden évben részt venni. 

S. R. 

Molnár Ttborné intéző a 18. vágányról meneszti a 2718. számu Szolnokig közlekedő 
személyvonatot. 
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KORSZERŰEN FELSZERELT MŰHELYEK 

Szegeden átadták rendeltetésének 
a gépállomás új gépjavító bázisát 

A MA V Szentesi Építési Fő
nökség szegedi gépállomása 
tör,ténetének legnagyobb for
dulópontjához ért, amikor az 
1982-es év végén a dolgozók 
használatba vették a javítóbá
zist. Az itt dolgozók ezentúl 
korszerűen felszerelt munka
helyen, jó szociális ellátott
sággal végzik munkájukat. Eb
ből az alkalomból a gépállo
más kollektívája házi ünnep
séget tartott, amelyre meghív
ták mindazokat, akilk segítet
tek a létesítmény megvalósítá
sában, és köszönetet mondtak 
munkakörülményeik megjaví-
tásáért. 

Az évek során fokozatosan 
megnövekedett közúti gépko
csipark miatt halaszthatatla
nul szükségessé vált egy meg
felelő kapacitású javítóbázis 
kialakítása. A létesítmény ter
vezését a Csongrád megyei 
Tervező Vállalat már 1975-ben 
megkezdte. Balogh Boldizsár 
építéstervező, Kecskeméti Sán
dor gépész és Sebők Ferenc 
elektromos tervező az első fá
zistól a kivitelezés befejezéséig 
kiváló partner volt. Az üzem
behelyezésig azonban még sok 
idő telt el. Addig a gépkocsi
szerelők az időjárás viszontag
ságainak kitéve a szabad ég 
alatt dolgoztak. A nehéz mun
kakörülmények nemcsak az 
embert nyűtték el, hanem a 
gépkocsik állagát is rongálták. 

A telep bekerítése után a te
reprendezés következett, és 
csak azután kezdődhetett el 
1977 novemberében az építke
zés. A generálkivitelezői fel
adatot az építési főnökség vál
lalta el. A magasépítés-vezető-

seg és a gépállomás dolgozói 
megbirkóztak a nagy és spe
ciális építési munkával, amely
re Meskál György, a gépállo
más vezetője így emlékezett 
viss21a: 

- Sokat dolQoztunk, de meg
érte, hiszen magunknak épí
tettünk. Beiine voltunk min
den kis részletben, tudtunk 
minden mozzanatról. Az épí
tési teendők természetesen sok 
nehézséggel is jártak. Már a 
kezdetnél az épületek vázának 
és paneljeinek a leszállításá
nál az alvállalkozó 31. Allami 
Építőipari Vállalat nehézsége
ket támasztott. Az építkezés
nek ebben a kritikus szakaszá
ban, de később is sok segítsé
get kaptunk a szegedi igazga
tóság vezetőitől, akiknek a köz
benjárása nélkül már a mun
kák beindításakor megtorpan
tunk volna. 

Az építkezés valamennyi 
fontosabb mozzanatát diafilm
re vették, és az ünnepségen 
Meskál György szövegével kí
sérve levetítették. 

Tabajdi György építészmér
nök a főnökség műszaki elő
készítő csoportjának a vezető
je volt az építkezés műszaki 
ellenőre. Mögötte is sok gond
terhelt nap van. 

- Amikor a létszámhiány 
az ütemek tartására vészes ár
nyékot vetett, akkor Tóth 
László, Vincze János, Kozma 
István és Tóth Tibor műveze
tők segítségével mindig sike
rült ütőképes munkacsopor
tokat szervezni a szakiparosok
ból, akik elvégezték a munka
körüktől eltérő feladatokat is 
- mondotta. - Szívvel-lélek-

Felújítás rekordidő alatt 
Debrecenben az igazgatóság 

dolgozóinak sok bosszúságot 
okozott az üzemi konyha zsú
foltsága. Nem voltak jobb 
helyzetben a konyhai dolgo
zók sem, hiszen nekik sem 
volt könnyű a KÖJAL elő
írásainak a betartása. 

A konyha korszer�ítése és 
bővítése halaszthatatlanná 
vált, de ahhoz elő kellett te
remteni az anyagi feltételeket 
és biztosítani a dolgozók ét
keztetését épületen kívül. 

A tmk-munka 1982. novem
ber 15-én kezdődött az Épü
let- és Hídfenntartó Főnökség 
II. sz. építésvezetőségének ki
vitelezésében, három alvállal
kozó közreműködésével. 

- Eddigi pályafutásom leg
szebb és legnehezebb munká
ja volt ez a felújítás -
mondja a fiatal építésvezető, 
Demcsák Ervin. - 1981. de
cemberében lettem ennek a 
nagy létszámú építésvezető
ségnek az építésvezetője. 
Előtte is útt dolgoztam, de 

egészen mást jelent beosztott
ként részfeladatokért felelni 
és mást egy építésvezetőséget 
felelősséggel irányítani. Ter
mészetesen voltak nehézségek 
a kezdeti időszakban, de en
nél a munkánál már egy ösz
szeszokott, jó kollektíva vég
zett minőségi munkát. Ezt az 
átalakítást én egy kicsit vizs• 
gamunkámnak is tekintettem, 
hiszen nem egészen 2 hónap 
alatt végeztünk vele úgy, hogy 
ebből 2 hétig folvamatosan éj
jel-nappal dolgoztunk. Na
gyon össze kellett hangolni a 
különböző szakmunkákat, fo
lyamatosan biztosítani az 
anyagokat. Szerencsére segít
séget kaptunk a rendkívüli 
anyagok beszerzésében és bi
zony sokat jelentettek a sze
mélyes kapcsolatok a TIGAZ
nál. Ennek eredményeként 
kötötték be soron kívül a fő
zőüstöket. lgy december 23-
ára befejeződött a munka. 

Nagy Béláné 

Munkásgyűlés Dunakes§in 

Munkásgylúléssel kezdték az 
új esztendőt a Dunakeszi Jár
műjavító Üzem dolgozói. Var
ga Lajos igazgató, ismertette 
az üzem elmúlt évi eredmé
nyeit, a legfontosabb feladato
kat és gondokat. 

Az idén Dunakeszin nem 
gyártanak új személykocsikat, 
helyette az eddiginél több ko
csit kell majd javítani. Fontos 
követelmény lesz a minőségi 

munka, az anyagtakarekosság, 
és nagyobb szerepe lesz az újí
tásoknak is. . 

Ezután Bősz József szb-tit
kár, felhívással fordult az 
üzem kollektívájához, hogy 
február 26-án rendezzenek 
kommunista műszakot, amely
nek bevételét a szociális léte
sítmények korszerűsítésére for_ 
dítják. A felhíváshoz a mun
kásgyűlés valamennyi részt
vevője csatlakozott. 

kel munkálkodtak saját mun
kahelyük létrehozásán a gép
állomás dolgozói. A munkában 
élen jártak a szocialista bri
gádok. Ezek a kollektívák a 
kommwnista műszakokon több, 
mi1,1t hatezer órát dolgoztak 
társadalmi munkában. A laka
tosok a nyílászárók beszerelé
sével jeleskedtek. A motorsze
relők és gépkocsivezetők a bel
ső úthálózat építésében dol
goztak sokat. A felvonulás 
biztosításához n�yezer hasz
nált betonaljat raktak le, ame
lyeket aztán még három ízben 
kellett áttelepíteni. Dicséretes 
munkát végeztek az esztergá
lyosok és villanyszerelők. 

Az építkezés utolsó fázisá
ban Halász Antalnak, a gép
állomás helyettes vezetőjének 
az irányításával nagy lendü
lettel folyt a környezetcsinosí
tás, a parkosítás és a fásítás, 
amely jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a gépállomás meg
kapta a „környezetvédele
mért" kitüntetést. 

Az új javítóbázison egyide
jűleg 19 álláshelyen lehet gép
járművet javítani a korszerű 
diagnosztikai becendezése!kkel 
felszerelt műhelyekben. Az itt 
dolgozók szociális ellátottsá
gával újabb dolgozók kerültek 
kedvezőbb munkahelyi kör
nyezetbe. 

Az ünnepélyes üzembevétel
kor Parragi Antal munkave
zető, igazgatói dicséretben ré
szesült. Keresztes József víz
vezetékszerelő és Erdei István 
betanított munkás, Tóth Tibor 
művezető, és Lévai Arpád da
rukezelő Kiváló Dolgozó ki
tüntetést kapott. 

Fogas Pál 

Kommonisia 

műszakok 

az idősekért 

A bátaszéki körzeti üzem
fő'F#ökségen a közelmúltban 
kommunista műszakot szer
veztek. A dolgozók egy része 
a szolgálati helyek környékét 
és az irodákat takarította. A 
vontatási üzemegység műhe
lyeiben gőzmozdonyokat ja
vítottak, a kocsiműszaknál a 
teherkocsik futójavítását vé
gezték. Az utazó személyzet 
szabadnapon teljesített szol
gálatot. 

A kommunista műszakért 
járó bért (48 ezer forintot) a 
nyugdíjasok segélyezésére 
ajánlották fel. 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség utazó dolgozói is tar
tottak kommunista műszakot, 
amelynek értéke meghaladta 
a 72 ezer forintot. A pénzt a 
vasutas nyugdíjasok és a f.ia
talok lakásépítési akciójának 
támogatására ajánlották fel. 

A kedvezőtlen szociá�is 
helyzetben levő nyugdíjasok 
s�gítésére ajánlotta fel az el
múlt év végén tartott kom
munista műszakért járó bevé
telt - százezer forintot - a 
székesfehérvári járműjavító 
üzem kollektívája is. A szak
szervezeti bizottság, a főbi
zalmiak és a brigádvezetők 
egyetértésével 132 nyugdíjas 
között ooztotta el a pénzt. 
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A KGS!' és a világgazdaság 
„Kiváló Együttes" kitüntetést kap<!tt 

a mis koki vasutas koncert-/ úvószenekar 
Hazánk számára a KGST-n 

belüli együttműködés az egy
séges világgazdaságban való 
szerves részvételt jelenti. A 
jelenlegi nemzetközi helyzet
ben különösen fontos a többi 
szocialista ország és Magyar-

. ország két- és több oldalú kap
csolatainak erősítése. Nap
jaink bonyolult nemzetközi 
gazdasági feltételei között a 
KGST-n belüli együttműködés 
stabilizáló szerepet tölt be or
szágaink gazdasági fejlődésé
ben. 

A KGST létezése azonban 
nemcsak a tagországok gaz
dasági életét befolyásolja, ha
nem a világgazdaságra is ha
tást gyakorol.. Erről és ezzel 
összefüggésben nyilatkozott 
Oleg Bogomolov akadémikus, 
a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Szocialista Világ
gazdasági Intézetének igazga
tója az „tmcO" című novoszi
birszki gazdasági folyóirat no
vemberi számában. 

Egyenlö jogok„ 

kölcsönös elönyök 

Az akadémikus interjújá
nak első részében rámutatott 
arra, hogy a szocialista gazda
ságok megjelenése többek kö
zött megszüntette a kapitalis
ta monopóliumok egyedural
mát a világgazdasági kapcso
latokban. A Kölcsönös Gazda
sági Segítség Tanácsa tagor
szágainak részesedése a nem
zetközi kereskedelemből vi
szonylag még alacsony, a vi
lágkereskedelmi forgalomnak 
mindössze 9 százaléka. Ez 
megközelítőleg megfelel lakos
ságunk arányának a világ né
pességéhez viszonyítva, de jó
val alatta marad a világ ipari 
termelésében elfoglalt helyük
höz képest. De maga az a tény, 
hogy létezik egy piac, ahol 
fejlett ipari termelés és hatal
mas tudományos és technikai 
potenciál található, lehetővé 
tette a fejlődő országoknak, 
hogy kiemelkedjenek aláren
delt és fiüg•gő helyzetükből 
és széles.köriíen élvezzék az 
egyenlőségen és a kölcsönös 
előnyökön alapuló gazdasági 
kapcsolatok előnyeit a szocia
lista országokkal. 

Körülbelül száz év óta léte
zik egységes világgazdaság és 
a különböző területek integrá
ciójának a foka egyre növek
szik. A múlt század végén ez a 
folyamat egyetlen világpiac 
kialakulásában és különböző 
területeinek monopolizálódá
sában .nyilvánult meg. Ehhez 
adódik napjainkban a globá
lisnak mondott problémák 
egyre nagyobb köre: az ener
getikai és az élelmezési prob
lémák, a világ-óceánok erőfor
rásainak kiaknázásával kap
csolatos és más problémák. 
Ezeket egyes országok elszige
telten nem oldhatják meg, eh
hez koncentrált nemzetközi, 
gazdasági tevékenység szüksé
ges. Az egyenlő jogok, a köl
csönös előnyök és a tervezés 
csak a szocialista országok kö
zött lehetséges. Az ilyen egyez
tetés hiánya a kapitalizmusra 
jellemző energetikai, ökoló
giai és egyéb válságokhoz ve
zet, bár a tudományos ismere
tek és a technikai lehetőségek 
bőségesen elegendőek lenné
nek ahhoz, hogy a fejlődés 
válságmentes legyen. 

A szocialista országok mér
sékelik ezeknek a válságok
nak a hatásait. Vegyük az 
energetikai problémát, amely 
jelenleg a legdöntőbb: a négy 
nagy ipari övezetből - a 
KGST-országok, Nyugat-Eu
rópa, az Egyesült Államok és 
Japán - csak a KGST-orszá
gok azok, ahol az energiaellá
tási nehézségek nem öltöttek 
válság-jelleget a szokásos ve
lejárókkal: a vállalatok bezá
rásával és tönkremenetelével, 
növekvő munkanélküliséggel. 
Sőt a KGST-országok közre
működnek az energetikai hely
zet részleges stabilizálásában 
a világ többi részén, mivel 
egyedül ezek az országok nem 
súlyosbították az energetikai 
világpiac helyzetét importjuk
kal. Saját termelésük és 
együttműködésük lehetővé te
szi számukra, hogy majdnem 
teljesen fedezzék siül�ségletei
ket energiahordozókból. Bizo
nyos mennyiséget ezekből az 
energiahordozókból még szál
lítanak is a kapitalista orszá
gokba, sőt felajánlották a föld
gázszálliitások növelését . 

.. . 

Végül is a gazdasági válság 
és a növekvő világpiaci ver
seny körülményei között a 
KGST-országok egyaránt je
lentenek fontos és biztos pia
cot néhány kapitalista ország 
számára. Ezen a piacon példá
ul Japán a gépek és berende
zések exportjának több mint 
10 százalékát, hengereltáru ex
portjának több mint 13 száza
lékát realizálja. Joggal állít
hatjuk, hog11 a tőkés országok
nak legalább annyira előnyös 
a gazdasági kapcsolatok fenn
tartása a szocialista országok
kal, mint amennyire nekünk. 
Ismeretes, hogy a szocialista 
országokkal folytatott keres
kedelem a nyugat-európai ál
lamoknak 2 millió munkahely 
fenntartását biztosítja, amely 
nem elhanyagolható szám, mi
vel ezekben az országokban a 
munkanélküliség emelkedik. 

A társadalmi hatáson kívül 
van még egy fontos körül
mény, amely befolyásolja a 
nemzetközi gazdasági viszo
nyokat: a KGST új típusú 
nemzetközi gazdasági kapcso
latokat hozott létre, nevezete
sen a külkereskedelem, vala
mint az egyenlő jogokon, a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
tervszerű kapcsolatok terüle
tén. 

A világgazdast'tgnak egyide
jűleg léteznek negatív és pozi
tív hatásai a KGST-országok 
gazdaságaira, amelyeket le 
kell küzdeni. A szocialista vi
lággazdaság képes erre. 

Az ésszerű licenckereskede
lem lehetővé teszi a KGST-or
szágok számára, hogy bizonyos 
iparágakban bepótolják tech
nikai lemaradásukat. így pél
dául a voljski autógyár (V AZ), 
amely olasz licenc alapján 
épült, s nem csupán a hazai 
piacra szállít több túraautót, 
hanem egyik nagy gépkocsi
exportőrré vált a KGST és a 
nem szocialista országokban. 
Egy-egy új termék előállítása 
érdekében történő · licencvá
sárlás azonban gondokkal is 
jár. Az új technológia új anya
gokat, alkatrészeket, szerelési 
elemeket tesz szükségessé. A 
V AZ gépkocsikhoz a karosszé
ria-alkatrészeket például jóval 
gyorsabban sajtolják ki, mint 
a többi szovjet gyárban. Ezért 
a korábbinál rugalmasablb le
mez kellett, aminek kidolgo
zása nem kevés erőfeszítést 
igényel a fémipari szakembe
rektől. Tehát egyetlen új 
technológia megvásárlása eb
ben az autógyárban arra kész
tette a szovjet ipart, hogy a 
kapcsolódó iparágakban az új 
technológiák tucatjait dolgozza 
ki. A szovjet ipar lehetőségeit 
mérlegelve az új gyártás beve
zetését összehangolták a többi 
szocialista országokkal. Nap
jaink!ban a V AZ gépkocsi-al
katrészeknek körülbelül 10 
százaléka az európai KGST
országokban és Jugoszláviában 
készül. 

Egy vállalkozá.8 

bukásának okai' 

Sajnos kevésbé jó tapaszta
latok is vannak. A lengyel saj
tó nemrég elemezte egy olyan 
vállalkozás bukásának okait, 
amely az indulásnál - mint
egy tíz éve - megvalósítható
nak látszott és tömeges nyuga
ti licenc vásárláson alapult. 
Rövid idő alatt számos, kor
szerű üzemet építettek és azt 

sa, s elmulasztották összehan
golni terveiket a szocialista 
országokkal, a devizát csak az 
új technika és technológia be
szerzésére használták fel az el
ső években. Az új üzemek mű
ködtetéséhez továbbra is a tő
kés országokból kellett anya
got és alkatré:,zt importálni. 
Másszóval, a beruházások ahe
lyett, hogy devizát hoztak vol: 
na, egyre növekvő kiadást je
lentettek. S amikor már nem 
volt anyagi eszközük ahhoz, 
hogy nyugati importról gon
doskodjanak, a termelés 
egyensúlya felborult. 

A tőkés gazdaság hatására 
az egymás közötti kereskede
lem révén, a világpiaci árakon 
keresztül is hatást gyakorol a 
KGST-országok gazdaságaira. 
A KGST-országok miközben a 
nemzetközi piacon érvényes 
árakra támaszkodnak, nem 
alkalmazkodnak azokhoz va
kon, hanem lényegesen kiiga
zítják az árakat ilyen vagy 
olyan irányba. Ezek a kérdé
sek néha nagyon élesen me
rülnek fel egymás között, de 
mindig a szol:ialista együttmű
ködés az egyenlő jogok és a 
tervszerűség elvei alapján ren
deződnek. A világpiaci árak 
gyakran erősen ingadoznak és 
minden ilyen ingadozás sokba 
kerül egyik vagy másik állam
cso_port dolgozóinak. A legna
gyobb emelkedést, amely vala
ha is bekövetkezett a világ
piaci áraknál, a hetvenes 
években jegyezték és ezek to
vábbra is felfelé mozognak. 
A KGST-n belüli árak és a 
világpiaci árak között soha 
nem volt még ilyen jelentős 
eltérés. A szocialista országok 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a 
nemzetközi konjuktúra hatása
it enyhítsék. 

Hosszú lejáratú 

KGST-célprogram 

Természetesen mindenféle 
politikai meggondoláson, vagy 
akár a világpiaci árakon ural
kodó spekuláción túl, látni kell 
a mélyebb gazdasági okokat. A 
nyersanyagfogyasztás az utób
bi időben a világgazdaság szá
mára mértéktelen és elviselhe
tetlen arányban növekszik a 
világon. Ezért a KGST-orszá
gok határozott lépéseket tet
tek a „gazdaságos gazdálko
dásra". A KGST hosszú lejára
tú célprogramja a nyersanya
gokra, a fűtő- és tüzelőanya
gokra, valamint energiákra 
vonatkozóan, mindenekelőtt a 
legkeresettebb és a petroké
miában úgyszólvan nélkülöz
hetetlen energiahordozó, a kő
olaj minden eszközzel történő 
megtakarításának szükségessé.: 
géből fakad. Nem kevésbé fon
tos a KGST-országok gazdasá
gi struktúrájának átalakítása 
annak érdekében, hogy a vég
termék egységére eső energia
és anyagköltségek csökkenje
nek. Ez szerepel abban a stra
tégiában, amelynek lényege, 
hogy a gazdaságot hatéko
nyabb pályára állítsák. ,A ha
tékonyság jelenleg az iparo
sodott szocialista országok 
gazdaságpolitikájának a kö
zéppontjában• áll. 

Baranyal Zoltán 

Borsod megyében a diósgyő
ri, az ózdi, a borsodnádasdi, a 
somsályi, a perecesi fúvósze
nekarok megalakulása után 
Miskolcon 1923-ban szervezték 
meg a vasutas fúvószenekart. 
A zenekar a járműjavító kere
tében működött. Tagjai ifjú
munkásokból és ipari tanulók
ból verbuválódtak. 

·Miskolc felszabadulása, 1944. 
december 3-a után, a vasutas 
zenekar ismét dolgozni kez
dett és rendszeresen közremű
ködött a különbi:Yző politikai, 
társadalmi ünnepségeken és 
rendezvényeken. A zenei ne
velés szempontjából is fontos 
tevékenységet végeznek. Részt 
vesznek a város, és a megye � 
politikai rendezvényein, nem
zetközi és nemzeti ünnepsége-
in, családi és társadalmi ün
nepségeken. Évtizedek óta 
rendszeresen adnak térzenét 
Miskolcon és Tapolcán. A 
vasutas dolgozók lakta terüle
teken, településeken közremű
ködnek a különböző rendezvé
nyeken. Részt vesznek a me
gyei és országos fúvószenekari 
találkozókon és az országos 
minősítő hangversenyeken. 

Térzene az új lakótelepen 

A fúvószenekar több alka
lommal adott nagy sikerű 
hangversenyt Budapesten, a 
budai várpalota teraszán és a 
Vajdahunyad-vár udvarán. 
Kiemelkedő szereplésük ered
ményeként Csehszlovákiában 
és Lengyelországban is bemu
tathatták műsorukat. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa által kiemelt zenekar 
változatos műsorral rendelke
zik és színvonalasan tolmá-

Felújították 
a művelődési 

házat 
Az elmúlt év vegen befeje

ződött a hatvani vasutasok 
Liszt Ferenc Művelődési Há
zának felújítása. Korszerűsí
tették a fűtést, a berendezése
ket, tatarozták, festették a 
helyiségeket. A 602 ezer forint
ba került korszerűsítést a vas
utasok társadalmi munkával 
is segítették. 

A gázvezetékcsövek rozsda
mentesítését és festését a Ke
lemen József által vezetett, 
szociapsta brigád végezte el. 
Szabó Lajos brigádja pedig, az 
épület előtti útburkolatot be
tonozta. A művelődési házban 
ebben az évben már jobb kö
rülmények között szórakozhat
nak, művelődhetnek a vasuta
sok. 

Iroda Inti vetélkedő 

A KISZ MAV Miskolci bi
zottsága a közielmúltJban ve
télkedőt rendezett, melyen 6 
cs�pat vett részt. A színvona
las vetélkedő jó hangula•tJban 
zajlott le, mindvégig érdekes 
és izgalmas kérdések váltot
ták egymást. 

A vetélkedőn az építési fő
nökség, a BFF, valamint a kör
zeti üzemfőnökség fiataljai 
szerepeltek a legeredménye
sebben. Az első három helye
zett oklevelet és pénzjutalmat 
kapott. 

Pallai Klára 

csolja a fúvószenekari műve
ket. Műsorukban megtalál
hatók a tiúvószene-irodalom 
klasszikusai, a hagyomá-
nyos művek, valamint a 
mai magyar és külföldi 
szerzők művei. Műsorpoli
tikájukkal jól szol,gálják a 
szocialista művelődést és a 
művészeti célkitűzéseket. So
raikban fizikai és szellemi 
dolgozók, tanulók, zeneiskolá
sok és nyugdíjasok találhatók. 
Néhányan még az alapító ta
gok közül is szerepelnek, akik 
példamutató magatartásukkal, 
fegyelmezettségükkel segítik a 
kollektíva munkáját. 

Heiner Károly. és Kurgyis 
Lajos karmester, Dobos Mar-

git szervező, valamint a zene
kar társadalmi vezetősége is 
nagymértékben segítette a ze
nekar szakmai munkáját, 
színvonalas szereplését, a bel
ső nevelő tevékenységet. 

A minősítések alkalmával a 
zenekar kétszer nyerte el az 
„Aranylant" diplomát: Ezen 
kívül „Szocialista Kultúráért" 
kitüntetésben is részesült. Ezt 
a kitüntetést kapta a fúvósze
nekar három alapító tagja is. 
A múlt év végén pedig eddigi 
eredményes munkájukért „Ki
váló Együttes" cím kitüntetés
ben részesültek. 

Kovács István 

A barátság jegyében 

r 
. 

A szovjet alakulat egyik tisztje elismerő oklevelet nyújt át a 
társadalmi munkában részt vett brigádok vezetőinek 

Bensőséges ünnepségre ke
rüJ t sor a Landler Jenő Jár
műjavító üzemben. A XV. ke_ 
rületben levő szovjet laktanya 
parancsnoksága köszönet.ét fe
jezte ki két szocialista brigád
nak a szovjet laktanyában 
végzett társadalmi munkáért. 

A KLlián György és Kálmán 
András nevét viselő szocialis
ta brigádok - vezetőjük Hriá
gyel Mihály és Kurucz Iván -
kapcsolata a szovjet katoná'k
ka.l több éves múltra tekint 
vissza. E barátság az üzemi 
hagyományolq·a épül, s a fel
szabadulás utáni idő.szakban 
alakult kii, ez először közös 
kultúrmúsorok megszervezé_ 
sében jelentkezett. Az utóbbi 
időszakban a munkakapcsola
tok kiszélesedése is jellemző. 

keLlett megoldani. A szocia
lista brigádok mell.ett több 
hónapon keresztül vállvetve 
dolgoztiak a szovjet 1oatonák. 
Társadalmi munkával, föld
gépekkel segített.ék az üzemi 
óvoda építését és felújítását. 
A tradíciók elmélyülését jelzi 
az is, hogy a minden év:ben 
megrendezésre kerülő kom
munista múszakokon 40-50 
szovjet katoná segíti a műszak 
célkitűzéseinek megvalósítá
sát. 

tervezték, hogy termékeiket a .----------__. ________________ _ A laktanya és a kórház pa
rancsnokai több alkalommal 
keresték meg az üzemet mű
szaki problémákkal, melyek 
megoldását egy-egy szocialista 
brigád vállalta, társadalmi 
munkában. 

A ,társadalmi ünnepek meg
rend�ben is szerepet vál
lalnak a laktanya katonái, 
tisztjei. Ezeken az ünnepsége
ken nagy sikerrel szerepelnek 
a parancsnokság művészegyüt
tesének tagjai. De állandó 
vendégek a szövjet nagykövet_ 
ség munkatársai is. 

A barátságot, a jó kapcso
latot nemcsak a társadalmi 
munkaakciók, a közösen meg
rendezett ünnepségek, baráti 
találkozók fémjelzik, hanem 
elvtársi és emberi kapcsolatok 
is. A hazatérő szovjet katonák 
több év múlva is köszöntik 
baráta�kat, a Landler Jenő 
Járműjavító Üzem dolgO'lóit. 

nemzetközi piacon hozzák for-
galomba. A befolyt összegek
ből törlesztik az építkezések és 
a felszerelések költségeit, va
lamint fizetik vissza a felvett 
hiteleket. A sok licencet meg
vásárolták, de a vállalkozás 
végül is nem az elképzelések 
szerint alakult. Először is nem 
minden vásárlás bizonyult sze
rencsésnek: a tőkéseknek nem 
volt sürgős, hoov a verseny
társak száma szaporodjon, 
ezért egyes esetekben idejét
múlt felszerelést adtak el. Más
részt a vásárlások esetenként 
tervszerűtlenek voltak, s mi
vel hiányzott az ellenőrzés, 
egyre nagyobb méreteket öl
töttek. A beruházások száma 
jelentősen megnőtt. Ugyanak
kor sok üzem nem épült fel a 
kívánt határidőre. Mivel nem 
vették figyelembe a lengyel 
ipar lehetőségeit, elfelejtették 
számításba venni azt a tényt, 
hogy a hazai iparnak nem áll 
módjában az új termékekhez 
szükséges nyersanyagok és al
katrészek folyamatos szállítá-

Hatvanéves a Szovietunió 

Ünnepi megemlékezés és kiállítás Szombathelyer, 

December 29-én emlékeztek 
meg a szombathelyi vasútigaz
gatóságon a Szovjetunió meg
alakulásának 60. évfordulójá
ról. Az igazgatóság, az okta
tási. a számviteli, valamint az 
épület- és hídfenntartási fő
nökségnek dolgozóit tömörítö 
MSZBT-tagcsoport ügyvezető 
elnöke, Sziklai' László mondott 
ünnepi beszédet. 

Az ünnepség keretében érté
kelték azt a tízfordulós leve
lező vetélkedőt, amelyen a fel
sorolt szolgálati helyek 43 szo
cialista brigádja vett részt. A 
brigádok között 15 százalékos 
eredményt ért el, azaz min
den feltett kérdésre helyes vá
laszt adott. A résztvevők Ju
talma: 7000 forint értékű 
könvv- és vásárlási utalvány. 

Ugyancsak ekkor nyitotta 
meg a Magyar-Szovjet Barát. 
Társaság ügyvezető elnöke az 
erre az alkalomra készült ki.
állítást. Egy nagy tanácskozó
terem falait beborító ábrák, 
fényképek, dokumentumok a 
testvéri szocialista állam törté
netét, jelenét és jövőjét mu
tatja be. 

Ezt a kiállítási· anyagot a 
későbbiek során bemutatják a 
szombathelyi vasútállomás be
járók klubjában, az utazókö
zönségnek is. Utána a teljes 
dokumentációt az igazgatósági 
MSZMP-tagcsoporttal közeli 
kapcsolatban álló Tolbuchin 
úti általános iskolának aján
dékozzák. 

Az üzem is gondok elé ke
rült az 1978-80. közötti idő
szakJban, amikor a több miL 
I,ió forintos beruházássa.l épü
lő művelődési ház színházter
mének munkaerő gondjait 

Sárai Nándor 
Landler járműjavító 

Ki tud többet a Szovjetunióról 
Vetélkedó a miskolci körzeti üzemfönökségen 

A miskolci körzeti üzemfőnökség társadalmi és gazdasági vezetői a Szovjetunió megalakulásának 60. évfordulója alkal
mából január 4-én Ki tud többet a Szovjetunióról címmel, politikai vetélkedőt rendeztek a Tiszai pályaudvar szociális létesítményében, az üzemfónökséghez tartozó szocialista brigádok számára. A vetélkedőn 29 brigád vett részt. A színvonalas vetélkedő győztese a gazdasági részleg 
Széchenyi István szocialista brigádja lett. Második a vontatási üzemi konyha Luculus szocialista brigádja, míg a harmadik h�lyezett, a kocsivizsgálókból álló November 7. szocialista brigad lett. 
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ISKOLATÍPUSONKÉNT VÁLTOZIK 

Tanulmányi ösztöndíjak a MÁV-nál 
A társada1mi-tanulimányi 

ösztöndíj alapításának lehető
ségét 1959-ben kormányhatá
rozat teremtette meg abból a 
célból, hogy anyagi táimoga
tásban részesítse az alacsony 
jövedelmű - elsősorban fizi
k.ai dolgozó - szülők felső
oktatási i'ntéZRlényekben to
vábbtanuló gyermekeit, és ez
zel elősegítse a vállalatok 
szakember-utánpótlásának mi
nél jobb, tervszerűbb biztosí
tását. Később, 1969-ben az ösz
töndíjak adományozásának le
hetőségét kiterjesztették a kö
zépiskolás és szakmunkásta
nulókra is. 

A társadalmi ösztöndíj ado
mányozásának alapja kétolda
lú szerződés, melyben a válla

· lat az ösz.töndíjas részére tá
mogatásként - a tanulmányi 
idő tartamára - meghatáro
zott összegű ösztöndíjat folyó
sít, az ösztöndíjas pedig a meg
állapodás szerinti tanulmá
nyok folytatására és a kép
zettség megszerzése után - a 
szerződésben meghatározott 
munkahelyen, a végzettségé
nek megfelelő munkaköl'ben -
legalább ann-yi időre szóló 
munka. végzésére vállal köte
lezettséget, mint amennyi ideig 
a támogatást élvezte. 

A MÁV-nál a társadalmi 
ösztöndíj létesítéséről szóló 
jogsza'bály megjelenése óta -
decentralizáltan - a vasút
igazgatóságok és az üzemek 
adományozhatnak ösztöndíjat. 
Az ösztöndíjkeret elosztását, 
az adományozás irányítását és 
felügyeletét kezdettől fogva a 
MA V Vezérigazgatóság sze-

mélyzeti és oktatási szakosz
tálya végzi. 

A vasút az ösztöndíjak pénz
ügyi fedezetére - amely a ré
szesedési a1apot terheli - a 
harmadik · ötéves tervben 2 
millió forintot biztosított, me
lyet a negyedik ötéves terv
ben 5, majd 6,5 millióra emelt. 
1975-től - jelenleg is - 7 mil
lió forint az ösztöndija,k pénz
ügyi kerete. 

A tanulóknak fizethető ösz
töndíjak összege iskolatípuson
ként változik: 

a) felsőfokú tanulmányokat 
folytatók esetében havi 400-
700 Ft-ig, kivéve a budapesti 
munkahelyre szerződést kö
tők, akik havi 300 F,t-ot kap
hatna·k, 

b) a középiskolákban foly
tatandó tanulmányok esetén 
250-500 Ft-ig, 

c) szakmunkástanulóknak 
250 Ft-ig, egyes szakmákban 
250-500 Ft-ig. 

A rendeletekben meghatáro
zott ösztöndíj összegén felül, 
a vasút különböző kedvezmé
nyek nyújtásáival is igyekezett 
minél több egyetemi és főis
kolai hallgató, szakközépisko
lás és szakmunkástanuló ér
deklődését felkelteni, és elkö
telezni őket a vasút számára. 
fgy például: 

- 1963-tól utazási kedvez
ményt kapnak, 

- 1971-től a sikeresen vég
zett tanévenként ( csak felső
fokú tanulmányokat folytatók
nak) 800 Ft tanszersegélyt ad

nak, 

- 1975-től az utazási ked
vezményt az ösztöndíjasok csa
ládtagjaira is kiterjesztették, 

Befejeződött a tagdíjbesorolás 

- törzsgárda szempontjából 
a tanulmányi időt is beszá
mítják. 

Mindezeken túl, az ösztön
díjat adományozó igazgatósá
gok és üzemek igyekeznek jó 
kapcsolatot kialakítani az ösz

töndíjasokkal már a tanuló
évek aJatt is. Rendszeresen ösz
szehívják, vagy a tanintézet
ben keresik fel őket. Meglbe
szélik a problémákat, konzu
lensek kijelölésével segítséget 
nyújtanak diákköri dolgozatok, 
szakdolgozatok megírásához. A 
nyári termelési gyakorlatok 
megszerivezésével lehetőséget 
adnak a diákoknak, hogy már 
munkába lépésük előtt meg
ismerjék a vasútnak azt a 
szakterületét, sok esetben azt 
a konkrét munkahelyet, ahol 
tainulmányaiik befejezése után 
dolgoznak majd. 

Term!észetesen az is előfor
dul, . hogy az ösztöndíjasok 
szerződésüket megszegik. Ez 
sok esetben tanulmányaik si
kertelensége miatt következik 
te, vagy kötelezettség vállalá
suk ellenére MÁV-on kírvüli 
munkahelyet választanak 

Ilyen esetlben az ösztöndíj
szerződés értelmében a kifi
zetett ösztönrujat és a kedvez
mények értékét vissza kell fi
ze1mdülk. 

Az ösztöndlí,j-adományozás 
bevezetése óta több mint két 
évtized telt el. Ez alaitt töblb 
ezer diák fejezte be tanulmá
nyait a vasút tánnogatásával, 
MAV-ösztöndíjjal. Nagy � 
szük azóta is a vasútnál dol
gozik, megtalálták számításu
kat. 

Dr. Keszler Akosné 

Az arányok a magasr;,bb 
tagdíjosztályok felé tolódtak 

Befejeződött az 1983. évi 
szakszervezeti tagdíjbesorolás, 
amelyet az 1981-ben elért ha
vi átlagkereset alapján állapí
tottak meg. A tagdíjbesoro
lást 222 szakszervezeti bizott
ság, 68 önálló nyugdíjas cso
port és 6 tanulói szakszerve
zeti bizottság végezte el 7914 
bizalmi, illetve társadalmi ak
tivista közreműködésével. 

Az idén a besorolással egyet 
nem értők száma az előző 
évekhez viszonyítva lényege
sen kevesebb volt. A kerese
tek növekedése miatt az ará-

nyak a magasabb tagdíjosz
tályok felé tolódtak. Lénye
gesen, mintegy 4300-zal emel
kedett a 70 forintot, 1300-zal 
pedig a 80 forintot fizetők 
száma. A szervezettségi mu
tató 97,1 százalék. Ez meg
egyezik az 1982. évi adattal. 
Az első félévi szervezettség 98 
százalék volt, 0,9 százalék
kal kevesebb az elmúlt év 
hasonló időszakánál. A szer
vezettségben a budapesti tszb 
területén 1,8, a miskolcin 2,2, 
a pécsin 1,4 és az Utasellátó 
vszb-n 2,2 százalék a vissza-

Az iskolapadban 

A Mechwart AndráR Ipari Szakközépiskola és Szak
munkásképző Intézet az idén is várja a va.c,úti szakmák 
iránt érdeklődő fiatalokat. Szakközépiskolai osztályaiban 
dízel- és víllanymozdony-�erelóket, valamint vasúti táv
közlő és biztosítóberendezési műszerészeket képeznek 
négy év alatt. A szintén négyéves vasútforgalmi szakon 
végzettek képesítését a MAV négy szakvizsgának isme
ri el. A S7.ltkmunkásképző intézetben végzettek három 
év alatt dízel- és villanymozdony-szerelők lehetnek. A 
tanulók, néhány évi szakmai gyakorlat után techrukus
minósítö vizsgát tehetnek. Képriportunk az iskola éle
tébe ad bepiUaaltást. 

(Óvári Arpád relvételei) 

esés. Ennek oka többek kö
zött az, hogy a szervezett dol
gozók száma jóval nagyobb 
mértékben (2644-gyel) csök
kent, mint az -összdolgozók 
száma. 

Az egy dolgozóra eső át
lagtagdríj - az előző évi beso
rolási adatokhoz képest - 3,25 
forinttal növekedett országos 
szinten. Ezen belül a legki
sebb növekedés Záhony terü
letén volt (1,17 Ft), a legma
gasabb emelkedés pedig az 
építési főnökségek szb-inél 
(4,17 Ft). 

A munkahelyek soron következő feladata: 

Beszlimolni 11 Munka 1or vénykönyve 
és a kollektív szerződés Végrehajtásáról 

A 20'1979. (XII. 1.) ;MülM 
számú rendelet 5. §-a értelmé
ben a munkáltató minden év 
elején köteles írásban, részle
tesen beszámolni a kollektív 
szerződés előző évi végrehaj
tásának tapasztalatairól, és azt 
megvitatásra a szakszervezet 
munkahelyi szervének meg
küldeni. 

Az előző évekhez viszonyít
va történt némi változás. Az 

idén nemcsak a kollektív 
szerződés, han.em a Munka 
Törvénykönyve végrehajtásá
ról is számot kell adni az üze
mi demokrácia fórumain. A 
kollektív szerződés ugyanis a 
Munk.a Törvénykönyve válla
lati szintű végrehajtási ren
delkezése. Mindkettő a dolgo
zókat és a munkáltatót közvet
lenül érintő kérdéseket szabá
lyozza, így például a munka
idő beosztását, a pihenőidők 
biztosítását, a végzett munka 
erkölcsi és anyagi elismerését 
stb. 

Miről kell 
számot adni ? 

A beszámolókat a MÁV-nál 
a végrehajtó szolgálati főnök
ségeknél, a vasútigazgatósá
goknál, a vezérigazgatóság 
közvetlen irányítása alá tarto
zó főnökségeknél, üzemelknél, 
hivataloknál, intézeteknél, va
lamint vezérigazgatósági szin
ten kell megtartani. Kisebb 
létszámú egységeknél az ösz
szes dolgozó részvételével 
munkaértekezleten, a nagyobb 
létszámú egységeknél pedig a 
szakszervezeti bizalmiak tes
tületi ülésen tárgyalják a be
számolót. 

MHyen kérdéseiket tárgyal
janak a l:>eszámo.lás során? 
Mindenekelőtt a helyi végre
hajtás tapasztalatai kerülje
nek megvitatásra. Meg kell 
vizsgálni, hogy a munkaügyi 
szabályok mennyiben segítik 
a feladatok elvégzéséhez szük
séges munkaerő biztosítását. 
Mennyiben használják fel eh
hez a jogszabályokban biztosí
tott tanulmányi szerződéskö
tést, akár állami, akár szak
mai, tanfolyami képzés ese
tén. Alka1mazzák-e a vasutas 
dolgozók családtagjainál azt 
az előnyt, melyet a MA V kol
lektív szerződés rögzít. 

Fontos annak megvitatása, 
hogy a MA V kollektív szer
ződés által előírt anyagi ösz
tönzés a kulcs(ontosságú 
munkakörökben milyen hatá,st 
gy'alrnrol a dolgozók stabilizá
lására. Legalább ennyire fon-

tos annak elemzése, hogy a 
rendelkezésre álló munkaerő 
foglalkoztatása hatékony-e, 
vagyis millyen a munkaerő
gazdállkodás helyzete az adott 
főnökségnél. 

Meg kell vitatni a munka 
díjazásával, a bérezéssel kap
csolatos kérdéseket. Igényelni 
kell a dolgozók véleményét, 
hogy bérezésüket hogyan le
hetne ösztönzőbbé tenni. A 
panaszlevelekből arra lehet 
következtetni, hogy ezen a té
ren nincs minden rendben. 
Különösen sok észrevétel 
hangzott el a differenciálással 
kapcsolatban. 

Napjainkban központi kér
dés a munkaidő beosztása: a 

fordulók, s a fordák kialakí
tása, az osztott és az egyenlőt
len munkaidő-beosztás alkal
mazása. Az erre vonatkozó 
szabályokat a Munka Tör
vénykönyve, valamint a MÁV 
kollektív szerződés tartal
mazza. A tanácskozások fel
adata annak vizsgálata, hogy 
a lehetőségekkel hogyan él
nek az adott főnökségnél a 
szolgáil.ati és a dOllgozói érdek 
figyelembe vételével. 

Munkáltatói feladatok 
Több panasz jutott el hoz

zánk a pihenőidők biztosításá
v.al, illetőleg ki nem adásá
val kapcsolatban is. Ennek 
alapszabályai szintén a Mun
ka Törvénykönyvében és 
részletes előírásai pedig a 
MA V kollektív szerződésben 
találhatók. Külön felhívjuk a 
figyelmet a heti pihenőnap és 
az évi rendes szabadsdág ki
adásával kapcsolatos kérdé
sek megvitatására. A heti pi
henőnap és az évi rendes sza
badság a dolgozók pihenését 
van hivatva biztosítani. Ezért 
nem lehet cél - sem a mun
káltató, sem a dolgozó részé
ről - ennek pénzben történő 
megváltása. 

Szolgálati főnökségeinknél 
ezzel kapcsolatban elengedhe
tetlen a helyi tennivalók meg
határozása. Korábban vitatott 
volt a kolilektív szerződés vo
natkozó szabálya. Ez a módo
sításkor megoldódott és ta
pasztalataink szerint ma már 
nem a szabály, hanem a ki
adás körüli gondok jelentkez
nek problémaként. A vezér
igazgatóság ezért ösztönzi a 
közbeváltást a heti pihenőna
pok kiadása érdekében. 

Nem jelent kisebb gondot 
az évi rendes szabadság ki
adása sem a kulcsfontosságú 

munkakörökben. Ezzel kap
csolatban a Munka Törvény
könyvén kívül utalnunk kell 
az 5.11981. (XII. 29.) ÁBMH sz. 
rendelkezésben foglaltakra 
is. Ennek értelmében a sza
badság kiadása munkáltatói 
feladat. A szabadság kiadása 
időpontjainak meghatározá
sánál a dolgozót előzetesen 
meg kell hallgatni és kívánsá
gaii.t a lehetőségekhez képest 
figyelembe kell venni. A sza
badság kettőnél több részlet
ben csak a dolgozó kérésére 
adható ki. A szabadság kiadá
sának időpontját a dolgozóval 
a kiadás előtt egy hónappal 
kell közölni. 

A bizalmiak 
egyetértési jogköre 
A beszámolókban helyet 

kapnak a munkaügyi viták in
tézésének tapasztalatai is. En
nél a kérdésnél a hangsúlyt a 
megelőzésre kell helyezni. A 
felmerülő munkaügyi vitáikat 
lehetőleg szolgálati úton ren
dezzék, hogy ne kerüljön sor 
munkaügyi döntőbizottsági, il
letőleg munkaügyi bírósági 
eljárásra. Ezért a tanácskozá
sokon tárják fel azokat az 
okokat, amelyek a munkaügyi 
vitákat ki váltották. 

Társadalmunk nagy erőfe
szítéseket tesz a megváltozott 
munk.aképességű dolgozók 
helyzetének rendezésére. 
Mindinkább előtérbe kerül e 
dolgozók foglalkoztatása, az 
állapotuknak megfelelő mup
kakörben. Az esetek többsé
gében szükséges az érintett 
dolgozók átképzése, az előírt 
szakvizsga megszerzése, a tan
folyam elvégzése. Az ilyen 
dolgozók helyzeté

.
nek rende

zésével kapcsolatos kérdéseket 
is meg kell tárgyalni a tanács
kozásokon. 

Ismeretes, hogy a Munka 
Törvényköl'lyve széles körl'.i 
jogokat biztosít a szakszerve
zetek l'és:aére. Ilyen többek kö
zött a szakszervezeti bizalmiak 
egyetértési jogköre. A Munka. 
Törvénykönyve végrehajtási 
rendelete 2. §-a értelmében a 

szakszervezeti bizalmi egyet
értése szükséges a dolgozó 
személyi alapbérének megálla
pításához, jutalmazásához, ki
tüntetéséhez, lakástámogatás
hoz, rendkívüli fizetett sza
badság adásához. Nem közöm
bös tehát, hogy a bizalmi ér
demben gyakorolja-e a felso
rolt jogosítványokat, és ehhez 
a feltételek adottak-e. 

Dr. Garabon Sándor 
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Körzeti üzemfőnökség a Nyugatiban 

úl 
A Nyugati körzeti üzemfő

nökség, amely tavaly novem
ber elsején múlt egyéves, nem 
tartozik a MAV „leg"-jei kö
zé. Nem „szíve" ji honi vas
útnak, amint Ferencvárost il
leti a köztudat, de még csak 
nem is a főváros „Nyugati
kapuja", mely jelzővel Ke
lenföld büszkélkedik. Hival
kodhatna ugyan azzal, hogy a 
mai Nyugati pályaudvar, Eifel 
tervezte, patinás nagycsarno
kának majdnem a helyén ál
lott egykoron az az indóház, 
amely elől 1846-ban útjára 
indították az első hazai gőz
vontatású szerelvényt. 

A Nyugati azonban - mert 
ez nem érdem, hanem vasút
történeti tény - ezzel nem 
kérkedik. Megelégszik azzal, 
hogy csak „a Nyugati", ahogy 
a debreceni, meg a szegedi 
utazó, a szabolcsi ingázó, 
vagy a verőcemarosi, monori, 
ócsai, a fővárosban naponta 
munkába bejáró munkás ne
vezi. 

· Tények és igények 

Az üzemfőnökség határai
nak Cegléd felé Pestlőrinc, 
Lajosmizse felé, Pestimre a 
végpontja. Forgalmi;kereske
delmi üzemegységként, a már 
említetteken kívül ide tarto
:lJik még �estlőrinc-Kavics
bánya, Kispest és Kőbánya
teher állomások (mind jelen
tős ipari üzemek kiszolgáló 
helyei) és a fővonal személy
forgalmi kiscentrumai, Kőbá
nya-alsó és Budapest-Zugló 
megállóhelyek. Az üzemfő
nökségnek vontatójármű-tele
pe nincs, a mozdonyok ideve
zényléséről a rákosrendezői 
körzeti üzemfőnökség Hámán 
Kató üzemegysége gondosko
dik. A műszaki egységet itt a 
kocsiszolgálat alkotja. 

Másfél ezernél alig valami
vel több vasutas szolgál az 
üzemfőnökség közvetlen irá
nyítása alatt. A legutóbbi 
munkaügyi felmérések sze
rint az „optimális" létszám, 3 
híján 2200 fő lenne, de a „mi
nimális" munkaerőigény is 
1867 főt tenne ki. A mai mun
kaerő-ínséges helyzetben 
ezekkel az igényekkel talán 
lehetne vitatkozni. A konok 
tényekkel viszont, amelyek a 
főnökség dolgozóinak a tel
jesítményeit jelzik, ne bocsát
kozzunk vitába, mert alulma
radnánk. Túlóráktól feszített 
éjjel-nappali :helytállást tük
röznek, még akkor is, ha itt
ott a minőségi mutatók nem 
érik el a kívánt szintet. 1me 
néhány szám, bizonyítékként. 

A múlt év decemberéig sze
mélyszállításból több mint 260 
milltó Ft bevételt értek el. 
Igaz, a Nyugati pályaudvar 
egy átlagos hétköznapon csak 
110 expressz-, gyors- és sze
mélyvonatot indít és ennél 
kettővel többet fogad. Egy 
ugyancsak átlagos téli napon 
„mindössze" 72 szerelvény 
villamos előfűtéséről gondos
kodik. Érkezett a körzetbe ti
zenegy hónap alatt 50 ezer 
vasúti kocsi rakottan, és fel
adtak majd 30 ezer vagont, 
másfél millió tonnát meghala
dó áruvál. Elenyészőnek tetsz
hetne ez utóbbi teljesítmény
ben az az 5500 kocsiba bera
kott, majd 100 ezer tonnányi 
küldemény, ha nem kill
földnek vette volna az irányt. 

A személykocsi-javító mű
helyben dolgozóknak sincs 
miért szégyenkezniük: a 4 
hetes karbantartást 6350 ko
csinál decemberig elvégezték, 
és a részlegvizsgás javításban 
se·m maradtak el a tervezett 
918 személykocsi alaposabb 
karbantartásában. Az ener
giatakarékosság terén pedig 
számottevő az az egymilldó Ft 
értékű villamos áram, amely
lyel kevesebb fogyott a terve
zettnél 

Tárgyílagos 

főnöki besz,mol6 

A Nyugati körzeti üzemfó
nökség vezetői november 16-
án számoltak be az üzemvite
li munka egyéves tapasztala
tairól a csomóponti pártbi
zottságnak. A beszámoló, 
amelyet Soós Károly üzemfó
nök ismertetett, tartalmában 
és hangnemében tárgyilago-

san elemző és önkritikus volt. 
Nem értékelte túl az eredmé
nyeket, nem kendőzte sem a 
vezetésből, sem a végrehajtás
ból eredő hiányosságokat, 
nyíltan feltárta a visszásságo
kat és azok okait is. 

Többek között megállapítot
ta, hogy az üzemvitel belső 
információs rendszere az új 
helyzetnek megfelelően kiala
kult ugyan, ám az informá
ciók kölcsönös és gyors áram
iása még akadozik az üzem
egységek, de a helyi központi 
csoportok között is. Ok, első
sorban, a mellérendelt veze
tői szinteken, az öntevékeny
ség hiánya. Tény viszont az 
is, hogy az üzemegységek ve
zetői nincsenek könnyű hely
zetben, keresik a helyüket az 
új szervezeti rendszerben. 

A már jelzett munkaerő
gonddal kapcsolatosan is a jó
zan helyzetfeLismerés jelle
mezte a beszámolót, amikor a 
jelenlegi létszám megtartását 
tűzte ki célként. A körzet mű
szaki berendezése, technikai 
felszereltsége adott, számotte
vőbb javulás, beruházás e té
ren nem várható. tgy hát a 
meglévő munkaerővel és tech
nikával kell, szükségszerűen, 
hatékonyabban gazdálkodni, a 
munkafeltételek lehető leg
jobb biztosítása mellett. Egy
részt a munkaszervezést kí
vánják megjavítani az üres
jártok és az indokolatlan je
lenléti szolgálatok csökkenté
sével vagy kiiktatásával, más
részt munkakörök ésszerű ösz
szevonását tervezik. Mindezt 
nem pusztán adminisztratív 
eszközökkel akarják elérni, 
hanem - a részarányos és 
céltudatos anyagi ösztönzés 
mellett - széles körű felwlá
gosítással és meggyőzéssel. 
Ehhez az üzemfőnökség veze
tői igénylik és kérik a körzet 
valamennyi politikai, társa
dalmi és tömegszervezetének 
az aktív segítségét. 

Kiemelten foglalkozott a be
számoló jelentés a körzet ke
reskedelmi tevékenységével. 
Az elmúlt időszak tapasztala
tai szerint e terület problémáli 
legalább olyan súlyosak és 
súlyozottak, mint a forgalmi 
szolgálaté. Annál is inkább, 
mivel a jelek szerint az ez évi 
árufuvarozási feladatok és a 
személyszállítási bevétel vár
hatóan a tavalyi szinten ala
kul. A hatékonyabb gazdálko
dáshoz szükséges saját hatás
körű kiindulási alap pedig 
elsősorban e tevékenységben 
rejllik, a kereskedelemből rea
lizálódhat. Ezért szükséges en
nek leválasztása a forgalom
tól és az egységes, önálló ve
zetés megterémtése, kereske
delmi vonalbiztos beállítása 
és a fuvarozásszervezői mun
kakör „nagykorúsítása". 

Csoda nem történt 

A politikai testület az üzem
főnöki beszámoló jelentést 
egyhangúlag elfogadta. A reá
lis helyzet felismerésből ere
dő, tárgyilagosan értékelő és a 
vezető önbírálattól sem ódz
kodó őszinte szavakat megér
tették, méltányolták. 

- Túl vagyunk az első, ta
pogatózó lépéseken - mon
dotta Soós Károly. - Csoda 
nem történt. De borúlátásra 
sincs okunk. Meg kell értenie 
minden dolgozónknak, hogy a 

g t' 
, 

lépése 

Bércesi Ferenc brigád.veT.etó irányításával a brigád. tagjai for
góvá:i: javítását végzik. 

munkaidőt ledolgozni, a mun
kát ésszerűen, jól megszervez
ni, a hanyagságot, felületes
séget nem eltűrni, takarékos
kod111i munkaerővel, anyaggal, 
energiával, ez mind nemcsak 
a vezetőknek feladata, hanem 
mindenkié. Találja meg min
den ember külön-külön és 
együtt is a helyét. Végezze el 
mindenki, külön és együtt a 
maga dolgát. Ez az egyetlen 
járható út, amelyen haladva 
elérhetjük céljainkat. 

Varga Gyuláné szb. titkár
helyettesnek nem választott 
tisztségéből eredő kötelezett
sége a munkaversennyel és 
szocialista brigádmozgalom
mal való foglalkozás, hanem 
szívügye is. Ezzel ugyan ő 
nem hivalkodik, de szavain 
átsugárzik. Jólesik hallgatrui: 

- Manapság oly gyakori 
beszédtéma az emberek kö
zönyössége, elfordulása a kö
zösségi ügyektől, a magunkba 
zárkózás. Igen, így van ez ak
kor, ha egy társadalmi mun
kaakciót homályos céllal, ru
tinból, tessék-lássék alapon 
szervezünk meg. Am, ha 
konkrét és nemes a cél, mint 
azt a meghirdetett kommu
nista műszakok is bizonyít
ják, ha nem ilyen-olyan pisz
mogásokra, kapirgálásokra to
borzunk, hanem értelmes, 
hasznos feladatokat tűzünk ki, 
akkor van munkakedv, van 
aktivitás, van eredmény. A 
múlt esztendőben 85 ezer Ft 
értékű társadalmi munkát vé
geztek, elsősorban az 56 szo
ciallista brigádunk tagjai. 
Hogy konkrét dolgokat is em
lítsek: 'a vonatkísérők egy-egy 
műszakban vonattovábbításo
kat vállaltak; töobségükben 
irodai alkalmazottak elvégez
ték egy teljes személyszállító 
szerelvény időszakos nagyta
karítását; a műszaki kocsi
szolgálat dolgozói felállítottak 
egy raktárnak szánt konté
nert, és 200 m hosszban utat 
aszfaltoztak; a villanyszere
lők betonlapokat raktak le a 
szabadtéri kocsijavító vágá
nyok mellett. 

Jó iránybah 

Mindez a munkaverseny
mozgalomra is értelmezhető. 
Itt is sokkal több, testre sza
bottabb célprémiumos felada
tot kellene kitűzni, egységen
ként elkülönítve, meghatároz
va a várt teljesítményeket. 

:E:s természetesen, legyen az 
üzemfőnökség vezetőinek meg
felelő, szabad rendelkezésű 
jutalmazási kerete. 

- Milyen tapasztalatokat 
szereztek a munkahely,i de
mokrácia érvényesüléséről? 

- Az szb-nek 15 tagja van, 
és 84 bizalmi tartozik hoz
zánk, 16 főbizalmi köré cso
portosítva, tehát „mennyisé
gében" is tekintélyt érdemlő 
az információs csatornánk. 
Nem panaszkodunk, vannak 
közvetei., de jócskán közvet
len tapasztalataink is. Osz-. 
szességében a munkahelyi de
mokrácia szélesedése és elmé
lyülése jó irányban halad. A 
körzeti üzemfőnökség meg
szervezése óta sok üzemegy
ségben és reszortnál került 
sor vezetői személycserére és 
ez a legtöbb helyen a munka
helyi légkör javulását is je
lentette egyben. Örömmel 
nyugtázzuk, hogy azokon az 
állomásokon és műhelyekben, 
ahol a vezetők átérzik, hogy 
ők politikailag is gazdái, fele
lősei a reájuk bízott terüle
teken dolgozó kollektíváknak, 
ott jóval kevesebb a problé
ma, sokkal nyíltabbak az em
berek, őszintébb, célzatosabb 
a bírálat. 

- Az üzemszervezési és 
üzemviteli feladatokat koráb
ban az szb is napirendjére 
tűzte. Mi volt a cél? 

- A szakszervezetnek is 
alapvető feladata a vezetők és 
dolgozók messze menő segíté
se, de mi némileg túl szeret
nénk lépni a szokványos 
,,csak eddig" kereteken. No, 
nem valamiféle operatív be
avatkozásokra gondolok, ha
nem olyasmire, hogy a gyako
ribb eszmecserék, értékelések 
során, a hozzánk beérkező in
formációs anyag birtokában 
bizonyára több hasznos ta
náccsal tudunk szolgálni 'az 
üzemviteli és üzemszervezési 
munkához. Ilyen alapon java
soltuk például, hogy önálló
sítsanak gyakorlati tapaszta
latokkal is rendelkező mérnö
köt üzem- és munkaszerve
zési munkakörben. De említJ 
hetném az anyagcsoport szük
ségszerű egyesítésére tett ja
vaslatunkat is, szerintünk ez 
is sürgősen megoldandó fel
adat. 

Hosszú távon 

nem járható út 

- Mi az álláspontja az szb
nek azokkal a külön szerző
désekkel kapcsolatban, ame
lyeket az üzemfőnökség veze
tői a dolgozókkal kötnek a 
kollektív szerződésben lefek
tetett· túlóráztatásokon túli 
munkavégzésre? 

Blt6k. � &arpneaveseta munka kilzben 
(Ovút Árpád lelvMelel) 

- Elismerjµk ennek a kény
szerítő szükségszerűségét. Ta

valy 121 dolgozóval kötöttek 
ilyen szerződést, némely mun
katerületen esetenként és 
ideiglenes jelleggel. Hangsú
lyozzuk azonban, hogy a mér
téktelen túlóráztatás semmi
képpen sem lehet tartós meg
oldás a munkaerőgondokra. 
Mert hiába keres havonta kö
zel tízezret egy sarus vagy 
kocsirendező, ha közben idő 
előtt felőrlődik fizikai ereje. 
� mikor élvezze a munkája 
gyümölcsét, ha folyvást szol
gálatban van? Nem! Hosszú 
távon ez nem iárható út. 

M. Llnsval NI 

1983. JANUAB 14. 

42 évi szolgálat után 

Nyu/alomba, vonult 
dr. Horváth Lajos, 

EMLÉKALBUM A MUNKAT.1\RSAKTÓL 
Dr. Horváth Lajos, a szom

bathelyi vasútigazgatóság ve
zetője az év elején nyugállo
mányba vonult. Ebből az al
kalomból első ízben a szom
bathelyi területi szakszerveze
ti bizottságon tartottak ben
sőséges megemlékezést. 

A december 29-i találkozón 
részt vett Szemők Béla, a 
Vasutasok Szakszervezete köz
ponti vezetőségének a titkára, 
Biri Sándor és Kapronczai 
János igazgatóhelyettesek, va
lamint Fehér István, az igaz
gatósági pártbizottság titkára. 

Hajas Endre, a területi 
szakszervezeti bizottság titká
ra a testület és az apparátus 
nevében köszönt el a vasút
igazgatótól. Többek között el
mondotta, hogy dr. Horváth 
Lajos fontos gazdasági, és po
litikai feladatai mellett na
gyon jó kapcsolatot épített ki 
a szakszervezeti és társadal
mi szervezetekkel. Emberi 
magatartásával, szakmai fel
készültségével mindig is pél
dakép volt a vezető és a be
osztott vasutasok körében. 

Támogatta, értette a moz
galom kezdeményezéseit és 
erre nevelte munkatársait és 
beosztottait is. 

Dr. Horváth Lajos 1940. 
szeptember 9-én a Magyar 
Királyi Allamvasutaknál kezd
te meg a szolgálatot Ukk ál
lomáson, üzemi segédtiszt
ként. A tisztképző elvégzése 
után dolgozott Zaláegersze
gen, majd a Vasúti Főosztá
lyon. 1953-tól él a vasi me-

gyeszékhelyen. Az igazgatósá
gon osztályvezető-helyettes
ként kezdte, utána osztályve
zető, 1966-tól az igazgatóság 
helyettes vezetője, 1974. már
cius l-től pedig a vasútigaz
gatói posztot töltötte be. 

Választott tagja volt a vá
rosi pártbizottságnak. 1975-
től öt éven át az MSZMP Vas 
megyei párt-végrehajtóbizott
ságának is tagja volt. 1980-
tól a párt megyei fegyelmi bi
zottságának az elnöke. Szá
mos magas állami kitüntetés 
birtokosa. 

0 

Szemők Béla, a vasutas
szervezet elnöksége és titkár
sága nevében köszönte meg 
a vasútigazgató eredményes 
munkáját és kívánt jó pihe
nést. 

Ugyancsak meghitt ünnep
ség keretében búcsúzott köz
vetlen környezete dr. Horváth 
Lajos vasútigazgatótól. Ja
nuár 6-án a társadalmi és po
litikai szervek, az osztályok 
vezetői, azok helyettesei je
lenlétében Pammer László, a 
II. osztály vezetője köszönt el 
volt vezetőjüktől. 

Ez alkalommal átadták ré
szére azt a fényképekkel, do
kumentumokkal teli albumot, 
amely helyettesi és igazgatói 
pályafutását kísérte végig .az 
elért eredmények tükrében. A 
vaskos kötet tartalmazza azo
kat a változásokat, amelyek a 
nyugat-dunántúLi vasútigaz
gatóság életében történtek az 
elmúlt másfél évtizedben. 

Sz. Jakab 

A vasút volt a mindene 

Hidasi János mozdonyfű-
• tő ruaigyon, szerette a nyolc 

gyermekét, de a legbüsz
kébb Tivadar fiára volt, 
mert egyedül ő választotta 
apja fogliailkozását. 

Hidasi Tivadart 1940-ben 
vették fel a misll©lci jár
műjavítóba lakatostainonc
niak. Ott is dolgozott mint 
mozdony lakatos segéd 
1949-ig. A műhel11ből a Mis
kolc-Tiszai pályaudvarra 
kerüit, ahol rövid i>dő alatt 
megszerezte az ös.5zes szak
vizsgát, majd elvégez�e a 
tisztképzőt is. A tisztképző 
után Diósgyőr államásra 
helyezték. Volt raktánnok, 
viszkereső és árupémz.tá.ros, 
majd polgárvédelmi törz.s
para111csnok is. 

A ivasút vezetői hamar 
felfigyelte1Q a közösség ér
dekéért sokat dolgozó és 
mimdig szót emelő fiatal
emberre és függetlenített 
funkcióba helryezték. KISZ
és pártvon,a,lon, tevékenyke-
dett 17 évig. 1971-ben meg
bízták ,a Miskolc-Tismi pá
lyaJUdvar kereskedelmi fő
nökségének vezetésével. 

A közösség és a vasút ér
dekében vég2Jett munlkája 
során nem ismerte iaz időt 
és a fáraldságot sem. Mum
katársai sziinte álbllalndóan 

EZ/S A 

a mUJnkahelö-'én találták. 
Nemegyszer megkérde:iték 
tőle: - Mondd, Tivada·r. te 
llÚ'kor pihensz? 

Ilyenkor mosolyogv.i csak 
ain1nyit mondott: - R,íérek 
arra még, láthatjátok, még 
nősülni sem volt időtn. 

Hidasi Tivaoort mimden
ki a munkájálna.lk� a hiva,
tásá111ak élő embernek is
merte, olya111J1.ak, iaik.i'Il!ek a 
viasút volt a mindene. Pé1-
diámutató mun,kájáért több
ször részesült különböző ki
tüntetésben. Nyugállomány
ba vonulása alkalmából a 
múlt év november 7-ém :a 
Munka trdemrend ezüst 
fokozatáva1 tüntett.ék kii. 

Kisvárdai János 

VASÚT ... 
A menetjegyek árána!k emelése óta az utazóközönség 

fdkozott ffigyelemmel/ •kíséri a személyisz.állítás minőségének 
változását. A sajtóban, a rádióban és a tv-ben inkább nega
tí'v elójel1I észrevételek ,látnak :napvilágot e témáról - sa,j,nos, 
nem alaiptalanul. Számtalan vezetői intézkedés utasítás a 
politikai és tömegszervezetek agitációs munkája próbálja 
s�teni a személyszálllitás rniinősé�nek javítását, a menet� 
rendszer1I lköz,Jekedést - több-«eVleSebb si'kenrel. 

Egy. llla még ritka jelenségnek voltam irészese a közel
múltban a Savaria expresszen. Buda,pestre utazva az otthon 
elkészátett szendv.icsek e'hfogyasztásához 1kés?Allődtern amikor 
a kalauz belépett a lfilllkébe és udvariasan a jegyek�t kérte. 
A jegyek eillen61'7.ése, kezelése után jó étvágyat és további jó 
lftazást Jdvá111Va távowtt a fülkéből. Természetesen a még 
ru!1R á-ltalános dolog nem maradt megjegyzés nélkül: 

- Ilyen is van? - kérdezi válMZt sem várva egy kö
zépkorú fér1f.i. 

- Igen, eiz is a vasút! 
A „személyszállítás minőségének javítása" fogalomba az 

ilyen és hasoniló apróságok is beletaTtoznak ! Ha mindenna
possá válnak az Llyen udvarias gesztusok, s IRe:llette tiszták 
és kellően fűtöttek lesznek a vonatok - mert az említett eset
ben ezt is r1 Jelbeteltt mondand -, egyire ritkábban halljuk 
majd: ,,osaJc a ;em,lek árát tudták megemelni ..• " 

Mirkm Imre 
Smbat.bel:J 
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Balatonederics-Badacsonytördemic-Badacsonytomaj 

líi\ állomtí\1lk- e? 

Naptárt meghazudtoló téli 
napsugarak zúdulnak a bala
tonedericsi tájjelleget utánzó 
állomásépületre. Nagykabát
ban is jólesik a kései sütkére
zés, mialatt a turistatájékoz
tatót böngészem. Pkos jel: Bü
döskút-Keszthely, négy óra, 
huszonöt perc. Zöld jelzés: Si
postorok-Balatongyörök vas
úti megálló, három óra hu
szonöt perc. Messze van mind
kettő állapítom meg -
még akkor is, ha eszem ágá
ban sincs nekivágni. 

Csönd van idekint és csönd 
az úr odabent. A forgalmi 
irodában Kálóczy Pál szolgá
lattevőt találom. Készségesen 
tájékoztat munkájukról. 

- Kétvágányú az áUomás 
- kezdi. - Tízegynéhány év-
vel ezelőtt még itt rakodott a 
termelőszövetkezet, gyékény, 
répaszelet, bor és egyéb mező
gazdasági termékek kerültek a 
vagonokba. Hetvenkettőben -
éppen akkor kerültem a vas
úthoz - elvégezték az átépí
tést, azóta csupán expressz
áru- és személyforgalma van 
Edericsnek. ILyentájt a vona
tok jószerivel csak a menet
rend miatt állnak meg, de 
szezonban sem hárul ránk el
viselhetetlenül nagy nyomás. 
Bár a Balaton-partnak számí
tunk. A községnek nincs kü
lön nevezetessége, így az ide
genforgalom is elenyésző. 

- Ma már megálló is lehet
nénk - folytatja a szolgálat
tevő. - Ami a kitérővágány 
szükségességét indokolja, az a 
vonatok keresztezése, eseten
ként Tapolca tehermentesíté
se. Tizenkét óránként egy for
galmista és egy váltókezelő 
dolgozik. A Keszthely felé eső 
váltót és a jelzőt magam ke
zelem, a túlsó vége viszont 
messzire, ötszázötven méterre 
van, a biztonsági előírások vo
nóvezetékes rendszerben nem 
teszik lehetővé a központi ál
lítást. 

- Már napok óta esik 
közli Somkúti Szilárd - Ba
dacsonytördemic-Szigliget ál-
lomás szolgálattevője. 
Hallottam a Bakonyban hó-
akadályok is voltak, mi 
nem láttunk belőle egy 
pehelynyit sem. De nem 
is hiányzik, csak gond van 
vele. Ezek a váltak igen ké
nyesek, málházó meg éjsza
kára nincs rendszeresítve. Ha 

s 

·a s 

Rozsnyai László főfelügye
lő, Keszthely áldomás főnöke, 
decemberben nyugdíjba ment. 
A munka dolgoo hétköznap
jait felváltotta a pihenés idő
szaka. 

sötétedés után kezd havazni, - A mi rendelkezésünk 
nekünk kell kimenni tiszta- alá tartozik Badacsonyörs, 
gatni. Ha nem bír vele a szol- Lábdihegy és Badacsonytörde
gálattevő, akikor felszalad a mic - sorolja az állomásne
faluba a pályafenntartás em- veket. Az utolsó név hallatán 
bereiért. Az idevalósia'k be azonban eszembe jut az áthe
vannak osztva, kire páros, ki- lyezett túlórák miatti panasz. 
re páratlan napokon jut a hó- Rögtön rákérdezek. Hogy is 
készenlét. van ez? 

Mondhatni, az állomás kizá- _ Nem általános, de elő-
rólag személy, illetve exp- fordul. Ehhez tudni kt!ll, hogy 
resszáru-forgalomra rendez- a főnöknek úgynevezett gön
kedett be. Teherforgalmunik gyölítési joga van, tehát a 
nincs. Régebben Tördemicen felmerült túlórák megváltását 
is ralkodtaik, de az itteni mun- egy hónappal eltolhatja. Ak
kákat á,tirányították Nemes- kor aztán kiadja szabadnap
gulácsra, illetve Tapolcára. ként, vagy kifizeti. Ez azon-

- Ami a szeinéJyforgalom- ban nem vonatkozik a terve
ra jellemző - folytatja Som- zett pihenőn.apOikon végzett 
kuti SziláTd -, az állomás munlkára, ami a tárgyhónap
vonzás:körzetébe tartozilk Szig- ban száz száza,lékkal elszámo
liget község, ahol tömegesen lásra kerül. Végeredményben 
sorakoznak az üdülőtelkek. a dolgozók nem károsodnak, 
Az összeköttetést minden vo- ha később is, de mindenkép
nathoz autóbuszok biztooít- pen megkapják, ami nekik jár. 
ják. Pár éve még a gyorsvo- - Van igény a túlórákkal 
natok is megálltak nálunk, járó többletjövedelemre? 
ma már többségük átrobog. 
Ezt nem panaszként mondom, - Határozottan állítom, 

hiszen ésszerű menetrend- nincs! A badacsonyi borvidé-

szerikesztéssel megoldották, ken mindenkinek van szőlője. 

hogy a gyorsokat rövid időn Tavasszal metszeni kell, nyá

belül követi a helyi személy. ron permetezni. ősszel meg a 

tgy a távolsági közlekedés szüret igényli a munkaerőt. 

utazóideje megrövidült és a Elfoglaltságot könnyű találni 

közbenső ál.Jomáisok megköze- a vasúton kívül is. 

líthetősége j,s ,kedvezően ala- Késől:fü, amiikor a főnök el-
kult. �ent, Szabó Iván szolgálatte-

Problémáin'kTól is hadd ejt- vővel folytattam a beszélge
sek néhány szót. Ez a vidék tést. Negyven évvel ezelőtt, a 
sem bővel'kedilk személyzet- vérzivataros idókben került 
ben, bizony előfordul, hogy Tomajra. Most ő az állomás 
hosszúra nyúlnak a szolgála- s-zakszervezeti bizalmija. 
tok. A túlórákat viszont nem - Senki nem állítja, hogy 
fizetik ki, hanem átviszik a becsapnak bennünket a túl
következő hónapra. Ha vala- órákkal - mondja. - Az em
melyLkónkinelk elintéznivalója berek azért morgolódnak, ha 
alkad, csalk a kollégája jóin- már túlórázni kell, miért nem 
duLatára építhet. É)n például fizetik ki és miért nem akkor, 
ma egy,ik szolgálattevő helyett amikor esedékes, amikor szá
vagyok itt, holnap nappal mítatnak rá. De voltak ennél 
jövölk . . . nagyobb problémák is, amire 

Badacsonytomajon éppen sikerült kompromisszumot ta-
főnökváltás van. A régi Sü- lálni. 
megen laikilk, helyben nem ka- • Badacsonytomaj a központi 
pott szolg�llati �a�ást. Inkább állítású biztOS11tóberendezésé
od.amegy a1lo�as1 tarta!ékos- vel régóta a korsz&ű állomá-
nak. A helybeliek mondJá'k· a k k .. , , 't v· 

olt f l 't 1- , .. 1 tb *l k. , so oze szarni . 1szont an-
v e ve e i epu e o a ar 
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ű három szolgálati lakás is ki- na 1 eJen, aIDI' or meg m -

tellett volna, de a vasút ki- ködött a kéJbáiny,a, napi száz
adta üdülőnek. Kicsit későn ötven kocsit raktunk. Most 
ér1keztem, a !elköszönő főnölk- havi kilencven csúcsteljesít
nak percek múlva illldul a vo- ménynek számít. Kő helyett 
nata, erert a helyébe lépő Rá- leginlká'bb a pincegazdaság 
kos Csabához fordulok felvi- termékeit indítjuk útnak. 
lágosításért. ő sem idegen, két 
éve ittt szolgál. Tóth Zoltán 

- Első teendőm az áhlo- � 
má.lS rendjének kialakítása 
volt. Felszámoltuk az� erdő
gazdaság rakterületét. A sa
rat, a fahulladékot öisszesö
pörtük és elhordtuk. Meg

- Hatvanéves vagyok. 
jött az idő, hogy átadjam 
helyemet - mondja. 

El- szüntettük az élőrakodást, a 
a rakodót szétszedtük. A .lrerí

tést lemeszeltük. Virágo�tot
tunk, parkosiítottunk. Rozsnyai László Pápán szü

letett. F:desapja 43 évig áhlí
tott.a a váltókat a vonatok
nak. Testvére és ő felváltva 
vitték az ebédet. Ilyenkor 
örültek, ha a sorompót, ké
sőbb a váltókat állíthatták. 
Szinte már gyerekként meg
szerették a vasutat. 

- Pályamunkásként kerül
tem a MAV-hoz - folytatja. 
- Tizennyolc fillérért dol
goztam óránként. S amikor 
Csákánydoroszlón a forga
lomhoz helyeztek, úgy frez
tem: elértem a célomat. Sor
ra megszereztem az előírt 
szakvizsgákat, majd egymást 
követték az újabb állomások: 
Muraszombat', Tarján puszta, 
Veszprém-külső. Voltam táv
írá.lSz, kocsifelíró, és forgalmi 
szolgálattevő. 1945-ben Cell
dömölkre helyeztek tartalé
kosnak, ezután Őriszentpéter
re kerültem forgalmi szolgá
lattevőnek. Szerettem az őr
séget. Gyönyörű vidék, jók és 
kedvesek ott az emberek. 
Mégis többre vágytam. 

1949-ben oktatótiszti tanfo
lyamra került. Amikor elvé
gezte, a szombathelyi igazga
tóság politikai ooztályának 
munkatársa lett. Az ellenfor-

. radalmat követően Tapolca 
állomásra került vonalfőnök
ségi vonailbiztosnak. Újabb 
tanfolyam következett. Elvé
gezte az állomásfőnöki tanfo
lyamot és 1966-ban megbíz
ták Keszthely állomás vezeté
sével. 

tgy alakították fokról fokra 
az állomás arculatát. Ahol ko
rábban vágómarhákat kötöt
tek a kerítéshez, ott már ró- gálatí Hely címet. S miként az 
zsaUugas gyönyörködtette a állomás, a főnök is sokszoros 
szemet. Szétszedték a kocsi- kiváló dolgozó. A Közbiz
rendezők embertelen föld- tonsági Érdemérem és a Haza 
bunkerét is. Szolgálatáért Érdemérem 

Nem álltak meg félúton. arany fokozatának a tulajdo
Noha Rozsnyai Lá.lSzló látszó- nosa. Ez utóbbit kétszer is 
lag nyugodt alkat, alapvetően megkapta. Tulajdonosa a 
türelmetlen is. Valami min- Veszprém megyéért jelvény 
dig hajtotta. Először az állo- arany fokozatának, a Keszt
más arculat.a változott, aztán hely városáért emlékplakett
a szociális körülmények. A nek, a Jubileumi emlékérem
négyes fordulót ,itt vezették nek, és kétszeres kiváló vas
be először. Javult a munka- utas. 
helyi légkör. A dolgozók szí- - A szakmai és a társa
vesen jártak szolgálatba. Ez dalmi munka számomra egyet 
a magyarázata annak, hogy jelentett. A kettőt nem vá
Keszthely állomáson hosszú lasztottam el soha. Mindig tel
évek óta nincs létszámhiány. jességre törekedtem! F:rtek 

- A mi állomásunkon az csalódások is, de ezekről ha-
ország minden rendű és ran- mar elfeledkeztem. Ezzel 
gú embere megfordul szemben a sikerek ITllindig . 
mondja. - Itt van Hévíz, a öiszönöztek. Másképpen nem 
mozgásszervi betegek európai élhet az ember. Jó munkatár
hírű Mekkája, a híres keszt- saim voltak. Öröm volt velük 
helyi Helikon Könyvtár, a együtt dolgozni. 
strand, az üdülők sora. Rozsnyai László állomásfő-

Azt vallja, hogy a színvona- nök átadta a szolgálatot. Im
las utaztatás az állomáson már a szűkebb család: két 
kezdődik. A tiszta utascsar- fia és négy unokája adják 
nok, a sorbanállás nélküli magánélete holnapját. A hé
jegyváltás, a pontos tájékozta- vízi lankákon nyújtózkodik 
tás, a tiszt.a szerelvény nem egy kis szóló. Ott is akad ten
lehet csak állapot. Ennek fo- nivaló bőven. Egy nyugalma
lyamatnak kell lennie. Apol- zott állomá.lSfőnök kalapot 
ták is ezt a gondolatot mind- emel az arra járóknak. 
annyian, és ennek szeLlemé- - ő volt a keszthelyi főnök 
ben végezték munkájukat. - mondják .ilyenkor, akik is-

Tizennégyszer nyerték el az merték. 
.F:lüzem, illetve a Kiváló Szol- Szabó Béla 

KÖZÚT-VASÚTI KERESZTEZŐDÉSEK 

A legfontosabb maga az ember 
Állásfoglalások, viták a sorompók biztonságáról 

Az óév és az elmúlt esz
tendők drámái közé tartoznak 
azok a tragikus kimenet�lű 
balesetek, amelyek a vasúti át
járókban történnek. Közhely
szerű igazság: a vasút zárt pá
lyán - sínen - általában nagy 
sebessége! halad, s e kereszte
ződéseknél a jelzők a vaspa
ripáknak adnak szabad utat. 
A baleseteket, szinte kivétel 
nélkül, a közutakon figyelmet
lenül - vagy ami meg rosz
szabb: a közlekedési szabályo
kat tudatosan megszegő, fogal
mazhatunk úgy is: alkalm,at
lan - vezetők okozzák, még
is ... Ha sok az áldozat (és saj
nos nem ritka a tömegszeren
csétlenség), a MA V felelőssé
gét is rendre felemlítik 

Kié a felelősség ? 

Hogy is állunk e felelősség
gel? Az elmúlt hónapokban 
több fontos fónumon is szo
ba került a szintbeni út- és 
vasúti átjárók biztonságának 
fokozása: megvitatta szakszer
vezetünk, a SZOT határozott 
és összehangolt mtézkedéseket 
igényelve-javasolva fordult a 
kormány illetékes elnöknelyet
teséhez, s interpelláció hang
zott el a Parlamentben, az or

szággyűlés téli ülésszakán. 
Mindez érzékletesen tükrözi a 
társadalom igényét-követelé
sét. 

,A Vasutasok Szakszervezete 
ti'bkárságának ' álláspontja 
1982. október 12-én fogalma
zódott meg. Elsőként abból 
idézünk: ,, ... Különösen a tö
megközlekedést bonyolító au
tóbusz.balesetek; miatt merült 
fel a kétség a közvéleményben, 
hogy a vasúti átjárók jelenlegi 
biztosítási módja (fénysorom
pó) nem megfelelő ... Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a biz
tonságot fokozó intézkedések 
ne a közvélemény hangulatán 
és ötletein alapuljanak, hanem 
a szakemberek által műszaki
lag kidolgozott, a közlekedés 
ergonómiai követelményeit is 
kielégítő, valamint a nemzet
közi közlekedési gyakorlatban 
már beváit biztonsági módoza
tokra tekintettel kell dönteni. 
A jelenleg hatályos 1980. évi 4. 
5, 6-os Tvr-kel csatlakozunk az 
1968. évi november 8. 1!1apján 
Bécsben aláírt közúti jelzési 
egyezményhez . . . Kétségtelen 
tény, hogy különböző műszaki, 
technikai megoldásokikal a 
szubjektív tényezők szerepét 
jelentősen csökken.teni lehet. 
Kérdés azonban, hogy a jelen
legi gazdasági körülményeink 
között ez az út mennyire jár
ható. Különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a tervezett in
tézkedések és javaslatok egy
értelműen a bfatonság fokozá-

sát, ne pedig a felelősség áthá
rítását szolgálják." 

Az érdekeltek részvételével 
megtartott, vezető szintű meg
beszélésen megállapították. 
hogy az illetékes tárcák eddi
gi intézkedései segítették a 
vasúti, közúti kereszteződésen: 
közlekedésbiztonságá,nak javí
tását. Szükséges azonban a 
teendők jobb összehangolása, 
az áll.ami, tanácsi szervek jobb 
együttműködése, a szakszerve
zetek bevonása és segítése az 
intézkedések végrehajtásában. 
A KPM elrendelte e kereszte
ződések forgalombiztonságá
nak felülvizsgálatát - erre no
vembenben sor került -, s a 
Belügyminisztérium is intézke
dési tervet készített, melyhez 
csatLakozva a MAV és a Volán 
részletes végrehajtási tervet 
dolgozott ki. 

A Partamentben 

... Az országgyűlésben., mint 
ismeretes, az idei év költség
vetéséről vitáztak a képviselők. 
A forgalombiztonság fontossá
gát erzékelteti, hogy eközben 
- a költségvetési vitát köve
tően - hangzott el dr. Mátay 
Pál Fejér megyei képviseló 
Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi mimszterhez intézett 
kérdése: milyen további intéz
kedéseket kíván tenni a tárca 
és az illet.ékes vállalat.ai a köz
út és a vasút keresozteződésé
nek közlekedési biztonsága ér
dekében? 

Néhány kiragadott részlet a 
miniszter válaszából: 

- A vasúti és közúti keresz
teződések biztonságának foko
?ására 1975 ota egymilliárd fo
ri71ltot fordítottuk. Biztosító be
rendezéseink. műszaki színvo
nalukban és mennyiségükben 
semmilyen. vonatkozásban sem 
maradnak el az európai szint
től. Az országban 6619 vasúti 
átjáró van, ebből 1229-en ke
resztül menetrendszerű autó
buszközlekedés halad. Mind ;:i 
1229 sorompót a rendőrkapi
tánys�gok, a megyei tanácsok, 
közlekedési szakembereknek, 
vasutasoknak szűkebb bizott
ságai a helyszí.nen megvizsgál
ták. Ez a helyszíni szemleso
rozat november 30-val véget
ért. Újólag folyamatba tettük 
ezektnek a minősítését és ez 
alapján fogjuk meghatároz-ni, 
hogy hol kellenek újabb kie
gészítések, hol kell a fényso
rompó mellett fizikai gátat is 
alkalmazni, fél�orompót ... 
Az úgynevezett belátási, lát
hatósági viszonyokat is a hely
színi szemlék eldöntik; ahol 
szükséges - még ha kellemet
len is - fákat is ki fogunk 
vág.ni, mert a fák élete nem 
annyira fontos, mint az embe
reké. 

A belügyminiszter elrendel
te a vasúti átjárók fokozott és 
folyamatos ellenőrzését a köz
lekedési rend szempo.ntjából. A 
Belügymill1.i.szténiummal köiö
sen korszerűsítjÜk a gépjár
művezető-'képzést. Műszaki vö
.nalon rengeteg javaslatot, öt
letet kaptunk a lakosság leg
különbözőbb személyiségeitől, 
hetet közülük - kísérleti stá
diumban - már bevezettünk. 
útfelfestési és domborzati ki
képzési kísérletek is több he
lyütt vannak. Az ország több 
helyén beálilítottunk fényvJsz
szaverőket, nagyobb felületen 
is a jelenleginél, és parallel
visszaverőket is egyes autóbu
szoknál. 

Szárazrét után 

A technikai, jogi, hatósági 
intézkedések nagyon fontosai
a biztonság fokozása érdeké
ben, azonban az alapvető kér
dést önmagukban nem oldják 
meg. Az alapvető, a meghatá
rozóan eldöntő az emberi té
nyező. F:s e téren sajnos azt 
kell mondanom, hogy kritikus 
a helyzet. ,A közlekedési fe
gyelem, ·felelősségérzet sokszor 
szinte érthetetlenüI és felfog
hat.at1anul laza. A halálos bal
eseteknek a többségét, több 
mint kilencven százalékát -
közötte a tömegszerenrsé_!len
ségeket is - emberi hibák, 
bűnök és mulasztások ok6zzák. 
Szinte hihetetlennek tűnő, de 
mégis valós tények: a fehér
vár-szárazréti baleset óta 136 
esetben törtek át sorompót, 
vagy rongáltak meg súlyosan, 
döntöttek ki fénysorompó-osz
lopokat gépjárművek. Továbbá 
egy ,napon 641 vasúti átjáróban 
megfigyelést végeztünk, 927 
gépjármű hal.adt át a piros 
jelzésen. Nem akarok jelzőket 
keresni ennek a felelőtlenség
nek az ecsetelésére. A legfon
tosabb, leghatékonyabb bizto
sítóberendezés vagy biztonsá
gi rendsizer maga az ember, az, 
aki vezeti a gépkocsit. Azon 
kell munkálkodnunk, hogy 
ezeket az embereket neveljük, 
közlekedési kultúrájukat, in
telligenciájukat fejlesszük. 

Ekkor hangzott el: az or
szággyűlés közlekedési és épí
tési bizottsága tavaszi ülését 
ennek a témáinak szenteli. 
Feltehetőleg másutt is taglal
ják majd a további tennivaló
kat, s a közlekedés biztonságá
ért felelősek érdemben cselek
szenek. Mi, vasutasok, e ked
vezőtlen kép javításához azzal 
járulhatunk hozzá, hogy ahol 
rajtunk múlik, még kevesebb 
hibát vétünk, s következetesen 
betartjuk - egyszersmind be
tartatjuk - a biztonsági elő
írásokat. 

-földes -

Selypen befejeződött 

a cukorrépa_kampány 
A vasúti átjárók közlekedésbiztonsága 

Január 9-én a selypi cukor
gyárban befejeződött a .répa 
feldolgozása. Os.szesen 374 818 
torma répát dolgoztak fel, 
majdnem 25 ezer tonnával töb
bet, mint 1981-ben. A ikampány 
idején az állomás dolgozóinak 
a munkáját tizenhat vasutru; 
nYUgdíjag segítette. Bárcázói és 
raktárnoki teandolret 1áttak el 
A cukorgyárban a nyugdíjasok 
kocsirendezőként tevékenyiked
tek. Helytállásukért a gyár ve
zetői elismerésüket fejeztiéll 
ki. 

Előadás Debrecenben a KTE helyi szervezetének 

rendezésében 

-A Hajdú-Bihar megyei köz
lekegésbiztonsági hét kereté
ben a Közlekedéstudományi 
Egyesület debreceni szervezete 
napirendre tűzte a közút és a 
vasút szintbeni keresztezései
nek közlekedésbiztonságát. Er.:: 
ró! tartott előadást Erdőhegyi 
György, a debreceni igazgató
ság osztályvezetője. 

Az előadó bevezetőjében 
emlékeztetett az elmúlt tíz 
esztendő tragikus eseményeire. 

A kereszteződésekben történt 
balesetek következménye: 114 
halott, sok sebesült, és ponto
san szinte fel sem becsül'ftető 
anyagi kár. A. balesetek, ütkö
zések elkerülhetők lennének a 
kevésbé fontos útátjárók meg
szüntetésével, kétszintű ke
resztezések kiépítésével és a 
meglevő keresztezések tökéle
tes biztosításával. A két
szintű keresztezések építésé
nek egyelőre pénzügyi aka-

-------------------·--------� dályai is vannak. Csökkenteni 
lehet azonban a veszélyhely-

•• 

Ures szolgálail lakások 
iLalklásgondokikat lkÜISzködő vasuta.sOik panaiswlják mosta

?álb�, !hogy sok szolgálati lakás évekig iiresen áll, mert az 
illetékesek nem ut.aljáik azokat ki az ar.ra jogosult.aknak. 

Se.lMP álilomáoo.n például Csík Béla állomásfőnök már 
1�8-0-.ban nyiugd.í!jba ,vdniuJ.t, és ellköltözött a községből. Szol
galati lakását azonban nem adta át mert a MA V által fel
kánált összie�t kevésnek találta. Per;s ügy •lett belőle amelyet 
az egy,koI1i átHomásd'őnö.k nyert meg, és a vasútnak fizetnie 
ke11ett. "A négy5z)olblás lakás azonban ma is üres. 

•A szomszédos Apc-Zagyva.szántó állomás főnöke is el
költözött �1 évwell ezelőtt, de swlgálati lakása az.óta is 7-árva. 
Bizonyára akadna vasutascsalád, amely örömmel birtokba 
venné! 

Néhány év.vel eze'J.6tt Pá.sz.tó áll� is megüresedett a 
fónőkf lakás, Ide !hosszú ideig senltinek sem utalták ki, pedig 
egy lfiiatal vas.utas !házaspár igényelte. Klétévi várakozás után 
költfüJhettek csak be. 

Vajon kik és miért szabnak ilyen antihumánus, gazdasá
gossági szempontból sem méltányolható hosszú türelmi időt?! 

Sz. F. 

zetet jó útburkolatokkal, a 
vasúti pályára való rálátás • 
biztosításával, valamint a meg
bízható biztosítóberendezések 
telepítésével. 

Hazánkban 1974-től az útát
járók egyharmadát megszün
tették. A megmaradt 6618 vas
úti átjáróból 3474 biztosított. 
A műszaki biztosítottsági 
arány 44 százalékos. Ez világ
viszonylatban is kedvező, hi
szen az NSZK-ban 49, az USA
ban 20, Japánban pedig 58 szá
zalék. 

Az előadás után a magán
autósok hallhattak hasznos ta
nácsokat a vásúti átjárók biz
tonságos megközelítéséről. 
Mindezt diaképekkel és hely
színi fényképekkel illusztrál
ták . 

Dobos Péter 
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Tufl,juk, mégis nehéz lemondani róla 

A dohányzás káros szenvedély 
„A dohányzás káros az 

egészségre!" - olvashatjuk a 
naponta vásárolt cigaI"€ttás do
bozokon, az újsá,gokban, és 
hallhatunk erről a témáról a 
rádióban és a különféle egész
,ségügyi előadásokon is. Tisztá
ban vagyunk szervezetet rom
boló hatásával, mégis rágyúj
tunk a bőséges ebéd után, a 
presszóban, az értekezleten és 
a szellemi munka közben. Az 
aktív dohányosok a cigarettá
zás vélJt ikedvez.ő hatásaival 
magyarázzák szenvedélyil!ket. 
Segít az álmosság leküzdésé
ben, fokozza az emésztőmiri
gyek és a belek működését, a 
hasi erek szűkítésével növeli 
az agy vérellátását stb. 

A valóság azonban ennél 
sok!kal lehangolóbb. Egy ame
rikai felmérés szerÍll1t 100 ezer 
lakosból egy év alatt a nemdo
hányzók közül 12,8 ember kap 
tüdőrákot, az alkalmi dohá
nyosok közül 19,8, a szivarozók 
közül 13,1, a pipázók közül 38,5 
és a cigarettázók közül 127,2. 

A dohányosok veszé1'yeztetett
sége tehát tízszerese a nemdo_ 
hányzókénak. 

Egy erős dohányos szerveze
tében óránként 0,01-0,02 g ni
kotin jut be. A halálos adag en
nek háromszorosa; 0,06 g. A ni
nikotin olyan mértékben ront
ja a tüdő légmegtartó képes
ségét, hogy a doháinyzás elha
gyása után 2-3 hónap múlva 
áll csak helyre az egyensúly. 
A J1ikotim és a dohány égése
kor keletkező kátrá,nyszárma
zékok ajak, légcső és tüdőrák
kieltő hatását mindenki ismeri. 
Nemcsak a dohányzókat fenye
geti azonban veszély, hanem a 

környezetében levő embere
ket-is. A dohányzás sorá111 két
féle füst keletkezik. Az egyik, 
amit a dohányzó leszív, majd 
kifúj. A .másik a parázsló 
cigaretta, szivar vagy pipa 
füstje, ami kiözvetlienül kerül a 
levegőbe. Ez az úgynevezett 
mellékfüst, amelyben sokkal 
több a mérgező anyag, mint a 

ARCOK EZÜST KERETBEN 

főfüstben. A dohányzók több
sége ugyanis füstszűrős ciga
rettát szív. A levegőben lebe
gő füst olyan anyagokat tar
talmaz, amely megakadályoz
za a nyálkahártya öntisztulá
sát. A szennyezés idült hörg
hurutot is okozhat és a szer
vezet a rákkeltő anyagokat -
Benziprén, Nitrozoamin - sem 
tközömbösíti. 1Egy füstös helyi
ségben a nemdohányzó és a 
doháinyos is annyi illitrozo
amint szív be, amen111yi 35 fil
teres cigaretta elszívása után 
jut a szervezetbe. 

·Az állandó dohányfüstben 
való tartózkodás a nyálkahár
tyára, a siemre és a hangsza
lagokra gyakorolt •közvetlen 
káros hatásán kívül gyengíti :'! 

szervezet általán-0s védekező
képességét is. Hajlamosít a ko
rai érelmeszesedésre és lassít
ja a :reflexek-et. A dohányzás
ról tehát, egészségünk érdeké
ben érdemes lemondani! 

Dr. Horváth Edit 

Szeretet nélkül nincs gyógyítás 

Dr. Dömmel Márta, a pécsi 
MA V Rendelőintézet egykori 
laboratóriumvezető főorvos.a 
1969 végén ment ny,ugdíjba. A 

Szombathelyen élő, nyokvan
esztendős orvos egyik úttörője 
volt a cuko!'lbetegslég elleni 
harcnak a MA V-nál. 

- 1937-ben lettem vasúti 
orvos Pécsett, és azonnal hoz
zákezdtem egy laboratórium 
felállításához - emlékezik a 
IRla is fáradlhatahlianul tevé
kenykedő asszony. - Nagy 
lelkesedéssel kezdtem a gyó
gyító munkát. Ham.a.rosan el
készült a magam tel"Vezte ké
miai fülke bútorzata a pálya
mesteri szakasz asztalosműhe
lyében. Német gyártmáiny'li 
centrifugát is szereztem és ki
dolgoztam a cukartbetegség 
megállapí.tásához szükséges ru
tinvizs,gálatok módszerét. Ak
kor meg nem volt KőJAL, 
ezért szükségét éreztem, hogy 
elvégezzem a közegészségügyi 
kurzust. A kísérleteklhez ten
gerilmalacot is tartottam. A la
boraitóri um a vasúti resti mö
götti teremben volt. Nehéz kö
rülmények között végeztem az 
egészségügyi munkát. Hamaro-

san megérlelődött bennem a 
gondolat, hogy rendszeres szű
rővizsgálatokkal eredménye
sebben lehe.tne harcolni 'a cu
korbetegség ellen. 

A szűrésre azonban csak 
úgy kapott engedelyt, ha azt 
a háromórás rendelési idő ailatt 
el tudja végezni. A vü:sgála
tok.hoz szükséges vért ezért a 
rende1és megkezdése előtt vet
te le a b-etegektől. 

- A második vi>lá,gihá'boru 
alaitt sok gondot okozott a 
gyógyszerhiány - folytatja. -
Gyógynövénytalblettákkal és 
egyeb módon gyógyítottuk a 
betegeket. Az ehső elismerést 
a MA V-kórház igazgató főor
vosától kaptam egy előadás 
után, amelyen a vasúti Ol'VO

sok a cukorbetegek ellátásáról 
számoltak be. Én a második 
felszólaló voltam. A hatezer 
esetről készített statiszti:kám 
alapján s.zámol,tam be tapasz
talataimról. Nagy eliis,merést 
arattam. Ezután minden anya
gi és orv�i segítséget meg
kaptam a további munkám
hoz. Késqb:b Pécsett is rendez
tünk tapasztaJatcserét, amely-

Nyugdíiban a főorvos 
Tizenkét évig volt a záhonyiak 

közegészségügyi és járványügyi felügyelője 

Harmincnyolc évi gyó
gyító munka után a közel
múltban vonult nyugdíjba 
dr. Váradi Jenő főorvos, 
Záhony közegészségügyi és 
járványügyi felügyelője. 
Egészségügyi munkáját 
Kisvárdán kezdte, majd 
Mándokon lett körzeti or-

. vos, de egyben ellátta a 
vasúti pályaorvosi teendő-
ket is. 

- Rövid idő alatt megis
mertem a vasutasok életét, 
hiszen sokat jártam Zá
honyba is - emlékezik a 
főorvos. Figyelemmel 
kísérhettem az átrakó fej
lődését, a vasutasoknak sok 
felvilágosító előadást tar
tottam. Az én javaslatomra 
kapott a záhonyi körzet 
mentőt, és kezdeményez
tem az orvosi rendelő, la
boratórium létrehozását is. 

A megye vezetőinek ja
vaslatára tiszti orvosi vizs
gát tett, majd hat évig az 
Egészségügyi Minisztérium
ban dolgozott. Budapestről 
azonban mindig visszavá
gyott Szabolcsba. úgy érez
te, hogy neki gyógyítani 
kell. Hamarosan Nyíregy
házára került osztályos fő
orvosnak, majd ismét Mán
dokon nyitotta meg rende
lőjét. 

- Mándokon kívül Eper
jeske és Tiszamogyorós is 
hozzám tartozott - folytat
ja. - Néha hat községben 
is helyettesítettem. Kerék
párral jártam a falvakat 
1969-ig. Ekkor neveztek ki 
főfoglalkozású közegészség-

ügyi es járványügyi fel
ügyelőnek Záhonyba. Eb
ben a beosztásban dolgoz
tam nyugdíjazásomig. 
Nyíregyházáról jártam na
ponta a munkahelyemre. 

Dr. Váradi Jenő nemcsak 
kitűnő orvos, hanem aktív 
közéleti ember is. Tizenöt 
éve tagja a Hazafias Nép
front elnökségének, ezen 
kívül TIT-előadó és tanács
tag. Munkásságát több ki
tüntetéssel is elismerték. 
1981-ben a Munka Érdem
rend ezüst fokozatával tün
tették ki. 

Mivel foglalkozik 
majd a pihenés éveiben? 

- Most már lesz időm az 
unokákkal is foglalkozni, és 
többet lehetek majd a Csá
szárszálláson lévő telke
men. Apolom,a szőlőt és a 
gyömölcsöst. Ez jelenti 
majd az igazi kikapcsoló
dást, a pihenést. 

Súigyényi Bertalan 

re sz'inte az ország minden ré
széből érkeztek orvosok. 

- Milyen körü1mények kö
zött végezte munkáját a fel
szabadulás· után? 

- 1947 nyarán, a Rét ut
cáiban megnyíl.it a pécsi MA V 

Rendelői.Jn.tézet. Ezáltal lén�e
gesen jaJV'ult a vasutasok egész
ségügy,i ellátása, de az épület 
hamaTos-an kicsinek bizonyult. 
1954 őszén új, tá,gas, modern 
rendelőintézetet kaiptunk a 
Szabadság utcáiban. Lehetőség 
nyíl,t több szakrendelés beve
zeilésére, és tiilbb korszerű or
vosi műszerrel is gyarapod
t1.11I1k. özvegy Sánd0:rfiné sze
mélyében kitűnő munkatársat, 
asszisztenst kaiptalR'l. 

özv. Sándorfiné, Márfa nő
vér már szintén nyugdí�as. 
így emlékezik a főorvosasz
szonnyal együtt ,töltött évek
re: 

- Szeretet néLkül nincs gyó
gyítás! M�nden reggel ezekkel 
a szavakkal köszönt, amikor 
belépett a rendelőbe. Sokat és 
lelkesen dolgozott. A rendelő
ből a fekvő betegek!hez veze
tett az útja. Az ő ötlete volt 
az üzemi vándol'lfogász.at be
ve?.etése is. Minden hóniapbain 
más-más s-zolgiálabi helyet, üze
met látogatott meg. Ezt a szol
gáltatásit társadalmi munká:barn 
végezte, pedrig neki is férje és 
három gyermeke volt. Gyak
ran tartott előadásokat a vá
rosolklban és fulvak!ban. A be
tegek rajonigitaik érte. 

Dr. Dömmel Márta ma is fá
radlha,tatlanw dolgozik. Doku
,mentumo.k.ait; gyűjt a 600. éves 
Pécsi Tudomáinyegyiet.em lhon,
ismereti, történelemtudomán�i, 
valamint biológiai és termé

szettudományi anyagához. Ezen 
kiívül ápolja, rendszerezi fér
je, dr. Cholnoky László pro
fesszor életművét, szellemi 
hagyatékát. 

Klencz Tiborné 

Qrvos legyen a talpán, aki 
Szedlicskó Antal raktá

ro.s,t egészséges embernelk nyil
vánította volna, amikor hét
rét görnyedve belépett a ren
delőbe. 

Egy ötvenéves ember pana
szait az. orvos másképpen 
mérlegeld, mint a fiatalokét, 
de Szedlicskó nemcsak gör
nyedezik és jajgat, amikor a 
rendelőbe lép, hanem lázas is. 
A 39 fokot mutató hőmérőnelk 
pedig hinni kell. 

Szedlicskó leggyakrabban a 
hasára panaszkodik Az orvos 
már végig sem hallgatja, 
azonnal írja a receptet és dié
tás étkezést javasol. Legutóbb 
pedig fontolóra vette a kór
házi beutalást is. 

- Ah, kedves doktor úr -
tiltako2Jik Szedlicskó -, rend
be jövök én két-három nap 
alatt, aztán most már igazán 
ráparancsolok az asszonyra, 
hogy csak olyan ételeket főz
zön, amit a doktor úr javasol. 

Korszerűsítették a vonatkísérő 
laktanyát 

Jobb körülmények lcözöH pihenhet 

az utazószemélyzet a Déli pályaudvaron 

Budapest-Déli pályaudva- lett a harmadik emeleten ta
ron a régi lépcsőházon ke- lálható a <vontatási laktanya, 
resztül lehet megközelíteni a melynek korszerűsítése folya
második emeleten található matosan történik. A vontatási 
vonatkísérő laktanyát. Belép- személyzet elhelyezése mellett 
ve, rögtön szembetűnik, hogy itt öt szobát alakítottak kii 
jelentős változás ment végbe. állomási és műszaki dolgozók 
Az elmúlt években sok kriti- részére, ideiglenes munkás
ka érte ezt a laktanyát, a szo- szállás címén. 
bák berendezése, a kopott A szobákban itt is ágyne
bútorzat miatt, s a tisztaság műtartós heverők találhatók. 
is kifogásolható volt. Praktikus ruhás szekrény áll a 

A nem régen festett szo- dolgozók rendelkezésére. Nyá
bákban a vaságyak helyett ma ron a betűző napfénytől söté
heverők találhatók. A helyi- títő függöny védi az éppen 
ségeket, három szoba és a pihenő dolgozókat. Étel me
tartózkodó kivételével, szép legítésére egy közös helyiség 
műanyag padló teszi még ott- áll a rendelkezésre. Aki tu
honosabbá. Egyes helyisége- dásszomját akarja kielégíteni, 
ket átalakítottak, kulturál- az az állomás felvételi épüle
tabb a W. C. és a fürdő. tében található könyvtárból 

Horváth Mária jegyvizsgá- könyvet is tud kölcsönözni. 
ló, a szombathelyi telepállo- Az �pp otthon tartózkodó 
más dolgozója és Katona Zsu- Rosta Csaba Vlillanyszerelő, 
zsa jegyvizsgáló, a pécsi te- hőközpontos dolgozó elmond
lepállomás dolgozója elmond- ja, hogy már tizennégy , hó
ta, hogy a laktanyával - meg napja lakik a laktanyában. Az 
vannak elégedve, habár az éj- újjáalakított szobák kényel
szaka járó gépek, néha za- mesek. ,,Az állandó lakók kö
varják a pihenését. zött jó kollektíva kovácsoló-

A vonatkísérő laktanya fe- dott össze." 

Üdülőpark társadalmi munkában 
A vonyarcvashegyi MA V

üdülő és a helyi tanács ötle
te alapján a múlt esztendő
ben nagyarányú társadalmi 
munkát végeztek a szombat
helyi igazgatóság vasutasai az 
üdülőhelyen. 

Az ötletadók javasolták 
ha lehetőség van rá - az 
üdülő melletti részen a Bala
ton felé egy parkot létesítse
nek. A vasútigazgatóság a 
vontatási üzemegységeket és a 
sqproni vontatási főnökséget 
bízta meg a feladattal, illető
leg ezek szocialista brigádjai 
vállalták a parképítést társa
dalmi munkában. 

Kezdetben a feladat aka
dályba ütközött. A javasolt 
tér bútorok formatervezése 
ugyanis számottevő anyagi 
hátteret igényelt volna. Ezért 
a munka koordinálásában és 
,irányításában résztvevő IV. 
osztály Leonov szocialista 
brigádja, ugyancsak társadal
mi munkában, elkészítette a 
terveket. 

A KTE RENDEZÉSÉBEN 

Az ősz elejére elkészült a 4 
hirdetőoszlop, a 2 kerékpártá
roló, a 10 ülőke, a 15 átbil
lenthető ülőpad, az 1 postalá
datartó, a 10 felirati tábla és 
a 6 parkvilágítási oszlop lám
patestekkel együtt. 

A térbútorok elhelyezését 
október végén szombaton és 
vasárnap ötven-ötven vasutas 
helyezte el a helyszínen. 

Az elkészítésben és az el
helyezésben a már említett 
Leonov brigádon kívül 11 
vontatási szocialista brigád 
2080 munkaórát dolgozott. A 

vasutasok és az üdülők érde
keit, kényelmét egyaránt szol
gáló parkra ráfordított önzet
len, ellenszolgáltatás nélküli 
társadalmi munka értéke 561 
ezer forintot tesz ki. 

Az akció irányításában Hu
szár Jenő, az MSZEO csoport
vezetője és Horváth Péter, a 
IV. osztály fiatal mérnöke je
leskedett. 

(Jakab) 

Tudományos érl·ekezlet, 

tapasztalatcserével egybekötve 
A KTE budapesti vasútigaz

gatóságán működő vasútgépé
szeti szakcsoportja december 
15-én tudományos értekezletet 
tartott a Keleti KÜF vontatá
si üzemegységében. Ez alka
lommal a villamosmozdonyok 
diagnosztikai vizsgálatának 
módszere volt a téma. 

Czipán László, az üzemfő
nök műszaki helyettese a V 
43-asok légmotorjainak meg
hibásodásáról, illetve azok pre
ventív karbantartásáról tar
tott előadást. Elmondta többek 
között, hogy ezeket a szerke
zeteket ma már biztonságosan 
csak oszcilloszkópos vizsgálat
tal lehet bemérni. A Keletiben 
bevezették ez.t a módszert, s 

ennek eredményeként egyhar
madára csökkentek a meghi
básodások. 

Az értekezleten szóba kerül
tek még a műszeres mérések 
is. Erről a témáról Hunor 
László csoportvezető-mérnök 
számolt be a részt vevőknek. 

Ezután bemutatták a nem
régen készült hóolvasztó be
rendezést, amelyet Lakatos 
Béla mérnök irányításával 
konstruált, illetve készített el 
a vontatási üzemegység mű
szaki kollektívája. A hóolvasz
tóból eddig hatot készítettek 
el. Előállítási költségük - mi
vel hulladék anyagból csinál
ták - ea11enként 150 ezer fo-
rint. (séra) 

A táppénzcsaló 
' -

- Rendben van - mondja 
az or,vos, és páciensét négy 
napra betegállományba veszi. 

Szedlicskó gya'kori 3-4 napos 
betegsége azonban feltűnt a 
szolgálati hely társadalombiz
tosítási ellenőrének. A táp
pénzes fegyelem megszilárdí
tása érdekében a bizottság 
úgy határozott, hogy több 
gyanús beteg ellenőrzéséhfz az 
orvossal együtt vonulnak ki. 
tgy jutottak el Szedlicskó An
tal lakására is. 

Szedldcskó anyósa azonban 
idejében megtudta az ellenőr
zés hírét és a betegnek mé,g 
maradt annyi ideje, hogy a 
kertjéből - ahol ásott -

gyorsan beszaladjon a szobá
ba és ruhástól az ágylba búj
jon. 

- Hogy éni magát? - kér
dezte az orvos. 

- Kutyául doktor úr ku
tyául. Látja, hogy m�t is 
tiszta lucsok rajtam az ing. 

- No, üljön csaik fel és húz_ 
za le magáról azt a lucskos in
get. És  miért van magán nad
rág is? 

Szedlicskó megszeppent, de 
a felesége kisegí.tette. Azt 
mondta, hogy W. C.-re kell 
szaladgálnia, ezért fekszik ing-
ben, nadrágban. ' 

Közben az ellenőr körülné
zett a portán és a ker.tben, az_ 
tán megkérdezte: 
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VASUTAS BIZTOSÍTÓ 

EGYESÜLET 

Öt év eredményei 
a számok 
tükrében 

A Vasutas Biztosító Egyesü
let 1978-ban tartott rendes 
közgyűlése változatlamul ra
gaszkodott az alapításkor ki
mondott cé�kitűzéshez: a ta
goknéllk mimiél többet vissza
juttatni szociális segélyek for. 
májában. Ennek a célnak el
érése érd�ben az egyesület 
kü1öméle szociális segélyt fo
lyósít. A tagdíjbevételek és :i 

kifizetett segélyek ará,nyát 
vi:1".Sgálva, megállapíthatjuk. 
hogy míg öt esztendővel ez
előtt a tagdíjbevételből 8,4 mil. 
lió forintot, juttattak vissza a 

tagoknak, addig az elmúlt esz
tendőben már 15 millió forint 
került visszafizetésre. 

Az öt év eredményeit vizs_ 
gálva, különöskléppen feltűnő 
a „nyugalmi" segély céljalira 
fordított összeg nagyará•nyú 
növekedése. Az 1977. évben a2 
egyesület 3,4 millió fori!IlJtol 
fordított erre a célra, 1�82-ben 
pedig már 5,5 millió forÍll1t se
gélyt vettek fel az egyesületi 
ta,gok nyugalomba vonulásuk 
alkalmával. Mivel e segély 
összege a tagsági éve;k alapján 
kerül megállapításra, ez a nö
vekedés azt is mutatja, hogy 
az egyesület tagjai ragaszkod
nak tagságukhoz és hűek egye
sülétükhöz. 

Hévizen három éve nyílt 
meg az egyesület új üdülője, 
amel:Y szí,nvonalas szolgáltatá
saival egyre látogatottabb. A2 
üdülő a legkorszerűbb elvek 
szerint épült, minde111 szobá
hoz fürdőszoba és külön er
kély tartozik. A beutaltak a 
legteljesebb elismeréssel 1I1Yi
latko2mak az elhelyezésiről és 
az ellátásról. 

Gondoskodás történt arról is, 
hogy azok a ta,�Olk, akik nem 
kívánják természetben igény
be venni az üdülést. hel;yette 
készpéruz megváltásba,n része
süljenek. Az így kifizetett ösz
szeg évről-évre növekszik, 
miként azoknak az egyesületi 
tagoknak a száma is, akik 
díjmentesen vehetik igénybe 
az üdülést. 

A szociális segélyek összegét 
- az elmúlt öt éves időszak
bain - az egyesület több íz
ben eme1te, azokat kiterjesz
tette és bővítette. 

Az egyesület választmánya 
és vezetősége a tervezett, illet
ve engedélyezett ügyviteli !költ
ségeket - takarékos gazdálko
dással - nem meríti iki, ennek 
eredményeként is nagyobb ösz
szegek fordíthatók a tagok sza

ciális segélyezésére. 
A Vasutas Biztosító Egyesü• 

let ma 165 ezer tagot tart nyil• 
v.án és 1977-ben 60 millió, 1981-
ben pedig már 83,4 millió fo
rint vagyonnal rendelkezett. 
így dilnami�usan tudta fejlesz
teni szociális juttatásait. 

Az eltelt öt esztendő mum.ká
járól az. idén tartandó, tiszt_ 
újító közgyűlésen ad majd szá
mot az egyesület tevékenysé
giém.ek vezető és iirányító szer
ve: a választmány. 

- Ki ásott az előbb a kert
ben? Az ásót nem szabad el
dobni, mert könnyen balesetet 
okozihat. 

Az asszony és az emb-er 
riadtan néztek egymásra. Az 
ellenőr azonban rájuk ripaiko_ 
dott: 

- Azonnal mondják meg az 
igazat, mert ebből nagy baj 
lehet! 

Az orvos is megkérdezte: 
- Mitől volt magának min

dig magas láza? 
Szedlicskó tekergette a nya

kát, majd kibökte: 
- Még a katonaságnál ta

nultam. Ha egy kaná:l sót be
kap az emb-er, felmegy a láz ... 

Az orvos majdnem elnevet
te magát, de recept helyett 
most jegyzókönyvet írtak. 

A fegyelmi bizottság Szed-
1ics'kó Antallal két évre visz
szamenőleg visszafizettette a 
táppénzt. 

Dávid .Jóaef 

• 
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A sze�kesztő�ég postá;iából 

Emberségből jeles 
A múlt év november 5-én 

két kis.gyermekemmel a 405 

sz. gyorsvonattal utaztam 
Hatvanból Budapest-Keleti 
pályaudvarra. A Fővárosi 
Nagycirkuszba igyekeztünk. 
Sajnos e vonatról a férjem le
maradt, az előre megváltott 
cixikuszjegyek és a vonatjegyek 
is nála voltak. 

Még jófo11mán helyet sem 
foglaltunk a kocsiban, amikor, 
jött a kalauz. Kezemben a 
pénztárcám, a kedvezményes 
igawlványaink, s remegő han
gon előadom problémámat. A 
két kisgyermekem kétségbe
esetten kérqezi, most mi lesz, 
az apukámnál van minden je
gyünk. Én is kíváncsian vár
tam a fejleményeket. (Ugyan-

is volt már ilyen esetem, és 
nem éppen udvarias kioktatás
ban részesültem.) 

De nem ez történt. A fiatal 
jegyvizsgáló helyzetemet em
berségesen mérlegelte, semmi
féle kioktatást, sem biorságot 
nem alkalmazott, sót sovábbi 
jó utazást kívánt. Mivel a vo
nat Bp. Keleti pályaudvarig 
nem állt meg, a lesszállásnál 
kértem. árulja el a nevét, de 
erre nem volt hajlandó, jóked
vűen szállt át a másik vonat
ra, s folytatta tovább a szol
gálatát. 

Kívánom, hogy a MAV-nak 
minél több ilyen udvarias dol
gozója legyen. 

Balázs Józsefné 
Hatvan 

- Nem dohányzóba kéri a helyjegyet, asszonyom? 

Szíves vendéglátás az üdülőben 
- Nem! A kiJóza.nítóba. (Kesztyűs Ferenc rajza) 

Meg kell, hogy írjam üdülő
tásaim nevében, hogy a mát
raházi vasutas üdülő vezetősége 
és személyzete, milyen szíves 
vendég_iátásban részesített ben
nünket. Érkezésünkkor már 
részletes felvilágosítást adtak 
mindenről. A szíves fogadta
tást követte a felszolgáló sze
mélyzet udvarias, kedves mo
sollyal kisért kiszolgálása. 
Ugyanilyen kellemes vendég
látás volt a büfében, ahol ha 

valaki megkérte, még szünna
pon is szívesen állt rendelke
zésre a kellemes modorú hölgy. 
Ez a gondoskodás teljes meg
elégedést váltott ki, minden 
üdülőtársam körében. 

Az idő gyorsan elrepült. Bi
zonyára az utánunk következő 
beutaltak is hasonló kellemes 
érzéssel adták át a staféta
botot. 

Hunyadvári László 
Pápa 

Mentsük meg, amíg nem késő 

Látogatás a szociális offhonban 

A szerkesztőség segítségét kérem egy ipari „műemlék" ér
dekében. Allomásunkon ott áll félreállítva a 3 751 032 sz. moz
dony, melyet a Ganz-MA V AG · a MA V részére �yárto�t, mi�t 
hegyi pályán jól hasznosítható gőzmozdonyt. Mivel kivontak 
a forgalomból a rozsda marja. Még nem késő. Mint más állo
másokon itt is találhatnának módot arra, hogy felújítsák és 
megőrizzék az utókor számára. Ez a mozdony egész életét itt 
élte le közöttünk, szolgálva a bakonyvidéki emberek boldogu
lását. Ezek az emberek bizonyára megbecsüléssel vennék kö
rül. Veszprémben, vagy az zirci állomáson is nagyszerű helye 
lenne ennek a mozdonynak. Csak nem szabad késlekedni a 
mozdony felújításával, mert a rozsda előbb-utóbb ez_t a_ mű-
emléket is tönkre teszi. Kiss Lászlo 

Veszprém 

Kedves esemény színhelye 
volt december 13-án a miskolci 
szociális otthon. A miskolci 
üzemfőnökség vöröskeresztes 
szervezetének, vontatási alap
szervezetének aktivistái, vala
mint szocialista brigádtagok 
látogattak el az idős gondozot
takhoz, akik közül 36-an vala
mikor a vasút dolgozói vol
tak. E látogatásoknak már szép 
hagyományai vannak, hiszen 
évek óta karácsóny előtt meg
látogatják a vasutas gondozot
takat, s uzsonnával megvendé-

gelik őket, majd elbeszélget
nek velük. !gy történt ez al
kalommal is. Szücs Istvánné, a 
vöröskereszt-alapszervezetének 
titkára köszöntötte az idős 
vasutas gondozottakat, majd 
a Martin-telepi 14-es számú 
általános iskola kiskórusa, ze
nekara adott színvonalas mű
sort Láda Endre tanár ve
zetésével. 

Az idős vasutasok megha
tottan mondtak köszönetet e 
Iá togatásért. 

Sepsi Gyula 
Miskolc 

Önkéntes véradók kitüntetése 
A miskolci járműjavítóban 

három arany, nyolc ezüst és 
tíz bronz fokozatú kitüntetés 
talált gazdára azon a vörös
keresztes ünnepségen, amelyet 
december 21-én rendeztek meg 
az üzem éttermében. Zsebe
házi Ferenc, a járműjavító 
pártbizottságának titkára mél
tatta a helyi mintaszervezet 
munkájának jelentőségét és az 

aktivistahálózat áldozato5 
munkáját. 

Ezután Mádi János, a Vér
ellátó Központ igazgató fő
orvosa köszöntötte a jelenlévő
ket és adta át elismerését a 
kiemelkedő eredményekért. A 
hangulatot szavalat és a férfi. 
kórus műsora emelte. 

Pál István 
Miskolc 

Takarékoskodjunk ésszerűen 
Pinceklub társadalmi munkával 

Napokban utaztam Kelebiá
ról Budapestre és Kiskőrösön 
felszállt a vonatra az ottani 
pályamester. Tőle tudom: 
olyan rendelkezést kaptak, 
hogy az állagukban lévő 3 da
rab ZIL-tehergépkocsit ben
zintakarékosság végett, egy 
ideig le kell állítani, s bérelni 
kell helyettük a Volán Válla
lattól tehergépkocsit. Ez meg 

, , 

A LEGSZEBB AJANDEK 

December 13-án nagy öröm 
ért. A mátészalkai üzemfőnök
ségről meglátogatott Szabó 
Menyhért személyzeti csoport
vezető, Gulán Péter nyugdíjas 
csoportelnök és Erdei László 
szb-titlkár. 

Nyugdíjazásom után haza
jöttem szülőfalumba, Kispalád
ra, legutóbbi szolgálati helyem 
Fehérlgyarmat volt. Ez idő óta 
csupán a MAV Nyugdíj Hiva
tallal voltam kapcsolatban. Ez 
a látogatás a legszebb ajándék 
volt számomra a szeretet nagy 
ünnepe elött. Hosszan elbeszéL 
gettünk, megkérdezték, hogy 
éldegélünk, így szinte úgy ér
zem. 78. évemben is tagja va
gyok a nagy vasúti családnak. 

Olajos Károly 
MAV-nyugdíjas 

Kispalád 

TISZT A ÁLLOMÁS 

Veresegyház gondosan ápolt. 
tiszta állomását sokszor dícsé
rilk az utasok. Nincsenek elha
nyagolva a perovok, a váró
termek és a WC-helyiségek. 
Egyetlen kivétel a dohányzó 
váróterem, ahol az Utasellátó 
büféje üzemel. Eldobott ciga
rettacsikkek, gyufaszálak és 
pap,rhulladék szegi kedvét az 
oda betévedő utasnak. Hiába 
ta!karítam.ak óránként, a szeszt 
kedvelő törzsvendégek nem vi
gyáznak a rendre. 

Az állomás dolgozói a · ra
kodótéren és a vágányok kö
zött is gyakran takarítanak, so
kat tesznek a tiszta munkahe
lyi környezetért. 

Pintér Lajos 
Vácrátót 

is történt, csak a bérelt Vo
lán-kocsik is ZIL-ek. 

Kérdezem én, hogy azok a 
bérelt kocsik, nem a magyar 
állam benzinjét fogyasztják? 
Hisz a legutóbbi központi bi
zottsági határozat is kihangsú
lyozza; takarékoskodjunk ész
szerűen. 

Fodor József 
Kelebia 

SEGÍTETTEK 

A tapolcai szertárfőnökség 
Béke és Batsányi szocialista 
brigádjai gyakran patronálnaik 
idős vasutas nyugdíjasokat. 
Legutóbb - karácsony előtt -
egy Tapolcán élő munkaképte
len idős asszonyiniak segítettek. 
Több mázsa tűzifát aprítottak 
fel, és megígérték, h� ha 
szükséges, más1kor is szívesen 
segítenek a ház körüli - ne
héz fizikai munkát igénylő -
teendők ellátásában. 

Az elmúlt évben az egészségügyi ellátó főnökségen társa
dalmi munkával pinceklubot létesítettek a Vasútegészségügyi 
igazgatóság segítségével. _ , , _ .. , , 

A két helyiségből álló klub ki�lakit_asaban a. fonoks:g nE:gy 
szocialista brigádja összesen 662 ora tarsa�aln_u �u�k�t veg
zett, amelynek értéke 53 ezer forint. A Vasutegeszsegugyi Iga�
gatóság több mint 73 ezer forinttal. járult ho_�zá_ 8: beren�.e�_e
sek megvásárlásához. A klubot ünnepélyes kulsosegek �ozott 

Bognár Károly 
Tapolca 

adták át rendeltetésének. Barna_ J�nos 
szb-titkar 

ÖSZINAPSUGÁR 
MOTTO: A MAV 
Debreceni Járműja
vító Ozemében 485 
nyugdíjas vett részt 
a számukra rende
zett találkozón. 

Vajon él-e még az 
egykori munkatárs, 
jóbarált, akivel együtt 
évtizedeken át meg
osztották az élet-, a 
munka minden ne
héuégét, örömét? 

Ha él, - eljön-e? 
Ifjúságunk idején 

nem vártáik szerel
müket nagyobb izga
lommal, mint most 
volt munika,tá.rsaikat. 
S ők jöttek a hívó 
szóra, mert vala
mennyiüknek kellett 
már az őszi napsugár, 
mely találkozásukat 
beragyogta. 

Olvastam valahol, 
hogy az ember egyik 
legcsodálatosabb ké
pessége az emlékező-

tehetség. Sz.erin,tem 
erunél is ,több az, hogy 
el tudja felejteni a 
mély és fáojó sebeket, 
a rosszat, a gondokat, 
a bánatot és keserű
séget. Marad a szép, 
a jó, a kedves emlé
kek tengernyi valósá
ga. 

A találkozó óráiban 
ők is felszálltak az 
eml.ekezés tengerének 
hajóira és visszamen
tek a múltba, ahol a 
szegénység gazdag
sággá, a bánat öröm
mé, a reménytelenség 
reménnyé vá'lik. Zsi
bongásuk magasra 
csapott, mint kis is
kolások féktelen szi-
lajságált tanúsító 
hangzavar. Százan, 
ezerfelé akartak 
menni, hogy mindent 
lássanak, hogy min
dent halljanak. Ha 
egy pillanatra is, de 

lássálk a régi mun- doltam: vajon mindig 
kahelyüket, megsi.- és mindenben meg
mog:assák a rég ott- tesszük-e az.t, amivel 
hagyott munkapado- az élet őszében járó 
kat, felfedezzenek dolgozóink boldog 
esetleg még egy-két óráinak számát gya-
régi ismerőst. rapíthatnánk? 

Megrakodva a fel- úgy gondolom, e 
idézett kedves emlé- tekintetben van még 
kek boldogító terhé- t.enn.ivalónk. Hiszen 
vel, hallgattálk az egyszer mi is az őszi 
szb-titkár köswntő napsugárra vágyók 
szavait, az. igazgató táborába kertilünik. S 
tájékozta.tását, nézték mert vannak közöt
a számukra összeállí- tük és közöttünk is 
tott kultúrműsort. olyanok, akiknek már 
Amikor a vacsorát csak ez a napsugár az 
követő elbeszélgetés- éltető eleme, ez o.sz
nek véget vetett .a latja el a mindent be
könyörtelenül hala•ió borító ködöt, ez mele
idő. könnytől csillogó gíti fel a hideg való
szemekkel búcsúztak: sá,got és ez ad erőt, 

- • Köszönjük a reményt a holnapvá-
szép órákat. A vi- roshm, az élethez. 
sz ont látásra! 
mondták. 

Akaratomtól füg
getlenül is arra gon-

.L. Varga Lajos 
MA V Debreceni 

Járműjavító üzem 
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Az információban kérdezték 

Az illetékesek válaszolnak 
Az elmúlt hetekben a szak

szervezeti bizottságok útján 
több, a vasutasokat foglalkoz
tató közérdekű kérdés érke
zett a vasutas-szakszervezet 
központjába. Ezekre az illeté
kesektől kapott tájékoztatás 
alapján válaszolunk. 

Miért vonnak le több nyug
díjjárulékot attól a dolgozótól, 
aki saját munkakörében -
külön megállapodás alapján -
- munkaidő után munkát 
vállal? 

A teljesség kedvéért érde-
mes megjegyezni, hogy a 

más forgalmi végrehajtó szol
gálat nem fizikai munkakö
rében (például termelésirá
nyítók) foglalkoztatott dolgo
zókéval. 

A MA V Törzsgárda Sza
bályzata szerint, ha valaki fo
lyamatos vasúti munkavi
szonyban, korkedvezményes 
munkakörben 25 évet szolgalt, 
megkaphatja a 30 éves törl'S
gárda-kitüntetést. Megkap
hatja-e az elismerést az is, aki 
a 25 éves szolgálat után más, 
nem korkedvezményes mun
kakörbe került? 

Munka Törvénykönyve nem Több szolgálati helyen té
ad lehetőséget arra, hogy a vesen értelmezték a MA V 
dolgozó saját munká,!tatójá- Törzsgárda Szabályzat III. fe
nál ugyanabban a munkakör- jezetének 3 b pontját. Időköz
ben - munkaidő után, vagy ben a 104550 1982. MüSZ. A. 
szabad -idejében másodállás- szám alatt kiadott „Eljárási 
ban munkát vállaljon. rendelkezésekben'' egyértel-

A jogszabály szerint abban műen szabályozták az adomá-
az esetben, ha a dolgozó a nyozás lehetőségét. Ez alap-
munkaidejét meghaladóan ján, ha a dolgozó a folyama-
a munkáltatóva;J kötött külö11 tos vasúti szolgálati időből 
megállapodás alapján - mun- legalább 25 évet korkedvez
kakörébe tartozó munkát vé- ményes munkaterületen dol
gez, a túlmunkára vonatkozó gozott, adományozható részé
szabályok szerinti díjazás il- re a 30 éves szolgálati em
leti meg. Ettől eltérő szabá- Iékérem. 
lyozás csak az év végi része-
�edésre és a juta,lomra érvé- A feleségek jogán a férjek 
nyes. Az év végi részesedés részére biztosított vasúti uta-
és jutalom után ugyanis a zási kedvezmények ét"vénye-
nyugdíjjárulék mértékét a sek-e Romániában? 
munkabértől elkülönítve 
tehát nem progresszív kulcs
csal - kell meghatározni. 

Egyébként ez a rendelet a 
dolgozó szempontjából elő
nyiis, mert a nyugdíjba be
számítható keresetét vagy egy 
esetleges betegség esetén a 
táppénz alapjául szolgáló, fi
gyelembe vehető jövedelem
alapot növeli. 

Miért vonatkozik az admi
nisztratív létszámstopp a for
dulószolgálatban dolgozó sze
mély- és árupénztárosokra? 

A közgazdasági és szociál
politikai osztálytól kapott vá
lasz alapján a foglalkozások 
egységes osztályozási rendsze
re az áru- és személypénztá
rosi munkaköröket a nem fi
zikai foglalkozás.ok közé so
rolja. Ugyanakkor e tevé
kenység termeléssel összefüg
gő, vagyis az e munkakörben 
dolgozók létszámát a terme
lés.i feladatoknak megfelelően 
kell megállapítani. A szüksé
ges létszám foglalkoztatását 
adminisztratív intézkedések 
jelenleg sem korlátozzák, s 
eddig sem korlátozták. Az 
áru- és személypénztárosok 
foglalkoztatási lehetőségei 
tehát jelenleg megegyeznek 

A külföldi vasutako11 igény
be vehető kezdvezmények 
mértékét és az igényjogosul
tak körét az érintett vasutak 
közötti megállapodások alap
ján a C. 52. sz. Menet-kedvez
ményi Utasítás tartalmazza. 
Tekintettel arra, hogy a Ro
mán Államvasutak a felesé
gek jogán a velük együtt uta
zó férjek részére a kedvez
ményt nem biztosítják, így 
azokat a MAV nem is szol
gáltatja ki. 

1983-ban csökkentik-e a vas
utas dolgozók • és családtag
jaik vasúti menetkedvezmé
nyét? 

A MAV Értesítő 1982. évi 
33. számában megjelent 
108397 1982. sz. utasítás 6. 
pontja szerint az arcképes 
igazolványokra biztosított 
kedvezmények mértéke 1983-

ban is az elözö évihez azono
san került meghatározásra. A 
vasutas dolgozókat, nyugdíja
sokat, illetve ezek igényjogo
sult családtagjait a 13 1982. 
(XII. 27.) számú KPM-r'ende
let szerint az 1983. január 1-
től életbe lépett belföldi vas
úti utazási kedvezményválto
zások sem érintik. 

Nyugdíjasklub alakult 

a szombathelyi jármüjavítóbQn 

A január 10-i alakuló ülésen 
közel 200 nyugdíjasunk jelent 
meg. Kovács Lajos szb-titkár 
meleg hangú bevezetője után, 
Baranyai László igazgató is
mertette az üzem vezetőinek 
elképzeléseit a klub működésé
vel kapcsolatban. A nyugdíja
sok közül többen hozzászól
tak, javaslatokkal segítették 
az indulást. 

Az alakuló ülés 7 tagú klub
vezetőséget választott, mely
nek 4 nyugdíjas és 3 üzemi 
dolgozó a tagja. Mintegy 150 

fö kívánja rendszeresen láto
gatni a klubot. A vidéki nyug
díjasok is részt vesznek a 

klub munkájában, de az uta
zás körülményessége nem teszi 
lehetővé számukra a rendsze
res látogatást. 

A klub a jövőben minden 
héten hétfőn 14 órától áll, a 
tagok rendelkezésére. A követ
kező foglalkozások témáit a 
tagság javaslatai, igényei sze
rint állítják össze. A nyugdí
jasklubot segíti az üzem szo
cialista brigádklubja, melynek 
1983. évi programjába több, a 
nyugdíjasokkal közösen meg
valósítandó program is szere
pel. 

Márkus Imre 
Szombathely 

A klub létrehozását minden felszólaló helyeselte 
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KITÜNTETÉS 

Honvédelmi 

munkáért 

MAGYAR VAS UTAS 

Vasutas élsportolók fogadása 
Január 12-én, a MA V Ve

zérigazgatóság tanácstermében 
a vasút és a Vasutasok Szak-
szervezete vezetői fogadták, az 
1982-ben nemzetközileg is ki
emelkedő eredményt elért 

1 · -, 

, vasutas élsportolókat és szak
vezetőket. 

A fegyveres erők nap
ja a1kalmából vezérigaz
gatói dicséretet kapott Bel
la Csaba, a celldömölki 
3zemélypályaudvar veze
tő kocsivizsgálója. Az elis
merést, hosszú évek óta 
végzett eredményes honvé
delmi felkészítő munkájá
val érdemelte ki. 

Mióta vasutas? 
kérdezem. 

- Itt kezdtem 1953-ban 
lakatostanulóként. Később 

kocsilakatos lettem a von
tatási főnökségen. Negyed
százada vagyok kocsivizs
gáló. 

Bella Csaba 1966-tól szo
cialista brigádtag. Hat éve 
a kocsivizsgálók dr. Mün
nich Ferenc brigádjának 
a vezetője. 

- Kollektívánk egy al
kalommal a MÁV Kiváló 
Brigádja kitüntetést is 

; megkapta - folytatja. 
: Sok társadalmi munkát 
i végzünk a város közintéz
i ményeinél: bölcsődékben, 
iskolákban. Mi készítettük 
a ligeti közlekedési park 
autópályáját is. A zánkai 
úttörővárosban a múzeum
vasutat hoztuk rendbe. 
Ezen kívül patronáljuk a 
celldömölki öregek napkö
zi otthonát. 

Az év végén 15 OPW-

1 
vagon javítását végeztüJt 
el terven felül. 40 sze
mély- és teherkocsi súrló
dóa1katrészeinek a kenését 
is többletként vállaltuk. 

Bella Csaba kiváló dol
gozó. Járt kéthetes juta
lomúton a Szovjetuniióban. 
Megkapta az Érdemes tár
sadalmi munkás kitünte
tést. A brigádnak a Haza
fias Népfront, valamint 
Vas megye tanácsa társa
dalmi munkáért plakettet 
és elismerő oklevelet is 
adományozott. 

Sz. Jakab István 

A megjelenteket dr. Balázs 
Ákos, a vasutas-szakszervezet 
kulturális agitációs, propagan
da- és sportosztály vezetője 
üdvözölte, majd röviden érté
kelte a vasutas sportegyesüle
tek elmúlt évi munkáját és is
mertette a Los Angeles-i 
olimpiára való felkészülés 
helyzetét. Elmondta, hogy a 
bázisszervek a nehezedő gaz
dasági körülmények ellenére 
is mindent megtesznek anm1k 
érdekében, hogy a nemzetközi 
viszonylatban is kiemelkedő 
eredményt elérő vasutas él-
sportolók részére biztosítsák a 
nyugodt felkészülés feltételeit. 

Dr. Balázs Akos értékelése 
után Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára, és Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettes adott át jutalmakat a 
megjelent mintegy 120 él
sportoló és szakvezetőnek. 

A vasút vezetői nevében 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes köszönti a vas
utassport reprezentánsait. 
(Zelman Ferenc felvételei) 

~'.llr( 
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MHSZ-élet Kecskeméten 
A kecskeméti vasúti csomó

ponton 1963-ban alakult meg 
az MHSZ-klub. A kezdeti idő
szakban a . megyei, városi 
MHSZ-szervezetek iranymu
tatásával, elvi és módszerbeni 
segítségével vette kezdetét a 
honvédelmi nevelő munka. 
Legfőbb ..feladatként a tartalé
kos tisztek, tiszthelyettesek 

. utóképzését jelölték meg. 
A hetvenes évek végén he

tesek önkéntes fegyvernemi, 
illetve tájékoztató oktatása 
szervezetten folyik. A körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságával és csomóponti 
KISZ-bizottságával, valamin l 
a Jedlik Ányos és a Petőfi s_zo
cialista brigádokkal együtt
működési megállapodást kö
töttek. 

Ambrus Katalin 

lyileg is bővült a klub szerve- ---------------------------
zeti élete. Ennek keretében a 
tartalékos klub átalakult hon
védelmi klubbá, melynek a 
szervezésében a tartalékos
szakosztály mellett, lövész
szakosztály is működik. A klub 
vezetősége, a honvédelmi fel
adatok mellett, figyelemmel 
volt a honvédelmi lövész- és 
tömegsport szervezésére is. A 
rendezvényeket többségben ön
állóan szervezte a klub veze
tősége. Az önálló rendezvények 
mellett gyakoriak voltak, az 
úgynevezett kapcsolódó sport
rendezvények is. 

A kötelező honvédelmi és 
az iskolai honvédelmi oktatás 
segítése a pályára irányítás, a 
tartalékos tisztek, tiszthelyet-

Munkahelyén, a villamosműhet,yben 

Találkozás egy világbajnokkal 
Hajdú Gyulával, a Miskolci 

VSC 1982. évi kenu-világbaj
nokával munkahelyén, a mis
kolci körzeti üzemfónökség 
vontatási üzemegységének vil
lamosműhelyében találkoztam. 
Sportpályafutásáról, terveiről 
beszélgettünk. 

- 1971-ben jelentkeztem az 
MVSC kajak-szakosztályába 
- mondja. - Keményen, �i
tartóan edzettünk és az áldo-

zatvállalás végül sikerrel járt. 
1975�ben egyéniben az IBV -én 
a 3., 1977-ben a VB-n 4, és 
1978-ban, szintén a VB-n a 2

° 

helyezett lettem. 
Az 1981-es VB-n kenu pá

rosban csak a 6. lett, de az 
1982-es esztendő meghozta az 
igazi nagy sikert. A belgrádi 
világbajnokságon a kenu ket
tesben aranyérmet szerzett. 

KERESZTREJTVÉNY 

- A májusban kezdődőtt 
edzőtáborozáson a szakveze
tőkkel együtt úgy döntöttünk, 
hogy Sarusi Kiss Istvánnal, 
az MTK-VM versenyzőjével 
együtt indulunk. Ez a válasz
tás szerencsés volt, hiszen a 
kenu kettes ezerméteres szá
mában világbajnokságot nyer
tünk. Felemelő érzés volt a 
dobogó legmagasabb fokán 
hallgatni a magyar himnuszt. 
Hazaérkezésem után a sport
rajongók százai gratuláltak. 

Vízszintes: 1. A MAV tevékeny
ségének meghatArozAsa. (FolytatA
sa a 39. függölegesben.) 13. Hu
nor testvére. 14. Marslakó. 15. Ide
gen női név. 16. Műsorszórás. 17. 
Nagy mélyedés karsztvidéken. 19. 
Kóros elváltozás. 20. A-val az ég 
kékje, 21. Régi fümérték. 22. Vá
ros az NSZK-ban. 23. N. V. ll:. 24. 
Mesehős. 26. Fényes textilanyag. 
29. Járat szélei. 30. A nét vezér 

egyike. 32. Menyasszony. 33. Bi
zony, régiesen. 35. Déligyümölcs. 
37. A gótika francia elnevezése. 39. 
Ilyen kivitelező Is van. 41. A szé
le. 42. Rangjelző. 43. Szőnyegfajta. 
44. Eke része. 45. . .. típus, örök
lődési rendszer. 47. Kerület rövidf
tése. 48. . .. garcha, hatalmasko
dó. 49. S a többi. 50. Falu, németül. 
52. vaspálya. 54. Vigyáz, de for
dftva. 55. Arpád apja. 57. Horony. 

58. Elnagyolva mond el. 59. Ró
mai 55. 60. Heves megyei község. 
62. Testrész. 63. A hő mennyisé
gének egysége. 66. Visszahatás, el
lenhatás. 

Függőleges: 1. Harcias, férfias 
nő. 2. Európai főváros. 3. Kutya
fajta. 4. A leves is lehet ilyen. 
5. A pokolban Is az. 6. Hangszer. 
7. Baskíria fővárosa. 8. A jón 
oszlopfő csiga alakú díszítése. 9. 
Róma egynemű betül. 10. Német 
névelő. 11. Női név. 12 . .. .  Gaga
rin (vissza ). 17. Község Zalában. 
18. Női hang. 25. . . . Edouard 
(1832-1883) francia festő. 27. A fej 
része. 28. Biri ikerszava. 30. Ta
nulmány. 31. Kis helység Baranya 
megyében. 33. Betúpótlással mű
anyag. 34. Latin üdvözlés. 35. Nem 
üt el a színe a tájtól. 36. A Bug 
mellékfolyója {ék. fel.). 37. Drága
kő tárgyraggal. 38. A szem fény
törési hibája. 40. Színésznő (Len
ke). 41. ütőkártya (francia). 46. 
Szegény, németül. 49. c-vel éne
kesmadár. 51. A legfelső . .. , leg
magasa6ban. 53. Halkan mond. 54. 
Cella. 56. Női név. 58. Dél-afrikai 
folyó. 61. Allga, szélek nélkül. 62. 
Főzeléknövény. 64. Igavonó állat. 
65. Arany szélei. 66. Tetejére. 67. 
Római 150. 68. Országos Tervhiva-
tal. 

Beküldend6: vízszintes 1. és 
folytatásaként a 39. függőleges. 

Beküldési batiridő: 1983. feb
ruár 10. A megfejtéseket szer
kesztőségflnk elmére kérjflk kül
deni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A szolgáltatás ver
senyképessége. Az automatizálás 
növelése. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 1982. évi 25-26, szAmiban 
megjelent keresztrejtvény helyes 
megfejtéséért: Dér Lászlóné, Ba
dacsonytomaj, Táncsics u. 3.; Sin
kó László, Szombathely, Petőfi s. 
u. 41.; Kokes Róza, Báránd, Nagy 
Lajos u. 31.; Szabó Ferenc, Kis
kőrös, Attila u. 4.: Kajtár József
né, Szombathely, Orség u. 4. 

Hajdú Gyula autószerelőként 
1974-ben került a miskolci 
vontatási főnökségre. A villa
mos javító műhelyben a mun
katársak és a vezetők megsze
rették a szerény fiatalembert. 
A világbajnokság idején vala
mennyien a képernyő előtt 
szurkoltak. Mindennap négy 
órát dolgozik a munkahelyén. 

Mik a további tervei? 
- Jelenleg a villamosipari 

szakközépiskola esti tagozatá
nak hallgatója vagyok. Szeret
ném megszerezni a technikusi 
minősítést. Huszonöt éves va
gyok. Még két-három évig az 
élvonalban akarok maradni. 

Egyetlen gondja van. Fele
ségével és kétéves kisfiával 
együtt másfél szobás lakásban 
lakik. Vágya egy kétszobás 
lakás, de eddig a miskolci 
tanács még nem segített a ki
váló sportembernek. Remél
jük, hogy az újesztendőben ez 
a kívánsága is teljesül! 

Sepsi 

• 

- Találkozó. A budapesti 
igazgatóságon már hagyomá
nya van annak, hogy az év 
elején köszöntik azokat a dol
gozókat, akik az előző eszten
dőben vonultak nyugdíjba. Az 
idén, január 10-én került sor 
erre a találkozóra, amelyen 
megjelent Tongori Imre vas
útigazgató is. Köszöntötte a 
huszonkét meghívott vendé
get, majd több évtizedes mun
kásságuk elismeréseként va
lamennyiüket igazgatói dicsé
retben részesítette. 

- Túlteljesítették a tervet. 
A miskolci járműjavító üzem
ben az elmúlt esztendőben 
több mint ötezer teherkocsit 
javítottak, amely százzal több 
a tervezettnél. Növekedett a 
termelékenység, és a dolgozók 
a kocsik átfutási idejét több 
mint hat százalékkal csökken
tették. 

- Gőzmozdony - ajándék
ba. A pécsi igazgatóság egy 
1911-ben készült gő2lffiozdonyt 
ajándékozott Siófok városá
nak. A mozdonyt, amely 1980-
ig vett részt a fol'galomba.n, a 
kaposvári vollll:atási főnökség 
Ságvári Endre szocialista bri
gádja hozta rendbe. A mu
zeális értékű gőzöst a siófoki 
vasútállomás KISZ-szervezete 
vette birtokába, és vállalta 
további gondozását. 

- Műsoros délután. Nagy
kanizsán, a vasutasok Kodály 
Zoltán Művelődési Házában a 
nyugdíjas-klub tagjai részére 
műsoros délutánt redeztek. A 

zákánytelepi vegyes kar Somo
gyi, Kodály és Bárdos nép
dalokat énekelt dr. Ujpál Kál
mánné vezényletével. 

- Fásítás. A tapolcai kör
zeti üzemfőnökség Helikon és 
Korvin Ottó szocialista bri
gádja minden évben részt vesz 
Tapolca város fásításában. A 
városi tanács kérésére tavaly 
is több fát ültettek el. 

- Tatarozták a klubot. A 
bátaszéki üzemfőnökség szak
szervezeti bizottságához tarto
zó vasutasklub tatarozására 
324 ezer forintot költöttek. f'l 
munkálatok decemberben fe
jeződtek be, és két hét múlva 
átadták a vasutasoknak. 

- Népszerű könyvtár. Hat
van állomás fiókkönyvtárának 
tavaly 5300 látogatója és 480 
nyilvántartott kölcsönzője volt. 
A könyvtár száz kötettel gya
rapodott. A helyiségben gyak
ran rendeznek brigád- és 
KISZ-összejöveteleket, vala
mint író-olvasó találkozókat. 

1983. JANUAR 24. 

- Kiváló szakasz. Január 
14-én Hatvanban ünnepi mun
kásőrgyúlést rendeztek, ame
lyen értékelték a szocialista 
versenyunozgalmat. Az egy
ség legjobb szakasza címet a 
körzeti üzemfőnökség mun
kásőrszakasza nyerte el a ván
dorzászlóval együtt. Parancs
noka, Somogyi László, Kiváló 
parancsnok kitüntetésben ré
szesült. Kelemen József Kivá
ló munkásőr kitüntetést ka
pott. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
bátaszéki körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága a 
közelmúltiban nyug<líjas-talál
kozót rendezett, amelyen 170-
en jelentek meg. A találkozót 
Nagy Arpád szb-titkár nyitot
ta meg, majd Csendes Gyula 
üzemfónök mondott beszédet. 
Ezután a dolgozók által fel
ajánlott, kommunista műsza
kok bevételéből segélyt adtak 
az arra rászoruló nyugdíja
soknak. 

FELVÉTEL 

A MA V Ügykezelési és 
Gazdasági Hivatal házi 
nyomdája offset gépmestert 
keres felvételre. Jelentke
zés: Budapest VI., Népköz
társaság útja 73-75., fsz. 6. 
Bérezés megegyezés szerint. 

HALÁLOZÁS 
December 25-én, 67 éves korá

ban váratlanul elhunyt Simon 
László nyugdíjas, a Landler Jenö 
MAV Jármújavftó Ozem volt szb
titkára. 

1945-töl 1975-ig dolgozott a jár• 
mújavitóban. A háború éveiben 
harcolt a szovjet hadseregben, 
tagja volt a budai önkéntes ez
rednek és a Magyar Antifasiszták 
és Ellenállók Szövetségének. Mun
kássága során számos gazdasági 
és politikai beosztást töltött be. 
öt éven keresztül volt a Vasuta
sok Szakszervezetének politikai 
munkatársa, majd üzemi pb-tlt
kár, munkásör, s 1962-töl nyug
díjazásáig az üzem szb-tltkára
ként dolgozott. Jó munkája elis
meréseként öt alkalommal Kiváló 
Dolgozó, f;;rdemes Vasutas, szak
szervezeti MunkAért ezüst és 
arany fokozat, Munka f;;rdemérem 
kitüntetésben részesült. 

Temetése Január 24-én 14 órakor 
volt a Rákospalotai temetőben. 

Köszönetnyílvánítás 

Mindazoknak. akik szeretett fér
jem, édesapánk. Rácz Kálmán 
mérnök fötanácsos elhunyta al
kalmából (1982, december 23.) 
részvétüket nyllvánltották, ezúton 
is köszönetet mondunk. 

A gyászoló család 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Budapest. VI. Le· 

hel út l-ben lévő kétszobás, gáz
fűtéses MAV-bérlakásomat, egy
szobásra, lehetőleg zuglóban. 
Minden megOlldás érdekel. Érdek
lődni lehet: Budapest, XIV., Pa
kál u. 51. sz. II. 2. Orosz János 

ElcseréJném két szoba, összkom
forto.s M'AV-bérlakásomat, hason
ló nívójú tanácsi, vagy szövetke
zeti lakásra, a Déli-pályaudvar kö
zelében, vasutas dolg076Val. ll:r
deklődni lehet 18-21 óra között, a 
356-262 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, konyha 
komfortos, kertes, és mellékhelyi
ségekkel, MAV-bérlakásomat egy 
vagy másfél szobás összkomfortos 
tanácsi lakásra vasutas dolgozóval. 
Érdeklődni lehet este 18-tól 21 órá
ig a 333-781 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél
szobás. összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérla!kásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonos ta
nácsi bérJa:kásra, Budapest belső 
területén. ll:rdeklődni telefonon: 
696-825. 1 

Elcserélném Budapest XV. ker. 
Rákos úti egy plusz két félszobás, 
67 négyzetméteres, világos nagy 
konyhás, nagy erkélyes, X. eme
leti MÁV-bérlakásomat, kb. 50 
négyzetméteres, másfél- kétszo
básra a XI. kerületben, lehet ta-

MA V-dolgozóval. Cím: György; 
Lajosné, Acs. vasutállomás, felvé
teli épület 2941. 

. 

Elcserélném Budapest, Déli-pá
lyaudvarnál lévő egy szoba kom
fortos, 48 négyzetméteres, II. eme
leti utcai, telefonos MÁV-bérla
kást, és Zuglóban a Filmgyárnál 
egy komfortos I. emeleti. utcai 
telefonos. 27 négyzetméteres taná
csi garzon bél'laikást (a MAV-há7-
ban lévő lakás oserepartnere csak- . 
is MA V-dolgozó lehet). egy 75 
négyzetméteres kétszobás, külön
bejáratú, komfortos. telefonos, ta
nácsi bérlakásra (ha lift nincs, II. 
emeletig). lehetőleg a Magyar 
Filmgyártó Vállalat XIV., Lumum
ba u. 174. sz. központja közelében 
ll:rdeklődni: este 6 után a 630-194 
telefonszámon: Nagy Géza. 

Elcserélném két és fél szoba, 
plusz étkező. •67 négyzetméteres. 
komfortos. zöldövezetben lévő 
földszintes rákospalotai MAV-bér
\akásomat Budapest környéklre. 
vagy vízparthoz közeli lakóháns 
ingatl�nra. Érdeklődni lehet, a 
10-91 .telefonszámon. 

Elcserélném Budapest. IV „ ker. 
József Attila u 85.. föld!izint 3. 
alatti két szoba, konyhás. fürdő
szobás, éléskamra. komfortoo, 36 
négyzetméteres tanácsi lakásomat. 
két.srnbás. fürdéí5zobás, 50 négy• 
zetméteres MAV-bérlakásra, a VI.. 
VII .. XV. kerületben. 

nácsi i'l. ll:rdeklődni lehet, a 
156-523 telefonszámon. ,--------------

MAGYAR V ASUTA:!I 

Vasutasok Szakszervezeténe1< 
lapja 

Elcserélném háromszobás kom
fortos, kertvárosi MA V-bérlakáso
mat, egy szoba hallos, vagy más- a 
fél szobás összkomfortos tanácsi 
bérlakásra. igényjogosult vasúti 
dolgozóval. ll:rdeklödni lehet, este 
6 óra után. a 151-288 telefonszá
mon. 

Szerkeszti a szerkesztő b!zotis,g 
Felelős sz:erkesztő: Vlsl Ferenc 

.,...Elcserélném budapesti másfél 
szobás, összkomfortos tanácsi fő
bérleti lakásomat nagyobbra. MA V
bérlakás is lehetséges. Érdeklődni 
a 228-842 telefonszámon. Arvainé. 

Elcserélném Acs állomáson lé
vő MAV-bérlakásom amely 
nagyméretű három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba 
és pincéuől áll. egy zárt vetemé
nyes kert tartozik h()(l'Zá - Bu
dapesthez közelebb„ bármely fő
vonalon, vagy Budapesten Jévö 
másfél- vagy két&zobás lakásra, 

Szerkesztőség: 
1088 Budapest VI., Benczúr u. u. 

Telefon, városi: 2211-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti; 
a Népszava Lap- és Könyvk.lado 

1553 Bp. xm„ váci út 73. 
Telefon: 497-950 

Postafiók: 43 BUfapest 
Felelős klado: 

dr. Jandek Géza igazgató 
Előfizetési dfj egy évre: 34 forint 
Egyszámlaszám: MNB 215 - 11 850 

83-261. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelő.s vezető: 
Csönd!!$ ZOitán vezérlgaz•ato 
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AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN Elment 
az utolsó 
répa vonat 

A szegedi igazgatóság terü
letén januá,r 20-án az utóbbi 
évek i1e�osszabb cukorrépa
'kampánya fejeződött be. E na
pon indították útnak Lököshá
záról Sarkadra az utolsó, 31 
kocsiból á,!ló répavonatot. A 
most lezá•rult kaimpány abban 
a tekintetben is eltért a ko
Tá bbiaktól, hogy ilyen nagy 
mennyiségű cukoo:-répát eddig 
még nem fuva.rozta'k ,vasúton a 
Dél-Alföldön. 

A péesi vasúligazgalóság 

,nunkavéde/,ni ,ninősílése 

A szezon kezde,té.től, vagyis 
szep,tember eilsejétől 34 ezer 
816 vasúti kocsiiban 1 millió 
'308 ezer tonna cukorrépát fu
varoztak a gyárakba, közel 190 

ezer tonnával többet, mint egy 
évvel korábban! Szolnokra 
284 ezer tonnát, az i·gazgatóság 
terület.én levő gyárak közül 
SaTka.dra 348 ezer, míg Mező
hegyesre 145 ezer tonnát fuva
;roztak, de jelentős mennyiség
ben küldtek Hatvaruba, Sze
rencsre, Sárvárra és Kabára 
is. Az idei szezonban első alka
lommal az ország határain túl
ra is szá1lútottak cukoo:-réipát a 
szegedi vasutasok. Székkutas 
és Orosháza á1lomás$ról a 
szomszédos Jugoszláviálba 60 
ezer tonna r,éipát toválbbítottak, 
aunit a zentai és a cser,venkai 
gyáirakban do1goztak lfel. Az 
igazgatóság a, gyárakba fuvaro
zott répa 65-70 százalékát 
irány- és fordavonatokkal to
váibbította. 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége január 20-i ülésén 
tárgyalta a MA V Pécsi Igaz
gatóság munkavédelmi minő
sít.éséről szóló előterjesztést a 
munkavédelmi felügyelőség 
vizsgálata alapján. 

A minősítő ellenfuzésre a 
múlt év november 15. és de
cember 20-a között került sor. 
Részlete.s p;rogra:m ala,pján, 17 
külszolgálati főnökségen, füg
getlenített és társadalmi mun
kavédelmi felügyelők egész se
rege ;vizsgálta a munkahelyek 
te11melőesziközök, munkafolya
matok munkavédelmi, egész
ségvéde1mi és környezetvédel
mi helyzetét. Ezen túlmenően 
részletesen vizsgálták a mun
kavédelmi eljárások körébe 
tartozó kér.déseket, mint pél
dául az -üzeani ,balesetek ala
kulását, azok kivá!,tó okait, a 
bejelentési, a ki,vizsgálási elő
írások .betartását, a munkavé
delmi oktatást. 

A munkavédelmi rrni!Ilősítő 
vizsgálati megállapítások alap
ján a pécsi vasútigazgatósá!g 
munkalbiztonsági helyzete, a 
tevékenység színvonala a kö
vetkezákben foglallható össze. 

Az üzemi baleseti helyzet 
alakuláisa, e,lsősorban az 1000 

főre eső balesetek alapján, 
legjobb a vasútigazgatóságok 

között. Pedig a vizsgálat nem 
hagyta .figyelmen kí.v,ül azt 
sem, lhogy az 1000 ifőre eső 
balesetek száma év,ről évre 
eme1kedilk. Kedlvezőek a tapasz
talatok a vezérigazgatós� ál
tal elrendelt álló'helyzetű jár
műkapcsolási technológia be
vezetéséről. Ezt az igazgatóság 
négy üzemfónökségén alka!• 
mazmá-k. E tevékenységhez 
kapcsolódó toohnológiai folya
matoknál a biztonsági ,fegye
lem megfelelő. 

Nem ilyen kedvező a kép a 
dolgozók egyéni 'Védőfelszere
lés ellátása területén, annak 
ellenére, hogy a viselési fegye
lem elfogad/ható. Hiányosság, 
hogy a védőfelszerelési ellátást 
elsősorban amyaggazdálkodási 
feladatként kezelik, a munka
védelmi összefüggése.k- hát.tér
be szorulna,k A .beszerzések
nél a folyamatos fogyás, illet
ve az elhasználódás a megha
tározó. Megailajpozott, a lffiUIIl

kavédelmi szenv'ekkel egyezte
tett védófel.szerelési ellátási 
terv nem !készül. Az egyéni 
védőeszJközök kiszolgálása nem 
folyaimatos, vételezésre csak a 
kijelölt napokon, s meghatáro
zott időszakba-n van lehetőség. 

Az egyéni védőeszközök tisz
títása, ,karbantaT1tása nincs 
megoldva, ezért jelenLeg a se

----------------------------1 lejtezési gywkorlat a jelle.mző, 

Bud�pesti igazgatóság 

Tájékoztatták az üzemfőnököket 
ki vieootők törekedje� a gáz
olia.jfogyasZJtás csökkentésére 
és az egyéb ener.g'i'a.hordozók 
tlalkaré'kosaibb felhasználására. 
MuinlklavM§-delmi és szociális fej
!'esztésre az idén 394 millió 
889 ezer forintot költenek. Eb
ből 15 mhlJ.ió 380 ezret a Nyu
gati pá.l)'laudv'a,r öl-tözáiniek és 
moodóLooJk korszerűsítésére 
hiaszmáln!a'k fel. 

a•mi gazdasági és gazdáLkodási 
szempontból is kifogáisolható. 
A ,munika:védelmi szabályozás, 
a technológiai utasitások, az 
időszakos .vizsgáilati rendek ki
dolgozása jól halad. Vannak 
hiányosságok is. Az éTint.ésvé
de1mi vifll5gálatdk elfVégzésére 
kialakított szervezet ,nem ren
de1kezik megfelelő kapacitás
sal, s így a ;felülvizsgálatok 
egy része elmarad. A teherkö
töző és függes�tő eszközök idő
szakos vizsgálatainál eltérnek 
az 1549-80. ,MA VSZ előírásai
tól. 

Kedvező az alkalmazás és 

A budlapesti igazg.aitósáigon 
januálr 18-án értekezletet tar
tottak a kör.ze4bi üzemfőnök.sé
gek gazdla'5ág.i és politikai ve
zietői részére. A tanáCSlk.ozást 
Pady Géza, az igazg.aitósáig 
páortbizottisáig,á;nalk titfkára nyi
totita meg, majd Tongori Imre 
vasútigazgJaltó tájékoztatta a 
részvevőket az igazlg'atós-ág el
múlt évi eredményeiről és az 
idei terve'k,ről. 

A szállítási teljesítményt ér
tékelve az ig.azg.aitó elmondot
ta, hogy az elmúlt év első 
nyolc hónapjáiba.n rapszodikus 
volt a szállítás. Mintegy két
miJJ.ió tonnával m.a;.-aditak el 
a terv-tő!. 

To ng oa."i. lrnire 
Wei t-el'!V'eilret is. 

i.S.mertette az fogla1koztatás egészségügyi 

Az ig,a.zgató felhívtia a fi
gyelmet az energiataka.rékos
sá,g forutdssá!gára is. A műsza-

1983-ban 31,7 millió tonna 
éÍII'u elfuvarozás/a vár az irg'az
gatóság dollgozóira. Ennek ér
deikében tervszerűbbé keLl �n-
n'i a fuv'arozásszervezést, a 
pi:ackutlaitást, és növe1ni kell 
az irányivonaitok, a konténerek 
sz.ámlá t. (séra) 

•• 

Uzemf őnoiség Rákosrendezőn 

feltételeinek ,biiZtosítása, az 
üzemi bales�tek .bejelentése, 
ügykezelési e1járás.i rendje. 
Nem volt ilyen egyértelműen 
pozitív a kép a munkavédelmi 
szemlék eredményességéről, 
munkalbiztonságra gyakorolt 
hatásáról. Különösen a szolgá
Lati főnökök álta.l vezetett 

szemlék hatékonysága kifogá
solható. Ennek egyik oka, !hogy 
a szemlék nem terjednek ki a 
mu-nJkiaköriülnniényi állapotok, 
a biztonságos munkarvégzés 
feltételeinek átfogó ellenőrzé
sére. Gyakori, 'hogy a szemlé
ken csak kisebb álla;ghibákat 
- beázás, fest.és, ,mázo.lás, tö
rött ablakok -, áillapítana.k 
meg. Elnnarad a gépek, bere-n
dezések, a vasútüzem techni
kai, technológi,ai eLemeinek el
lenőrzése. A mun,kavédelrrni 
szemlék során feltárt hiányo.s
sá,gok mi,ntegy 15-25 százalé
kát határidőre nem számolják 
fel. 

A vizsgálatok ala,pján meg
á,llaipítha.tó, hogy a vasútigaz
gatóság mun.kavédeLmi helyze
tét éis te.vékenységét több po
zitív és előremu·tató vonás jel
lemzi. Az előterjesztést meg
alapozó szervezeti egységek 
minősítéseit figyelembe véve a 
pécsi vasútigazgatóság munka
védelmi helyzet.ét és tevékeny
ségét az elnökség jónak érté
kelte. Határozatában felkért-e 
a vasúti:gazgatóság vezetőjét, 
hogy a munka,védelrrni minősí
tések során feltárt hiányossá
gok megszüntetése érdekében 
tegye meg a szükséges intéz
kedést és következetesen kérje 
számon a végrehajtást. Az el
nökség feLhívta a pécsi területi 
szakszervezeti bizottság figyel
mét arra, hogy a munkavédel
mi minősítő v.izs,gáilatok során 
feltár,t hiáinyosságok, mulasz
tások felszámoLását segí.tsék • 
elő. Lépjeneik fel határozot
tabban a munka.védelmi in
tézkedési tervek, munkavédel
mi szemlék tartalmi !követel
ményeinek javítása érdekében. 

Az elnökség nagyra értékel
te a munkavédelmi felügyelő
ségnek ezt a vállaLkozását, s 

egyben elis.me.rését és !köszöne
tét ifejezte ki rrni,ndazoknak, 
akik a ;vizsgálatot •végezték, il
letve abban iközreműködiek. 

Az elnökség ezutáin meg.vi
tatta és elf.oga,dta a Vasutasok 
8:?Ja:kszer,vezete k,á,dermunk,ája 
értékeléséről, a vasutas sport
egyesületek olimpiai felkészü
lésének tapasztalatairól és a 
toválb.bi feladatokról készült 
előterjesztést. Ugyancsak elfo
gadta a kö21ponti vezetőség, az 
e!Jnökség és a titká!1Ság 1983 
első félévi munkat'ervét. 

EZ ÉV MÁJUSÁBAN ÖSSZEHÍV JÁK 

a szocialista brigádvezetők 

VL országos tanácskozását 
A szocialista brigádmozgalom 25 éves múltra tekint 

vissza. Története során társadalmi, gazdasági életünk 
fontos tényezőjévé, a szocialista munkaverseny legtöme
gesebb formájává vált. Kifejezésre juttatja a dolgozók 
tenni akarását, a szocializmushoz való ragaszkodását és 
a közösségért érzett felelősségét. 

A mozgalomnak a párt és a szakszervezetek egyaránt 
nagy jelentőséget tulajdonítanak. A Magyar Szocialista 
Munkáspárt XII. kongresszusa felhívta a figyelmet arra, 
hogy feladataink megoldásánál jobban kell támaszkod
nunk a dolgozók aktivitására, alkotó készségére, s na
gyobb szerepet kell biztosítani az emberi tényezőknek. 
A szocialista munkaverseny és a brigádmozgalom ma is 
jó kereteket biztosít ehhez. 

A Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Ta
nácsa, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Köz
ponti Bizottsága, és a szövetkezetek érdekképviseleti 
szervei '1983 májusában összehívják a szocialista bri
gádvezetők VI. országos tanácskozáisát, 'h"ogy további 
lendületet adjanak a szocialista brigádmozgalomnak és 
hozzájáruljanák a do,lgozók aktivitásának, kezdeménye
ző készségének kibontakoztatásához. 

A szocialista brigádmozgalom fennállásának 25. év
fordulója alkalmából összehívott tanácskozás lehetőség 
arra, hogy áttekintsük a brigádmozgalom helyzetét, al
kalmazkodó képességét a megnövekedett követelmé
nyek<hez, a változó körülményekhez és gondolatot cse
réljünk a mozgalom működési feltételeiről, továbbfej-
lesztésének lehetőségeiről. 

Az országos tanácskozást munkahelyi tanácskozások 
előzik meg. ,A tanácskozások célja az, hogy: 

- mozgósítsanak az előttünk álló gazdaságpolitikai 
célok - kiemelten az olyan feladatok, mint az export 
növelése, az importtal való takarékosság, termékszer
kezet-válltás, az ésszerű anyag- és energiatakarékosság, 
általában a hat.ékonyság - megoldására; 

- hozzák felszínre mindazokat a lehetőségeket, ame
lyek hozzájárulhatnak a szocialista munkaverseny és a 
brigádmozgalom még szélesebb körű kibontakoztatásá
hoz, az új gazdasági körülményekhez va•ló jobb igazo
dáshoz, az aktuális feladatok megoldásához; 

- biztosítsanak demokratikus fórumot a szocialista 
brigádvezetők részére a munkaverseny és brigádmozga
lom fejlesztésével kapcsolatos teendők megvitatására, 
az elvégzendő feladatok kialakítására; 

- segí'tsék elő a szocialista munkaverseny és a bri
gádmozgalom társadalmi elismerését, politikai és gaz
dasági jelentőségét. 

A tanácskozásokat 1983. március végéig minden vál
lalatnál, a vasút minden főnökségénél, intézményénél 
meg kell tartani. Előkészítését a vállalati, intézményi 
gazdasági vezetőknek, szakszervezeti bizottságoknak 
keU végezni. 

A tanácskozás beszámolóját a munkahelyi vezető tart
sa. A szakszervezeti bizottság, és a ,KISZ-szervezet kép
viselője adjon értékelést sajátos tevékenységükről és a 
munkaverseny, a brigádmozgalom fejlesztésének meg
ítélés'éről. Ennek kialakításához előzetesen minél széle
sebb körben ,kérjék ki a dolgozók véleményét. 

A beszámoló sokoldalúan mutassa be, hogy a szocia
lista brigádmozgalom „szocialista módon dolgozni, ta
nulni és élni" hármas jelszavának érvényesülése: 

- hogyan szolgálja a brigádmozgailom., a főbb gaz
daságpolitikai célok megoldását, mint a gazdasági 
egyensúly javítása, az anyag- és energiatakarékossági 
program teljesítése, hatékonyság és minőség javítása; 

- mennyiben alkalmazkodott a megváltozott g.azda
sági körü-lim,ényekhez, a rugailmas tervezési és termelési 
gyakorlathoz; 

- mennyiben éreztette hatását a dolgozók szakmai 
és általá_nos műveltség.ének gyarapításában, a termelő
erők fejlesztésében és ésszerű felhasználásában; 

_ - hogyan járult hozzá a szocialista életmód fejleszté
sehez, az egymást segítő munkatársi kapcsolatok erősí
téséhez, szociálpolitikai, területpolitikai és társadalmi 
feladatok megoldásához. 

Elemezzék, hogy a munkahely egyes részlegei és a 
dolg?zók különböző rétegei hogyan és mennyiben kap
csolodtak be a munkaversenybe és a brigádmozgalom
ba, és milyen ·volt együttműködésük a munka során. 

Értékeljék a munkaverseny, brigádmozgalom társa
dail:mi nevelő és a kollektíva emberformáló szerepének 
érvényesülését is. 

A vita és az elhangzott javaslatok alapján a tanács
kozás határozza meg a munkaverseny és a brigádmoz
galom minőségi fejlesztésének, hatékonyabbá tételének 
időszerű feladatait. 

A MAV-nál a szocia!l.ista brigádvezetők országos ta
nácskozása március 25-én lesz. 

lllduláara vár6 &ehervonat Rákosrendező állomáson 
Tudósitál az 5. oldalon (Ovári Arpád felvétele) 
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Bizalmi testuleti ülések 

Mitől függ a szakszervezet tekintélye? uTASELLÁTÓ VÁLLALAT 

A bizalmiak támogatják a vezetőket 
az 1983. évi terv megvalósításában 

A Landler Járműjavítóban 

együtt gondolkodnak a vezetők és a beosztottak 

Lapozgatom a regénynek is 
beillő vaskos iratcsomót a 
Landler Jál'lműjaivító díszter
mében, az üzem szakszervezeti 
bizottságának ,bizalmi testületi 
ülésén. A jelen levő 56 küldött 
már korábban áttanuLmányoz
hatta az aprólékos részletes
séggel készült jelentéseket, 
amelyek súlya (pontosan le
mértem) 63,5 dekagramm. Az 
üzem gazdasági vezetői és az 
szb a különféle mellékletek
lkel, kLmutatáso'kkal együtt 
124 gépelt oldalon számolnak 
be a napLrendekkel kapcsola
tos témákról, amelyek .fe.Jöle
lik szinte az üzem egész tevé
kenységét, az eredményeket és 
a terveket. 

Nem ördöngösség 

iránt. ts ez természetes, ért
hető reflex. A legtöbib meg
jegyzés, vélemény, kérdés a 
szociális és munkavédelmi 
eredményekkel, tervekkel kap
csolatban !hangzott el. Keresz
túri Ferenc üzemvezető főmér
nök. KV-tag részletesen ismer
tette az ezzel kapcsolatos ered
ményeket, tudnivalókat. El
mondotta például, hogy lénye
gesen csökkent a balesetek, és 
a foglalkozási ártalmakból 
származó betegségek száma. 
Elszívóberendezéseket szerel
tek fel, műszereket vásároltak 
és kiemelten kezelték a mun
kavéclelnni jellegű újításokat. 
A szakszervezet nagy gondot 
fordít az üdültetésre is. Az el
múlt esztendőben 130 család 
429 tagja pföenhetett a válla
lati üdülőben. A lakásépítés 
támogatására 400 ezer forint 
kamatmentes kölcsönt fizettek. 

Beázó tetők 

gád 1053 tagja élen járt az 
anyag- és energiamegtakarí
tásban is. 

Az idén 0,6 százalékos ter
melékenységnövekedést ter
veznek. Mindezt a követelmé
nyekhez való rugalnnas alkal
mazkodással. a ráfordítások 
csökkenésével és munkaerő
átcsoportosításokkal szeretnék 
többek között elérni. 

Megmondani az igazat 
Ezzel a témakörrel kapcso

latban Zsilinszki József terme
lési felelős hangsúlyozta, hogy 
a jövőben csak akkor lehet az i 
eddigihez hasonló, vagy na
gyobb bérfejlesztésre számíta
ni, ha megtanulunk jobban 
gazdálkodni, takarékoskodni, 
szervezni. EJbben a bizalmiak
nak nélkülözhetetlen szerepük 
lesz. 

Nehéz lenne most arról vi
tatkozni, hogy a munkás bi
zaLmiak menny,iire lelkiismere
tesen tanulmányozhatták át a 
jelentésözön sorait, és abból 
mit tartottak fontosnak, to
vábbá szülkséges-e ilyen rész
letes beszáanolókka-1 eláiraszta
ni a bizalmi testületi ülések 
résztvevőit hiszen nem 
egyedi példáról van szó -, de 
tény az, hogy a bizalmiakat 
szerencsére n�m mérgezte meg 
a szakszervezeti mozgalomban 
mostanában annyira hódító 
grafománia. A felszólaló, több 
mint húsz küldött megkapó 
közvetlenséggel, egyszerű, vi
lágos szavakkal, lényegretö
rően mondta el mindiazt, ami 
a munkáskollelotfvákat foglal
koztatja, érdekU. Senki sem 
volt közülük lámpalázas, gon
dolataikat nem jegyezték pa
pírra. 

Több küldött kifogásolta a 
mostoha munkakörülménye
ket. A személykocsik festésére 
nj,ncs elég hely, a kocsijavító 
tetejéről lecsöpögő víz a villa
mos kapcsolószekrénybe fo
ly,ik. Károlyfi László főbJzalmi 
az öntöde tetőszerkezetének 
felújítását sürgette. Kutasi 
Zoltán és Petró Pál bizalmi a 
folyamatosabb anyagellátás ér
dekében eme1t szót. Mint mon
dotta, jobb szervez�el, a 
diszpécserek és művezetők kö
zötti kapcsolat erősítésével 
göl'ldülékenyebbé lehetne ten
ni az a'1katrészellátást, mert 
enélkül nem lehet be.5zélni 
termelékenysé,gről, ,minőségről. 

Molnár József bizalmi saját 
példával hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy ebben a 
tisztségben - ha szükséges -
merni kell nemet is monda
ni. Csak abban bíznak :a vá
lasztók, aki komolyan veszi a 
megbízatást. A szakszervezet 
tekintélye függ ettől, 

Koszorús Ferenc főtitkár ismerteti az elnökség határozatát 

- Nincs ebben semmi ör
döngösség - mondta nekem a 
szünetben az üzem párttitkára 
-, hiszen a dolgozók szinte 
naponta tallálkoznak a munka
helyeket látogató gazdasági és 
politikai vezetőkkel. Elmond
ják nekik gondjaikat, •javasla
taikat. Az igazgató, a főmér
nök, az s21b-titkáir áttételektől 
mentesen szerez Jnformáció
kat, éntesül a gondokról. Miért 
lennének hát megilletődve eb
ben a körben? 

No igen, ez valóban diesére
tes vezetó-'beosztott viszonyt 
tükröz, és azonnal érthetőbbé 
válik a biz.alnnia.k tájékozott
sága a legalapvetőbb kérdé
sekben. Mert a szl1ikszervezeti 
'bizottság év közben is példá
san informálja a bizaLmiakat a 
1,ényeges tudnivalókról. 

- Gyakran előfordul - je
gyezte meg Váczi János szb
titkár -, hogy a művezetők, 
csoportvezetők szemrehányó 
megjegyzéseket tesznek, mert 
egyes intézkedésekről a bizal
mi többet tud, mint ők. 

A vita során kibontakozó ér
deklődés sem a nagy hordere
jű kérdések iránt nyilvánult 
meg, hanem a munkahelyi 
csoportokat, osztályokat fog
lalkoztató gondok OI"Voslása 

A beázó tetők alatt drága 
gépek kerülnek veszélybe, a 
műhelyekben néha 20 cm ma
gas a víz. Előfordult már, hogy 
a délután kijaivított kocsilk.ról a 
csarnokban éjszaka lemosta a 
festéket az eső. 

A 78 éves üzem épületei bi
zony már elhasználódtak, jo
gos panasz a tetőbeázás és 
az egyéb munkát gátló körül
mény. Az üzem vezetői el
mondották, hogy - amennyi
re a pénzügyJ leihetőségek en
gedik - felújítják az üzem
csarnokokat. Tavaly is 30 mil
Jliót költöttek tetőszerkezet-ja
vításra. Felülvizsgáljálk majd 
a mosdók, öltözők és illemhe
lyek áHapotát is. 

Kövér Imre igai,gató az el
múlt évi tervek teljesítésével 
kapcsolatban hangsúlyozta; 
legnagyobb eredménynek azt 
t>artja, hogy majdnem tíz szá
zalékkal túlteljesítették a ter
melékenységi célkitűzést. Hu
szonhárom százalékkal szM
nyal ták ,túl az áTbevételi ter
vet és lényegesen javult a mi
nőség. Mindezt száz dolgozó 
hiányával érték el. A jó szer
vezésnek köszönhető, · hogy 
nem voit év végi hajrá, egyen
letesen javíithatták a személy
és hűtőkocsikat, kormánysze
lepeket. A 114 szocialista bri-

, � , , 

MATESZALKAN FELISMERTEK 

- Egy fiatalembert a műve
zetőm 26 forintos órabérrel 
akart felvenni a csoportba -
mondja Molnár József. - Ez 
bérfeszültséget, rossz hangula
tot okozott volna az idősebb, 
rutinosabb szakemberek köré
ben. Én nem írtam alá ezt a 
javaslatot, órákig vitatkoztam, 
míg végre nekem adtak iga
zat. Kevesebb órabért kapott, 
de mint később kiderült, a 
munkája sem volt kifogásta
lan. Fél év múLva kilépett az 
üzemből. 

A bizalmi testület feladata 
az igazgató és helyettesei te
vékenységének a véleménye
zése is. Ezt sok munkahelyen 
kényesnek tartják; ,,úgy sem 
lehet megmondani az igazat" 
legyintéssel intézik el a folyo
sókon. Ugyan melyik szb húz 
ujjat a vezetőkkel? 

A Landler Járműjavító ve
zetőinek miil1ősítésére ennek 
a szemléletnek még csak az 
árnyéka sem vetült. Az 1978 
óta igazgatói llllÍnőségben tevé
lrenykedő Kövér Imre jellem
zésének elihangzása után sorra 
álltak fel a bizalmiak, és 
olyan adalékokkal egészítet
ték ki az elhangzottakat, a,me
•lyek tárgyilagos elemei lelhet
tek voln,a egy jó vezető port
réjának. Az egyik bizalmi a 

vezetők és a dolgozók együtt
gondolkodását emeLte ki. A di
csérő szavak nem hatottak ud
varias gesztusnak, hiszen az 
üzeim legutóbbi eredményei, a 
töretlen fejlődés mindennél 
meggyőzább bizonyíték. 

A szakszervezeti bizottság 
az üzem egykori gazdasági 
igazgatóját, fókönyvelőjét 
,,nem vezetőhöz méltó maga
tartás" miatt marasztalta el. 

Kaszala Sándor 

Többet kell törődni a nök 
szociális helyzetével 

A máté.sza1kai körzeti üzem
főnökség gaz.daságd vezetői ja
nuár 24-én adtak számot a bi
zalmi testületnek az e1múJ.t év 
legfontosabb eredményeiről és 
a tetwek>ról. 

Papp Ferenc, az ü?.emfőnök
ség gazdasági vezető-helyette
se eLmondotta többek között, 
hogy túlteljesítették árufeladá
si ter.vüket; 925 339 tonna árut 
toválbbítottak. Sajnos a lét
számhiány tavaly is nehezítet
.te a munkát. Kü.Jönösen a for
galmi utazók száma csökkent. 

A báztshoz biszon1/ftva 34,1 
.százalékkal nőtt a túlórák szá
ma. Az igazgatóság által ki
adott rendelkezések lehetővé 
tették ugyan a szabadságok ki
adását, de a szabad időben vég
zett munkáltatásért a főnökség 
315 ezer forintot fizetett. A 
munkaszervezési intézkedések 
keretében továbbfejlesztették 
az egységes vezénylésd, !rendet, 
amelynek eddigi tapasztalatai 
kedvezőek. 

A kollektív szerződés töb 
pontja is foglalkozik a bére
zéssel. A fizikai és nem fizikai 
állományban - a bázi.sihoz vi
szonyítva - 6,5, illetve 7,6 szá
zalékkal emelkedtek a bérek. 
Papp Ferenc szólt a nők hely
zetéről is. Elmondotta, hogy 
bérbe.5orolásuk azonos a fér
fiakéval, és a differenciálás is 
a teljesítmény arányában tör
ténik. Hátrányosabb helyzet
ben vanna.k azonban a szociá
lis ellátás terén, mert. több 
szolgálati helyen nincs részük
re külön öltöző, fürdő. 

Mátészalka állomáson sem 
jobb a helyzet. Az itt dolgozó 
nyolcvan nő még mindig nem 
vehette birtoldba a nemrég el
készült szociális épületet. 

Az üzemfőnökség 31 százalé
ka fiatal. Ezért a főnökség ve
zetői nagy figyelmet fordíta
nak szak.mali és pol!itikai k®
zésükire, szociális !helyzetük 
iavítására. Tavaly három fiatal 
kapott lakást, és ugyancsak 

hárman részesültek vállalati 
k,a;matlmentes kölcsönben. 

Az üzemfőnök-helyettes fog
lalkozott a szocialista brigád
mozgalom eredményeivel is. 

iElmondotta többek között, 
hogy a brigádvezetőket meg
hívják a szolgálati vezetők ér
tek!ezleteire, ahol elsőként in
formálódhatnak a legfontosabb 
igazdasági„politikai feladatok
Tól. 
. A ljjzalmi testületi ülésen 
Erdei László szb-titkár többek 
között javaslatot tett a kultu
rális és jóléti alap felosztására 
is. A te6tület 20-20 ezer forin
tot sza!Vazott meg a szülési és 
'Szociális segélyek.re, a könyv
tár fejlesztésére. Több mint 
•101 ezer forint jutott a sport, 
az agitáció és a propaganda 
fellendítésére. 

A ihozzászólások után a sz.ak
szerwezeti bizottság előterjesz
t.éseit az értekezlet résztvevői 
egyhangúlag elfogadták. 

Zsoldos Barnabás 

Az Utasellátó Vállalat bizal
mi testülete január 26-án meg
tárgyalta a vállalat 1983. évi 
komplex tervjavaslatát. Az 
ülés munkájában részt vett Ko
-szorús Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára és 
Szemők Béla, a központi veze
tőség titkára. 

A küldöttséghez időben el
juttatott írásos tervjavaslathoz 
dr. Sebes Miklós, a vállalat ve
zérigazgatója fűzött széfueli ki• 
egészítést. Elmondta, hQgy a 
terv több ütemben készült. El
sőnek a területi igazgatóságok 
•készítették el javaslataikat. 
Ennek összeállítását a szak
igazgatók vitatták meg, majd 
megtárgyalta a vezérigazgatói 
-értekezlet. Ez a több módosí
tást is tartalmazó anyag került 
'a testü,let e1é. 

A tenvkészítés számolt azzal, 
hogy a tavalyfilhoz képest 10 
százalékkal kevesebb utas uta
zik a vonatokon és 5 százalék
kal kevesebb a Volán járatain. 
Figyelembe vették az életszín
vonal alakulását, vall amint a 
hálózatváltozásokat is. 

Az Utasellátó Vállalat 1983-
.ra 2 milliárd 262 millió forint 
árbevételi tervet tűzött ki cé
lul rmaga elé. Ez a tavalyinál 
4,2 százalékkal magasabb. A 
nyereség váiiha tóan - kismér
tékben - 1,2 százalékkal ha
ladja meg az 1982. évit. A ter
rvezett nyereség 42,6 millió fo
rint. A gazdálkodásii terv kis 
'méiwű nö,vekedésének több 
összetevője van. Ilyenek a va
ijutakorlátozások, a bérek köz
terheinek az emelése, a bank
•kamatok és az energiaárak nö
,vekedése. Nagy terhet jelent a 
,vállalatnak az utazási költsé
gek emelkedése. 

Szavaznak a bizalmi küldöttek 

A bizalmilküldöttek közül 
töb'ben a szociális kiadásokkal 
!kapcsolatosan érdeklődtek. 
Ma,kó Béláné Szolnokról érde
kes javaslatot vetett fel. A pá
lyaudvarok környékét ellepik 
a magán és állami kereskedők . 
Ugyanakkor az épületen belül 
az Utasellátó Vállailat a MÁv 
Vezérigazgatóság utasítása ér
telmében alig tud mozogni az 

utazóközönség ellátása érde
·kében. 

Több hozzászóló bírálta a 
vállalat ,anyagi érdekeltségét és 
versenyszabrul.yzatát. Ugyan
akkor öröm volt hallani, hogy 
valamennyi felszólaló támoga
tásáról biztosította a vállalat 
vezetőit a teriv céLkitűzéseinek 
megvalósításában. 

(Skoda László felvételei) 

Az ülés részvevői végül is 
egyhangúlag elfogadták az 
Utasellátó Vállalat 1983. évi 
•komplex tervét. 

Ezután Koswrús Ferenc fó
ti tkár ismertette a testülettel 
a vasutas-szakszervezet elnök
ségének január 20-i határoza
tát. Ennek értelmében 
nyugdíjba vonulására való te
kintettel, érdemei elismerése 
rmellett - javasolta, hogy a 
testület február 28-i hatállyal 
'járuljon hozzá Henyei Ferenc 
vsz.b-titkár fe1me'1'}tésehez és 
válassza meg titkárának Var

ga Józsefnét. A javaslatot a 
testületi ülés egyhangúlag el
fogadta. 

Sz. Jakab István 

Dombóváron éberen őrködnek 

a jogszabályok betartásán 
A dombóvári üzemfónökség

nél bizalmi testületi ülésen vi
tatták· meg az 1981-85. év,re 
kötött MA V kollektív szerző
dés 1982. évi végrehajtásáról, 
a munkavédelmi és szociális 
tervek teljesítéséről készített 
előterjesztést, valamint a kol
lektí,v szerződés 1983. évi mó
dosításának tervezetét. 

Az előterjesztett. anyagból 
kitűnt, hogy a dombóvári 
üzemfőnökség az alapvető 
szállítási tevékenységével kap
csolatos célkitűzéseit az egyre 
inkább jelentkező létszámgon
dok ellenére teljesítette. Ki
emelkedő eredmény például, 
hogy a tervezett 610 ezer ton
na helyett, több mint 703 ezer 
<tonna árut továbbítottak. Ki

sebb elmaradások is vannak . 
,A célkitűzések alatt maradt 
,valamivel a helyből induló 
személy- és tehervonatok me
netrendszerű indítása, vala
mint az M41, és M44 sorozatú 
mozdonyok iiz;emkészségének 
biztosJtása. 

A teljesítményi mutatók ala
kulását a munkaerőhelyzet 

kedvezőtlenül befolyásolta. A 

,fizikai dolgozók száma tizenöt
tel csökkent, annak ellenére, 
hogy számos munkaszervezési 
intézkedés történt. Az utazói, 
a kocsiren<lezői létszámhiány 
enyhítésére, az igénybevétel 
csökkentésére, 175 dolgozóval 
kötöttek mellékfoglalkozási 
megállapodást. Ez több mint 
háromszorosa az előző évi 
megállapodásoknak. 

A szervezési intézkedések el
lenére 20,7 százaté1okal emeLke
dett a túlórák száma, amihez 
hozzájárult a törvényes mun
·kaidőkeret csökkentése is az 
1,3 százalékos létszámcsökke
nés mellett. Növekedett az 
utazó dolgozók letenhelése. Eb
ben közrejátszott a ,rendkívüli 
vonatok számának növekedése, 
valamint az önköltségi utak 
kedvezőtlen hatása, nem be
szélve a 61 dolgozót érintő bu
dapesti kirendelésről. 

Az üzemfőnöksé.gen fokozott 
gondossággal ügyelnek a mun
káltatás során a jogszabályok 
betartására. A munkaügyi dön
tőbizottsághoz beadott és tár
gyalt panaszügyek száma 27-
ről 7-re csökkent, és a lefoly
tatott eljárás során két eset
ben adtak helyt a panasznak. 

Az üzemi !baleseti helyzet 
mutatóit az úrti balesetek szá
mának emelkedése rontja, ezek 
következménye eredményezte 
,a táppénzes napok számának 
500/o-át. A munkával közvetlen 
összefüggésben, vagy teohnoló
giai, műszaki hiányosságból 
bekövetkezett balesetek szá
ma nagymértékben csökkent. 
Az üzemfőnö.kség munkavé
delmi tevékenységét a Vasuta
sok Szakszerwezete Munkavé
delmd Felügyel.&,ége a minő
sítő vizsgálat során jónak ér
tékelte. 

A szociális terv végrehajtá
sáról készített beszámoló rész
letesen tájékoztat a nő- és né
pesedéspolitikai 'határozatból 
fakadó tevékenységek végre
hajtásáról, az üjúságpolitikai 
helyzetről, a kultúrpolitikai 
határozatok végrehajtásáról, a 
dolgozók szociális helyzetének 
kedvező alakulásáról. 

Második napirendi pontként 
a bizalmi testület megvitatta 
és el.fogadta a MA V kollektív 
szerződés 35/A §-sal kapcsola
tos pihenőnap kiadására, sza
badnap és heti piihenőnap w
szevonására vonatkozó állás
foglalását. 

Krajczár Antal 
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Nem varázslat - ,,csak" 
, 

szervezes 

GYÖNGYÖS ÁLLOMÁSON A HÉT VÉGÉN IS RAKODNAK 

Gyöngyös állomás dolgozói 
sikeresen teljesítették az el
múlt évi áruszállítási tervü
ket. Németh László állomásfő
nök elmondotta, hogy tavaly, 
a célkitűzéshez képest 28 órá
ról 27,5 órára sikerült csök
kenteni a kocsitartózkodási 
időt. Az állomáson 103 762 ton
na árut adtak fel, amely 2262 
tonnával több a tervezettnél. 
Az érkezett áruk imennyisége 
meghaladja a 205 ezer tonnát. 
A jó rakodásszervezés bizo
nyítéka, hogy a leadási kocsik 
64 százalékát hely,ben ismét 
megrakják áruval. 

Tavaly külföldre 1052 kocsit 
továbbítottak. Eb.bő! 520-ban 
palackozott bort, 414-ben zöld
séget, gyümölcsöt, a többiben 
pedig különböző .gépi berende
zéseket szállítottak a külföldi 
megrendelőknek. A bor 70 szá
zalékát a Szovjetunió, illet,ve 
az NDK fogadta. Az idén a 
borszállítás előrelállhatóan 
húsz százalékkal emelkedik. 

- Kocsihiány egész évben 
nem volt. A környéző üze
mek, állami gazdaságok emiatt 
nem panaszkodhattak - jegy
zi meg a főnök. - Szállíttató 
partnereinkkel annyira jó a 
kapcsolat, hogy a hétvégi ra
kodás sem okoz gondot. Ebben 
csak egyetlen fuvaroztatón.k -
az Országos Söripari Vállalat 
gyöngyösi kirendeltsége - a 
kivétel. Sajnos a hétvégeken 
nem rakodik a váJlalat. Még 
ügyeletet sem tartanak, hogy a 

részükre érkezett szállítmány
ról értesíthetnénk őket. Pedig 
ez nagyon !fontos lenne, mert 
az áru idegen kocsikban érke
zik a szocialista országokból. 

Gyakran előfordul, hogy az 
állomás dolgozóinak gyorsáru
ként kell továbbítani egyes 
termékeket. Novemberben pél
dául két tsz tizenhét vagon 
szőlőol·l:Jványt adott fel a Szov
jetuniónak. Értéke tizeruhét
millió forint. Az év végén 120 
kocsiból álló, öt irányvonatot 
is képeztek, amelyben 5300 
tonna zúzottkövet továbbítot
tak. 

Az együttműködés eddigi 
tapasztalatiról nyilatkoz.ott la
punknak Ablaka Ferenc, a 
Gyöngyös-Domoszlói Allami 
Gazdaság közgazdasági igazga
tóhelyettese. A gazdaság az ál
lomás egyik legnagyobb fuva
roztatója. 

- Mi évente több mint eze.r 
vagon árut szállí.tta,tunk a vas
úttal - mo.ndlia az igazgató
helyettes. - Áruink zöme gyü
mölcs és bor. Az utóbbiból 
húszezer hektót exportálunk 
palackozva. A lborszállítás feb
ruár elején kezdődik és július 
végéig tart. Ezt követi a gyü
mölcsszezon. Almából ta,valy 
220 vagonnal küldtünk a meg
rendelőknek. Az állomással 
kifogástalan a kapcsolatunk. 
A 'hétvégi rakodást is meg
szerveztük. Két teherautó négy 
rakodóva.l szombaton és 1vasár
nap ügyeletben van. Ennek kö-

FIATAL SZAKMUNKÁSOK FIGYELMÉBE 

Kik és hol jelentkezhetnek 
a SZET előkészítő tanfolyamaira? 
Azok a szakmunkások, akik 

műszaki, közgazdasági, vagy 
jogász.képző felsőoktatási in
tézményben 'kívánnak tanul
mányokat folytatni, ipályázatot 
nyújthatnak be a SZET 1983/ 
84 évi ta.nfolyamára. 

Pályázhatnak azok a szak
munkáwk, akik az alá,bbi kö
vetelményeknek együttesen 
megfelelnek: 

- Középis1kolák nappali, es
ti vagy levelező tagozatán 
érettségi bizonyítványt szerez
tek, illetve, ha ér,ettségivel 
nem rendelkeznek rátermett
·ségük és felk-észüLtségüknél 
fogva elhivatobtságot, erőt és 
'kitartást éreznek magukban a 
felsőfokú tanulmányokkal já
tó magas követeZ.mények telje
sítésére. 

- Nem töltötték be 30. élet
évüket, a férfiak katonai szol
gálatot teljesítettek vagy kato
nai szolgálatra alkalma.tlanok. 

Szakmunkás-bizonyít

e.ati laipokat 1983. április 15-ig 
Vcell megküLdeni a megpályá
eott sza.kterület SZET igazga
tóságának. Ezt követően a je
lölteket 1983 májusában
�úniusálban pálya:alka,lmassági 
es képességvizsgálatra hí,vják 
lbe. FelvéteJüka-ől a vizsgálat 
teredménye alapján döntenek. 

Az előkészítő tanfolyam idő
tartama. 10 hónap, ebből 28 hét 
lntenzív, bentlakásos oktatás. 
•Elvégzése lehető,vé teszi, hogy 
a Jefültek sikeres felvételi 
'Vizsgát tegyenek a ,megpályá
zott felsőoktatási intézmény
ben. Eredményeslfelvételi vizs
ga után pedig megkezdhetik 
!felsőfokú tanu1mányalkat, s az 
�nté2imény képzési céljának és 
'idejének megfelelő di,plC\ffiát 
szerezhetnek. 

A SZET ker,etében tovább
tanuló szakmunkásfiatalok a 
rendelkezésekiben előírt ked
vezményekiben részesülnek. 

szönhető többek között, hogy 
minimális okocsiálláspénzt fize
tünk. 

- Mi okozza a legtöbb gon
dot? 

- Az ömlesztett áru. Néha 
'három-négy vagon műtrágya 
érkezik, és ennek a kirakását 

munkaerőhiány miatt -
nehéz megszervezni. Ezért 
szeretnénk vásárolni egy öm
lesztett áruk kirakására alkal
mas gépet. Már felvettük a 
kapcsolatot az illetékesekkel, 
de egyelőre még nincs elég 
pénzünk. Reméljük, hogy a 
vasút is tud segíteni. 

Az állomás 42 dolgozója so
kat törődik a munkahelyi 
körmyezet tisztántartásával is. 
Karbantartják az állomás 1he
lyiségeit és a rakodó vágányo
kat. Tavasszal virágosítanak, 
parkosítanak. A három szocia
lista brigád minden évben 
eredményesen szerepel a kü
lönféle szakmai és politikai ve
télkedőkön. Az igazgatóság ál
tal hirdetett IMAV-Volán 
komplex brigád versenyben 
kollektívájuk - az elmúlt évi 
eredmények alaiPjá,n - a 2. 
kategóriában első lett. 

Az itt szolgálatot teljesí,tő 
vasutasoknak egyetlen gond
jU'k •van: az állomáson nincs 
fürdő és öltöző. Jogos panaszu
kat egyszer talán (reméljük) 
orvosolják az illetékesek! 

(kaszala) 

NYILVÁNOS 

PÁRTNAP 
A szombatJhelyi jáirműjavitó 

és a vasútüzem pártbizottsága 
közös szerwezésében januá,r 
19-én nyilvános pártnap volt 
Szombathelyen, a vasutasok 
Haladás Művelődési Házában. 
A zsúfolásig megtelt nagyte
remben Horváith Miklós, az 
MSZMP Vas megyei Bizottsá
gának első ti;t,ká,ra tartott 
nagy sikerű előadást. Az idő
szerű kérdések témakörében 
világpolitikai, bel- és küllgaz
das� kéndése'kről beszélt. Ez
után tájékoztatta a vasutaso
kat a megye eredményeiről, 
a.melyeket a két és fél éve tar
tott páritértekezlet óta értek el. 

A nyilvános pá,rtnapot meg
előzően Hor.váth Miklós talál
kozott a járműjavító pár,t-vég
rehajtóbizottsága tagjaival és 
az alaipszer,vezeti párttiltká,rok
kal. Rövid gyárlátogatásra is 
meghív,ták a ivendéget. Megte
kLntett több, a közelmúltban 
elkészüiJ.t létesítimény,t, s a most 
készülő, 50 millió forintba ke
rülő új szociális épületet. 

vánnyal rendelkeznek, ame- r---------------------------

lye,ket legalább két évvel a je
lentkezés előtt szereztek meg, 
legalább 3 évet fizikai állo
mányban dolgoznak. Kiie.mel
'kedő, jó munkát végeznek, ak
'tív közösségi-politikai maga
tartást tanúsí1ianak. 

A pályázatot a munkaihely 
személyzeti és oktatási osztá
lyához kell benyrújtani, ahon
nan legkésőbb 1983. március 
31-ig továbbítják· a vezérigaz
gatóság illetékes szakosztályá
hoz. A pályázati lapot és. a 
részletes tájékoztatót is itt 
kaphatják meg. 

Az 1983/84-es tanévtől kezdő
dően valamennyi hazai vá.Ua
•lat élhet az iskoláztatás jogá
val. Azoknak a vállalatoknak, 
amelyek nem kapnak közpon
tilag tájékoztatót és pályázati 
napokat, azt külön meg kell 
kérniök a SZET-FEB Irodá
tól (Budapesti Műszaki Egye
tem SZET�FEB Iroda, Buda
'J)est 1521, Pf. 112). 

A pályázatok elfogadásáról 
a vállalatok vezetőségei dönte
•nek. Az elfogadott és a iválla
�at javaslatával elllátott pályá-

Kommunista műsuk 
A sátoraljaújhelyi pálya

fenntartási főnökség hat szol
gálati helyén tartottak kom
munista műszakot az év végén. 
292-en összesen 2455 órát dol
goztak, amelynek értéke több 
mint 52 ezer forint. A dolgo
zók vasbetonaljat cseréltek a 
főnökség vonalhálózatán, ezen 
kívül korszerűsítették Abaúj
szántó állomás utasperonját. 

A kommunista műszakért 
járó pénzt az idős vasutasok 
és a főnökség KISZ-alapszer
vezetének támogatására aján
lották fel. 

Kismama-találkozó Székesfehérváron 
A székeslfehér,váiri körzeti 

üzem'főnökség tanácstemnébein 
január 14-én délelőtt a gyer
mekgondozási szabadsá,gon le
vő kismamák részére találko
zót szerveztek. A találkozó 
előkészítésének megszervezé
sében az üzemi KISZ-bizottság 
és a Lan/dler Jenő forgalmi
kereskede.lmi KISZ allapszer
vezet jár.t élen. 

A találkozót Heim Má.rto.n, 
az üzemi KISZ-bizottság titká
,ra nyitotta meg. Köszöntötte a 
megjelent kisima.mákat és az 
egyetlen pa1Pát, Ma,gyar Zoltán 
kocsi.rendezőt, akinek a felesé
ge for,g;ailmi swlgál,at,t,evő itt 
Székesfehérváron. 

A bevezető és köszöntő sza
,y,ak után Pázmány Sándor, 
gazdasági üzemfőnök-,helyettes 
tartott tájékoztatót a körzeti 
üzemfőnökség helyzetéről. Rö-

vid áttekintést adott a forgall
mi, a vontatási és a kereske
delmi szakszolgálatok tevé
kenységeLről. Toválbbá az 
egy.es lfrekventált munkahe
lyek létszámhiányos helyzeté
ről, s airiról, hogy mire lehet 
számítani a gyermekgondozási 
idő leteltével az egyes munka
te.rüneteken, illetve ' munkakö
rökbe ,való beállást illetően. 
A szociális kérdések elemzése 
során kitért a lakáshelyzet 
aJakmlásárr-a. Ezt követően a 
munkáiba való úóbóli ibeililesz
kedésről beszélt, majd a böl
csődei, de főképp az óvodai el
helyezés lehetőségeit ismertet
te. 

Amí,g a kismaimák a tanács
teremben •voltak, addig a gye
rekeikre a vasútállomás gyer
mekvároternnében v,i.gyáz;tak. 

Tunyogi Tibor 

A MÁV 1983. évi terve 
Aü1 több ,aJat batmilllánl forint jut beruházásokra 

A gazdasági éleJ változásai a vasutat is érzéke
nyen érintik. A VI. ötéves terv kezdetétől a sze
mély- és áruszállítási teljesítmények például év
ről évre csökkentek, annak ellenére, hogy a MA V 
felkészült a nagyobb feladatok lebonyolítására. 
A személyszállításnál 4-5 százalékos csökkenés 
következett be az elmúlt években. A csökkenés 
ellenére sem sikerült javítani a vonatok menet
rendszerűségét. A késések többnyire a nagy utas
forgalmat lebonyolító fővonalakon a nemzetközi 
és belföldi gyorsvonatoknál jelentkeztek. A mel
lékvonalakon a menetrendszerűség évek óta kö
zel 100 százalékos. 

- a ,vasútigazgatóságoknál je
lentkezik és a biztonsá,gos 
üzemvitellel közvetlenül kap
csolatban áll!. A fenntartási 
költségnövekedés .nem jelent 
egyértelműen volumennöveke
dést, mivel tar-ta1mazza az idő
kö:zfben bekövetkezett és a 
váinható anya,g-, valami'Ilt 
energia-árváltozásokat, a bér
költség és a szabályozók válto
zásából adódó költségnöveke
dést. 

Az áruszállítás csúcspontját 1978-ban értük el 
(134 millió tonna árut szállított a MA V). Azóta 
terveinkiben az előző évhez viszonyítva évente nö
vekvő teljesítményt irányoztunk elő. Ezzel szem
ben a szállítási igény csökkent. Különösen jelen
tős a visszaesés a tranzitszállításnál Ezek a ta
pasztalatok óvatos tervezésre intenek. 

A MA V 1983. évi gazdasági 
tervének összeállításánál sem 
a szemely-, sem -az áruszállí
tásban nem számoltunk telje
sítménynövekedéssel az e1múlt 
évhez kepest. 

A személyszá!Htási igények 
példá,ul évek óta lassan mér
séklődtek. úgy tűnt, hogy a 
csökkenés 1982-re megáLl, de a 

tarifaemelés miatt 1983-ban is
mét ugrásszerű visszaesés be
következésére kell számítani. 
Terveink mindössze 235 mihlió 
utas elszáUítását és 11 500 mil
lió utia.skilométe:r tel;esítményt 
irányoznak elő. Az utazások 
továblbi csökkenése gazdálko
dási szempontlból különösen 
hátrányoo lehet -a vasútra, 
ezént született me.g a döntés, 
hogy az 1983-as évet a „sze
mélyszáUítás événe-k" nyilvá
nítjuk. Az utas a megemelt ta
rifáért jogosan vár el mlinősé
gileg magasabb s7.0lgáJ.tatást. 
Ezért úgy tervezzük, hogy a 
gyakoriságot nem csökkentjük. 
Az eljutási időt néhány vi
szonylatan rövidlÍltjük, meg
vizsgáljuk a vonatok fekvését, 
és azokat az utasok igényeihez 
igazítjuk. 

Aktív üzletpolitikát 

A menetrendszerűség a meg
bízJlató.ság lényeges eleme. 
Olyan pály,aszakaszokon, ahol 
ellőre tervezett rekonstrukció.s, 
illetve fenntartási munkák 
lesZlllek, ezek idejére „építési 
menetrendet" adunk ki, hogy 
az utasok számítalili tudjanak 
a megnövekedett menetta.rta
mokra. 

Az elmúlt didőszaklban ugyan
csak sok ,bírálat érte a sze
mélykocsik tisztaságát. A ko
csitisztítók ösztönzésére jelen
tős béremelést te.-rvezünk, de 
ezért cserébe minőségi munkát 
várunk. 

A személyszállítással kap
csolatos bevételek nem növe
kednek a tarifaváltozással ará. 
nyosan, mivel a gyorsvonati és 
első kocsiosztályú utazások 
száma az átlagosnál lényege
sen nagycfüb mértkklben csök
ken. A személyszállítás köl,t
ségeinek fokozo,ttabb lfdgye
lemmel kísérése céljából 1983-
ban már nemcsak a bevételi 
tervet határozzuk meg az Tgaz
gatóságok és azokon keresztül 
az üzemfőniikségek és állomá
sok részére, hanem a relatív 
költséggazdá.Lkodá,st a sze
mélyszáblításra � kite,rje.szt
jük. Ez azt delen,ti, hogy az 
igazgatóságok és az üzemfő
nökségek a bevételi terv nem 
teljesítése esetén a költségek
ből .is kötelesek megtakaríta
ni. Természetesen ez fordítva 
is igaz, ha a teTv.et túlteljesí
tik, megihatározott mértékű 
többletköltséget lhaszná!lhatnak 
fel. 

Az ár,uszáUítási lfeladataink
nál általá,ban szintentartást, 
kis mértékű csökkenést ilrá
nyoztunk elő. A 111épgazdasági 
terv elképzeléseihez igazodva 
viszont az e.xiport szállításQlk
nál némi felfutást ,tervezünk. 

Tudatában vagyunk annak, 
hogy a célkitűzésben szereplő 
szálllítási teljesítményeket c,sak 
aktív üzletpolitikával lehet el
érni. Ennek érdekében meg 
kell javítani a propagandate
vékenységet, melyen kereszbül 
tudatosítani kell a fuvarozta
tóknáJ, hogy a ,vasúti szállítás 
o1csóbb, gazdaságosabb és 
nemzetközi viszonylatban az 
expressz teherwonati közle!ke-

dés igénylbevételével még az 
eljutási időt teklintve is ver
senyk€1Pes. 

Az áTuszáliMtási d'eladat lebo
nyolításához eszközeink ren
delkezésre állnak. Ezek ,meg
fel€1lő kilhasználása nemcsak 
vasúti, !hanem népg·azdasági 
érdek is. Az elmúi.t időszak ta
pasztalatad azt bizonyították, 
hogy a \hétvégi rakodási kész
ség javulásáira nem lehet szá
mítani. Ml\.l.Ilkaerőhelyzetünk 
sem •lesz sdkkal kedvezőbb. 
Ebből adódik, hogy csak az 
üzem- és mwnkaszervezési in
tézkedésekkel lehet eszközeink 
jobb kihasználását biztosítani, 
illetőleg a megváltozott körül
ményekhez a vasútmak jOlbban 
kell alkalmazkodni. 

A nemzetközi kereskedelem
politikában is előre szeretnénk 
lépni. Ennek érdekében 

- javítjuk a ,társvasutakkal 
va.ló együttmú.ködé.st, 

- meg,felelő vonzóerőt biz
tosító kedvezményezési politi
kwt alakítt.mk ki, 

- törekszü.'Tl)k a tranzitszál
lítások minőségi színvonalá
nak javítására. 

A f,uvaroztatók jobb kliszol
gálása érdekében bővítjük és 
korszerűsítjük az iparvágány
hálózatot, a VOLAN vállala
tokkal együttműködv.e komp
lex kiszolgá,lásra töreks2iünk. 
A fuvaroztatóklk.all köZJvetlen 
kapcsol'atot tartó üzemfőnök
ségeknél erősítjük a kereske
delmi szemléletet. 

látszat és valóság 

Az eszklözeLnk kihasználását 
jeMemző mutatók látványos 
javítását nem tudjuk eiőirá
nyozni, mivel a fuvaro2itatók 
igényeilhez való jdbb alkal
mazkodás esetenként ezeknek 
a mutatóknak a romlását ds 
okoz!hatja. Munkae,ró-megtar
tás és túlóracsökkentés érde
kében céLszerű bevezetni a 
rendező pályaudvarok és az 
elegyrendezési munka hét vé
gén egy-egy mű.sza,kr,a kiterje
dő szüneteltetését. A kocsifor
duló időt továbbra is kedve
zőtleniÜll ,befolyásolja a külföl
di vasutalk !fogadókészsége, 
amelynek jaivítására reá!Jisan 
nem !lehet számítani. 

A vo.nattovábbításnál a stag
náló teljesítmények lehetővé 
teszik a gőzvontatás részará
nyának ,csökkentését, amely 
74 eze.r tonna iszémnnegwknri
tást tesz lehetóvé, ennek fel
használása a n�gazdaság más 
területén sokkal jol:fü hatás
fokkail történhet ,meg. Itt em
lítjük meg, !hogy a vasút hő
egyenérték,ben küeijezett fajla
gos von,tatási energiatfelihasz
ná!lása 1983-füan az előző évhez 
képest 6,6 száz.alék!kal csök
ken. 

A költségek tenvezésénél a 
stagnáló teljesítményekből ki
induliva az üzemeltetési költ
ségeket csak az energiaárak, a 
munkabérek és a közteher 
növekedésével emeltük ,meg. 
A berl.ljházási lehetőségek to
válbl:Ji csak.kentése miatt :fo
koznunk kelil. a fenntartási te
vékenység,et, a.mely nem a ki
eső beruházások pótlására 
szolgál, hanem áJlóeszközeink 
haszná.bha tó élettartamának 
megnöv,elését célozza. Célkitű
zésünk szerint a fenntartási 
költségek a.z 1982. évi értékhez 
viszonyítva 530 millió forünt
tal (7 százalékkal) növe.ked
nek. A növekedés döntő több
sége - mintegy 440 millió Ft 

Fenntartási köQtségeink szín
vonala azonban csaik Iá tszólag 
magas. Az állóeszközök bruttó 
értékének - 1983-ban 159 mil
liárd Ft lesz - a vasút mind
össze 5 százalékát fordítja 
fenntartásra. Ez az összes költ
ség 22 százaléka. Az 5 százalé
kos értékkel a vasút nemcsak 
a népgazdasági, !hanem a köz
lekedési ágazaton belüli arány
számtól is elmarad. 

Az összes költség és a telje
sítmények alapján számított 
összes !bevétel !különbsége 
5100 millió forint vállalati 
nyereséget biztosít 1983-ban. 
Ez az összeg több imint egymil
liárd forinttal kevesebb mint 
az 1982. évi eredmény. Ezért 
nem biztosítlható olyan .nagy
ságú részesedési alap sem mint 
1982..fuen. Természetesen ez ér
zékenyen érinti dolgozóinkat, 
mivel az 11983. év,re biztosítha
tó 2,8 százalékos bérfejlesztés 
egy része is csak a részesedési 
alapból ki.fizetendő, igen na.gy 
- közel ötszörös - adón ke
resztül énhető el. 

Kiemeli helyen 

a pályakorszerűsítés 

A berulházásokra rendelke
zésre álló források 1983-,ban az 
előző évhez k�est több mint 
egymilliárd forinttal csökken
tek. A hiteltörLesztések és az 
egyéb pénzügyü kötelezettsé
gek után alig több mint 6 mil
liárd Ft jut beruházásokra. A 
vasút, leszáJinít'Va a MA V Kór
ház rekonstruikciójálhoz nyúj
tott támogatást, 1983-iban sem 
kap álla.mi pénzeszközöket fej
lesztéseinek megvalÓSIÍtásához. 

A beruházási pénzeszközök 
felosztásánál továbbra is ki
emelt helyet fog,lal el ,a pálya
építés, amely.re az előző évi
hez képest csupán 100 millió 
Ft-tal kevesebbet kí.vánunk 
feLhasználni. ,A ,pénzeszközök
kel való ta/kairékosságra jel
lemző, .hogy a megvalósítás 
faijlagoo !költségei csökkennek. 
így például egy killométer JPá
lyakorszerűsítésre jutó költség 
1980-.ban 8,3 mi11ió fortlntba 
került, 1981...fben ez az érték 7,4 
millió, 1982-'ben pedig 7,3 mil
lió fori,ntra csökkent. 

A háJózatifejJesztési célcso
portos berUiházásoko.n lbe!lJül 
400 milldó forintot .fordítunk 
vonalvillamosításra, 1280 mil
lió forintot ipályakorszerűsítés
re, az állomások és csomópon
tok fejles.7Jtésére 1140 millió 
forint dut, a táviközlő és bizto
sítóberendezéseket 580 milllió 
forint felhasználásálval korsze
rűsítjük, bővítjük. A MA V 
Kórház ,rekonstrukciója to
vább folytató.dik és az egész
ségügyi swlgálat gépbeszerzé
sével együt,t az idén közel 70 
milliós lf.e,jJesztés valósul meg 
állami pénzeszközökből. 

A vállalati benuházásokra 
1983-1ban 2032 mhllió forint jut, 
671 millió forinttal kevesebb 
mint 1982-ben. Ennek követ
keztében a VI. ötéves tenvben 
szerep.lő Járműrekonstrukci6s 
programot sem tudjulk -tartani, 
mivel az eredeti-leg ter.vezett 
1700 mhllió forint !helyett ilyen 
cé1ra csak 840 millió forintot 
tudunk ibiztosítani. A fenn
maradó összeg arra elegendő, 
hogy a folyamatban .levő vál
falati lberuházásokat folytas
suk, illetve befejezzük. 

A tervek összeállításánál! 
tudtuk, hogy az 1983-as év cél
kitűzései csa,k ige,n szíoorú ta
ka-ré.kossággal, a fennoo.rtási 
munkák sorolásával teLje.síthe
tők. Ha ,visz.ont szállítási telje
sí,tményeink a te1wben fo�lal
taknál magasabbak lesznek, a 
többletbevételből nemcsak a 
legszükségesebb munkák el
végzésére ,jut pénz, ,hanem a 
dolgozók anyagii ér.de!keltsé,ge 
is növe1hető. Ezért szükséges, 
hogy valamennyi vasutas fo
kozza erőfeszítéseit a szál-lítási 
feladatok minél !hatékonyabb 
gazdaságosabb lebonyolítása 
érdekében. 

Dr. Bessenyei Gábor 
szakosztályivezető-helyettes 
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Miért naostohagyerel.eh 
nyíregyhási n,o§d,onyvesetőh, 

Az energiatakarékossági prémium eUentmonditsai 

Talán a rendelet megfogalmazói sem gondolták: 
mennyi problémát vesznek a nyakukba, vélt- vagy 
valós sérelmet keltenek a vontatási utazókban, amikor 
az energiatakarékossági prémiumról döntöttek. Addig, 
amíg a megtakarításokról készült tablókat manuálisan 
készítették, minden negyedévben csurrant-cseppent 
egy kevés a prémiumból, nem is volt semmi baj. Ami
kor az adatokat központilag számítógéppel kezdték fel
dolgozni, elindult a lavina. Egyre több szakszervezeti 
bizottság jelezte információs jelentésében a vontatási 
bizalmiak, gazdasági vezetők, és mozdonyvezetők véle
ményét: a számítógépes tabló használhatatlan, nem ad 
reális képet a megtakarításokról.· A prémium eilent
mondásosságát pedig csak fokozta, hogy éppen a hibás
nak bizonyult tablók alapján néhány igazgatóságon to
vábbra is fizettek a vontatásiaknak, míg máshol a 
tablók hibás adataival indokolták a prémium elmara
dását. 

Egyes igazgatóságokon be
lül is meglehetósen tarika kép 
alaikult ki. A mátészalkai, a 
detreceni körzeti üzemfó
nökségeken, a záhonyi üzem
igazgatooágon, sót Püspökla
dányban is fizettek ilyen cí
men a vontatási utazóknak 
prémiumot, Nyíregyházán 
azonban nem. Ezzel magyaráz
ható, hogy a nyíregy,házi kör
zeti üzemfónökség vontatási 
utazó dolgozói ma sem értik, 
hogy ők miért mos,toha.gyere
kek. 

A szakszervezeti bizottság 
információs jelentéseiben jel
zett panasz nyomán látogat
tunk el a szabolcsi megyeszék
helyre, az igazság kiderítésére. 

A bizalmi véleménye 
Szabó Ferenc a középosztá

lyú mozdonyvezetők közé tar
tozik. Nemcsak vezetői, de 
munkatársai is megbízható 
munkaerőnek tartják. Talán 
éppen ezzel! magyarázható, 
hogy szakszervezeti propagan
distaként is sikeres múlt áll 
má,r mögötte. 

Mielőtt beszélgetn.i kezde
nénk, a Kelet-Magyarország 
október 21-i számából kivágott 
„Veszteség" című írást adja 
kezembe. 

- A folyosói szakszervezeti 
faliújságról vettem le, érde
mes elolvasni - mondja. 

Athogy beleolvasok az írásba, 
a mozdonyvezetők pihenójé
ben sakkozók is abbalhagyják 
a partit. Közelebib jönnek. 

negyedév végén csaik úgy hoz
zácsapják a fizetésünkhöz, s 
azt se tudjuk utólag hogy 
megszolgáltunk érte vagy sem. 
fgy a jó szándék ellenére is a 
legtöbb esetben a végzett mun
ka szerinti differenciálással 
ellentétes tendenciát erősít a 
gyakorlat - összegzi az ell
hangzott véleményeket Illés 
János mozdooyvezetó, az szb 
társadalombiztosítási tanácsá
csának elnöke. 

Mindenki ködösít 
Balla István villanymoz

dony-vezető közbeszólt: 

gyelembe véve vizsgáltuk a 
jelző előtti vonatfeltartóztatá
sokat. Az egyik legnagyobb 
tartalek ebben van. Ez alapján 
anyagi és erkölcsi felelősségre 
vonásra is sor került. A leg
nagyobb gondot azonban a há
lózati veszteség nagy arányá
ban látjuk. Ez indoikolatlanul 
hátrányosan ér,inti üzemfó
nökségünket, de az egész vas
utat is, hiszen az energiakölt
ségeket jelentősen megemeli. 
A hálózati veszteség anagas ér
tékének megvizsgálása vasúti 
érdek.bő! is indokolt lenne. 

Felül !kellene vizs,gá1ni az 
úgynevezett fűtési szorzószá
mot is. Ezt ugy8111is több évvel 
ezelőtt, a 6,5-8,5 Amper áram
fel vételű dunakeszi - és győ
ri gyártású kocsik alapjáITT 'ha
tározták meg. IdóköiJben a 
magyar <vasútvonalakon - fó
kén t a váirosközi expressz vo
natokban - meglehetősen sok 
NDK és lengyel gyártmányú 
né€ytengielyes személy- és há
lókocsi közlekedik, amelyek 
áramfelvétele 2-4 Amperrel 
nagyobb. Az energiatakarr-ékos
sági intézkedésekhez vagy a 
reálisaibb értékelés érdekében 
ezt is figyelembe !kellene ven
ni. Mint ahogy azt is, hogy a 
debreceni igazgatóság villa
mos mozdonyainak többsége 
Nyíregyházára van honállomá
sítva, így javítás esetén az 
Északi Járműjaivítóba való 
küldés járulékos energiaifel
használása csak a szabolcsi 
megyeszékhelyen működő 
üzeanfónökségre testáló dik, 
költségként többnyire ott je
lentkez.ik. A mozdonyvezetők 
szerint igazságtalanul. 

Tettek már tiavaslatot az 
igazgatóságnak ezeknek a 
problémáknak a megszünteté
sére. Onnan állító1ag továbbí
tották a főosztályra, ahonnan 
a mai napig ndncs visszajelzés. 

Nehéz megmagyarázni 
Amikor felkerestem Halász 

Ferenc műszaki üzemfónök
helyette.st, ó más oldalról is 
rávilá�tott az energiatak a
rékossági prémiummal kap
csolatos tudnirvalók ellentmon
dásosság.ra. 

Ezek a prOiblémák a számí
tógépes adatnyil:vántar.tás óta 
éleződtek ki. Mozdonyveze
tőinGc körében az elmúlt két
három évben számottevő 
fluktuáció, cserélődés nem 
volt. Nem igaz, hogy a irégiek 

ményű M-44-es típusokat em
lítik. Ezeknél a mozdonyoknál 
saját tapasztalataik alapján a 
fajlagos üzemanyag-felhaszná
lás nem áll arányban a gépek 
száz elegytonna teljesítmény
különbségével. 

Közös az érdek 
- Az energiatakacékosságot 

egyéb tényezők is károsan be
folyásolhatják. fgy például a 
tolatási idő növekedése, ,a nem 
előírás szerinti vonatösszeállí
tás, a vonatterhelésben rejlő 
lehetőségek, hogy csak néhány 
példát eml>ítsek. Az átlagosnál 
több volt a pályaépítés, illetve 
-karban.tartás miatti vágány
zár és a lassújel -i.s. Emnek kö
vetkeztében ha az előre jel
zettnél is tovább kellett a moz
donyok motorjait járatni 
márpedig sokszor kellett -, a 
dízelek sok gázolajat füstöl
tek el feleslegesen. :ltrdekes
ségkén t említem: augusztus 
23--án vizsgálataink és a moz
donyvezetői olcmá,nyok szerint 
a különböző vonatokon Buda
pesttől - Miskolcon át Záho
nyig 119-szer kellett jelzőre 
várni. :lts ez a;ak egy nap és 
�Y üzemfónökség statisztiká
ja! Ha ennek a töredékét si
ker,ülne megszüntetni, akkor 
is jelentős megtak:mítás adód
na a vasútnál. De eNól nem 
a mozdonyvezetők tehetnek. 
Ezért igazságtalan azzal bün
tetni őket, hogy nem ka.pna!k 
anyagi ösztönzést - ÖS'Szegezi 
véleményét a műszaki üzem
fónök-lhelyettes. 

Ahány ember - annyi.féle 
vélemény. Az azonban vala
mennyiben közös, hogy a je
lenlegi ösztönzési módszerek 
ellentmondásosak. Ezért is 
kehl az új energiatakarékossá
gi prémiumrendszer beveze
tése előtt isméte1ten átgondol
ni a rendelkezéseket, s a leg
illetékesebbek: a vontatási 
utazók véleményét is figye
leml>e venni. Mert vala,meny
nyiünk közös é-rdeike, hogy a 
takairékossági ösztönzőnek 
szánt összegek nemes szán
dékunk ellenére rossz 1Il11Unka
helyi hangulatba ne torkollja
nak. 

Orosz Károly 
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KEDVEZ AZ IDŐJÁRÁS 

M gkezd dö 
a sze edi iga 

az elószállítás 

tó g területén 

A szegedi igazgatóság ez évi 
áiruszállítási terve 11,3 millió 
tonna. Ahhoz, hogy ezt az áru
mennyiséget fennakadás .nél
kül elszállítsák szükséges, hogy 
egész évben folyamatosan fu
va.rozzanak. Ennek érdekében 
az elmúlt év végén a körzeti 
üzemfónökségek bevonásával 
megkez.idték az előszállítások 
szer,vezését. Felkeres.ték a je
lentősebb mennyiségű árut fo
gadó vállalatokat és tájékoz
tatták őket a szállítási lehető
ségekről, a kedvezményekről 
és a fuvaroztatókat előnyösen 
érJn tó változásokról. 

Az érinteitt vállalaitok kedve
zően fogadták a vasút megke
resését. Erre utal az is, hogy 
14 fuvaroztatóval 860 ezer ton
na áru számtására kötöttek 
megállapodást. Az előszállítási 
akcióban résztivevők közül az 
Alföldi TűZ:ltP 1 95 ezer, a 
DltL:ltP 177 ezer, a hódmezó-

vásárhelyi Közúti �íitó Válla
lat 145 ezer tonna áru fogadá
sát váMalta. 

Az előzetes adatok alapján 
megállapítlható, hogy a szerző
désben rögzített áruk közül 
kavicsból 324, kőből 232, ce
centből 95 ezer tonnát tervez
nek előszállítá.s keretében fu
varozni. A tervek szerint már
cius ígérkezik ,a legerősebb
nek, ekkor közel 270 ezer ton
na árut szeretnének a vá,llala
tok feladni és fogadni. 

A szerződések alapján má-r 
megkezdődött a szállítás. A 
januan rendkívüli kedvező 
időjárást k,i1használva dolgoz
tak a kitermelő üzemek, s en
nek eredményeként január kö
zepéig csupán Csongrád me
gye területére 11 kővel, ka
viccsail, és kohósalakkal meg
rakott iránywonat érkezett. 

G. J. 

Még nem történt baleset 

Balatonkenesén veszélyes a leszállás 
Fékez a vonat, Kenese követ

kezik. Behaladás köz.ben kiné
zek az ablakon. Valamennyi 
vágány üres, a raktáirin sincs 
egy kocsi sem, pedig ma mun
kanaip van. Uitas talán tíz, ha 
várakozik. Mit 'lehet írni egy 
ilyen kihalt á1lomásról? Döc
cenve megállun'k. Gyors moz
dulattal lelépek. Félúton már 
érzem, túl nagy a távolság a 
lépcsőtől a sárga kavicsig. Bo
kám csaknem kifordul, amikor 
végre talajt érek. A szomszé
dos ajtónál idősebb férfi hát
tal próbál leereszkedni, mél
tatlankodásának csak a végét 
hallom. 

- ... a jegy árát megemel
ték, a peront nem ... 

Valóban. Kényelmesen le
szá1lni még a lega1só dépcsó
fokiról sem lehet. A fiatalabb 
korosztáJynak ez talán nem 
is jelent problémát, de hogyan 
ugrál az, akinek már meszesek 
a csontjai, akinek izmai rég 
el vesztették rugalmasságukat? 
Mert ilyen utasok is vannak, 
irájuk is gondolni ke1lene. 

- Amikor az állomást át
építették, a vágányoloat erede
ti szintji.Lkből kiemelték, de a 

peron feltöltéséről megfeled
keztek - mondja a szo1gálat
ban levő forgalmista. - A 
partszakaszon megszámlállha
taitlan válll.alati és magánüdüló 
áll, nyáron tömegesen érkez
nek a nyaraJók, bizony tekin
télyes az idős emberek száma. 
Szerencse - és a vasút szeren
cséje is -, hogy eddig kisebb 
zúzódásokon kívül nem történt 
komolyabb sé11üués. 

- Felhívták az illetékesek 
figyelmét erre a balesetveszé
lyes állapotra? 

- A főnököm ezt jobban 
tudja, de ó most nincs itt, éj
szaka szolgált. A pályafenntar
tásnak szóltunk, azt válaszol
ták, nem rájuk tartozik. Amíg 
a vezetők közül valaki saját 
maga nem tapasztalja a hiá
nyosságokat, úgysem történik 
semmi. 

Mit lehet erre mondani? Ta
lán csak annyit: a lépcsőma
gasságra emelt peronoknak 
nem csupán kényelmi, de bal
esetimege1őzési szellllPOnitból is 
jelellJtósége van. Annál is in
kább, mivel a biztonságos uta
zás fogalmába a ;fei.-, jelen 
esetben a leszállás is beletar,to
zik. 

T, z. - Nézze nincs értelme er
ről 1beszé1ni. Mi már unalomig 
tárgyaltuk, elemeztük ezt a 
problémát. Talán nean is szük
séges, hogy a nevemet említse, 
bár nincs mi1:ól fel.nem. A 
kontroller kereket senki nem 
veszi kii a kezemből. Bennem 
bíztak az emberek, s én mint 
propagandista a biza1mukat 
valahogy szerettem volna meg
hálálni. Én is tagja •voltam an
nak a háromtagú delegáció
nak, amely a prémium ügyé
ben a vasutas-szakszerivezet 
központjában jáirt. Megígérték, 
hogy segítenek, de a mai na
pig nem kaptunk választ. Ami
kor szemináriumra hívtam a 
kol'légáikat, gúnyosan az ar
comba vágták: ha ilyen a ti 
szakszervezetetek, akkor mi
ről a,kartok még papolni? Egy
szóval nagyon rossz lett a han
gulat. Több mint negyvenen a 
mai napig se írták alá az idei 
tagdíjbesorolásukat - mondja 
Szaibó Ferenc. 

- Felvetődött az okok elem
zése során: Záhony elókapuja 
vagyun.k, sok a gépmenet a 
megyeszékhelyektól a fényes
litkei rendezópályaudvarra, 
ezáltal megnő a meddőteljesít
mény. Ez igaz, de öt évvel ez
előtt is hasonló vol,t a hely
zet. Sót! Ez az üzemfónökség 
sajátos vonásai1ból, feladatai
ból !következik. Elemeztük azt 
is, hogy mennyire használjuk 
ki helyesen a vasútföldrajz.i 
adottságokat, s futtatöuk ki 
vonóerő nélkül a vonatokat, 
ezáltal hasznosítva a felhal
mozódott mozgaso. energiát. 
Meg kell azonban mondani, ha 
például Fényeslitkéról Debre
cenbe viszek eg;y vonatot, s an
nak összetétele kedvező, csak 
Hajdúhadházától spórolhatok 
az energiáival. De ha debreceni 
kolléga van a vezetőálláson, ő 
se tud jobb technikát alkal
mazni ezen a sí!k terepen. A 

debreceniek mégis kapnak 
takarékossági prémiwmot, mi 
nem. Még azt se ,tartanánk 
furcsának, ha nem kapnánk 
minden negyedévben, de hogy 
sohase ikaI)hatunk, azt nem hi
szem el. 

egyik évről a másikra eld'ejel- ;--------------------------------------
tették voLna: hogyan Leh.et ta
karékosa,n vezetni? Azelőtt az 
egyik vontatási nem vitte a 
másikat, vagyis: ha ,a ivillaimos 
energiából nem voLt ,megtaka
rítás, akkor a dízeleknél sike
rült, és fordítva. Azt pedig, 
hogy a környékbeli üzemfó
nökségekihez képest ,nálunk 
miért nincs megtakaTítás, 
azért is nehéz lenne megma
gyaráz.ni, me.rt azo,kna,k a gé
pein is - villany- és dízel
mozdonyokon egyaránt - mi 
végezzük a 0, az 1, és a 2-es 
karbantartásokat. Azt pedig 
még rosszindulatból sem lehet 
feltéte1ezni, hogy az idegen 
gépeket a mi szerelőin'k gon
dosabban ,javítanák. A jelen
leg forgalomban lévő négyfaj
ta fogyasztásmérő pedig mű
szakilag és szubjektiJvitás 
szempontjából sem adhat reá
lis érté.kelési ala.pot vagy vég
leges megoldást. Ismerjük a 
vasút gondjait. �rtelmetlenniek 
tar,tainánk ezeik tudatában 
újabb összegeket kémi az el
lentmondások imegs2iünteté
sére ! De er.re nincs is szük
ség, hiszen a;ak a rendelkezés
re álló energiatakarékossági 
prémiumkeret központi el
osztását kellene i.gazságosabbá 

Mikor konlkrétan a problé
máról kérdezem őket, egymás 
sza.vába vágva érvelnek. 

- Jól keresünk, meg is dol
gozunk érte. De nem is azért a 
negyedévenkénti 5-800 forin
tért sírunk, amit ihárom évvel 
ezelőtt a lkézi készítésű tabló 
alapján kaiptunk. Az elosztást 
tartjuk igazságtalannak, sértő
nek. Szakmailag nem is lehet 
mivel indokolni, hogy az azo
nos gépen egymást ,váltó deb
receni személyzet kap energia
takariékossági p.rémiumot, a 
miénk nem. Még akkor sem, 
ha tudjuk, ihogy a forda ösz
szeállítástól meg a vezénylés
tól ,is sok ,minden változhat. 
Az az igazság, hogy jobb len
ne, ha eltörölnék az egészet, 
mert igen nehéz közmegelége
désre szétoszani. Azt pedig 
nem lehet az emberekből, s 
belőlem s,e kinevelni, hogy ne 
azt nézzék: ki kap többet vagy 
kevesebbet. Ha beszélünk ró
la, 1ha nem, még az iskolázot
tabbak is azt nézik ma: meny
n11i van a borítékban. Annak 
pedig nincs értel,me, hogy a 

A Vasutasok Szakszenvezete 
Debreceni Te11ületi Szakszer
vezeti Bizottsága is érthetet
lennek tartja a helyzetet. Vizs
gálatai szerint 1982. .májusá
ban a nyíregy!házi körzeti 
üzemfónökség a 4, 76 millió 
kWih központi villaimosener
gia-fogyasztás kiszabással 
szemben csak 3,68 milliót 
haszinált fel, de a megtakarí
tás ellenére se fizethettek ta
karékossági prémiumot. A deb
receni körzeti üzemfőnökség 
ugyanakkor a 4,1 milliós ki
szabással sz�'ben 4,5 millió 
kWih-t használt, tehát többet 
fQgyasztott, mégis kapott pré
miumot? 

- Ki érti ezt? - zsörtc.lódik 
a propagandista. - Mindenki 
csak ködösít, s azzal vigasz
talnak, hogy majd a menet
analizátorok megoldják a 
problémát! Azok felszerelése 
valamennyJ gépre, a jelenlegi 
gazdasági ikörülmények között 
évekig elhúzódhat. őszinte szó
val, önkritikus •Válaszadással 
többre mennénk! 

A legnagyobb tartalék 
Csujna János, a szakszerwe

zeti ,bizottság ti tkáira: 
- őszinte legyek? Sokszor 

a,karatom ellenére is nagy ív
ben el kell kerülnöm a moz
donyvezetők pihenőjét, mert 
én sem tudok száimukra elfo
gadható vá1aszt adni. Annyi 
bizonyos, ihogy az üzemfónök
ség az elmúlt évre is készített 
energiatakairékossági intézke
dési tervet. filbben minden 
olyan dolgozónak konkrét fel
adatokat !határoztunk meg, aki 
a legkisebb mértékig is tehet 
valamit az energiatakarékos
ságért. Ennek a:laipján a moz
dony,vezetők jelzéseit, a me
netdiagram-elemzéseket is fi-

tenni. 
Az energLaga.zdá1kodás 

egyéb fonákságaira már Pit
lik G11ula dízelmozdony-re
szartossal együtt rvilágítanak 
rá. El5zerint a dízelekire meg
állapított fajlagos energiafo
gyasztási értékek között is je
lentős ehl.entmo.ndások ifeszül
nek. Előfordul, Jway a na
gyobb teljesítményű mozdo
nyokra kevesebb a megálla
pított fajlagos érték, mint a 
kisebb teljesítmé.nyúekre. Ez 
műszakilag nehezen vagy egy
általán nem inddkolható. Még 
akkor sem, ·ha tudjuk: a moz
donyok műszaki áhlapotától 
sok minden .függ. Elrre konk
rét példaként az 1800 LE (1320 
kW) teljesítményű M-41 -es 
és a 600 LE (440 kW) teljesí,t-

Negyven kilométeres sebes
séggel döcögni asztallap sima
ságú vidéken még akkor is 
unalmas, ha viszonylag ké
nyelmes MDa motorvonaton 
utazunk a cél, vagy a vélt cél 
felé. Talán ezért oly jóleső ér
zés kilépni a meleg kocsiból a 
kellemes hőmérsékletű no
vemberbe. Itt, Tiszaalpáron 
aztán van idő megállapítani a 
csigatempó okát. Az állomás 
vágányhálózata - akárcsak a 
nyílt vonalé - 23 kilós, úgy
nevezett khs i-rendszerű fel
építmény. összehasonlításkép
pen: a nyíregyházi kisvasúton 
ugyanilyen f olyómétersúlyú 
síneken közlekednek a vona
tok. Ott korszerűnek számít, 
itt elavult. Akárcsak a felvéte
li épület, amelyen már muta
tóba sem akad vakolat. Ha 
csak nem a kőművesek verték 
le, mielőtt újra bepucolnák 
habarccsal. 

- Nem ... - derül feltéte
lezésemen a szolgálattevő és a 
málházó. - A vakolat saját 
súlyától hullott le. - Aztán, 
hogy valami biztatót is mond
janak hozzáteszik: - Bár tu
domásunk szerint valóban ter
vezik a felújítást ... 

- :lts arról tudnak-e, hogy 
kevés híján ez a vonal is a 
koncepció oltáran végezte? 

- Hogyne. Akkor sem ér
tettünk egyet a szándékkal -
igaz, közülünk nem kérdezték 
meg senki véleményét - és 
most is azt tartjuk, h0f11/ átépí
tésével jelentősen megrövidül
ne a Záhon11-JCelebia útirá
n11ú vonatok menetideje, te
hermentesülne a szúk átbocsá
tóképességű szegedi vonal. 

- Származik-e hátrány Ti
szaalpáron a gyönge felépít
ményből? 

, 

- Föladásnál nem, a tsz-ek 
leginkább élóárut, a Háziipari 
Szövetkezet pedig vesszókosa
rat indít útnak 99 százalékban 
export rendeltetéssel. A tizen
két tonnás tengelynyomást 
egyikkel sincs mód túllépni. 
Leadásban viszont csak félig 
megrakott kocsik érkeznek. A 
vetőmag, a műtrágya, a szén 
sokkal súlyosabb. 

- Ma vasárnap van. Ennek 
ellenére az első vágányon álló 
négytengelyes kocsiból lapá
tolják ki a szenet. 

- Nálunk megszokott dolog, 
amint leadás érkezik azonnal 
kiürítik, akár tsz, akár áfész a 
címzett. E tekintetben szerin
tünk a legnagyobb ösztönző
erő még mindig a kocsiállás
pénz. A másik pedig a szállít
tatók és a vasút között kiala
kult és már hag(yományosan 
jó kapcsolat. A kettő elegendő a 
gyors kirakáshoz. Nálunk leg
alábbis így van. Naponta két 
tolatós tehervonat dolgozik az 

állomáson, ha az egyik leadást 
hoz, a másiknak már vinnie 
kell az üreset oda, ahol esetleg 
szükség van rá. 

- Folyamatos a szolgálat? 
- Nem. Négy óra ötventől 

tizenkilenc óráig van forgalmi 
szolgálat. A kora reggeli és a 
késő esti vonatok lezárt vá
gányúton jönnek be az állo
másba. 

- Melyek a személyforga
lom legfontosabb jellemzői? 

- Az utasforgalom alapját 
képező község Alpárból és Ti
szaújfaluból egyesült Tiszaal
párrá. Lakossága mintegy 
nyolcezer. Ebből körülbelül 
hatezren váltanak jegyet ha
vonta, elsősorban rövid távol
ságra, legtöbben Kiskunfél
egyházára. Említésre méltó a 
fővárosi munkahelyekre bejá
rók száma is, ők hétvégeken 
érkeznek, és hétfőn reggel in
dulnak vissza ... 

Tóth Zoltán 

Személyvonat érkezett az állomásra 
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Kell a szén az országnak 

Az idén lesz harminc éve, 
hogy Oroszlányt városi rangra 
emelték. Ezt megelőzően egy 
évvel előbb készült el a bá
nyásztelepülés hét vágányból 
álló vasútállomása. A város 
annak idején úgy épült ki. 
hogy a Tatabánya felől jövő 
sínpár és az állomás kis ren
dezőpályaudvara ketté osztot
ta. A felvételi épület, a rak
tár és a kocsijavító műhely az 
új város felőli részen helyez
kedik el. A másik oldalon ta
lálható a kertesházakból álló 
Borbála-telep. 

Foglalt vágányok 

- Tavaly szeptember óta 
mi is csak akkor látjuk a telep 
házait, ha a vonatokat megke
rülve átmegyünk a túlsó ol
dalra - mondja Barasovich 
Jenő állomásfőnök. - Azóta 
bizony egy óra sem telt el itt 
úgy, hogy ne lettek volna fog
laltak a vágányok. 

- Mi történt végül is? 
- A borsodi bányákban a 

múlt évben több helyen geoló
giai nehézségekből adódóan 
lényegesen csökken a terme
lés. A kormány úgy határo
zott, hogy a hiányzó mennyi
séget Oroszlányban •kell kiter
melni. Itt ugyanis még bősége
sen található szénvagyon és a 
bánya technikai felszereltsége 
is a legmodernebbek közé tar
tozik. tgy történt ,meg, hogy a 

múlt év őszén a vasútnak is 
bejelentették: Oroszlányban 
több mint a duplájára emelik 
a termelést, vagyis a napi 5-6 
ezer tonna helyett 11-12 ezret 
hoznak a felszínre. E mennyi
ségből nekünk 24 óránként -
a korábbi hároimezerötszázzal 
szemben - 6-8 ezer tonnát 
kell továbbítanunk. 

- Túl sok gondolkodási 
időnk nem volt - folytatta az 
éllomásfőnök. - Az adott lét
számmal és a nem éppen jó 
technikai felszerelts.égünkkel 

• fogtunR hozzá a többletmun
kához. Előtte természetesen 
termelési tanácskozáson és 
brigádgyűlésen ismer.tettem a 
tnegvá1tozott helyzetet. Öröm
mel mondhatom, hogy munka
-társaim többsége, annak dacá
ra, hogy tisztában voltak a fel-
adat súlyá,val, vállaiták a 
többletmunkát. Allomásunk 
létszáma a vontatásiakkal 
�gyütt nyolcvanhárom. Mon
tlanom sem kell: az úgyneve
zett frekventált munkakörök
ben létszámhiánnyal küzdünk. 
Emiatt az első időben nem bír
tunk lépést tartani a bánya 
termelésével: óriási depókban 
Allt a szén. Emlékszem, hogy 
e kocsirendezők lábszárig érő 
latyakban dolgoztak. Kovács 
József, Tám István éS Sámi 

Ki minek 

mestere? 

Több éV'i szünet után ismét 
megrendezték a szombathe
lyi biztooítóberendezési és 
fenntartási főnökségnél a 
Ki minek mestere? vetélke
dőt. 

Ot üzemeltető szolgálati 
hely, val�mint a központi 
műhely 28 legjobb 30 éven 
aluli fiatalja mérte össze tu
dását, szakmai felkészültsé
gét december 15-én és 16-án 
a vasi megyeszékhelyen. A 
fiataloknak többféle elméleti 
és gyakorlati feladatot kellett 
megoldaniuk. 

A verseny legjobbjai a kö
zeljövőben a fővárosban, or
szágos versenyen képviselik 
majd a nyugat-dunántúliakat. 
Távközlés-technikai műsze
rész: 1. ifj. Tarczi Kálmán 
(Celldömölk), 2. Devecseri 
G1JÖrg11, 3. Kovács Ferenc 
(mindketten a szombathelyi 
központi 'műhely dolgozói). 
Távközlés-technikai hálózat
szerelő: 1. Vincze János 
(Szombathely, központi mű
hely). Távközlés-technikai 
bizber. műszerész: 1-2. Ros
tás József (Veszprém) és Var
ga Miklós (Szombathely). 

(Jakab) 

yivasulaso 

a lobblel,nu k , 
Mihály tolatásvezetők tartot
táK bennük a lelket. De néha 
már ök is azt mondták: ,.főnök 
elvtárs ezt már nem lehet so
káig bírni." 

A bánya is segített 

- Seg1tséget nem kértek? 
- De igen. Elsősorban a2 

igazgatósághoz fordultunk. A 
helyzet ismeretében Tongori 
Imre vasútigazgató egy M 44 
tolató mozdonyt irányíttatott 
hozzánk. Az Oroszlányi Szén
bányák Vállalat vezetősége pe
dig hét dolgozóját bocsátotta 
rendelkezésünkre kocsirende
zőnek. Ezek az emberek ré
gebben a vasútnál dolgoztak. 
Nem kis meglepetésünkre 
azonban az orvosi vizsgán 
mindössze ketten lfeleltek meg. 
·Ezenkívül bővítettük a kocsi
javító műhely létszámát és 
speciális szerszámokat, vil
iany- é.s lánghegesztő appará-
1:okat is kaptunk. Szükség is 
van rá, mert előfordult már, 
hogy az ide irányított 400 ko
tsiból száz megrakás előtt ja
vításra szorult. Sok bajunk 
van például az EAS néoyten
gelyes nyitott kocsikkal. Miért, 
miért nem, nagyon gyengék az 
oldalmerevítő oszlopaik. Már 
új korában is kipúposodnak, 
ha megrakják szénnel. 

Oroszlány teherforgalmának 
93 százaléka szén, a töi:Jbit ex
port papírfa, az ócskavas és 
'kis mennyiségben különböző 
'áruféleség teszi ki. 

Az állomáson mindössze egy 
150 méternyi szabad vágányt 
látni. A többin hosszan sora
koznak az üres vagy a rakott 
vagonok. A felvételi épi1let fe
lőli iparvágányon papírfát ra
kodnak. Az idő tavaszias. 

Amott az egyik kocsirende
tó nem kék, hanem zöld mun
karuhában integet zászlójával. 

- Kaszás Mihály vagyok -
mutatkozik •be. - Engem a bá
nya küldött ide az állomásra. 
Ez a munka számomra nem 
új, korábban ugyanis itt szol
gáltam. 

Talpraesett fiatal 

Az áUomás végében egy sző
ke fiatalember birkózik a vál
tókkal. Olyan sűrűn kapja az 
utasításokat, !hogy még bemu
tatkozásra sincs idő. Végül 
Barasovioh Jenő mondja meg 
helyette: 

- Járás János újfelvételes, 
de már teljes értékű munka
erő. 

- Hentes a szakmám -
mondja a fiatalember. - A 
vágóhídon dolgoztam, de ott 
nem éreztem jól magam, no 

meg itt többet is keresek. Nős 
vagyok, van egy kislányom. A 
fő ok mégsem ez: meg akarom 
valósítani régi vágyam, moz
donyvezető szeretnék lenni ... 

- Ezzel a fiúval jól jár
tunk - folytatja a beszélgetést 
a főnök. - Kötelességtudó, 
határozott egyéniség, biztosan 
jó vasutas válik belőle. Ebben 
nagy érdeme van Baráth De
zső és Horváth József váltóke
zelőknek, akik jól felkészítet
ték erre a munkára. Pedig ná
lunk vállroórnek lenni cseppet 
sem leányálom. 150-200 méter
re vannak egymástól a váltók. 
Az állandó mozgás miatt a so
rompót is gyakran kell kezel
ni. 

- Mindig ilyen mozgalma
sak a napok? 

- tgy megy ez mindig -
válaszol a főnök. - Novem
berben és decemberben volt 
olyan napunk, hogy 350 kocsi
val kellett bajlódni, de pedig 
csa,k háTomszáz fér öe. 

- Ez hogy lehet? 
- Engedélyt kértünk, hogy 

a 1bérelt ,vágányokat is ellfog
lalhassuk, és ami már ott sem 
fért el, azokat elvittük Kör
nyére. Csak így sikerült de
cemberben 162 ezer tonna sze
net továbbítani. Ez majdnem 
duplája az 1981. december ha
vi teljesítményünknek. 

J61 jönne még 

egy kis támogatás 

- Az idén milyen feladatok 
várnak Oroszlány állomásra? 

- A múlt évihez 'hasonló 
lesz. tppen ezért ránk férne a 
segítség. Az állomás már kicsi 
ehhez a teljesítményhez. tehát 
megérett a bővítésre. A frek
ventált munkakörökben dol
gozók is megérdemelnék a na
gyobb gondoskodást. Nagyon 
megkönnyítené munkájukat, 
ha adóvevő-rádióval szerelnék 
fel a tolatómozdonyokat és a 
tolatásvezetőket. Ezzel nem
csak az embereket kímélnénk 
meg a sok gyaloglástól, de gé
pi energiát is megtakaríthat
nák vele. 

Az oroszlányi vasutasok ed
digi erőfeszítését, helytállását 
nemcsak a MAV, de a termelő
vállalat vezetői is elismerték. 
·Ezt bizonyítja Varga Albert
nak, az Oroszlányi Szénbá
nyák Vállalat vezérigazgató
jának Tongori Imre vasútigaz
gatóhoz január 14-én írt levele 
1s, amely,ben a vezérigazgató 
megköszöni azt az erőfeszítést, 
amit a vasutasok tettek annak 
érdekében, hogy a bányákból 
felszínre hozott szén időben a 
rendeltetési helyére kerüljön. 

Séra Sándor 

A• ellenór•és elnaaraLlt 

A vontatási kirendeltség után az állomáson folytatjuk el
lenőr-z.ő utunkat. A II. vágányon máir ott álltak a ... 15-ös mo
tor J11el1ékkocsijari. A motorok pedig még valahol az állomás 
túlsó végén várakoztak. Megnéztük a kályhákat, a brikettet a 
tartókban és azt, hogy takarítottak-e. 

- Nézzük még meg a motorkocsik tűzoltó készülékeit, s 
aztán végeztünk is - mondtam kollégámnak. Leszálltunk és 
vártuk a motorokat. Azok meg csak cammogtak. Már a gép
kísérő is leszállt - jóval előbb, mint általában szokott. Jelzése 
pontos, precíz, félre neJTI érthető. A motorok a kocsiktól egy 
méterre megállnak, majd lágyan rá�urulnaik a vonatra. A gép
kísérő „állva kapcsol". Valahogy túl szabályos volt minden! 

Mint egy oktatófilmben. Ilyen hamar híre ment volna, hogy 
ellenőrzést tartunk? 

f:s amikor már fel akarunk szállni a motorba, nyílik az 
ajtó és kipirul�s emberkék, pöttöm kislányok .zsibongva, si
kongva, nagyon boldogan szállnak le a motorvonatból. Szó 
szerint szállnak - a piros sapkás bácsi karjai közt - egyen
ként. Aztán, ahogy földet érnek, lelkendezve mondják a ma
gukét: 

- De jó volt! Jaj, de szép! Bácsi kérem, mikor vonatoz

hatunk megint? 

Amikor már mindenki a földön volt, 20-22 boldog kisgye-
rek kórusa harsogta: 

- Köszönjük szépen! 

Megkérdeztem tőlük: 
- Nos, gyerekek, ki akar mozdonyvezető lenni? - A kis 

kezek mind a magasba emelkedtek, miközben harsány - én, 
én, én! - volt a válasz. 

- A kislányok is? .-kérdeztem. Csak egy kis cérnahangú. 
copfos szöszi válaszolt: - P:n igen! Aztán boldogan vonultak 
az óvónéni után csivitelve, egymás szavába vágva újságolták 
élményeiket. 

Olyan kedves, megható volt ez a jelenet. hogy mi közben 
elmulasztottuk a motorkocsik tűzoltó készülékeinek ellenőr
zését. 

Mlbók Tamás 

llör•ell iaemfónökség Rákosrencle•ón 

A főváros leherlorgal,nának 

egyhar,nadál bonyolítják le 
J 

- Olyan mint egy nagyvál-
lalat, csak éppen vállalati 
funkciók nélkül mondta 
Rákosrendezőről Molnár Béla 
körzeti üzemfőnök. Az 1981-
ben kialakított üzemfónökség
hez egy trösztre való létszám. 
2700 vasutas tartozik. Buda
pest teherforga,lanának mint
egy har,madát bonyolítják le. 
A forgalom n3gy, a követel
mények egyre szigorúbbak: 
vajon hogyan képes minden
nek eleget tenni egy olyan 
üzemfőnökség, ahol a techni
kai fölszereltség - elsősor
ban Rákosrendezőn - a szá
zadelőt idézi? 

Elavult technológia 

Molnár Béla még kemé
nyebben fogalmaz: 

- Itt Rákosrendezőn való
ban elavult a technológia. A 

gurítódombon levő két „ki
rályváltón" kívül az egész 
-elegyfeldolgozóban kézzel ál
lítják a váltókat. A vagonokat 
tt saru.sok fékezik, mert még 
'Vágányfékünk sincs. Ferencvá
ros hozzánk képest jó helyzet
ben van. 

Megkérdezem Cséplő Zoltán 
állomásfónök-Olelyettestől, 

hogy vajon nem rivalizál-e 
egymással a két üzemfónök
ség? 

- Semimi esetre sem - vá
laszolta. - A ferencvárosiak a 
kelet-nyugati irányú teher
forgalomban vesznek részt, a 
miénk a másik két égtájról 
jövő teherforgalom. Munkán
kat nem is lehet egy az egy
hez összehasonlítani. Talán 
ők jobban a figyelem közép
pontjába állnak, mi meg a 
háttérben dolgozunk. 

Rákosrendező állomáson 
egy túlóra nélküli hónaphoz 
kétszáz új emberre lenne 
szükség A munkásszálló al
kalmazottait is beleszámolva 
mintegy 450-en látják el a 
lhatszázötvenre méretezett 
munkát. A legtőbb munkáskéz 
'éppen a sarusoknál, váltóke
zelőknél és k-:i�irendezőknél 
'hiányzik. 

- A munkaerőgondokon 
csak a Vasúti Főosztály és az 
igazgatóság segítségével tud-
1unk úrrá lenni mondja 
Molnár Béla. Elsősorban 
nekik köszönhetjük, hogy 
'hosszú évek után úgy tűnik 
stabilizálódott a kirendeltek 
•létszáma. Atlagosan hatvanan 
dolgoznak nálunk. 

- Sokan közülük nehezen 
vernek gyökeret - veszi át a 
szót az állomáSlfőnök-helyettes. 
'- Valamiolyen módon, talán 
nem is a saját hibájukból, a pe
rifériára szorultak. Teljesen 
felbomlott vagy éppen végle
gesen fellazult család áLl a há
tuk mögött. A ,bizonytalanság. 
a honta•lanság érzése a mun
kájukon is tükröződik. Általá
ban a fizikai munkakörökben 
fordul elő a legtöbb fegyelmi 
vétség. Megsértik a technoló
giai előírásokat, vagy ittasan 
5önriek be dolgozni. Vagy ép
pen be se jönnek. Hiába pró
bálunk a lakta,nyában - a 
munkásszállón .:... programot 
szervezni a munkaidő kultu
rátlit eltöltésére, inkább mást 
'választanak az emberek. Per
sze általánosítani azért nem 
�ehet. 

Az elmúlt év eredményeiről 
azért elégedetten beszélnek 
mindketten. A forgalom vala
melyest növekedett - 1982-

1ben 764 ezer kocsi gurult le a 
gurítódombról. Ahogy évek 
óta, most is csökkent a vonat
atrakások száma és ideje, ja
'vult a kocsigazdálkodás. S a 
partnerek többsége is megér
tette, hogy közös érdek a va
gonok minél gyorsat;b kiraká
sa a kedvező időjárás adta le
hetőségeket kihasználva egyre 
másra túlteljesítik a rakodási 
tonnaterveiket. A forgalom is 
mintha erősebb lenne a meg
szokottnál. 

- Ennek csak örülhetün•k 
- mosolyog a körzeti üzem-
főnök. - Hiszen az év első há
rom !hónapja uborkaszezon a 
vasúti száollítá.sban. 

Nehéz a rongálást 
megakadályozni 

Az év krónikájá•hoz hozzá
tartozik a két halálos üzemi 
baleset is. Az egyiket - Vá
tott - az ittasság okozta, a 

A gurítás szünetében Jólesik a meleg ital. P. Szabó Ferenc ko
csimester, Groskopf Béla kocsirendező és László István tola

tásvezető védőitalt fogyasztanak 

másik esetben Rákosrendezőn 
a kocsik közé szorult egy ko
csirendező. 

- A vizsgálat megállapítot
ta, hogy a dolgozó hibájából 
következett be a baleset, de 
fény derült néhány - az eset
tel összefüggésben nem álló 
mulasztásra is. Ezek megszün
tetésére mindent megtettünk, 
így remélem idén nem lesz 
egyetlen halálos balesetünk 
sem. 

A tárgyi balesetet sikerült, 
hacsak kis mértékiben is az 
1981-es szint alá csökkenteni. 

- Valószí,nűleg ezek száma 
és értéke stagnálni fog a kö
vetkező esztendőklben - veszi 
át újból a szót Cséplő Zoltán. 
- Nagyon nehéz a kocsiron
gálódást megakadályozni ad
dig, amíg kizárólag saruval fé
'kezik a guruló vagonokat, s 
ilyen elavult technológiával 
dolgoznak. Nem lehet mindig 
pontosan kiszámítani a féktá
vot. Amíg nem gépesítik eze
ket a termeteket, addig szá
mol.nunk kell az ilyen balese
tekkel. Egyébként az a véle
ményem - bár ezzel sokan 
nem értenek egyet -, hogy 
'nálunk az 58 forintos kocsifel
dolgozási kőltségre 90 fillér 
olyan kár jut, a,melyet felróha
tunk a dolgozónak. Ez egy év
ben alig több mint 700 ezer fo
rint. Szerintem a munkakörül
ményekhez képest ez nem túl 
sok. 

Néhány évvel ezelőtt az is 
sok problémát okozott, hogy 
gyakran feltörték a vagonokat 
és megdézsmálták a küldemé
nyeket. 

- Sajnos, most is akadnak 
olyanok, akiket a plomba vé
kony cukorspárgája nem ta,rt
lhat vissza attól, hogy - külö
nösen nagy értékű száollítmány 
esetén - ne vegyen ki vala
mit a vagonból. Nagy értékű 
lopásra azonban az utóbbi idő
ben nem került sor. Mióta az 
öltözők új épületbe költöztek, 
ahol látni lehet, ki jön, megy, 
azóta ott is kevesebb a prob-
1éma. De azért egyet nem tu
dok megérteni, amikor évekkel 
ezelőtt külföldről géprongy
ként használt ruhák és öltö
nyök érkeztek az állomásra, 
éppen azok válogattak maguk
nak, akiknek a fizetése csak
nem elérte a tízezer forintot. 
Ebből ne futná akár egy öl
tönyre is? 

A szakszervezetnek 
több lett a gondja 

A szakszervezetí bizottság 
titkára, Szalay László szerint, 
ha nem is lehet forintra, fil
lérre kimutatni, de lényeges 
változás állt be az emberek 
gondolkodásmódjába: nem 
hunynak szemet a dézsmálá
sok fölött. A sz.akszervezeti ta
gok, a 1bizalaniak saját jó pél
dájukkal vehetik e!lejét a tár
sadaLmi tulajdon elleni vétsé
geknek. 

Amikor másfél évvel ezelőtt 
létrejött a körzeti üzemf001ök
sé.g, jócskán ,megszaa:iorodtak a 
szakszervezet gondjai. Addig 
hét szb fogta át a területet; két 
nagy állomás Vác és Szob, 
Sturovóig az egész .fő vonal 
tartozik többek között hozzá
juk és a Hámán Kató vonta
tási üzemegység. 

- Az a hír járja a vontatá
si személyzetről, hogy azonnal 

szóvá teszik, ha úgy érzik sé
relem érte őket. 

- Erről nekem az a véle
ményem, hogy semmivel sem 
különböznek a többi vasutas
tól. Nincs a Hámán Kató 
üzemegységnél több probléma, 
mint az ország más területén. 

- A közeLmúltban nagy vi
hart kavart az utazási napló 
bevezetése. Hol á:11 most az 
ügy? 

- Nehéz erre válaszolni, 
ugyanis ismét változott a ren
delkezés, most a menetlevél
hez és az utazási naplóhoz 
kapcsoltak egy munkalapot is. 
Az az igazság, hogy mielőtt ta
valy - a további feldolgozás 
megkönnyítése végett - beve
�ették az utazási naplót, meg 
kellett volna kérdezni néhány 
mozdonyvezetőt és vonatveze
tőt, hogy mi a véleményük a 
kért adatokról, szükségesek-e 
vagy sem. Ez nem történt 
meg. 

- Azt hiszem nem is a moz
donyvezetőkkel, hanem inkább 
a mozdonyokkal van több 
gond - folytatta. Eddig 
111em is éreztük a problémákat 
alyen közelről. Most már ott 
tartunk, hogy a legszük.�ége
sebb javításokat, ha lehet el
végezzük magunk, csak a 
.nagyjavításos munkákra küld
öük a járműjavítóba a mozdo
nyokat. Na,gyon hosszú az át
fotási idő. 

Nemcsak a gazdasági, hanem 
.a szakszervezeti munka is so
kat változott másfél év alatt. 
A hét helyett egyetlen infor
mációs jelentés készül az 
egyes állomások munkájáról, 
helyzetéről. fgy új informá
ciós rendszert kellett kidolgoz
ni. A jogok nem változtak, de 
a felépítésnek megfelelően új 
módszereket kellett bevezetni. 
A volt szakszervezeti bizottsá
gok helyett üzemegységenként 
főbizalmi csoportokat hoztak 
létre, amelyek a gazdaságú sú
lyuknak megfelelően képvise
lik választóikat a döntéshozó 
testülevben. A bizalmi testület 
jelenleg 67 főt számlál. 

- Körülbelül fél évig tanul
tuk az új rendszert - emlé
kezik Szalay László. - Bár 
sokat javult a helyzet, azért 
még nagyon sok hiányosság 
akad. Itt Rákosrendezőn nagy 
eredmény, hogy a szélfútta, ro
zoga bódék helyett konténer
őrhelyek állnak, és sokat ja
vuit a tisztaság. 

Tavaily az éves bérfejlesz
tést a bizalmi testület mini
mális, néhány száz forintos 
változtatással elfogadta 
amit nagy eredménynek tart 
az S2lb-titkár, mert az egész 
esztendő folyamán emiatt 
mindössze négy panasz érke
zett hozzájuk. S 1hogy e ké
nyes kérdésben sikerült egyet
ér,tésre jutniuk, sokat segített 
a pártszervezet és a gazdasági 
vezetés is. Igaz, hogy már a 
döntések előkészítésénél be
vonják a főbizalmiakat. 

Jóllehet a rákosrendezői 
körzeti üzemfőnökség műszaki 
és szociáilis áll.lapota - várha
'tóan a következő években -
nem sokat javult, a gazdasági 
és társadalmi vezetők mégis 
'bizakodók. Úgy érzik közös 
munkával, a magas szinten ki
alakult elvi kapcsolattal és a 
gyakorlati segítségnyújtással 
sikeresen vehetik az 1983-as év 
akadá'lyait is. 

Lakatos Mária 
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Az idős emberekért A kapuk nyitva maradtak 

A llírsadalmi összeloglis szép példái 
HÁZAT ÉPÍTETTEK A NÉGYGYEREKES ROKKANT NYUGDÍJASNAK 

Már hagyomány, hogy min
den évben más és más társa
dalmi rétegek, csoportok segí
tésére 'hívja fel a figyelmet az 
ENSZ. Tavaly az öregek évé
ben főként az egyedül álló ne
héz körülmények között élő 
nyugdíjasok támogatására for
dítottunk fokozottabb gondot. 
A társadaLmi összefogás szép 
példáját mutatták Budapesten, 
a központi hivatalok és i.ntéz
mények dolgozói. 

Kezdeményező 
szocialista brigádok 

bennünket, hogy már nem ké
pesek otthonról kimozdulni. 
Sokan betegeskednek és ágy
hoz kötöttek. Ennek ellenére 
megpróbáljuk tartani velük a 
kapcsolatot, és anyagi táimoga
tásb.an részesí1rjük a leginkább 
rászorulókat. Egy 77 esztendős 
mozgásképtelen néni arról írt, 
hogy nagyon rossz körülmé
nyek között él. Kiszámította 
például, hogy naponta nyolc 
brikettet tüzelhet el, ahhoz. 
hogy a szén ta,vas2Ji,g kitartson. 
Szerencsére az egyik szocialis
ta brigád elvállalta az idős. asz
szony patronálását. 

Segélyt kapnak 
a rászorulók 

-sakra. Szakmai tudomásuk, is
•meretük, tapasztalatuk a kol
•lektiva hasznára lehet, és 
ugyanakkor a jó egészségnek 
örvendő nyugdíjasokat ismét 
bekapcsolhatjá.k a társadalom 
ivérkeringésébe. 

Nyugdíj-előkészítés 

Amikor nyugdíjba vonuló 
munkatársainkat köszöntjük, s 
felidézzük velük a múltat, 
mindig színes epizódokkal 
gazdagodik a vasút történeté
nek krónikája. lgy volt ez a 
legutóbb Szentesen is, amikor 
Szőke Pál üzemfőnök és Rácz 
Sándor szb-titkár köszöntött 
hat nyugdíjba vonuló dolgo
zót. Ők hatan becsületes mun
kás élettel szolgálták kenyér
adójukat, a vasutat. Amikor a 
kiszolgált vasutasoknak meg
eredt a szavuk, érdekes életek 
villantak fel. 

Kiss Sándor raktárnok így 
emlékszik vissza: 

- Vasutas dinasztia tagja 
vagyok. Édesapám pályaőr 
volt. A Szentes környéki újvá
rosi őrhá�ban születtem. öten 
voltunk testvérek. Fiatal ko
romban négy évig szabóinas 
voltam, de nem kaptam min• 
dig munkát, a vasút viszont 
biztos munkahelynek számí
tott és így én is vasutas let
tem. Tíz évig voltam pálya
munkás. A sportkörön keresz
tül a foci is a vasúthoz kötött. 

- A nehéz időkben is hű 
maradtam munkaadómhoz. A 
felszabadulás utáni inflációs 
időkben egy heti fizetésemért 
egy to,jást kaptam, mégis ko
molyan vettük a jelszót: ,,Arc
cal a vasút felé". Szentül hit
tük, hogy lesz még magyar 
vasút. Sokáig máról holnapra 
éltünk, de azért nem csügged-

ponta hazatérhettem. Negyven 
évi .szolgálat van mögöttem. 
Én átgondoltan készültem a 
nyugdíjas életre történő váltó
állításra. Utolsó szolgálatom 
ugyanolyan mozgalmas és sza
bályszerű volt, mint a többi. 

Rózsavölgyi Ferenc dízelmo
torszerelő 36 évig dolrgozott a 
MAV-nál. A Munka Érdem
rend bronz fokozatának és a 
Kiváló Vasutas kitüntetés bir
tokosa. 

- A derekegyházi urada
lomban dolgoztam és a kato
naság elől menekültem a va
súthoz. Ám ez az elhatározáis 
kevés lett volna. A motorga
rázs műhelyben jelentkeztem 
munkára. Minden különösebb 
magyarázat nélkül egy főten
gelyre kellett rászerelnem a 
hajtórudat. Akkor már a vasas 
munka értője voltam, így sike
resen megbirkóztam a feladat
tal. A munkának nálunk be
csülete van. Régen a szab.ad
ban fekve hóban javítottuk a 
vasúti motorkocsikat. Ma sok
kal jobbak a munkakörülmé
nyek. Bizonyára hiányozni fog 
a napi munka megszokott rit
musa, de ha egyet gondolok, 
átlépek a motorgarázsba, mert 
a szomszédban lakom. 

Vaczk6 Istvánné élete nyi
tott könyvként tárult fel, 
melyből néhány sort így hú
zott alá: 

- Nem szégyellem, hogy ko
csitisztító voltam. Szerettem a 
minden szolgálatban megújuló 
mozgalmas életet. Ragaszkod
tam a vasúthoz, mert közel lak
tam a munkahelyemhez, ami 
sok szabad időt biztosított csa
ládom számára, a két gyere
kem neveléséhez. Női szabó a 
tanult szakmám. Most még 
több lesz a szabad időm, ame
lyet főként gépi hímzéssel fo

gok eltölteni. 
Gere János vonatjelentő őr 

volt a Szentes-Hékéd megálló
helyen. Pályamunkásként ed
ződött kemény emberré, vonal
bejáróként sok ezer kilométer 
van a lábában. Negyvenegy 
év után tette le a szolgálatot. 
Életének új szakaszában a me
zőgazdaságban még teljes ér
tékű munkásként akar dolgoz
ni. 

Rácz Sándor szb-titkár kö
szöntésében arra emlékeztetett, 
hogy a fiatalok a nyugdíjba 
távozóktól tanulták meg a 
vasút szeretetét és a munka 
megbecsülését, tőlük, akiknek 
munkakönyvében csak egyet
len bejegyzés van. Volt fónök
ségük mindig szívesen várja 
vissza nyugdíjasait, az egykori 
munkatársakat, úgy is mint lá
togatókat, s ha nyugdíjazásuk 
alatt dolgozni kívánnának, ak
kor is számítanak rájuk. A ka
puk nyitva maradtak ... 

Fogas Pál 

- Arra törekszünk, hogy ne 
váljon kampányszerű.vé a se
gítés, az odafigyelés - mondja 
Tóth Jánosné s2Jb-titkár. - A 
töródésünik nem.csak arra az 
egy esztendőre szól. Ezt ma 
már tényekkel is igazolhatjuk, 
hiszen 1981-lben a rokkantak 
kerültek a figyelem középpont
jába, de szocialista brigádjaink 
ma sem feledkeznek meg a 
hátrányos helyzetű, mozgásuk
ban korlátozott emberekről. A 
vasút balesetveszélyes munka
terület. Éppen ezért a dolgo
zóknak nem közömbös, miként 
élnek a mozgássérült hajdani 
vasutasok. Az ÜGH egyik szo
cialista brigádjának a tudomá
sára jutott, hogy mintegy 30 
négyzetméteres, kis falusi ház
b.an, négy kiskorú gyeruneké
vel él egy rokkant nyugdíjas. 
A brigád elhatározta, társadal
mi munkával építenek számuk
ra egy szobát és a régi lak
részt is tatarozzák. Az építő
anyag árát a kommunista mű
szakokból származó pénzből 
fedezik majd. A beszélgereskor 
k�derült, hogy a táirsadalmi 
munkából származó pénz igen 
jelentős összeg, 400 ezer forint. 
A területünk főként alkalma
zotti értelmiségiek és hivatal
nokok. Sok közöttük a nő és 
a családanya. Nem kis áldoza
tot kívánt tőlük, hogy ezt az 

összeget előteremtsék. Kocsit 
tisztítotbak, raktárt rendeztek 
és a jegynyomda dolgozóinak 
a munkájába is besegítettek. 
Ezt a pénzt elsősor,ban az idő
sek megsegítésére fordítják. 

A nyugdíjas-taláLloozók egy 
részét már tavaly sikeresen le
bonyolították. Az idén tovább 
szervezik. Az idős embereknek 
ajándékokkal és műsorral ked
veskedtek. Minimwm 500 és 
maxi,m,um 1500 forint segélyt 
fizettek az arra rászorulóknak. 
A sza:kszenvezet ar,ra nagy gon
dot fordít, hogy a nyugdíjasok 
is szép számmal vegyék igény
be a vállalat kedvezményes 
üdülőit. Az öregeket azonban 
nemcsak anyagi támogatás,b.an 
részesítik. Taivaly 700 nyugdí
jas hallgatlhatta a Vigadóban a 
MA V Szimfónikus zenekar 
hangversenyét. A Közlekedési 
Múzeumban nyugdí}asnapo
kat tartottak, ahol idegeniVeze
tésről és filmvetítés.ról is gon
doskodtak az érdeklődőknek. 

Mind fontosabb szerepet kaip 
a nyugdíj-előkészítés. Tavaly a 
középszervi szakszervezeti bi
zottság TT-bizottságának szer
,vezésében a leendő nyugdúja
sok közül több mint százan 
vettek részt tájékoztatón. Itt 
mindenki pontosan megtudhat
ta, milyen ked<vezményeklben 
részesülhet és mire kell figyel
nie, ha majd nyugdíjb.a megy. 
,Aprólékosan megvitatták, hány 
esztend� munka után, milyen 
összeg jár. Arról is tájékozód
tak., hogyan kell eljárni a 
nyugdíjazáskor? A nők közül 
sokakat az érdekelt, hogy a né
hány esztendős munkakiesés, 
milyen következményekkel 
jár? A nagyszánnú érdeklődő 
bizonyította, hagy szükség van 
az ilyen jellegű tájékoztatásra. tünk. ,--------------------------

- Az elmúlt évben a szocia
lista brigádok segítségével si
került feltérképezni, hol és ho
gyan élnek a hatvanas évek<ben 
nyugállománylb,a vonult idős 
emberek. Levelet küldtünk az 
ország számos területén élő 
vasutas nyugdíjasoknaik és ta
lálkozóra hívtuk őket. Renge
teg választ kaptunk. A levelek
ből kiderült, örömmel fogad
ják az irwJtálást. De sajJlos jó 
néhányan arról tájékoztattak 

LEGJOBB A MEGYÉBEN 

- Szeretnénk tartós kapcso
latot kiépíteni a nyugdíjasok
kal. - folytatja Tóth Jánosné 
- A Vasúti Főosztály például 
500 tagú nyugdíjas csoportot 
hozott létre. lgy ők szervezett 
keretek között, rendszeresen 
járhatnak klubestekre és ked

Az eLmúlt évben a vasutas
szakszervezeti tagok és vezetők 
egyaránt nagyon jó munkát 
végeztek. Nem sajnálták az 
időt és a fáradságot, hogy 
kapcsolatot teremtsenek az 
egykori vasutasokkal. Számos 
kezdeményezés bizonyítja, 
hogy össze lehet fogni az öre
geket és a rendszeres infor
málódás lehetővé teszi a szer
vezettebb segítséget. Az elha
gyatottan élő, gyakran moz
gáskeytelen idős embereknek 
máir a puszta érdeklődés is jól
esik A kisebb-nagyobb anyagi 
támogatás nem o1dja meg tel
jesen a gondjalikat, de köny
nyebibséget jelent. 

-lya 

Kiss Sándor legutóbb átme
nesztő raktárnok volt, mos,t, 
42 évi szolgálat után, ebből a 
beosztásból ment nyugdíjba. 

NaQy Mihál11 gócponti lko
csiintéző arcán mély rováso.. 
kat húzott az élet és a nagy 
idegmunkával járó beosztás, 
mégis vidáman fogadta a jó
kívánságokat. 

- Szegeden a FelsőLparisko
lában végeztem, amelynek jó 
híre volt az egész országb.an. 
öt helyre is hívtak dolgozni. 
Azért jöttem a vasútJhoz, mert 
szüleimet nem akartam ma
gukra lha:gyni. Én voltam a 
legfiatalabb gyerek a család
ban, és már csak én voltam 
otthon Szegváron. A vasút jó 
lehetóséget adott, hiszen na-

vük szerint részt vehetnek bár-�------------------------
milyen szab.adidős program-
ban. Az eddigi tapasztalatok 
kedvezőek. Nemrég a Táivköz
lő BiztosíWberendezési Építési 
Főnökség szakszervezeti ,bizott
sága nyugdíjas csoportot szer
vezett. Ez ideig nyole<Vanan je
lentkeztek. A hatjdani vasuta
sokat érdekli, hogyan fejlődik 
ma a vasút. tppen ezért a 
q-endszeres tájékoztatásukról 
'5em feledkeznek meg. Sok he-
1Iyen arra is rá,jötte'k, hogy visz
'5za kell adni az idős emberek 
6nbi.zalmát. A jegynyomdában 
és a Vasúti Tudományos Kuta
tó Intézetben az elmúlt évben 
visszahívták a régi, ismert ne
vű szakembereket. Ezzel is bi
zonyították, !hogy igen is szük
\!iég van az egykorú munkatáir-

Ankét az árovédelemről 

Közös összefogással eredményesebb a munka 

Az áruvédelemról rendezett 
anké!tot januáir 20-án a máté
szalkai körzeti üzemfőnökség. 
A megbeszélésen a vasút szak
emberein kívül jelen volt a 
Volán és a városi-járási 
r-en,dőrkapiltányság képviselő
je, valamint a körzet vala
mennyi á1loonásfónöke. 

adott értéktárgyak megóvása 
érdekében a vasút ,rendészeti 
szervet !hozott létre. A rendé
'szek tavaly 17 esetben tettek 
rendőrségi bejelentést dézsmá
lás észlelésekor. A legtöbbször 
cukor és .iitaláiru volt a feltört 
vagonok>ban. Az áruvédelem 
területén 1982-ben Vásáirosna
mény, Nyírbátor és Mátészal
ka állomáson végezték a leg
eredményesebb munkát. Eze
ken az állomásokon sok segít
séget nyújtottak a tanácsi 
megbízottak is. 

Szakmaközi bizottsá/ Celldömölkön 

A múlt évben közel 125 
ezer forint árukárt állapítot
tak meg a területen - mondta 
vitaindítójáb.an Puskás István 
üzemviteli !helyettes. Ez első
sorban a szakszerűtlen rako
dásból, a lhelyitelen rögzítésből 
és a nem utasítássze.rű tolatá
sok.ból származott. Az utóbbi
ból eredő káirokozásokért a 
vasút szigorú felelősségre vo
násokat alkalmazott: a múlt 
évben 62 esetben szabtak ki 
büntetést. 

A minőségi szállÍ/tás, a fel-

Az ankét részvevői elhatá
rozták, hogy közös erővel 
csökkentik az áruká.rokat, a 
sza,Lk.ai vasutasok pedig min
dent megtesznek azért, hogy 
az árut sértetlen állapotban to
vábbútsák rendeltetési helyére. 

Zsoldos Barnabás 

Vas megyében Celldömöl
kön működik az egyi'k legjobb 
szakmaközi bizottság. Titkárá
val, Bakos Sándorral, a cell
dömölki építési iőnö.kség elő
kalkulátorával beszélgetünk. 

- Mikor alakították meg a 
szakmaközi bizottságot Celldö
mölkön? 

- 1960 októberében. Jelen
leg 12 szakszervezeti bizottsá
got fogunk össze. Ezen felül 
koordináljuk, segítjük öt kü
lönböző szövetkezeti szakszer
vezeti bizottság munkáját is. 
Az irányítást 11 tagú vezetőség 
és 3 tagú számvizsgáló bizott
ság végzi. Ezekben a különbö
ző szak,mai szakszervezetek 
képviselői kaptak helyet. 

- Milyen munkabizottsá-
gaik vannak? 

- öt bizottságunk műkö
dik; a termelési és műszaki, a 
kö?Jművelődési, a kereskedel
mi társadaLmi ellenőri, az 
egészségügy,i és szociálpol.iti
kai, és a töme�rt. 

- Mivel foglalkoznak? 
- A fejlődő város közmű-

vesítésében különösen sokat 
segítünk. :Az út-, járda- és a 
csatornaépítés nagy részét tár
sadalmi munkában végezzük. 
Nagy szükség van munkánkra, 
hiszen jelenleg két lakótelep 
- a Kinizsi és a Zalka Máté 
- épül Celldömölkön. Tavaly 
a településen 9 kilométer hosz-

szú járda készült el táirsadalmi 
munkában. !Nagy .része van a 
szakmaközi bizottság szerve
ző és irányító 'tevékenységé
nek abban, hogy 1982-ben a 
tervezett 7,5 millió forintos 

társa dal mim unka-értékkel 
szemben 9 millió forintot ért el 
a lakosság. 

A szakmaközi bizottság :tá
mogatja az idősek napközi ott-
1honát. Több spor,tolásra alkal
mas kis.pá,lyát étpítettek külön
böző vál1alatolmál, üzemek
nél. Kirándulásokat szervezte'k 
Székesfehérvál'II'a, Hévízre és 
Kesz.bhely.re. Felkarolták a 

nyugdíjasokat is. 
Végezetül arról érdeklőd

tünk Bakos Sándortól, lhogy a 
szaknnaközi bizottság hány va
vasutast irányít és milyen az 
aktivitásuk? 

- A 4500 szervezett dolgo
zónak több mint a fele vasu
tas. A termelési és a műszaki 
bizottság vezetője a vontatási 
üzemegyséonél dolgozik. A 
többi bizottságban, is sok va
sutas tevé'kenykedik. A vasu
tasok aktívan részt vállalnak a 
különböző munkálatokban és 
nagy számban megjelennek a 
rendezvényeken is. Nem aka
rok szerényteLen lenni, de a 
celldömölki vasutasok mozga
tói, meghatározói a szakmakö
zi bizottságnak. 

Sz. Jakab István 

Milyen frizurát csináljak neked? - kérdezi babájától a kis 
óvodás 

(Dobos Pé&er felvétele) 

Munkásőr-emlékszoba Hatvanban 
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Látogatók az emlékszobában 

MegalaknJ.lásának 25. évfor
dulóját ÜTllilepli a Zalka Máté
ról elnevezett hatvani mun
kásőregység, Tagjai közül leg
többen a vasúti csomópont, a 
Lenin Termelőszövetkezet, a 
Cukor- és Konzervgyár dolgo
zói közül ket'ülnek ki. A kez
deti időszaktól a ,mai napig, 
akik felöltötték az acélkék 
egyenruhát, a termelőmunká
ban ,való példamutató 'helytáil
lás mellett, önként vállalták a 
fegyveres elkötelezett társa
dalmi tevé�enységet. Részt 

(Szabó Sándor felvétele) 

vesznek a társ fegyveres testü
letekikel karhataLmi feladatok 
ellátásában, a város szépíté
sében, a köz.művelődési intéz
mények patronálásáb.an, de 
lehetne még sorolni megany
nyi vállalásukat. 

Munkájuknak a ki.képzés
ben, a táTsadaLmi és közéleti 
tevékenységben elért sike
reiknek állít emléket a nem
rég - a városi pá11tbizottság 
székházában - létesített mun
kásőr-emlékszoba is, melyet 
az egység tagjai hoztak létre. 

Vasutas munkásőrök kitüntetése 
Évzáró záiszlóaljgyűlést tair

tollt január 25-én a Vöroo Cs'il
lag Érdeméremmel kitüntetett 
VIII. kerületi „As:Dtaloo János" 
Vasas Munkásőr Zászlóatlj. 
Ebben az egysÉgben teljesít 
szolgálaitot a budapesti Vrél!Súrt
igazgatóság huszonhét tagú sza
kasz.a is. 

A Mlarkotá?)fios Imre pa
rancsndkságra 'A"lá tantozó kis 
egység ez alkalommall kilen
cedszer nyerte el a Zászlóalj 

Kiváló Szakasm megtismelő 
ofunet. A vasutas munkásőrök 
ezzel már három vándorzász
lót mondhaitnralk. örökösen ma
gulkénak. 

A klitüntetést Gál János, a 
VIII. kerületi pá,rtbizQbtság el
ső titkára, illebve Arató Ist
ván egységparanc&nok adta árt; 
a Ga:nz-MÁVAG kultúrtermé
ben a sz.a.lcasz parancsnoká
nak. 

S. R. 

Vasutas eszperantisták munkaülése 
Sza.kszerwezetünk széklházá

ban a vasutas eszperantó szak
osztály január 29-én Budapes
ten tartotta évi munkaülését. 
Az ország nagyobb vru;,úti góc
pcmtijain és az igazgatósági 
szék1helyeken működő 20 vas
utas sm!kcsoport kü.ldötte, a 
meghívott vendégek jelenlété
ben tárgyalta a vezetősé.g 1982. 
évi beszáanolóját, s az 1983. 
évre előterjesztett munkater
vet és költségvetést. 

A küldöttek jelentős szám
ban vettek részt a beszámolót 
követő vitában � értékelték 
az elmúlt év eredményeit. A 

munkaterv és a vendégek hoz
zászólásai egyaránt e!lőre mu
tattak a következő nagy fel
adatra, a 68. egyeteme.s esz
perarn,tó kongresszus Buda
pesten történő szervezésével 
és megrendezésével kapcsola
tos tennivalókra. Erre a világ
kongresszusra mintegy ötezer 
rész�őt viár a rendezőség. 
A Budapest StPortcsa.rnok:ban 
a szokásos hivatalos progra
mon kívül magas színvonalú, 
változatos kulturális, különbö
ző szakmai és idegenforgalmi 
rendezvényt készít elő (A 
kongresszus időpontja 1983. 
júl.ius 30-tól augusztus 6-ig 
tart). 
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A kocsivizsgáló 
Foglalkozása kocsivizsgá

ló lakatos. 
Az utasok gyakran lát

hatják őt az állomá!okon, 
amint kezében a hosszú 
nyelű kalapáccsal kopog
tatja a személykocsik kere
két. Megnézi azt is, hogy 
feszül-e a vonóhorog és 
nincs-e rendellenesség a 
fékberendezésben. 

A vizsgálat sokszor 
különösen az átmenő 
gyorsvonatoknál csak 
néhány percig tart, de a 
biztonságos közlekedés ér
dekében erre is szükség 
van. 

Legutóbb az egyik csat
lakozó állomáson vonatra 
várva beszélgettem egy ko
csivizsgáló lakatossal. 

- A mi foglalkozásunk 
is, mint általában a vasuta-
soké, felelősségteljes 
mondja. - Ha én nem ve-
szek észre például egy ki
olvadt csapágyat, vagy egy 
repedt kerékabroncsot, ak
kor abból baleset is lehet
ne. Fontos követelmény a 
jó szem és a kitűnő hallás, 
valamint a szakmai hozzá
értés és a sokéves gyaiwr
lat. 

- Előfordult-e már, hogy 
műszaki hiba miatt ki kel
lett sorozni egy kocsit a 
szerelvényből? 

- Volt már rá példa, de 
szerencsére ez nem gyako
ri. F:n évekig dolgoztam a 
járműjavítóban, először 
mint lakil,tos, később a ki
javított kocsik átvevője, 
tehát mint meós. Ebbe11 a 
munkakörömben nem vol
tam népszerű ember, mert 
a legkisebb hiba miatt is 
visszarendeltem a kocsit a 
munkapadra. A lelkiisme
retesen kijavított járművek 
ritkán hibásodnak meg. 

- Mivel tölti a szabad
napját? 

- Van egy hétvégi tel
kem. Legtöbbször ott ker
tészkedem. Sokszor elkísér 
a kisunokám is. A fiam 
Győrben végzett a vWa
mosmérnöki karon. ő is 
vasutais lesz. Gyakran be
szélgetünk a .szakmai gon
dokról, a vasutaséletről ... 

Dávid József 

e sak a balga ember von
hatja kétségbe, hogy va
lami furaság van e csu-

. pán geometriaiilag ,gömbölyű 
� Földünkön; legutóbb éppen a 

szárnyasok figyelmeztettek er
, re. Január utolsó naipjaiban -
. mikor -is a .napi középhőmér& séklet tizenkét fokkal volt ma-

gasa,bb a százéves átlagnál -, 
� a Salgóta.rjánt környező erdős 

dombo1dalak1ban megszólalt a 
feketerigó és a széncinege: a 
szokásosnál másfél-két hónap
pal hamarálbb jelezték a tavasz 

n közeledtét. Az északi vándor
ma.darak - a sü.völtők, a lép
rigók és a sző!ő;rigók - vi
szont át se köszöntek Európa 
északi vLdékeiről Nógrádba, 
jóllehet má:s évek,ben már o.\{
tóber-no:vember tájt oda hú
zódnak a zordon távolból. 
Eszerint ezen a télen északon 
sem volt rossz nekik, mivel
hogy ott sem di<leregtetett az 
idei, enylhe tél. 

t S milyen •hír érkezett a 
t f.ranoiaországi Bretagne-bál? 1 A bretonok lakta félsziget há
t rom városában - Brestben, 
' MorJaix.ban és Landvisiau-ban 

- a tojás árának esése miatt 
tiltakozó ,farmerek 30 ezer tyú-

, kot engedtek szabadon az éj 
leple alatt. A váToskák polgá
rai éktelen kotkodácsolásra 
ébredtek ama péntekről szom-

• batra virradó hadnalon, s kell-e 
mondani, mekkora fejetlensé
get okoztak a forgalomban a 

lt tiltakozó szárnyasok. Végeze
t tül álljon itt még egy madár 

szabálytalan cselekedete, leá-
lt nyaiiJm Pityujáé, a beszédes 

kedvű papagájé, aki a minap 
if emígy kiiáltott fel: ,,Ma meg 
_, mi d.rrágult meg, arrra
- nyom?" ... 
" Hogy miként tiltakoztak a 
11'! breton tyúkok, nem tudom, 

márcsak azértJ sem, mert a 
lifi francia kotko.dácsolást nem ér-

tem. De /hogy honnan az ör-

, 

dögből tanulhatta meg a mi 
, Pityunk a „drágulni" szót, 

végképp nem sejtem. A rádió-
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Otthona a szépnek - a, művelődésnek 
,, 

Fiúkórus a kőszegi 
, 

Múlt és jelen a győri vasutasok Arany János Művelődési Házában MA V-nevelőotthonhan 
Forgalmas helyen áll Győr 

vá,ros egyik legjelentéktele
nebb külsejű épülete. A föld
szintes, kiugró párkányzatú, 
sátortetős létesítmény olyan, 
mint egy nagy falusi épület. 
Számomra kisgyermek korom 
óta egyet jelent a kultúrával. 
a ,kedves, vidám szórakozással, 
a feledhetetlen bábelőadások
kal, Beethoven és Brahms 
szimfóniáival, és még sok szép
séggel ... 

A kiálló eresz eltakarja a fő
be,járat fölötti !elírást: ,,Arany 
János Művelődési Ház." A 
bennszülött győriek egysze
rűen csak így emlegetik: ,,a 
vasutas ". Miért? Mert a tős
gyökeres győri számára - leg
főképpen a szervezett munkás
ság számára! - egyet jelent a 
kultúra keresésével és megta
lálásá•val, befogarlásá,val, a da
lárdával, az eszperantó nyelv
tanfolyam égisze alatt meg
rendezett munkásképzéssel, a 
munkásgyűléssel, a barátság
gal, a jövő kovácsolásával, 
mindazzal, ami emberré, cél
tudatos emberré tette a fűtőt, 
a ,mozdonyvezetőt és a többie
ket. 

Mit jelent a ,,IVasutaJS", a mai 
Arany János Művelődési Ház, 
a ma emberének? 

Ugyanaz, mint fölépül-ésének 
évében 1900-ban: otthona a 
szépnek - a művelődésnek. 
Változatlanul közkincse nem
csak a vasutasoknak, de mind
azoknalk, akik fogékon�ak a 
szépre, a ,jóra, és rohanó viilá
gunk ellenére is ,hajlandók el
fogadni mindazt, amit a mű
velődési ház gazdag !{)<rogran1ia 
kínál ... 

Vajon mit kí,nál ez a műve
lő.dési ház a vasutasoknak és a 
város lakosságának, és mit fo

gad be, mit vesz ,birtokba az 
érdeklődők serege? Er.ről be
szé!:gettü.nk Ludvá,n Ilona iigaz
gatóhelyettessel, Pozsonyi Má
tyás népművelővel és Vincze 
Sándornéval, a könyvtár veze
tőjével. Nekik és társadalmi 
�gítőtársaiknalk köszönhető, 
hogy mai ,valóságálban feltárul 
előttünk az a világ, amely a 
vasutas művelődési házban él, 
és kedve.s, hasznos időtöltést 
kínál mi,ndazoknak, akik a 
művelődés iránt ér,deklődnek. 
A gazdag kínáJatból csupán 
íze!Jítőt, mindössze röpke be
pi-llantást adhatunk. 

A műrvelödési !ház ,tevékeny
ségének ,gerincét, a továbbkép-

zések, az előadások, a külön
féle - gyakran eseményekhez 
kapcsolódó - lkiállítások, ren
dezvények, tanfolyamok, szak
körök és klubok munkája al

kotja. A múit esztendőben pél
dául huszonkét értékes tudo
mányos, történelmi, politikai, 
egészségügyi, pedagógiai elő
adás hangzott el és két emlé
kezetes kiállítás volt. Az egyik 
a Szovjetunió me.galaikulásá
nak 60. évfordulójára készült, 
a másik a !hazánkból elszár
mazott vilá�hí.rű művész Va
sarely munkáit mutattá be. 
Mindkettőnek nagy sikere 
volt. Eredményesen fejeződött 
be négy nyelvtanfolyam: két 
német kezdő, egy német hala
dó, és egy angol haladó tanfo
lyam. 

Az összeszokott, álland6 kö
zösségek közül találkahelye a 
művelődési !ház hat klub tag
jainak. Ezek között van az if
júsági, a gyermek, az öregek, 
a tánc, a könyvbarát és a sző
nyeg.szövő. A szakköri -köiös
ségek közül hetet számlálnak 
a „vasutasban". Van fotó-, 
eszperantó-, ,bélyeg-, rejtvény-, 
honismereti, gyűdtő- ,és model
lező szalkkör. Valamennyinek 
megvan a maiga terve, a maga 
feladata, gondja, eredménye, 
sikere, öröme. A honismereti 
szakkör például egészen szűk, 
de ,rendkívül érdekes vHágot 
kuta,t: a vasutasokét. Hónapok, 
évek munkája fekszik majd 
abban a tanulmányban, ame
lyet a vasút történetéről készí
tenek és abban a kiállításban, 
amelyet a témakörben meg
rendeznek. 

A legrégibb és legakt�vabb 
szakkör az eszperantó, már 
soik örörrnteli egyiüttlétet jelen
tett ta•gjainak. A ,Jeguté'bbi él
ménysiker egy nemzetközi ese
mény,hez fűződik: tavaly ren

dezték meg Balatonfüreden a 
34. Nemzetközi Vasutas Eszpe
rantó Találkozót. A győri vas
utas es�perantistálk ,közül ket
ten főrendezői .tisztséget láttak 
el. Három szakköri tag [)edi.g a 
Nemzetközi Vasutas Eszperan
tó Szövetségnek a tagja. A cso
port vezetője: dr. Ferenczi 
Imre főorvos, aki az Orvos
egészségügyd Eszperantó Vi
lágszövetségnek a ti.itkára. 

A klubokon {!S a szakkörö
kön kívül otthont kapnak még 
a művelődési lhá?Jban a szocia
lista brigádok, a formációs 
tánccsoport és a Dolgozók Ön-

Csivitelik a verebek 

ból nem, az bizonyos, ott 
ugyanis CSUiPán árrendezések
ről s:z;óJ.nak. Néhány hete a 
személy,gé:pkocsika t árrendez
té.k, az óév végefelé a benzin 
litere;-i kén ti ára változott meg, 
s mint emlékezetes, tasvaly a 
tá:volsági közlekedés állami tá
mogatása r-sökkent. Ám hogy 
drá.gább lett volna ez, vagy az, 
ilyent a jóJ nevelt rádlió nem 
mond. S Pityu nem autózik, 
nem dohányzik, .ne-m iszik ká
vét, az íz1etes fürtös ![öles árá
ról perli.g nemigen tájé!rnzód
hat: csak jó magaviselet ese
tén, hétvégi csemegének kap
ja. 

Nyilvánva,16: Pityu hallgató
zik. S mert kalitkája túl kö
zel :van a gyerekszoba konyhá
ra nyíló ajtajához, minden bi
zonnyal felfigyelt ihdtveském 
gyakori töprengéseire, amely 
rend.re így kezdődik: ,,Nem ér
tem ... " Nem értem, ho,gy egy 
százassal mentem ki a piacra, 
nem is vettem semmit, hová 
lett a százas?! És számolni 
kezd: ez en111yibe került, az 
annyiba, amaz meg amannyi
ba ... még jó, ,hogy egy százas
ból ki,jöttem. 

Elképzellhető persze, hogy 
amit életem párja nem ért, 
azt családunk papagája érti. 
őt ugyanis, amikoT hathetes 
korában eladták nekünk, meg
gyűrűzték. Tenyésztője alumí
nium gyűrűt erősített a ,lábá
ra, hogy panasz e.setén - pél
dául ha Pityu nem beszélne -
lehess,en reklamálni. De hát a 
,meggyűrűzött Pityu beszél, 
még azt is mondja, a.mire nem 
tanították - úgy látszik, é.rt a 
begyűirűzésekhez. Tudja, hogy 
a piacon azért amannyi amaz, 
mert az állam kevésbé dotálja 
a vasutat, az árut viszont falu-

ról el kebl juttatni a főváros
ba. Továl:fuá: a krumpli ter
mesztő is jáT fodrászhoz, a 
haj:vágás árálba viszont begyű
rűzött az energiavá!lsá,g (hol 
van már az egykor 3,60-1ba ke
rülő nyírás, vagy a 2,60-as fa
zonigazítás; mosás, szeszes be
dörzsölés és egyéb kencefice 
nélkül?), a legidősebb diák
lány jgkolatl ki.rándu!ásának 
költsége, és ez is, az is, meg 
amaz is begyűrűzött, s éppen 
most gyűrűzik továblb. 

Az ember - ha kellően ga
lamblelkű - mindezt tudomá
swl veszi, s arra gondol: az ő 
fizetése is fölfelé gyűrűzik, 
szerencsés esetben két-három 
százalékkal (s ha nem gyűrű
zik tú,J magasra, akkor a nyug
díjjáruléka SEml emelkedik), az 
ember csak azt nem szereti -
bármily galamble1kű is -, ha 
madárnak nézik. Ha a tegnap 
még fehér nyomógombokkal 
és fekete fedéllel. ellátott elekt
romos szerkentyűt - melyet 
szellemesen Fatimének hívtak, 
s 9600 forintért árusították -
kivonják a forgalomból, s he
lyette fekete nyomógambost 
kíná,lnak fehér fedéllel, szelle
mesen Aladdinnak nevezve, s 
kevésbé szellemesen 11 599 fo
rintért. Az indoklás bármily 
szellemes is - integrált áram
körű, korszerűsített, hosszabb 
élettartamú típus -, az ember 
megelégedne a szellemszerűen 
tovatűnt Fatimével (ha már 
oly madár volt, hogy elődjét, 
Szultánt nem vette meg ta
valyelőtt, 7610 forintért). 

Hála i.fljúsá,gi és gyermeklap
jai.nk rrnegalapozott szexuális 
felvilágosító cikkeinek, immár 
a betűvetéssel éppen csak is
merkedő apróságok is tudják, 
hogy nem a gólya hozta őket. 

álló Altalános Iskolájának 
négy osztálya. A táncosok jó 
eredményét dicséri. hogy a kis 
közösség igen hasznosan tölti 
el szabad idejét: eredményük 
megyeszer,te ismert. Szívesen 
hívjálk őket szerepelni az isko
lák, a KISZ-klu,bak és a kör
nyező községek műve.Jődési 
közösségei. Munkájukat és 
eredményeiket nemcsak a lel
kes közönség, hanem a me
gyei tanács vb művelődési 
osztálya is elismeri: nemrég 
10 OOO forintot kaptak további 
céljaik sikeres megvalósítá
sához. 

A kőszegi MÁV-nevelőotthon fiúkórusa és fűvósnégyese 
január 16-án nívós hangversenyt adott Budapesten, a Munkás
mozgalmi Múzeum aulájában. A kórus műsorán többek között 
Hii.ndel-, Kodály-, Bárdos-művek szerepeltek. melyeket a szép 
számú közönség igen nagy tetszéssel fogadott. 

A 60 tagú énekkar 10 évvel ezelőtt alakult és Gráf László 
karnagy vezetésével három ízben szerepelt a Magyar Rádióban, 
az „Éneklő ifjúság" című műsorban. Az elmúlt időkben több 
esetben jártak külföldön is. Két alkalommal Auszt.riáb.an 
Kirschlag, Linz és Wels városokban, majd 1982-ben az olasz
országi Firenzében. A legnagyobb hazai siker 1980-ban szüle
tett, amikoris a megyei művészeti szemlén az „Év kórusa" 
címet nyerték el. 

A nevelőottJhon élete tehát nemcsak a tanulásra, sportolás
ra korlátozódik, hanem a zenei képzésre is kiterjed, ami a 
pedagógusok, nevelő tanárok munkáját di<!séri. 

A Dolgozók Öná�ló Általá
nos Iskolájának itt működő 
négy osztáJya között az emelt 
szintű osztály, az úgy.nevezett 
művelődési osztály is itt van. 
A csoport húszta,gú és ő.k a 
vasutas művelődési ház nyúj
totta .Jahetóségekkel i.s élnek: 
együtt járnak moziba, színház
ba, könyvtárba és már a ko
moly zenét is meghallgatják. 
Nagy eredmény ez, hdszen, 
akik felnőtt ;fejjel ülnek be az 
iskolapadba azok már többet 
váJ!alnak, mint segédmunkás 
vagy betanított mu111kástáir
saik. De ők nemcsak beülnek 
az isko!a,padba, nemcsak ta
nulnak ott is, meg otthon is, 
hanem azt a művelődési ,több
letet is vállalják, elfogadják, 
fe!dol.gozzák, elmélyútik, ame
lyet nekik a művelődési ház
ban szervezetten felkí-niálnak. 
A tanulók többsége nő, feleség, 
anya, alki a tanuláson kívül 
napi nyolc óráiban ellátja a 

munkáját, utána otthon a csa
ládját. 

Külön épületben, megis 
szerv,es egységben a .művelő
dési házzal, talá�ható a könyv
tár. A főépület első emeletén 
majd tízezer kate,t várja a 
könyvek és az olvasás híveit. 
Az eredmény megl€pően jó A 
mú1t esztendőben csaknem 22 
ezer kötetet kölcsönöztek a 
do.J,gozók. A beiratkowtt olva
sók száma: 936. A látogatók 
száima majdnem 6000. A múlt 
esztendőben 777 új kötettel 
gyarapodott az állomány. 

Az Arany János Mfrvelődési 
Ház hivatásos és társadalmi 
munkás,ai a jövőben is fontos
nak tartjálk, hogy a vasutas 
dolgozóknak a szabad időben 
hasznos nevelő és szórakozta
tó műsort biztosítsanak. 

Si-ndulár Anna 

Gráf László az énekkart vezényli, a zongoránál Gráf Lászlóné 
Azt V'Íszont a gólya sem tudja, 
hogy a nem átl.tala hozott hair
madik gyermekek után miért 
nem emelkedik a nyáron a 
családi pátlék. Igaz, a magya
rázatra i.Jletékesek már meg
magyarázták: a háromgyerme
kesekét nemrég emelték. De 
könyörgöm: a benzint is. Még
hozzá tavaly. Tavaly nem is 
egyszer. Kettőnél azért nem 
többször ... bármit ká.rogná
nak is a rosszindulatú varjak! 
De a háromgyerekesek-né! leg
aláhb takarékosságra sincs 
mód. Mert az ,még csak-csak 
elképze.!Jhető - ritkán -, hogy 
a .középső gyernnek örökli a 
legidősebb tanköny,veit, a leg
kisebb viszont bizonyosan új 
könyvből tanul. Korszerűbből. 
Jobban megírtJból. Olyanlból, 
arrnely a megújulás.ra minden
kor kész tantervhez méltó. A 
régi tankönyv mehet a zúzdá
ba (s hogy senki ne mondja: 
mi.ndennek felmegy az ára, a 
MÉH nem emelt. Többet ma 
sem fizet a 'Paa>íirneműkért, 
mint a be.gyű,rűzés€k kora 
előtt). 

Csi,vitelik a verebek: miután 
e télen - eddig - csak igen 
elvétve, s jobbára a magas he
gyekben hullott hó, nem kell 
tartani a tavaszi oLvadástól, az 
á,rhullá,m remé1hetőleg elma
rad. Nem emelkedik tehát fo
lyóink vízszlintje (másról nem 
csiivitelnek, mivelhogy nem 
rémhírterjesztők; van egyéb 
bajuk elég, a mada.rak között 
is csak verebek ők, akik há
romévenként sem <repülhetnek 
el melegebb táöakra). Am a 
bölcs bagoly óvatosabb; azt 
huhogja: jó lesz mégis odafi
gyelni. Mert ki tudj.a, ,hogy a 
későbbi hetek.ben-.hóna,pokban 
mi merről gyűirűzi.k be a nagy 
folyamba - s ha jó az ár, az 
veszélye.s dolog. 

-Magyarán: n� legyintsünk, 
ne dugjuk fejünket a földbe, 
emberek. Utó:végre kö2Jiilünk 
senki sem stru,camadáT. 

F. T. 

A fúvósnégyes tagjai 

Füléné Hartai Katalin tanárnő a 2-ik osztályosokkal 

(Tenta György képriportja) 

1 
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KULCSOSHÁZ 

ABALIGETEN 

A dombóvári 

természet járók 

évzáró értekezlete 

A Dombóvári Vasutas Mun
kás Sport Egyesület termé
szetjáró-szakosztálya megtar
totta az 1982. évi munka érté
keléséről szóló értekezletét. 

Rajna Józsefnének, a DVMSE 
elnökének a szakosztály sike
reit méltató megny.itója után 
Martonné Orbán Júlia sza'kosz
tályve.zctő ismertette a vasu
tas teNI1észetjárók 1982. évi 
teljesítményeit. Beszámolójá
ból kitűnt, hogy a szalkosztály 
fejlődése töretlen. A létszám 
68, ketten ezüst fokozatot értek 
el, a bronzjelvényesek száma 
1 1-re emelkedett. Van már if
júsági bronzjelvényes is, Ha
raszti Imre személyében. A 
szakosztáily összesen 296 tag
gal, 42 vendéggel 4 1  túirana
pot teljesített. 

Jelentőségénél fogva meg 
kell említeni, hogy a :pairk- és 
pi.lhenőerdők, tájvédelmi kör
zetek, a műemlék,védelem és a 
környezetvédelmi tevékenység 
rendszeires e!Jlenőrzésének elő
segítésére hét taggal megala
kult a társadalmi erdei szolgá
lat. 

A pécsi területi szaikszerve
zeti bizottság segítségével in
gatlannal ,is gazdagodott a 
szakosztály. KezeLésükbe ve
hették a régi a.,baligeiti alagút
nál bevő négy helyiségből ál
ló, használ.a.tan kívüli őrhá
zat, amelyet és a ·környezetét, 
jelentős ,társadalmi munkávwl 
kulcsosházzá alakítottak. Ezzel 
megaiapozták a mecseki tú
rák kiindulási •bázisát. 

A do.rrroóváiri szakosztály a 
Tolna megyei Természetbarát 
Szövetség és a Vasutasok Szak
szervezete Temnészetbarát 
Szakbizottsága túrateirveit is 
figyelembe vevő munikatervé
nek végre!hajtásával bizako
dással tek.inthet újabb sikere.s 
esztendő elé. 

Az értekezlet záróakkordja
ként !Marton István 170 képből 
álló diaprogram ilevetítésével 
elevenítette lf.el az 1982. évi tú
rák során 1bejár,t útvonalak 
színes emlékeit. 

Hopp Béla ll BYSC 

új üfyvezeló elnöke 
Az elmúlt napokban vál

tozás történt a legnagyobb 
vasutas sportegyesület, a 
BVSC vezetésében. Az 
egyesület elnöksége, a vas
utas-szakszervezettel, mint 
bázisszervvel és az OTSH
val egyeztetett állásfogla
lás alapján, Vágvölgyi Má
tyás eddigi ügyvezető elnö
köt más beosztásba kerülé
se miatt elnökségi tagságá
nak meghagyásával, fel
mentette tisztségéből. Egy
idejűleg Hopp Bélát, a te
nisz szakosztály vezetőjét 
kooptálta az elnökségbe, és 
megválasztotta a BVSC 
ügyvezető elnökének. 

A rendkívüli elnökségi 
ülésen jelen volt Koszorus 
Ferenc, a vasutas-szakszer
vezet főtitkára, Szemők 
Béla, a központi vezetőség 
- a vasutas sportot fel
ügyelő - titkára és Pá
der János, az OTSH elnök
helyettese. 

Hopp Béla régi vasutas. 
A budapesti vasútigazgató
ság anyaggazdálkodási 
osztálya értékesítési cso
portjának húsz éve a veze
tője. Ugyanezt lehetne el
mondani sportpályafutásá
ról is. Hiszen közel har
minc éve tagja a BVSC
nek. Mindenki úgy ismeri, 
mint a teniszsport szerel-

M A G YA R  VA S UTA S  

, . .  , 

T ARSADALMI OSSZEFOGASSAL 

Épü liön több sportlétesítmény 
A SZOT Testnevelési és 

Sportosztálya 1983-ra is meg
hirdeti a társadalmi sportléte
sítmény-építési mozgalmat a 
szakszervezetek működési te
Tü,letéhez tartozó üzemek, vál
Ialatok, /hivatalok, intézmé
nyek, valamint a szakmunkás
képző intézetek részére. 

A mozgalom célja : a dolgo
zók és szakmunkástanulók 
sportolásának, testedzésének 
segítése, a létesítményi feltéte
Iek javítása - önáUó és össze
fogáson alapuló - úöabb sport
létesítmények, olcsóbb turista 
objektumok, kulcsosházak jó
részt tá.rsadaLmi munkával tör
ténő építése útján. 

A társada1mi sportlétesít
mény-építési akoió 1983. okt6-
bet 31-én fejeződik be. Az ak
cióbain, reszt vevő mWllkaihe
lyek oklevelet kapnak. 

A legeredményesebb pálya
építő közösségek részére 6 db 
40 OOO forintos, 12 db 30 OOO fo
rintos, 18 db 20 OOO forintos 

összegű díj odaítélésére kerül 
sor, tehát 36 díj, összesen 
960 OOO forint kerül odaítélés
re. 

A díjakat s,portszer és sport
felszerelés vásárlására 1használ
hatják fel a nyertesek. A helyi 
pályaépítési eredményekről, az 
elvégzett munkákról, az üze
mi, htvataii, intézményi szak
szervezeti bizottságnak iigazoló 
jelentést ke11 készítenirük. Az 
i.g,azoló jelentések !beküldési 
'határideje : 1983. október 31.  

Az igazoló jelentéseket vi
déken a szakszervezetek me
gyei tanácsai, Budapesten a 
Szakszervezetek Budapesti Ta
nácsa címére kell beküldeni, 
a•hol elvégzik a szükséges 
egyeztetést az iiparági-ágazati 
s:mkszerwezetek megyei, terü
leti szerveLvel, képviselőivel, a 
megyei (.budapesti) KISZ-bi
zottsággal és sporthivatallal. 
Az szmt-k, az SZBT, illetve az 
tparági-ágazati s:z.alkszervezetek 

az akdó egész időtartama alratt 
figyelemmel kísérik és segítik 
a pályaépítő közösségek mun
káját. Az igazoló jelentések, 
valamint a helyszíni segítő, el
lenőrző tevékenységük alaipján 
értékeHk a területükön vég
zett munkákat, s ennek alap
ján sorrendi javaslatot az 
szmt-k, SZBT tes2l!1cl{ a díja
zásra. 

Az 1983. e<VJ társadalmi 
spo.rtlétesíbmény-építési moz
galom országos értékelését és 
a díjak odaítélését bizottság 
végzi. Csak a határidőre be
küldött és az 1983. október 
3 1-.i,g elkés�ült, bed'e:,jezett épít
kezések ker.ü,Lnek értékelésre. 

Kérjük a szakszenvezeti bi
zottságokat, a szocialista bri
gádokat, a s.portszerető vasutas 
dolgozókat, a s.zaikmunkásta
nuló fiatalokat, hogy vegyenek 
részt a mozgalomban. 

Épüljön minél több sportlé
tesítmény, hogy még többen 
sportollhas.saniak. 

CSELGÁNCSÜGYBEN AZ MVSC-NÉL 

Az elmúlt évekiben az MVSC 
cselgáncsozói a legjobbak közé 
kerültek. Braisk6 Péter vezető
edző irányítása melilett sorra 
szállították a szebbnél szebb 
sikereket. Utánipótlás-nevelé
sükről úgy beszéltek, mint a 
hazai modellről. Jogos lett vol
na hát az igény, hogy amikor 
a serdülők, i:fjúságiak, junio
rok felcserea,e.dnek, olyan ütő
képes felnőtt csapat jöjjön 
létre a nagy iparvárosban, 
amellyel a legjobbaknak, a fő-
városi szakosztályoknak is 
méltó ellenfelükké tudnak 
válni. 

Legutól:fü azonban mást kel
lett tapasztalnunk, hallanunk 
az MVSC cselgáncs szakosz.tá
lyánál tett lá,togatás alkalmá
val. A sikerek:ben gazd.a,g 1981-
es esztendőt csaknem minden 
szempontból (minden korosz
tálynál) vissza.esés, stagnálás 
váltotta föl. 

- Rengeteg ,tényezőre tud
nék hivatkozni - mondta 
Braskó -, hogy miért nem si
került megismételnünk a ta
valyelőtti esztendőt. Egy dolgot 
azonban .mindenk�en el kel:l 
fogadnunk, azzal egyiü,tt, hogy 
nem kívánom „fehérre mosni" 
szako.sztályunkat. KiLenc, fel
nőttkorba lépett sportolónk 
töbtötte katonaidejét. Nagyon 
meg.gyengültünk igy, s meg
mondom őszintén, 111em is cso
dálkozom azon, !hogy az 1. osz
tályú felnőtt OOB-n nem tud
tunk együttest indítani. Per
sze, nekünk ,vezetőknek js job
ban kellett volna !figyelni a:r
ra, ho,gy a már meglevő ér.té
keinkikel ter,vszerűbben gaz
dálkodijunk, s veruk tartsuk, 
úgy ahogy a szintet. De kár 

mesét, aki versenyzői pá
lyafutása befejeztével sem 
fordított hátat a sportág
nak. Immár egy évtizede a 
tenisz szakosztály vezetője, 
mindenese. S az öregfiúk 
v�rsenyein is rendre ott 
lát:li a Tatai úti teniszte
lepen. Az ő nevéhez fűző
dik! a vasutasnapi öregfiúk 
nemzetközi teniszversenyé
nek megrendezése. A fér
fi teniszcsapat az élvonal
hoz tartozik. Jelentős ered
ményeket ért el az uttn
pótlás nevelése terén is. 

Személyében olyan sport
vezető került az egyesül�t 
ügyvezető elnöki posztjára, 
aki szereti, érti a sportot, 
és jól ismeri a BVSC töb
bi szakosztályának az éle
tét, eredményeit és lehető
ségeit. 

vi -

ő után . , 
, 

n ve 

pokban is edzésben marad.ja• 
n.ak. Ehelyett az történt, hogy 
a szülők fizettek be szemé-

, lyenként 900-900 forintot, 

Schulhof Ernő, az egyesület 
válogatott cselgáncsozója 

már siTán.koznunk ezen. Külö
nösen azért fölösleges, mert a 
fiúk január,ban .a katonaságtól 
visszatértek, s hiszem, hogy 
1983-ban ismét az első négy 
között leszünk a csapatbajnok
ságon. Kell ez, •hiszen mindig 
a CSB ad igazi képet egy-egy 
szako.sztályban ifolyó szakmai 
munkáról. 

A gazdasági nehézségeket 
nem eml'fti a vezetőedző, pe
dig jó oka lenne emiatt is pa
naszkodni. A szorosa.ibbra !hú
zott na.drágszfja.król Némedi 
Sándor, a ,cselgáncsozók szak
osztályvezetője 1beszélt. 

A szűkös ipknz.források ná
lunk is éreztetik :hatásukat. Az 
a költségvetés, ami taivaJy, ta
valyelőtt még elegendőnek -bi
zonyult, az ma már édeske,vés 
ahhoz, hogy mindent megad
Ju.nk versenyzőinknek. Enél
kül .pedig manapság nem le
het s,por,tot ,csinál.ni . . .  

Jellemző példa : az elmúlt 
nyáron bent1akásos edzőtábort 
szer.vezett az MVSC a legif
jalbb spor�alántákna.k. Ez 
,,normális" körü1mények kö
zött úgy néz ki, .ho,gy az egye
sület minden anyagi költséget, 
kiadást fedez, hiszen éroeke, 
hogy a gyerekek a nyári hóna-

hogy gyermekük edzhesse,n, 
gya.koro/Jh,a.sson. De még a áu
niorok is törleszteni kénysze
rültek valamit a kiadásokról. 

Az elimúlt őszön az NDK-ba, 
Lipcsébe utaztak a szako.sztály 
legjobbjai, hogy nemzetközi 
viadalon induljanak. Nos, ,a 

repülőjegyek árát is a fiúk fi
zették iki . . .  

Pedig az MVSC cselgá111os 
szakosztálya A-kategóriás, s 
mint ilyen kiváltságokat élvez. 
Helyesebben kiváltságokat 
kellene, hogy élvezzen . . .  Pon
tosan anért, mert ők (kategó
riába sorolásu1k miatt) lenné
nek ihi.vatva arra, hogy a .k.ü
lönböző korosztályok váloga
tottjaiba „szállítsák" a nem-
zetközi szinten is jegyzett csel
gáncsozókat. úgy tűnik erre 
még várni kell . . .  

- Sajnos, az 1983-as eszten
dő is csupá111 a leszerelt spor
tolók miatt tűnik ;rózsásnak. 
Két, eddi,g mellékállásban fog
lalkoztatott edző köszönt el tő
lünk az elmúlt ihónapok!ban 
mondván, hogy valamiből meg 
kell élniük. Manapság csupán 
a sport iránti szeretetből nem 
lehet kiemelkedő eredménye
ket produkálni. Vonatkozik ez 
edzőre, szakemberre és ver
senyző.re egyaránt. Persze, 
végső soron nek:Jünik is - és 
mindenkinek - alkaLmazkod
ni kell a megváltozott körül
ménye.kihez. Csak í,gy léphe
tünk előre, csak így jubhatu.nk 
vissza arra a szintre, aimelyen 
olyan nagyon jól éreztük ma
gunkat néhány évvel ezelőtt. 

1me a vezető edző summá
zása a szako.sztály jelenlegi 
helyzetéről. Tény, hogy nem 
hangzottak el szívderítő mon
datok. Am az, iho,gy keményen 
kell tovább dolgoz.niuk, talán 
Je.hetőséget, reményt ad arra, 
hogy az MVSC cselgáncsozói
ról mielőbb úgy beszélhes
sünk, mint ahogy tettük azt 
né.hány évvel ezelőtt. 

Telhát vidáman, gond nélkül, 
mosolyog,va . . .  

(l"óth) 

Huszonhét olimpiai pontot gyűjtöttek 

a szolnoki MÁV-MTE vívói 

A Szolnoki IMA V-MTE vwó 
szakosztáilya eredményes évet 
hagyott maga mögött. tgy 
suimmázta az évadzárón az el
múlt évi munkát dr. Bali Im
re, a �tály ellllöke. E 
megállaa>ítást 1bizonyítja, hogy 
a szolnoki ví.vók 1982-ben 27 
olimpiai pontot gyűjtöttek. 
Rajtuk kivül nem volt olyan 
vidéki szakosztály, mely hét 
cs.aipatta'1 tudta magát kép
viselltetmd a fegyvernemi 
csa,patlba:jnokságokon, s a szol
noki csapatok jellentős .része el
jutott az országos döntőig is. 
Uj,úsági és serdülő korosztály
ban három I. és né.gy II. o.sz
tályú lett. A felnőtt csapat
bajnokságokon a legjelentő
sebb siker a kardozók nevéhez 
fűződik. A Varga Károly, Kö
ves Attila, Köves Csaba, Ragó 

Csaba, és Hidasi Levente ösz
szeállítású együttes a legjob
bak küzdeimében kilharcolta 
az I. osztállylban való bentma
radást, a.mi igen dicséretes. 

A pánbajtórözők, a női tőrö
zők és a férfi tőrözők a II. osz
tályú szintet biztosították. A 
féI1fü tóröz.ák a Saligótarjánnal 
VIÍIVott döntőn cs�n hajszál
lal maradtak el az I. osztály
ba jutástól. A junior kard csa
,pat pedig az ötödik helyen 
végzett. 

Az egyéni bai,inokságokon 
sem klcllett �enikezni ilk a 
szolnokia.kna:k. Pusztai Ildikó 
ifjúsági női tór,ben, Banczik 
Zoltán pedig junior párbajtőr
ben szerzett magyar bajnoki 
oímet. Serdüló kardban Kövu 

Csaba e7'ilstérmes lett, míg if-

Pálya választási vetélkedő, 
A hatvand körzeti üzerrufőnök
ség KISZ-lbi.zo,tt:sá,ga január 
21-én pálya,vá!Bs�tásd vetélke
dőt rendezett az állomás nagy
oktató termében. A vetélke
dőn Haitvan vámos, Boldog és 
Heréd köZJSég VII. és vm. 

OS2Jtályos tain1U•lói ve,ttek részt 
öttagú csapatokkal. A ver
senyzők előzőleg megismer
kedltek a vasút külooböző 
munikaterületei1Vel, a vasuta
sok élet- és munkaikörüilmé
nyeiivel. A verseny győztese a 
hativ>ani V-ös számú .iSlko.l.a csa
pata lett. Az első négy csapat 
k.öny,v- és támasjláiték jutaiLmait 
kapott. 

- útibeszámoló. A nagyka
nizsai Kodály Zoltán Művelő
dési Ház.Jba,n Seil:>liánszky Já
nos, a ráddó munkatársa és 
clir. Kul1tsáir Lásziló d'óoovos dia
képes Últilbffizáimolót ,tair-tott a 
nyugdíjasklub tagjai részére 
Görögországiról. 

TALÁLKOZÓ 

Az 1943-44-iben végzett 
MA V tisztképző tanfolyam 
hallgatói részére 1983. március 
26-án találkozót rende:zm.ek. Az 
érdeklődők február 23-áig je
lezzék rés:4vételi szándékukat 
'Íirásban a következő címen : dr. 
Varsá111yti Lajos, 4281. Létavér
tes, Kossu'1ftl út 29. 

- Nyugdíjas-találkozó. Gyé
kényes állomás KISZ-bizottsá
ga taJálkoz.ót rendezett a nem
rég n;yugdiíjba v0111Ul:t do1gO<Z.Ók 
részére. A megijelen.teket Kis.s 
Imréné üdlvömlite, madd Major 
István á11J.omásfánök ismertette 
az. áUomás eredményeit és a 
felada.toka.t. Ultána Kisiván Já
nos és Nérnettih Tibor amatőr 
bűvész.ek SZlárak.oZJtatták a 
megjelenteket. 

- Szabad pártnap. Bán.réve 
állomás pártszervezete január 
7-én szabad pártnapot rende
zett, amelyen habva1I1an vettelk 
részJt. Vdiráig iLmre, a lkö-1.Ség,i 
pártszer,vez.et 1litJkáir.a táóélkoz
taitta a részwwőket a gau:lasá
�i pold,t:ikia,i lrely.wtről, majd 
Sándor Ainpád, az áJJlamás he
lyettes főnoke száandlt be az 
elmúlt éviben végzett muniká
rol és a ter;vekJről. 
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- Az idősekért. A máitészail
kai körzeti üzemlfönökség szo
ciaLista bni,gá,djai az. e1lmúllt év
ben végzett társadalmi mun
kákérlt kapott 23 ezer foointot 
felajánlották az arira irász.oruló 
vasutias nyugdíj.asok segélyezé
sére. A mátésza1kai páJlyafonn
tartásá főnökség brigádjai ha
sonló céLra 22 ezer forintot 
ajánlottak fel, 3900 forin,tot pe
di;g a váiros szociális ot1lhooá
n alk u ta,l,ta!k át. 

- Búcsúztató. A nyíregyhá
zi körzeti üz.amfónökségen 
nyugdíjas-búcsúztatót rendez
tek az elmúl1t éviben nyugdíj
ba v,on,ult 96 vasurt.ias részé.re. 
Az üruneps,égen Buczkó Ferenc 
üzemfőnök mélitatta több évti
zedes helytálJásukiat, munlkáju
lka,t. 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. A köze1múl bban 1.ianács
'kozást rendezJtelk a debreceni 
jáirműjavútó szooiailista br,Lgád
vezetői részére, .amelyen 148-an 
vettek részit. A tanácskozás 
�bvevöilt táijékoztatták az el
múlt évi munkaveiiseny ered
ményeiiről és az idei célkitűzé
sekről. 

- Vetélkedő. A füzesaJbonyii 
körzeti üzemfőnökség szak
szenvez.eti "1:>izotltsága és gazda
sági vezetői a közelmúlt
lba,n szakmai-polJ,tikai veté1ke
dőt rendeztek a szoeti.ai1ista bri
gádok réS/lJére. iA dönrobe ju
•tott csapatok közül első lett 
Eger áHomás Dobó briigácbj.a. 
Második Gyöngyoo áHomás 
Baross Gálbor, hammadiik pedig 
a me.zőkö;vesdi Petőfi bnigád. 

- Teaest. Január 8-án 
tea.estet rendezett a szo1inokd 
szakszenvezeti bizottság nyug
díjasklubja, A megjelenteket 
a helyi nyugdíjaszenekar szó
rakoztatta. Hasonló 1lalállkozó
kat a jö,vŐlben is rendeznek. 

HALÁLOZÁS 

Negyven évi vasúti szolgálat 
után, 61 éves korában, január 20• 
án, elhunyt Pisák Gergely főfel
ügyelő, a hatvani körzeti üzemfö• 
nökség kereskedelmi vonaloktató
ja. A hozzátartozók, barátok és 
egykori munkatársak január 22-én 
klsérték utolsó útjára a zagyva
szántói temetőben. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném egy szoba komfor

tos, 38 négyzetméteres, gázfűtéses, 
világos, budai MAV-bérlakásomat 
vasutas dolgozóval - tanácsi vagy 
saját tulajdonú lakásra, házra, le
het Budapest környékén is. Er
deklődni lehet 7-15 óra között a 
183-664, 15 óra után és szombat, 
vasárnap a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném 48 négyzetméteres, 
komfortos. földszinti, udvaros, 
MAV-bérlakásomat, hasonló alap
területü, komfortos, földszintes 
tanácsi bérlakásra, MAV-dolgozó
val, csak Budapesten. Cfm : Néme
di, Budapest, XIV., Tahi út 112.lb. 
(Rákosrendező mellett.) 

Elcserélném Budapest, VI., Lehel 
út l-ben levő kétszobás, gázfűté
ses MAV-bérlakásomat, egyszo
básra, lehetőleg Zuglóban. Minden 
megoldás érdekel. Erdeklődni le
het : Budapest, XIV., Paskál u. 51. 
sz. II. 2. Orosz János. 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV-bérlakásom - amely nagy
méretű három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba és 
pincéből áll, egy zárt veteményes 
kert tartozik hozzá - Budapest
hez közelebb, bármely fővonalon, 
vagy Budapesten levő másfél, vagy 
kétszobás lakásra, MAV-dolgozó
val. Cfm : Györgyi Lajosné, Acs, 
vasútállomás, felvételi épület 2941. 

júsági ka,r,diban Hidasi Le·· 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő két szoba, komfortos 
kb. 62 négyzetméteres MA V-bérla
kásomat, egy vagy másfél szobás 
tanácsi bérlakásra. :trdeklődni le• 
het este 6 óra után a 250-904 tele
fonszámon. 

Elcserélném két szoba, összkom
fortos MÁV-bérlakásomat, hasonló 
nívójú tanácsi, vagy szövetkezeti 
lakásra, a Déli-pályaudvar közelé
ben, vasutas dolgozóval. Erdeklőd
ni lehet LB-21 óra között, a 356-
262 telefonszámon. 

Elcserétném egy szoba, konyha 
komfortos, kertes és mellékhelyi
ségekkel, MAV-bérlakásomat egy 
vagy másfél szobás összkomfortos 
tanácsi lakásra vasutas dolgozó
val. Erdeklődnl lehet este fa-tói 21 
óráig a 333-71ll telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonos ta
nácsi bérlakásra, Budapest belső 
területén. :€rdeklődni lehet telefo
non :  696-825. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy plusz két félszobás, 
67 négyzetméteres, világos nagy 
konyhás, nagy erkélyes, X. emele
ti MÁV-bérlakásomat, kb. 50 négy
zetméteres, másfél-kétszobásra a 
XI. ketületben, lehet tanácsi is. 
Erdeklődni lehet a 156-523 telefon
számon. 

vente ötödilk helyezést ért el. Elcserélném háromszobás. kom
A hazai válogatókon női tőr- fortos, kertvárosi MAV-bérlakáso
,_,~ p tai Ildik · · · · 1  mat, egy szoba hallos, vagy másV<::n usz O Junior va 0- fél szobás összkomfortos tanácsi 
gatott nyert. Budaipest jUIIllior bérlakásra, igényjogosult vasúti 
nemzetközi .bajnokságán pedig dolgozóval. Erdeklődni lehet este 
ugyanő negyedik lett, a th.azai 6 óra után a 152-288 telefonszá
versenyzók közül vdszont a 

mon. 

legeredményesebbnek bizo- -------------
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MÁRCIUS 5-IG 

a szolgálati helyeken be kell fejezni 
a szocialista brigádvezetők tanácskozását 

Mint arról lapunk 3. számá
ban hírt adtunk, március 25-

én ül össze a vasutas szocialis
ta brigádvezetők országos ta
nácskozása, amelynek küldöt
teit a szolgálati helyeken vá
lasztják meg. 

A tanácskozások járuljanak 
hozzá a munkaverseny- és a 
brigá.dmozgailom táirsadalmi 
elismerésének, politikai és gaz-

• dasági jelen,tőségének szé1e
sebb lkörú tudatosíitásához. A 

munka.helyi tanácskozást a 
brigádvezetők teljes körének 
részvételével kell megrendez
ni. A pályafenntar.tási főnök
ségek, iUetve az anyagszerike
zelés.i szakszolgálat egységei 
(szer:táirak) ireszére igazgatósá
gonként összevont tanácsko
zásit kell rendez.ni, amely a 
vasúti:g.ugatóságok pályafenn
tartási, illetve anyagosztáilyai 
ikoordináJásával történilk. 

A tanácsikozáookat március 
5-ig vail.amennyi helyen meg 
kel!l tartani. A tanácskozáson 
a fónö'k:8€g (üzem, hivata•l, in
tézmény) vezetője ,tart beszá
molót, amelyhez az illetékes 
szakszervezeti szerv vezetője 
fűz 'kiegészí.tést. A vezetői be
számoló aJapoo, értékelő és 

kritikus legyen. Adjon ismer
tetést arról, hogyan segíti a 
brigádmozgalom a szolgálati 
hely főbb gazdaságpolitikai 
terveinek megvalósítását; mi
lyen szerepeit tölt be az üzem
viteli feladatok végrehajtásá
ban a vasúti szolgá1ltatások te
rületén. Számot kell arról is 
adni, hogy a mozgaJom a szol
gálati helyen hogyan alkal
mazkodott az utóbbi években 
megvá,ltozott gazdasági felté
telekhez, körülményekhez, ho
gyan hatott a dolgozók szak
mai és általáinos műveltségé
nek gya.rapodásálra, a munka
társi kapcsolatok erősítésére. 

Az értékelő, elemző rész után 
a vezetői beszámoló fog1a-1koz
zon az idei feladatokkal, a 
mWllkát segítő intézkedések
kel, a brigádmozgalommal 
szembeni elvárásokkal. Ezt •kö
vetően a szakszervezeti bizott
ság értékelje a mozgalom szo
cialista jellegét a háét'mas jel
szó tartalma aJapjálil. Szó1ni 
kell a munikaverseny 'propa
gandájáról, a mozgósítás fel
adatairól. 

A beszámolók utáni viitában 
arira kell törekedni, hogy mi
nél több brigádvezető kapjon 

szót. A kérdésekre, javasla
tokra a jelenlevő vezetők a ta
nácskozás során adjanak ér
demi választ, ha szóban nem 
ilehet, akk<>r 30 napon belül 
írásban. Ha az észrevétel, ja
vas1at olyan természetű, amely 
felsőbb szerv hatáskörébe tar
tozik, akkor azt három napon 
belül továbbítani kell a felet
tes szervekhez. Ha a téma a 
vasutas szocialista brigádveze
tők arszágos tanácskozását is 
érdekelheti, akkor el kell kül
deni a vezérigazgatóság mun
ka.ügyi és szociálpolitikai szak
osztályához. 

A munkahelyi tanácskozás 
dönt a vasutais országos ta
nácskozásra delegálandó kül
döttek személyéről, amelyet a 
gazdasági és társadalmi szer
vek közös javaslata a'lapján a 
tanácskozás elnőke terjeszt 
elő. A beszámolók, a vita és az 
elhangzott javaslatok alapjá,n 
a taná.c.skozá,s határozza meg 
a rnunikaverseny- és a brigád
mozgalom fejlesztésének helyi 
feladataiit. 

A tanácskozás szervezéséért 
a gazdasági vezető és a szak
szervezeti bizottság együttesen 
felelős. 

HÓGONDOI( - HÁROM NAPIG 
A februáir 6-án kezdődött és 

majdnem három naipig tartó 
ha,vazás gondokat okoz.ott a 
budapesstJi pá•lyaudvéllI'oikon is. 
Több órát késitek a s.zernélyvo
na,tok és lassult a renderopá
lyaudvarok forga,lma. Ko.1/ler 
György, a budapesti igazgaro-
ság II. osztáJyának vezetője el
mondotta, hogy a srukséges in
tézkedéseket már vasárnap dél
előtt megtették. 

A készenlétben levő három
száz pályamunkást a leg�riti

kusabb helyekre - a Keletibe, 
a Déldbe, Kelenföldre, Székes
fehé<rvárn-a és K01máromba -

irányították. A honvédség 250 
katonát küldött a pályaudva
rokira. 

- Vasárnap, húsz óra táj
ba,n a hóréteg vastagsága már 
elérte a húsz centimétert. 
mondja Koller György. - A 
váltókat nehezen lehetett ái
líta.ni, ezért üzembe helyez
tük azt a hait olvasztógépet, 
amelyeket a Keleti vontatási 
üzemegység műszaki kolaektí
vája ter'Vezett és készített. Egy 
váltó kör.zetében négy-öt perc 
alatt olvasztották el a havai!.. 

A nagy havazás miatt Kő
bánya-Kispesten és Kelenföl-

dön kocsikisiklás is történt. 
Kelen.földön há,rom személy
kocsi esett iki vasárnap, 21 óra 
7 perckor. Em�att sokat késtek 
a vonatok. A mús.zaiki helyre
á'11ítás,t a szakemberek reggel 
6 óra 20 perckor fejezték be. 

A hétfőn is folytaltódó ha
vazás miatt az igazgatóság és 
körzeti üzemfőnökségek admL 
nisztratív dolgozói is segítették 
ték a hóeltakarítást. Megbisztí
tottáik a peronokat és a vá
gányköwket. Az össz.efogás 
eredményeként kedden és 
szerdán már nem késtek a sze
mélyvonatok. 

A 
1
tél „megrázta" magát 

Mii' azt hlülk. hon u Idén ,.lllegeszl a kutya a telet". Szeszélyes ldőjirúunk azon
ban febrúr 8-6.n klibnncli&oU bennilnket ebből a bitből. Elkezdfidöü a h,rom na
Pis tart6 b6eHB, amely DalJ' �ot okomtt a vasúti közlekedésben. A sze
mély- él teber-p61,aadftt0koa uc,jlrendezéik, sarusok. pál7afenntartúl do'8oz6k 
ldla61kUek a h6val. 1.a81n1tt a f.-...Om, kéltek a vonatok. A legnaaobb solldttl a 
lleba...U riU6k kelleléee ókosCa. Képrlpodunk a Keletiben, a Délltien él xe,

� 11illómfron lrálziUt; a W Mmaclásának első napJalban. 

fl,aezkó Ildikó és Ovári Arpj4 felvételei) 

A tartalomból: 

Bizalmi testületi ülések 
(2. oldal) 

Visszamentett munkaórák 
(3. oldal) 

Nehezebb Jesz az idei lecke 
(4. oldal) 

Körzeti üzemlőnökség Miskolcon 
(5. oldal) 

1983. FEBRUAR 21. 

A személ1szállÍtás éve 
Mit tehetünk a h.11lt11.rált 11tar:sás érdekében? 

Mihelyt nyilvánvalóvá lett, 
hogy a távolsági személyszállí
tás tarifái a vasútnál megkét
szereződnek, azzal is számol
nunk kellett: az utasok nem 
lesznek tekintettel arra, hogy 
a díjszabás emelése csupán a 
költségvetés bevételeit növeli 
(magyarán: csökken a MA V -
nak juttatott állami támoga
tás). A lényegesen többet fize
tő utas a nagyobb pénzért ok
kal vár különb szolgáltatást. 
Minderről szó esett a tavalyi 
nyárutón is - feltételezhet-

tük, hogy csökkenni fog az uta
zók száma, ám már akkor meg
fogalmazódott a legésszerűbb 
törekvés: ne engedjünk a már 
elért szintből, ne csökkentsük 
a járatok számát, nehogy még 
kedvezőtlenebbé váljék a vas
úti személyszáUítás helyzete. 

Csak.nem fél esztendő távla
tából immár nyilvánvaló: nem 
kellett látnoknak lenni ahhoz, 
hogy az utazóközönség várható 
reagálásával számot vessünk. 
A forgalom a feltételezettnél is 

A vasút januári szállítási teljesítménye 

jobban megcsappant (kivált a 
gyorsvonatokat veszik igénybe 
kevesen), s mind többen sürge
tik a mainál tisztább, a me
netrendet jobban betartó, pon

tos vonatokat. Kulturált.abbá 
kell tenni az utazási körülmé
nyeket, még akkor is, ha en
nek anyagi és személyi felté
telei nem mindig adottak. 
Szakmánk múltja, r,angja is 

ezt kívánja meg! 

(Folytatás a 4. oldalon) 

10 n,,illió 47:i e§er tonna áru 

és 19 n,,illió 530 e•er utas 

Az év első hónapja - a va
súti áruszállítás szempontjából 
- sikeresen zárult. Az első ne
gyedévre meghirdetett előszál
lítási verseny, a rakodások jó 
szervezése, valamint a kedvező 
időjárás eredményeként 

a vasút januárban 10 
millió 475 ezer tonna árut 

szállított. 

Ezzel a mennyiséggel tavaly 
januárhoz viszonyítva 118,8, a 
tervet alapul véve 117,5 száza
lékos teljesítést ért el. A több
let szállítások abszolút értéke 
1 millió 657 ezer, illetve 1 mil
lió 560 ezer tonna. Az áruszál
lítási teljesítmény árutO!l'lna-ik.i
lóméterben kifejezett mennyi
sége 101,8, illetve 101 százalék
ra teljesült. 

Az összes elszállított tonnán 
belül a belföldi forgalomban 
volt a legmagasabb - 25,9 és 
27,3 százalékos a többlet szál
lítás mértéke. Kedvező volt az 
export és az import forgalom 
is. A tranzit áruforgalom vi

szont továbbra i.s csökkenő 
tendenciát mutat. Mennyisége 
a tavaly januárinak mindösz
sze 98,5 százalék volt. A ko
csiigényes áruszállítások volu
mene 

januárban a bázisénál 21, 7 
százalékkal, a tervben 
meghatározottnál pedig 21 

százalékkal volt több. 

A tömegáruk közül szénből 
18,4, kőből 31,7, cementből 46,2, 
cementgyártmánydkból 27, mű
trágyából 8,6, míg tűzifából 
17,7 százalékkal több került 

'vasúti feladásra, mint 1982. ja
nuárban. Mivel a cukorrépa
kampány később fejeződött be, 
mint 1982-ben, s a termés is 
nagyobb volt, januárban a ta
valyi mennyiség három és fél
szerese került elszállításra. Ha
sonlóan nagymértékű - 3,6-
szeres - volt a kavics és ho
mok szállításának mennyisége 
is. 

A záhonyii átrakótérség be
lépő áruforgalma az érkezett 
rakott szélesnyomtávú teher
kocsikat tekintve 

8,4, az ezekben érkezett 
árusúly 7,4 százalékkal 
volt kevesebb, mint ta-

valy januárban. 

A térségből kilépő normál
nyomtávú rakott teherkocsi 
mer'11yiség 14 százalékkal 
emelkedett. Ennek arányában 
a kilépésre váró rakott teher
kocsi maradvány napi átlagos 
értéke 16,8 százalékkal, hóvégi 

értéke pedig 57,3 százalékkal 
csökkent. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatóinál 

januárban javuló tenden
cia volt tapasztalható, 

A statikus terhelés értéke a 
berakásnál 3,7 százalékkal 
nőtt, a kocsiforduló idő pedig 
6,2 százalékkal csökkent a ta
valyihoz képest. Igen nagy 
mértékben - 63,4 százalékkal 
- csökkent a vonatfeloszlatá
sok, és 53,1 száz:alélclcaÍ a vonat
ácsorgások száma. A géprevá
rás esetei is 0,1 százalékkal 
csökkentek. 

Becsült adatok szerint ja
nuárban a vasút 19 millió 

530 ezer utast szállított, 

s ezzel a bázishoz viszonyítva 
87,6, a tervhez képest 97,5 szá
zalékos teljesítést ért el. Az 
utaski10méterben kifejezett 
személyszállítási teljesítmény 
várhatóan 96,7, illetve 98,1 szá
zalékosan alakul. 

A személyszállítás minősége, 
a menetrendszeirűséget alapul 
véve, az összes közlekedett 
személyszállító vonat esetében 
1,1 százalékkal javult. Az egy 
késetten közlekedett voniatra 
jutó fajlagos késési idő 31,6 
percről 22,9 percre csökkent. 
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A debreceni tanácskozásokon 
a gazdálkodáson volt a hangsúly 

Egy jól zárult gazdasági év 
munka teljesítményei, ered
ményei ismeretében folynak a 
csoporttaggyűlések, az alap
szervezeti és a területi bizalmi 
testületi ülések a debreceni 
vasútigazgatóság területén. 

Az 1982. év feladatainak, cél
kitűzéseinek teljesítése jól si
került. A személyszállítási terv 
38,2 millió fizető utas elszállí
tását határozta meg. Ezzel 
szemben 38 millió utast szállí
tottak. A szeptember l-én be
vezetett tarifaemelés hatására 
az utazási igények száma 5-6 
százalékkal csökkent. A me
netdíjbevételi tervnél azonban 
mintegy 20 százalékos emelke
dés volt, ami 80 millió forint
tal haladta meg a tervezettet. 

Aruszállítási tervét 105,6 
százalékra teljesítette az igaz
gatóság. Ezen belül kiemelkedő 
eredmény született a kocsiigé
nyes áruszállításnál, ahol a 
többletszállítás közel 1 millió 
tonnát tett ki. Emellett az ex
portterv is 108 százalékra telje
sült. 

Az elért eredmények mellett 
azonban voltak' gondok is. Az 
év során 17 ezer kocsit nem 
tudtak biztosítani időben a ra
kodáshoz. Bár ez a mennyiség 
lényegesen kevesebb a korábbi 

évekhez viszonyítva, azonban 
mégis gyakran okozott gondot 
a szállítás egyenletességénél. 

Sikeres volt az őszi csúcsfor
galom lebonyolítása is az igaz
gatóság területén. Pedig több 
mint 1 millió tonna cukorrépát 
kellett szállítani. A statikus 
teirhelés jelentős növelésével a 
tervezettnél 53 ezerrel keve
sebb kocsimegrakással teljesült 
az éves áruszállítási terv. 

A gazdálkodás eredményes
ségének javítása céljából év 
közben több intézkedés történt 
részleges üzemszünetek tartá
sára. Ennek eredményeként 
mintegy 858 vonatgép- és 658 
tartalék mozdonynapot takarí
tottak meg. Ez 5,3 millió forint 
energia-, és 1,3 millió forint 
munkabér-megtakarítást ered
ményezett. 

A vasútigazgatóság költség
gazdálkodása 19 millió forint 
körüli összegnek felel meg. A 
költségek ilyen kedvező alaku
lását úgy lehetett elérni, hogy 
az energiatakarékossági terv
ben minden energiahordozó 
felhasználását szabályozták, s 
szigorították a kontingenseket. 

A szállítás és a gazdálkodás 
eredményeként javult a dolgo
zók bérszínvonala, fokozódott 
az élenjáró dolgozók és kollek-

Székesfehérvári körzeti üzemfőnökség : 

tívák megbecsülése, fejlődött 
az üzemi és munkahelyi de
mokrácia. 

A már megtartott fórumo
kon mindenhol megtörtént az 
ez évi terv ismertetése, s a kö
telezettségvállalások az ered
ményesség további növelése ér
dekében. A személyszállítási 
alapteljesítmények !teljesítése 
mellett a gazdálkodásnak jut 
a fő szerep. Az elmúlt évinél 
ugyanis naigyobb feladatok 
hárulnak a vasúitigazgatóságra. 

A feladatok között kiemelt 
helyet kapott a személyszállí
tás. Az igazgatóság kollektívá
ja tudatában van annak, hogy 
az ez évi személy- és áruszál
lítási feladatait a korábban 
megszokottnál eltérőbb, bonyo
lultabb körülmények között 
keli végrehajtani. A tenniaka
rás, a további helytállás min
den testületi ülésen megfogal
mazódott. Ehhez a feltételek 
adottak. Egyetemes cél a rugal
mas és öntevékeny szállítás
szervező munka lehetőségeinek 
még jobb kihasználása, ami 
újabb eredmények megterem
tésének a szükségszerű záloga 
ebben a gazdasági évben is. 

Volosinovszki János, 
debreceni tszb-titkár 

Javult a szociális helyzet 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökségen január 25-én 
tartották a szakszervezeti bi
zalmiak testületi ülését. Mé
száros Gyulának, a szakszerve
zeti bizottság elnökének meg
nyitója után Rácz Alpár körze
ti üzemfőnök az első napirendi 
pont keretében ismertette a 
Munka Törvénykönyve és a 
MA V kollektív szerződés helyi 
függelékében foglaltak végre
hajtásáról szóló beszámolót. 
Ezt követően a szociálpolitikai 
intézkedési terv végrehajtását 
értékelte. 

A gyermekintézményekben 
1982-ben Székesfehérvárott 
minden elhelyezési kérelmet 
kielégítettek. Pusztaszabol
cson a teljes óvodai létszám el
lenére vasutas dolgozó kérel
mét nem utasították el. A ki
sebb településekről bejáró dol
gozók számára viszont problé
mát jelent a gyermekeik elhe
lyezése. Ez a munkavállalást 
is nagymértékben befolyásol-

• ja. A terhes nőket időben 
könnyebb munkakörbe helyez
ték, ügyelve arra, hogy kere
setveszteség ne érje a kisma
mákat. Arra törekedtek, hogy 
a gyermekgondozási segélyen 
levők összetételét, körülmé
nyeiket ismerjék. Ez annál is 
inkább lényeges, mert ma a 
szülóaniyák és a gyermekgon
dozási segélyen levő .anyáik szá
mának változása a munkaerő-

gazdálkodás szempontjából 
sem elhanyagolható. 

Az egészségügyi ellátást 
négy üzemorvos biztosítja. Az 
üzemorvosok 1982-ben 680 dol
gozó időszakos orvosi vizsgá
latát végezték el. A körzeti 
üzemfőnökség területén az ét
keztetésnek majdnem minden 
formája előfordul. Saját keze
lésű főzőkonyha üzemel Pusz
taszabolcson. Székesfehérvárott 
a csomópont dolgozóit a jár
műjavító üzem területén mű
ködő Fejér megyei Vendéglátó
ipari Vállalat konyhája látja el 
ebéddel. 

A MA V kezelésében vállala
ti bérlakások és munkaköri 
szolgálati lakások egyaránt 
vannak. A körzeti üzemfőnök
ség 1982-lren hat MÁV-szolgá
lati lakásra jelöit ki bérlőt: 
Gárdonyban és Bodajkon 
egy-egy, Iváncsán és Mohara
kodon kettő-kettő �akásra. A 
szociális létesítményi ellátott
ság a lehetőségekhez mérten 
változott. Székesfehérváron a 
volt üzemi konyha helyén az 
ipari tanulók részére „C" kate
góriás fürdő és mosdó került 
átadásra 1982 decemberében. 
Agard és Velence-fürdő meg
állóhelyek átépítésével egyidő
ben öltöm és mosdó kialalklítá
sára is sor került. Szabadbaty
tyán állomás külső tatarozása 
befejeződött. A jó munkahelyi 
közérzet kialakítása érdekében 
1983-ban a szociálpolitikai te-

Kelenföldi körzeti Üzemfőnökség: 

vékenységet tovább kívánják 
fejleszteni. 

Az együttes ülés második 
napirendi pontjaként az 1982. 
évi gazdasági feladatokról tá
jékoztatta a testületet a körze
ti üzemfőnökség vezetője. El
mondotta, hogy az 1982. évi 
célkitűzések teljesítése kedve
zőtlenül a-lak�t. Az el
szálMtandó tonna-tervet kör
zeiti szinten csak 90,7 szá
zalékra teljesátették. Ugyan
akkor az áruszálLításra fel
használt kocsik száma itöbb 
volt, ezért a koc.sikihas:málás 
közel 3 százalékkal csök
kent. A mmosegi mutatók 
közül a tervhez és a bázishoz 
viszonyítva általában vissza
esés tapasztalható. A vontató
járművek ü:oomilreszsége 3,9 
százalékkal volt rosszabb, mint 
a bázisid�akban; ezrel páJI"
huzamosan természetesen a 
szolgálatképtelenségek száma 
is emelkedett. 

Az 1983. ev1 feladatokat 
meghatározva rámutatott: az 
elmúlt évi teljesítményekből 
és a létszámhelyzetből kell ki
indulni. Mindenekelőtt azon
ban ki kell emelni a központi
lag meghatározott célkitűzése
ket, ezek közel azonosak az 
előző évivel. 

Az előterjesztett beszámoló
kat a bizalmiak megvitatták 
és elfogadták. 

Tunyogi Tibor 

A bizalmiak éljenek jobban 

a lehetőségekkel 
A kelenföldi · körzeti üzemfó

nökségen január 24-én tartot
ták a Öizalmi küldöttek testüle
ti ülését. A vendégeket és a 
küldötteket Szelei Ferenc, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra köszöntötte. A testületi ülés 
napirendjén szerepelt az üzem
főnökség elmúlt évi tevékeny
ségének értékelése és az idei 
tervfeladatok, továbbá a kol-
1,ektáv szerződés helyi függ:e
lékének módoSIÍitása, valamint 
a munkavédelmi és szociálpo
litikai helyzet. A napirenden 
szerepló :írásos anyagokhoz 
dr. Kosztyu Tibor üzemfőnök 
fűzötit szóbeli kiegész,ítőt. 

Beszélt többek között a mun
kaerőgondokról és annak or
voslására tett intézkedésekről, 
a bérfejlesztésről és az áru
szállítási teljesítményekről. El
mondotta, hogy javult a kocsi
kihasználás és a tehervonatok 
menetrendszerűsége, csökkent 
a kocsitartózkodási idő. Az 
idegen kocsik tartózkodása 
azonban 2,3 órával növekedett. 
A tényszámok, adatok bizo-

nyítják, hogy az üzemfőnökség, 
a kelenföldi üzemegység re
konstrukciójával járó gondok 
ellenére is helytállt, elnyerte a 
Kiváló körzeti üzemfőnökség 
címet. 

A szóbeli kiegészítő után a 
bizalmiak mondták el vélemé
nyükeit, tapasztalataikat a na
pirenden szerepló témákkal 
kaposolartbaim Takács Miklós 
küldött például a munkafe
gyelem megszilárdíitásának 
fontosságát hangsúlyozta, mert 
a hatékonyabb munkának ez 
az egyik alapvető feltétele. 

Medgyesi Gábor a kollektív 
szerződés 61. § 1/b. pontjának 
kiegészítését javasolta azzal, 
hogy a munkahelyi pótlékot a 
forgalommal közvetlenül ösz
szefüggő termelésirányítókra, 
továbbá a forgalmi jutalékot a 
kocsijavító műhely dolgozóira 
is terjesszék ki. 

Szelei Ferenc részletesen ki
fejtette a munkaerőhelyzet 
okozta gondokat, amely a szak
szervezeti bizottságot is foglal
koztatja. Különösen a frekven-

tált munkaltörökben kJriitikus a 
létszámhiány, ezért az idén na
gyon fontos feladat lesz az új 
felvételesekről való fokozot
tabb gondoskodás, a munkaerő 
megtartása. A vezénylési rend
szer korszerűsítésével egyes te
rületeken csökkenteni lehetne 
a túlórák számát is. Az üzem
szünetek bevezetése lehetővé 
tenné a szabadnapok kiadását. 

Beszélt a bizalmiak jog_ és 
hatáskörének gyakorlásáról is. 
Sajnos, néhány üzemegységnél 
a bizalmi tisztség még mindig 
csak formális. A bizalmiak 
nem élnek a lehetőségeikkel, 
és a partnerkapcsolat sem ki
elégítő. 

A hozzászólásokra dr. Kosz
tyu Tibor üzemfőnök válaszolt, 
majd Szelei Ferenc szb-titkár 
javasolta a bizalmi testületnek, 
hogy fogadja el a napirenden 
levő írásos előterjesztéseket és 
a szót:ieli kiegészítőt, valamint 
a vitában elhangzottakra adott 
válaszokat. 

Kertész István 

A ,nunl.ásnao•galona 
l.ösl.atonája volt 

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT CSIZ�IÁN .JÓZSEF 

Csizmán József nem tarto
zott a legendás „ vezérek" sem 
a „hősök" tközé. A munkásmoz_ 
galom szerény vasutas közka
tonája volt. Életéről - mint 
a közkaitonákéról áiltalában, -
igen keveset tudunk. Mióta ha
dat üzentünk a munkásmozga
lomtól idegen személyi 1kul
tusznak. jobban értjük Boká
nyi Dezsőnek, a magyar mun
ká&moz;galom egyik legen
dás vezetiójének szaV1ait: 
,.a magyarországi szocializ
mus törté.nete a lelkes köz
katonák szakadatlan harcának 
története." 

Csizmán József száz évvel 
ezelőtt, 1883. február 16-án a 
Somogy megyei Bürüs kisköz
ségben látta meg a .napvilágot. 
1912 . .november 4-től kise�tó
fékezőként a, MA V rendszere
sített dolgozója lett. 1917. ma
jus l-én 800 korona évi fize
téssel nevezték ki vonatféke
zőnek. Ekkor kapcsolódott be 
az illegális vasutasmozgalom
ba. Csa,kh.amar a vonatfékezők 
bizalmija lett. Veszélyes, fele
lősséggel járó tisztség volt ez 

akkor. 

A fékezók bizalmija 

Az 1918 októberi poLgári de
mokratikus forradalom győ
zelme megteremtette a legális 
vasutas-szakszervezet létreho
zásának lehetőségét. Csizmán 
is aktívan részt vett a Magyar
országi V asu.tasak Szövetsége 
pécsi helyi csoportjának rneg
szerwezoésében. Az 1919. január 
25-i alakuló taggyűléstől a vá
lasztmány tagja. Pécs és tkör
nyéke 1918. november 14-én 
szerb ka:tonai megszállás alá 
került. Csizmán egyik szerve
zője 1919 februárban a meg
szállás ellen tiltakozó, 18 na
pig tartó politikai sztrájknak. 

Osztálytudatos társaival 
együtt lelkesedéssel köszöntöt_ 
te a Ta,náosköztársaság kikiál
tását. Lefkovics Ernő MA V-üz
letvezetőségi távírász és Stein
metz István MAV pályafenn� 
tartási mérnök példáját követ
ve, 1919. júniUJS 2-án átszökött a 
demarkációs határon, hogy a 
Vörös Hadsereg katonájaként 
fegyverrel harcoljon az első 

Nyíregyháza 

Gazdag program a 

nyugdíjasklubban 
A nyíregyházi vasutasok 

művelődési házának nyugdí
jasklubja eredményesen zárta 
az e1múlt esztendőt. Tavaly 35 
különféle programot rendeztek 
a nyugdíjasoknak. Népszerűek 
voltak az ismeretterjesztő elő
adások, családi összejövetelek 
és kirándulások. 

Említésre méltó a Szegedre 
és Szolnokra szervezett egy
egy hetes kirándulás, amely
nek során tapasztalatszerzés 
céljából meglátogatták a he
lyi nyugdíjas'klubokat is. A 
vendéglátók figyelmességét vi
szonozták · a nyíregyháziak. 
Fogadták a szegedi, a debre
ceni, a záhonyi, a kisújszáillási 
és a szolnoki testvérkilubok 
tagjait. Változatos, egyhetes 
programot szerveztek részükre. 

Az idén a székesfehérvári 
v,asutas-nyugdíjask!lubot sze
retnék meglátogatni. 

Pályaválasztási 
tanácsadás 

A székesfehérvári körzeti 
üzem.főnökség Acél sz.ocialtista 
brigádja elhatározta, hogy a 
pá;lyaváolasztás előtt álló fiat.!f
loknak, a székesfehérvári já
rásban, bemutatóval egybekö
tött tanácsadást szervez. Ed
dig .mintegy !hatszáz 7. és 8. 
osztályos tanulól'llak mutatták 
be az üzemfőnökség iparita
nuló-múhelyét, mozdonyjaví
tóját, állomásirányító központ
ját és az egy& szolgálati he
'1yeket. Utána filmet is vetítet
tek a vasútról, maij,d válaszol
tak a tanulók kérdéseire. 

magyar munkáshatalomra törő 
intervenciós csapatok ellen, s 
részt vegyen a megszállt terü
letek felszabaditáisában. (A 
szerb megszállás alatt levő Ba
ranyából mintegy száz vasu
tas lépte át a demaI'kációs ha
tárt és jelentkezett a Vörös 
Hadseregbe.) 

A Tanácsköztársaság leveré_ 
se után visszatért Pécs állo
másra. Az 1919. augusztus 14-i 
kihallgatá�i jegyzőkönyv sze
rint arra a kérdésre, hogy 
távolléte alatt hol tartózkodott 
és mivel foglalkozott. azt vála
szolta, hogy 1919. június 3-án 
Kaposváron jelentkezett a 
sorozóbizottságnál, és ott be
osztották a 44. gyalogezred 
helyőrségi századához. Onnan 
július 2-án á,tihelyez,télk a Budia
pest-Józsefváros pályaudvar 
katonai parancsnokságához. 
ahol a tkatonai szállítmányo
kat ellenőrizte. Augusztus 7-én, 
alakulatának szétszéledése 
után pedig elindult hazafelé. 

Emigrációban 

Allomásfőnoke, kommun'ista 
meggyőződése és a munkásha
talom érdekében kifejtett tevé
kenysége miatt - tudomása 
szerint Csizmán Józsefváros ál
lomás teljhatalmú katonai pa
rancsnoka volt -, meg a'kiarta 
tagadni a szolgálatba való 
visszavételét, de Pécsett, az. 
alkkori „Szabadságszigeten" 
ezt nem tehette meg. (A Ta
nácsköZltánsaság vérbe fojtása 
után joggal illették ezzel a ;eL 
zővel Pécs-Baramya szerb meg
szállás $tt levő területét.) 
Csizmán ismét aktívan bekap_ 
csolódott a Vasutas Szövetség 
és a szociaJista párt pécsi szer
vezetének munkájába. Pártbi
zalmi és választmányi tagja a 
Vasutas Szövetségnek. Küldött 
és ,a jelölőbizottság tagjla a 
pécsi és a Baranya megyei 
szocialista pártszervezetek 
1921. május végi-június ele
ji kongresszusán. 

A trianoni békeszeri.ődés 
aláírása után. a horthysta. had
sereg bevonulásának küszöbén 
a kommunista és a szocialista 
munkásmozgalom vezetői, ak-

tivistái, sőt a demokratikus 
polgári baloldal képviselői is 
Pécs elhagyására kényszerül
tek. Csizmán József Eszéken 

keresztül Bécsbe ment, ahol be
kapcsolódott a kommunista 
emigráció munkájába. 

1923-ban a Sl.ovjetunióba 
költözött. Moszkvában telepe
dett le. Vonatfékező lett. Miu
tán elsajátította az. orosz nyel
vet, s elvégezte a négy közép
iskolát, a moszkva-kurkszki 
vasútvonalon vizsgáló fókalauz
ként dol,Oozott. 1931. január 5-
én házasságot kötött az. ugyan
csalk emigrációban élő Horváth 
Máriával, aki Veszprémben 
született 1889. május 9-én. 

Ismét Pécsett 

Társadalmi mun!káját telki.n•t
ve: munkás levelező. Részt 
vett a moszkvai magyar klub 
munkájában. 1930-1931-ben 
néhány rövid írása jelent meg 
a Szovjetunióban élő magyar 
dolg,ozók politikai és szépiro
dalmi folyóiratában, a Séllrló 
és Kala,pácsban. Megjegyzése
ket fűzött a Budapesten meg
jelenő Magyarország című lap, 
azon híréhez, hogy a közalkal
mazottak gyűjtést rendeztek a 
nyomorgó munkanélküliek ré
szére; beszámolt a kurszki va
sutasok védnöksége alatt álló 
- Scserbina közelében levő -
kolhozban végzett társadalmi 
munkáról stb. 

Negyedszázados távollét 
után. 1946 nyarán feleségével 
együtt hazatért. Ismét, Pécsett 
telepedett le. A MA V rehabili
tálta és hajlott karára tekin
tettel .nyugdíjazta, de a Ma
gyar Kommunista Párt mun
kájába még bekapcsolódha
tott. 1950. január l-én hunyt 
el. 

Csizmán József ,a forradalmi 
munkásmozgalom közkatonája 
volt. Nem hajtott végre látvá
nyos, na,gy tetteket, de azok 
közé tartozott, akik becsülettel 
tették, amit kell osztályuk, fel
szabadításáért, a szocializmus 
megvalósításáért. .Ezzel kiérde
melte az utókor tiszteletét. 

Gadanecz Béla 

Gyula hácsi 

Ki emlékszik ma már az 
Utasellátó Vállalat elődjére 
az Uta1>szolgálatra? Ez a cég 
látta el 1949-től az utaso
kat étellel. itallal a pálya.
udvarokon és a vonatokon. 
Ekkor került a vasúttal és 
a vállalattal kapcsolatba 
Kovács Gyula is, akinek 
élete ma már történelem. 

Az iskolapadból egyene
sen a csepeli lőszergyárba 
ment dolgozni, hogy tizen
éves fejjel elkerülje a behí
vót az első világháború ide
jén. Az üzemben fiatalon 
ka,pcsolatba 1került a szak
szervezettel, amelynek 1919 
óta - hatvannégy eszten
deje tagja. A Tanácsköztár
saság leverése után >.iz 
emigráció keserű évei kö
vetkeztek, Bécs, majd Prá
ga_ végül Románia nyújtott 
menedéket neki és felesé
gének. ;Ezekben az években 
tanulta 1ki későbbi is.zakmá
jána,Jt, mesterfogásait, a ven_ 
déglátást. Hazatérve 1928-
-ban a vendéglátói,pa11ban, a 
mai Békében meg a Vörös 
Csillagban is dolgozott. 

- A felszabadulás után a 
Minisztertanácstól kerestek 
meg - emlékezik vissza a 
85 éves Kovács Gyula -, 
hogy vegyek részt a depor
táltak és a hadifoglyok 
üdültetésében. Kölcsönből 
Lellén vásároltam egy pan
ziót. _Akkoriban olyan nagy 
volt az infláció, hogy nem 
is pénzben. hanem termé
szetben fizettek a vendégek 
k!inek mije volt. Egyre több 
munkás is érkezett, majd 
az •IBUSZ is bekapC\S-Olódott 
ebbe a mozgalomba. Az ál
lamosítás után kerültem a 
vasúthoz mint vendéglátós. 
.Lentről kezdhettem újra az 
életet. 

Néhány év után, az öt
venes évek közepétől az 
Utasellátó vezetői megbíz-

ták a Margit-híd és Szent
endre közti HÉV..,vonal ven
déglátóipari egységeinek ve
zetésével. Közben alapszer_ 
vi párttitkárnaR választot
tálk, s tagj,a lett a Fővárosi 
Tanács Közlekedési Allandó 
Bizottságának is. 

- Brigádban jártunk ki 
a pesti közlekedésért fele
lős vállalatokhoz ellenőriz
ni. Azt vizsgáltuk: vajon 
mindent megtesznek-e 
tzzért, hogy zökkenőmentes 
legyen a főváros közlekedé
se. 

A veterán Kovács Gyula 
1967-ben ka,pta meg a Szo
cialista Hazáért kitüntetést. 
Még ebben az esztendőben 
az Utasellátó Vállalat köz
pontjába került az általános 
ellenőrzéssel foglalkozó 
részleghez, ahol az egyes 
üzlet�k leltár_ és készletel
lenőrzése volt a feladata. 

- Sokan csodálkoztak, 
hogy ·idős fejjel, jóval túl a 
nyugdíjtkorhatáron. hogyan 
bírom az állaQdó utazást. 
Nem tudom, talán a .nehéz 
élet, a sok küzdelem edzett 
meg ennyire. Kereken tíz 
évet dolgoztam rá. Jártam 
a� országot Záhonytól Za
laegerszegig. Mint nyugdí
jas sem szakadtam el a vál
lalattól és a MAV-tól. Né
ha viss-m.járok, bár a mun
kám nem a szorosan vett 
vasúti tevékenységhez tar
tozott, de több mint 35 esz
tendős szolgálat után már 
én is vasutasnak éreztem 
és ma is annak érzem ma
gam. 

Gyula bácsi - az isme
rősök így hívták - egy idő 
óta csak a családjának él. 
Nyáron azonban a néhány 
esztendeje felépült lcis nya_ 
ralóba sokszor ellátogatnak 
hozzá a barátok. 

L. M. 
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Sarlós lslván 

a sárvári vasúlállomáson 

Sarlós István, a Magyar Szo
ciaHsta Munkáspárt Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi
nisztertanács elnökhelyettese 
január 29-,én rész.t vett a sár
vári munkásőrök egységgy.,űlé
sén. Utána, mint a város és 
környékének országgyűlési 
képviselője gazdasági egysége
ket látogatott. Ennek során 
felkereste a MA V -áillomást is. 

A kormány elnökhelyettesét 
a látogatásra elkísérte Hor
váth Miklós, a megyei és Ba
ranyai László, a városi párt
bizottság első titkára. A ven
dégeket Kapronczai János 
vasútigazgató-helyettes és Mül
ler László, a szombathelyi ,kör
zeti üzemfőnök fogadták. 

Varga Ferenc állomásfőnök 
tájékoz.,tatta Sarlós Istvánt 
Sárvár állomás személy- és 
áruszállítási feladatairól. Kü
lön szólt a cukorgyártási idény
ben végzett vasutashelytállás
ról is. 

A miniszterelnök-helyettes 
érdeklődéssel hallgatta az ál-

lomá.s vágányhálómtának 
átépítéséről szóló tájekoztatót. 
A korszerű biztosítóberende
zések például 20 vasutas mun
káját tették feles•legessé, akik 
közül mindössze egy fordított 
hátat a MA V-nak. A többi fog
lalkoztatását mindkét fél - a 
munkáltató és a munkavállaló 
- megelégedésére megnyug
tatóan megoldottál<;. Az utasok 
kényelmét magasított peronok, 
térvilágítás és megfelelő utas
tájékoztatás segíti. 

Örömmel beszélt Varga Fe
renc a város és a vasút kö
zötti jó kapcsolatról. Nincsen 
lakásprobléma, megoldott a 
bölcsődei és az óvodai elhelye
zés is. 

Sarlós István a tájékoztató 
után megtekintette a forgalom 
irányí.tását segítő Integra Do
minó berendezést, beiártáik az 
átépített vágányMlóz.atot, és 
több belső helyiséget, közöt
tük a várótermeket is megnéz
tek. 

Sz. Jakab 

Kapronczai Jánost nevezték ki 

a szombathelyi igazgatóság élére 
Február 8-.áin Szűcs Zoltán, 

a MA V vezérigazgatója kine
v�te Kaprenczai Jánost, ed
digi igazgatóhelyettest a sz.om

ba thelyi vasútigazgatóság ve
zetőjévé. Az igazgatóság ta
nácstermében rendezett ese
ményen megjelent az MSZMP 
Vas megyei párt-végrehajtó
bizottság számos tagja, köztük 
Horváth Miklós első titkár és 
dr. Bors Zoltán megyei tanács
elnök. Jelen volt Szemők Béla, 
a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségén�k a tit
kára és Nagy Károly, a Vasúti 
Főosztály pártbizottságának a 
titkára, továbbá az igazgatóság 

és a szombathelyi területi 
szakszervezeti bizottság veze_ 
tői. 

Karponcai János 49 éves. A 
műszaki egyetem elvégzése 
után 1961-ben került a MA V
hoz reszortos beosztásba a ta
polcai vonrtatási főnökségen. 
1963-64-ben ugyanott vezető 
mérnök, majd 10 éven keresz
tül a vontatási főnökség veze
tője volt. 1974-ben került az 
igazgatóhelyettesi posztra. 

1967-től tagja a Magyar Szo
cialista Munkáspártnak. Ki= 
lenc esztendeje az igazgatósá
gi pártbizottság. illetőleg a 
párt-végrehajtóbizottság tagja, 

Előmunkás, f öbizalmi 
Stefancsik János, a békéscsa

bai pályafenntartási főnökség 
elómunkása azon kevesek egyi
ke, aki elmondhatja magáról, 
hogy vasúti pályafutása alatt 
egyetlen munikabelyen dolgo
wtt. Pedig a ikez..det nem a 
legbliztatób'b volt. 1947 nyarán 
vették fel pá'lyamunkásnak a 
sz.airvasi szakaszra.' Az első 
években munkaviszonyát több
ször rövidebb ideig megszakí
tották, ilyenkor aztán alkal
mi munkát válla,lt, s kivárta, 
amíg a vasútra visszajöhetett. 
1950-ben véglegesítették, majd 
két évvel később már előmun
kás lett. Az.óta ebben a mun
kakörben dolgozik immár há
rom évtizede. 

- A biztos megélhetés ho
zott a vasútra - emlékszik 
vissza. - Abban az időben 
Szarvason kevés munkahely 
volt, a vasúton kíviül csak a 
mezőgaz.,c!aságban lehetett el
helyezkedni. Én a vasutat vá
lasztottam, s döntésemet nem 
bántam meg. Ped1g a hatva
nas évek végétől egymás uitán 
létesültek a különböző ltisüz.e.. 
mek, a ktsz-ek, a gépáliomás, 
amelyek mind újabb munka!le
hetőséget kínáltak. Ekkorra én 
már megtalá•ltam itt a sz.ámí
tásomat. S ahogy teltek az 
évek, megtanultam a pályaépL 
tés, a -fenntairtás minden ap
ró részletét, elsajátítottam a 
különböző munkafogásokat. 

Nagy szakmai gyakorlatát 
minden munkaterü'leten jól 
tudta haszm06ítani, nem ijedt 
meg, bármely feladattal bízták 
meg. Mind1g azt nézte, hol és 
hogyan tud segíteni a szakasz 
munkájában. Legutóbb egyik 
vonalgondozójuk nyugdíjba 
ment, mást nem találtak a he
lyére, s hogy a többieknek ne 
kelljen többletmunkát végez
ni, elváU.alta a vonailgondozói 
munkát. Igaz, számára ez sem 
új, hiszen az ötvenes években 
többsZÖ!' helyettesített i,lyen 
munkakörben. Most hetente 
ikétsz..er já,rja be a Puszrtabán
reve és MezőtúT közötti sz.a-

kaszt. Birodalma 11 kilométer -
nyi hosszú vonal, amelyen 
szinte mi,nden egyes sínsz.á
lat, alátétet, fát, bokirot ismer. 
útközben figyeli a vasúthoz 
,tartozó létesítményeket, az al
és felépítményt, a műtárgya
kat és egyéb berende.zéseket. 
Ha szükséges, meghúzza a la
za csavaTokat, vagy haladék
ta!l.a.nul 1ntézkeddik a hiba el
há:rításáTa. 

A többi napokon brigádbwn 
dolgozik. Most Kondoros,-Kis
szénás á1lomások között a ta
vaszi pályaépítés, előkészíitő 
munkáit végzik. Különböző 
anyagokat, kapcsolÓ6.?Jareket, 
síneket szállítainak a hely
szín:re, elvégzik mindazon 
munkákat, amelyeket most a 
kedvező téli időjáirásban meg
tehetnek. Ke11 az emberi mun
kaerő most is, bár az utóbbi 
éveikben munkájukait segíitik a 
különböző kis- és nagyteljesíL 
ményű pályaépítő, .fenntartó 
,gépek. 

Stefan�ik János munkája 
mellett mdndig talált időt arra 
is, hogy a szakszervezeti moz
galomban tevékenykedjen. 
1945-től pár'1ltag, 1946-tól tag
ja a szakszervezetnek. Szarva
son, a MEDOSZ-ban kezdte, 
majd 1952-tól a vasutas sz.ak
szervez..etnél előbb bizalmi, 
1963--69. között szb-elnök, 
1969-tól, a műhelybizottságok 
mega,lakulásától a műhelybi
z.ottság tirbkárra, a legutóbbi vá
lasztás óta pedig főbizalmi. E 
funkciójában 28 pályamuillkás 
képviselője. 

Munkáját, tárrsada.Lmi ak
tivitását mindenkor elismer
ték. Kapott sztahanovista jel
vény,t, oklevelet, Kiváló Dol
gozá kitüntetést, ig�t.ói di
cséretet. Tulajdon06a a Kiváló 
Vasutas kitüntetésnek, a Fel
szabadulási Jubileumi Em
lékéremnek, s .legutóbb, ta
valy november 7-én a robb 
évtizedes hűséges munkájáért 
a Munka 'F:rdemrend bronz fo
kozatával tüntették iki. 

Gellért József 

Előli•etőgyűjtő-verseny 

A budapest-'kelenföldi koc
zeti ii7.emfónökség szakszerve
zeti bizotitsága a bizalmiak re
sz.ér:e előfizetőgyújtő-versenyt 
hirdetett a Magyar Vasurt:as 
olvasótáborának növelése cél-

jából. Az első négy helyezet
tet ajándékutalvánnyail jutal
mazták. 

A legtöbb előfizetőt Szép
völgyi Attila, Vígh Imréné, Tö
rök Judit és Medgyesd Gábor 
biz.ailmi. gyúijitö11te. 
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Viss§anaentett naunl.aórál. 
Egy eredményes esztendő buktatóiról az Északi Járműjavítóban 

Az esztendő első bizalmi tes
tületi ülésére január végén ke
rült sor az �zaki Járműjaví
tó Uzemben. Négy téma sze
repelt napirenden; a MAV 
kollektív szerződése üzemi 
függelékének tavalyi végre
hajtásáról, valamint az idei 
javaslatokról, továbbá a szo- ' 
ciális és munkavédelmi terv 
1982. évi teljesítéséről, az 
üzem munkavédelmi helyzeté
ről Balogh Sándor üzemigaz
gató beszélt. Az 1982-es ered
ményeket a szakszervezet ré
széról Csáki Sándor szb-titkár 
véleményezte, egyszersmind 
megtárgyalták az üzem Igaz
gatójának és közvetlen he
lyetteseinek 1982-ben végzett 
munkájáról készült szakszer
vezeti véleményt is. 

Mint az esetek többségében, 
most sem lehet egyetlen szó
val jellemezni az Északi Jár
műjavító elmúlt évi tevékeny
ségét. Eredményes esztendő 
volt? Az - is. Hellyel-közzel 
ezúttal is csikorogtak a fogas
kerekek? Csikorogtak s 
olykor nemcsak · képletesen. 
Azt, hogy a járműjavító üze
mek verseny'ében hányadi1k 
helyen végeztek, még nem 
tudni, de hogy termelési ter
vüket 2,7 százalékkal (azon 
belül a vasút számára legfon
tosabb dízel- és villamos
mozdony javítási tervüket 3,6 
százalékkal) túlteljesítették, 
immár elégedetten nyugtáz
hatták. Elégedetten, mert a 
körülmények - létszámhely
zetük, anyag- és alkatrész
ellátottságuk - nem mindig 
voltak előnyösek a számukra. 
Minderről, a bizalmi testületi 
ülést követően Balogh Sándor 
igazgatóval és Tóth Gyulával, 
a pártbizottság közelmúltban 
megválasztott titká.11á:v1a1 be
szélgettürnfk. 

Fekete András szerelő munka Felföldi Jánosné huzaldarabo- A brigád V43-as villamosmoz• 

A tervek szerin• 
:lezdjük az eredményekkel! 
- Terveinket úgy teljesítet

tük túl, hogy az eredetileg 
megcélzottnál egyetlen fillér
rel több bért sem fizettünk ki, 
s az anyagköltségünk sem lép
te túl a tervezettet - mondja 
az üzemigazgató. - A terme
lékenység 2,8 százalékkal ja
vult, túl azon, hogy az ötna
pos munkahétre való átállás 
eleve feltételezett öt százalé
kos termelékenység-növelést; a 
javulás így, együttesen, csak
nem nyolc százalékos. A fizi
kai foglalkozású dolgozóink 
bérszínvonala 6,2 százalékkal, 
átlagosan 54 400 forintra, a 
nem fizikaiaké pedig 6,1 szá
zalékkal, átlagosan 62 600 fo
rintra nőtt. Lényegesnek tart
juk, hogy tavaly az üzemben 
történt balesetek miatt két
harmaddal kevesebb - össze
sen 732 - munkanap esett ki, 
mint 1981-ben. Az előző évi 
negyvenhárommal szemben 
csupán harminchat � baleset 
történt; ha ezt egybevetjük a 
kiesett munkanapok számával, 
nyilvánvaló: kevésbé voltak 
súlyosak a sérülések. 

- Minek köszönhető a ja
vulás? 

- Több tényező együttes 
hatásának. Gyakoribbá. és 
rendszeressé tettük az üzemi 
szemlét: csupán az akkor ta
pasztalt és ismétlődő lazasá
gok-rendetlenségek miatt ti
zennégy fegyelmi büntetést 
hoztunk. A „divatos névnapo
kon", az István, János, József 
napok alkalmával ugyancsak 
szigorúak voltak az ellenőrzé
sek. Emellett olya,n oktató 
szobát létesítettünk, ahol nem 
csupán előadások tarthatók, 
hanem az elmondottakat ve
títéssel egészítettük ki. A lát
vány mindig maradandóbb
meggyőzőbb. 

Folytassuk a gondokkal! 
- A termelési tervet év 

közben módosítani kellett, 
mert az éves anyagfelhaszná
lási keretünk 19 millió forint
-tal, 441 millióról 422 millióra 
csökkent. Eközben az anyag
árak hozzávetőleg 4,5 száza
lékkal emelkedtek. Ha az 
anyag- és alkatrészellátás jobb 
voJtt is, mint a korábbi évek
ben - a külföldi anyagok vi
szonylag zökkenőmentesen ér
keztek, saját alkatrészgyártá
sunkat pedig tovább bővítet
tük -, a kívánatos szinteC 
nem értük el. Pedig jó néhány 
alkatrészt nem az eredeti 
gyártónál, hanem megannyi 
más iparvállalatnál, szövetke
zetnél rendeltünk meg, az al
katrészek felújítását technoló
giai változtatásokkal fokoztuk. 

közben lást végez dony kerékpárját szereli 

- Az első félévben még 
kétségesnek tűnt, hogy az 
Északi hozza-e, amit várnak 
tőle ... 

A kétség 

eloszlott 
- A leggondosabb előkészí

tés, intézkedés, technológiai 
módosítások ellenére is az el
ső négy-öt hónapban gondot 
okozott: miként produkáljunk 
az ötnapos munkahétnek meg
felelő teljesítményt. Számol
junk kicsit: az átálláskor 146 
ezer óra esett ki, s ezt az új 
szabadság-rendelet további 21 
ezer órával növelte . . . Emel
lett tavaly kilencvenegyen 
mentek nyugdíjba, s velük 
együtt 229-en léptek ki tőlünk, 
miközben csak ·206 új dolgozó 
jött hozzánk: ez is 40 ezer órá
val csökkentette a kapacitást. 
Mindent összeadva 207 ezer 
óra esett ki, mintegy százhúsz 
ember egyévi munkája, Sze
rencsére - de nem csupán a 
szerencsének köszönhetően -
szakmunkástanulóink zöme itt 
maradt, ellentétben a korábbi 
gyakorlattal. Az óriabéremelés 
nem volt hatástalan, s a KISZ
szervezettől is értő támogatást 
kaptunk ehhez. 

- Megvalósították-e beru
házási elképzeléseiket? 

- Egyik beruházás sem volt 
zökkenőmentes, nem érzékel
tük, hogy a népgazdaságban 
csökkennének az építési fel
adatok. De megvan az aceti
lén-gázfejlesztő épület, a szá
mítóközpont - tizenhét millió 
forintba került: a Landler és 
a Dunakeszi Járműjavító igé
nyeit is kielégíti -, kilenc 
millióért üzembehelyeztük az 
NC-vezérlésú „karuszel" esz
tergapadot, Békéscsabán két
százötven személyes öltöző
mosdót adhattunk át, a Törek
vés-pálya 18x36 méteres tor
nacsairmoka a ,szociáHs létesít
ménnyel együtt pedig huszon
két millió forintba került. Ta
valy, mindent egybevetve, 65 
millió forintért ruházhattunk 
be. 

- Olyan gondok ezek, ame
lyek valójában az eredményol
dalra kívánkoznak. Ám a visz
sza-visszatérő, örökös téma: a 
minőség melyik rubrikába il
leszkedik? Az elmúlt eszten
dőkben gyakori panasz volt, 
hogy a villamos-mozdonyok 
egynémelyike nem sokkal azt 
követően áll le nyílt pályán, 
hogy a járműjavítót elhagy
ta ... 

- A számok azt tükrözik, 
hogy a mozdonyok üzembiz
tonsága javult. Am az a Jar
mű, amelyik megáll és fenn
akadást okoz a forgalomban, 
kétségkívül szemet szúr. Ko
rábban sokszor azért álltak 
le a mozdonyok váratlanul, 
mert elromlott a turbófeltöltő
jük, vagy a dízeleknél eltört 
a főtengely. A villamosmozdo
nyoknak a fokozat-kapcsolója 
és a légmotor romlott el, vi
szonylag gyakran. Tavaly e 
téren lényegesen előbbre lép
tünk. Módosítottunk az anyagi 
érdekeltségen, az e munkát 
végzőknél minőségi prémiumot 
vezettünk be, megerősítettük a 
MEO-t, megszigorítottuk a 
mozdonyok és fődarabjaik át
vételét. S amíg 1981-ben 
nyolc, tavaly csak három tur
bó-feltöltő romlott el, az előző 
évi tizenöt fokozatkapcsolóval 
szemben pedig, csupán kettő 
okozott fennakadást a vona
lon. Igaz, a kiemelten figyelt 
mintegy hatvan hibaforrásból 
ez mindössze három, de a leg
több gondot okozták. 

Nyílt pályán 
- Miért blokkolnak le szin

te hetenkenti rendszerességgel 
a V43-asok? 

- A V43-asok forgóvázának 
leblokkolása, a fogaskerekek 
csapágyának összeolvadása mi· 
att 1964-től évente két-három, 
1979-ben már hét, tavaly pe
dig negyvenöt mozdony állt le 
és okozott fennakadást a for
galomban. Az okok kideríté
sére a MA V a Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézetet kérte 
fel (jó lenne, ha a tudományos 
igényű vizsgálatban a Ganz
MA V AG is részt venne). A ve
zérigazgatóság és a járműjaví
tó üzem szakembereivel kö
zösen vizsgálják a leblokkolás 
okait. Elgondolkoztató, hogy 
azok a járműjavítóban még 
nem is járt mozdonyok is el
romlanak, amelyeket egy-két 
éve helyeztek üzembe. Azt 
már tudjuk, hogy a csapágy 
akkor is összesül, ha a vonta
tási főnökségeken nem zsíroz
zák, de akkor is, ha túlzsíroz
zák őket. A kézi zsírzó - no
ha néhol használják - alkal
matlan erre a célra, az 
AURAS-készüléknél viszont 
használat közben nem mérhe
tő a bejuttatott zsír mennyi
sége. 

Az elsődleges hibaforrás 
mégsem ez - inkább a fogas
kerekek és a csapágyak elöre
gedése-kopása. A leblokkolt 
mozdonyok átlagos életkora tíz 

év, s mert átlagról van szó, a 
csapágyakat tehát nyolcéves 
korukban ki kell cserélni. Ta
valy ezt megkezdték. Am a fo
gaskerekeket is tízéves koruk
ban cserélni kell - az viszont 
korántsem egyszerű. Amíg 
ugyanis csapágy kapható 
svéd import! -, a hazai fo
gaskerék-gyártás rendkívül 
szeszélyes. Magyarán: fogaske
rékhiány van. (Ráadásul a 
csere költséges: egy mozdony 
fogaskerekeinek anyagára fél
millió forint, ehhez jön a 280 
munkaórát igénylő kiszerelés 
munkabére is. Évente száz 
mozdonyról van szó. Megfele
lő . megmunkálógépre is szük
ség volna - ma kisipari mó
don dolgoznak.) 

A krónikás, aki másfél-két 
évtizede es�tendőről esztendő
re megfordul a Kőbányai úti 
járműjavítóban, majd mindig 
hírt adhatott az élő-eleven 
munkaverseny tetszetős ered
ményeiről. A versenyszellem 
tavaly sem hiányzott az Észa
kiból; Tóth Gyula mondja: 

- Eredményeinkben benne 
van a szocialista munkaver
seny: az annak köszönhető 
nagyobb teljesítmény kilenc
venegyezer órát hozott. Két 
kommunista műszakot tartot
tunk, s azok - a KISZ-esek 
társadalmi munkájával együtt 
- további húszezer órát je
lentettek. 

Új vonás viszont: bár gaz
dasági munkaközösségek a Kő
bányai úton nem alakultak, de 
az üzem vezetése lehetővé 
tette, hogy aki akar, előzetes 
megállapodás alapján, a mun
kaidő után bent maradhat. 
Akire szükség van, az saját 
munkakörében dolgozhat. 
Mtntegy ötszá?Jan vállalkoztak 
rá: a túlóra szabályainak meg
felelően fizetik őket. Tavaly 
85 ezex:. órát dolgoztak. Emel
lett mellékfoglalkozásra is mó
dot találtak: műszakiak és fi
zikaiak - immár nem a saját 
munkakörükben - munkaidő 
után részt vállaltak a mozdo
nyok javításából. Hozzávető
leg 80 ember 17 ezer órát tel
jesített, s a teljesítménytől 
függően fizetik őket. 

Mit várnak -az új esztendő
től? A terv feszített: három 
százalékkal több feladatot 
tarbalmaz. Az üzem vezetői 
most azt javasolják: ne az el
képzelésekről írjunk - előze
tesen majd' minden tetszető
sebb, reménytkeltőbb -, ha
nem menet közben, a tények
ről. A tényekről, amelyek -
bíznak benne - eredmények 
lesznek .. . 

Földes Tamás 

A lakatosok egy M62-es dízel mozdony szekrényét javítják 
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Egy mozgalmas életút 

a végéhez közeledik 

Szabó Józsefet, a ves:zip
rémi körzeti üzemfónök.ség 
gazdasági üremfőnök-he
lyettesét iaz Ellnölk.i Tanács 
a Nagy Októberi Szociailis
ta Forra.dalllQm 65. évfor
dlulója a!'katllmából a, Munika 
Éooemrerud e2ü.sit fokozatá
val ti.ilntette kii. 

Ve52prémben besrooI.ge-
tütnk ,aiz őszes hajú üzem
főnök-helyettesseili. Szerén:y
�e jellllemző, hogy leg
szívesebben kikerübné ezt 
a párbeszédet. Azért a kér
déseimre és Babarczy Ar
pád párttitkár biztató sza
vaira lassan kialakul a 
négy évrtizedes mo�almas 
életpálya. 

- Mikor kerotte a Va5-

utat? - kérdezem. 
- 1942. szeptember 4-én 

itt Veszprémben kezdtem 
órabér-átalánydijais fc,rgal-

mi gyakornokk,ént 
mondja. - Voltam táv
írász, kocsifelíró, s 1943-tól 
három éven át Várpalotán 
szolgáltam térfelvigyázó
ként. Utána öt évig Veszp
rémben voltam térfelvigyá
zó. 

A tisztképző erecllményes 
ellvégzése után 1965-ig ok
tatótisztként segítette a 
vasuta� ,képzését, oovább
képzését. 1966-ba,n ál'lbmás
fánök-helyettes lett Veszp
rémben. Az iliemfőnókség 
me�ullJásától, 1978-tól, 
ga!'Ldasági heLyettes. 

- Beszélj a mozgalmi 
munkádról is! - szó.! köz
be Babairczy Airpád. 

- 1967-től, nyolc éven 
keresztül a vasutas-szak

szervezet központi vezető
ségének a tagjaként képvi
seltem a környék szervezett 
vasutasdolgozóit. Ugyan
csak nyolc évig voltam a 
városi pártbizottság tagja. 

Szabó Jómef 1953-tól., 12 
éven át .alapszervezeti párt
titkár s csúcsvezetőségi tit
kár js volt. J� :is tag
ja a Vlalsútüzemi pá,rtveze
tőségnek. Ötszörös kiváiló 
dol,gozó, a közlekedés ki
váló dclgozója és a Mun
ka ÉrdemrenKi bronz foko
zata kitüntetésnek is ,a tu
lajdonosa. 

- Meddig még? - kér
dezem. 

- Alig 20 hónapom van 
hátra a Il(Y'U�díjig. Ahogy 
magamat :ismerem, kevés 
ctlyan .rua,p illesz a eyugdíja
ZlásQnl ultáfn., hogy az uno
káimrnail nem jövők ki a 
veszprémi vas.útálllllomás.m. 

Sz. Jakab István 

Ha megtorpan ai elegyóramlás 
Balástyán üresek a vágányok 

A harmadik vágányon az 
első magyar hidraulikus dízel
mozdony egyik pé1dánya áll
dogál, a háta mögé „kötött" 
paiklivaL Olyan tolatósfélének 
pézem. 

- Igen, ez a Szegedtől Kis
telelkig közlekedő menetká
nyítói t'artalékmenet. Előbb 
�zemből bejön a miskolci 
gyors, majd utána ők men
nek - tudatja Giliczai Antal, 
a balástyai szolgálattevő. Az
tán mentegetőzve hozz,á teszi: 
- Én ugyan Szegedről jöttem 
helyettesíteni, de azért jól is
merem az itteni körülménye
ket. Most pillanatny'iJag csend 
van, az nem természetes, hogy 
valamennyi vágány szabad le
gyen. A vonal Kiskunhalason 
J:ceresztül közvetlen kapcsola
tot biztosít . Kelebia-Záhony 
)tözött. Ha va1a.mely,i,k idny
bain megtorpan az e1egyáram
lás - ez gyakran előfordul, 
- s az állomá:s()lk telítődnek., 
;Bf!lástyára biztosan eldugnak 
ket vona,tot. Ezek aztán vár
nak napdkat, heteket, vagy 
akár egy hónapot is, amíg el
viszik őket. A helyi feladás 
;5zezonjellegú, a betakarítások 
,idején j�entősebb. Tíz terrne
lószövetlkezet raikodiik itt, leg
nagyobb szál.liíttatók Forrás
){út és Üllés. A MEZŐKER, 
amelyik sokáig vezette a lis
tát, most alig hoz árut a vas
útra. A magyarázat persze ké
zenfekvő. A termelOOt rájöttek, 
hogy jövedelmezőbb a közvet-

len értékesítés, mint eladni az 
/irut egy fiktív gazdálkodást 
végző vállalatnalk, amelyilk 
imérért vesz és for.intért ad 
toválbb. Ez vona1lkozik mind a 
hazai, mind az exportforga
lomra. 

.Ami a személyszállítást il
letli, nJapközben alig vár vala
kíi vonatra, a reggeli órá'1�lban 
viszcmt ren1geteg az utas. Sze
gedire sokaini mennek, rész
ben a munkálba1árók rés:zfuen 
a piacoz&:. A vidém'ek kiter
jedt a tanya,világa, ahol a 
m:gélih7tés egyik formája 
meg mmdig a földművelés. 

- A jövőben számítunk a 
személyforgafom kismértékű 
növekedésére, hiszen január 
l -től, a kiseb'b vállaJ.atok meg
vontáik az utazási hozzájáru
lást - folytatja a szolgálat
tevő. - Akik ezutá.n is a vá
rosba járnak dolgozrni, nyilván 
a vasutat részesítik előnyben. 
Sajnos a környék vasút-VO
,LÁN viszonylaitálban ész,reve
,hető, hogy a két közlekedési 
:válllalat nem kiegészíti egy
mást, hanem konkurrál. Példa 
rá ez az állomás. A közeli 
műúton van auWbuszfor.ga
lom, a buszok azonban nem 
állnak meg, holott a falu ide 
két !kilométer. ,A VOLAN a 
nagyobb pénzt hozó távolsá,gi 
tiáratok mellett a kétforintos 
üzlettel nem nagyon törődilk, 
pedig a rövid uitazásokira is 
volna igény. 

T. Z. 

Segítőkész újítási ügyintéző 
Bene Istvánnal, a nyíregy

házi körzeti üzemfőnökség 
ügyintézőjével a vontatási 
üzemegység egyik irodájában 
találkoztam. 1974 óta foglalko
zik az újítások ügyintézésével. 
Az üzemfőnökség 1982. első 
félévében - az igazgatóság 

által hirdetett újítási verseny
ben - a harmadik helyezést 
érte el. Ez a silker többek kö
zött neki is köszönhető. 

- A vers'eny kiírása után 
szakszervezeti bizottságun'k ki
bővített ülést tartott. amelyre 
meghívtuk a szocialista bri
gádok v.ezetőit, az újítókat, az 

egyszemélyi elbírálót és az 
. újítási felelősöket is - mond

ja. - A tanácskozás után sen
ki sem maradt tétlen. Felkel
tettük a dolgozók érdeklődé
sét, bátorítottuk őket az újí-

tásra. Tények bizonyítják, 
hogy erőfeszítésünk nem volt 
hiábavaló. 

Bene István az újítási moz
galom fellendítése érdekében 
többet tesz az egyszerű ügyin
tézésnél. Naponta végigjárja 
a műhelyeket, és megkérdezi 
a dolgozókat, hogy van-e új 
elgondolásuk, ötletük. Lemegy 
a szerelőaknába is, ahol ét

deklődésére a lakatosok elma
gyarázzák, hogy mivel lehet
ne termelékenyebbé tenni a 
munkát. Ezt le- kell írni és 
rajzolni, de a kétkezi munkás 
erre sokszor nem hajlandó. 
Bene István azonban nem kö
zömbös ember. Azonnal leül 
az írógéphez, és megfogalmaz
za az újítás, ötlet lényegét, s 
ha szükséges, rajzot is készít. 

Fülöp Jómefné 

MAGYAR VASUTAS 

KörzetÍ üzemfónökség MÍskoleon 

Kocs ·re1•d,;;�dh és sa,·usol.. 
'csatája .a re11de�ö en 

Az idei tél ugyancsak 
mostohán bánt a gyere
kekkel és a sísportok ked
velőivel. ,, Tavasz a télben! .._,. 
Mi jöhet még ezután?!" -
mondogatták gondterhel
ten egymásnak az embe
rek. A meteorológia érde
kes statisztikákkal bizonyí
tott: 100-200 éve nem volt 
ilyen meleg decemberben 
és januárban. Kinyíltak 
egyes virágfajták, csődöt 
mondott a költöző mada
rak érzékeny jelzőrend
szere és a márciusi hideg
re gyanakodva féltettük a 
vetéseket. Mintha f elbo
rult volna a természet 
egyensúlya. .,A kutya nem 
eszi meg a telet!" - ér
veltek az öregek. 

. ,,rl' 

- f_ 

-
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Az ,idén már bizonyára 
nem készülnek .,havas" ripor
tok. az újságírók nem számol
hatnak be emberfeletti küz
delemről, helytállásról hócsa
tá�ról - gondoltuk. D� a ter
meszet most is szolgált meg
lepeté�sel, szeszélyes tréfával. 
Februar 6-án egy láthatatlan 
kéz széttépte az egek szürke 
dunyhafelhőit, és sűrű, puha
pelyhekben szakadt ránk a 
hó. 

A rakodógép segítségével a peronokról gyorsan vagonokba kerül a hó 

Munhában 

a hóolvas§tÓ 

A miskolci rendezőben ezen 
a vasá.rnapon üzemszünet volt. 
A hó belepte a váltókat, vago
nokat, és hétfőn reggelre már 
megbénult a teherforgalom. 
Mozgósítottak mindenkit a ta
karításra, de ennek ellenére 
az első kocsi csak tizenhárom 
óra tíz p,erokor göroüllhetett 
le a gurítóról. 

Február 8-án, kedden reg
gel sűrű hóesésben szállok le 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
a 6402-es gyorsról. A vágá
nyok között lapátokkal felsze
relt vasutasok serénykednek, 
távolalbb peclli,g egy rakodógép 
pőrekocsikra pakolja a he
gyekké duzzadt havat. Ami
kor megtelik, a hóvonatot ki
húzzák ,valahová a tárolóba 
és megszabadítják ter,hétől. A 
személypályaudvaron zavar
talan a forgalom, a vonatok 
nem !késnek. 

Gávay Pál üzemfőnök ag
godailmas aTccal tek,inget ki 
irodája ablakán. 

- Sűrűn esik a hó az egész 
vonalon - mondja. Ha 
nem csendesül, a rendező is
mét bedöglik. Néhány elektro
mos váltó már most felmond
ta a szolgálatot. Tizenkilenc 
pályamunkás küszködik a hó
val, de nem győziJk a mu n
kát. 

Percenként jelez a kulcsos 
telefon, a főnök intézkedik. 
Most az a legfontoS1a1bb, hogy a 
rendező le ne álljon. Dolgozik 
a nagy teljesítményű hóol
viasztó gép is. 

- A repülómotoros gépet 
már nem használjuk - tá
jékoztat Gávay, amikor lete
szi a telefont. - Sokat fo
gyasztott, ezen kívül tűz- és 
balesetveszélyes volt. .Olyan 
erővel dolgozott. hogy a ka
vicsot harminc méterre is 
szétszórta. Géppisztolylöve
dekként pattogtak a kövek, 
a,blakokat törtek be. A jelen
legi kisebb teljesitményű, de 
azért megbízható. 

- Most készíthet „havas" 
riportot, időzíteni sem lehe
tett volna jobban a látogatást 
- folytatta ismét egy telefon_ 
beszélgetés után. - f;rdemes 
elmenni a rendez.óbe, de nem 
lesz könnyű dolga. A hó 
majdnem térdig ér. 

A§ irányító

toronyban 

Vállalom az elakadás ve
szélyét és Koncz Zoltán 
üzemfőnökhelyettessel, vala
mint Papczun Lászlóval, az 
szb közgazdasági !bizottságá
nak vezetőjével útnak indu
lunk. Letaposott, keskeny csa
páson haladunk egymás után. 
Szakad a hó, a szél szembe 
fúj. Csúszkálunk, egyensúlyo
zunk. A síneket nem látni, 

A fél lábszárig érő hóban ne
héz a kocsirendezők munkája 

(Szatmári János felvételei) 

mintha fehér takaröval borí
tották volna be az egész pá-
Iyauavart. 

- Már nem is emlékszem, 
mikor volt erre ilyen nagy hó 
- jegyzi meg Koncz Zoltán. 

Szerencsére a személypá
lyaudvaron 64 elektromos fű
tésű váltó van, amely elol
vasztja a havat. De ha hatvan 
kilométeres sebességű széllel 
jön a hó, az elektromos vál
tó is üzemképtelen lesz. Most 
még nincs baj. 

Apró szigetekként feketéllik 
az el'eiktromos váltak környé
ke. Ott ,ruincs S7.lülkség a pálya
munkásokra. Előttünk maga
sodik a betonból készült. úgy
nevezett dominó forgalmi irá
nyító épület tömbje. Megláto
gatjuk az irányítókat a leg
felső emeleten. Itt van a sze
mély- és rendezőpályaudvar 
f orgalmnirányításCÍl1l<Lk agy
központja. Ezt a korszerű 
központot 1966-ban építették 
36 millió forintért. Benyitunk 
a műszerekkel, telefonokkal 
zsúfolt, félkör,ben üvegfalú te
rembe. Igazi nagyüzem van. A 
wld szán� rendezői asz,tal fény
csíkokkal határolt mezői előtt 
Fekete Erzsébet forgalmi szol
gálattevő és Juhász Imre ren
dez,ői asztJalkeze1ő áÍl. Figye
lik a villogó vörös csíkokat, 
kezelik a központi állítású 
váltókat. Gaskó István rendel
kező szolgálattevő le sem ve
szi fülérol a telefont. Egy ol
dalfülkében személyvonat in
dulását közlik az utasokkal. 

Itt nem kötelező az 
egyenruha - mondja {{oncz 
Zoltán, látva az ingujjra vet
kőzött fiatalembereket. és a 
feszes „macskanadrágban" 
dolgozó Erzstkét. - 169 bekö
tött váltót irányítanak innen. 
Ezen kívül �z itt levő rádió 
segítségével mil!lJden villamos 
mozdony vezetőjével kapcso
latot teremthetnek. 

- Már akadoznak a rende
zői váltók - jegyzi meg Gas
kó István., 

Lassul az elegyrendezés; 
lesz dol,ga a szerelői ügyelet
nek is. A ,nagy figyelmet, 

koncentrálást igénylő feladat 
miatt ebben a teremben hat 
órát dolgoznak a vasutasol<:. 

- Teg,naip egy házaspár tel
jesiített itt szolgálatot: Bene
dek Zoltán és a felesége -
jegyzi meg az üzemfőnökhe
lyettes. - A feleség volt a 
rendelkező, a férj az asztal
kezeló, tehát az asszony pa
rancsolt. Munka közben ez 
nem okoz konfliktust .. . 

lle„ansot 

res§ a tél 

A kellemes melegben meg
száradt a kabátu,nk. de nem 
szemlélódhetünk tovább, foly

Miskolcon 1981. július 1-en 
'alakult meg az üzemfőnök
ség. Gévay Pál, Vincze Ká
roly szb-titkár társaságában 
az eddigi taipaszbaLaitolcról be
szél. Az üzemfónökség több 
mint négyezer dolgozójálval a 
legnagyobbak közé tartozik. 
Legfontosabb feladata az ipa
ri nagyüzemek szállítási igé
nyeinek kielégítése. Tavaly a 
rendező nem érte el kapacitá
sának a határát. 12,6 millió 
tonna árut szállítottak: Ez lesz 
az idei terv is. 

A§ áts§@r„e§és 

tapas§talatai 

tatjuk utunkat. Az egyik őr- Az üzemfőnökség elő
hely eresze alatt öt-hat pá- nyeit nem lehet csak a szá
lyamunkás szárítkozik. mok tükrében vizsgálni -

- Atázott a kabátunk, nad- mondja. - A teljesítménynek 
rágunk - magyarázza Bor- a hatékonyságnak sok össze: 
bély Lajos munkavezető. - tevője van. Mi elsősorban a 
Úgy látszik, revansot vesz a belső kocsimozgások felgyor
tél. Hetven-nyolcvan váltót sítására törekedtünk. Bele
kell kit1sztítanunk, kaparóval, szólhatunk a hozzánk tartozó 
seprűvel, de alig győzzük a állomások kocsiirányításába 
munkát. Amikor a végére a tartalékmozdonyok jobb ki� 
érünk, kezdhetjük elólről. használásába stb. Tehát nőtt 

- 1962-ben volt ilyen nagy az operativitás. Javult a ko
hó - jegyzi meg Kiss Miklós csiellá,tás is. A felvételre je
pályamunkás, aki 34 éve dol- lentkező munkaerőt oda irá
gozik a pft.-nél. - Harminc nyítjuk, ahol a legnagyobb 
irányvágányon kéziállítású szükség van rá. A peremállo
váltók vannak, a kocsirende- másokon megszűnt az elegy
zők is küszködnek ácsorgás. sokat javult a kap-

Fónagy Sándor k>latás'veze- csolat a forgalom és a vonta
tó és társa, Zalatnai Ferenc tás között. Természetesen az 
kocsirendező gumicsizmában állomásfőnököket hagyjuk ön
t,apo.s,sa a néhol térdig érő ha- állóan dolgozni. 
vat. Az egyik kezükben zász- _ A reggeli felolvasásokon 16, a másikban kaparó. 

- Lassult a forgalom, de - folytatja az üzemfónök -
ilyen körülmények között ez a forgalomnál dolgozókon kí
nem is csoda - mondja Fó- vül rés,zt vesz a tartialoélkmoz
nagy Sándor. - Váltóállítás dony vezetője is, és 'köz:vetle
előtt ezzel a kaparóval meg- nül tájékozódhat •a forgalmi 
tiszt!tjuk a sínt a rátapadt hó- helyzetről. Az átszetvezés 
tól. és csak utána állíthatunk u�án azt tapasztaltuk. hogy 
váltót, de még így is kétszer nott a kezdeményezőkészség 
akkora erő szükséges hozzá. és a vasutasok jobban .becsü
Sajnos a mozdonyrádiót ja- lik egynnás munkáját. Erősö
vítják, ezért most ez a segéd- dött a vezénylési fegyelem is. 
eszközünk is hiányzik. Csak - Az idén minden vasárnap 
ketten vagyunk és bizony na- éjszaka gurítási szünetet tar
gyon kell figyelni, mert ilyen tottunk, hiszen a vállalatok a 
körülmények között baleset- hét végén nem rakodnak -· 
veszélyesebb a munka. kapcsolódik a beszélgetésbe 

- Kaptak már védőitalt? Vincze Károly szb�titlkár. -
- Ma még nem! E;Zálta} lehetővé vált, hogy a 
- Hogy lehet az? Hiszen pihenonapok>at kiadjuk. Sajnos 

kiadtuk a rendelkezést! _ nálunk is nagy gondot okoz a 
mondja ingerülten Koncz Zol- létszámhiány. Kellene.még öt
tán. - Azonnal intézkedem! ven kocsirendező, 158 jegy
- és · már szalad is a közeli vizsgáló és több sarus. Szak
őr,helyre telefonálni. szervezeti bizottságunk is min-

Gyalogolunk tovább a gu- den erővel igyekszi,k eleget 
rítódomb felé. Erre már nehe- tenni az átszervezés utáni 
zebb haladni, nincs kitapos<>tt szigorúbb követelményeknek. 
út. A saruzási körzetben két �r;� at;!�et
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sarus csapatvezető és hét sa- 0 
ruállító dolgozik. Éppen gurí- zottság munkáját 16 főbizal
tás van. Lomhán mozognak az mi, 180 bizalmi és 77 ta,gú bi
irányvágányok között, a hó zalmi testület segíti. Az állo
nehezíti a haladást, a kocsik másfőnököknek és részlegve
is lassabban gurulnak. Ker- zetőknek a főbizalmi a part
tész András sarus négy vá- nere. Sokat javultak a munka

gányt ,,fog". módszeremk, de hátráltaitj,a 
- Ilyenkor 10-12 méterrel • az_ előrehaladást,. hogy sokan 

előbb rakjuk le a sarut. mert meg nem KÜF-szmten gondol
nagy a tapadás _ magyaráz- kodnak. Több csoport nem 
za. - Néha homokozzuk is a az arra legalkalmasabb mun
sínt. de most nincs értelme. katársát választja meg bizal
A hó úgyis lemossa. A kocsik minak, és a testületben sem 
is lassabban gurulnak, fogja a mindig a legrátermettebbek 
hó. képviselik a közös érdekeket. 

Gurul egy négytengelyes A jövőben ezen szeretnénk 
vagon, a sarusnak mennie változtatni. 
kell. Mi is indulunk vissza Amikor este ismét vonatra 
az üzemfőnökségre. A hó vi- szálltam, már olvadt a hó. A 
gasztalanul esik. útközben is- rendezőben ismét a szokott 
mét találkozunk a kis tolató ritmusban dolgozhattak a vas-
csapattal. Éppen forró teát utasok. 
töltenek nekik egy kannából. Kaszala Sándor 
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Sok a hátrányos helyzetű dolgozó Szép hivatásra készülnek 

A debreceni építési lőnökségnél 
nehéz a segélyezési bizottság dolga 

Beszélgetés a kereskedelmi oktatótiszti 
tanfolyam négy hallgatójával 

A MA V Tisztképző és To
vábbképző Intézet nyolchetes, 
bentlakásos kereskedelmi okta
tótiszti tanfolyamának 32 hall
gatója van. Közülük 24 a nő és 
8 a férfi. Ez is mutatja, hogy 
az oktatótiszti munkaterület is 
mindinkább elnőiesedik. 

öt-hat napot Gyula állomáson 
is oktatok. Személy- és áru
pénztárosokat, raktárnokokat, 
jegyvizsgálókat készítek fel 
vizsgára. Már jó ideje a vasút
nál dolgoztam tartalékos be
osztásban, amikor a vésztői 
üzemfőnökség alakulásakor 
felkértek erre a munkára. A 
tisztképző elvégzése óta sokféle 
munkakört ismertem már a 
vasútnál, így hát szívesen vál
laltam. Nem bántam meg, bár 
az oktat6tisztek nincsenek 
megfizetve. Én 4300 forintot 
keresek. Ezenkívül a kiutazá
sokért és az ellenőrzésekért 
havonta maximum 300 forin
tot kaphatok. Ez az összeg 
azonban csak akkor jár, ha az 
adott hónapban az utazásaim 
száma elérte a 13-at. Ellenkező 
esetben csak az arányos töre
dékét kaphatom. Sok fáradsá
got, áldozatot és folyamatos 
tanulást kíván ez a munka, de 
szívesen csinálom. 

Korábban kereskedelmi 
hivatalnokként dolgoztam. Ere
detileg nem engem jelöltek az 
oktatói munkára, aztán mégis 
rám esett a választás. Nem 
bántam meg, hogy elvállaltam. 
Nehéz, de csodálatosan szép 
munka ez. A tanfolyamon az 
első hét volt a legnehezebb. 
Akkor bizony késő éjszaka is 
tanultam, nehogy szégyent 
valljak. 

Az alapszervezeti gazdasági 
felelősök a megmondhatói, 
hogy milyen sok szakszervezeti 
tag vélekedik még ma is úgy: 
a szakszervezet azért van, hogy 
segélyt adjon. Különösen azo
kon a területeken osztják az ef
féle egyoldalú nézeteket, ahol 
az elmúlt években nagy válto
zás volt a munkaerő-struktúrá
ban. Közéjük tartozik a debre
ceni építési főnökség is, ahol 
Major Imréné gazdasági fele
lőssel, munkaügyi előadóval 
beszélgettünk segélyezési mun
kájukról. 

Nem jut mindenkinek 

- Oszintén szólva nem pa
naszkodhattak dolgozóink az 
elmúlt évben, mert az eredeti
leg tervezett 125 ezer forint 
vállalati és szakszervezeti bi
zottságunk segélykeretéhez az 
építési főnökségek szakszerve
zeti bizottságától további 42 
ezer forintot kaptunk. Még így 
se tudtunk mindenkinek adni. 
Ennek okát a,bban látjuk, hogy 
a főnökségen dolgozók között 
a hátrányos helyzetű dolgozók 
és cigányok aránya meghaladta 
az ötven százalékot, akiknél az 
évenként jelentkező szülési se
gély összesítve annyit tesz ki, 
mint más alapszervezetek 
egész évi segélykerete. S ak
kor még beiskolázási, szociális 
és egyéb segélyekről nem is 
beszéltünk. Tudom, hogy a töb
bi dolgozóra nézve hátrányos, 
hogy más építési főnökségi 
alapszervezet 65 forint1fő se
gélykeretével szemben a mi 75 
forint/fő értékünk már így is 
magasabb, de a 42 ezer forint 
segítséget a középszervünktől 
is éppen a munkaerő-összeté
telben jelentkező változások 
miatt kaptuk - tájékoztat a 
gazdasági felelős. 

Meg,tudtwk azt is, hogy 
a múlt év szeprr,embenében 
a debreceni építési fő-
nökség sziakszervezeti bi-
zottságától közel kétszázan 
kértek beiskolázási segélyt_ A 

segélykérelmek 780 (!) gyereket 
érintettek. Természetesen min
denki nem kaphatott. A segé
lyezési bizottság a körültekintő 
elemzés után csak negyven ké
relem teljesítését hagyta jóvá. 

- Megjegyzem, főnökségünk 
az elmúlt évi terveit ezzel a 
munkaerővel is túlteljesítette! 
Eitől függetlenül minden kérel
met alaposan megvizsgál a bi
zottság. Még a legnagyobb kö
rültekintés ellenére is előfor
dul, hogy a segélyezettek közül 
- igaz elenyésző arányban -
néhány napon belül egy-kettő 
megszünteti a munkaviszonyát. 
Sokszor az is kilépéssel fenye
getőzik, aki nem kap. Termé
szetesen, ezzel nem tudnak 
ránk hatni. Főnökségünk dol
gozóinak többsége így is hátrá
nyos helyzetbe kerül a segé
lyezés szempontjából. Másfél 
évtizede szorosabb kapcsolat
ban vagyok a szakszervezeti 
gazdasági munkával, de a se
gélyezési munkát ilyen nehéz
nek még nem láttam. Sokszor 
mondunk ugyan a megalapozat
lan igényekre nemet, de tud
ja, az igénylőnek ez nem min
dig elfogadható válasz. Törtük 
már a fejünket, mi lenne a he
lyesebb elosztási elv, úgy lát
juk, hogy a bizalmicsoportnak, 
s magának a bizalminak kell 
jobban a sarkára állni, hogy az 
elosztás igazságosabb legyen -
vélekedik Majorné. 

Sok múlik a vezetőkön 

A debreceni építési főnöksé
gen az dgazolatlan hiány
Z&St a segéllye.zésibál ikdzá
ró oknalk: tekintik, de 
mint megtudtam, a va
lóság .sokkal összetettebb. 
Olykor előfordul, hogy a mun
kaidő-nyilvántartási lapon a 
hiányzást, igazolatlan távollé
tet nem tüntetik fel a vezetők, 
mert ez is prémiumcsökkentő 
tényező. A hátrányos helyzetű 
rétegben az sem ritka, hogy -
miután a havi fizetésekből kis 
részletekben levonták a tüze-

lőjegy árát - potom pénzért 
elkótyavetyélik, s utána men
nek az szb-re, s kérik a tüzeló
segélyt. Természetes, hogy 
ilyen esetben elutasító a vá
lasz. Mindenes volt 

Azt már Széles Károly igaz- Kazai Lászlóné, a kazincbar-
gatótól tudóm, hogy az alapve- cikai körzeti üzemfőnökségtől 
tő problémát a hátrányos hely- érkezett a fővárosba. Eddig 
zetű rétegnél abban látják, tartalékosként végzett kereske
hogy a családi pótlék alapjául delmi munkát. 
megállapított 21 naptári nap - Amolyan mindenesként 
nem a legszerencsésebb. tartanak számon - kezdi a be-

- Helyesebb lenne ezt az ér- szélgetést a fiatalasszony. 
téket 18 munkanapban megál- ·Ha valaki megbetegedett vagy 
lapítani, mert némelyikük már szabadságra ment, nekem kel
olyan rafináltan tudja, hogy lett helyettesíteni. Szerencsére 
mikor kell újból munkára je- többé-kevésbé csaknem min
lentkezni. A kassai építési fő- den Gcereslkedelmi anunkak.ört 
nökségen dolgozó kollégáktól ismerek. Legjobban a fuvaro
tudom, hogy Csehszlovákiában zásszervezést szerettem. Izgal
sem naptári napban, hanem mas feladat volt a vállalatok
munkanapban határozták meg kal rendszeresen tartani a 
a családi pótlékra jogosultság kapcsolatot és felelősségteljes 
alapját. Ez ösztönzőbb és a sa- munka a fuvarpiackutatás is. 
ját fajtájuk is ezt látná helye- - Hogyan került a tanfo-
sebbnek, s ennek a minap el- lyamra? 
hangzott cigányfórumon han- · - Amikor a tisztképzőt el
got is adtak. Mert a jelenlegi végeztem a főnökségen el
gazdasági helyzetben, a humá- mondtam' hogy szívesen részt 
numnak is szorosabb határt vennék egy oktatótiszti tanfo
k�lle?e . szabnu�k - így a fő- lyamon. Már a nyáron szóltak, 
nokseg 1gazgatóJa. hogy hamarosan beiskoláznak. 

Igaz, a nyolc hét intenzív ta
Megéri-e a támogatást? nulást kíván, de csak így lehet 

lépést tartani a változásokkal. 
- Itt az iskolában, mire kell 

fordítani a legtöbb energiát? 
- Számomra a pénztárszol

gálati tudnivalók elsajátítása 
jelentette a legnehezebb fel
adatot. A folytonosan változó 
árudíjszabások nyomonköveté
se nem könnyű. 

Előnyös helyzetben 

A nöknek fárasztó 

Kabai Gábornét a püspökla
dányi körzeti üzemfőnökségtől 
küldték Budapestre. 

- Kereskedelmi hivatalnok 
vagyok. Munkahelyemen a 
kárjegyzőkönvve�kel foglalko
zom. Szeretem, amit csinálok, 
és eszembe sem jutott, hogy 
oktatótiszt legyek. Telefonon 
megkérdezték tőlem, eljön-
nék-e tanfolyamra? Igent 
mondtam, mert megtisztelte
tésnek éreztem, hogy a főnök
ség engem választott. Akkor, 
amikor igent mondtam, nem 
gondoltam, hogy azonnal meg 
kell válnom a korábbi mun
kámtól. Amikor legutóbb ott
hon jártam,, már hallottam, 
hogy az utódomat is kinevez
ték. Valahogy túlságosan gyor
san történt minden. 

- És most hogyan tovább? 

- Az csak fokozza az ellent
mondásosságot, hogy több 
olyan dolgozónk van, aki a 
gyerek szüleinek szabadság
vesztése miatt az unoka után 
is kapja a családi pótlékot -
vette vissza a szót Major Imré
né. - Sőt, volt olyan eset, ami
kor egyik dolgozónk a nagyapa 
után is felvette a 2000 forint 
vszt-temetési segélyt, az 1200 
forint ŐT A-segélyt, s mivel ő 
temettette el, még külön 800 
forint szb-segélyt is kapott. De 
ugyanez a dolgozó néhány hét
tel előbb a beiskolázási se
gélyt is megkapta. Hogy meg
éri-e nekünk ennek a hátrá
nyos helyzetű rétegnek az ilyen 
mértékű támogatása, az más 
kérdés. 

A 27 esztendős Turbucz Sán
dor már közel két esztendeje 
oktatótisztként tevékenykedik. - Még nem tudom. Valószí
Csiszolt beszédén, szakmai hoz- nűleg Püspölkladányba tkell 
záértésén látszik: nem múlt el majd átjárni oktatni. Ennek 
nyomtalanul ez az idő. nem örülök túlságosan, mert 

_ Valóban előnyösebb hely- Karcagon lakom, és ott is dol

Orosz Károly 

zetben vagyok, mint a többi gozom. 
hallgató, hiszen a munkám so- - Hogyan viseli el a család 
rán találkoztam már azokkal a a távollétét? 

Péntekenként az előadások 
után húsz perc jut arra, hogy 
elérjem a Pécsre induló vona
tot. Ott vár a család. Férjem 
és két kisfiam. Aztán náh.mk is 
kezdődik a hétvégi műszak. 
Rendbe 'kell tenni mindent, 
hogy a következő hét elején 
nyugodtan térhessek vissza az 
iskolába. De megéri a fáradsá
got, hogy továbbra is azt csi
nálhassam, amit szeretek. 

Jó az ellátás 

- Elégedettek az ellátással? 
- A nők az Északi Járműja-

vítóban kaptak szállást. Ké
nyelmes, kulturált környezet
ben pihenhetünk. Reggelit és 
ebédet a Dob utcában kapunk, 
vacsorázni a Keleti pályaudvar 
éttermébe járunk. 

- Igaz, sokat kell utazgatni, 
de azért így is a vacsora a nap 
fénypontja - veszi át a szót 
Kabainé. - fz1etesen és váLto
zatosan főznek a Keletiben. 
Már öt hete vagyunk Pesten, 
de még nem volt kétszer egy
forma étel vacsorára. Ezért kö
szönettel tartozunk. 

- A férfi hallgatók szállása 
a város központjában van -
mondja Turbucz Sándor -. 
A mikor csak tehetem, színház
ba megyek. Már voltam a Ma
dáchban, a Nemzetiben és a 
Tháliában. Igazán sok kelle
mes élménnyel gazdagodtam. 
Itt az iskolában is akadt né
hány vidám program. Jártunk 
Sturovóban, ahol a közös ha
tárállomás munkájával ismer
kedhettünk meg. Legközelebb 
pedig Pécsre megyünk, ahol az 
oktatási központot nézzük meg. 

a 

A munkahelyek felelőssége 
SZET-es fiatalok kiválasztásában 

problémákkal, ismerete1ckel, - Nehezen. Kisfiam és a 
amelyekről itt tanulunk. Még- férjem nagyon várja, hogy vé
sem mondhatom, hogy szá- get érjen a tanfolyam. Hét
momra fölösleges ez az oktató- közben itt Pesten intenzíven 
tiszti tanfolyam. Ellenkezőleg. tanulok, hét végén pedig ott
Segít eligazodni: melyek a hon vár a mosás, takarítás, fő
súlyponti kérdések ebben a zés. Ez bizony eléggé fárasztó. 
szakmában. Számos friss in- Kiefer Hermanné már 23 
formációval gazdagodtam. Ez esztendeje dolgozik a MA V
nagyon fontos, hiszen tapaszta- nál, a pécsi körzeti üzemfőnök

Lassan a végéhez közeledik 
a._nyolchetes tanfolyam. Kezdő
diik a vi.zsgaidőszalk. Ki-kd ké
pessége és tudása szerint 
igyekszik majd helytállni. A 
beszélgetésekből azonban ki
derült, hogy nem tanúsít min
den hallgató egyforma érdek
lődést az oktatási munka iránt. 
Ez is azt bizonyítja, hogy az. 
üzemfőnökségen nem jártak el 
elég körültekintően a hallga
tók kiválasztásánál. 

Immár tíz esztendeje, hogy a 
30 éven aluli szakmunkás fia
talok megpályázhatják a to
vábbtanulást, a főiskolák, 
egyetemek nappali tagozatán. 
Igaz, a pályázat szigorú felté
telekhez kötött, ezek a felté
telek azonban a jó helytállás, 
az eredményes tanulás érdeké
ben szükségesek. Az elmúlt tíz 
esztendő alatt, a vasút terüle
tén mintegy százan vettek részt 
az előkészítő tanfolyamokon, 
1981-ig ötvenöten ténylegesen 
is megkezdték egyetemi, főis
kolai tanulmányaikat, húszan 
pedig már diplomás szakem
berként tértek visza munkahe-

. lyeikre. 
Az 1983/84-es tan.évben - a 

SZOT a TOT-tal, a KISZ KB
val és az illetékes főhatósá
gokkal együttműködve - is
mét kijelölte azokat a nagy
vállalatokat, amelyek a szak
munkásaikat egyetemi, főisko
lai előkészítő tanfolyamokra 
küldhetik. A közlekedési tár
cán belül a Magyar Államva
sutak - mint a tíz év alatt 
mindig - ismét a kijelölt vál
lalatok között van. A pályázók 
jelentkezési határideje: már
cius 30. 

Körültekintőbben 

Sz6rád Antalnéval, a MÁV 
Vezérigazgatóság Ok

0

tatási Osz
tály vezetőjével arról beszél
gettünk, hogy a tíz év tapasz
talatai alapján mire kell na
gyobb gondot fordítaniuk a 
munkahelyeken. 

- Mindenekelőtt a pályázati 
lenetőség széles kürű ismerte
tésére - mindja az osztályve
zető. - Arra, hogy az igazga

tóságok terüle_tén, valamennyi 
üzem és szolgálati főnökség 
tájékoztassa a 30 éven aluli 
szakmunkásokat, a továbbta
nulási lehetőségről. Ha a fiata
lok nem véletlenül szerzik ér
tesüléseiket, hanem azt tapasz-

talják, hogy a kérdéssel a sze
mélyzeti, oktatási előadók kö
rültekintően, és felelősségtelje
sen foglalkoznak, akkor maguk 
is nagyobb jelentőséget tulaj
donítanak a továbbtanulásnak. 

A vezetők feladata 

- Mit kell szem előtt tarta
ni a pályázók kiválasztásánál? 

- A pályázók követelmény
rendszerének vizsgálata fontos 
politikai feladat. E:ppen ezért 
az előkészítő munkában, a gaz
dasági és mozgalmi szervek 
öszehangolt együttműködése 
szükséges. Néhány esetben a 
katonai szolgálat, illetve a 
szakmai gyakorlati idő figyel
men kivül hagyása nehezíti a 
jelentkezők jogosultságának 
bírálását. Az ilyen problémák 
tisztázása hosszadalmas, sok 
időt igényel és felesleges mun
kát okoz. A gazdasági vezető 
- a személyzeti és oktatási ap
parátus segítségével - a fia
tal dolgozó példamutató mun.: 
kavégzése, rátermettsége, ta
nulási készsége alapján ösztö
nözzön. A KISZ-szervezet 
mondjon véleményt a jelentke

hívni a figyelmet arra, hogy a 
tanulás sok lemondással, sza
badidőelvonással jár. Az áldo
zatvállalás - amely egyúttal 
kitüntető elismerés is - né
hány év múlva gyümölcsöt ér
lel. Jó példa erre a már vég
zett húsz diplomás. 

A bes:l'Jélgetés során a mun
kahelyi vezetők hansúlyozzák: 
a fiatalok nem maradnak ma
gukra. Problémáilklkíal továbbra 
is bizalommal fordulhatnak a 
munkahelyi vezetőkhöz, •hiszen 
visszaváinják őket. Bölcsődei, 
óvodai elhelyezés, üdülési igé
nyekben eddig is segítséget 
kaptak a kérelmezők. Termé
szetesen a fiataloknaik azt is 
tudniuk kell, hogy a munka
hely előlegezi a bizalmat, vál
lalja az anyagi terheket, de 
ezt az egyetemi, főiskolci évek 
alatti leLlctismeretes tanulással, 
aktív közösségi magatartással 
ki kell érdemelniük. Ha a je
lentkewk lkörul a mun!kahely 
vezetőinek, személyzeti, okta
tási előadóinak sikerül kivá
lasztani az arra érdemeseket, 
tudatos, tervszerű tanulásra 
ösztönözzenek. 

ző társadalmi aktivitásáról, a Közgazdászok előnyben 
szakszervezeti bizottság pedig 
vizsgálja meg a családi körül- - A MA V az első öt vállalat 
ményeket. között volt, amelyek 1973-ban 

- SajnÓs, - bár ez termé- élhettek ezzel a lehetőséggel. 
szetes - minden esztendőben • Tíz év alatt a legtöbben a mű
vannak sikertelen felvételizők szaki egyetemen, s a főiskolák 
és előfordul, hogy a fiatalok különböző tagozatain tanultak. 
az egyetemi, főiskolai évek Az 1983/84-es oktatási évben 
alatt hagyják abba tanulmá- milyen szempont szerint törté
nyaikat. A kiválasztásnál le- nik a kiválasztás? 
het-e segíteni az ilyen jelensé
gek megelőzésében? 

- Alapvetően meghatározó 
az erők reális felmérése. Ezt 
egyrészt a munkahelynek, 
másrészt a fiatalnak önmagá
nak kell elvégeznie. Feltétlenül 
szükséges, hogy a munkahelyi 
vezetők beszélgesenek a kivá
lasztott pályázókkal. Jó J:enne, 
ha a beszélgetésnél a házastár
sak is jelen lennének. Fel kell 

Társadalmi, gazdasági 
helyzetünk javításának alap
feltétele, hogy erősödjön a köz
gazdasági szemlélet, javuljon 
az ilyen irányú vezetői\ mun
ka. Az idei pályázatoknál te
hát jó lenne, ha minél többen 
jelentkeznének a közgazdasági 
szakterületre - fejezte be a 
beszélgetést Szórád Antalné. 

Pá.llnkú htalln 

lataim szerint a tanítványok ségen oktatótiszt. -Iya-
csak akkor bíznak az oktató
ban, ha kellően rl:épzett, felké- ---------------------------

szült ember. A kereskedelmi 
szolgálat nagyon sokrétű. A 
bonyolult díjszabások között 
nem könnyű eligazodni. Ez a 
tanfolyam hozzásegít a tudá
som elmélyítéséhez. Már most 
úgy érzem, nagy hasznát ve
szem majd az itt tanult peda
g®ai, szociológiai. vezetésel
méleti, munkavédelmi és okta
tási ismereteknek. 

- Hivat.ps vagy szakma az 
embereket oktatni? 

- Számomra hivatás. Na
gyon szeretem a munkámat. 
Jó érzés átadni másoknak a tu
dást. Vésztőn, a körzeti üzem
főnökségen tanítok, de havonta 

Nőfelelősök levelező oktatása 

A szeptember óta tartó huszonegy főbiza1Jni levelező ok
tatása mellett újabb tisztségviselők továbbképzése keroődött 
CelldömöLkön. A szombathelyi területi szakszervezeti bjwttság 
szervezésében január 20-án 23 nőfelelős, - nóbizottsági tag -
kezdte meg ta111U1mányait. Erre a tanfolyamra azokat iskoláz
ták be, aklk családi és egyéb elfoglaltságuk miatt nem vállal
hatJák a kéthetes bentlakásos tanfolyamot. 

A hallgatók havonta egy alkalommal egész nll-POS foglal
kozáson vesznek részt a ceLLdömöLki szociális épületben. A to
vábbképzést modern szemléltető eszközök is segítik. Az elő
adásokat és konzultációkat a Vas megyei SZMT és a swmb.at
helyi tsZlb függetlenített munkatársai tartják. A 14 foglalkozási 
napból álló levelező képzés félidejében és a tanfolyam végén 
elibeszélgetések formájában győződnek meg az oktatók anról, 
miként sikerült a tisztségviselőknek elsajátítaniuk az anyagot. 

Névadó ünnepség Nyíregyházán Magyaros 

vendéglátás • 

Névladó ünnep.séget rendezett a közelmúltban a nykegy-
házi körzeti. üzemfőnökség szakszervezeti és KISZ-bizottsága 
a város házasságkötő termében. A tizenegy gyermeket, a szü
lőket és névadókat az !Úttörő-énekkar köszöntötte, majd -
az anyakönyvvezető smvai utáin - ia rendem szexwezetek nevé
ben Hargitai Lászlóné fejezte ki jókívánságait. 

. A szakszervezeti bizottság ajándékutalványokkal, a KISZ
b1zottság ajándékkal és virág�!, az úttörők pedig kisdobos
nyakkendővel kedveskedtek az ünnepelteknek. 

A SZOT Szooiál.twiszrtika1 
Iroda szervezésében minden 
év végén hazánkba �átogat az 
Olasz Sza1kszervezeti Szövetség 
370 tagja, hogy itt ünnepelje 
a2. új_ esztendő első napját. A 
különvonait tavaly, december 
29-én is megér1kezett a vendé
gekikeil. Az Utasellátó Vállalat 
Keleti páilyaudvari 9. számú 
mozgószolgálati egysége a vo
nat étkezókocsijában gondos· 
tkodott e11átásukról 

A vendégek közül többen 
nem először jártak Magyaror· 
szágon, és elismerően nyilat• 
kOZltalk az udvarias, figyelmes 
ikriszolgáil.ásról, a g� prog
ramról. 

- Elóadú. A taipoloai Bet
sányj J� Mű'Velődési Ház 
nyugdíjasklubjának tagjai ré
szére a közelmú11Jban előadást 
tartott Lesz Ferenc, a városi 
pá.r,t,bioottság ,tii1itára. A bel- és 
külpo1i,tika.i helyzetről ,tájékai
tattla a �tób-t. 
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A vietnami szakszervezetek együttműködése 
a szocialista országok szakszervezeteivel 

Tíz esztendő telt el azóta, 
hogy a Vietnami Demokrati
kus Köztársaság és a Dél-Viet
nami Ideiglenes Forradalmi 
Kormány, az Amerikai Egye
sült Allamok és a saigoni ad
minisztráció képviselői Pá
rizsban aláírták a vietnami 
háború befejezéséről és a bé
ke helyreállításáról szóló 
egyezményt. 

A tíz év folyamán a vietna
mi nép számára létfontosságú 
változások mentek végbe az 
országban. 1975 tavaszán vég
legesen felszabadult a déli or
szágrész, 1976-ban megterem
tődött az egységes haza: a 
Vietnami Szocialista Köztár
saság. 

PÓTOLHATATLAN 

SEGÍTSÉG 

Az igen bonyolult belső és 
nemzetközi körülmények elle
nére Vietnai:n számos terüle
ten jelentősen előrelépett, bár 
a társadalmi és gazdasági 
problémák megoldása nem volt 
egyszerű feladat. A harminc 
évig tartó, szinte szakadatlan 
háborúskodásnak súlyos kö
vetkezményei voltak: a fegy
verforgatáshoz szokott embe-
1'eknek nem sok tapasztalatuk 
volt az állami és társadalmi 
szervezetek, a népgazdaság 
békés körülmények közötti 
irányításában. 

A szocialista országok kö
zössége Vietnam mellett állt 
és minden segítséget megadott 
az agresszorok elleni harcá
hoz. Mellette áll ma is, amikor 
még mindig súlyos feszültsé
gek közepette kell élnie Viet
nam népének, de törekvései 
most elsősorban az északi te
rület gazdasági életének kor
szerűsítésére, irányításának új 
módjára, a déli területen pe
dig a mezőgazdasági szövetke-
7,etek fejlesztésére, a társadal
mi élet fokozatos átalakítására 
irányulnak. 

Ebben a munkában fontos 
szerep hárul a vietnami szak
szervezetekre, amelyek nem 
nélkülözhetik a szocialista or
szágok szakszervezeteinek ta
pasztalatait és segítségét. Er
ről írt a Vietnami Szakszerve
zeti Szövetség titkára, Nguyen 
Thuyet, a vietnami szakszer
vezetek lapjában. Hangsúlyoz
ta, hogy a vietnami szakszer
vezetek és a szocialista közös
ség országainak szakszerveze
tei közötti együttműködés 
alapja a marxizmus-leniniz
musból fakadó ideológiai egy
ség. A szocialista közösség or
szágai között kialakult sokol
dalú kapcsolatok folyamato
san fejlődnek. A vietnami 
szakszervezetek pótolhatatlan 
segítséget és egyre növekvő tá
mogatást kaptak a szocialista 
országoktól, főleg azóta, hogy 
Vietnam egyesült és az egész 
ország a szocializmus felé ha
lad. Az elmúlt években meg
egyezéseket írtak alá a Viet
nami Szakszervezeti Szövet-

ség és a Szovjet Szakszerve- értékű kultúrház építését ha
zetek Központi Tanácsa, a tározták el a haiphongi kikötő 
Szabad Német Szakszervezeti dolgozóinak. Az elmúlt idő
Szövetség (FDGB), a csehszlo
vák és a bolgár szakszervezeti 
központok között. 

KÖLCSÖNÖS 

KÁD,ERCSERÉK 

Ezeknek a megegyezéseknek 
egyik fontos pontjaként szere
pelt az együttműködés fej
lesztése a tapasztalatcsere te
rületén a szakszervezetek szo
cializmusbeli tevékenységéről. 
A vietnami szakszervezetek 
minden · évben számos kádert 
küldenek a testvéri szocialis
ti országokba, hogy tanulmá
nyozzák és ismerjék meg a fo
gadó ország szakszervezetei
nek tapasztalatait és vessék 
össze saiát tapasztalataikkal. 

Növekszik a munkások, a 
technikusok és a vezető káde
rek küldése Vietnamba a 
Szovjetunióból és a többi szo
cialista országból. Ezek a szak
emberek átadják tapasztala
taikat a vietnami munkások
nak és kádereknek a termelés
ben, a gazdaság irányításában 
és a szakszervezeti munkában. 
A szakszervezeti újságírók 
cseréje ugyancsak sajátos for
mája a szakszervezeti mozga
lom tapasztalatai és informá
ciói cseréjének. A vietnami és 
a szoci�lista országok szak
szervezetei között aláírt 
együttműködési szerződés egy 
másik fontos megállapodása a 
vietnami káderek képzésére 
vonatkozik. Az eltelt években 
számos vietnami szakszervezeti 
tisztségviselőt képeztek ki 
Moszkvában és Leningrádban 
a szakszervezeti főiskolák 
négyéves kurzusain. Két év 
óta a vietnami szakszervezeti 
aktivisták az FDGB berlini fő
iskolájának tanfolyamain ta
nulnak. Ezen kívül a vietnami 
szakszervezeti funkcionáriusok 
százai rövid időtartamú kon
zultációkon vettek részt a 
Szovjetunióban, Bulgáriában 
az NDK-ban és Magyarorszá� 
gon. 

ANYAGI TÁMOGATÁS 

Ennek keretében járt szak
szervezetünknél is a múlt év 
októberében Chu Diem a 
Vietnami vasutasszakszerv'ezet 
főtitkára. 

A szocialista internaciona

szakban az NDK szakszerve
zetei (FDGB), a Csehszlovák 
Szakszervezetek Tanácsa 
(ROH) és a Magyar Szakszer
vezetek Országos Tanácsa, ,va
lamint a Bolgár Szakszerveze
tek Tanácsa ajánlott fel a viet
nami szakszervezeteknek film
v.ebítő berendezés.eket, fotó
készülékeket, fénymásoló be
rendezéseket, kerékpárokat, 
motorkerékpárokat, hangsze
reket, sporteszközöket, stb. 

A szocialista országok szak
szervezetei évente 500 vietna
mi dolgozó üdültetésére adnak 
lehetőséget. 

A már említett megegyezés 
további fontos pontja az 
együttműködés fejlesztésére 
vonatkozik a nemzetközi tevé
kenység területén. Ennek az a 
célja, hogy még jobban növel
je a Szakszervezeti Világszö
vetség erejét és befolyását, 
hogy erősítse a dolgozók és a 
nemzetközi m,unkásmozgalom 
szolidaritását és egységét az 
imperializmus, a kolonializ
mus, a neokolonializmus, a fa
ji diszkrimináció és a tőkés 
monopóliumok ellen, a dolgo
zók, a béke, a nemzeti függet
lenség, a demokrácia és a tár
sadalmi haladás érdekében. 

A szakszervezeti világmoz
galom tapasztalata minden 
nap világosan igazolja a szo
lidaritás, a nemzetközi mun
kásosztály akcióegysége erősí
tésének sürgősségét az ameri
kai imperializmus fegyverke
zési politikájával szemben, 
amelynek célja a háborús ve
szély fokozása. 

Az élet bizonyítja, hogy a 
szakszervezeti világmozgalom 
legnagyobb erejét képező szo
cialista országok szakszerve
zetei kezötti együttműködés 
jelentős ttnyező az egész világ 
dolgozói és szakszervezetei 
szolddaritásánalk és akcióegy
ségének erősítésében. 

A szocialista Vietnam egyre 
nagyobb szerepet játszik a 
nemzetközi közösségben, az el 
nem kötelezett országok moz
galmában. Szakszervezeteivel 
együtt vállalja a béke és az 
önálló fejlődés útjára lépett 
népek jogai védelmezését. 
Vietnam a biztonság megszi
lárdításának jelentős tényezó
je Ázsiában és az egész vilá
gon. 

Baranyai Zoltán 
lizmus jegyében a szooia- .,-------------
lista országok szakszervezetei 
jelentős anyagi segítséget 
nyújtanak a vietnami szak
szervezeteknek, hogy bővíthes
sék tevékenységüket. A szov
jet szakszervezetek jelenleg 
Hanoiban épitenek mintegy 
hatmillió rubel értékű kultúr
palotát, amelyet ez év végén 
avatnak fel, s a \egnagyobb 
kulturális létesítménye lesz a 
Vietnami Szocialista Köztár
saságnak. A csehszlovák szak
szervezetek 70 millió korona 

- Továbbképzés. Szakszer
vezetünk központi vezetősége 
mellett működő nyugdíjas
szakbizottság és a nyugdíjas
elnökök részére négynapos to
vábbképzést rendeztek a SZOT 
balatonfüredi oktatási központ
jában. A hallgatók részére 
szakszervezetünk vezetői, a 
SZOT TB. Főigazgatóság és a 
MA V vezérigazgató-helyettese 
adott többek között tájékozta
tót az időszerű kérdésekről. 

Ez is érdekvédelem 
A Távközlő és Biz-
tosíitóberendezési 

IDpítési Főnökség ki
helyezett általáJllos is
kolájában 18 dolgow 
Vli.zsgázik a napokban 
és .feje2'Ji be tanulmá
nyait. Valamennyien 
írástudatlan, többnyi
re cigányok voltak, 
aki'k többszörÖ6en 
hátrányosnak érezték 
helyzetüket. A hiva
talos okmány()kra, fi
zetési la,jstromokra 
vetett 'kereszt miatti 
megszégyenülés, a 
na'l)i vásárlások során 
a becsapottság érzé
se gyra.k,ran nyomasz
totta öket. Ezért en• 
gedtek a ráibes.zélő 
szónak és azzal in
dultak el az első osz
tályba, hogy le�ább 
a nevüket megtanul
ják leír-ni, és a szá
mokat összeadni. 

Az Lndulásnál ez a 
minimális cél is sok
nEllk tűnt, a na,pi fá-

radságos munka 
után a könnyű toll is 
m�msztotta a te
nyereket. Az árok
ásás, káibclfektettés 
könnyebbnek tűnt a 
betű formálásánál és 
eleinte megfutamo
dásra késztette a ta
nul&at. A sok türe
lem és t.öródés mégis 
együtt tartotta őket 
és a keroés nehézsé
geit leküzdve, a tan
tárgyak gyarapodásá
Vléll tágulni keooett 
előttük a világ. 

- A jó példa ösz
tönöz - mondja Ha
zaffi Béla, az szb. 
tagj,a - Egy-egy jó 
eredmény után egy
mással versenyeztek 
a jobb jegyekért. Kü
lönösen jellemző ez a 
cigányokra, akik az 
átlagosasnál érzéke
nyebben reagálnak 
mindenre. 

·Ezt a tulajdonsá
gukat használta ki a 

szexivezé.s során, ami- - Sok időt és tü
kor lmilön-killön relmet igénylő mun
mi,nctegyiklkel elbe- ka ez - mOIIldja Ha
s?Jélgetrve kJérte, hogy zalfifli Béla -, de van 
a baJráitaiikat is hoz- értelme, hiszen az 

analfabéták között zálk magulkklal az is-
koláiba. Lgy szinte 

sokszor tehetséges, 
szorrgabnas fiatalok természetesnek tűnt is vannak, a,kik tohogy a taln,ulásban i� vábbtanulnak. For-egymást segítő kö- i 1.,.,; 

zösséggé kovácsolód-
ga mi szo�lattevők, 

tak az évek során. 
segédtisztek, jó szak-
munkások válnak De a munkalhely kol- ezekből a fiatalokból. lektívája is mellet- Ma enn� a főnöktük állt, nemcsa'k a ségnél 20 év és az fizika, vagy a n,yelv- elért eredmények tan útveslJtóin segí- után sem lehet befetettek túhjutni, de a jezni a szervező muntársadalom erkillcsi kát, mert jelenleg is normáinak elsajátí- mintegy 40 írástudattásáhan, az ö1l!bec.sü- lan dolgozójuk van. lésük kialakításá,ban ',l'er;veik között szereis. pel, hogy ismét indí-

Ennek a munkának . tanaik új osztályt és 
már hagyományai a főnökség közelében 
VWlna!k a főnökség- lévő más szolgálati 
né!, hiszen az elmúlt helyektől is �onják 
20 év alatt, közel 1500 az anal.rabéta dolgo
cigány tanult meg ír- zókat. 
ni, oiva.sni. Tóth Jánosné 

• 

Baráti kör szakmunkástanulóknak 
Tartalmas időtöltés a békéscsabai vasutas művelődési házban 

Hétlfő délután 5 óra, s a S2'JO
kott élénk élet a békéscsabai 
vasutas művelődési házban. 
Lent a ,hall.lban kártyázó táirsa
ság, fönt a könyvtárban fel
nőttek; gyerekek válogatnak, a 
kisebbek mesét hallgatnak. Ké
sz'illődik a gitárszak:kör. A 
kondicionáló torna most feje
ződött be, a szabás-varrás tan
folyam 22 résztvevővel most 
indul. 

Az egyik kisteremben pedig 
már e@:Yiltt wn több mint 20 
fiatal. Szeptember óta minden 
héten ezen a ,napon és időpont-
bain talállkozik a házban a 
Sza!kmunkások baráti köre. 
Igaz, a cím még csaik előleg,e
zett, de í,gy k.öllll)yebb emleget
l'lli és leg,alább arra is k•ötelez, 
hogy majd sikeres vizsgát te
gyenek. A 30 beira1firnzott tag 
- fi!Úk, lányok - mind a 635-
ös szakmu.nikás,képzó isko1a ta
nulóóa. A kör vezetője, Petri 
Miklós meg ott tanít. 

Hogy itt leltek ottlhonra, an
nak köswnhető, hogy ez a kiul
turális intézmény nem zárkó
zik el a teriületi igények, fel
adaitok elől. És ez igen nagy 
szó Békéscsa'bán, mivel a me
gyei művelődési központot már 
régen kinőtte a válros, és az új 
ki tudja, millror 1esL még.. 

* 

- Először úgy nézett kj, 
hogy csak J.ányoik lesZJiink ,a 

1k'.ötiben, de a ta,náJr úr szólt, 
ih<Y11Zllll'lk ismerős fiúkat is 
meséli Maje-rnik Tünde. 

- 'Mondtuk, hogy jól lehet 
majd S2lÓralkozn:i - folytaitja 
Szl.anyinka Emma és elhitték. 

, 

UTAZAS '83 

- Annyira, hogy el sem za
varhatt.ok minket - vágja rá 
a téfübiek kacagása közJben 
Megyeri Máté. 

M.a este a híres csaba:i t.or
,nászt, Zsilins7Jki Tündét váir
ták, arz: ő élménybeszámolója 
lett volna a program, de pont 
Pestre kellett mennie. Helyet
te egy 1rövid filmet néztek 
meg, egy ho.sszabbról pedig 
besz>élgetnek. A Moszkva nem 
hisz a könnyeknek cimű Os
car-díjas filmet sokan látták 
moziban, tévében. De a körve
zető első kérdésével - S2'J0re
tik-e a szovjet filmelket? - tá
vol.a!bbról indulnak. A fiúk 
igen is, nem is választ adil'lak, 
mert csak ai háiborús .filmeket 
kedvelik. S aJl:fua.n tényleg jók 
a szovjetek. 

De a <több1 ... 
A többit inkább a lányok 

S2Jereti'k. Ők várolják 'fel is
mertetöül a történetet is. A 
fi'11k. meg az első problémát. 
Az egymást átölelve sétáló !fi
atal párt a ifilmen megrótta 
egy fénfi. Helyes-e? Vitaitk.oo
nak rajta, � e'L időben 
jóval �bben volt is, úgy a 
háborní után. A:zitán azon, hogy 
most és itt l!lálunk mennyi és 
mi vaJó a szerelem'ből az utcá
ra? 

A1tai1án.os vélemény: nem 
oda tartozik, de . . . Baj az, !ha 
átkaxoljáik egymásit? Ail:>ban 
igazán .nLn.cs semmi. Még egy 
csók sem a világ, -ha lbúcsúro
ul es:Lk. 

Aztán eLgondolkoznak a há
rom nő sonsán: együtt indul
tak az életnek ,a munkás.szál-

lásról és mi lett velük 20 év 
múlva? Mely,iil{ élet milyen 
volt, és kié a ta.rtalmasabb? 
Hajlanak rá, hogy azé, -aki

° 

ta
nult és gyári,giazgató . lett, ám ... 
Ma és nálunk is a nagy több
ség megmarad munkásnak, a 
családnalk él, neveli a gyerme
keket a jövőnek. S mindenki 
nem is lehet értelmiségi. 

Hosszan elidőznek a konf..! 
likrtust !kiváltó hazugságnál, 
amelybe a harmadik, a köny
nyelmú és nagyra vágyó lány 
rántja a barátnőjét, hogy a 
professz.or lányának adjá!k ki 
magukiat. Mint becsapást el
ítélik, de még jobban a tévé
o,peratórt, a'ki csenben hagy-ja 
szerelmét, amint megtudja, 
hogy „csak" munlkáslány. A 
lányo'k a hazugságot, a fii,úk 
a férfi magatartását tartják 
súlyosabbnak. Feleségül kellett 
volna venni - mondjá:k. 

Aztán vissza,kaJ1yaroónak a 
filmbeli igaz.ga.tónóhöz, aki 
rengeteg nehézségen ment ke
resztül: soka.t tanult, eg1Jedül 
élt, így nevelte föl a gyerme
két is. És már majdnem vég
leg mazgányos maradt. Mert, lha 
nem jön a véletlen, ha nem ta
lá1koz.ik a vonaton a.zz.zaJ., aki
vel 1megszeretiik egymást, mi 
lett vollna? 

A sors szele . mindnyáijunkat 
meg,borzongia!t, De csak éppen, 
mert eljött az ideje a kötetlen 
foglaJ.kozásnak. s ez :mitildig-a 
rene, a játék és a külön be
szélgetés. Most is. Hozzák a 
magnót, s már zsong is a te
rem minden sarka. 

Vass Márta 

Kiállítás és szabadidő-vásár 
A Budapesti Tavaszi Feszti

vál keretében az idén máTcius 
18. és 27. között rendezik meg 
az Utazás '83 kiállítást és sza
badidő-vásárt. Az utazás kiá1-
Htás nem 4litkolt célja, hogy a 
családokikal, baráti 'közössé
geklkel, szocié!Jlista brigádok.katl 
megismertesse hazánk eddig 
még „ismeretlennek" számító 
vidékei,t is. A kiállítás rende
zői ennek figyelembevételével 
igyekezitek összeállítani kol
lekciójukat és hazai felfedezé
sekre ösztönöz.ni a csailádokat. 

A kiállítás ideje alatt 20-30 
százalékkal olcsóbban adjá:k el 
a belföldi utakat, a csoportos 
rendezvényeket. Szocialista 
brigádoknak, ha kérik 2000 

3000 forinttal olcsóbban kínál� 
ják az utakat. Az érdek•lődő'.
hetes programok vagy egy-két 
,napos kirándulások között vá
;J.ogathatnaJk. A brigádok, ha· 
saját elképzelésüik é!Jlapján 
akarják szabadidejüket az or
szág egyik vagy másik végé
ben eltöliteni, az utazási iro
dák, az idegenforgalmi hiva
talok gondoskodnak az elkép
zeléseknek mEgfelelő program 
összeátllitásáról. Ami még új
donság: az utakat nemcsak 
elő- és utószezonban ajánlják 
kedvezménnyel, hanem fősze
zonban is. Az iskolai ,tavaszi 
szünet idejére a családoknak 
!közös kilkapcsolódást szervez
nek elfogadható áron. A nagy
c.s.aládosoknak, ha együtt uta
zik mindenki, szülők, ,nagyszü-
1-ók, gyerek€1k, a csoportokat 
megi11ető 1kedvezményeket ad
ják. Folynak a tárgyalások a 
MAV-val és a VOLAN-nal az 
úgynevezett kedvezményes 
kombinált utak megszervezé
séről. Lényege az, hogy a ki
sebb vidéki városokból szállí
tanák az utasokat a vonatig. 
A célállomáson szintén VoláJll
buszok várnák az utazókat, és 
vároonézésre vagy éppen or
szágjárásra vinnék őket. Tu
lajdonképpen háztól házig 
utaznának egy országrész vagy 
egy országjárás beiktatásával. 

Az Utazás '83 kiállítás már
cius 18. és 27. között a Kőbá
nyai Vásárvárosban kerül meg
rendezésre. Nem egy öncélú és 
merev bemutaJtó 1esz. 

A szabadidő-vásáron olyan 
holmikat árusítanak, amelyek 
fontosak lehetnek a kirándu
láshoz, sportoláshoz. Ez sem 
tavaszi vagy .télvégi kiárusítás, 
afféle miniexpó, ahol kettőt, 
ötöt vagy egy tucatot -lehet ol
csóbban. kapni. A kiállítást úgy 
időzítették, hogy két hétvége 
is szerepel időtartamában. A 

szombatokra, vasárnapokra 
gyerekeknek, feLnőtteknek 
egyaránt érdekes és tartalmas 
időtöltést kínálnak a kiáiJ1ítást 
szervezők. 

Lesz Derű-fesztivál a Vidám 
Színpad művészeinek. a közre
működésével, a Színházi Bör
zén ismert színészek jelme
zeire lehet alkudozni. A gye
rekeket műsorok sokasága vár
ja. Halász Judit az egyi!k fő
szereplő, és kinyílik a kicsik
nek: a Mesezsák is. A játékké
szítés apró fogásaira is meg
itanítjá!k a gyerekeket, a szü
lők a virágrendezés (ikebana) 
meste..--fogásait sajátíthatják el. 

A laciko.nyhán népszerű kony
haművészeok főztjét fogyaszt
hatják, és, megkóstolhatják 
egyik történelmi borVli.délkünk 
áUaini gazdaságának borait. 
„Mi legyen a bőröndben?" a 
címe az utazási tanácsadónak. 
Les.z divatbemutató, és akinek 
még ez is kevés, vetélikedhet 
!különféle •témákban - autó
zásban, idegenforgalomban. 
Egyéb játékdk is lesznek, pél
dául ötletroham, tn tudom a 
legjobban - bolondoo legszi
kon stb .• - de szőhetnek, fon
hatna!k és a fafaragás mester
fogásaival is megismerkedhet
nek az érdelklődők. 

Richard Wagnerre 
etn"lékezünk 

halálának 100. évfordulóján 
,,Szenvedőn és habalmasan, mint a .század ,amelyn.ed{ 

legtökéletesebb kiifejezője, emel·kedilk szeme� előtt Ri
chard Wagner szellemi alakja. Abrázarta a század voná
sai által felszántva, agyontenhelve ,a kor minden ösz
tönével, �gy látom ezt az alaikot és ali,g-alig vagyok ké
pes a muve iránt, ,az alkotóvilág e nagyszerűen Ieg
�érclésesebb, legsdkértelműbb és legellbú:vö.lóbb jelensége 
iránt érzett szeretetet megkülönböztetni szeretetemtől a 
század iránt, amelynek nagy részét betölti élete e nyug
talanul meghajszolt, megkínzott megszállott é� félreis
mert, a világhír fényébe torkoÚó élet." !gy emlékszik 
vissza rá halálának 50. évfordulójáin a hitleri INémetor
szág)ból éppen az ddő •tájt száműzetésben kényszerült 
Thomas Ma11.n. 

S lehet-e ma, halálának 100. évfordulóján, tömöreb
ben, kifejezőbben. találóbban összefoglalni a wagneri 
élemúvet? Aligha. Mert Wagner ízi,g-véri,g ehhez a 
csodálatos századhoz kötődik, amelyik látta még Beetho
vent és Rich.ard Strausszal búcsúzott, s a kettőjük közöt
ti időívet Mendelssohn, Csajkovszkij, Schubert, Schu
�nn, Chopin, Liszt, Brahms alakja tölti be. hogy csu
pan � legn_agyobbakat említsük. Soha előtte ilyen g,az
dagsaga, valtozatossága, színpompája a klasszicizmustól 
a romantikáig húzódó zenei palettának. S köiJtük ott ra
gyog Wagner :a1akjia, akLbem ma, 100 év után sem lelhet 
egyértelműen eldöntenj, mit csodáljunk inkább: a köl
tőt v.agy muzsikust (hiszen zen.edrámáinak költői szöve
gét is kivétel nélilrul magia írta), a drámad szerkesztőt . 
vagy : germán· mitológia újrateremtőjét, a színházi 
rendezot vagy a színházépítőt, az arisztokratikus társa
da.lmi rend ellen feLkeló forradalmárt vagy a vallás és 
művés:ziet kérdéseiben elmélyülő esztétát a művészt vagy 
a filozófust. 

Pályája egyetlen hatalmas ívű fejlődés: A tündérek
tői a ·Parsifalig. 13 opera, amelyből 10 ma is állandó 
műsorszáma a világ úgyszólváru valamennyi OJ)eraházá
nak. 

Richard Wagner művei átv�elték az elmúlt idók 
minden viharát, s az emberiség örök!közlkiincsévé váltak 
eszméinek leszűrődött IJD,él@Va ·ma, 11,-00 év után is elgon� 
dolkodtató. 

dr. Csillag Ferenc 
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Napirenden a nyugdíjasok helyzete 
Ülést lartott a nyugdíjas szakbizottsá� 

Január 21-én, az úttörővasút 
hűvösvölgyi oktatótermében 
k.ihelyezett ülést tartott a vas
utasszakszervezet központi ve
zetősége mellett működő nyug
díjas-szakbizottság. A napiren
den a budapesti igazgatóság 
mintegy 47 ezer nyugdíjasának, 
a MA V Nyugdíj Hivataltól kü
lönféle címen járadékot kapók
nak az életkörülményei, gond
jai szerepeltek. 

Tongori Imre vasútigazgató 
előterjesztéséhez Mészöly Fe
renc, a budapesti területi szak
szervezeti bizottság titkára fű
zött szóbeli kiegészítőt. Az ülé
sen sok szó esett a nyugdíj
előkészítő munka fontosságá
ról, az idős emberekről való 
gondoskodásról Az igazgató
ság szocialista brigádjai, szak
szervezeti bizottságai és vörös
keresztes szervezetei törődnek 
a vasutas-nyugdíjasokkal, so
kat tesznek életkörülményeik 
javítása érdekében. A kis 
nyugdíjjal rendelkezők például 
Vonyarcvashegyen és Balaton
füreden időszakos szociális 
gondozásban részesülhetnek. 
Az igazgatóság vezetői a jövő-

ben a gárdonyi vállalati üdülő
be is szeretnének beutalót ad
ni az arra rászoruló nyugdíja
soknak. 

Sok gondot okoz azonban, és 
nehezíti a nyugdíjascsoportok 
érdekvédelmi munkáját az a 
tény, hogy egy-egy csoporthoz 
10-12 község is tartozik. Az ott 
élő szakszervezeti tagok az uta
zás miatt nem tudnak aktívan 
részt venni a csoport munkájá
ban. Néhol 60-70 nyugdíjasra 
jut egy bizalmi. Ezért a bizalmi 
funkciót egyre kevesebben 
vállalják. 

Sokszor visszatérő téma a 
szolgálati lakásokban élő nyug
díjasok helyzete is, hiszen ők, 
a fennálló rendeletek értelmé
ben jóhiszemű jogcím nélküli 
lakók. Ezért a lakást nem ad
hatják el, nem köthetnek eltar
tási szerződést, nem vehetnek 
fel albérlőt, és gyermeküket 
sem jelenthetik be magukhoz. 
Magányosan, magukra utaltan 
kell élniük. A felújítás és át
alakítás költségeinek felét át 
kell vállalniuk. 

K. A. 

Jutalomüdülés Balatonkenesén 

A kommunista műszakok bevételét tavaly - az idős
korúak nemzetközi éve alkalmából - a szocialista brigádok 
az arra rászoruló nyugdíjas vasutasok segélyezésére ajánlot
ták fel. A vasutas-szakszervezet számlájára befizetett össze
get, titkárságunk határozata alapján 148 nyugdíjas aktivista 
jutalomüdültetésére fordították. Január 3-tól 22-ig - kétszer 
tíznapos turnusokban - Balatonkenesén üdülhettek családtag
jaikkal. 

Az aktivistákat szakszervezetünk vezetői is meglátogatták. 

Három szakember elköszönt 
A budapesti vasútiigazgaitó

ság forgalomszervezési cso
portjának MSZBT szociailista 
brigádja, az Úttörővasúton 
rendezett bensőséges kis ün
nepségen búcsúztatta el há
rom nyugdíjba vonult tagját: 

Munikájuk során több tucat 
elismerésben, köztük a Munka 
Érdemrend különböző fOlkoza
taibain is részesültek. Mint 
kollégáli'k, feletteseik elmond
ták, hogy swlgál.aiti helyükön 
mé,g sokáig űr marad utá
nuk ... 

(séra) 
Garaba Istvánt, dr. Munkácsi 
Lajost és Ondok Lászlót. Az 
ünnepeltek együttesen több 
mint 120 évet töltöttek el a------------

-
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MAV-náil, különböző beosztá
sokban. 

Am a három vasutas érde
meit nem csupán a hosszú szol
gálat fémjelezte, ezért nevü
ket még sokáig emlegetik a 
központi szolgálatnál. Garaba 
István például szakszemélyze
tis.kénit, vonaJ.biztoskérut, majd 
végül áHomásvizsgáJói tevé
ikenységével szerzett érdeme
ket. Dr. Munkácsi Lajos öt 
idegen nyelvet beszélve intéz
te a határf�alom sokszor 
bonyolult ügyeit. Ondok László 
regebben menetirányító, !ké
sőbb főmenetirányitó, az utol
só éveiben pedig vonalbiz'1:osi 
csoportvezetőként dolgozott. 

Sikeres évet zárt 

a modellező klub 

Sikeres évet zá,r;t az elmúlt 
esz.tendőben a Budaipes.ti MÁV 
Modellező Klub. Három szak
osztáilyában, (repülő hajó és 
R/C autó) 37 fiatal 26 verse
nyen indult sikerrel a külön
böző kategóriálkba1t1. A klub 35 
minősített versenyzővel ren
del.!kez.ik. Az ifjúsági jelvényes 
lkilubitagokon kívül egy első, 11 
másod-, 4 harmad- és 9 ne
gyedosztá'1yú versenyzőjük 
van. 

MAGYAR VAS UTAS 
1983. FEBBUAB 21. 

A KTE debreceni szervezete rendezésében 

Tanácskoztak 

a közlekedés szakemberei 
. . . . . . .� . . 

��-

A Kö:zJekedés Tudományi 
Egyesület debreceni területi 
szeI"Vezete a közelmúltban ve
zetőségi ülést tartott a MTESZ 
széklházában. Az ülést Pető 
Béla társelnök, a Debreceni 
Közlekedési Vállalat igazgató
ja nyitotta meg. ,, ... feltétlenül 
szükség van az energiatakaré
kosság, a gazdaságosság elő
térbe helyezése mellett a tár
�adaLmi tevékenység fokozot
tabb mérvű kiaknázására, ak
tivizálására, a gazdasági hely
zet javítá.sa érdekében ... " 
hangzott a megnyitó fő mon
dani valója. 

ven szakelőadás, huszonöt 
•tanulmányi kirándulás és két 
ankét a tömören megfogalma
zott program. Munkabizottság 

A KELETIBEN FELÚJÍTOTTÁK 

AZ MHSZ PINCELŐTERÉT 

Ezt követően Pénzes Ipoly 
vezetömér.nök, a KTE titkára 
értékelte az 1982. évi munkát. 
Az egyesület 520 fős tagsága 
hat munkabizottságban fejtet
te ki tevékenységét, húsz elő
-adáson, egy konferencián, egy 
ankéton és egy kiáLlításon ve
hettek részt az érdeklődők. 

- A debreceni területi szer
vezetben működő 13 szakcso
port 1983-ban sem pihenhet -
kezdte az éves munkaterv is
mertetését Pénzes Ipoly. 
Egyebek mellett közel negy-

Népszava-kiadványok 

foglalkozik majd, többek kö- A Keleti pályaudvar egyik 
zött a helyközi menetrend sze- pincerészét évekkel ezelőtt lő
rinti autóbuszközlekedésben térnek alakította át a helyi, il
alkalmazott számítógépes for- letve a budapesti igazgatósá
daterivezési el!JjáTássa,1, előadá- gon működő MHSZ-szervezet. 
sok hangzanak el a debreceni A jól berendezett kis lőteret 
Petőfi téri aluljáró műszaki nemcsak a vasutasok használ
szervezési feladatairól, a vasúti ják, hanem oda járnak gyako
közlekedés levegőtisztaság-vé- rolni a VIII. kerületi pártbi
delmi tevékenységéről, a Deb- zottság ,munkatársai, a rend
recen-Vásártér vonal és állo- őrség tisztjei és az MHSZ ál
más kihelyezésének várható tal patronált iskolák tanulói 
forgallmi problémáiról. Több is. 
szakcsoport látogat majd a 
kassai testvérváJ.lalatokihoz, 
illetve itthon a Debreceni Al
földi Nyomdában és az IKA
RUS Székesfehérvári Jármű
gyá.rba tapasztalatcsere céljá
ból. 

A vezetőségi ülés befejezé
seként az ülés részvevői meg
emlékeztek az egyesület elmúlt 
évben elhalálozott aktiv mun
katársairól, majd Pető Béla 
néhány aktivistának jutailmat 
adott át. 

Dobos Péter 

- Kertbarátok köre. A mis
kolci járműjavító szakszerveze
ti aktivistáinak kezdeményezé
sére megalakult a kertbarátok 
köre, amelynek mintegy het
ven tagja van. Már három al
kalommal rendeztek összeJo
vetelt, amelyeken filmek segít
ségével megismerkedhettek a 
szőlőtelepítéssel, a gyümölcs
fák kártevői elleni védekezés
sel és a metszéssel. 

Szakszervezeti tisztségviselőknek 

- Mozgássérültek támogatá
sa. A szegedi Bebrits Lajos 
vasúti szakközépiskola tanárai 
és tanulói tavaly elhatározták, 
hogy az őszi tá'rsadalmi munka 
bevételének egy részét fel
ajánlják a mozgássérültek ja
vára. Legutóbb 37 528 forintot 
utaltak át a mozgássérültek 
Csongrád megyei szervezeté• 
nek. 

A nagy látogatottságra való• 
tekintettel a helyiséget most 
felújították: kifestették a fala
kat, új fényforrásokat szerel
tek be, meg;avították a leve
gőztető berendezést is. A mun
kálatokat az I. számú Építési 
Főnökség, a Keleti villarmos
fenn tartási főnökség, valamint 
a helyi tmk-műhely dolgozói 
végezték el. 

(1) 

- Kiállítás. A TIT hatvani 
városi szervezete és a művelő
dési központ természettudomá
nyi stúdiója Energia címmel 
·kiállítást rendezett Hatvan ál
lomás fiókkönyvtárának elő
csarnokában. A fény és nukleá
ris energia felhasználásának 
képeit több száz vasutas és utas 
tekintette meg. 

Gazdaságpolitikai párt
nap. Január 31-én a Déli pá
lyaudvaron gazdaságpolitikai 
pártnapot tartottak, amelynek 
előadója Kékedi György, a bu
dapesti pártbizottság osztályve
zetője volt. A megjelent több 
mint száz vasutast tájékoztatta 
az elmúlt évi gazdasági ered
ményekről és az idei esztendő 
legfontosabb célkitűzéseiről. 

A több mint egy évszázados 
hagyományokkal rendelkező 
Népszava Lap- és Könyvkiadó 
a magyar szakszervezeti moz
galom egyik szellemi alkotó
műhelye, amelyben megtalál
ható a lap- és könyvszerkesz
tőség. Ezek mindennapi mun
kájukban - sajátos arculatuk
nak megfelelően a szakszerve
zeti mozgalmat szolgálják. 

vid írás nem vállalkozhat. Ez
úttal is csak néhány ;elentös 
könyvet ismertetünk. 

A kiadó egyik legnépszerűbb 
sorozata a Fórum, amelyben az 
tükröződik: mi foglalkoztatja 
� szak.szervezeti közélet műhe
lyi, üzemi, vállalati, intézmé
nyi aktivistáit, tisztségviselő
it. A füzetek szerzői olyan sze
mélyiségek, mint Jakab Sán

- Tervegyeztetés. Magyar
szovjet áruszállítási tervegyez-

- Gazdaságpolitikai tájékoz- tető tárgyalást tartottak a kö
tató. Január 28-án a veszprémi zelmúltban Záhonyban. A két 
üzemfőnökségen szabad párt- ország vasúti és külkereskedel
nap keretében adott tájékozta- mi szakemberei megvitatták az 
tót Kismihók Róbert, a vonta- idei legfontosabb tennivalókat 
tási üzemegység vezetője a egyeztették a szállítási tevé� 
népgazdaság helyzetéről, az kenysége,t és intézkedési ter
életszínvonal-politikáról és a vet fogadtak el a szállítások 

Ismeretes, hogy a Népszava dor, a SZOT főtitkárhelyette
K_iadó megjelenteti a Népsza- 'se, Marosán György, Dr. Sah 
vat, a magyar szakszervezetek Ferenc a SZOT szervezési és 
központi napilapját, a Munkát, kádero�tályának vezetője Si
a Szakszervezeti Értesítőt, a mó Tibor a Művészeti s'zak
Kér�ezték az, in_for�ációs j�- szerveze�k Szövetségének fő
len te�ekben �1mu taJ_ékozt�tot, titkára - hogy csak néhány 
� :M:�1 _Magazint, az agazati - nevet említsünk. A nyolcvan 
�p�rag1 szakszervezetek lap- oldal terjedelmű kiadványok 
Ja1it. nem le-Lárt igazságokat tartal

A Népszava Kiadó program- maznak, hanem olyan, problé
ja: naprakész információt biz- mákat vetnek fel, olyan gon
tosítani, módszertani útmuta- dolatokat tesznek közkinccsé, 
tókat, közérdekű tapasztalato- amelyek mindenképpen to
kat közreadni, valamint mun- vábbgondolásra alkadmasak. 
kavédelmi szakkiadványokat A mindennapi szakszervezeti 
és oktatási anyagokat meg- munka segítője kíván lenni az 
jelentetni a szakszervezeti Aktivisták feLadatai, című so
tisztségviselők számára, an... rozat. !Ennek egyes megjelen
nak érdekében, hogy a szak- tetni szándékozott kötetei a 
szervezeti munka egyre ín- reszortfeladatokat veszik sor
kább támsadalmasuljék, szak- ra: például a szakszervezeti 
szerű :legyen és életközelbe ke- titkár helyét-szerepét, a bizal
rüljön. mi tevékenységét, feladatait, a 

A Népszava évente közel bér, a sport-, a kulturális, a 
kétszáz kiadványt, könyvet, munkásellátási, a nő- és ifjú
brosúrát jelent,et meg. Ismer- sági felelős, stb. tevékenységi 
tetésükre természetesen e rö- körét és a k�vetendő munka-

feladatokról. ütemezésére. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
hatvani körzeti üzemfőnöksé
gen január 28-án ünnepséget 
rendeztek a tavaly nyugdíjba 
vonult öt középvezető tisztele
tére. A főnökség társadalmi és 
gazdasági vezetői méltatták 
több évtizedes helytállásukat, 
tevékenységüket, majd átadták 
a szakszervezet és a brigádok 
ajándékait. 

- Vetélkedő. Nekem szülő
hazám címmel indított vetél
kedősorozatot az MHSZ. A 
miskolci járműjavító 35 szocia
lista brigádja is részt vett a 
t?r�énelmi, irodalmi és földraj
z1 ismereteket igénylő versen
gésben. A programban lövészet 
és gránátdobás is szerepelt. Az 
első két helyezett négytagú 
csapat részt vesz a városi üze
mek döntőjében. 

Február 22-25-ig 

Utasellátó-napok 
Az UtaseHátó Vál:laJat az 

idén február 22-25-ig Buda
pesten,, a három főpályaudvar 
éttermében, illetve bisztrójá
ban ,rendezi meg az Utasellát6-
napokat. Szerepel a program
ban tájje1Je,gű ételbemutató, 
cukrá.sza•ti, hidegkonyhai ter
mékek bemutatója és értékesí
tiése, továbbá ajándékvásár. 

Az Utasellátó-napoknak az a 
célja, hogy a váillalat az utazó
közönséget megismertesse ez 
évi céljaival, szo]gálta,tásaivaJ.. 

:LAKÁSaERE 
----------------------------------------- módszereket. 

Vízszintes: 1. BozzAtartozik a 
munkavédelmi tnnlvalókhoz. 13. 
Csillagászati tetőpont. 14. Piros, 
németül. 15. Balatoni fürdőhely. 
16. A harc istene a görögöknél. 17. 
A tyúk teszi. 19. Somogy megyei 
helység, 20. Hangtalanul magáz. 
21. Rabszállító autó. 23. Angyal
rang. 211. Opel egynemQ betQI. 25. 
Erdei dzsinn. 26. Szibériai folyó. 
28. Orosz helyeslés. 29. Téli sport
eszköz. 30. Fájdalom. 32. Két da
rab. 34. Több török szultán ne-

ve. 36. Foglalkozásom. 38. Köny
nyet hullat. 39. Szovjet sakkozó. 
41. Jég németül. 42. Időmérő. 43. 
A 13. sor végei. 45. Feljegyzések 
könyve. 48. T. z. 49. Bepanaszol. 
52. Nátrium vegyjele. 54. Nemcsak 
én. 55. A hajnal megtestesítője a 
görög mitológiában. 56. Páros szé
lei. 57. Az egyik skála. 59. Arra 
a helyre betűt vetni. 60. Aria ma
gánhangzói. 61. Szellemi foglalko
zásúak. 63. Rangjelző. 64. ű. O. 65. 
Végtelenül akar. 66. Párduca nem 

A kiadó néhány kiadványá
val bemutatja a szakszerveze
tek nemzetközi tevékenységét 
is, kitekintést kínálva a nem
zetközi munkásmozgalom tevé

szül nyúlfiat. 68. Talál. 70. Női kenysége iránt érdeklődőknek. 
név. Ennek sorában jelent meg a 

Függöleges: 1. A Tisza mellék
folyója. 2. Hegyi állat. 3. Idegen 
női név. 4. Jugoszláv város. 5. 
Ilyen lap is van. 6. Sok ország 
népe. 7. Borszívó. 8. Kozák kato
nai parancsnok volt. 9. Német 
lgen. 10. Becézett Elemér. 11. Egye
sülés. 12. Tekintet, figyelem {fran
cia). 17. Háziállat hímje. 18. vers
sorok összecsengése. 21. Afrikai fő
város. 22. Bőrfarkas {latin). 25. Fe
jér megyei község. 27. szakadék 
a Pilis-hegységben. 29. Holland be
vándorló Dél-Afrikában. 31. Papír
mérték. 33. Kevert kór. 34. Kérdő
szó. 35. Vízhozam mérésére szol
gáló edény. 36 .... méter, az Izom
tónus mérésére szolgáló készülék. 
37. Nem használ. 38. Ez Is a mun
kavédelemhez tartozik. 40 . ... Fer
dinand (1825-1864), német poli
tikus. 41. Kiterjedő. 44. Hajó ré
sze. 46. Pénz határai. 47. l!:vszak. 
50. Szóösszetételekben új. 51. Vég 
nélkül esik. 53. Aurum. 56. Zenei 
maszó. 58. Becézett férfinév. 60. 
Ez is férfinév. 62. Kicsodák? 65. 
Nem fölé. 67. Azonos betűk. 69. 
Igekötő. 70. Európai nép, 71. A. K. 

,Kézfogások cimű kötet, vala
mint a Szovjetunió szakszerve
zeteinek története című mo
nográfia is. Gáspár Sán<lornak, 
a SztoT főtitkárának beszédeit, 
írásait, a vele készített inter
júkat tartalmazó kötet szintén 
a nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom összetett kérdései
ben való eligazodást segíti elő. 

A közgazdasági gondolkodás 
formálásában napjainkban 
egyre növekvő szerepet vállal
nak a szakszervezetek. A Nép
szava Kiadó a Vállalatunk so
rozat közreadásával szeretné a 
sza!kszervezeti aktivisták és a 
különböző szintű gazdasági ve
zetők számára a mindennapi 
életet befolyásoló közgazdasági 
és életszínvonal-politikai is
mereteket közkinccsé tenni. A 
kiadó törekvéseit e téren leg

Bek0ldend6: vízszintes 1. és füg• inkább két munka tükrözi: A gőleges 38 · vállalati vezető és a szakszer
BekOldésl batArtd6: 1983. már• 

clus 10. A megfejtéseket szerkesz• 
tóségünk elmére kérjük kfildeni 1 

Az el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A vasút fuvard!jbevé
telekb61 gazdálkodó nagyvállalat. 

vezeti demokrácia, valamint a 
Vállalati bérpolitika szakszer
vezeti részvétellel. 

Műszaki, gazdasági előrehala
dásunkat hatékonyan szolgál
hatja a szellemi termékek mi

Egy-egy könyvet nyertek lapunk nél szélesebb körben való el-
2. számAban megjelent keresztrejt- ,terjesztése. A Népszava más
vény helye■ megfejtfi■éért: Szllcs · fél éve útjára indította az ÚjíKatalln, Bocskaikert, Posta dlllő tá&i Magazin címd kiad á át 20. Bottka László, Szob, Mali- 1 

V ny , 
novszkij u. 26. Soós Edit, Debre- ame Y azon a _gyakorlaton kí
cen, Hámán Kató dt 75/B. Horváth ván , változtatni, amely szerint 
Miklós, Fertőszentmiklós, szabad- az ujításoknak csak mintegy 
ság u. 6. Bori György, Budape&1 1,2 százalékát hasznosítják más 
VI., szalmás P. u. •· vállalatoknál. 

Elcserélném Keleti pályaudvarral szemben levő egy szoba komfortos, 50 négyzetméteres MA vbérlakásomat, plusz egy szoba fél!. komfortos, 25 négyzetméteres tanácsi lakásomat egy-másfél szobás komfortosra Budapest területén csak MAV-dolgozóval, tanácsi 1a� k�s�a. l!:rdeklődni lehet 17-20 óra kozott a 330-884 telefonszámon 
Elcserélném egy szoba plusz 

0

két félszoba összkomfortos ' nagy erkélyes, zöldövezeti, 67 i,iégyzetméteres _!14AV-bérlakásomat másfél szoba osszkomfortosra és egy sz01-ba-konyhás vagy komfortos tanácsi lakásra. XV. kerület előnvben E:rdeklődnl: naponta 16.30-lg a 186� 784 telefonszámon. 
Elcser�lném Budapest XV. ker., Rákos uti egy-, plusz két félszobás, 67 négyzetméteres, nagy erkélyes, Világos konyhás, x. emeleti MAV-bérlakásomat kétszobá!I, kb. 55 négyzetméteres összkomfortos tanácsi lakásra a budai oldalon, bármelyik emeletre MA vdolgozóval. Erdeklődnt lehet a 156-523 telefonszámon. 

kétszobás lakásra MAV-dolgozóval., Cím: Györgyi Lajosné, Acs vasutállomás, felvételi épület. 2941. 
Elcserélném Bp. Keleti pályaudvarnál levő két szoba, komfortos, kb. 62 négyzetméteres MAV-bérlakásomat egy- vagy másfél szobás tanácsi bérlakásra. l!:rdeklődni lehet este 6 után a 250-904 telefonszámon. 
Elcserélném két szoba, összkom• fortos MA V-bérlakásomat hasonló nívójú tanácsi vagy szövetkezeti lakásra a Déli pályaudvar közelében vasutas dolgozóval. l!:rdeklődnl lehet 18-21 óra között a 356-262 telefonszámon. 
Elcserélném egy szoba, konyha 

komfortOI!!, kertes és mellékhelyi
ségekkel MAV-bérlakásomat egy
vagy másfél szobás összkomfortos 
tanácsi lakásra vasutas dolgozó· 
val. l!:rdeklődni lehet este 18-21 óra között a 333-781 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél· 
szobás, összkomfortos, erkélyes
MAV-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonos ta
nácsi bérlakásra. Budapest belső 
területén. l!:rdeklődnl lehet a 698-
825 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba komfortos, 38 négyzetméteres, gázffltéses, világos, budai MAV-bérlakásomat vasutas dolgozóval - tanácsi vagy saját tulajdonú lakásra, házra, le- -:--------------het Budapest környékén Is l!:rdeklődni lehet 7-15 óra között a 183-664, 15 óra után és szombat vasárnap a 363-260 telefonszámon'. a 
MAGY AB V A.SUTil 

Vuutuok SzalrazervezeNnü 
lapja 

Szeril:esztt a ■zerlrieszta btzot1úl 
Felel& szerkeszta: Vili Ferenc 

Szerkeszt&lél: 
lNI Budapeat VI., Benczdr u. ,1. 

Elcserélném 48 néi;iyzetméteres, komfortos, földszinitl, udvaros MAV-bérlakásomat hasonló alapterületa, komfortos, földszintes tanácsi bérlakásra MA V-dolgozóval, csak Budapesten. Cím: Némedi, Budapest XIV., Tahi űt 112/B. (Rákosrendez6 mellett.) 
Elcserélnfim Budapest VI Lehel űt l-ben levő kétszobAs·• gázfQtéses MAV-bérlakAsomat ' egy- a szobásra, lehetőleg Zuglóban. Minden megoldás érdekel. J!:rdeklődni lehet: Budapest XIV., PaskAl u. 51. sz. n. 2. Orosz JAnos. 

Telefon, viro■i: 121-m 
üzemi: 111-77 

· Kiadj.a és terj e■ztt : 
N�p■zava .Lap- és Könyvldad0 
1551 Bp. xm., VAct dt 7J. 

Telefon: ttl'l-1150 Poataf10k: ti Budapest 
Felel6s kiadó: Elc■erélnfim Acs állomAson 1ev6 

MAV-bérlakAsom - amely nagy
mére«I hArom szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fflrd6szoba és 
pincéb61 All, egy zArt veteményes 
kert tartozik hozzA - Budapesthez közelebb. bArmely :fflvonalon 
vagy Budapesten levG múfél vagy 

dr. Jandek � igazgató 
El6f1zetést díj egy évre: 3f for1nt 
Egyszámlaszám: MNB 211 - 11 • 

83-727. Szilcra Lapnyomda, 
Budapest 

Felel&! vezeta: 
C1ilndea ZoltAn vezéripzot6 
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Szonmathely 

Előtérben 

a ssállitás 

Február 10-én vezetői érte
kezletet tartottak a szombat
helyi igazgatóságon. Az érte
kezletet - amelyen mintegy 
háromszázan vettek részt 
Hajas Endre, a területi szak
szervezeti bizottság titkára nyi
totta meg, majd Kapronczai 
János igazgató az eredmények
ről és a tervekről tájékoztat
ta a résztvevőlket. 

ELmondotta többek között 
hogy javult a menetrendsze
rinti közlekedés, de a kultú
ráltabb utazás megteremtése 
érdekében ,az idén is lesz még 
bőven tennivaló. Sok helyütt 
kifogásolható az utastájékozta
tás, a várótermek és a vona
tok tisztasá.ga. Az udvariasság 
sem az erénye minden jegy
vizsgálónak, pénztári dolgozó
nak. Több utasra csak akkor 
lehet számítani, ha emelkedik 
a szolgáltatás színvonala. 

Az igazgatóság dolgozói az 
e1múlt esztendőben 10,7 millió 
tonna árut szállítottak. Külö
nösen sikeres volt az őszi szál
lítási verseny. Az 1981. évi 3 
millió 500 ezer tonnával szem
ben tavaly 3 millió 760 ezer 
tonnát fuvarozott a szombat
helyi vasútigazgatóság. ·Ezért a 
kimagasló teljesítményért 4,2 
millió forint jutalmat is kap
tak ia vasutasolk. 

Az idei terv 10,4 miUió tonna 
á-ru elszállítá.sát irányozza elő. 
Ennek teljesítése éI"dekében 
csökkenteni kell a kocsi tartóz
kodási időt és erősíteni kell a 
kapcsolatot a fuvaroztatókkal 

Az igazgató ezután a fejlesz
tésről, az anyag- és energiata
karekosságról. a szigorúbb bér
g·azdálkodásról, valamint a 
szociális és baleseti helyzetről 
bese..élt, majd befejezésül a fe
gyelem megszilárdításának 
szüksiégességéről szólt. Tavaly 
396 fegyelmi határozat szüle
tett. Ebből 168 fegyelmit. ittas
ság miatt kezdeményeztek. 

Sz. J. I. 

VAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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NAPIRENDEN 

A MÁV, az Utasellátó és a CySlV munkája 
Ülést tartott a központi vezetőség 

A vasutas-szaksze,rvezet köz
ponti vezetősége február 24-
én ülést tartott a MA V vezér
igazgatóság konferenciater
mében. Az ülést Gyócsi Jenő 
elnök nyitotta meg, majd Sze
mők Béla titkár tájékoztatta a 
testületet a MAV, az Utasel
látó Vállalat és a GySEV 1982. 
évJ eredményeir,ől és az ez 
évi feladatokról. 

Előzetes adatok szerint a 
MA V 1982-ben 260 millió 
utast szállított, ami a bázishoz 
viszonyítva 96, 7 százalékos, a 
tervhez viszonyítva 96,4 szá
zalékos teljesítésnek felel 
meg. A bevételeket meghatá
rozó utaskilométer teljesít
mény még ennél is kedvezőt
lenebb. A belföldi utasforga
lom egyrészt az ötnapos mun
kahét általános bevezetésével, 

a szombati utazások elmara
dása miatt csökkent. Másreszt 
a szeptemberi tarifaemelés az 
év végéig további, közel 20 
százalékos utasszám csökke
nést eredményezett. A tarifa
emelés erőteljes hatása az 
utasszállítási teljesítmények
ben a menetdíj és az utazási 
színvonal közötti szoros ösz
szefüg,gést mutatja. A vasút a 
személyszálliítási színvonal 
emelésére tett erőfeszítései el
lenére nem tudott felzárkóz
ni azokhoz a társadalmi el
várásokhoz, melyek a jelenJe. 
gi közhangulatban jelentkez
tek. Legszembetűnőbbek a 
hiányosságok a belföldi exp
re-ssz és gyorsvonatok közle
kedésénél, ahol a legmaga
gasa bb a díjtétel. 

gyarázható azonban a műsza
ki-gazdasági mutatók kedve
zőtlen alakulása. A kocsifor
duló idő évek óta nem kívánt 
mértékben emelkedik. 1982-
ben már megközelítette a 4,5 
napot, ami egy egész nappal 
több, mint 5-8 évvel ezelőtt 
volt. Túlságosan lassú az 
elegymozgatás. Ma már ott 
tartunk, hogy a hét elején ki
állított és megrakott kocsi a 
hét végéig nem jut el a ren
delltetési helyére. Szombat és 
vasárnap a rakodás legtöbb 
helyen szünetel. Ez a kocsi
gazdálkodás oda vezet, hogy 
az alacsony teljesítmények el
lené-re a kielégítetlen kocsi
igénylések száma magas, a fu
varozásra felkínált á-rukhoz a 
vasút nem tudja időben bizto
sítani a kocsit, látszólag kapa
citáshiánnyal küszködik. 

Növelni kell a vasút vonzerejét Az idén jelentős változást 
kell elér,ni a kocsigazdálko
dásban. Az üre� futá.s csök
kentése érdekében ez évben 
el kell terjeszteni a komplex 
kiegyenlítést. Az export rako
dásokat a swmszéd vasutak 
fogadási készségének fi.gye
lem bevételével operatív mó
don kell szabályozni. Az 
elegymozgás meggyorsítása 
érdekében 1983-ban a teher
vonatok átlagos terhelése nem 
kiemelt mutató, így a helyi 
körülmények mérlegelésével. 
gazdasági megfontolásból. cél
szerű lehet kisebb terhelésű 
vonatok közlekedtetése, ha ez
zel a gépácsorgás megszün
tethető, a mozdonyforduló be
tartható, a menetrendszerűség 
javítható. Az áruszállítási tel
jesítmények tervezhető alaku
lását a tranzit volumenválto
zás, a szállíttató vállalatok 
viselkedése határozza meg. 

1983-ra a vasút, mintegy 10 
százalékos további csökkenés 
figyelembevételével, 220 mil
lió utas elszállítását tervezi. 
Az átlagos utazási távolság 
vár,hatóa,n 50 kilométer körül 
alakul A személyszállítás 
igénybevételének ' csökkenését 
a vasútnak szervezési intéz
kedésekkel, fegyelmezettebb 
munkával, a személyszátlítá,s 
megbízhatóságával. a menet
rend betartásával kell mérsé
kelni. Biztosítani kell a meg
felelő csatlakozásokat mind 
MAV-on belül, mind a MAV 
-Volán viswnylatában. A 
vonatokat olyan szerelvények
kel és olyan időközönként 
kell közlekedtetni, hogy zsú
foltság nélkül, az ülőhelyek 
jó ki•használásával biztosítsák 
a kulturált utazás fokozott 
igényének kielégítését is. Az 
utasszám csökkenése ellenére 
a vonatgyakoriságnál nem le-

het visszalépni. A kisebb ön
költségre való t:örekvés érde
kében a szerelvények ·nagysá
gára kell a figyelmet össz
pontosítani. .Különösen fontos, 
hog11 a távolsági utazásoknál 
növekedjék a vasút vonzere
je. Ennek az eljutási idő 
csökkenése, ::i menetrendsze
rrűség a legjobb propagandá
ja. 

A MA V áruszállítási telje
sítménye 1982-ben 125,5 mil
lió tonna volt, mely 5,5 millió 
tonnával kevesebb a terve
zet1tnél. Az árutonnakilométer
ben mért teljesítmény 22,7 
milliárd, mely 7 százalékkal 
marad el a tervtől. Különö
sen kedvezőtlen, hogy a le
maradás jelentős része a tran
zit szállításnál következett be. 

A teljesítmények csökkené
sét előidéző okok ismertek, 
részben a vasút munkájától 
függetlenek. Nehezebben ma- (Folytatás a 2. oldalon) 
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A téli karbantartási munkák befejezése után február végétől a gépláncok folyamatosan kivonulnak a fővonalakra a 
• MAV jászkiséri építőgépjavító üzemből 

Riport az 5. oldalon 

Köszöntjük a nőket! 

Hetvenhárom évvel ezelőtt, a szocialista nők koppen
hágai kongresszusán, Clara Zetkin javaslatár,a nyilvá
nították március 8-át nemzetközi nőnappá. 

Azóta minden évben, ezen a napon, a munkahelyeken 
és a családokban virággal köszöntik a lányokat és asz
szonyokat, akik ma már egyenjogú tagjai társadalmunk
nak. Ott taláiljuk őket társadalmi-gazdasági éiletünk 
csaknem minden posztján. Obt vannak ők a nagy oda
adást, figyelmet, értelmet, áldozatot igénylő vasúti szol
gá;lati helyeiken i;s, szinte valamennyi beosztásban. Nél
külük már nehéz lenne eLképzelni a munkahelyeket, a 
folyamatos t�melést - az életet. 

Köszöntsék hát valamennyiüket ezen a napon - hó
virág helyett - ezek a sorok, és a rajzoló grafikája. 

Az alapozás már megkezdődött 

Kocsimosó épül a Keletiben 
Régi vágya tel\jesill ,a Keleti 

pá.cy1a,udvar do®)zóilnlak az 
ild.élm fillkészüil az új kocsimo
só berem1d.lezés, a,mely.nek aLa
pozási munkáll.:artiait már el is 
kezrlték a tá,rol.ó negyedik, ötö
dik megszűnő vágámyai he
lyén. 

Az UJ ,létesítméntyről dr. 
Csányi László, a budalpesiti 
vasúti�gatóság terv�ság.i 
osztályw,elletó-heltyettese elr
moilldta, hogy a kef.esoros 
ren<hszerű bere111diezést a tava,
lyi BNV-,n a s�rani AFIT ál
lította tk.i, amely .ai1:kialhmasniak 
JlátsZJOtt vasúti kocsik mosásá
ra is. A sikeres próook utá,n 
renidellte meg a vasút. 

A berendezés egyszerre ki
lietnc kocsi külső mosásálna ad'
kiallimas. A kilenc kocsit 15 
perc aLatt fürdeti tisztára. 
Üzemeltetéséhez két ember 
szükséges. Egy dráin,yító to
roruybót gombn!Yomásoo.L vezér -

Hk a muníkafo]lyamatot. A gép 
a mosószereket is önműkö
dően adagolja,. 

A berenl(lezés tel'Jvezői ,az 

eniergiatalk.arék.osságot és a 
könnyezetvédelimi szemponto
kat ÍIS figyelembe vették. A 
ll1J06ásra j["á,ntyí tot:t kocsdka t 
nem mo2idonmyaL, hanem egy 
végtel�ített köté!Jpállyávail 
mozgatják, s ez negyedrész 
éllillruyi energiát sem fogyaszt. 
milnt egy vontatójármű. A 
szennyvizet nem csatornába, 
hanem egy medencébe folyat
ják, megtisztítják, és ismét 
haszonsítják. fgy egy forda 
alatt mitnidössze 15 köbméter 
vizet haszirnálhnléllk fet1i. 

A MA V eddi•ga legkorsze
rűbb és Jle�gyobb te]óesít
mén!Yű kocsimct5ÓjéÍIIllak próba,
üzemére a tervek s2l€Timt jú
ndus 30-án kerilh sor. 

S. R. 

NÖVEKSZIK A TENGELYNYOMÁS 

Babócsán átépítik a vágányokat 
tA pécsi igia;zgatósá,ghoz tar

tozó Babócsa állomáson mun
kagépek zajától hangos a kör
nyék. A harmadik vágányon 
teljes alépítménycserét végez
nek. 

- Ma péntek van, délig kel
lett volna dolgoznunJk, de ezt 
a pár teherautó földet már 
nem hagyjuk itt - mondja a 
munkát ÍJI'ányító előmunkás. 

- Szükség van a vágányok 
átépítésére - állapítja meg 
Hauer Gyula állomásfőnök -. 
Jelenleg tizenhat tonna a ten
gely.nyomás, az újonnan fekte
tett negyvennyo'.lc kilogramm/ 
méter súlyú felépítmény, 
majd húsz tonnát is elbír. Bi
zonyáI"a sokat jelent. hogy a 
teljes felújítás után M 62-es 
mozdonyok is közlekedhetnek, 
mert ezen ia, vonalon még min
d1g négyhuszonnégyesek hord
ják a tehervonatokat. 

Évente huszonötezer tonna 
árut raknak nálun'k, ennek jó
részét cukorrépa adja. INyolc
vanegyben a repa hetven szá
zalékia jugoszláv exportra 

ment, tavaly az egé�t Ka
posvárra iirányították. A töb
bi föladást fa, élőáru, napra
forgó lképezi. Az utóbbin.aik 
egyrésze nyugati export. Lea
dásban tavaly 786 kocsi éI"ke
zett, 24 430 tonna áruval. Eb
ből mintegy 12-14 ezer tonna 
talajjavító anyag, - mészism.p 
a maradék szén és építőaruyag. 

A vágányhálózat megújul, a 
rakodóterület azonban ,a régi 
marad. A járművek tengelyig 
érő sá-rban közelítik meg a va
gonokat. Nemrég kívül!ről be
festették a felvételi épületet, 
ám elkelne egy belső tataro
zás i:S. Ezeket a fialaikat száz 
évig csalk vésték, gipszelték ... 
Gon!doLni kellene a mellékhe
lyiségekre is. Ugyan.csak meg
oldatlan a folyóvíz. !Ami az 
utazöközönség ré5zéről még jo
gos paniaszként elhangzik, az 
a fővárossal való rendkívül 
rassz összeköttetés, amire az 
illetékesek a menetrend szer
kesztésénél figye1hetnének. 

Tóth Zoltán 

Magasított peront kap Adács megállóhely 
A MA V Mislko1ci Építésd Főnokség dolgozó.i ez év január 

közepén fogtalk hozzá az adácsi vasúti megállóhely magasí
tott peronjánalk ellkészít:ésélhez. A 350 méter hoss:11úságú át
menő fővágámy mindlkét oldiaJán hamarosan elkészülnek a 
munká'Vad. A peron burkolatát hideg aszfaltból tervezték. 

A közel 1 rrufüó 450 ezer forúnt költséggel épülő magasí
tott peron a vasutas község tőbbszáz dOilgozójának nyújt biz
tonságot a vonatról le-, illetve fölszállásnál. 
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Harininc év a mozgaloinhan Egy a 151 közül 
Amikor az apparátusba keriilt, egyedül volt nő 

Amikor nála jártam, szinte 
percenként csörgött a telefon, 
és a munkatársak egymásnak 
adták a kilincset. 

- Mintha nem is mennék 
nyugdíjba - mosolyog Tóth 
Jánosné, a budapesti területi 
szakszervezeti bizottság szo
ciálpolitikai bizottságának ve
zetője. - Megkérnek, intéz
zem el ezt vagy azt az ügyet 
és a legtöbbször azzal búcsúz
nak, akkor a jövő héten meg
kereslek. Jól esik a figyelmes
ségük, de azért elszorul a szí
vem, több mint harminc évi 
munk<a után nehéz elképzelni, 
hogy nyugdíjba megyek. 

Az elsők között 
Tóth Jánosné a csaknem 

harminchárom esztendőből 
harmincat a szakszervezeti 
mozgalomban töltött. Az el
ső nők között került az appa
rátusba dolgozni. Pályafutását 
1950-ben forgalmistaként 
kezdte Piliscsabán. Azért jött 
a vasúthoz, mert tanulni 
akart. Forgalmistaként 12 -
24-ben dolgozott, ám a mos
taninál jóval kevesebb sza
badnap ellenére is futotta 
erejéből a társadalmi és fő
leg a szaksz�rvezeti rr.unká-
ra. 1 

- Akkoriban a szakszerve
zeti titkár egy öreg váltóke
zelő volt Piliscsabán - emlé
kezik. - Látta, hogy rende
sen végzem a munkám, ezért 
megbízott apróbb ügyek inté
zésével. Amikor ezeknek is 
eleget tettem, önálló felada
tot kaptam. Én lettem a he
lyi szervezet termelési felelő
se. A kis állomáson minden
ki jól ismerte egymást, úgy 
éltünk, dolgoztunk együtt, 
mint egy nagy család. Eleget 
tudtam tenni a szakvonali és 
a szakszervezeti munkának. 
Amit ezen az állomáson a ter
melésről megtanultam, ké
sőbb nagy segítségemre volt. 
Ugyanis még 1951-ben meg
keresett egy elvtárs a szak
szervezeti bizottságból és meg
kérdezte nem akarok-e önál
ló szakszervezeti funkciób.an 
dolgozni. Nagyon szerettem a 

forgalmat, de úgy éreztem a 
mozgalomban is tehetek any
nyit a vasútért, mint Pilis
csabán. 1952 januárjában ke
rültem a területi bizottságba 
politikai munkatársnak. A 
munkásellátás s szociális 
ügyek tartozt!!ik hozzám, s az
óta is ezekkel foglalkozom. Az 
apparátusban én voltam az 
első nő ... 

A nehézségeket, a kezdés 
bonyodalmait már kitörölte az 
emlékezetből az eltelt három 
évtized, de nemcsak azért 
gondol szívesen az akkori ne
héz időkre. A megértő kolle
gáknak sokat köszönhet. 

- Még csak néhány hete 
dolgoztam a bizottságban, 
amikor elküldtek az Északi 
Járműjavítóba egy értekezlet
re. Addig még ilyen nagy 
üzemben nem jártam. Szó

val rögtön bedobtak a mély
vízbe, de emellett sokat segí
tettek a nálam tíz-tizenöt esz
tendővel idősebb, gazdag ta
pasztalatokkal rendelkező 
férfi kollégák. 

Hamar befogadták 
Nemcsak velük, hanem „lent 

és fent" is megtalálta a han
got. Eleinte főleg az idősebb 
munkások bizalmatlanul 
szemlélték az érdekeikért dol
gozó fiatalasszonyt. De csak
hamar befogadták. Bekapcso
lódott a pártmunkába is. 

A munka mellett tanult, le
érettségizett, elvégezte a 
MA V tisztképzőt, majd egy 
féléves szakszervezeti és rá 
nemsokára egyesztendős párt
iskola következett. 

- Utólag visszagondolva 
nehéz elképzelni hogyan bir
kóztam meg a sok feladattal: 
munka, család, tanulás. Én 
soha nem éreztem itt magam 
hátrányos helyzetben sem er
kölcsileg, sem anyagilag. 

Ám a vasútnál dolgozó nők 
- főleg a hatvanas években 
- nem mondhatták el ma-

gukról ugyanezt. Tóth János
né 1970-ben, amikor a párt 
központii. bizottságának leg
újabb határozata a nőpoliti-

Miskolci vasutas asszonyok 

A raktárkezelő 
Bartók Andrásné, 30 év

vel ,ezelőtt lépett a vasiút 
swlg;á.latába. A mi.Slkolci 
XI-es pályamesteri sz.aka& 
kőműves cs.apatába.n kise
giítő mU111Jkás lett. 1961-.ben 
kerü1t a leninváiros.i pálya
me5terii sz..akasz.ra. 

Az ügyes és ;törekvő fia
talasszonyt 1970-ben az ál
lomás létsz.ámá.ba helyez
ték. Megszerezte az áru és 
személypénztáros.i viz.sgáJt, 
majd elvégezte az anyag
kezelési és munkaügyi talll
folyamot is.. A miskolci 
körzeti üzemfőnökség meg
alakulás.a utám raktá11keze
lő bett. 

Bartók Andrásné sz.íve
sen végzett társadalmi mun
kát is.. IF.iatalabb korábain a 
KISZ-vezetós.é,giben s,zorgos,
kodott. A szakszervezevben 
gazdas.ági felelős és a segé
lyezési albiwttság 1.agja
kélnlt tevékenykedett. So
káii,g volt a helyi vöröske
resztes. szervezet ak.tivis.tája 
is. 

Az egyéve5 pá.r,tiskola el
végzése után a helyi párt
alap.szewezet titkára lett. 
A közösség érdekében ki
fejtett munkájáért, a dol
gozók körében is megbe
csülést és eLismeré&t vívott 
ki. Tevékenységét rt:öb'b ki
tüntetéssel ismerték el. 

A tekercselő 
A vasűtépírtó és -feruntar

tó gépek villanymotorjai
nia.k javítását, a miskolci 
építési főnökség gépállomá
sán, egy hattagú szooia,lista 
b'rig,ád végzi. 1E)n.nek, az 
wüst jelivén,nyel már há
romszor kitün,tetetJt Földies 
FeTe-nc s.wcialist,a brigád
nak a tagja Kiss Tiborné 
tekercs.elő is. 

A gépek és motorok 
iránti érdeklődése gyerek
korában kezdooött. Munká
cson, a vasutas ik-öz.épisikola 
elvégzése után egy évig po
li techni k.át tanult, majd az 
ottani műs.ze.rgyár dolgozó
ja lett. 

Egy ,budapesti 'kirándulás 
alkaLmával 1966-ban ismer
kedett meg férjével. 1968-
ban kö1tözött Ma,gyairor
s,zágra. Bodrogolasziban, 
férje se.üleililél laktak. ő a 
MA V Nevelőotthcxn:ban 
korrepetálta a gyerekeket 
orosz nyelvből. 1974-ben 
iköltöztek Mis,kolcra. Az 
épíités.i főnökség gépáHomá
&án vállalt munkát, ahol 
férje 'Ilehézgépkezelókén.t 
dolgozik. 

Kiiss Tibornét jó munká
jáért· többsz.ör rés7.e.sdtert:té'k 
dicséretben és pénz,juta
lomlban. A jelenl� 8. osrz.
tályos kislánya is V.'.i,5utas 
.szeretne lenni. 

Kisvárdia.i János 

káról napvilágot látott, nő
felelősi pozíciót töltött be. 

- A határozat kedvezően 
befolyásolta a nők helyzetét a 
MÁV-nál. Akkoriban sok fel
mérést készítettünk a lányok
asszonyok hátrányos helyzeté
ről. Egy esetben például sike
rült bebizonyítanunk, hogy 
egy azonos végzettségű és be
osztású férfi és nő fizetése 
között - akik ráadásul egy
mással szemben ültek -, öt
száz forint volt a különbség. 
A szakszervezet központjában 
megtárgyalták a vasutas nők 
helyzetét és ennek eredmé
nyeként nemsokára egyre több 
nő került a vezetésbe, s a ki
tüntetettek listájára. Sikerült 
megvalósítani az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elvet 
a határozat óta eltelt csak
nem másfél évtized során. Ez 
jelentős eredménynek számít, 
hiszen a MA V-nál 1945 előtt 
csak pénztárosként vagy ta
karítónőként dolgozhattak a 
nők. Forgalmista-, vonatveze
tő- vagy éppen szakaszmér
nöknő csak a felszabadu
lás utáni esztendőkben ke
rült e vasúthoz, és mi taga
dás elég bizalmatlanul fogad
ták őket a kollegák. 

Mitől kiváló a. Zrínyi brigád? 

Igénylik a munkáját 
Tóth Jánosné február 28-a 

után - ezen a napon dolgo
zott utoljára - sem szakad el 
teljesen a vasúttól, sem a 
szakszervezeti mozgalomtól. 
Mint a budapesti területi 
szakszervezeti bizottság vá
ilasztott tagja, még egy 
fél esztendeig látja el ezeket 
a teendőket, de utána is igényt 
tartanak a munkájára. A há
rom évtized alatt gyűjtött ta
pasztalatait még kamatoztat
ja majd. 

- Ha arra gondolok, hogy 
néhány nap múlva már nem 
leszek itt, nehéz lesz a szí
vem, hiszen a vasút és a szak
szervezet volt az életem. 

Ide köti a családja is. Férje, 
lánya, s a veje is vasutas. 
Otthon sokszor szóba kerül 
ezentúl is a vasút ... 

Lakatos Mária 

A s.zersz.ásmkészí tő ,1ak.atos
m űh e]Jy egyik iiailla csupa üveg. 
Az ab'llakok fellső párkányá
nalk vcmailábam. dúsain, futó zölrl 
!11Öványzet. Lát.szik, hogy good
ja jVlafn, rá az itt dolgozó hét 
embernek. 

A m1U!l11kaipadokináib .iidősebb 
és iegészen fiatail mU1I1kások, 
sót Jtt tainu]jléll ia s.z.admla csí,n,
ját-bÍ!Il,ját kiét másodéves ipa� 
ri tialnnJtlő is. 

A kis mu'lllkaközösség egy, a 
151 szooiia.Jista brig;ád közü1.t, 
a Debrecerui, MA V Járműjavító 
üziembeln. Itt mUll1ikáhkodik a 
k.ivá,ló címmel kútüintetett 
Zrínyi Miklós szociailista bri
gád is. 

A névadás története 

TaiLán iaz ellnevezés.ük kész
tetett léllr.fa, hogy a sok közül 
őket váilasszam. Vezetój üket 
- Krajcsir Józsefet - elöljá

róbam a inévaldásrÓ'l faggatom. 
- Talán mert val0mdkor 

húsz egY\11,éháJn:y évvel ezelőtt 
- ma,gya,rázza .a brigádvezető 

- azt monfdták 'l"áinlk, hogy 
dLyainok v.a;gy,u,nikl, mimt Zrínyi 
volt, vagyis mi 1I1em adjuk mJeg 
ma:g,unlkat, bármilyan nehéz 
felatdJaitok e/Lé áiil1íta'I11aik. 

- Közberu, ahogy e1!n.ézem a 
mairokrn.yd csapatot - és ma
radva a k.atanás hasontla1má'l 
- az idő megtizedelte a „vi

tézeket". 
Er<re má,r többen is felkap

ják a fejüket, mosolycigJllJalk, és 
ketten, is maigya:rn171ZJá.k, hogy 
akik obsitot klél,ptaik (más szó-
11Tai1 1I1yugdíjba mentek), he
[yükre ifjú emberek ál!Ltak. 

- É6 most mifloreiru a csapat? 
Vagy beszélóünk célliran,yoo-ab
OOJ!l\: miért kdváló ez. a szocia
iLista brigád? 

Csend. A brigáid tagjai: 
Krajosir József, Zeke Bálint, 
Pongor Tibor, Gergely Árpád, 
Molnár István, Forgács Sándor 
és Lugosi István - hirtelen a 
munkájuk fe!Jé fordulnak, 
majd egyikük megjlegyzi: 

A munkapad mellett a brigád 

- Hát . . . ezt azoktól kel
lene megkérden, aikik oda
ítélték 1I1ekünik ezt a címet. 

Az ÜZJellil sz.b-titkára: Kor
ponai Lajos, Mendre Ferenc 
ven;iemyfele1ős és Nagy László, 
az szb köz.gazdasági bi,zottsá
gáiruak a vezetője már sok jót 
e'lmondtak a brtimdróli. Tava
lyJ ter,vüket 108 száza,Lékra 
telije.sítették, az idlei - feszí
tettebbet 106 száza1lékrn 
válllllalták. Vailiamerun,yien részt 
veszmek politilrai., szakmai to
vábbképzésben, óvodákat is
kolakat ,patronálnak, két e,Ji.. 
a51ett, rdkka111t embernek ko
csdt készítettek. A jó munka
helyi kollektív szeUem, az 
őszinte barátság kitágul a csa
ládok körére i.s. Együtt járnak 
kiránpiulnii, szórakOZJild, és 
nemcsak arz;árt m�ek szín
házba és más dru1tuirá1Lis ren
dezvényekre, mert .a, szociaifüs
t,a. briigiádlrnozgalom hármas 
jell5zaválnak kö'vete!llméniyeiben 
ez is benne vain, 

Családias légkörben 

- Gorudlo1o'm, hogy a ki vá
lóságuk a fiootési borít&an is 

(A szerző felvételei) 

---------------------------, lát.szik. Itt követelmény a precizitás 

Szakszervezeti ifjúsági napokJ 
Az idén, ötodik alkallbmmtal 

:rendezi meg a Szialkszervezetek 
Budapesti Tainácsa ('SZBT) a 
SZOT dlliLetélresei,vel, az ágaza,
ti-ipan:-ági szakszier,vezetek if
júsági felelooeivell, 1a, KlSZ bu
dapesti birottságávlall, a Fővá
rosá T,a!Ilács Múvellődési foosz
tályáV1a11, va.'tarnilillt a 'lliT bu
dapesti vezetőségével a .szak
szervezeti ifjúsági napokat. 

A közpcmrti remrlem�ek -
ametl\yekhez. ia,z. ágJa!Zlati-ipairági 
szefV'ezésű programok is csat
:llakOZ111ak - két sziakaszbam 
zajillaJn,alk le. Az ellsóbeni, ame.ly 
június 6-tól 12-ig tairt., elsó
sorbatn pollli tiklad és k u1turálli5 
relnide2lVéruyieket, a második
bain, sze,ptember 5. és 11. kö
zött fóteg szaJkma.i vetélkedő
ket és sportveT'Seil\Yeket iren
d!e0nek. 

Két tamáesoklozás iS szerepel 
az SZBT programjábain: a 

fiatal biz.almilak t,anácskozása, 
valamint az ifjúsági munka
versenyformák tarpasztalat,ai
nak megvitatása. Ebbetn az 

idősz.akban kerül sor az ünne
pélyes szakmunik.éÍ$a!Vlatók.ra 
is. 

A Főváros.i Tanács szakok
tatási osztál'ya köziremúködé
s:ével a különböző művészeti 
á•gakbatn ivers®yeket szervez
niek. A h,agyomálnyokmJak meg
felelően a Hővősvö]gyben is
mét �Zi juvenálliis. A Népsza
va-fesztiválll pergő politikai 
esemányt ígér. 

A másocMk smka.szbain, Bu
dlaipesten. három .sportágban 
(úszás, teke, kosáT1&i.bda), V,e
Tőcemaroson tcwábbi nyolc 
sportágban lesznek versenyek, 
ilLetve döntők. Várihatóan, ,ooigy 
érdekllodés kíséri maj,d 1ai mun,
kla,�llmi, kö:?JJekedésbiztcm
ságii és kömyezetvédelmi ve
télkeldót. Közpon.tiillag két szak
mai versenyt tervez az SZBT 
A ikö2J®flokú számvdteli vég
zettségű allkaillmazottak, vaha
mint a panelszere1ő építőipari 
szakmn.uniká1sok részére. 

A budiaa>esti területi bizott
sá,g iináinyításá/v-atli már készül 
az ága.2Jati p�I1allll ilS. 

Szombathelyi üzemek vetélkedője 
Már hagyomány, hogy a döntők után a három legjobb 

szombathelyi járműjavító, a csapat jutott az üzemek kÖ2iöt
Savaria Cipőgyár, a Latex ti döntőbe, amelyet február 
Fonó- és Szövőgyár, valamint 21-én rendeztek. A győzelmet 
a vasútüzem MSZ'Bfl' tagcso- a ház..Lgaula járműjavító üzem 
portja kÖ7;ÖS vetélkedőket ren- Baross Gábor szocialista hri
dez. Legutóbb a Ki tud többet gádja szierez;t,e meg. 
a Szovjetunióról? témában in- A 2.-3. helyen a Savaria 
ditottak vetélkedő soroZaJtot, a Ci,pőgyár, a 4.-5. !helyen ipe-
sWciaLista ibr.igádok részére. di,g a Latex csapatai végez.tek. 

IAz üzem�n tartott elő- Márkus Imre 

Ngugalo,nba vonult 

a vendégs11Sobalaá1JS vetJSetője 
Feb.roár 28-á,n bensőséges 

házi ü,nnep.ségen búcsúztatták 
nyugdíjba vonulá.sa alkalimá
ból dr. Sro.bó Miklósnét, a 
Vasutas Egyesület Vendégszo
baházánaik vezetőjét, aki 114 
évig dolgozott ebben a mun
kakör.ben. 

Azn ünnepségen Rétf alvi Ti
bor és Molnár László ügyve-

zető elnökök méltatták mUIIl
kásságát, eredményes tevé
kenységét. Jelenlegi beosztása 
előtt tizennyolc évig a MA V 
Kórhá1l fogtechnikusa volt. 
Most, harminchárom évi mun
karviswny után kez,di meg a 
piJhenést, amely1hez a vendég
szobaház valamennyi dolgozó
ja jó egész.s.éget kívánt. 

IMi,n,tha liámgot Job'baintottarn 
volmla. Újria felém fordu!l a tfu-
saság s egyik fiata!l, Gergely 
Árpád azt mantdja: 

- Nézze az természetes, 
hogy az ' ember becsületes 
munkája, után, penzt szieretne 
lát,n,i, a lehető �legtöbbet, hi
szen, ahogy morudaind szokták, 
mi is la piiacroo· éliimik. Tehát 
a több keresetre, a célpré
miumokra és más pénzek meg
szerzésére is jó lehetőséget ad 
a szocialista brigádmozgal.om. 
De azt pénzzel/ nem ,lehiet kife
jezmi, hogy menfnyit ér a jó 
mumikahelyi közérzet. Ez a k,is 
kol!JJektíva. jóll együtt van 
muniká baJn és miilnlden emberi 
tevékenységében. Értjük és 
8zeretj ük egyrnru;t. 

- Hogy Val!11 ez? HiS2le!rl 
maga ipélLc:M.IU]) ffa lehetne Ze
ke Bá,'Ji,n,tnak. 

- úgy kérem - szólal 
meg az .id'ősebb szerszámJiaikla
tos ai többilelk ,nagy derülLtségé
re -, hogy a fiatalúr pimasz
kodhat is velem. Vagyis arzt 
hiszi, hogy én ds 28 éves va
gyok. És me,gmand.om ősziin� 
tén( hogy én eannatt nem is 
tillltakozom, mert maigiann is úgy 
érzem, hogy fialtailodom köz-
tük. 

- Azért a szemtelenségig 
nem megy a dolog - veszi át 
a szót Lugosi Istivám, - A jó 
hangulatot nekünk nem kell a 
raktárból véteLezni. A korkü
H:ilil!'ooég ,görcse alklkor oldódik 
egy mu111ikak0Lliektívábiami ha 
az Jdősebbek azt la bizonyú!S 
három lépés távdlsáigot is el
törJlik. És a tekiJntéil.'yt ,nem a.z
zia.1 próbá1lják óvrui a fiatailiok
kal szemben, hogy örökke 
éreztetik veLük, hogy a tojás
héj még a hátsófle!lükön van, 
hainem úgy, hogy ai sok évi 
szakmai tapasztalatukat eihles-
hetően asi:11logt,atják. 

Tamás a főbizalmi 

- MiJ1: szól ehhez egy leen
dő SZOC'Íial!Jista br<i,gádtag, Koc
ka '.Ilamás másodéves ipan;i 
taJ11lll{Jx), aki a gyaikonllati órákon 
ezektM az emberektől ta,nuljia 
a szakmát? 

A szemüveges �gétnty megil
Letőd�k, de össrz.esZJel(lj maig,át, 
s így szó1: 

- Én oogyon jól érzem i,tt 
mCll{1am, mert ... 

- Mert? 
- Miert . . . én már itt nem 

vagyok gyerek ... 

- Még szép - szóLt közbe 
a brigádvezető -, hiszen egy 
szakszervezeti fóbiza!lmit ko
molyan kell] venni. 

- Nocsak, ez meg hogyan 
llehetséges? 

- úgy - magyarázz.a Kor
ponJarli Lajos -, hogy Tamás 
nemcsak szakmát és ember
séget tanul itt, ebben a kiváló 
murukáskolflektí,vá ban, hanem 
- mert taruulótársai is érde
mesnek találliták erire - szak
szervezeti fll/11kciót is. Ugyain� 
is ő az évfolyam társiai,nak a 
fóbizatllmija. Természetesen :flel
nőtt is állJI meilll.ette, de a tár
sai,ook ügyes-bajos dollgai t már 
ő in,tézi. 

- És másfél év múlva, ha 
Kocka Tamás is fel.sZla:badul? 

- Itt .a helye köztünk -
�ndja a brigádvezető -, hi
szen megszerettük és bedol
gozta magát a kollektívánkba. 

Ahogy a műruelJ\y ablaikpáT
káJn,yán körbefutó gcmdozott 
zöLd nÖIVén�et hoZZJa évről év
re új hlaötásalit, úgy úju,l, fia
tailocllik - több mimt 20 éve 
már a mozgaföm ke<.zdete óta 
- ez a kúváJ.ó mUJ1Jkáskollek

tíva, mert itt :a �d'asági kö
vetalimények túlteljesítésén, 
vahamilillt a pQllitikali, társadail
mi elvárásokon. túl!: emberi 
szívmeleg.ség ,van. 

Akikre büszke az üzem 

No, pern2.'e ilyen, a Zrínyi 
Mik.lös szocia/llista brigádhoz 
hasoruló kiváló munlkáskol:lek
tíva még 12 ViaJn a debrecerni 
járműjamtóbiélfil� és ilyen sZJimt
re dgyekszik 58 aira,nty-, 21 
erz..üst-, 24 bronz-, 26 zöldko
szorús és 9 okleveles szociailtis
ta brigád is, összesen 1271-en, 
vagyis a do1!gozók háromne
gyed része, akdlcr-e joggail büsz
ke az üzJem. 

Én meg arra, viagyok büszke, 
hogy ez la 1I1Jagyszerű brigád 
meghívott egy szailannasütésre, 
me:rt mint mondták, egy rövid 
kis ri'Port kiajpcsá.n m.em köny
rnyű rMuk trnTiidleint megtudni. 
A köms kiránduláson majd 
tapaszta,1in1 fogom, hogy ez. a 
mu111kásko!llektÍJVa 1nemcsak a 
műhelyben érzi, jól magát, ha� 
nem cSail1áidii 'körben is, és s.ze
riJntük arz élet tiszta örömei
hez ez is kel!J.. 

Dávid József 
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FELGYORSULT A REKONSTRUKCIÓ 
o- pok 

,·idPl.t:-n 

Kelenföldön formálódik a holnap A ,·állatai 280 településen 

és 1095 értékesítési helyen kínálja szolgáliatásah 

Beszélgetés a körzeti üzemlőnökség eredményeiről és gondjairól 

Esztendeje éppen, hogy a 
Kelenföldi Körzeti üzemfó
nökség vezetőjével, dr. Kosz
tyu Tibor főtanácsossal a 
megalakulást követő első év 
eseményeiről beszélgettünk. 
Már az első esztendő igazol
ta az üzemfőnökség létét -
mondta akkor az üzernfőnök, 
hozzátéve: - nagyobb elisme
rést nem kaptunk ugyan . .. , 
de nagyobb kritikát sem. 
Tény: a vasút vezetősége is 
tartott és tart az itteni mun
káktól, de a forgalom kisebb 
zavarokat kivéve folyamatos. 

Már az első évben 

A kelenföldiek ekkor még 
nem tudhatták, ami nem sok
kal később nyilvánvaló lett: 
az 1981-es munkájuk alapján 
kiérdemelték a Kiváló Üzem
főnökség címet. Az, hogy rög
tön az első év eredményei 
meghozták számukra e nem 
csekély efü,merést, biztatást
lökést jelentett a továbbiak
hoz. Beigazolódott, hogy 12 
hónap alatt is jól meg lehet 
szervezni egy 11 állomásból 
és 1 műszaki kocsiszolgálati 
főnökségből álló üzemfőnök
séget. Még akkor is, ha éppen 
olyan időket élnek, amikor 
nem elég csupán a forgalom
ra összpontosítani a figyel
met, amikor a MA V egyik 
nagyobb - ha nem is a leg
nagyobb - rekonstrukciójá
nak színtere e körzet. S mert 
minden elismerés kedvterem
tő, a kiváló cím elnyerése jó 
indítást-alapot adott az 1982-
es feladatokhoz. 

Az elmúlt esz;tendőről 
amelynek tervei feszítetteb
bek voltak, mint az előző év 
teljesítményei -, s az idei 
tennivalókról Pásztor Imre 
mérnök-tanácsossal, a kelen
földiek üzemviteli üzemfő
nök-helyettesével beszélge
tünk. Egyike az ottani alapí
tóknak. A Felsőfokú Vasút
forgalmi Technikum elvégzé
sét követően különféle fele
lős beosztásokban dolgozott; 
1970-1981 között a budapes
ti igazgatóság munkatársa 
volt - hét éven át forgalmi 
vonalbiztos. E munkakörben 
az összes állomás gondját
örömét megismerhette. 

- Ha feszített volt is a Ke
lenföldi Körzeti üzemfőnök
ség 1982-es terve, a kibúvók, 
az előírások bírálata helyett 
a teljesítés útját-módját ke
restük. Ezért gyakran kellett 
átcsoportosítanunk a munka
erőt és a feladatokat, s nem 
egyszer szükség volt a re
konstrukcióval összefüggő 
technológiai módosításokra -
mondja Pásztor Imre. - A 
rekonstrukció lépéseit tétele
sen és részleteiben ismertük: 
még 1982 elején intézkedési 
tervet hagytunk jóvá, amely 
1983 áprilisáig határozta meg 
a tennivalókat, így az üzem
főnökségi és az üzemviteli 
feladatokat is. 

Rövid lista 1982-ről: a re
konstrukció tervszerűen ha
ladt az ideiglenes üzembehe
lyezéseknek megfelelve elké
szült Budapest leghosszabb, 
220 méteres korszerű gyalo
gos-aluljárója az Etele tér és 
Ormező között (nemcsak a 
vasúton utazók forgalmát 
könnyíti, hanem egy lakóte
lep számára is jobb közleke
dési kapcsolatot teremt a bel
várossal!). Ugyancsak elké
szült az új üzemi épület, ahol 
e napokban - március 8-án 

- részlegesen üzmbehelyezik 

a leendő pályaudvar „lelkét", 

a Dominó '70 berendezést. Az 
új vágányok továbbépültek -
a majdani XV-XXV. vá
gány kész, s a váltók is elké
szültek hozzájuk. Megépült a 
Kelenföld-Háros íközötti új 
töltés, a Kelenföld-Budaörs 
közötti új nyomvonal (amely
nek végleges üzembehelyezése 
még egy későbbi módosítást 
megkíván), a Ferencvárosi és a 
Déli pályaudvar felé irányu
ló kereszteződést szintben el
választó süllyesztés, illetve a 
hídszerkezet (júniusban he
lyezhető üzembe) ... 

- Miként érintette mindez 
a nagyforgalmú Kelenföldi 
pályaudvar hétköznapjait? 

- Az állomás vágányainak 
száma folyamatosan csökkent, 
s télre a korábbi tizenhéttel 
szemben csupán kilenc ma
radt. Igaz, részlegesen üzem
behelyezhettük az új XXI
XXV. vágányokat . . . ám az 
elegyrendezés bonyolultabbá 
vált A vonatok ugyanis a ré
gi állomásra érkeznek és on
nan indulnak, de rendezésre, 
idegen vágányon, az újakra 
mennek. Mindez több időt 
igényelt, miközben több em
berünk nincs. Az adott lét
számot kellett átcsoportosíta
nunk ... Tavaly nyáron szint
úgy nagy feladat volt a szé
kesfehérvári vonal rekonst
rukciója, valamint a puszta
szabolcsi vonal villamosítása. 
Számoltunk a személyszállító 
vonatok késésével, egyszer
smind fokozódott a Déli pá
lyaudvar feladata: a koráb
binál kevesebb idő maradt a 
vonatok újbóli összeállítására 
és egyebekre. A menetrend
szerűséget mindezek ellené
re tartani akartuk. 

Kereskedői szemlélet 

- Tavaly a Déli is besoro
lódott a nemzetközi pályaud
varaink közé. Mit tettek azért, 
hogy a rangosabb-nagyobb kö
vetelménynek az állomás ele
get tehessen? 

- A kulturált körülménye
ket kínáló nemzetközi pénz
tárt a magunk erejéből állí
tottuk fel, a Volán-Tourist ál
tal bérelt egykori irodában. 
Valamennyi nemzetközi vo
nat menetrend szerint indult 
el, e járatokra panasz nem 
volt . . . amúgy a menetrend 
szerinti indítás a Déli, vala
mint a Kelenföldi pályaud
varról rajtoló belföldi vona
toknál 98,87 százalékos volt. 

Az elmúlt esztendőben a 
vasút egész területén a ko
rábbiaknál nagyobb rangot 
kapott a kereskedelmi - ha 
úgy tetszik: kereskedői 
szemlélet. Ez alól a kelenföl
diek sem kívánták kivonni 
magukat, annál is inkább, 
mert sokat szállíttató, fontos 
vállalatok vannak e körzet
ben. A körzeti üzemfőnöksé
gen nagyon lényegesnek tart
ják a vállalati kapcsolatokat, 
amelyben kiemelkedő szerep 
jut Budafoknak, Budafok-Há
rosnak és Kelenföldnek. 

- Nem szólam: jó kapcso
latban állunk a vállalatokkal. 
Negyvenhét olyan, jelentős 
üzem, cég van a területünkön 
- köztük a Beton- és Vasbe
tonipari Művek, a Magyar 
Kábel Művek budapesti gyá
ra, a borokat, pezsgőt expor
táló HUNGAROVIN, vagy a 
budaörsi depó -, ahol rend
szeres konzultatív kapcsolat
ban állunk a szállításvezetők
kel. A kampányszerű látoga
tások helyett, amikor indo

kolt, mi megyünk hozzájuk, 
vagy ők keresnek fel bennün
ket. E jó kapcsolatnak köszön
hető, hogy mindig operatívan 
intézkedhetünk ... Ami a szá
mokat illeti: az üzernfőnök
ség 737 ezer tonna áru szál
lítását tervezte, az igazgató
ság 830 ezer tonnát írt elő, s 
végül 814,5 ezer tonnát telje
sítettünk. Ily módon a tervet 
csupán 98,7 szá'zal&osan tel
jesítettük ugyan, de elszállí
tatlan áru - legalábbis a 
vasút hibájából nem maradt 
vissza. 

A kulturált utazásért 

- Váltsunk át a jelenbe. 
Mit tehetnek, hogy az idei 
valóban a személyszállítás 
éve legyen? 

- A múlt átköt a jelenbe. 
Amikor 1981-ben megindult a 
Sió és a Füred expressz, az 
átlagosnál lényegesen nagyobb 
követelményeket támasztot
tunk velük szemben. Ez egy
aránt vonatkozott a szerelvé
nyek műszaki állapotára, 
tisztaságára, a higiéniai köve
telményekre, s mindezek meg
létét ellenőriztük is. Példát 
akartunk kínálni, azt szeret
tük volna, ha ez a két exp
ressz nem süllyed le a többi 
szintjére, hanem azok emel-

kednének fel hozzájuk. Ta
valy a Sió és a Füred átkerült 
a Déliből a Keleti pályaud
varra . . . a többi szerelvény
nél pedig nem sikerült azt a 
színvonalat elérni. A műsza
ki, a technikai feltételeink 
csakúgy nem kedveznek eh
hez, mint a létszámhelyze
tünk. Ha 1982-ben valamit 
léptünk is előre - alkalmi 
munkásokat és kisiparosokat 
szerződtethettünk takarítani, 
- még azt sem értük el, ami
re igény lett volna. 

- Mire van mód az idén? 
Javíthatjuk a menetrendsze
rűséget, nem kis mértékben 
azért, mert az 1983/84-es me
netrend kialakításánál a ve
zérigazgatóság messzemenően 
figyelembe vette az üzemfő
nökség javaslatait. A feltéte
lek, a rekonstrukciók indo
kolták, hogy több vonatnak 
legyen a Déli pályaudvar fie
lyett, Kelenföld indító, illetve 
a végállomása: így csúcsidő
szakban enyhül a Délire ne
hezedő nagy nyomás. Javí

Dr. Sebes Miklós vezérigazgató tájékoztatja a sajtó képviselőit 

tunk az utastájékoztatáson: a Február 22-én kedden Buda
központi tájékoztatókon kívül pest és Szolnok között, a robo
helyi többlet-tájékoztatót is gó vonat étkezőkocsijában, 
készítettünk. Arra is ügyel- dr. Sebes Miklós, az Utasellá
tünk, hogy lehetőleg jó orgá- tó Vállalat vezérigazgatója tar
numu, megfelelő beszédkész- tott tájékoztatót a sajtó, a rá
ségű, magyarul tudó és a dió és a televízió képviselői 
munkafegyelmet is betartó részére. 
szakemberek üljenek a mik- Elmondotta: az Utasellátó
rofon elé. Két esztendeje még napok célja az, hogy az utazó
meglehetősen alacsony volt az közönség minél jobban megis
utasokkal közvetlenül kapcsa- merje a vállalat tevékenységét. 
latban álló vasutasok bérezé- A belföldi közlekedésben részt
se: az átlag 1800 forint körül vevőknek, Záhonytól Hegyes
mozgott. Saját bértömegünk halomig, a fővárosban és min
terhére, az általános iskolát den megye székhelyén, vala
végzettek legkisebb fizetését mennyi jelentősebb MAV-, 
2300, az érettségizettekét pe- VOLAN-pályaudvaron és MA
dig 2500 forintban határoztuk HART-hajóállomásokon, a vá
meg, a szakvizsgát pedig egy- rosi közlekedés területén, az 
szeri jutalmazással ösztönöz- országos fő közlekedési utak 
tük. A létszám így feltöltő- mentén, összesen 280 települédött, s olyanok kerültek e te- sen 1095 értékesítő helyen kírületekre, akik remélhetően nálják szolgáltatásaikat. 

Győrben is kitett magáért az Utasellátó 
udvariasak és kulturáltak is A MA v által meghirdetett nem a hétközben kora reggel 
maradnak. személyszállítás évéhez az· v,:igy késő este, _szombat dél-

Gondjuk persze (nemcsak Utasellátó is csatlakozott és ez tol vasárnap estig a lakosság 
kelenföldi gond, tudjuk!), önmagában is koncentráltabb �r�ekeit is, mive� ezekben az 
hogy az utazó személyzet lét- tevékenységre készteti a válla- 1doszakokban a k1skereskedel
száma nem éri el sem a szük- latot. Ugyanakkor a Belkeres- mi és élelmisz��zl_e�ek zár':'a 
ségeset, sem a tervezettet. A kedelmi Minisztérium arra vanak. 1gy a vasarlas1 szándek 
vonatok többsége jobbára egy kérte az Utasellátót, hogy vál- egy -�észét, v�lla�ati egységek ki 
vezető jegyvizsgálóval és egy !aljon nagyobb szerepet a la- tudJak eleg1tem. 
jegyvizsgálóval közlekedik. kossági ellátásban. Ezt telje- Ugyanezt a célt szolgálják 
Meglehet, a potyautasokat ez sítve, elsősorban éttermeikben az automatákkal is, ahol azonnem zavarja, sok utast viszont és bisztróikban, csoportos és ban egygre nagybb gondot jeigen, hiszen ily módon nehéz egyéni étkezésre, a háziasszo- lent a külföldi gyártmányú géinformálódni: előfordulhat nyok munkáját megkönnyítő pek alkatrész-utánpótlása és a 
- főleg nyáron -, hogy a szabad szombati és vasárnapi felelőtlen elemek rongálása. 
jegyvizsgáló Kelendföldtől étkezésre invitálják a lakossá- A mozgószolgálat tevékeny-
Székesfehérvárig nem ér a got. ségéről szólva elmondotta, 
szerelvény végére. A vezérigazgató azt is el- hogy a háló- és étkezőkocsik 

Az építés csapatmunka 
mondotta, hogy a vendéglátó, eddig nyolc országba közleked
s a cukrászati egységek ala- tek menetrend szerint, közöt
csony áron, előrendelés alap- tük Görögországba és Auszt
ján, a kívánságoknak megfele- riába, és ez év május 29-től 
lően is rendelkezésre állnak Olaszországba. Igen kedveltek 
az eddig és ma is színvonalas- például az Isztambulba közle
nak tartott hidegtálakkal, kedő háló- és fekvőhelyes ko
cukrászati termékekkel. Is- esik. Ezek rendkívül méltá
mertette úticsomag igénybe- nyos ár-on vehetők igénybe. 
vételének lehetőSégét, me- Az 1983. évi üzletpolitikai 
lyeknek ott van különösen na- célkitűzések közül a legfonto
gyobb jelentőségük, ahol a sabbnak tartják a szolgáltatá
belföldön közlekedő vonata- sok színvonalának növelését, a 
kon nincs bisztrókocsi. fogyasztói érdekvédelmet, a hi-

Az áruválaszték bővítésével giéniás helyzet javítását, a 
nemcsak az utazóközönség ér- meglévő eszközök jobb kihasz
dekeit kívánják szolgálni, ha- nálását. A vállalat kollektívá-

, 

ja készen áll arra, hogy telje
sítse az ez évre célul tűzött fel-" 
adatokat. 

Kapcsolódva a vállalati ren- : 
dezvénysorozathoz, �ebruár 26-
án nagyszabású bemutatóra 
került sor Győrben. Az Utas
ellátó Vállalat Győr-Sopron, 
Vas és Zala megyei területi 
igazgatósága a vizek városá
ban, a vasútállomás éttermé
ben hidegkonyhai és cukrász
ipari bemutatóval egybekötött 
vásárt rendezett. Mellette 
a három megye tájjelegű éte
leit szolgálták fel. Bor-, illető
leg vermuthkóstolóra is sor 
került az igazgatósággal szo
ros gazdasági kapcsolatban ál
ló Ászári Aranykalász és az 
Irsai Dimitrov termelőszövet
kezetek díjnyertes termékei
ből. Ugyancsak az étterem 
egyik részében árusították azo
kat a testápoló és egyéb ter
mékeket, amelyeket a kisha
tármen ti árucseréből biztosí
tottak a győri vásárlóknak. 

A kedvezményes árak, a ki
tűzött cél, a vállalat megismer
tetése, bemutatása mellett a 
nap bevétele sem elhanyagol
ható. A győri üzlet forgalma 
ezen a szombaton duplája volt 
a szokásosnál. 

Február utolsó napja, ta
valy május óta az ötödik me
netrendváltozást hozta a szá
mukra. Erre a rekonstrukció 
felgyorsulása miatt volt szük
ség. A korábbi helyett 10 vo
nat indul Kelenföldről, 13-
nak pedig ott van az új vég
állomása. A régi vágányok
ról indulnak, miközben a Dé
li pályaudvarról rajtolók 
március 9-től már az új vágá
nyokra érkeznek. A későb
biekben átmeneti peronokat is 
létesítenek ... , de formálódik 
a holnap, s az év végén a 
forgalom a végleges állapotot 
tükrözi majd. 

Uj konténer-pályaudvar Szegeden 
Az üzemvitel szempontjá

ból ebben az évben a legkri
tikusabb az építkezés. Má
jusban a Ferencváros-Kelen
föld és a Kelenföld-Buda
örs közötti vágányokat az új 
állomásra kötik, majd június 
10-ig a Kelenföld-Budafok
Háros vonal forgalma is az 
új állomásra terelődik. Nyá
ron más változás nem érinti 
az utasforgalmat (jóllehet 
épül közben a személyvona
tok végleges III-VI. vágá
nya). A szezon elmúlta, szep
tember hoz majd újabb mó
dosulásokat, hogy az esztendő 
végére - hőn áhított állapot! 
- minden a helyére kerül
jön. 

S addig? A kelenföldiek is
merik immár a receptet. Az 
építkezés: csapatmunka, olyan 
feladat, amelyből a forgalom
nak is részt kell vállalnia . .. 

Földes Tamás 

Egyre több vállalat ismeri 
fel a konténeres áruszállítás 
előnyeit. Erre utal az a tény 
is, hogy a szegedi igazgató
ság területén az elmúlt évti
zedben hússzorosára nőtt a 
konténeres áruforgalom. Ma 
már évente több mint száz
ezer tonna áru utazik konté
nerben, többek között az élel
miszer: a konzerv, a paprika. 
a levespor, a tejtermékek, a 
bor, továbbá a. textiláruk, a 
készruhák, a cipők, a villa
mossági cikkek, a kábel- és 
üvegáruk. 

A korszerű áruszállftás le
hetőségeinek további bővíté
sére két évvel ezelőtt új kon
ténerpályaudvar építéséhez 
fogtak hozzá a Szeged-Tisza 
pályaudvaron, a volt kisvasút
állomás helyén. Megépítését 
az egyre növekvő forgalom 
tette szükségessé, amellyel 
már a régi konténerrakodó 
nem tudott megbirkózni. Ta
valy például havonta ezer da
rab 5 tonnás, közepes és 150 
darab 20 tonnás, nagy konté-

nert adtak fel, illetve fogad
tak. 

A február 10-e óta teljes 
üzemmel működő u3 kontl
nerpályaudvar mintegy 50 
millió forintos összköltséggel 
épült meg. Két rakodóvágánya 
felett 40/12,5 tonna teherbírá
sú konténeremelő bakdarú 
végzi a közepes és nagy kon
ténerek átrakását. A vágányok 
mellett 7500 négyzetméter be
tonburkolatú rakodóterületet 
építettek ki, amelyet korszerű 
térvilágítással láttak el. A volt 
kisvasút felvételi épületében 
helyezték el a kiszolgáló he
lyiségeket és az irodákat, 
ahonnan rádióösszeköttetés is 
teremthető a darukezelővel 

Az új létesítmény üzemelte
tésével az 5 tonnás konténer
nél évi három, a 20 tonnások
nál évi ötszázalékos folyama
tos fejlődésre számítanak. Az 
igazgatóság első konténerter
minálja hosszú távon biztosít
ja az 5 és 20 tonnás konténe
rek kezelését, továbbá alkal
mas a távlati fejlesztésekben 

szereplő 30 és 40 lábas konte
nerek rakodására is. Az üze
meltetők remélik, hogy a 
megváltozott körülmények ha
tására tovább csökken a kon
ténerek, és az azokat szállító 
teherkocsik állomási tartózko
dási ideje, javul azok kihasz
náltsága. Természetesen ezzel 
együtt a közúti gépkocsik fog
lalkoztatása is jobbá válik. 

Az új pályaudvarnak fontos 
�zerepet szánnak a nemzetkö
zi árufuvarozásban is. Jelenleg 
csak az SZPK-forgalomban 
adható fel áru 20 tonnás kon� 
ténerekben, de a jövő tervei
ben a nyugati relációban való 
felhasználás is szerepel. Az 
új terminál átadása egyéb mó
don is segíti a vasút munká
ját. A nagy teJjesítményt'.l da• 
rut - a konténerrakodás mel-
1ett - szükség esetén fel lehet 
"tasználni a határállom�sokon 
risszautasított nagy súlyú kül-

demények rakományigazításá
ra és átrakására is. 

Gellért József 
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un aerőhPly•et 

llVIunkiaeró helyzet. Munlka
erő gondok. Gyakran halljuk 
mostanában. Nem véletlen. hi
szen számok bizonyítják, a 
MA V létszámának csökkené
sét. 1982-ben háromezerrel fo
gyatkCYZOtt meg a vasutasok 
létszáma. Az iga�atóságdk kö
zül ,Budapesten a legkritiku
sabb a helyzet. Ezer-tizenhá
rommal vannak kevesebben, 
ebből háromszázötvennyolc 
azoknak a száma, akik kulcs
fontosságú munka.körökben 
(kocsirendező, sarus, váltóke
zelő, forgalmi szolgálattevő 
stb.) dolginta'k. 

Ne,n dúshalnah 
a ,nun/faerőben 

A budapesti vasútigai.gató
ság minderut megtesz annak ér
dekében, hogy az egyre fogyat
kozó léQizá.mot pótolja. .Példa 
eru-e a központi munkaerő fel
vételi iroda működtetése. ahol 
a múlt évben több mint hat
ezer jelentkezőt jegyeztek be 
a naplóba. Ebből mintegy há
romezerötszázan 1elentkeztek 
munkára a vasútnál. Az, hogy 
ezek közül hányan maradtak, 
nehéz lenne kimutatni. Az ed
digi tapaszta1'atok szerint, azo
kon az áillomásokon, ahol, jó a 
mullikahelyi 1églkör. gyökeret 
v-arnek az újfelvételesek. 

Ma már Balassagyarmaton 
sem dúskálna'k a munkaerő
ben. Am ennek dacára min
dent megtesznek azért, hogy az 
ott dolgozók ne csak mairadja
naik, de ha lehet családtagjai
kat, ismerősei,ket, barátailkat is 

hívják a vasúthoz. 
- Ami a munkahelyi elhe

lyezkedési lehetőségeket illeti, 
már mi is a „nehezebb vidék" 
kategóriába tartozunk 
mondja Somogyvári Lajos, 
a balassag;yarmati körreti 
üzemfónökség vezetője -. 
Több jól fizető mezőgaz
dasági nagyüzem van a kör
nyéken. Ezen kívül üze
mel itt vágóhíd, bútorgyár, ká
belüzem, több textilüzem.. Vá
r01Sunikban tehát adódik mun
kalehetooég bőven. Ezekben az 
újonnan létesült üzemekben 
magától értetődően korszerű, 
kényelmes szociális ellátást 
biztosítanak az ott dolgozók
nak. Éppen ezért mi is szent
írásnak tartjuk, hogy mosdó
ink. fürdőink, öltözőinlk mindig 
rendben legyenek. 

- � az egyéb szociális jut
tatások? 

- Hivalkodás néLkül állít
hatom, hogy nagyon jó kap
csolatot tartunk fenn a város 
vezető apparátusával. Jóma
gam taJgja vagyok a városi 
pártbizottságnak.. Nem is ta
gadom, hogy kihasználom a jó 
értelemben vett „szociális" 
összeköttetéseiket. lvente nyolc 
lakást kapunk a tanácstól. Jó 
a kapcsolatunk a gyer,mekin
tézményekkel is, amelynek 

A 
mikor az idős asszony 

a fülkébe lépett, már 
csak az ajtó mellett 

volt egy szabad hely. Oda se 

pillantott, hanem jó hangos 
köszönés után az ablaknál 
ülő fiatalemberre szegezte 
mosolygós tekintetét, s így 
szólt: 

Ugye nem haragszik 
meg rám kedves fiatalember, 
ha megkérem, hogy cserél
jünk helyet? 

A fiatalember arca egy pil
lanatra bosszúsnak tűnt, va
lamit mondani is akart, de a 
néni folytatta: 

- Nem gyerekes kívánság 
ez lelkem, mert amúgy nekem 
teljesen mindegy, hogy hol 
ülök a vonaton, de a második 
nagy állomáson, ahol megáll 
ez a gyors, szeretném az uno
kámat köszönteni. 

A fiatalember mondhatta 
volna, hogy ezért - ha úgyis 
mindegy a néninek, hogy hol 
Ül -, nem muszály helyet 
cserélni, mert ha odaérnek 
ahhoz a bizonyos második 
nagy állomáshoz, idejöhet az 
ablakhoz, és kÖ6zöntheti az 
unokáját. De nem mondta. 
Udvariasan felállt és átadta 
ablak melletti helyét a néni
nek. 

Ezzel a dolog elintéződött, 
az útitársak kissé felborzoló
dott kedélye is lecsillapult, 
hanem a néni, ahogy elhelyez
kedett, újra elkezdte, s most 
már a szemben ülő idősebb 
férfinek magyarázta: 

- Mert tetszik tudni, azon 
az állomáson forgalmista az 

ar,natról 11ém ·e 
eredmén11eként minden vasu
tasQyereknek jut hely az óvo
dákban. 

- Az iSlkolákban minden 
nyáron foglalkoztatunk gyere
keket idénymunkára. Ezeket a 
tanulókat nemcsak dolgoztat
juk, hanem kirándulásra is el
visszük. Természetesen azt is 
megkérdezzük tőlük, hogy az 
iskola befejezése után kinek 
van kedve a vasútra. jönni? A 
többi között így került hozzánk 
Borda János is, aki ma a győri 
főiskolán tanul. 

- ,A munkaerő megtartása 
érdekében milyen módszereket 
alkalmaznalk? 

- A sok közül egyet emlí
tenék. Füle Sándor11€ számvi
teli vezetőnek két apró gyere
ke van. Eze'k miatt mindennap 
csak késve tudna jönni mun
kahelyére. Engedélyeztük, hogy 
egy órával később :kezdheti a 
munkát, természetesen ugyan 
ennyivel később is fejezi be. 

- A tanulá.st vállalóknak is 
igyekszünk minden tőlÜnk tel
hető segítséget mega.4,ni -

- ,kapcsolódik a beszélgetésbe 
HoUós Péterné személyzeti ve
zető -. Eddig több fiatallal 
kötöttünk tanulmányi szerző
dést. Ezenkívül most létesítünk 
egy kihelyezett általános isko
lát, amelyet harminc fővel aka
runk beindítani. !Most folynak 
a tanáro'kkal az ezzel kapcso
liatos tárgyalások. Az alapgon
dolatot erre az adta, hogy az 
elmúlt hetekben felvettünk ti
zennyolc kocsitalkarítót, akik 
közü! egyne'k sincs meg a nyolc 
általánosa. 

A leendő kihelyezett iskola 
egyik tanulójelöltje Lakatos 
Jánosné, aki csak három osz
tályt végzett. A fiatalasszony 
még alig túl a harmincon, 

ugyanis meggondolatlanul irat
koznak be a különböző isko
lákba, tanfolyamokra, s az el
ső nehézség után abbahagyják. 
Aki!k viszont elvégzik, azok 
becsületből is maradnaik. mert 
méltányolják az.t az erőfeszí
tést, amelyet a munkahely tett 
értük ... 

- A hiányzó munkaerő pót
lására kapnak-e külső segítsé
get? - Kérdezem Somogyvári 
Lajostól. 

- A budapesti igazgatóság 
központi munkaerő felvételi 
irodájának munlkatársai olykor 
ellát<>gJatnak ide. Többnyire 
plakátdkat hoznak, s feLkere
sik a tanács illetékes osztályát. 
Egyéb segítséget nem nagyon 
kapunk. 

Az álloanásoo, a szolgálatot 
teljesítő vasutasok közül Bag
dal Mihály tolatásvezetőt szó
lítottam meg: 

- Hogy érzi magát a mun
kahelyén? 

- Az idén húsz éve lesz, 
hogy eLkezdtem a va,sutat, itt 
és ebben a beosztásban 
mondjléi! -. Az eltöltött idő azt 
hiszem magáért beszél. Annak 
idején a bátyám tanácsára jöt
tem ide. Azóta már számos he
lyen adódott volna munkaal
kalom, de én nem éltem vele, 
mert itt jó családias hangulat 
uraLkodi'k: a vezetők közvet
lenek, megértőek. Meg lehet 
bes2Jélni velük a munkahelyi 
és a magánéleti problémákat 
egyaránt. !Ennek a jó viszony
nak természetesen az a felté
tele, hogy a ránk bízott fel
adatokat mindig pontosan kell 
el�átni. 

A ,nun6atarsahhal 
is toboroJ:statnah 

nyolc gyerek édesanyja, aikik Figura József kocsirendezőközül a legfiatalabb három, a váltókezelő alig több htísz legidősebb pedig tizenhat éves. évesnél. 
- Ilyen leterheltség mellett - Taval11előtt léptem be a 

gpndolja, hogy fog menni a MAV-hoz - mondja-. Az itt 
ta,n ulás? dol.gc:xzó barátaim ajánlották. 

- Biztos nem lesz könnyű Akkor még nem tudtam, mi is 
- válaszol - de mivel az az a vasút. Azóta két szak-
uram iS itt dolgozik és ő iS be- vizsgát tettem le, de nem aka
iratkozott, ketten majd elbol- ;r0k 'ezen a szinten megállni, 
dogulunk valahogy. forgiailmi szolgálaittevó szeret-

- Mi <késztette önöket erre né!k lenni ... 
a lépésre? - A munkaerő szerzési 

- Elsősorban a gyerekek. A módszereink közé tartozik, 
niagyobbalk iskolába, járnak. és hogy a munkatáirsaklkal ís to
bizony sokszor jőnek, qogy ezt boroztatunk magyarázza 
vagy azt a l®két nem értik. GáspáT István üzemfőnök-he
Mivel nem tudunk segíteni ne- lyettes -. A mi KISZ-eseink 
kik, néha bizony szégyelljük is eljárnak szóra1kozn<i, ahol 
magunkat . . . blaráti beszélgetés közben meg

említik az itteni munkalehe
tőségeket. Számos olyan vasu
tas dolgozik fónök.séwünlkön, 
a.kik rokoni vagy baráti kap
csolatok révén kerültek ide. 

Méltányoljáh 
a,z erőles,zitést 

- Véleményünk szerint a 
tanulásért való áldozathozatal 
elősegítheti a munkaerő meg
tartását - veszi vissza a szót 
Hollós 1Péterné -. Ezek a vál
lalkozáso'k egyik-másik em
ber�l kockázatosalk. Egyesek 

én kis tündér unokám. E!Be
jén lesz egy hónapja, hogy ki
nevezték. Egy ilyen nagy ál
lomásra. De nem féltem, mert 
ügyes, okos kislány. Színtisz
ta kitűnő volt a lelkem az el
ső osztálytól végig. Van ne
kem három fiúunokám is, de 
azok nagy csibészek. Egyik 
sem akart tovább tanulni. Az 
egyik traktoros a faluban, ahol 
lakunk, a másik gépkocsiveze-

- Milyen kilátásaik vannak 
a jövőre nézve? 

- Lényegében ugyanaz, 
mint eddiog. A meglevő mun
kaerőt igyekszünk megtartani. 

Séra Sándor 

a csibéit kánya 
látott már maga 
irodát, ahol a 
dolgozik? 

riasztja 
egy olyan 
forgalmista 

- Nagy dolog ... - megint 
a fiatalasszony, s már a többi 
utas is mosolyog, mert nyil
vánvaló, hogy csak ,kedves 
ugratásról van szó, de a ma
ma lelkesen magyarázza: 

- Ott az a sok telefon. 
Egyik jobban csörög, mint a 

A nagymama 

büszkesége 

tó a Volánnál, a harmadik az 
festő, szintén a MAV-nál van, 
a járműjavítóban. 

- No de nénikém - szólt 
közbe az idősebb férfi - hi
szen azoknak is tanulni kel
lett a mesterségüket. 

- Jól van no, lelkem. Hát 
persze, hogy tanulták, de nem 
felsőbb iskolában, mint Sári
kám. Mert tetszik tudni, ez a 
kis tündérem nemcsak a for
galmi szolgálattevéshez ért 
ám ... 

- Nagy dolog - kezdett el 
évődni az elfogult nagymamá
val egy fiatalasszony -, fogja 
a palacsintasütőt, magasba 
emeli, és indul a vonat. 

- Az ám - fészkelődik a 
mama, mint a kotló.s, akinek 

másik. Azon az irányditó
asztalon meg csak úgy villóz
nak a kis lámpácskák ... 

- !Micsodák? - adja a cso

dálkozást a fiatalasszony. 
- No ugye - mosolyog 

magabiztosan a nagymama -, 
hogy még sohase látott ilyet. 
Bonyolult dolog az lelkem. 
Nagyon oda kell rá fi,gyelni. 
Meg ott vannak a naplók. 
Egyikbe ezt ír, a másikba azt ... 
A vonatok meg jönnek, men
nek . . . ez egyiket fogadni 
kell, a másikat ilidítani ... 
Jaj! Már talán itt is vagyunk 
- nézeget ki az ablakon a 
nagymama, de a szemben ülő 
férfi megnyugtatja, hogy ez 
még csak az e!Bő nagyállomás. 
No, a következő nagyállomá-

Téli nagyiavítás után 

Kt J nultak a 

LÁTOGATÁS A JÁSZKISÉRI ÉPÍTŐGÉPJAVÍTÓ ÜZEMBEN 

A MA V jászkiséri építógép
jawtó üzemében. befejeződött 
a géplám.cok téli 111agyjav,ítása, 
,karbantartása. Február végén 
már elhagyták az ü:ziemet az el
ső pályaépítő gépek, és már
cius 10-ig valamennyi elkezdi 
a munkát a MA V vonalain. 
Látogatásom napján (február 
22-én) még foglaltak ugyan a 
nagyjavító csarnok vágányai, 
de a szerelők garantálják, hogy 
határidőre üzemképesek lesz
nek a méregdrága gépek. 

Teljesítették a tervet 

Hajnal Géza termelési fő
mérnökkel sétálunk a szétl5ze
relt gépek között. A laikus ne
hezen képzeli el, hogy például 
az aláJverő gépek 370 lóerős 
motorjai és egyéb alkatrészei 
néhány nap múlva a helyükre 
kerülnek és festés után elhagy
ják az üzemet. Ilyenkor télen 
a 240 gépkezelő is a műhelyek
ben serényikedik, de már vár
ják a tavaszt, a pályaépítések 
és -fenntartási munkák kezde
tét. 

- Március 2-án a mi géplán
cunk is indul - mondja Tóth 
János gépláncvezető. - Deb
recenből Szolnok felé hala
dunk majd a vágányszabályo
zással. Reméljük, az időjárás 
nem hátráltatja a munkát. A 
szereléssel végeztünk, már 
csak a fe5tés van, hátra. 

- I!)g11 korszerú Plasser alá

pes volt. Ez többek között sa
ját alkatrészgyártásunk:nak kö
szönhető. Már épül az új alkat
részgyártó csarnok, amely re
mélhetően enyhíti majd gond
jainkat. Az eLmúlt esztendő si
keres volt, teljesítettük a ter
veket, annak ellenére, hogy 36 
gépkezelő hiányzik. 

Tavaly majdnem 4300 kilo
méter vágányt tartottak kar
ban, szabályoztaik. a gépekkel. 
Az idei terv 500 kilométerrel 
több. Bánszegi György főköny
velő még néhány fontosabb 
adatot említ. 

- Az építési vágányszabá
lyozási teljesítményünk 1238 ki
lométer volt. A MA V részére 
összesen 6529 kilométer vá
gányt szabályoztunk. Az idegen 
felek megrendelésére 179 kilo
méter iparvágányt tartottunk 
karban. Említést érdemel még 
a 6399 csoport kitérő szabályo
zása, amelyből 570 csoportot 
idegen felek kérésére szabá
lyoztunk. Az összes bevételünk 
hetven százaléka - 205 mil
lió forint - az üzemeltetésből 
származik. Az elmúlt eszten
dőben sikerült csökkenteni az 
anyag- és fenntartási költl5ége
ket. A. tervezettnél 13 millió fo
rinttal ,kevesebb anyagot hasz
náltunk fel. Ezenkívül 9400 li
ter gázolajat és 3000 liter ben
zint takarítottunk meg. 

Brigádok panasza 
verőgép 25-30 millió forintba Az üzem vezetői nagy gondot 
kerül - je.gyzi meg Hajnal Gé- fordítanak a sza<kember-után
za. - Mi több száz ilyen nagy- pótlásra is. Tavaly vas
gépet üzemeltetünk, és az im- ú¼Pító gépész szakiközépis
portatkatrész korlátoz� ellené- kola kezdte meg működését 
re tavaly valamennyi üzemké- Jászapátiban. Az itt végzett fia-

sig is tud miről mesélni a 
nagymama, s amikor újra las
sít a vonat, és meg:íll, az egész 
fülke minden utasa a lehú
zott ablakhoz kíváncsiskodik. 

Milyen lehet az a kis tün
dér, a nagyállomás újdonsült 
forgalmistája? 

A kis tündér néhány kocsi
val előbb állt, és nem volt túl
ságosan elfogult a nagymama, 
mert a fülke utasai megálla
pították, hogy csakugyan 
helyre kis teremtés. Az egyen
ruha úgy feszült rajta, mint
ha ráöntötték volna. A piros 
kerek sapka alól meg úgy 
habzal'lak ki a -szőke hajtin
csek, mintha valami prém 
gallérozná a kabát hajtókáját. 

- Sárika! Sárika! - kiabál 
a néni - itt vagyok, galam
bocskám. 

De a galambocskám, a csi
nos kis forgalmista lány most 
a kalauzokra figyel, adják-e a 
jelzést, aztán a vonat eleje 
felé tekint, emeli a tárcsáját, 
s már indul is a c,zerelvény. 

- Sárikám! Tündérkém! -
kiabál megint a néni, s az 
unoka most már észreveszi a 
lelkesen integető nagymamát, 
és egyik kezével vi,szonozza a 
köszöntést. 

- Pestre megyek az Imru
sékhoz. Holnapután jövök 
vissza, és akkor leszállok -
adja az unoka tudtára a büsz
ke nagymama. 

talok különbözeti vizsga után 
gépkezelők lehetnek. Az elkö
vetkezendő években remélhe-
tően nem lesz majd gépkeze-
lóhiány. Já.szkisér környékén 
harmincezer ember él. Az 
üzembe 36 községből járnak 
dolgozni. A környéken kevés 
szakmunkásképző intézet van. 
Az építőgépjavítóban évente 
száz ipari tanuló sajátíthatja 
el egy-egy sziaJkma tudnivalóit. 
Már építik aronban az új, ezer 
négyzetméteres oktatóbázist, 
amely a tervek szerint jövőre 

készül el és 150 tanuló elméleti-
gyakorlati képzését teszi lehe
tővé. 

Az ü:ziem 4-es fődarabjavító 
csarnokának irodájában talál
kozom Rideg Istvánné mun
kavemeny-felelőssel, aki a teg
nap tartott brigádvezetői ta-

nácskozás tapasztalatairól be
szél Varga József főbizalmival 
és Köntés Sámuel főmúvezetó
vel. 

- Üzemünkben hatvan szo
cialista brigád doLgo.ziík 728 
taggal - magyarázza Ridegné. 

- Sajnos mi is érezzük, hogy 
mennyire elavultak már a 
munkaverseny feltételei, kor
szerűtlen az ösztönzési rend7 
szer. Mi ,,nem festjwk magun
kat!" A brigádok ellenőrizhető, 
konkrét vállalásokat tesznek, 
de hiába teljesítik azokat, ju
talmazásukra nincs elég pénz. 
Az idén 134 600 forintot kap
tunk a különféle brigádfokoz.a
tok.kal járó jutalmakra. A bér
hez nem nyúlhatunk, ebből 
kell tehát gazdálkodnunk. Hiá
ba teljesítették. többen az 
arany, ezüst, vagy bronz. foko
zattal járó vállalást - a pénz 
hiányában a verseny irányítói 
nem adhatják át a megérde
melt kitüntetést. 

,,Jók vagytok liúk . . .  " 

- Én szerződésszegőnek ér
zem magam - sz.ól közbe 
Köntés Sámuel -, mert ami
kor, mint gazdasági vezető, a 
brigádok tételes vállalását alá
írásommal hitelesítettem, egy
ben köteleztem magam arra 
is, hogy - a vállalás teljesíté
se esetén - biztosítom az elért 
fokozattal járó jutalmat. Egy 
év múlva azonban kiderül, 
hogy a hatvan brigádból hiá
ba teljesítette például húsz az 
arannyal járó követelménye
ket, nem adhatunk ki csak ti
zet, mert nincs több pénz. Az 
elkeseredett brigádoknak az
tán nekünk kell megmondani, 
hogy „jók vagytok fiúk, reme
kül dolgoztatok, de hiába, nem 
kaphattok aranyat, mert a 
pénzt központilag, fejkóta sze
rint kapjuk." Kínos helyzetben 
vannak emiatt az értékelő bi
zottságok. 

- A brigádok pályázatai 
alapján valamilyen forrásból 
már az év elején biztosítani 
kellene a pénzt a különböző 
fokozatokra - mondja elkép
zelését Varga József főbizalmi. 
- Akkor nem érné csalódás a 
brigádokat, hiszen a teljesített 
vállalás alapján oda lehetne 
ítélni a megpályázott címet. 
Reméljük, hogy a MA V szocia
lista brigádvezetőinek tanács
kozásán születik majd megol
dás, javaslat ebben a sokakat 
érintő témában, 

K. S. 

A gyorsvonat tovább robo
gott, a néni pedig elégedetten 
ült vissza helyére, és szaka
datlan áradt belőle a szó ... 

Dávid József 

Kls,bontl Tivadar gépikovács munka közben 
(Bognár György felvételei) 
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A lakásjuttatás új rendszere 

Szolgálati 
, 

es 

(1.) 

bérlakások 

· A Magyar Allamvasutak szervezetében a lakás
ügyek intézése a munkaiigyi szakszolgálat kereté
be tartozó szociálpolitikai tevékenység. Lakás
ügyekkel a szolgálati főnökség munkaügyi szak
szolgálata foglalkozik. melynek - előírt m6clon 
történő előterjesztése alapján jár el a területileg 
illetékes vasútigar.gatóság. 

Mindebből következik, hogy 
felvilágosításért, illetőleg ké
relemmel a közvetlen szolgá
lati főnökséghez, és ezen be
lül a munkaügyhöz tartozó 
szociális ellátási ügyintézőhöz 
kell fordulni. A helyben nem 
tisztázható kérdésekre választ 
a vasútigazgatóságok személy
zeti és munkaügyi osztályaitól 
ke-11 kérni, a 11-27-es (a zá
honyi üzemigazgatóságnál a 
31-71 (358) telefonszámon. A 
lakásüggyel kapcsolatos vál
lalati utasításokat, a vele kap
csolatos jogszabályokkal 
együtt, a MAV Értesítő 1982. 
évi 51. (lakásgazdálkodás) és 
az 1983. évi 3. (munkáltatói 
támogatás) számában találjuk 
meg. 

Ki jogosult 
szolgálati lakásra? 

A vállalati szociálpolitika 
feladata, hogy eszközeivel is a 
vállala,ti tevékenységet, a cél
kitűzések megvalósítását se
gíse elő. !gy van ez a lakás
gazdálkodásban is: a MAV 
lakásgazdálkodásának célja a 
vasúti feladatok, a személy
és árufuvarozás ellátásának 
elősegítése. Pontosabban fo
galmazva: az állampolgári 
jogos lakásigények kielégíté
se az állampolgár és a tanács 
feladata, nem a munkáltató
ké. Ezt szögezi le alapelvként 
a MA V Lakásügyi utasítás is. 
Ugyancsak le kell szögeznünk 
azt is, a MA V-nak nincs le
hetősége arra, hogyha a csa
lád egy tagja államvasúti dol
gozó, akkor az egész család 
lakásproblémájának megol
dását egyedül vállaja magá-

sítás előírása szerint a lakás
kérelmet csak az erre előírt 
nyomtatványon (914-076 r. sz., 
Lakáskérelem) és kizárólag a 

szolgálati főnökségen lehet be
nyújtani. A MA V, az eredmé
nyei terhére fenntartott lakást 
a vállalati feladat ellátása ér
dekében, a feladat ellátásában 
közreműködő részére és a fel
adat ellátásában történő köz
reműködés időtartamára bizto
sítja. Miután a feladat tényle
ges ellátása a szolgálati főnök
ség keretében történik, és a 
dolgozót, annak munkáját és 
magatartását, körülményeit is 
ott ismerik a legjobban, ezért 
a MA V Lakásügyi utasítás úgy 
rendelkezik, hogy bérlőt - a 
nála nyilvántartott lakáskérel
mek benyújtói közül - kizá
rólag a dolgozót létszámban 
tartó szolgálati főnökség gaz
dasági és mozgalmi vezetője 
jogosult kiválasztani. 

A kérelem benyújtásának 
feltételeit a MA V Lakásügyi 
utasítás részletesen tartalmaz
za. Itt csak néhány feltételt 
idézünk: nem állhat a kérel
mező fegyelmi vagy büntető
jogi eljárás vagy büntetés ha
tálya alatt, nem állhat fenn 
vállalati lakásépítési kölcsön
tartozása, szolgálati lakásnál 
arra jogosító munkakört önál
lóan tölt be, míg a többi la
kás iránti kérelemnél érvényes 
(tanácsi) lakásigényléssel kell 
rendelkeznie. 

Itt hívjuk fel a figyelmet, 
hogy a lakásigényét - a ta
nács által meghatározott idő
pontban - ez évben meg kell 
újítani, a megújításra nem ke
rülő igénylés érvényét veszti. 

A dolgozónak a lakáskérel
men aláhúzással meg kell je-

ra. lölnie a kért lakástípust (csak 
A MA V által kezelt lakások- egy jelölhető meg) és vala

nak két típusa van: munka- mennyi rovatot pontosan ki 
köri szolgálati Lakás és válla- kell töltenie. A kérelemben 
lati bérlakás. A munkaköri• foglalt adatokat a szolgálati fő
szolgálati lakás az üzemi te- nök tartozik részletesen ellen
rületen (üzem, hivatal, intéz- őrizni, és csak akkor vehető 
mény, ,,kisajátítási határ" te- nyilvántartásba, ha a kérelem
rületén) belül van, juttatásuk- ben a dolgozó valamennyi ro
ra, bérletükre nagyon szigorú vatot a valóságnak megfele
szabályok vonatkoznak. !gy lően kitöltötte, nem áll fenn 
például szolgálati lakásra vele szemben kizáró feltétel 
csak tételesen meghatározott hatálya, és jogosult a kérelem
munkakört betöltő MAV-al- ben megjelölt lakástípusra. 
ka}m:azott jOf!OS1;'-lt és meg- A lakáskérelmet meg kell szu1;1k a lakasb�rlet a mu�- újítani, ha a kérelem adataikav1szony fennállta, al_att is, ban változás következik be, a ha a dolg�zó s_zolgalah _)a- változás időpontjától számított kásra n_�m Jogosi_tó mu?ka�or- 30 napon belül. Törölni kell a bE; k�_rul. . � valla!atI �erla- kérelmet a nyilvántartásból, k:is, uzemi , erdekbo�, . mmden ha a dolgozó a kérelem be-tenyleges allamvasuh dolgo- , •t

, , t k" t- k
' , , 

f 1 zónak juttatható, h.a a MA V n�J asa , ove oen izaro e -
Lakásügyi utasiításban meg- tetel hatálya alá, vagy adat
határozott feltételeknek meg- változás esetében felhívás el
felel és a lakásbérlet is csak lenére nem újítja meg a kérel
a munkaviszonnyal együtt mét, valaimint a dolgozó bár
szűnik meg. mely okból elkerül a szolgálati 

Fontos tudnivaló. Az 1971. főnökség létszámából. 
július 1. előtt juttatott, most 
vállalati bérlakásnak minősü
lő lakás bérleti jogviszonyá
nak tartamára és megszünté
re a szolgálati lakásokra vo
natkozó szabályait kell alkal
mazni. A másik tudnivaló: 
akinek a munkaviszonya a 
MAV által történt lakásjutta
tás időpontjától számított 10 
éven belül bármely címen -
a nyugdíjazás kivételével -
megszűnik, a laká.st minden 
elhelyezési vagy térítési igény 

• nélkül köteles kiürítve a 
MAV-nak haladéktalanul 
visszaadni. 

A vállalati lakásgazdá1ko
dásunkban két alapvető részt 
különböztetünk meg. Az első, 
mely a lakásjuttatás feltéte
leit, szabályait, módját és 
időtartamát határozza meg és 
a munkavisz9nyon alapul. A 
másikba a lakásbérletre (la
káshasználatra) vonatkozó 
szabályok tartoznak, melyek 
viszont teljesen függetlenek a 
munkaviszonytól, és a polgári 
jog területével függnek ösz-
sze. 

Kizárólag 
a munkahelyen 

A lakásjuttatási eljárás a la
káskérelem benyújtásával kez
dődik. A MA V Lakásügyi uta-

A lakásbérlő 
kiválasztása 

Röviden a lakásjuttatási el
járás menetéről. Az üresen ál
ló lakásra szóló kezelői jelen
tés beérkezése után a vasút. 
igazgatóság vezetője dönti el a 
lakás felhasználásának mód
ját: központi feladat megoldá
sára magánál tartja a rendel
kezési jogot (ez a kivétel) vagy 
dönt, hogy melyik szolgálati 
főnökséget jogooítja fel a bérló 
kiválasztására (ez az általá
nos). 

A bérlőkijelölési felhatalma. 
zás megérkezése után a szol
gáJ.ati főnökség vezetője kikéri 
a mozgalmi szervek vélemé
nyét a bérlő személyének ki
t•álasztásához, melynél az el
sődleges szempont a főnökség 
feladatai ellátásának biztosítá-
sa. 

A lakás bérlőjének kiválasz
tására a felhatalmazásban 
megjelölt lakástípusra kérel
met benyújtók közül kerül sor, 
üzemi érdekből. Az üzemi éT
deknél figyelembe kell venni 
a munkaeTő-gazdálkodási és 
káderutánpótlási feladatokat 
is. Törekedni kell továbbá, 
hogy elsődlegesen a hosszabb 
szolgálati idővel rendelkezők, 
valamim a fol'galom zavarta
lan lebon_Yolítása és az üzem-

vitel érdekében tevekenyl<.'t:
dők kerüljenek előtérbe. 

A döntés, a bérló kiválasz
tása, a szolgálati főnök kizáró
lagos hatáskörébe tartozik, és 
így természetesen a döntéséért 
kizárólagosan kell vállalnia a 
felelősséget is. A kizárólagos 
hatáskör és felelőssé)? biz
tosítása érdekében szűnt meg 
1981-ben a korábbi előkészítő 
bizottság is. Vállalati bérlakás 
esetében a döntés csak a szak
szervezeti bizottság (a testület) 
egyetértésével érvényes. 

Az így hozobt döntést 5 
napra ki kell függeszteni a fő
nökség hirdetőtáblájára azzal, 
hogy ez alatt bárki észrevételt 
tehet. 

Milyen esetben lehet észre
vételt tenni? Ha a kijelölt dol
gozó kérelmet sem nyújthatott 
volna be (kizáró feltétel hatá
lya alatt áll), továbbá ha a 
bérlőkiválasztási eljárásra vo
natkozó szabályzatot nem tar
tották be (pi: vállalati bérla
kás ·esetén nem volt meg az 
szb egyetértése). Szubjektív, 
személyeskedő észrevételt nem 
is lenne helyes figyelembe 
venni. Ugyancsak nem le
het az állampolgári lakás
igénykielégítés szabályaira hi
vatkozó észrevétellel foglal
kozni. 

Vevőki választásra, tanácsi 
bérlakás bérlőjének ki válasz
tására történő felhatalmazás
nál a vállalati bérlakásra vo
natkozó szabályokat kell al
kalmazni. A vevő kijelölése 
után, a támogatásra külön 
szabályok vonatkoznak, melyet 
a következő számunkban is
mertetünk. 

A szolgálati főnökség által 
kiválasztott dolgozót a vasút
igazgatóság személyzeti osztá
lya és mW1kaügyi osztálya je
löli ki az adott lakás bérlőjéül. 
A bérlőkijelölés vállalati bér
lakásnál a munkaviszony idő
tartamára, szolgálati lakásnál 
csak az arTa jogosító munka
kör betöltésének időtartamára 
történik. 

Bérleti szerződés 
A bérlőkijelölés átvételétől 

számított 8 ·napon belül kell a 
kezelővel a bérleti szerződést 
megkötni és ezt követően ke
rül sor a lakás tényleges át
adására. A lakás átadása lel
tár (914-562 r. sz.) alapjálll, a 
helyszínen, jegyzőkönyvileg 
(918-564 r. sz.) történik. 

Itt két fontos körülményre 
kell a figyelmet felhívni. Az 
első, hogy a vállalati bérlakás
ba, a kijelölt bérlővel együtt 
költöző házastárs teljesen 
egyenrangú bérlőtáTsnak mi
nősül, míg a szolgálati lakás
nál csak közeli hozzátartozó
nak. Ezért ez utóbbi esetben a 
házastárs nem jogosult - csak 
külön meghatalmazással - la
kásbérlettel összefüggő ügyek
ben eljárni. 

A másik fontos körülmény: 
a lakásbérleti szerződés, a la
kásleltár és a lakásátadási 
jegyzőkönyv kizárólagosan ta
núsítja a bérlet létrejöttét, az 
átadott lakás és lakásberende
zés mennyiségét és állapotát. 
Ezeken kell rögzíteni minden 
észrevételt és megállapodást 
c;zóban, vagy más papíron tett 
észrevétel, megjegyzés nem 
vehető figyelembe. 

A lakás átadásával kezdődik 
a lakbérfizetési kötelezettség. 
A lakbérfizetési kötelezettség 
a bérlőt személyesen terheli és 
egy havi elmaradás - ha a fel
c;zólításra 8 napon belül nem 
történik meg a befizetés -
alapos okot ad a lakásbérlet 
felmondására, mely rosszhisze
mű jogcím nélküli használatot 
is von maga után. E körül
ményre, valamint a felmerült 
problémákra (betegállomány 
vagy fizetés nélküli szabadság, 
a bérelszámolók leterheltsége 
stb.) tekintettel az új lakbér 
bevezetésével megszűnik a lak
bérnek a munkabérből történő 
itutalása. Ettől az időponttól, 
1983. július l-től lakbért kész
pénzzel (a házfelügyelőnél) 
csekken vagy átutalási betét
számláTól lehet fizetni. Mi ez 
utóbbit ajánljuk, mert egyút
tal lehetőséget biztosít a köz
üzemi számlák, sajtó-előfizeté
sek, OTP-törlesztés, biztosítási 
díjak, adók stb. utánjárás nél
küli kifizetésére. Felvilágosí
tást az OTP> vagy a Takarék
szövetkezet helyi fiókjai nyúj
tanak. 

Dr. Báblczky László 
(Folytatjuk) 

El6és•ült a 6ö•ponti 
újítási leladatterv 

A MA V gépészeti és Jar
műf€111Jltartásd szakosztály, az 

iparvédelmi újítási csoportok 
bevonásá,val eJlké.szítette a vas
utasok ré5-zére a következő 
évekre érvényes - e1U1rgia-
takarékosságra ösztönző 
újítási feladattervet. 

Az idei újítási feladatterv a 
vasút energilaitezwének teljesí
tését hivatott segíteni. A szo
cialista brigádok és munkás
koilllektí vák újításaükkal ered
mén� járullhaltmak hozzá a 
termelési és fejlllesztési fel
adatok megotdásához, a m'l.llill
kakörülmények j1atVításához, a 
balesetek csökkentéséhez. 

A cél az, hogy minél több 
költségráfordítást megtakaTí
tó újítási javaslat kerüljön ki
dolgozásra. A feJ.adatterv.i 
pantakba fogLafl.t témák meg
dldásáVla/1, a küliöndíjon és a 

gazdasági eredménytől függő 
újítási díjon kívül Kilváló újí
tó kitüntetés különböző foko
zata.rí is elnyerhetók. A mű
szaki f.elMiilágosítást adó sze
mélyek a felladattervi témák 
megdldásából nincsenek kizár
va. 

Köztudott, hogy a népglaz
daság minden területén - így 
a, ,vasútOlll is - iaz ,anyagi le
hetóségektöl függően korsze
rűsítenli kell} a temllellési folya
ma1Jok.ait, csökkentenii. a rrehé2 
fizikiai ll1llllnkát. Az energiata
kairékooságra ösztönző feliadat
tenvet a gaoolalSoági és társadal
mi szervezetek vezetőÍJillek ja ... 
vaslabai allapján ál!lítottálk ösz
sze. A feladatok meghatározá
sán kívül kijelölték azokat a 
személyeket is, akik felvilágo
sítást, tanácsot tudnak adni a 
megoldáshoz. Gy. B. 

Ötletnap a debreceni igazgatóságon 
Az ötletpályázati hónap ke- den elképzelést felülmúlt. A 

retében február 15-én, a deb- bíráló bizottsáa 52 ötletet díja
receni vasútigazgatóság üzem. zott és összesen 15 OOO forint 
viteli osztályán ötletnapot ren- jutalmat Javasolt kifizetésre. 
deztek. Ennek az volt a célja, Az ötlet$ hasznosságát bi
hogy felhívják a dolgozók fi- zonyítja. hogy 25 azonnal meg
gyelmét olyan ötletek - eset- valósítható és 14 ötlet újítás
leg újítás - kidolgozására ként is benyújtható volt. A 
amelyek elősegítik az igarzga- részvevők val'arnennyien szo
tóság előtt álló szállítási fel- cialista brigádtagok voltak. 
adatok gazdaságos lebonyolítá- A benyújtott ötletek nagy 
sát, az anyag- és energiataka- száma bizonyítja, hogy a1 
rékosságot, a kulturáltabb uta. üzemviteli osztály dolgozóii 
zás feltételeinek javítását. A:z fogl1a,1koztatják a célul tűzöt1 
eredményesség érdekében „öt- feladatok reltárására és megol
letnapi témák" címen össze- dására irányuló igények. Hi
gyűjtöt.ték és a dolgo:rok köré- szen az újításként beadható öt
ben tudatosították azokat a letek száma me,ghaladta az 
problémáka,t is. amelyek a:z éveniként átlagosan beadott 
eszközökkel való hatékony gaz- újítások számát, amelyeket a1 
dálkodásban és a takar&ossár ötletnap nélkül valószínű nem 
terén megmutatkoztak. vagy csak később nyújtotta!< 

A gondos elókés:zlítés után volna be a dolgozók. 
- a gazdasági vezetés és a Hozzájárult az ötletnap si
szakszervezeti bizottság felhí- kenéhez. hogy az elfogadott öt
vása eredményeként - az osz- letek díiazá,;a már másnap 
tály dolgozói közül sokan éltek mel!ltörtént Egy-egy ötletet o 
a lehetőséggel és mintegy 87 bíráló bizottsán 200-500 fo
ötletet nyújtottak be, illetw Tintig terjedő összegben díja
személyesen mondták el az öt- zott. 
Jetnapon. Az eredmény min- Simon Ödön 

SZEGED-ODESSZA 

Vasutasok l,aráti kap,�olata 
egyik tervezője Igor Tl.lTbin 
tartott előadást Szegeden. Tö
rekvésük eredményeként Sze
ged és Odessza vasúti csomó
pontok között létrejött a „szo
cialista munkaverseny együtt
működési és kölcsönös segít
�égnyú;tási szerződés". 

Gellért 

Adonyi 

hétköznapok 

A legnagyobb felfordulás'ba 
érkeztem. Adony állomás,t bir
tokba vették a vasútvilla.mosí
tók. Már állnak a tartóosz.10-
p0k, középen idegszálként fe• 
szül a ,megkerülő vezeték. 
MegbolyduLt méhkas a forgal
mi iroda, kilenctől vágányzár 
kezdődik Adony-Rácalmás 
között. 

- Mi már nagyon várjuk, 
hogy befejezzék a munkát -
tekint a felsorakozott szerelő
kocsikra Sándor János állo
másfőnök. - Amúgyis szúk az 
állomás, a felsóvezetékesek pe
dia esetenként két vágányt is 
elfoglaLnak. Naponta két vo
natn.vi kavicsot szok,tunk fel
hozni a Duna-partról, bizony 
törni kell a fejünket, hová te
gyük a kocsikat, amig gép 
akad rájuk. És akkor még itt 
vanmak a le- és föladások. 

- Jó dolog a vasútvillamo
sítá.s - folytatja a főnök, -
f:n azcmban mégis a biztosító 
berendezéssel kezdtem vol-na. 
Ha csak a helyi -érdekeltsé-ge
k,et nézem, két sorompókeze
lói s 1két térközórhely tantozik 
a felügyeletünk alá, plusz a 
két váltókezelői torony. Ha 
hármas túrt ves,zünk alapul, 
akkor is ,tizennyolc ember s7.a
badul föl a korszerűsítéssel. 

- Na, de a fajlagos ener-
e;:iafelhasználás . . . vetem 
közbe. 

- Én megértem a gazdasá
gi nehé?.Ségeket, de egy so
rompó ettől nem fog felnyílni, 
lecsukódni. Az idén néhányan 
nyugdíjba mennek pótlás meg 
nincs. Az a szerencsénk, hogy 
az emberek több pénzért szí
vesen vállalják a túlórákat. 
Megtörtérnt, hogy az idősebbek 
egy ú.i felvételest lebeszéltek a 
vasútról. attól tartva, hogy az 
esetleges négyes .túr ,túlságo
san megapasz,tja a fizetést. 

- Ön szerint mi az oka a 
vasúton csaknem már általá
nossá vált munkaeróhián:v
nak? 

- Az okok eltérőek. Én a 
saiát példánika.t -emHteném. A 
község mess2iire esik az állo
mástól. A vonattal szemben a:z 
autóbuszok közvetlenebb ösz
szekötteté5t tudnak teremteni 
az iparvidékek.kel. Dunaújvá
TOssal. Százhalombattával. f.gv 
ezek lkön,nyedén érvényesítik 
elszívó hatásukat. S7,ámí-tot
tumk arra, hogy a Volán nagy-
3r.ánvú fuvardíiemel,ése maid 
változtat a helvzeten. Nos. 
nem így történt. 

- A vasút is 3d kedvezmé
nyeket .. . 

- Igen, de ezeknek a ked
vezményeknek egy részén már 
túlhaladt az idő. Reformok 
kellenének, hogy legalább a 
további csökkenést meg lehes-
sen állítarm. Tóth Zoltán 

Szeged é.5 Odessz,a testvér
városok kapcsolatát tekintették 
át azon az ülésen, amelyet az 
MSZBT Csongirád megyei 
munkabizottsága tartott febru
ár 10-én a vasútigia.zgatóság 
épületében. A két város között 
immár negyedszázada élénk, 
baráti kapcsolat alakult ki, 
amely főleg személyes látoga
tásokban, levélváltásokban 
nyilvánul meg. Jelenleg Sze
gedről 9 üzem és intézmény 
tart fenn !kapcsolatot odes5z.ai 
testvérüzemmel. Ezek között 
található a 3500 t,agot számlá
ló szegedi vasuta.s MSZBT
tagcsoport is. 

Harmincöt évi mozgalmi múlt után 

A tagcsoport munkájáról, az 
odesszai vasúti.gazgatóságga1 
kialakult kapcsolatról Balogh 
József. a vasútüzemi pártbi
.wttság titkára adott tájékoz
tatást. Többek között elmon
dotta, hogy éver.te résztvesz
nek az orosz nyelvi versenye
ken, bekapcsolódtak a GOIIik..ij 
nyelviskola oktatásába. filme
ket kölcsönfümek, előadásokat 
rendezn�. Több alkalommal 
láttak vendégül olyan szakmai, 
műsmk:i. tudomány06 témalkör
rel foglalkozó szovjet elvtársa
kat, akik a szovjet vasutak is
mertetésén túlmenően a 
moszkvai, odesszai és más más 
városok lakóinak életéről 
munkájáról is beszámoltak. 
Legutóbb, az elmúlt év de
cemberében a megyei balrátsá
gi hét keretében Nf.kola; Mar
kovics Kravcsenk6, az odesszai. 
vasúti aligazgatóság igazgatójá
nak vezetésével érkezett kül
döttséget fogadták és látták 
vendégül. A tagcsoport tagjlai
nak is lehetővé tették a sze
mélyes élmények, tapasztala
tdk szerzését. 30 tagú csoport
juk LeningTád, Tallin, Riga út
vonalon ismer:kedett a Szov
jetunióval. több esetben akti
vistáik a megyei pártbizottság 
által szervezett utakon vettek 
részt. 

1A kapcsolatok közül kiemel
kedik az odesszai vasútigazga
tósá� dolgozóival négy éve ki
al81kított baráti viszony. !Leve
lezések. fotók cseréje_ szemé
lyes látoi?atások. tapasztalat
cserék fémjelzik a testvéri 
kapcsolatot. A szakmai tapasz
talatcsere szép példája volt 
többek között. hogy a BAM 

Ma is éltető eleme 

a szakszervezeti munka 
Negy,venévi vasúti szol

gá:Iat után az eillmúllt év kö
zepén ment JW'Ugdíjba Ör
dögh Já1Ws, a s:oogedi. te
rilleti szakszerverneti bizott
ság polii.tiklai munikatársa. 
N�íjba mem,t, die nem 
szak'aldt meg kapcsolata a 
valsúttaill, a szakszervezeti 
muruká/vlall. M.a is fiatalos 
hévve!I doll@ooik a volt 
mtmka.hel(yémi, iln,tézi •a dol
gozók üdültetését. 

őrdögh Já!nps 1942-ben 
került a vasúthoz. Szeged 
áHomáson kezdte a s.zolgá
la tot órabéres áta.l!ányos
ként, minit forgalimi gya,. 
korirudk. Az öná:llósító szak
vizsgám: készüillve volt táv
írász, íkocsüeliró, raktár
nok, s több más m!U.nka
körben. is dol:gorott. A céLt 
azonban � budta elérmd, 
az önállJó.sító vizsga előtt 
behívták ka,tolnáoo.k. A há
ború ,végén, hadifog.ságb61 
hazatérve ismét az áJlllomá
son, a segéldlhiv,atailba,n dol
gozott. 

A szaksz.ervez.eti mozga
lommal 1946-ba.n jegyezte 
el magát. Előbb biz,a.Jmi, 
majd 1948-tó,l az ellső üze
mi bizottság tagja, terme
lésfe!lleilős. Egy évvel később 
átkeTü.lt a területi titkár
ságra, ahol szociálpolitikai 
felelős, ma,jd 1950-tól Sze
ged állomás függetlenített 
sz b-titkáTa. 

- Az ötvenes években a 
szaikszerverl'Jeti munkában 

nagy szerepet kapott a kuilt
turáD.:is tevékle!nység - em
lékezik vissza. - Al!loma
sunk akkor bázisa volt a 
kultúrházinak. Megalakítot
tuk a fúvószenekart, a szín
játszó- és tánccsoportot. 
Műsoros rendezvényeket 
tartottunk, kirándulásokat 
sze1'Veztünk. 

1954-55-b0111 már miI!lt 
függetllenített kultúrfelelős 
dolgozott, majd 1960-íg a 
vasutas művelődési ház 
igazgatója. Ezt követően 
körzeti könyvtáros. 1977-
tőL a területi bizottságon 
üdültetési feleil& volt. 

Ordögh J án.os élete, ia 

mozgalomban ieiLtöltött 35 
év allatt összeforrott a 
szakszerrvezet tel. Szerette 
ezt a mWl!kát, ,a,meJy a ne
hézségek e11Jem.ére sok örö
met olrocwtt és okoz ma I.S 

számára. 
G. J. 
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35 ÉVES AZ MHSZ 

Ív11dzáró köz/yűlés Miskolcon 
két MHSZ honvédelmi klubh11n 

A miskolci körzeti üzemfö
nökség MHSZ szervezete von
tatási üzemegységének honvé
delmi klubja február 23-án 
tartotta évadzáró köz.gyűlését. 
Kósa Zoitán üzemeltetési fő
mérnök, a honvédelmi klub 
titkára tartott beszámolót. Ki
emelte, hogy a klub legfőbb 
feladata a bevonulás előtt állé 
fiatalok katonai szolgálatra 
való felkészítése, a tartaléko
sok katonai ismereteinek a 
gyarapítása. A beszámoló hű 
képet adobt az elért eredmé
nyekről, de őszintén feltárta a 
meglevő hiányosságokat, me
lyek az elmúlt évben a hon
védelmi klub életében jelent
keztek. 

,A klub 102 ta.gja köz.ül 87 a 
férfi és 15 a nő. A lövészcsa
pat különböző versenyeken 
sz.épen szerepelt. Országos kis
puska lövészversenyen Bodnár 
István első, csapatban pedig 
elnyerték a vándorserleget. A 
nemzetközi ,nőnap, valamint a 
felszabadulási lövészversenyen 
női versenyzőink közül Futó 
János-né mindkét versenyen el
ső lett. A vasutasnapi lövész
verseny első !helyezettje oiesz
ka József volt. A honvédelmi 
klub valamennyi nagyü:z.emi 
versenyen dobogós helyez.ést 
ért el. 

A múlt évben több alkalom
mal is rendeztek lövészverse
nyeket a KISZ-tagok, vala
mint a szocialista brigádok és 
egy alkalommal a Knn Béla 
úti általános iskola 300 úttörő
je rész.ére. 

A klub életében jelentős�
mény volt a Ganz-MÁVAG 
egyik honvédelmi iklubjával va-

ló találkozás, melyet üzemláto
gatással egybekötve Budapes
ten tartottak meg. A fegyve
res erők napja alkalmából, 
többen kitüntetésben, valamint 
pénzjutalomban részesültek. 

A részletes beszámoló után a 
különböző versenyek helye
zettjeinek a díjak átadása, 
majd a jutalmazások következ
tek. Az évadzáró közgyűlés 
klubtanácstag választással és 
hozzászólásokkal ért véget. 

A MA V Miskolci Igazgató
ság Honvédelmi Klubja a kö
zelmúltban tartotta évzáró--év
nyí tó közgyűlését, melyen 
Trencsánszky Géza titkár az 
elmúlt év munkájának értéke
lések,or a klub tagságának lét
számnövekedését említette 
meg. Jó eredményként értékel
te a gazdasági vez.etéssel, a 
pártszervezettel és a tömeg
szervez.etekkel kialakult kap
csolatot, továbbá azt, hogy a 
klub anyagi helyzete, a klub
tagság által végzett társadal
mi munkák eredményeként 
nagymértékben javult az előző 
évekhez képest. 

A közgyűlésen, a klubban 
végzett eredményes MHSZ
munkájáért 17 aktivista része
sült könyvjutalomban. 

Ezt követően került sor an
nak a v-etélkedőnek a lebonyo
lítására, melyet - a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövet
ség Központi Biwttság,a és a 
Magyar Honvédelmi Szövetség 
Országoo Köz.pontja - ,.Nekem 
szüiőhazám .. . " címmel ihirde
tett meg. A vetélkedő első 
négy helyezettje: Baracza Má
tyás, Czimbatmos István, Dob
rosi István, Daragó Károlyné. 

Köz/yűlés a MÁV Ípítési Céptelepen 
Budapest XIV. kerületében 

nyok vasutas klub készül ar
ra, hogy a tagságnak 1Számot 
adjon a mnnkáról. Eddig már 
megtartotta éves köz.gyűlését a 
MA V Repülő és Ejtőernyős 
klub, a MA V Gépjavító Üzem 
honvédelmi klubja. Február 
közepén tartotta meg közgyű
lését a MA V Építési Géptelep 
honvédelmi klubja. 

A közgyűlést Hegedűs Jó
zsef telepvezető, a klub elnöke 
nyitotta meg. Köszöntötte a 
megjelent tagiokat, a felsőbb 
szervek képviselőit. Az elnöki 
megnyitó után, a klubtanács 
nevében Fésüs Károi11 klubtit
kár tartotta meg beszámolóját. 
Az Egressy úton közel 350 dol
gozó tevékenykedik a vasúti 
munka e területén. Az MHSZ
nek 58 rendes és 13 pártotó 
tagja van. Az érdeklődést mu
tatja, hogy ebből 61 tag meg 
is jelent a gyűlésen. 

A !honvédelmi klub tagsága 
két szakosztályban fejti ki te
vékenységét. Az elmúlt évben 
aktívabb munkát végzett a as 

tagiú tartalékos szakosztály. 29 
tartalékossal folyt az elmúlt 
kép7Jési évben a tájékoztató 
oktatás. Megszervezték a tar
taléko90k éleslövészetét Esr,i
tergombain. A pisztoly és gép
pisztoly lövés7.eten 23-an vet
tek .részt. A szakosztály részt
vett a tartalélkosok honvédelmi 
versenyének kerületi döntőjén. 

Ezen a 20 csapat közül a kö
zépmezőnyiben végeztek. Na.gy 
segítséget jelentett, hogy a fő
nökség a különböző gyakorla
tokra biztosította a szükséges 
autóbuszt. 

Beszámolt a titkár arról is, 
hogy eredményesen indult az 
új k,éipzési év. 25 tisztes és 'hat 
tiszthelyettes keuite meg a 20 
órás tanfolyamot. 

A lövész- és tömegsport
szakosztály Szabó Ferenc irá
ny.ításával dolgozik. A 20 
szakosztálytag és a doLg,ozók 
részére öt foroulóban rendez_. 
ték meg a honvédelmi kupa 
lövészversenyt. A dolgozók kö
:rott igen népszerű a légfegy
veres s a kispuskás '.lövészet. 
A tömegsportban jó az együt
működés a szakszervezeti bi
zottsággal és a KISZ-szerve
zettel. Az új sport.évadban ezt 
az együttműködést tová'bb 
akarják javítani. 

A beszámoló feletti vitában 
öten fejtették ki véleményü
ket. A főnökség részérol Sto
fán Barnabás főmérnök kö
szöntötte a közgyűlést, megkö
szönte az aktivisták eredmé
nyes munkáját és a terviezett 
feladatokhoz sok sikert kívánt. 
A vita után a közgyűlés e1fo
gadta a klub 1983. évi mun
katervét. 

Nyitrai József 
az MHSZ XIV. kerületi titkára 

Hatvanban népszerűek 
a honvédelmi klub ren.dezvényei 
A hatvani vasúti csomópont 

MHSZ honvédelmi klubja és 
tartalékos szakosztálya febru
ár 18-áin tartotta köz.gyűlését, 
amelyen Baiázs Béta, a hon
védelmi klub és Esztergomi 
Endre, a tartalékos szakosztály 
vezetői ismertették az elmúlt 

Futó Gésa„ 
enalé'/a„erseny 

Minden idők egyik legna
gyobb sz.egedi birkózó egyéni
sége, Futó Géza emlékére feb
ruár 12-én kötöttfogású birko
zóversenyt rendeztek Szege
den, az SZVSE sportcsarno
kában. A rangos emlékverse
nyen 16 egyesület 139 verseny
zője indult, köztük nagyon so
kan a válogatott tagjai. A csa
patversenyben 1. Szondi SE 18 
pont, 2. Bp. Vasas 11 pont, 
3. Dunaújvárosi Kohász 10 
pont, 4. SZVSE 10 pont. 

év eredményeit és a tenniva
lókat. 

,A honvédelmi klub az el
múlt esztendőben 36 tömeg
versenyt rendZJett, amelynek 
ötezer résztvevője volt. 

Sikeresek voltak a tartalé
kos szakosztály lövészverse
nyei is. 

A „asút 
'/aépeslapo'/aon 

Érdekes kiállítás nyílt febru
ár 21-én a ferencvárosi vas
utasok művelődési házában 
Gyökér István ötvenezer ké
peslapgyűjteményének azt a 
800 darabját mutatták be, 
amely a vasút, a közlekedés 
történetét, dokumentumait áb
rázolja. A kiállítást Gulyás 

János vezérigazgató-helyettes 
nyitotta meg. 

MAGYAR VASUTAS 

Az elnök elköszönt 
A közelmúltban több 

vasutas sportklub élén tör
tént őrségvá[tás. Olyan el
nökök számára érkezett el 
a nyugalomba vonulás ide
je, akik értették, szerették 
a sportot és az áldozatho
zataltól sem riadtak visz
sza. Ilyen sportvezető volt 
a Ceglédi VSE ügyvezető 
elnöke, Utassy József is, 
aki 34 évet töltött az 
egyesület él.én, ebből 28 
esztendőt elnökként. 

A három és fél évtized 
a Ceglédi Vasutasnál úgy
szólván mindent jelentett 
a számára: örömet, bána
tot, si1kereket, kudarcokat. 
Fiatal korában szerette a 
birkózást, de orvosi tanács
ra abba kellett hagynia. 

A f eiszabadutás után kö
töttfogású birkózásban 
avattak először magyar vi
lágbajnokot, a ceglédi Gál 
Józsefet. Az aranyérmest 
kü�önvonat vitte az á4lo
másról a város főterére, az 
ünnepségre. Első hat elnö
ki esztendeje, amelyhez 
szakosztályvezetői tiszt 
társult, 1950-től 60-ig a 

birkózás aranykora volt. 
Gát József mellett Soitész 
Lásztó főiskollai világbaj
nok lett. Kenéz Béla, s az 
olimpiát is megjárt Rez
nák János fémjelezte töb
bek közt a szakosztályt. 

A következő évtized a 
focistáké volt. A szaikosz
tá1ly ontotta tehetségeket. 
Csernai Tibor olimpiai 
bajnoki címig vitte. Med
nyánszky Rudotf, Belia Jó
zsef, Fodor István, Hatász 
Miháty, Kökény István, 

Nagy Ferenc, Cseh Sándor 
és üiáh József NB I-es 
csapatban bizonyította, 
hogy jó isko'lát jártak ki 
Cegléden. 

Ezután jött és most is 
tart az asztalitenisz idő
szaka. Az elmúlt esztendők 
NB I-es bronzérmei VVK
szerepléssel párosultak. 
Varga Ernő igen nagy se
gítséget ad a szakosztály
nak, az egyesmetnek. 

Utassy József 14 szakosz
tályt hagyott utódjára, Ma
gyar Lászlóra. ő annak ide
jén hattal kezdett. A nyug
díjas években sem hagy 
majd fel -a sportos élet
móddall. Segít utódjának, 
aki negyvenévesen, tehát 
vallamivel idősebb korban 
foglalja el azt a tisztet, 
amelyet annak idején ő. 
Magyar László már 18 éve
sen a Ceglédi VSE vezető
ségi tagja volt. A BVSC 
e1nőki posztjáról tért most 
vissza régi sportkörébe. 

ÖNZETLEN SEGÍTSÉG 
Véradónapot szervezett február 14-én a debreceni vasút

igazgatóság Vörös.keresztes a!apszervezete. Az akcióban 111 
véradó vett részt, köztük Mátyás József 33-szoros, Dér Sán

dor 30-szoros, Tóth József 21-szeres és Tóth Lajos 20-szoros 
véradók. 

Ezen a napon a debreceni vasutasok összesen 37 liter vért 
aditalk a rászoruló betegeknek. 

Kép és szöveg: Dobos Péter. 
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1 - Nyugdíjastalálkozó. Feb
iuár 18-án találkoztak a nyug
bíjba vonult egykori kollégák
ial a szombathelyi igazgatóság 
katonai osztályának dolgozói. 
A jelenlévőket Őri Lajos osz
tályrvezető köszöntötte, majd 
ismertette az osztály eredmé
nyeit, gondjait. Utána megven
dégelték a nyugdíjasokat. 

- Kiállítás. A Csehszlovák 
Kulturális és Tájékoztató Köz
pont a vasutasok Landler Mú
velődési Házával közösen A 
buna a béke és az együttmű
ködés folyója címmel kiállí
tást rendezett. A kiállítást a 
i;nűvelődési ház előcsarnoká
\'.>an márci>us l-én, Terényi Ist
ván, az Országos Béketanács 
alelnöke nyitotta meg. 

- Farsangi délután. A kar
cagi nyugdíjasklub jól sikerült 
farsangi délutánt rendezett .feb
ruár 21-én, amelyen részt vet
tek a kisújszállási, a török
$Zentmiklósi és szolnoki klub 
fagjai is. A vendeg.:ket társas
Játékkal és humoros műsorral 
szórakoztatták a rendezők. 

- Brigádvezetők tanácsko
iása. A hatvan-salgótarjáni 
pályafenntartási főnökség bri
iádvezetói részére tanácsko
zást rendeztek a közelmúltban. 
}\ gazdasági vezető beszámoló
ja és a vita után a brigádve
zetők elfogadták a különböző 
kitüntetések adományozására 
előterjesztett javaslatot. 

- Családi est. A nagykani
�sai Kodály Zoltán Művelődé
si Házban az üzemfőnökség 
$ZOcialista brigádjai részére 
műsoros családi estet rendez
tek a közelmúltban. A műsor
ban közreműködött: Juhász 
,Jácint, Amdai Györgyi, vala
mint a Szőcs duó és a BM Ha
tárőrség nagykanizsai zeneka
ra. 

- Koszorúzás. Csizmán Jó
zsefnek, a vasutas munkásmoz
galom aktivistájának, lelkes 
közkatonájának 100. születés
napja alkalmából koszorúzási 
{innepséget rendeztek a pécsi 
lcöztemetőben. A pécsi körzeti 
üzemfónökség gazdasági és 
társadalmi szervezetei nevében 
;l párt és a szakszervezeti bi
zottság képviselői helyezték el 
a megemlékezés koszorúját. A 
sírnál Paku Lajos szb-titkár 
mondott beszédet. 

- Farsangi bál. A miskolci 
vasutasok Vörösmarty Műve
lődési Háza, valamint az üzem
lőnökség villamosmozdony-ve
�etőinek Április 4., és a dízel
jnozdonyvezetők Béke szocia
lista brigádja farsangi bált 
�endezett február 25-én. A bált 
11 művelődési ház társastánc
fSoportja nyitotta meg. A jó 
pangulatról Komáromi Ilona 
énekesnő és a Palotás Étterem 
zenekara gondoskodott. 

- Kirándulás. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Ház kirándulást szervezett 
nyugdíjasoknak a helyi Köny_ 
nyűbeton és Szigetelőanyag
gyárba. A kiránduláson részt 
vettek a tapolcai körzeti üzem
főnökség nyugdíjasai is. 

- Tapasztalatcsere. A nagy
kanizsai Kodály Zoltán Műve
lődési Ház vasúttörténeti klub
jának tagjai Szombathelyre ki
rándultak. A harminc tagú 
csoport megtekintette a szom
bathelyi vasútigazgatóság ál
landó vasúttörténeti kiállítá
sát és a városi forradalmi mú
zeumot. 

- A mi világunk. Ezzel a 
címmel hirdettek vetélkedőso
rozatot a Heves megyei SZMT, 
a megyei művelődési központ, 
valamint Hatvan város közmű
velődési intézményei az ifjú
sági és szocialista brigádok
nak. A hatvani vasúti csomó
pontról 14 szocialista brigád 
vállalta a vetélkedőn való 
részvételt. A brigádok havon
ta közművelődési feladatokat 
kapnak, amelynek végrehajtá
sát írásban kell köz.ölni. A leg
több pontszámot elérő brigádok 
kerülnek a döntőbe. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A kecskeméti körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
sága február 24-én ünnepséget 
rendezett a közelmúltban nyug_ 
díjba vonult dolgozók tisztele
tére. Petrák Mihály üzemfó
nök méltatta évtizedes munká
jukat, helytállásukat. 

- Ki minek mestere? A bá
taszéki üzemfőnökség vontatá
si üzemegységében „Ki minek 
mestere" szalanai-politikai 
vetélkedőt rendeztek a har
minc éven aluli dízelmozdony
vezetők részére. A vetélkedőt 
Berlinger Imre nyerte. Máso
dik Bálint Sándor, harmadik 
pedig Kovács II. József lett. 

Brigádok vetélkedöje 
A kisújs.z,áUási pft. főnöksé

gen szeUemivetétkedó-soroza
tot inditottak a swcialis.ta bri
gádok részére. A csapatoknak 
po1itikai, szaikimai, zenei, iro
dalmi és sportisrneretekból 
kellett számot adni. A döntőbe 
jut◊1tt nyolc brigád közül a 
győzelmet a Rákóczi brigád 
szerez,te meg. Második a Le
nint, harnnadik pedig a Kama
rov brigád lett. 

A pénzjutalmakat és az ok
leveleket Pi:ntér Imre pft-fő
nök és Tóth Imre szb-titkár 
adJta át. 

Halálozások 

LAKÁSCSERE 

Január 30-án, 67 éves korában 
meghalt Hortolényl Elemér, a kő
szegi MA V Nevelőotthon egykori 
Igazgatója. Elemér bácsi generá· 
clókat nevelt és tanított. Kevés 
olyan őrháza, szolgálati helye van 
a vasútnak, ahol ne Ismernék a 
nevét. Gazdag életútját a kapos
vári Intézet nevelő tanáraként 
kezdte 1936-ban. Később szegedre, 
majd Békéscsabára került. 1953-tól 
1977-lg, nyugdíjba vonulásáig ve
zette a kőszegi nevelőotthont. Ki· 
emelkedő munkásságát több kltiln
tetéssel Ismerték el. Tulajdonosa 
volt a Kiváló tanító, az f::rdemes 
vasutas, valamint a Munka :E:r
demrend bronz fokozata kltilnte
tésnek. Számára azonban az lgul 
elismerés mindig a gyerekek bá
lája, szeretete volt. 

FELHÍVÁSI 

Makó és Mezőhegyes tér
ségében, 100 éve induit meg 

a oo.súti közlekedés. A ceru
tanáraum �ából Üill
nepségssorozatot, valLamint 
fotó- és képzőművészeti ki
áilllítást, modelllibemutatót és 
8llóadás,so:roz.atok:at renide?r 
111ek. A mezőhegyesi voruta
tási főnö�ég Endei Ferenc 
szocialista brigádja kérú 
miindamkat ia va.siutasokat, 
nyugdíjasok.a.ti, akiknlek bir
tokában vasúttörténeti 
szempon,tból érdekes tár-
gyak, írásoo anyiagok, 
egyenruhák, fÉfnlYlképek, 
modelllek vagy je!Izőeszk.ö
zök vaamak, egy kiállítás 
rendezése célijábó,1 március 

31-ig adják át Makó vagy 
Mezőhegyes áliLomésok fő
nökeinek. 

A lbeglértékesebb ainyagot 
killdő csoportdc, brigádok 
j u tailiombain részes ühnek. . A 
kiálillításra külldött tárgya
mt a tulajdonosok vissza� 
kapják. 

Erdei Ferenc 
szocialista brigád 

Elcserélném kétszobás komfor
tos, 57 négyzetméteres, földszinti, 
kertes, MAY-bérlakásomat kisebb 
tanácsira, Budapest terilletén. 
Cím: Velegi Mihályné, 1155 Bu
dapest, Mozdonyf0t6 u. 12. 

Elcserélném 37 négyzetméteres 
(szoba, konyha, kamra, W. C.), X., 
MA V-telepl kis ráfordítással 
két szoba, fürdőszobássá alakítha
tó - lakásomat kisebb méreta ta
nácsi egy szoba komfortosra vagy 
garzonra. Zuglóiak előnyben. Min
den megoldás érdekel. }l;rdeklődni 
lehet naponta 17-19 óra között a 
833-872 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
MozdonyfOtő utcai 1,s szoba kom
fortos, kertes MAV-bérlakásomat 
hasonló komfortfokozatú, lehető
leg belvárosi tanácsi lakásra. :i::r
deklődnl lehet 19 óra után a 641-
531 telefonszámon. 

Elcserélném Keleti pályaudvar
ral szemben levő egy szoba kom
fortos, 50 négyzetméteres MAV
bérlakásomat, plusz egy szoba fél
komfortos, 25 négyzetméteres ta
nácsi lakásomat egy-másfél szo
bás komfortosra Budapest terüle
tén, csak MAY-dolgozóval, taná
csi lakásra. :erdeklődnl lehet 17-20 
óra között a 330-884 telefonszá
mon. 

Elcserélném egy szoba, plusz 
két félszoba összkomfortos, nagy 
erkélyes, zöldövezeti, 87 négyzet
méteres MAV-bérJakásomat másfél 
szoba összkOinfortosra és egy szo
ba-konyhás vagy komfortos taná
csi lakásra. XV. kerület előnyben. 
€rdeklődnl lehet naponta 18.30-ig 
a 188-784 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy-, plusz két félszo
bás, 67 négyzetméteres, nagy er
kélyes, világos konyhás, X. eme
leti MAV-bérlakásomat kétszobás, 
kb. Só négyzetméteres összkomfor
tos tanácsi lakásra a budai olda
lon, bármelyik emeletre, MAV
doJgozóvaJ. f::rdekl6dnl lehet a 
156-523 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 38 négyzetméteres, gázfQtéses, 
világos, budai MAY-bérlakásomat 
.vasutas dolgozóval - tanácsi vagy 
�aját tulajdonú lakásra, házra, le
het Budapest környékén is. f::r
'deklődni lehet 7-15 óra között a 
183-664, 1:; óra után és szombat, va
sárnap a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném 48 négyzetméteres, 
komfortos, földszinti, udvaros 
MA V-bérlakásomat hasonló alap
területa, komfortos, földszintes 
.tanácsi bérlakásra MAV-dolgozó
val, csak Budapesten. Cím: Né
medi, Budapest XIV., Tabi út 
112/B. (Rákosrendező mellett.) 

Elcserélném Budapest VI., Lehel 
út l-ben levő kétszobás, gázfQt.:;
ses MA V-bérlakásomat egyszobás
ra, lehetőleg Zuglóban. Minden 
megoldás érdekel. f::rdeklődni le
het: Budapest XIV., Paskál u. 51. 
sz. n. 2. Orosz János. 

21.etének H. évében megbalt 
Hartai Ferenc, a kőszegi MA V Ne
velőotthon nyugdíjas nevelő ta
nára. Tfz évig dolgozott a nevelő
otthonban. Nagy odaadással lel
kesedéssel tanította a ftataÍokat. 
Temetése február 12-én volt a 
kőszegi temetőben. 

Hetvenéves korában meghalt La
czik Ferenc nyugdfjas főellenőr, a 
hatvani önálló nyugdfjascsoport 
bizalmija, Temetése február U-éD 
volt a hatvani Belvárosi temet6-
ben. 

Elcserélném Bp. Keleti pálya
udvarnál levő két szoba komfor
tos, kb. 62 négyzetméteres MAV
bérlakásomat egy- vagy másfél 
szobás tanácsi bérlakásra. f::rdek
lődni lehet este 6 után a 250-904 • 
telefonszámon. 

MAGYAR VASUTAS 

Vuutasok Szak.szervezet.Mell 
lapja 

Elcserélném két szoba összkom
fortos MAY-bérlakásomat hasonló 
nívójú tanácsi vagy szövetkezeti 
lakásra a Déli pályaudvar közelé
ben vasutas dolgozóval. f::rdeklőd
nl lehet 18-21 óra között a 356-262 
telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, konyha 
komfortos, kertes és mellékhelyt
ségekkel MAY-bérlakásomat egy
vagy másfél szobás összkomfortos 
tanácsi lakásra vasutas dolgozóval. 
€rdeklődnl lehet este 18-21 óra 
között a 333-781 telefonszámon 
: Elcseré�ém egy szoba, két· fél
szobás összkomfortos, erkélyes 
MAY-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
pos komfortfokozatú, telefonos ta
nácsi bérlakásra. Budapest belső 
területén. f::rdekl6dnl lehet a 698-
825 telefonsZémon. 

Szerkeszti a szerkesztő bizottd.l 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség: 
1081 Budapest . VI., Benczúr u. ,1. 
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a Népszava Lap- és KönyvkiadO 

1553 Bp. xm., váci út 73. 
Telefon: 497-950 

Postafiók: 43 Budapest 
Felelős kiadó; 

dr. Jandek Géza Igazgató 
Előfizetési díj egy évre: 34 forint 
EgysZémlasZém: MNB 215 - 11 • 

83-986, Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
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A tartalomból: 

Egy közgazdász 

kálváriája 
(3. oldal) 

A vasút forintjai 
(4. oldal) 

Közös erővel 
(5. oldal) 

A lakásjuttatás 

új rendszere 

(6. oldal) 

E lőszál lítási 
sikerek Győrött 
A győri körzeti lfzemfőnök

ség az idén két vállalattal !kö
tött előszállítási szerződést. 
Januárban és februárban a 
Tü?.ép Vállalat a tervezett 18 
ezer tonna áru helyett 26 ezret, 
a Győri Közúti Építő Vállalat 
pedig a szerződésben vállalt 
14 ezer ;tonna helyett 18 ezret 
fuvaroztatott. 

- A jó eredmények a ked
vező ddőjárásnak. és a fuvaroz
tatók rugalmasságának is kö
szönihetők - mondja Kalocsai 
József, a 'körzeti üzemfőnök 
kereskedelmi helyettese. - A 
Tüzép Vállalat például január
ban olcséfüban adta a cementet, 
s így nagyablb volt a kereslet. 
Az árengedmény'ből származó 
veszteség egy része megtérült 
a ked<ve2'JIIlényes vasúti szállí
tásból. Propagandánk hatására 
öt vállalat százezer tonna áru 
szállításának wtütemezését 
vállalta az év közepéről az év 
elejére. 

Sikeres volt az exportszállí
tás is. A győri üzemek, válla
latok az év első két hónapjá
ban egyiharunaddal tobb árut 
szállíttattak (külföldre, mint 
máslkor. Sajnos a hét végén 
sllinte szünetel a rakodás. 
Hétikö2'lben naponta 150-200 
vagont raknak meg áruval a 
győri csomóponton, a hét vé
gén mindössze 13-18 kocsit. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA 

AaA: 1,S0 POalNT 1983. MARCIUS 21. 

A bíráló bizottság eredményt hirdetett 

, 

A AfA.V Terve•ő lnté•et ,nérnö_l.einel. 
sil.ere �y pályá�aton' 

A Rálkospalota-Üjpest vas
útállomás és környezetének 
közlekedésiiejlesztésére 
metrócs.atlakozással, vailamint 
a kapcsolódó létesítményekikel 
összefüg,gésben - a Közleke
dés- és Postaügyi Minismé
rium, Budaipest Főváros Ta
náesa és az Építésügyi és Vá
ros.fejlesztési Minisztérium az 
elmúlt évben ter.vpályázatot 
hi.rdetett. A2 észak-déH met
róvonal III/B szakaszának -
az A-rpád-híd metróáil'lomás -
Szilas-patak mebróvégállomás 
- építése kertében Rákospa
lota-ú jpest vasústállomás tJé:r
ségé ben is létesül metróállo
más. A metróvonal és állomás 
megjelenésével egyidejűleg 
időszerűvé válik Rákospalota 
-Újpest állomás általáinos re
konstrukciója, a térség új köz
úti és tömegköZJliekedési. há
lózatának kialakítása. 

mű nem volt. Ugyan.akikor 
számos pályamű több szakter
rület tervezési feladatainak 
kiemelkedő megd1dásáva1 ér
tékes javas,la;tot adott. több 
pályamű több irészletmegoldás 
újszerű kidolgozásával nyúj
tott használható gondolatokat. 

A bíráló bizottság elnoke 
ezután ismertette a tervpá
lyá1Jat eredményét, köztük el
sősorban azokat a irészleteket. 
amelyek a vasútálllomási ailap
funkciókkal, az áHomá.s és 
körn�kének kialakításával 
ka pcsolatos.ak. 

A vasútüzem, a vasútállo
más kettős funkciója zavarta
lan érvényesülésének feltétele 
a személy- és a teherforgalmi 
feladatok szétválasztása a 
mootani és a táv11.ati feljeszté
si igények figyelembevétel� 
vel. Ezlt öt pályamű oldotita 
meg. A személyforgalmi szem
pontból három utasperon lié
tesítése optimális, legalálbb 
két, peron melletti váigányon 
vonatfelái11ítás,i ,liehetőséggel. 
A külszíni gyalogosátjáronak 
a peronok középső harmadá
hoz kapcsolásáit ikedviezően ol
dotta meg hét tervező kollek
tíva. 

Feladatként szerepe!Jt, mint 
a-lapvető funkcionális követel
mény, a MAV, a metró, vala-

előnyösen szervezt.ék meg az 
egyéb MÁV-metró üzemi 
funkciók csoportosítását. Itt 
két pályamű sze'l'epelt s:ílkere
sen. 

A bíráló ,bizottság elnöke 
ezután a három második díjas 
tervező kolilelktwá•klat ismertet
te. Három tervezői csoport ré
szesült - rangsorolás nélkül 
- az egyenként 120 ezer for.in
,tos díjban. A MAV Tervező 
Lntézet egydlk kohl�kttváija: 
György Károly (via&úttervezés). 
Pazár Mi.klósné (éipítész) és 
Pazár Miklós (!közút); továfl:fuá 
Koppányi Imre és társai MAV
TI). Siraki Lorá.nd és társai 
ugyancsa'k MA VTI. Három 
terivezőcsoport Tés:zesü1t 90 ezer 
forintos hiarana.di'k díjban, tabb 
díjiat pedig kÜllönböző összege
kért megvásárolrtak. 

Ez a tervpály,áza t a MA V 
Tervező tntézet tervező kol
lektíváinak a sikerét ho2'Jta. 
A MAVTI ugyalllis Illégy pá
lyaművet nyújtott be és hét 
további kollektívában szere
peltek még vasutas tervezők. 
Tehetségüket, szaktudásukat 
bizonyítotrtáik be ezen a pá
lyázaton is. 

v. 1. 
mint az egyéb közlekedési ,_ ___________ _ 
es�közök - vi,líllamos, autó-

Eredn1,ényes 
tanácsl.o•ást! 

A napokban fejeződtek be a szolgálati helyeken a 
szociailista brigádvezetők ,talnácskozásai, amelyeken meg
vá,lasztottálk a március 25-én tartandó vasutas szocialis
ta brigádok V. országos tanácsko,zásának küldötte-it. Erre 
a tanácsikozásra olyan gazrlasá,gi helyzetben kerül sor, 
amikor a legnagyobb s2'JÜkség van a vezetők és a dolgo
zók közötti eszmecserére, a közös cselekvési pTogram 
kiiialiailtitására, a kdl.lektív tennialklará,sban rej1lő lehetősé
gek kih:asználására. 

A brigádmozgaloonban a vasutasok 50,8 százaléka 
(majdnem 61 ezer dolgozó) vesz résm. Ez is bizonyítja, 
hogy milyen nagy erőt képvisel ez a moz�lom a gaz
dasági-poli tlilkai munkában és a közéletben egy.a.ránt. A 
brigádok ma már szi-nte vailamennyi szolgálati helyen 
teV'élkenylkednek, ezért a munkahelyi demok.r.ácia kiszé
lesítésében is nagy szerepük vain. 

A vasút és a szaiks<lervezet vezetői mindig megkülön
böztetett figyelmet fordíJtottak a brigádok munkájának 
eHismerésére. Közel ezer brigád részesült eddig a Ma
gyar Allamv�utak Kiváló Brigádja kitüntetésben, né
hányan pedig magasabb áHami kitüntetést is kapltak A 
szociald2'lffius építéséne!k jelenlegi szalk.aszában a vá1'1ala
ti ga.zdállkodá,s a MA V .részére is nehezebb körülménye
ket teremtett. A korábbi években alkalmazott hagyomá
nyos fe1'adiartrrne�tározás, célkitűzés már nem felel meg 
a követe:Lményeknek. A gazdállkodás eredményesebbé té
tele érdekében átgondolltal:fu .munkaszervezésre, takaré
kosabb anyag- és energia.feLhasználá,sra vain többek kö
zött szükség. Ezek a feladatok nemosak a vezetők szá
mára kötelezőek. A brigádok iközreműködlése nél�ül ezek 
a kiövetelmények szilJ1.Jte• megvialósíthatatlanok. 

A brigádok többsége tartó.s gazdasági és társ,adailmi 
körosségnek tekinthető, hiiszen k,épesek a,r,ra, hogy a kö
vetelmé!nyeiknek megfelelően végezzék el a ,feladiatoktat. 
Ehhez azonbal!1 több segítséget keH adni a munkahelyi 
vezetókinek is. 

Az orszáigos tanácskozáson részt veVlő 170 küldöttet a 
szolgáJl.ati főnökségeken tar,tott briigádvezetői értekezlete
ken bizonyára ellátták „útravalóval", munúcióval. E ta
nácsko/Z<Í/S sikere ugyan,i,s azdn mwlik, hogy a f etlszólalá
sok ma:nnyire rooliisan tükrözik majd a valoságot, és 
mUyem javaslatok hangzanak ma;d �l a gondok orvoslá
sára. ,A MA V Veziérigaz.gatósága és a Vasutasok Szak
szervezetének elnöksége tudatálban van iannak, hogy a 
mozgalomban rés2'Jt vevő brigádok többsége becsülete
sen helytálJ.1, eilivégz.i a rábízotrt feladatokat és minden 
es2lkö.z.zel segíti •a v,ezetés munkáiját. A briigádmozgalom 
fej!lődését toválbbra i5 a szocitaliista jelleg erősítése és a 
hármas je1sző maradéktaila!n teljesí,t,ése szabja meg. 

Éppen ezért toválbbra is kövate1mény a fegye1mezett, 
I)'éldamutató imun1kla, a .kezdeményező kiésZ)Ség, a bri,gád
,ta,gok szakmai-politikai műveltségének elmélyútése. Fon
tos szerrepük van a munkahelyi légkör allakításában és 
a közéletbein egyaránt. 

Air.ra kérjük a tanácsikozás .küldötteit, hogy közös fe
lelősséggel vi,tassálk meg a toviáibbi tennd,v'alókat. Legyen 
ez a tanácskozás színhelye az allkotó gondolatok cseréjé
nek, amely a moz.ga'loon fellendíitélsét, megújulását szol 
gálja. A brigádvezetők szdlgála,ti he.lye,iken legyerne.k él
harcosai a kiitűzött feladatok végr�hajtásának. 

A tanácskozás vallamennyi kü!ldöttének eredményes 
munkát kívánunk! 

MAV Vezérigazgatóság 
Vasutasok Szakszervezete 

A terv;pá,lyázatnak az volt a 
célja, hogy ezeknek az - el
engedhetetlenül szükséges · -
- igényeknek korszerű, tech
nológiailag jól szervezett, 
megjelenésében esztétikus, rö
vid .Ldőn be!Jül és g.azdaságos!an 
megvaló.sítható kielégíitésére, 
a kiiró hatóságok részére ja
vaslatokat adjon. Meg kellett 
o1dani a metró és a vasút 
utasforgalmi kapcsolatát és 
ezzel össze.függésben a térség 
új tömeglközlekedésii. és közúti 
hálózaitának ikialakiftá•sá-t. A 
vasútállomás növekvő szerep
körének megfe'lelően vágány
hálóziati, teohndl.ógiai és építé
szeti megoldást ikellett tailál
ni a vasútüzemi funkciók kor
szerű el,látására. 

busz, Volán -, járatok u�asiai 
részére a zavartalan és lehető= 
leg rövid úton szervezett 'kap
csolatok meg.teremtése. Ezt 
több pályall11Ű telje5Jtette. 

F ehruár·ban az időjárás közbeszólt 

A ter;vpá,lyázat feladatainak 
sokrétús-ége az egyes �
rületeken túlmenően komple
x:itást, a közlekedésfejlesztési 
és üzemi, vá!ro&rendezési, épí
tészeti feladatok egységes 
szemliéfl.retét is !igényelte. 

A Vasutasok Szakszervezete 
székházában március 10-én 
tartott ,biiráló !bizottsági ülésen 
UiTibán Sándor MA V vezér
i,�zgató-lhelyettes, a bíráló bi-
zottsáig elnröke Mrdette kii a 
tervpá,lyázat eredményét. El
mond14: 11 pályamű érkezett 
be a. megad.ott ha,tá,ridáig. A 
követelményirendszert minden 
tekintetben kielégítő pálya-

A vasútállomás környezeté
nek válrosrendeZJési megfor
málása, a tervek szerint 1987-
ben átadásra kerülő metró
szakasz állomásának csatla
kozása a MÁV vonalához fon
tos feladat. A csomópont és 
a vároorész Jrozvefil,en. jó gya
logos kapcsolatainaik alap.ve
tő követelményét három pá
lyamű oldotta meg eredmé
nyesen. 

Ami az állomásépület építé
szeti kialakú.tását Hleti: a bí
rá,ló bizottsáig ,megállapította, 
hogy azok a pályaművek ol
dották meg ezt a fel!adatot jól, 
amelyek az uitasfor,gialmi terek 
di.f.ferenciáilásálra törekedtek, 

A vasút 8 millió 753 ezer tonna lirnt 

és 16 millió 500 ezer utast szállított 
, A február elején beköszön

tött hideg időjárás kedvezőt
lenül hatott a vasút áru- és 
személyszállítási tevékenysé
gére. A fuvaroztatók nagy ré
sze - a többletrakodási költ
ségek elkerülése érdekében -
az összefagyás veszélyének ki
tett áruk szállítását erősen 
mérsékelte, s csak annyit igé
nyeltek, amennyire a termelés 
és ehlátás ifollyiaimatosságához 
nélkülözhetetlenül szükség 
volt. 

Ilyen körülmények között alakult. Az időbeli kihaszná-
a vasút februárban csak lás, 
8 millió 753 ezer tonna a kocsiforduló-idő értéke 

árut szállított. sajnos 0,4 százalékkal 
Ezzel a bázishoz viszonyítva emelkedett a bázishoz vi-
93,5 százalékos, a tervhez ké- szonyítva. 
pest 93,1 százalékos teljesítést Kedvezően alakult viszont a 
ért el. A 'lemaradás aibszoLút teiherkocsilk árutonna-ikúJomé
értéke 610, illetve 649 ezer terben kifejezett termelékeny
tonna. Az árutonnakilométer- sége. Értéke a bázishoz képest 
ben kifejezett áruszállítási tel- 2,5 százalékkal emelkedett, 
jesítmény 94,3, illetve 92,3 amely azt jelenti, hogy a vas
százalékosan alakult. útnak február hónapban sike-

A kocsiigényes áruszállítás· rült az áruszállítási teljesít-
------------------------------------------------------, mennyisége ményét a tavaly februáriánál 

Ötvenen jutottak a döntőbe 

Rangos szakmai, politikai vetélkedő 
Sikeres Ki minek mestere 

vetéllkedősorozat fejeződött be 
a MÁV-nál. Ezúttal a távköz
lési és biztosítóberendezési 
szakterületen dolgozó fiatal'Ok 
bizonyíthatták felkészültségü
ket, képességeiket. Táviközlés
teohnikai és biztosítóberende
zési műszerész, valamint a 
távközléstechnikai hálózatsze
relő szakmában összesen 300 
fiatal kapcsolódott be a 
versenybe. ötvenen jutottak be 
a. vasúÍi országos döntőbe, ame
lyet február 23-án rendeztek 
Budapesten, a MAV távközlési 
és biztosítóberendezési építési 
főnökségen. 

A versenyzőknek az írásbeli 
és gyakorlati feladatokon kí-. 
vül tesztlapon és szóban is bi
zonyítani kellett politikai, 
munkavédelmi és általános 
vasú tüzerni ispiereteiket. 
· A távközléstechnikai műsze
rész szakma első helyezettje, 
Illyés Attila, a szolnoki BFF 
dolgozója lett. Jutalma 3000 

februárban 7 millió 225 kevesebb teherkocsival meg-
ezer tonna volt, oldania. 

Az áruszállítás további mi-
nőségi mutatói közül 

a vonatfeloszlatások szá
ma 27,4 százalékkal, míg 
a gépácsorgások szama 
50,2 százalékkal csökkent. 

A tehervonati mozdonyok na
pi fu,táste1je.sítménye is ked
vező volt. A tervhez képest a 
villamos mozdonyok haszonki
lométer-teljesúitménye 0,8, a 
ki.s telje.sitméll(Yű dízelmoz
donyoké 1,4 százalékkal volt 
magaslalblb, a ,niagy tcljesíitlmé
nyű dízelimozdonyoké ugyain
akkor 0,7 százalékkal volt ala
csonyabb. 

Becsült adatok szerint 
a vasút februárban 16 
millió 500 ezer utast szál-

. litott, 
s ezzel a bázishoz viszonyítva 
78,9, a' tervhez képest pedig 
92 százalékos volt a teljesítés. 

A személyszállítás minősé
ge, a menetrendszerűséget ala
pul véve, az összes közleke
dett vonatnál 0,8 százalékkal 
romlott. Az egy késetten köz
lekedett személyszállító vo
natra jutó fajlagos késési idő 
8,8 perccel nőtt, amiben köz
rejátszott a hónap elején hir
telen leesett nagy mennyiségű 
hó. 

Sz. J. 
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A jubiláló bizalmi 

Száz éve született Csu�a Károly 
- Mii a feltétele annak -

tettem fel a kérdést a debrece
ni �ármtijavítóban Nagy Gá

:bor lalkatosnaik -, hogy mint 
szaks.zeIWezeti bizalmi immár 
negyed százada a dolgoz� és 
a gazdasági vezetők előtt egy
aránt megbecsült ember? 

- A bizalminak csak bérvi
tái vannak? 

- Nem. Talán ezzel kellett 
volna kezdeni, hiszen minden 
dolgok forrása az ember. A 
bizalminak ismerni kell azo
kat, akiket képvisel. A minap 
is elmegyek egyik szaki mel
lett, ·s mintlha csalk viisszarán
tottak volna: miért nem füt1/Ö
részik most ez a fiatalember? 
Hiszen ez úgy hozzátartozik, 
mint a kezébe a szerszám. 
Kérdésemre, hogy mi a baj, 
csak hümmög, aztán kiderül. 
hogy megérkezett a második 
g11erek, de lakás még sehol. 
Számoltunk. Mennyi a megta
karított pénzük? A szülők 
tudnak-e segíteni? Aztán men
tem az illet.ékesekhez mindad
dig, all1líg az üzemtől, az OTP
től meg nem kapta a segítsé
get. 

Hatvannégy évvel ezel6tt, 
1919. március U-én gylizöU 
hazánban a szociallsta for
radalom, s létrejött a Ta- ., 
nácsköztársaság. A munkás
hatalom megteremtéséért 
önfeláldozóan harcoló osz
tálytudatos vasutasok közüi 
sokan keriiltek vezeti be
osztásba az államhatalom 
killönbözó szerveiben. A Ta
nácsköztársaság kikiáltásá
nak évfordulója az idén 
egybeesik Csuta Károly, a 
Zemplén megyei direktó
rium elnöke nületésének 
centenáriumával. 

A Körös-vidék kisvárosában, 
Gyulán született 1883. március 
23-án. Miközben cseperedett, 
fölzendült, aratósztrájkoktól, 
agrárszocialisták daLalitól, csen
dórsortüzektől vált hangossá 
körülötte a Viharsarok. Apja 
napszámos volt, ő asztalosta
nonc lett 1896-ban. Mestere és 
első példaképe a nála kilenc 

A sátoraljaújhelyi vasúti műhely bizalmi testülete 1918-ban, 
középen Csuta Károly 

évvel idősebb Dundel Károly 
asztalossegéd, a munkásmoz
galom helyi szervezője s ké
sőbbi mártírja. 

Bekapcsolódik. a mozgalomba 
tokkal járó tisztség volt ez aik
kor, mert a munkáltatók szö
vetsége kitartóan üldözte a 
szervezett munkásokat. A nagy 
összecsapásra 1908 őszén ke
rült sor. Kétfilléres órabéreme_ 
lési kérésüket túlzottnak mi
nősítve, hónapokra kizárták az 
asztalosmulllkásokat. S csak 
akkor térhettek vissza a mun
kába, ha aláírták a „bárcát", 
melyben tudomásul vették, 
hogy a bérek változatlanok, a 
tulajdonosok nem ismerik el 
a bizalmiférfi-rendszert stb. 

1918. április 22-én, általános 
sztrájk és tüntető felvonulás 
volt a választójogért. A nap 
jelentőségét méltató szónokok 
sorát Csuta Károly nyitotta 
meg. 0 szervezte a műhely
munkások április 26-i forrai
dalmi jellegű megmozdu1á5M, 
amiért az ügyészség hadbíró
ság elé kívánta állítani. Má
jus els�jén a békét követelő 
nagygyűlésen 8000 emberhez 
szólt, május 5-én, születésének 
100. évfordulóján ő méltatta 
Marx tevékenységét stb. A 
szociáldemokrata 'párt 'képvi
seletében 1918. október 31-től 
alelnöke a sátoraljaújhelyi 
nemzeti tanácsnak. A polgári 
demdkrati'kus forradalom győ
zelmét követően - a :::seh csa
pa tdk előnyomulásának meg
akadályozá5ára hivatlkozva -
felfegyverezte Sátoraljaújhely 
szervezett munkásságát. 

ségviselőket, s szigorú tagf e
l ülvizsgála ttal megtisztítják és 
újjászervezik a pártot. A ha
tározat végrehajtására azon
ban már nem kerülhetett sor. 

A Tanácsköztá.rsa6ág leveré_ 
se után, augusztus 11-én le
tartóztattá'k. Az ellenforrada
lom bírósága 1920-ban g11orsí
tott el;árással 10 évi börtön
büntetésre ítélte, de 1921. jú
lius 31-én a sátoraJ.jaújhelyi 
királyi főügyész helyettese 
újabb vádindítvány,t készített 
ellene. 1922. március 24-én a 
fogolycsere keretében a szov
jethatalom megmentette. Át
igazoitálk az OK(b)P-be. Csa
ládja - második felesége és 
gyermekei - 1923-ban követ
hette. 

Moszkvában a Népgazdasá
gi Tanács bútorgyárában, a 
K,reml számára is dolgozott, 
Leninnek is készített fotelvá
zaka.t. 1923-ban magyar aszta
losokat irányítottak az észak
kaukázusi olajtelep, Groznij 
,,Vörös Kalapács" .gyárába. Kö
zöttük volt Csuta Károly is, 
alkd a „Vörös Zászló" asztalos
műhaly vezetője lett, s társa
da�mi munikában műszakirajz
,tanifolyannot is incHtott. A 
NeMyerábocsij (Kőola;mun-
kás), a Groznenszkij Rábocsij 
(GTozni;i munkás) és a Gor
nyák (Bányász) 192i-25-ös ri
portjáiból nemcsak a magyar 
munkások szakmai helytállá
sáról kapun'k képet, hanem 
azO'król a gondokról, prózai 
reladatokról és hétköznapi örö
mökről is, amelyek a szovjet 
életet jellemezték közvetlenül 
a Lenin halálát követő évek
ben. A Gornyák 1925. április 
15-i, ,,Csuta elvtárs - példa
kép mindenki számára" című 
írása szerint „az ó hozzáértő 
vezetése mellett sokkal éssze
rűbb lett a dolgozók beosztá
sa, a gépek kihasználása, és 
az öntudatos munkások segít-

- Hűha . . . - tolta fel 
homlokáról sapkáját az. 50 év 
felé közeledő lakatos - ez na
gyon kacifántos kérdés, de hát 
a szakszervezeti bizalmi mun
ká;a ,is · igen sokrétű. Szeren
csére öreg róka vagyok már, és 
volt időm kitapasztalni, ho
gyan egyeztessem össze úgy a 
dolgokat, hogy a munkás és 
munkáltató közötit nagyobb 
súrlódás ne legyen. Ez nem 
könnyű, hiszen az üzem, az ál
lam azt kívánja, hogy· a ter
mék, amit létrehozunk, a le
hető lel?Jkisebb önköltséggel 
hasznosuljon, a dolgozók pe
dig egyre több bért és jobb 
munkakörülményeket szeret
nének 

A biza1mi munkáját tehát 
amolyan villámhárító szerep
hez is hasonlíthatnánk? 

- Nahát a villám azért nem 
csapdos, legfeljebb egy-'két 
ember a 24-ből, akiket képvi
selek, de hát szocialista bri
gádvezető is vagyok, és meg
magyarázom az ilyen csapkodó 
embeTnek, hogy dolgozzon 
ésszerűbben, a munkaidőt, 
anyagot, gépet és minden_ mást 
jobban kihasznál'Va, s akkor 
több pénz lesz a borítékban. 

- És ha jogos a követelés? 
- Az más. De erről a bizal-

mi győződjön meg, és aikkor 
ne sajnálja az időt, fáradságot 
az igaz ügy melletti hadako
zásra. 

- Volt ilyenre példa mos
tanában? 

- Jelenleg is van. A kocsi
;avító lakatosok nagyon nehéz 
köTülmények között dolgoz
nak, és a ;elenlegi órabérük
nél többet érdemelnek. 

- :€s sikerült magasabb óra
bért kiharcolni? 

- És most újra fütyül ez a 
fiatal lakatos? 

- Nemcsaik ó, hanem azok 
is, alJ<-ik hasonló hajóban r.ing
na'k, de látva a munkatársuk 
boldogulását, bíznak abban, 
hogy egyszer az ő gondjuk is 
megoldódik. 

- Tehát bíznak a bizalmi
jukban. 

- Hát ... tud;a, ez nagyon 
jó éTzés, s erőt ad ahhoz · is, 
hogy legyen az embernek tü
relme azokat is meggyőzni, 
aikiik jogtalanul követelőznek, 
vagyis bizalmatlanok. 

- Ön szerint a bizalmi jó 
munkájának alapvető feltéte
le, hogy ismerje az embere4tet. 

- Igen. De hozzátenném, 
hogy olyan jól ismerje, mint 
ahogy az előbbi példával is 
próbáltam érzékeJ.tetni. A bizalmi vegye észre a munkatársán azt is, ha a szokottnál másképp áll a szeme. Tudja 
meg, hogy miért, és ak'kor más
képp ítéli meg azt is, ha a 
m�nkáját nem úgy végezte el, 
mmt ahogy rendesen. 

- :€s a bizalmi kihez for
duljon a 1fmnkahelyi, vagy csa
ládi problémájával? 

Először rövid ideig Aradon 
dolgozott, majd a főváros ne
ves bútorgyáraiban - Lingel 
Károlynál és Krammer udva
ri szállítónál - keresett és ta
lált munkát. 1902-ben belépett 
az asztalosszakegyletbe, és tag
ja lett a szociáldemok.rat,a 
pártnak. Az első harcok emlé
két, hangulatát haláláig őriz
te. !<'él évszázad múltán is ki
pirulva beszélt az asztalosszak
egylet Luther utcai helyiségé
ben zajló összejövetelekről, a 
szaikegylet kicsi, de számára 
nagy kincset jelentő könyvtá
ráról, a fiatal demokrata ügy
véd, Landler Jenő retorikai 
előadásairól. 1904-ben, az or
szágos vasutassztrájk idején 
került először kapcsolatba a 
vasutasmozgalommal. 0 is 
azok között az asztalossegédek 
között volt, a•kik Lai József 
szakegyle,ti elnök felhívására a 
sztrájlktanyára siettek, s a szer
vezett munkások szolidaritásá
ról biztosították, kitartásra 
buzdították ó'ket. 

Landler Jenő kérésére 1910-
ben Sátoraljaújhelyre 'költö
zött, és a vasúti műhelyben 
vállal-t munkát. A MA V mű
hely · főnöke, Szepesi Simon 
mint „szocialistafaló mintafő
nök" vált hirhedtté a sínek bi
rodalmában. Ember legyen a 
talpán, a'ki ott a vasutas mun
kássszövetség 1908-as felo�a
tása után beszervezi a megfé
lemlített munkásokat az ille
gális szocialista vasutasmoz
galomba. Csuta Károly ilyen 
ember volt. Mintaasztalos lett 

' ségével a műhelyben három
négyszeresére emel'kedett a 
termelékenység, meghaladta a 
háború előttit . .. Jó lenne, ha 
sok Csutához hasonló elvtár
sunk lenne. 

- Hát, ugye, itt nem lehet 
hivatkozni a gazdasági nehéz
ségekre, mert ha a kocsijavító 
lakatosok között tartósan rossz 
a hangulat, a vagondk• hosz
szabb idő múlva kerülnek 
vissza a forgalomba, és ez töb
be kerül az államna'k, mint az 
a jogos bérfejlesztés. 

- Ha lehet, legyen problémamentes, kiegyensúlyozott e'!'lber,, hogy úgy mond;am, peldakep. De ha ba;a van, ő_szintén tár;a azt az szb elé. 
- A mulllkaitársai bizalmán 

túl kap-e feletteseitől is elis
merést? 

1904. és 1907. között a 101. 
gya-logezredben szolgált. Egyet
len említésre méltó „katona
élményének" azt tartotta, hogy 
aikkoriban indult a „Szocializ
mus" című folyóirat, amelyre 
azonnal előfizetett, de -termé
szetesen nem a bruck-király
hidai kaszárnyába küldette, 
hanem egy ottani vasutas cí
mére. Miután, altiszt!ként le
szerelt, mesterségbeli tudását 
Bécsben gyarapította. Hazatér
ve ú;ra a Lingel-gyárban dol
gozott, s a III. emeleti mű
hely bizalmi;a lett. Kockáza-

a rézöntőknél. Munkájával 
néllkülözhete'tlenné tett.e ma
gát, hamar kivívta vezetőinek 
elismeresét. Mi sem bizonyít
ja ezt jobban, mint az, hogy 
Szepesi is vele újíttatta fel -
természetesen munkaidőben, a 
MA V költségére - a saját bú- , 
torait. Precíz munkáját érté
kelve 'később még azt is el.
nézték neki, hogy munlkaruhá
,jának zsebéből gyakran ki
lkandikált a Népszava fejléce, 
pedig annak olvasása tilos volt Csuta Károly vasuias egyen-
a. MAV-nál. ruhiban 

A zempléni direktórium elnöke 
A Tanácsköztársaság győ

zelmekor a Zemplén megyei 
direktórium elnöke lett. Tiszt
ségében megerősítették az áp
rilisi tanácsváJaslJtások is. El
sősorban a tanácshatalom he
lyi szerveinek kiépítésén mun
ká-llkodott, de a megyében nagy 
erőfeszítéseket igényelt a mun
káshatalom védelmének szer
vezése is. 'A sz&ely hadosztály 
árulását követően összeomlott 
a tiszántúli front. A csehszlo
vák imperialista csapatok áp
ri1is 30-án bevonultak Sátor
aljaújhelyre. Csuta Károly 
fegyverrel harcolt a betolaiko
dók ellet, június 6-án pedig 
elsőkén,t érlkezett vissza a Vö
rös Hadsereggel a felszabadí
tott városba. 

A tanoncok gyorsan megsze
rették, mert még a műveze'tót 
is felelősségre vonta, ha igaz
ságtalanul bántalmazta óltet. 
Szederkényi Ferenc 1910 vé
gén géplakatostanóncként is
merte meg. Visszaemlékezésé
ben így írt róla: ,,Mi, tanulók, 
gyakran megfordultun'k az ön
tödében, sót segíiteni is kellett 
az öntésnél. Csuta elvtársat 
olyan embernek ismertük meg, 
aki mindenkor kiállt az igaz
ság mellett. Nemcsak a saját. 
igazsága, de a másoké mellett 
is. Egy allkalommal jelenlété
ben engem Kovács művezető 
megpofozott azért: mert az ál
talam használt satu mellett eL 
menve mun'kalköpenye bele
akadt a satuorsó forgató vasá
ba, és eltépte a köpenyt. Csu
ta elvtárs látta .ezt a jelenetet, 
és kérdőre vonta a műveze
t6t, miért bántotit engem, hi
szen nem én voltam a hibás, 
hanem ő, saját maga. Ezt azért 
véstem az emlékezetembe, 
mert abban az időben a tanu
J6'képzés módszerei közé tar
tozotll: a pofon és a rúgás is." 
Munkástársai becsülték, ha
mar befogadták. S ő annyira 
jól érezte magát ebben a kö
zösségben, hogy amikor a réz
öntödét Miskolcra helyezték, 
iD'káibb személykocsBaít ja,ví
tott, de maradt. 

Vezetésével a sátoraljaúJlte-
• J.yi vasúti mGhely 600 munká
sa aktív részvev6je lett a vas
úti mun'kások 1917-1918-as 
hiborúellenes sztrájkmozpl
mainak. A mGhely vezet6i szL 
vesen kinevezték volna műve
zet6vé. B. S. fómúve-zetlS 1920-
"' '-1eJmi bftósápoz imé-

zett beadványa rávLlágít a 
terv hátterére: ,,Ez a Csuta 
K!Íroly kitűnő asztalos és na
gyon intelligens munkás volt 
. .. mondhatni, ő volt a lelke 
az ú;helyi műhelyben a szo
cialista. mozgalomnak. "tn a 
magam részéről ;6 gondolat
nak tartottam azt, hogy W. fő
felügyelő úr így megfosztván 
a mozgalmat f6vezérétól, le
fegyverezte volna a munkássá
got.". Csuta azonban már is
mert és ,tántoríthatatlan veze
tője volt a sátoraljaújhelyi 
mun'kásmoz,galomnak. 

Fogolycserével a Szovjetunióba 
Az egyhónapos megszállás szetesen a tisztességes prole

után nehéz feladat volt a tariátust is felelőssé .teszik. 
munkáshatalom újjászervezé- Valami becstelenségi járvány 
se. Tagja lett az új megyei dühönc nálunk: ha egy razziát 
pártvezetőségnek Is. Erélyesen rendelQn'k el, azon vdsszaélé
küzdött nemcsak az ellenfor- sek történnek, ha egy szállí
radalmárdk, hanem a lumpen- tás van, ott Jopások fordulnak 
elemek ellen is, aki'k a prole- elő, hol egyik, hol másik hi
támatalmat saját céljaikra. V'8ltalban for_!iulna!k elő súlyos 
kívántálk kamatoztatni. A sá- visszaélések. A dohánygyárban 
toraljaújhelyi munkástanács egy hét aia.tt ,10 métermázsa 
júldus 29-i ülésén megrázó be- dohányt lopnak el, a vörös6rök 
szédben ítélte el a foIT'a- elveszik és ellopják a behozott 
1aJmi törvényesség megsze- élehnillzereket. Ha ez tovább 
gólt: ,,Helvzeti.ink - mondta így mecY, akikor összeomlik 
a Zempléni Munkás tudósítá- minden, és a véjén rajtunk 
sa szerint - ma olvan, mint s$ad, hogy mi itt egy szer
en szigeté, amelvet minden- vezett rablóbanda vezetői ·vol
fel61 .csapkodnak a becatelen- tunk." 
aégek uennvea hullámai, egve- Javaslatára elbatároalék, 
neaen elnveléa,el fen11egett,e hogy a proletárdiktatára meg
bennün-Jcet. Mindenütt a lum- szilárdítása érdekében eltávo
penproletar1'tua gazságait fát- lit� a vezetésb41 a munká
juk, amelyekért után tenné-' SOit bizal.mára mél�l'en tiszt-

A felszabadulás 
után hazatért 

Csuta Károl11 1926-ban visz
szakerült Moszkvába. A 30-as 

- No de a gazdasági veze
tők lehetősége is korlátozott. 

- Annyira nem, hogy az 
ésszerű dolgok bevezetéséért 
ne vállalhatnálk a kockázatot. 

- Többször volt enkölcsi, 
társadalmi és anyagi elisme
résben részem. De számomra 
az a legnagyobb kitüntetés, 
hogy 24 éve élvezhetem a 
munlJrntársaiim bizalmát. 

Dávid József 
évek elismerő oklevelei tanú- � ........................................................................... , .... ,,, ............... , .......... , ................................................ ,,:,,, .......................................................................... ,, ............................................................ , ........... "'} 
sítjáik, hogy mint műszaki ve- � 

· 11 zető a Mjaszohladsztroj tröszt � 
1. sz. Músmki és Famegmun- � z 
��z�X::!�· a llPí��� ! Százegyedik születésnap 1 
.válllaletnál a termel&enység � l 
emeléséért és a termékek � �ettós jubileum alkalmálból köszöntötték a közel- 1 
�obb minőségéért folytatott � �ulti� a szolndki !körzeti üzemfőnökség szakszerveze- 1 
szocialiista versenyben és ai � ti hizott.ságánalk és nyugdíjas csoportjának JcépV'iselói 1 
éLrnU111kás mozgalomban szá- � swln� laikásá!1 Czinege Károly nyugd�jas mozdony- 1 
mos taláwmáanyával kiemel:ke- � vezetot. Az elmult hónapban ünnepelte 101. szü�etésnap- 1 
dő eredményeket ért el. és I iát és azt, hogy ötven évivel ezelőtt vonult nyugdíjba. z 
mWliklatáTSai Iránt példás � A sza'kszewezetii. bizottság tárgy- és pénzjutalommal 1 
magatartást tanúsíitott. A há- � kedves'kedett Czinege Károlynak, alki idéí6 tkorát meg.ha- . 

,
� 

borúlban is Moszkvában dol- ,.. zudtoló szellemi frdsseségnek és egészségnek öl"Vend. 
gozott. A nőzelem után ki- 1 Vendégeinek felelevenítette élményeit, emlékezetes szoltüntették Moszk1'CI· t,édelmé- i gáfatait. Me5élt többek között arról a szolgálatról .i8 

I
· 

ért. ' � amikor Szamuely Tibor különvonatát továbbította Hat� 
1945. november 4-én tért � vanból Szolnokra, majd Kaposvárra. 

haza. 1941-ben elh\JIDyt fele- � !Károly bácsi ötven évvel ezelőtt főmozdonyvezetóként 1 
séglének csak a hamvait hoz- � vonult nyugdíj,ba. Felesége hét éve halt meg, gyerekei z 
hatta haza. Itthon rátalált i,f. � nincsenek. Egy nyugdíjas rokon házaspár ápolja, gon
júkooi szerelmére, aikinek el.- � dozza. 
:l.enálló férjét 1944-ben meg- � 
ölték a fasiszták. ln életük i 
utolsó ét,eirt e(flliitt élték le, � Budafokon e(flJ szerén11, eQ11 1 szoba kon11hás házban. Csute � 
Károly fiatallos ,lendülettel � 
krapa;olódott be az országépí- � 
tő munkába. 1946 áprilisában � 
a MÁV Istvántellki F6mű- � 
hely,ben, a mai Landler Jenő 1 
Jánn1ijavítóban szakszerve- � 
zeti titkárrá választották és � 
az MIKP ilT.emi ezervezetéoek 1 
elnöke lett. Í94B-t61 a Vu- � 
utalok S-1cucm,aete Kin- � 
ponti Vezet6,éoének allelniJJce. � 
1950-tól a KPM Vasúti F6- 1 
osztályának munka1ársa. 1 
i957-<ben. MAV ipucatóhe- i 
J.yettesként vonult viasza az 1 
aktív V'aSÚtl uolgálattól. 1 

0

1962. máarclus 1�, bekövet- -1 
kezO haláléJg rómát nemesi- 1 
tett, diófát Oltetett, kómmu- 1 
nisle fiatadokat nevelt. _, 1 
volt azok k6zül, l8jlák fárad- 1 
ság06 munkával 'ffl4!Ct1!remtik 
az i.pzi proletá:rmozplmat, s 
nemzedékr61 nemzedélsre biz
tosítják annak továtlbfejl6dé-
9ét. S!ete az � mun-

Földi Jómef 
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Kitanleael, 

a nemzetközi nónap alkalmából 
A nemzetközi. nőnap alkal

málbód országszerte bensőséges 
ünnepségeken köszöntötték a 
néíket. Ebből az alkalomból, 
kiemelkedő munkájuk elisme
réséül sokan részesültelk kü
löniböző kitüntetésben. 

A MA V Vezérigazgatóságon 
március 8-án rendezett kitün
tetési ünnepségen Mester Ala

;os vezérigazgató-helyettes 
mondott beszédet, majd Szúcs 
Zoltán, a MA V vezérigazgató
ja kitüntetéseket adott át. A 
ünnepségen megjelent Szemők 
Béla, a vasutas-szakszervezet 
titkára. 

A nemzetközi nőnap alkalmából 

- kiemelkedő szakmai és társa
dalmi munkájuk elismeréseként 
- a közlekdés- és postaügyi mi
niszter 

Kiváló Vasutas 
kitüntető cimet adományozott: 
Daróczi Lajosné dajkának, Záhony 
MA v napközi otthon és óvoda ; De
me Károlyné daruveze"5nek, 
Gyöngyös MAV kitérőgyártó ü.; 
Kurucz Istvánné pályamunkásnak, 

· Hatvan-Füzesabony Pft.; Hoboth 
Lászlóné menetkedvezményi csop. 
vez.; Bp. vasútig. ; Lukács Sándor
né kertészet! szakmunkásnak, 
Debrecen MA v �pület és hídfennt. 
főn.; Mohai Józsefné szerszámlti
adó géplakatosnak, Rákosrendező 
KOF; Patyi Józsefné szakácsnak, 
Veszprém Pft. főn.; Szabó József
né pörölyvezetőnek, MAV északi 
jj. ü.; Tóth Jánosné pályamunkás
nak, Dombóvár pft. főn.; Zoller 
Ján;JSné forg. oktatótisztnek, Mis
kolc KOF. 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Balla 
Eszter oszt. vez. nővért, Bp. MAV 
kórház és közp. rend. int .. ; Bali 
Istvánné takarítónőt, Bátaszék 

' üzemfőn.; Balog Zsigmond ügyint. 
csop vez., KPM vasúti főoszt.; Bé
kési Gizella ügyint., Győr pit. főn.; 
Csehely Istvánné dajka-takarítót, 
Debrecen MA v napközi otth. óvo
da ; Dudás Lajosné dísznövényker
tész, csop. vez., Bp. MAV épület
fennt. főn.; Futtó Ottóné személy
zeti ügylnt., Székesfehérvár jj.ü.; 
Géczlné Földi Zsuzsanna műsze
részt, MA V BBFF; Gyöngyösi Jó
zsefné tak,adtót, Füzesabony KOF ; 
Győrfi Jánosné anyaggazd. előadót, 
Debrecen MAV építési főn.; Ha
ti Istvánné kocsitisztitót, Szentes 
KUF ; Hollósi Péterné személyzeti 
vez., Balassagyarmat KOF; Hor-

váth MargJt f.lrg ügyint., Vesz
prém KOF ; Kovács Lászlóné taka
rítónőt, MA V OGH; Kovács Sán
dorné főn. ve:i:., Debrecen számvit. 
főn.; Spirkó Józsefné szabót, Du
nakeszi jj.ü.; Szabó Jánosné taka
rítót, Nyíregyháza KOF; Szili An
talné műszerészt, MA V TB:t!:F; Vad 
Lajosné ügyint. csop. vez., Debre
cen vasútig., Vilonya Sándorné 
disznövény-kertész munkavez., 
Szeged épület- és hídfennt. főn.; 
Vörös. Gyuláné szolg. főn., Bp. Va
sútig. számvlt. főn.; Zilai Ján06né 
személyreti nyllv,tartót, Hatvan 
KOF; Zsigmond Istvánné munka
ügyi vez., Kecskemét pft. főn. 

Miniszteri Dicséret 
kitüntetésben részesültek: Börzsö
nyi Istvánné takiadtó, Szombathely 
KOF; Budai Gyuláné raktárnok, 
Kazincbarcika KUF; Garami Jó
zsefné meoetkedv-ezm. előadó, 
Miskolc jj. ü.; Horváth Jánosné 
árupénztár :>s, ldskunhalas KOF ; 
Koczó Jánosné daru- és tolópad
vez., Landler Jenő jj. ü.; Kulcsár 
Jánosné rakt. vez., Vác szertár
főn.; Na,gy Lajosné rakt. kiadó, 
Celldömölk MA V építési főn.; 
ódor Ferencné raktárnok, Győr 
KOF; Rapp Frigyesné munkaügyi 
ügyint., Püspökladány KUF; Seres 
Sándorné adminisztrátor, Kiskun
halas KOF ; Szb. 

A MA V vezérigazgatója 

Vezérigazgatói Dicséret 
kitüntetésben részesítette: Alló 
Józsefné forg. szolg. tevőt, Kecske
mét KOF; Arpá&I Józsefné betan. 
munkást, Székesfehérvár jj. ü.; 
Balogh Józsefné pályamunkást, 
Pécs pft. főn.; Barkász Attiláné 
rakt. kez., Győr szertárfőn.; Begel
la Ferencné forg. tartalékost, Zá
hony üzemig. ; Buzás Károlyné 
vizsg. főkalauzt, Bp. keleti igazg. 
részleg; esete Tiborné .lSzt. kez, 
Pécs vasútig.; Danka Lajosné 
vasútrendészt, MAV közp. orsz. 
osztós7ertárfőn.; Faragó Ferencné 
anyaggazd. csop. vez., Jászkisér 
MAV építőgépjav. ü.; Frei Tiborné 
talraritó csop. vez., Miskolc KUF; 
Gerőcs Istvánné tcljesítm. elszá
molót, Záhony üzemig.; Gólya Er-
zsébet zenekari tagot, Debrecen 
MAV zenekari főn.; Kiss Lajosné 
takarítónőt, MAV BBFF; Kota Im
réné betan. lakatost, Debrecen jj. 
ü.; Kovács �va személyz. vez., Bp. 
Keleti v.ill. fennt. főn.; Küri János
né segédmunkást, MAV j.>bbpartl 
épületfermt. főn.; Kürtösi Magdol
na terv-statisztikust, Hatvan-Sal
gótarjáni pft. főn.; Lábai Magdol
na oszt. kez., KPM vasúti főOS2't.; 
László Józsefné ü�nt., Szombat
hely vasútig.; Lengyelné Lehner 
Helga gyors- és gépirót, északi jj. 
ü.; Lonszky Istvánné bérelszámo-

lót, Bp. Keleti KUF; Magyar Gyu
láné rakt. vez., Kap06vár szertár
főn.; l\Cakár Tiborné üzemelszámo
lót, MA V jobbparti BBFF; Makrai 
Julianna segédkocsiint., Rákosren
dező KOF; Mándoki Józsefné 
ügyint., Bp. vasútig.; Mészáros Já
nosné lab:>ránst, Sopron vont. 
főn. ; Michna Sándorné szociális 
ügyint., északi jj.ü.; Molnár Jó
zsefné rakUmunkást, Miskolc os7-
tószertár főn.; Mózes Péterné talra
ritót, Cegléd KUF; Nagy Jánosné 
gépkez., Bp. MAV magasép. főn.; 
Nagy Sándorné mozdonyszámadási 
el!., Debrecen KUF; Nagy Sándor
né ügyint., Záhony állomásfőn. 
TSZB; Pataki Lászlóné Ogyint., 
KPM vasúti fő06zt.; Puczkó Klára 
esztergályost, MA v TBU ; Radics 
Lászlóné állomási levelezőt, Bp. 
Kelenföld KOF; Rácz Józsefné 
rakt. kez., Debrecen ig.,_ osztó
szertár főn. ; Révay Sándorné rakt. 
kez., Dunakeszi jj.; Sándor Bélá
né vonatátvevőt, Szolnok KUF; 
Sebestyén Jánosné takarítónőt, 
Nagykanizsa KOF; S pala Józsefné 
rakt. kez., Bp. MAV építési főn.: 
Szalai Lászlóné teljesitm. értéke
lőt, Dunaújváros üzemfőn. ; Szász 
Ferencné kocsitakaritót, Mátészal
ka KUF: Tajti Lajosné rakt. kez., 
Kecskemét szertárfőn.; dr. Tarsoly 
Zoltánné vasútüzemorvost, Debre
cen MAV ter. eü. közp.; Tatár Já
nosné személyzeti ügyint., Vésztő 
KOF; Tompos Jenőné pályamun
kást, Sopron pft. főn.; Varga Jó
zsefné segédmunkás csop. vez., 
Sroln:>k jj. U.; Veress M. Gabriella 
mavez., Bp. nyu� KUF; veres 
Mfhályné munkaügyi ügyint., Zá
hony üzemig.; Zalavári Ernőné lel
tározót, Bp. MÁV hídép. főn. 

Tisztségviselők 
kitüntetése 

A vasutas-szakszevezet tisztség-
viselői, aktivistái közül négyen 
kaptak kormány-, Illetve Szak-
szervezeti munkáért kitüntetést. 

kapta: 

A Munka 2rdemrend 
bronz fokozatát 

Márt Gábor, a Vasutasok Szak
szervezete Szegedi Tert'leti szak
szervezeti Bizottság politikai mun
katársa, 

Szakszervezeti Munkl.ért 
arany fokozatát 

kapta:. 
Vargáné dr. Kispál Mária, a Vas
utasok Szakszervezete Miskolci Te
rületi Bizottság jogsegélyszolgalat 
vezetője, szakszervezeti bizalmi; 

Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozatát 

kapták: 
Simon Andrásné, a MAV Biztosí
tóberendezési, Fenntart. Főn. táv
közlő müszerésze, szakszervezeti 
bizalmi, dr. Tegzes Erzsébet, a 
Vasutasok Szakszervezete Egész
ségügyi Szolgálat szakszervezeti 
bizottságának titkára. 

Egy SZET-es közgazdász kálváriáia 

Az egyetem elvégzése után 
hetekig kilincselt állásért 

Telefonon hívom Rákosren
dezót: 

- Halló, üzemféínökség? Fa
zekas Istvánnal szeretnék be
szélni. 

- Már nem dolgozik ná
lunk. 

- Hogyhogy? 
Amikor elvégezte az 

egyetemet, nem tudtunk a 
végzettségének megfelelő mun
kát adni. A Központi Osztó
szertár-főnökséghez ment. 

Osztószertár-főnökség? 
Fazekas Istvánnal szeretnék 
beszélni. 

- Nag11on sa;nál;uk, de már 
nem dolgozik nálunk. 

- Miért? 
- Mint közgazdászt nem 

tudtuk foglalkoztatni. 
- Hol találom? 
- Az anyagellátási igazga-

tóságon. 

KAPOTT EGY NAP 
GONDOLKODÁSI IDŐT 

Végre a keresett hang je
lentkezik, ám amikor a bemu
tatkozás után a munkájáról 
érdeklődtem, nem örült. Végül 
is létrejött a találkozás. 

Fazekas István 35 éves fia
talember. Még néhány évvel 
ezelőtt Rákosrendező állomá
son dolgozott fizikai munka
körben. A hatvanas évek kö
zepén Dunakesziről indult, s 
miután nem tudott elhelyez
kedni a kárpitos szakmában, 
Rákosrendezőn a vonatkísé
rethez vették fel. Ma is szíve
sen emlegeti a régi munka
társakat: jó kollektíva volt, 
szerették, becsülték egymást. 
Aztán levelező tagozaton el
végezte a gimnáziumot, majd 
sorra letette a vonatvezetői, 
kezelői, forgalmi-kereskedelmi 
szakvizsgákat. Volt váltóke
zelő, majd vonatmenesztő tér
felvigyázó. Társadalmi mun
kája miatt - KISZ-alapszer
vezeti, majd pártvezt!tőségi tag 
- elég sok időt töltött bent 
az állomáson. Egyik nap hi
vatta a személyzeti előadó: le
het jelentkezni a sza!�munká
sok előkészítő tanfol11amára, 

volna-e kedve a tanuláshoz? 
A főnökség javasolja. Választ
hat a jogi, műszaki vagy köz
gazdasági szakterület között. 

Fazekas Istvánt váratlanul 
érte a felkínált lehetőség, 
egyelőre nem tervezett újabb 
tanulást. De ha már szól
tak . . . Tudta, hogy • a jogi, 
műszaki pályát nem neki ta
lálták ki, maradt tehát a har
madik változat. 

- Kaptam eg11 nap gondol
kodási időt - mondja a köz
gazdász -, aztán elindult a 

kocsi. Miután az első szűrőn 
átmentem, következett az elő
készítő tanfolyam. Nehéz idő-, 
szak volt. Nagy problémát 
okozott a helyettesítésem. 
Nem volt közbeváltó, a kon
zultációk alkalmával össze
vissza csereberéltük a szolgá
latot. Kevés volt az ember, 
baj volt a pihenónapokkal, 
igaz a fizetésre nem panasz
kodhattunk. Az igazgatóság 
két konzulenst jelölt ki a szá
momra, komol11an vettem a 
tanulást. Talán ennek is kö
szönhettem, hogy " 1::,:<>zhúsz 
előkészítósból a m�:;mllradt 
hatvan között voltam. Sokszor 
gondoltam, hogy én is kibu
kok, hiszer, 1" "'1"1 va�ok olyan 
jó fej. Legnagynbh ·< • .,Ja\: __ 
zásomra mégis telvt!ttek. ,.,:,i{_ 
kor már csak tízen voltunk, 
abból is nyolc a közgazdasági 
területre pályázó. Egyedül vol-
tam vasutas. ' 

NEHÉZ ÉVEK 
AZ EGYETEMEN 

A sikeres felvételi után ön
bizalma megerősödött, és 1976 
szeptemberében a Marx Ká
roly Közgazdaságtudományi 
Egyetem nappali tagozatán 
megkezdte a tanulást. Fl.llI"
� érzés volt fiatal diá
kokkal iskolapadba ülni, 
bár ezt a helf7,etet a 
kollektíva segítségével - ha
mar megszokta. A tananyag
gal azonban - különösen a 
matematikával és az idegen 
nyelvvel - már nehezebben 
boldogult. Az első félév „gyil-

kedelmi kapcsolattartás, mun
kaszervezés területén. Tetszett 
volna a beosztás, de csak két 

nap múlva adtak végleges vá
laszt. Közben ezt az állást be
töltötték (? ), és Fazekasnak 
- 4000 forintos fizetéssel -
felajánlották a munkaügyi 
előadói beosztást. 

- Mondtam, akkor inkább 
visszameg11ek térfelvig11ázó

nak vag11 kócsivizsgálónak, ott 
többet keresek. Az eg11etemi 
évek alatt átlagkeresetem 
alap;án 5900 forintot kaptam. 
Az üg11intézéshez eg11ébként 
sem kell közgazdasági eg11ete
mi végzettség. 

Ezután a Vezérigazgatósá
gon kopogtatott, s az oktatási 
osztály vezetőjének közremű
ködésével helyet kerestek a 
számára. Időközben a buda
pesti igazgatóság, tudomást 
szerezve a Vezérigazgatóság 
„beavatkozásáról", mégiscsak 
talált volna a pénzügyi osztá
lyon egy beosztást. 

A Központi Országos Osz
tószertár-főnökségen munka
és üzemszervező lett. Félt az 
új környezettől, a kollégákban 
azonban kellemesen csalódott. 
Rögtön befogadták és vezetői 
megpróbálták ( !) ellátni mun
kával. Ugyanis útkeresónek 
számított, ilyen beosztás eddig 
ott nem volt. (Azóta sincs.) A 
bért azonban biztosították, s 
így havi ötezerért dolgozott. 

- Eleinte a számadóságok
kal ismerkedtem, a fizikai 
munkások Jieterhelését vimgál
tam. Aztán felmerült egy le
hetőség, hogy a szertár új rak
tárat kap, amelynek gazdasá
gos betelepítésére előzetes vizs
gálatokat kellett végezni. Sok 
munkám volt benne. Végül ab
ba kellett hagyni, mert kide
rült, hogy nincs beruházási le
hetőség. 

Az Osmós:rertár-fónöksé-
gen - bár hivatalosan mun
ka- és üzemszervező volt -
megkérték, hogy ideiglenesen 
vegye át a gépkocsi ügyinté
zői munkakört. 

----------------------------------------------------------. kos" vizsgáin matekból meg-
buktatták, s ez nagyon elke-

- Két hónapig csináltam, s 
közben gyakran felötlött ben
nem a kérdés: miért javasol
tak az egyetemre, ha most meg 
nincs rám szükség? Csak nem 
nyugodtam bele helyzetembe. 
Egy hivatalos megbeszélés al
kalmával, megkérdeztem az 
anY'.agelá1>ási ig�tóság gaz
dasági igazgatóhelyettesét: 
nem tudnának-e foglalkoztat
ni a végzettségemnek megfe
lelő területen? 

Három arc a kitüntetettek közül 
Az ország más és más tá

jairól jöttek, hogy átvegyék a 
nőnapon a Kiváló Vasutas ki
tüntetést. Amikor a nevüket 
hallották, mindhárman úgy 
álltak föl, mintha még most 
sem hittek volna a fülüknek. 

Tóth Jánosné vékony, halk 
szavú asszony. Még félórával 
a kitüntetés átvétele után is 
szinte csodálkozva forgatja a 
borítékot. 

- Most sem akarom elhin
ni, hog11 engem, a pál11amun.. 
kást kitüntettek. Nag11on meg
lepett ez. 

Látszik rajta, hogy még 
mindig zavarban van. Nehe
zen ered meg a szava. 

- Tizennég11 éves korom
ban kezdtem a vasútnál dol
gozni, mint vízhordó lán11. Az 
édesapám is itt dolgozott. Az
tán amikor mondták, hogy ál
landóra is van hely, eljöttem 
pályamunkásnak. Azóta - en
nek már harminc éve - eb
ben a beosztásban dolgozom, 
a dombóvári pályafenntartási 
főnökségen. Csákán11ozunk, 
lapátolunk, tisztítfuk a pál11át. 
Nehéz a munka, de az évek 
során már megszoktam és 
megszerettem. 

Otthon egy tizenhét éves 
kislány örül majd vele együtt 
a kitüntetésnek. Egyedül ne
velte föl, és a munka, a ház
tartás mellett még a stakszer -
vezeti mozgalomra is maradt 
energiája. Tíz esztendeje vá
lasztották meg munkatársai 
szakszervezeti bizalminak. Sze
retik az emberek, mert érzik, 
látják, hogy a szerény asz
szonyban nagy erő rejtőzik. 

A kitüntetéssel járó pénznek 
már megtalálta a helyét, gáz
tűzhely lesz belőle, s a kis
lánynak is jut azért valami. 

Deme Károl11nét elkísérte a 
lánya is. Mindketten nagyon 
izgatottak. 

- Már tegnap meJudtam, 
hogy miért hívtak meg ide a 
központi ünnepségre. De a fér
jemnek nem árultam el. Nagy 
lesz a meglepetés. 

Hosszú p4lya áll mögötte. 
Még 1950-ben kezdett el dol� 
gozni, amikor egy párthatáro
zat „elszólította a nőket a fa_ 

kanál mellől" - mondja mo- ideje, elhozott engem is, hog11 
solyogva. - A Lenin Kohá- szem előtt leg11ek. A MAV
szati Művekben hirdettek a hoz 1955. szeptember l-én vet
lányoknak, asszonyoknak da- tek fel. Először mint se�d
rukezelői tanfolyamot. Én is munkás dolgoztam, majd ké
jelentkeztem. Akkoriban a sőbb betanított munkát kap
Váltógyár oda tartozott. Ami- tam. Azután 1973-ban jött a 
kor elvégeztem a tanfolyamot, kertészeti tanfolyam, amikor 
oda kerültem s azóta ott dol- elvégeztem, a kertészethez ke
gozorri, változatlanul a darun. rültem. 

- Hogyan került a MA V- Ma már könnyű kimondani 
hoz? - elvégeztem a tanfolyamot. 

- E01J átszervezés fol11tán. Akkortájt sokszor a könyvek 
A Váltóg11árat átvette a MAV. fölött találta az éjfél. 
A fér;em is ott dolgozik, az - Az otthoni felkészülésnél 
ef111ik műszak vezetője. az éjszakával pótoltam mind-

A Kiváló Vasutas kitünte- azt, amire a nappalból nem 
téssel egy egész élet munkáját futotta. Szorgalmam volt hoz
ismerték el, jövőre, ha nyug- zá, így sikerült a munkát, a 
díjba megy, éppen harminc- családot és a tanulást együtt, 
három esztendőt tölt el a egymás mellett ellátni, a kü
MA V-nál. Életében egyetlen lönböző követelményeknek 
törést egy súlyos betegség oko- eleget tenni. 
zott. . Akkor már tizenkét esz- A szakszervezeti mozgalom
tendeje élvezte a szakszerve- nak is régi aktivistája. l!:ppen 
zeti tagok bizalmát, s egyben huszonöt esztendeje bizalmi. 
nőfelelős is volt. - Sokszor ;önnek Üf111eik-

- Nem volt mit tenni, visz- kel, panaszaikkal és észrevéte

sza kellett adnom a megbi.za- leikkel a munkatársak. üg11 

tást. úgy éreztem, nem bírom érzem, búnak bennem, és ta

tovább. De a munkatársak ezt lán szeretnek is. Együtt örül
meg is értették. tek velem, amikor megtudták, 

Munkáját már korábban is hogy a nőnapra kitüntetést ka
több kitüntetéssel ismerték el. pok. Nem hiszem, hogy emiatt 
Kétszeres kiváló dolgozó s ve- vagy másért irigyelnének. 
zérigazgatói dicséretet is ka,;_ Igaz, a kitüntetés mögött 
pott. Boldogan beszél a mun- rengeteg munka áll. Lukács 
kájáról ma is, szereti a darut, Sándorné vezetésével, még 
a műhelyt, ahol annak idején 1969-ben a kertészetben az el
a pályáját kezdte. séík között alakítottak szocia-

Zavarba jön, amikor arról lista brigádot. 
faggatom, hogy mire költi a A családból -ó az eg11etlen 
kitüntetéssel járó pénzt. vasutas. A fia az autószerelést 

- Hát biztosan lesz hP.lt1e. választotta. lgy sem került tá
A beszélgetés befejeztével vol a közlekedéstől. Boldogan 

beszél a családjáról; az otthosietve öltöznek. Gyöngyösig ni jó légkör, a segíteniakarás még sokáig tart az út, és előt- mind-mind szerepet játszott te még szeretnének Pesten11egy bb kicsit körülnézni. a an, hogy csaknem három 
Lukács Sándorné Debrecen- évtizedes munka után ilyen 

béíl J'ött. Az � kertészeti magas kitüntetésben része-
sült. üzemegységében munkaveze- . Három arc villant fel a ki-téí. Március 8-:a náluk is nagy- tüntettek közül. Ha úgy tetüzem, a vasutas férfiak onnét szik, átlagemberek, akik évréíl viszik a csokrokat a kolléga- évre a háttérben dolgoznak, s nőknek. személyüket csak egy kitilnte-

Még ma is pontosan emlék- tés emeli ki a többiek közül. 
szik arra a napra, amikor elél- Dolgoznak tovább, ahogy ed.,. 

ször jött dolgozni a vasúthoz. dig tették, a vasútért, a közös
Az édesapám itt dolgo- ségért. 

zott, aztán amikor eljött az Lakatos Múia 

serítette. Nem csoda, hiszen 
mindig jó tanuló volt, a gim
názium levelező tagozatán je
lesen érett. Felesége - aki 
ugyancsak közgazdász - és a 
tanárai tartották benne a lel
ket. Az ,lem is egyetemista, 
aki nem bukott - vigasztal
ták, s ó akkor elhatározta: 
nem hátrál meg. 

A következő „krízis" a har
madik év végén jelentkezett. 
Zsúfolódtak a vizsgák, s az el
méletet sehogysem tudta azo
nosítani a gyakorlattal. Több
ször is hajtogatta: abbaha
g11om. Ám ilyenkor a felesége 
rögtön reagált: ha már eddig 
eljutottál, fe;ezd is be. Egy év 
halasztást kért, s ez idő alatt 
Rákosrendezőn munkaügyi 
előadóként dolgozott. Aztán 
már simán ment a tanulás. 
Az ipari szak üzem- és mun
kaszervezési tagozatán vég
zett, diplomáját 1982. július 
l-én sikeresen megvédte. 

- A szakosodásnál volt egy 
kis problémám - emlékezik 
-, miután a munkahelyemen 
nem közölték velem, milyen 
beosztást kapok majd. 1gy az
tán a „legkönnyebb" szakra 
jelentkeztem, ahol csak egy 
idegen nyelvet kellett tanulni. 
Bizon11 ;ó lenne, ha a külső 
üzem, főnökség vag11 igazga
tóság közölné a munkás fia
tallal azt is, hog11 tanulmán11ai 
befe;ezése után, mil11en mun
kakörben foglalkoztatják 
majd. Ez szükséges iránymu
tató a szakváLasztásnál. 

MEGKEZDŐDIK 
A KILINCSELÉS 

Ha van káderfejlesztési terv, 
ennek nem lehet akadálya. A 
budapesti igazgatósággal kö
tött tanulmányi szerződésben 
csak annyi állt, hogy Fazekas 
Istvánt az egyetem elvégzése 
után közgazdászként alkal
mazzák. 

A frissen végzett közgaz
dász azonban hiába jelentke
zett az igazgatóság illetékes 
osztályán. I..étszámzárlatra hi
vatkoztak, és tanácsolták: 
menjen vissza Rákosrendező
re. Milyen munkakörbe? Hát 
amilyet tudnak biztosítani. 
Rákosrendező körzeti üzem
féínökségen jeleztek is egy 
munkakört a forgalmi keres-

Ezúttal szerencseJe volt. 
1982. szeptember 15-től az 
anyiagelláitási iga2igatóság 
terv- és munkaügyi osztálya 
tervcsoportjában tervelóadó
ként dolgozik, ez év januártól 
ideiglenes csoportvezetői meg
bízatással. Fizetése ötezer fo_ 
rint, plusz négyszáz az ideig
lenes megbizatás idejére. Ha 
megfelel és véglegesen csa
patvezető lesz, marad az 5400 
forint. 

RÉVBE JUTOTT, 
ÚGY TŰNIK 

- Elégedett? 
- Ebben a munkakörben 

már lehet hasznosítani a köz
gazdasági ismereteket. Az el
mélyült programozó munká
hoz azonban személyi számító
gép kellene. Tudom, hogy er
re most nincs pénzügyi lehe
tőség. A manuális munka vi
szont sok időt elirabol, feszí
tett munkatempót követel, és 
nem is igényel egyetemi vég
zettséget. Félek, hog11 elfelej
tem, amit a számítógép alkal
mazásáról tanítottak. 

Fazekas István - úgy tű
nik - megtalálta a helyét. Je
lenleg a fatelító féínökségek 
gazdaságos termelésének, ta
karékos anyagfelhasználásá
nak tervmutatóit vizsgálja. Ez 
az elfoglaltság a közgazdász 
számára is feleléísségteljes 
mUIIllka lehet, hiszen a dom
bóvári, takodi, püspokladányi 
fatelító főnökségek termelési 
terve az elmúlt esztendőben 
közel 700 millió forint volt. A 
fónökségektól beküldött anyag_ 
és idónorma, szűkített önkölt
ségi terv felülvizsgálata tehát 
érdekes, izgalmas feladat. Még 
így is, a jobb technikai felté
telek hiányával. S hogy Faze
kas István elégedett-e? 

- Tudja - válaszol. kissé 
megkeseredetten -, ha a ta
nulást ezekkel a tapasztala
tokkal ú;ra kellene kezdenem, 
nem vállalnám. 

P'1lnkú Kaialln 



' MAGYAR VASUTAS 

A vasút· forintiai 
lleaélgelés Mester Alo/os ve•érlg,-goló-6elyelleuel 

• vállololl go11d6lltod• ltérdö/elelröl 
• 

Aligha van manapság oiyan nagyvállalat - és 
nemcsak Magyarországon, de szerte a nagyvilágban -, 
melynek gazdálkodását ne árnyékolnák be az energia
válság, a szükségszerű korszakváltás fellegei. E folya.!. 
matnak nem csupán szemlélői, hanem részesei is va
gyunk; természetes tehát, hogy a legnagyobb magyar 
vállalatnál, a MA V-nál ugyancsak éberen figyelik a 
bevételek és a kiadások alakulását. Ezen múlik, miként 
tehetünk eleget mindennapos feladatainknak, a vasút 
mennyire képes f ejlódni, s mily' mértékben lesz mód 
javítani dolgozóinkl szociális, jövedelmi helyzetét. 

A kedvezőtlen jelenségeket 
ismerjük, ám azok forint-hát
terét már kevésbé. S ha a rész
letek mélységéig nem kívá
nunk is listát sorolni arról: 
honnan mire mennyi telt - a 
tavalyi és az fdei vállalatgaz
dálkodás néhány jellemző szá
mát mégis megemlítjük. Mes

ter. Alajos vezérigazgató-he
lyettes lesz segítségünkre eb
'ben; a MAV-nál elsősorban ő 
foglialkozik a közgazdasági 
kérdésekkel. 

A beruházásokat 
a MÁV fedezi 

- A vasút ma már nem él
vezi, nem élvezheti azt a meg
különböztetést, amelyben még 
az ötödik ötéves terv időszaká
ban is részesült - mondja. -
Ma ugyanazok a népgazdasági 
szabályozók érvényesek ránk 
is, mint más vállalatokra. A 

•fejlesztés központi támogatása 
mind jobban mérséklődött, 
majd teljesen megszűnt. Amíg 
korábban l:1eruházásainknalk 
csupán 52 százalékát kellett sa
ját forrásból fedeznünk, 1981-
ben már 81 százalékát, jólle-

. het az állami kölmégvetés még 
akkor is 1,1 milliárd forinttal 
támogatta fejlesztéseinket. Ez 
az összeg tavaly 70-80 millió 
forintra apadt, amelyet teljes 
egészében a MA V Kórház re
konstrukciójára fordítottunk, 
az idén pedig már minden be
ruházást a magunk zsebéből 
fedezünk. 

- Magyarán; mindinkább 
érvényre jut a vállalati jel
leg ... 

- Szeretnék egy félreértést 
eloszliatni. Vannak, akik úgy 
vélik, hogy a MAV most válik 
vállalattá. Korábbán is az volt, 
csak nagyobb részt kapott az 
állami támogatásokból. Mint 
ismeretes, tavaly ősszel a sze
mélyszállítás központi árkiegé
szítése is tetemesen mérséklő
dött, s még sorolhabnánk mind
azokat a változásokat, ame
lyek arra késztetnek. hogy a 
körülményekhez alkalmazkod
va, egyre következetesebben 
gazdálkodjunk. Az immár ,mö
göttünk tudott, 1982-es eszten
dőről szólva: ami a vasút be
vételeit illeti, a személyszállí
tás lényegében nem tért el a 
megelőző év szintjétől, a "köz
ponti árkiegészítés a tarifa
emeléssel arányosan csökkent. 
Az áruszállításnál viszont hoz
závetőleg kétmilliárd forinttal 
nagyobb volt a bevételünk, 
mint 1981-ben: ez elsődlegesen 

a fuvar- és egyéb díjak eme
léséből származott. 

- De hát a szállítások, 1981-
hez képest csökkentek, a sze
mélyforgalomban 4,2, az áru
fuvarozásnál pedig 4,3 száza
lékkal. Miként alakult a bevé
teli többlet? 

- Noha számokat sorolok, 
remélem, áttekinthető lesz. Az 
árnövekedés hatására, azonos 
teljesítmény esetén nem két, 
hanem három milliárd forinttal 
nőtt volna a bevételünk. S ne 
feledjük: az alaptevékenysé
günk mellett. egyéb - ipari, 
építőipari, keteskedelmi - fel
adataink is vannak; ezek 400 
millió forinttal növelték a be
veteleink.:t. 

Mérsékeltebb lesz 
az idei nyereség 

- A mérleg egyik serpenyő
jébe tehát összességében 2,4 
milliárddal került több. S mi
ként változtak a kiadásaink? 

- A kiadásaink 3,4 milliárd 
forinttal haladták meg az 1981. 
évit, tehát egymilliárddal job'
ban nőttek, mint a bevételek. 
Ennek hatására tavalyi nyere
ségünk is egymilliárd forinttal 
maradt el az előző évitől, s 
mintegy 6,6 milliárd forintot 
tett ki. Ez az összeg a terve
zettnél is egymilliárddal keve
sebb. Gazdálkodási helyzetünk 
nehézzé vált, a nyereségből a 
korábbinál kisebb fejlesztési 
alap képződött, a részesedési 
alap is valamelyest csökkent -
a szociális és munkavédelmi 
kérdésekben viszont igyek
szünk nem visszalépni . . . A 
kiadások növekedésében a leg
jelentősebb tétel a közgazdasá
gi szabályozók változása volt, 
mert a termelési adó önmagá
ban több, mint kétmilliárd fo
rintot von el. További 600 mil
liót tettek ki az anyagár-emel
kedések, és egyéb tényezők. 
Tenmészetesen igyekeztünk. e;
lensúlyoz,ni a kedvezőtlen hia
táso'klalt: in'tézlkedié5eink!kel a 
szdgorúlbb költség,gazdállkodás
ra ösztönöztünk - ebből 260 
milllió forilll'tos m�talkiaríitás 
származott -, a fenn,tia,rtási 
költséget 400 milldóvial csők
kentetituk. s másutit is sikerült 
val:amit le�ragind a k.ialdások
ból. Summázvia: 700 milliót 
tudtunk ily módon megtakarí
tani. 

- Mlit kínál az idei eszten
dő? 

- A személyszállítás továb
bi, tobb, minit tíz száxal.Ékoo 

Mester Alajos vezérigugató-helye«es 

csökkenésével számolW1.k, s ha 
fe1tétele7lés,eink s.ze.run,t az áru
fuva.rozásba.n a tavalyánál lki
sabb lesz is a v.iiSsz.alépés, de 
í.gy is 2,2 szá.mlékos mérséiklő
dt\S vámató. árutonna4cilomé
terben. Bevételeinknél, ha min
dent figyelembe veszünlk - így 
a viteldíjak és a tarifák növe
i.é.sének áthúzódó hatását is -
250 millió fori.nt lesz a több
letünk. Ez olyan egyenleg, 
amely tartalmazza azt is, hogy 
az aai.yagárok, a szabályo-
zók az idén is változ-
taik-váltomak, miközben a 
fenntartásra fordítc-tt ösz
szegek mennyiségi okok mi
a.tJt nőnek. Költsegeink körül
belül 1,8 milliárá<tat haladják 
meD a tavalyit, a nyereségünk 
tehát 1,5 milliárányival mér
séklődik, s számításaink sze
rint mindössze 5,1 milliárd fo
rint lesz. 

- Mindem már-már sors
csapásként kell elfogadnunik? 

- Van ami,t igen. Ilyen 
nagyunérvű v:is&masést a MA V 
a leg.k.örűlJt:eklinitöbb gauiáliko
dássa.l sem kénJ,es m1atradékta
lanul ellensúlyoz.nd. Am a 
munkánkat megis erednné
nyesebbé tehetjük, nem köz
hely ugyanis, hogy változatla
nul vannak belső tartalékia.ink. 

- Ali,gha közömbös: mit 
érzékel mi111debből a vai.suta
sdk népes társadalma? 

- A gooookalt mindenk!i ér
zékeli. Már azt is, hogy a 
n,épgauh1ság más ágazataihoz 
ha5onlóan, nálunk ugyancsak 
méméke1tebb a bérfejles.zités: 
az 1982-es hat szám.léknál is 
magaLsaibbal szemben csak 2,8 
százalékos. A csőkkenő nyere
ség val'amen.nyiire a részesedé
si alapot is mérsékli, álJTI a leg
kediviezőtleneblb, hogy fejlesz
tésire lényegesen kevesebb jut. 
Azt vtiszont az idén is megem
líthetj•ülk, hogy mindez a viisz
sziae.siéssel arányosan nem érZlé
ZJákel:hető a szociálpolditlikában 
és a mun1k'.a.véc;lelemben. Pél
dául munllravédelemre tavaly 
ali,g tol)b, az . idén pedig alig 
kevesebb. mint 1,7 milliárd fo
ril'llt jutott: a különbség 18 
millió forint csupán. 

tLaczkó Ildikó felvétele) 
- A számdk ismeretében 

mit vár a válllal:at - a valsút 
- vere1Jése a klülönJböző posz
tokon szolgáltatot teljesítő va.s
u basolkitó 1 ? 

- Azt ugye nem keLl h.a.rlg
súlyozmom, hogy a terv oélóai
ból reá háruló részt klinefk-<kd
nek maradek.'talanul végre kell 
hajtania. Ez természetes. Am 
a mi erönklból ennél többre is 
teloe; eszközeink több utas és 
től)b áiru elszállitására al.k.al
masalk (imikél'llt a korábbi évek 
teljesíltményei bizonyították). 
Olyan piackutatást kellene vé
gezni a szolgálati helyeken, 
úgy kellene kiépíteni és ápol
ni kapcsolatainkat a szállítta
tókkal, hogy terveinket túltel
jesíthessük. 

Az iparvágányokra 
nagy szükség van 

- Hogyan ,SEgítheti a fej
lesmés a fuvarszerzést? 

- Ha további iparvágányo
kat építünk, vagy a meglevő
ket korszerűsítjük, akkor 
évente legalább egymillió 
tonnával növelhetnénk az áru
mennyiséget. Erre kdmunkált 
konc�ónlk van. Most 18 fu
vairozJtaitónál lenne célszerű 
iparvágá,nylt épútellli, s csupáll1 
így évente 2,5 millió tonnával 
több áirut vehetnénk fel. A 
teljességhez tart.ozrilk. hogy az 
iparvágány létesítése i>ránt fo.
kozód/Lk a fuVlaroztató vállal-a
tdk érdeklődése is, 1982-ben 
például 57 cég kért engedélyt 
vágá.nyépítésre. Ebben !bizo
nyára szerepülk volt a szolgá
lati helyeknek, a megfelelő 
pro,pag�ndárnllk is. De ne kelt
sünk a valóságosnál rózlsása,bb 
hiedelmeket: a közel>i évekiben 
nem számolunk sem a sze
mélyforgalom, sem az áruszál
lÍJtás i e len tös növelésével. Igaz: 
s,zeretinénJk vdssmhóditani a tő
lü.n/k elpártolt utasokat és fu
varo7Jtatókiat. Mégis úgy lát
juik: a mostanlihoz hasonló 
szinten maradunk a követke
ző években_ 

Földes Tamás 

"Palota az üveghegyen" 

Még novembel1ben véletlenül 
sodródtam az új bólyi vasút
állatnás műszaki átadására 
utazó ügyinté:1lők. támasá_ba, 
a mohácsi vonaton. Ők mesél
ték, hogy két évvel ezelőtt -
vona-lbejáris al.kaJmávail 
,,szúrt szemet" a rnohács-pé
csi vasútvona.l 1858-1860-ban 
épült, megrokkant, elhasmáló
dott bólyi á!Jomásepülete. 

Bóly vasúitáLlomé& kereske
delmhleg a Baranya-hárorn
swg nagy has7.0nnal •Ü2Jemeló 
mezőgazdasági felvevőhelye. 
Nemcsak belföldi, de jelentős 
nemzetközi áruforga,lom fém� 
jelzi: vetőmag, élő tíllat, m'll
trtígya, gépek. 

A bevágásba sű1'lyeszt.ett pá_ 
lya mellé emeletes állomást 
építet!tlek annak idején - fenn 
a forgalmi Iroda és a főnöki 
lakás, lenn tágas raktárak, fő
leg · expre&V.áro részére. A 
mai követelményeknek nem 
megfelelő elrendezé811, elviz.e
sedett állomásépületet a bólyi 
tanács kölfaélvetés.i üzeme új(-

totlba fel iti.zennyolc hónap 
aila tt, ötmillió forún.tért. 

Péter István álllomás.fónök 
fogadta a iki:vütelezió vállalat és 
a vasút képv-iselőit. Körbe ve
zetett - nyitogatta az új zá
rakat -, magyarázta a még 
bút.orozatlan helyiségek ren
deltetését, s hogy rni!c rnid.}'81 
fel.Sizerelés,, tábla, eszköz hol 
kap helyet, ha némi késé& után 
IJle8érkezik.. A földszintre köl
-tö2lÖtt most a főnöki iroda. a 
forga,lm,i, az uita.sváró, a lti&
áru-raktár, a raktárnoki és 
árupén,ztári helyiségek, tágas 
mosdóval. Az eme,leten három 
szolgá,lalt lakást Glakf.tottak ki, 
melyek , a tetóbeépíté6 lehető
ségével élve két&zinibesek, azaz 
belső tölgylépcsó vezet a hal
ból a felső s.zobákhoz. Egy für _ 
dószoba lenn, és egy filrdószo.. 
ba fenn - l� elő&zoba ... 
Pécsi viszont,tlatban ia luxus. 
VLlupál - lllÉIIIZ - festék t,w... 
taságszaga swrf tja vis&za a:i: 

ámulat hangjait ... 
Csakhamar kiderül, hogy a 

főnök felesége, Agi, iamer'Ó6Öm 
Péc&ről. Mepiritünk egymás-

niak. Tőle ,tudom, hogy ez e 
,,palota üveghegyre" épÜJlt .•. 
Az óperenciás faius,j latyak -
embert, áll.aJtDt, �pkocsi,t 
mM"as.ztaló sLvárságán .imlen -
az üv�egyi palotálból - in
du·1nak útra a hat kHornéterre 
levó faluba élelemért, kultú
ráért, sót iskoláért - és 
gy� is - naponta ... 
PontOS4bba11 csaJc Péterék, hi
szen a másik két lakás még 
üres. 

Ági vasutas, család gyenne
keként, a tiiszllképzó után ke
rul:t Mohács állomásra forg,a,1-
mi szo1gá4attevőnek. A fé
szekrakás nehézségeit s fiának 
naplrozJbeni elhelyezésének 
gondját nem tudta megoldani 
- ezért levetetbe a vasutas 
egyenruhát, s az orsrrágút túl
oldalán - otthonukkal úern
ben - a Bólyi Mezőgiazdaségi 
Ozemben helyemedett el. Reg
gelente férje személ�ocain 
viszi a nyokévlee ldsfiút az 
iskolába. Délután Ad a soros 
SOÍÓl", s hozza a teli Odít& lá
dákat ... 

A másiik nagy probléma az 
állomáson az ivóvíz. A mezó
gazd� területek perrnete-
7.ése, műtrágyázása már any
nyira telítette a talajt, hogy 
hiába tisztítják, szűrik a ku
takat, 82JOik csak nagyon kevés 
időre adnak gyermekek s.m
má·ra is ihaitó vizet. lgy, az ál
lomás.iak berende1Jicedts a 
,,ládás" üdí:tókre - becsület
kas&zás alapon ... 

Pedig víz az állatoknak is 
kell. Ági ugyanis megpróbé.I.
kozik a vidékli pén:zJc&iná]ás le
hetóségével: tíllatoka.t nevel. 
Tuienhét „tis.zt.a élő gy-apjiú bá
la" - ma még négy lábon és 
kevésbé tisztán - 'l>é8et a ka
rámban s két boci kér6d.zik a 
mini istállóban. 

A háromtagú Pét.er CSlWád 
Bólyban, pontosabban Bóly ál
lomáson él, s újság rádió, te
lefon, televízió informálja őket 
a világról. Az álllornáaépület 
el6bt a 98lját kezűleg üMetett 
ezüstfenyők, örilk.zöJdek dfaz
lenek. 

Klmcz Tlborni 
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Elhunyt Kummer lstwán 
ötvennyolc esztendős korá

ban, hosszú szenvedés után 
február 28-án elhunyt Kum
mer István elvtáns, az MSZMP 
MÁV Vezérigazgatósági Bizott
ságánalk tagja, az Építési és 
Pályafenntartási Szakosztály 
vezetője . 

Távozásá,val fájdalmas vesz
teség érte a vasút.üzemet. 
Olyan vezetőt vesztettünk el 
személyében, aki életét a vas
útnak szentelte. Ennek érde
kében úttörő szerepet vállalt 
a korszerű pályaépítési és 
fenntartási technológiáik kidol
gozásában és alkalmazásában. 

Életpályája összekapcsoló-
dott a munkásmozgalommal. szakmai és politikai tevékeny
Mtív társadalmi tevékenysé- ségéért többek között a Munka 
ge során dolgozott a Vasutasok Érdemrend arany. fokozata a 
Szak.szervezete Központi Veze- Haza Szolgálatáért Érdemr�nd 
tóségében és a budapesti terü- arany fokozata és számos 
leti bizottságiban. Hosszú időn egyéb >kitüntetés,ben részesült. 
át tevélkeny tagja volt a KTE Kummer Istvánt március 
vrurutépítési és pályafenntar- 11-ém na.gy részvéttel te
tási sza'kosz.tály vezet�gének. mették el az újpesti temető-

Kötj_smerten kiemelkedő ben. 

Új oktatási modell Szombathelyen 
. 

Számítógép a képzés szolgálatában 
A dominóas2Jtal Csór-Ná

das.ladány állomás mintájára 
készült. A vona'tiforg'.almat szá
míJt� imi./tálja. A berende
zések mellett érdelkJődő éJs kí
váncsi forgalmi szolgálattevő 
tanulók. 

- A Savária-eX'J)ressz 200 
km-es óránkénti sebességgel 
halad át az állomáson -
mondj'a a számí,tóg1épet 1ra
ny,íitó Nagy Miklós, az oktatási 
főnökség vezetője. 

- Nagyon jó ez így - vá
laszo)j.a Nagy Róbert, a szom
tiathelyi bizJtosítóberende7.ési 
és fennlJairtá.s,j fónőkség veze
tője, alki a dommóes2Jt1aolnál 
mutatja 'a „fogásokalt". - Ez
re! a sebességgel gyorsablban 
be tudju!k mutlaltni a különbö
ző for�lmi műveleteket a tia
nulálmaik. 

Kfü:Jben az egy1Í/k szerelvény 
nem fér be az állomásra. Szét
szed,jjk, tolatóvonatltá a1ailcítják 
át. Bemuta/trmk ámmkimara
dást és válitófelvágást is. Min
dien olyian műveletre sor ke
rül, amelyet az · élet hoz ma
gával ... 

- Hogyan is kerüLtek ezek 
az dkrtlatáSi modellek az dklta
tási fónö'kség egyiilk tantermé
be? - klérd�m. 

- Niéhá,ny esmendóvel ez
előtt merült fel annlaik a gon
dol!alta, hogy a tornfacsa.rnok
ban kellene egy modellviasutat 
fe1építellli a gyako.rliartJi kiép7Jés 
megköninyíltésére - iadja a 

SOKAN VÁRJÁK 
. 

magyarázatot Nagy Róbert. -
Ez nagyon költségesnelc mu
tatkozott és a tornacsarnokot 
is elveszítettük volna. A hely
szÍJilii gyakorlatok Vliszonlt a vo
niatf�Ima,t alkadályoztáik �s 
elég sok időt igénybe vettek. 

- Ekkor javasoltuk ezt az 
o�atási modellt - folytatja 
tovább a biztosítóberendezési 
és fenn11artási főnökség veze
tője. - A berendezés elkészí
tésében a progriamdk kidolgo
zásában segttet,t a Budapesti 
Múszialkti Egyetem Közlekedés
ménnökti K-aTa. A MA V ezekre 
a berendez.é!.sekre 3 milldó 400 
ezer foriinto't fordított. A szá
mítógép akár 600 kilométeres 
6rá111kénti vonatsebességet is 
imitálhat. fgy hia1iadhaitott át 
a Saváriia-expressz Csór-Ná
diasladány állomáson 200 ki
lométeres sebességgel. .. 

- Kii!k.et oktath'atnak a de
OO!Tilber közepén ideiglene;en 
üzembe helyezetJt - az oc
szágblan egyedülálló - oktatá
si modellen? - fordulok N-a,gy 
Mlilklóshoz. 

- A f�galmi személyzeten 
kívül toválb�pezhetjük "lz 
qk,taitó uszteket és a műszeré
szeket. AIJkalmas a berendezés 
a vasúti mun'kla népszerűsí:fl?
sére a dliákok és a felll1őttek 
kör,é,ben, valamint a sz.ámító
gép-progm.molk gyakorlására 
is. 

Sz. Jakab 

Átkerül-e a ruharaktár 
Szécsényből Balas·sagyarmatra? 

Balassagyarnnattól 19 kilo
méterre, Szécsényben van a 
balassagyarmati szertárfőnök
ség IV-t!s számadósága. Sza
badnapokon ide vonatoznak a 
környék vasutasai az egyen- és 
védőruháDcért. E sorok írója 
Verócemarosról (89 kilométer) 
rázatta be magát Szécsénybe. 

Molnár István, a ruhakiosztó 
telephely raktárvezetője 1945-
től dolgozik a szertárfőnöksé
gen. A IV-es számadóságot 
1979-lben hoztálk létre Szé
csény,ben. Azóta naponta ingá
zik Balassagyar,mat és Szé
csény között. 

A számadóság látja el 
egyenruháv.al Szécsény-Ipoly
tarnóc, Szécsény-Balassagyar
mat-Szokolya, Balassagyar
mat-Galgamácsa és a Diósje
nő-Romhány közötti vonala
•kon dolgozó vasutasokat, vala
mint a váci pfit-főnökség III., 
IV. és V. főpályamesteri szaka
szait, a bal parti épületfenn
tartó főnokség 5. és 7. építés
vezetóségejt, a bal parti BFF 
távközlőmesteri szakaszát és a 
balassagyarmati szertárfőnök
ség valamennyi dolgozóját. 

- Telephelyünkön kulturált 
körülmények lközött szolgáljuk 
ki a vasutasokat - mondja a 
raktár,vezető. - Az egyenru
hákat külön próbafülkében le
het fel:venni. Mi a körzeti 
üzemfőnökségtól minden év
ben név és méret szerinti ru
haelóirányzási jegy7.&et ka
punk. Ennek alapján sablon
összesítőt készítilnk, amelyet 

e�küldünk a Nyugati VI. osztó
szertárfőnőkséghez. Onnan 
szertárfőnókségün'k saját gép
kocsiján szállítja a ruháikat ide 
Szécsénybe. Utána írásban ér
tesítjük a dolgozókat, hogy mi
lyen egyen- és védőruháért jö
hetnek teleI)helyünkre. 

Csaba Mihály, a ba.lassa
gyarnnati szertárfőnökség ve
zetője irodájában fogadott. A 
tapasztalt szaikember ·az idén 
vonul nyugdíj:ba. 

- Szeretném, ha még nyug
díj1ba vonulásom előtt megold
ható lenne, hogy a ruharadctár 
Szécsényből Balassagyarmatra 
dcerüljön - mondja. - Sok 
dolgozó örülne ennek, hilzen 
akkor nem kellene anni,it utaz
gatni. Az üzemfőnökség dolgo
zói havonta egy alkalommal 
úgyis részt vesznek itt szak
mai oktatáson. Akkor egyben 
átvehetnék az egyenruhájukat 
is. Nem kellene egyetlen nyak
kendőért esetleg száz kilomé
tert utazni. 

- Van remény arra, ho'11/ 
áthelyezik a raktárt? 

- Sajnos, az · eddigi tárgya
lások ku<f:arccal végzödte4(. 
Egyelőre nincs rá lehetőség, 
hiszen a szertárfőnöla!élnek 
nincs Jelyisége, az üzemfőnök
ség peöig - a számításba ve
hető épületrészeket más oél<it
ra foglalta le. A dolgozókat ez 
nem nyugtatja meg, de remil
;ük, hogy panaazukat el6bb 
vagy utóbb orvoaol;ák! 

Radnai KM)'k6 Jstria 
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Ha a téma „húsba v·ágó" ... 
Közös erővel a fizikai és műszaki dolgozók együttműködéséért 

Szocialista brigádvezetők tanácskozása az Északi Járm(íjavítóban 

Amikor Vámos Béla a szo
cialista brigádvezetők munka
helyi tanácskozásán hozzászó
lásában fantasztikusnak ne
vezte a MAV Északi Jármű
javító Üzem 1983. évi tervszá
mait, kijelentését komolyan 
gondolta. Az azonban egy pil
lanatra sem fordult meg a fe
jében, hogy a követelménye
ket lehetetlenség teljesíteni. 
Csak hát - mondta -, ha fi
gyelembe vesszük a körülmé
nyeket, a teljesítés nagyon ne
héz lesz, mert kísérletezésre 
nincs lehetőség. 

erősödött a dolgozók kezdemé
nyezőkészsége. Ez utóbbi meg
mutatkozott abban is, hogy 20 
százalékkal több újítást adtak 
be az előzó évinél. Az újítás
ból eredő élőmunka-megtaka
rítás pedig 23 ezer óra volt. 
Tizennégy dolgozó „kiváló újí
tó" lett, három bronz, négy 
ezüst és hét arany fo'kozatú 
kitüntetést kapott. 

ja nyugodni a brigádokat. Vi
tatkoznak, véleményt cserél
nek és önmaguktól, egymástól 
százszor is kérdezik: hogyan 
lehetne az objektiv nehézsége
ket leküzdeni? 

A pályázat jó /el,etőség t 
az anyag- és eneri iatakare. 

, 

1n 

ag; 

Nem siránkoztak 

A további vélemények vi
szont arról tanúskodtalk, hogy 
kísérletezés helyett van vala
mi más: összefogás. A tanács
kozás egyik legnagyobb érté
ke éppen az volt, hogy a hoz
zászólók - az üzemi és !�bon
tott brigádfeladatok ismereté
ben - a saját dolgaikról be
széltek. Nem siránkoztak az 
,,objektív" nehézségeken, ha
nem azt mérlegelték, hpgy bri
gádjuknak mit kell tennie a 
gondok enyhítéséért. A jelen
lévő százharminc szocialista 
brigádvezető közül sokan ilyen 
szellemben tették szóvá az 
akadályokat is, amelyek egy 
részét önerőből, szervezési in
tézkedésekkel, a munka'kap
csolatok erősítésével meg le
het szüntetni. 

Az év közben jelentkező és 
sokasodó problémák ellenére 
az üzem maradéktalanul tel
jesítette, egyes mutatóknál túl
teljesítette az 1982. évi terme
lési, fejlesztési, szociálpolitikai 
célkitúzéseJket. A munka ter
melékenysége 102,8 százalékra 
nőtt, a járműjavítási tervet 
103,6 százqlékra, a teljes ter
melési tervet 102,7 százalékra 
teljesítették. A különböző mű
szaki és szervezési intézkedé
sek nyomán javult az üzemből 
kikerülő mozdonyok üzembiz-

Vámos Béla 

tonsága, csökkent az üzem 
munikájára visszavezethető jár
mú- és fődarab-meghibásodá
sok száma. Rendkívüli intéz
kedésekkel elérték, hogy a 
költséggazdálkodás az előírt 
terven belül maradt, s az ide_ 
gen feles munkák árbevétele 
160 százalékra, 3 millió forint 
többlettel zárult. 

Alapító brigádok 
Felmérhetetlen az a ha

tás - mondta az igazgató -, 
amelyet a szocialista brigád
mozgalom gyakorol a tagok 
egyéni és közösségi magatar
tására, az általános és szak
mai műveltség fejlesztésére, 
az egészséges versenyszellem 
kibontakoztatására, a jobb tel
jesítmények ösztönzésére, az 
emberi kapcsolatok, a munka
helyi lég'kör !kedvező alakulá
sára. 

A szocialista brigádmozga
lomnak az Északi Járműjavító 
üzemben is negyedszázadra 
visszatekintő hagyományai 
vannak. A hatvanas évek ele
jén tizenöt brigád nyerte el 
először a szocialista címet, de 
néhány év múlva már száznál 

Mit követel az Északi Jár
műjavító Üzemtől az 1983-as 
esztendő? Mindenekelőtt há
rom százalékkal magasa'bb 
tervteljesítést, s ez magában 

hordozza a minőségi mutatók 
javítását is. 

Az üzem költséggazdálkodá_ 
sát például alaposan megter
heli a V. 43. sor. mozdonyok 
forgóváz-fogaskerekeinek cse
réje, amelynek hiánya a múlt 
esztendőben oly sok problé
mát okozott. Egy garnitúra 
fogaskerék költsége mintegy 
félmillió forint, s legalább 40-
50 cserére lenne szükség. Ke
resik a megoldást a Tc. moto
rok háziragos javításának ka
paci tásbővítésére is, ameilyel 
ötvenszázalékos költségmegta
karítást -érhetnek el. Ez azért 
is fontos, mert több száz tétel
től van szó. A súlyos gondok 
enyhítésére tovább szél'esítik a 
házilagos gyártású anyag- és 
alkatrészek !körét. A létszám
hiány is állandó gondot okoz. 
A bejárati kapunál munk>a
erő-felvételi tábla hirdeti: be-
tanított és segédmunkásokat, 
villany- és motorszerelőket, 
hegesztőt, forgácsolót és da
rust az üzem azonnal felvesz. 
A jelentkezők azonban nem 
tolonganak, és nem is mindig 
felelnek meg. lgy rehát: ez év
ben is nagy segítséget jelent a 
szocialista brigádokkal kötött 
szerződéses megállapodás, a 
munkai�őn túli foglalkoztatás
ra. Jö doiog az is, hogy a 
Mechwart András Szakközép
iskola végzős tanulói közül ti
zenketten az utolsó három hó-

Mihály József 

\ nap gyakorlati idejét a forgó
vázjavítás területén töltik. Ba
logh Sándor üzemigazgató kér
te az itt dolgozó szocialista 
brigádokat: fogadják úgy a fia
talokat, hogy szívesen marad
janak véglegesen az üzem kö
telékében. 

Összehangoltan 

is többen voltak. Az 1976-77-
es esztendő vátságos időszaik
nalk számított. Jó szakmunká
sok távoztak az üzemből, s he
lyettü'k nem mindig sikerült 
hasonló képzettségű dolgozó
kat felvenni. A csúc.sszám -
148 brigáddal _ 1978-ban je- A munkáskollektívák jól 
lentkezett, igaz, akkor a lét- tudják, hogy ilyen nehéz kö
szám is kedvezőbb volt. Az rü'lmények között, fokozott je
utóbbi években a brigádok lentősége van a szocialista 
száma csökken. Okai: az idő- munill:aversenynek, az össze
sebbek nyugállományba vonu- hangolt csapatmunkának. Ezért 
lása, néhány üzemi osztály termelési , vál!a-lásaikban 
összevonása, valamint a mini- amelyE;k ey kozbe,n r�ga_lm::i
málisra csökkent taglétszámú . san 

N 

modos1tihatók �s k1egesz1t;
brigádok „beolvadása" más hetők, - problem�e�_oldo, 
közösségekbe. Jelenleg az át- konkre! feladatokat Jelolte�. 
laglétszám 59 százaléka alkot Alakulo��nN va;1 a verse�y s�e-
130 szocialista brigádot. lese,bb koru �ib�ntako!asa 1s: 

Közülük többen alapító bri- ez ev!'en a f?�uvezetok, mű
gádoknak vallhatják magukat. vezetok egyem versenyéhez 
Ide sorolható a Radnóti Mik- csatla�oznak a mun�afelvev�, 
lós és a LandLer Jenő szocia- normasok,, technologusok, es 
lista brigád is. Vezetó'i'k: Vá- bekapcsol<><;Jnak ,a .. "!o��alom
mos Béla és Mihály József, ba �z eddig „k1vu_lallo mű
március 25-én a vasutas szo- sza1k1 szakemberek 1s. 
cialista brigádvezetók orszá- Vámos Béla és Mihály József 
gos tanácskozásán mindketten elmondották, hogy ha szót 
küldöttként képviselik az Észa- kapnak a tanácskozáson, arról 
ki Járműjavító üzemet. iis b�zélnek majd, hogy a ter-

Az alapító brigádokról Sza- vek feszítettek ugyan, a gon
bó József munikaverseny-fele- d�k nagrok, de a f�1,adatot 
lós a következőket mondta: mmdenkeppen megoldJak. 

- Bár az eltelt két évtized Pálinkás Katalin 

A közelmúltban immár har
madszor hirdette meg a SZOT 
mun'kahelyi kollektívák, mun
kások és vezet6k részére a 
,,Közös erővel a fizikai és mű
szaki dolgozók együttműködé
séért" című pályázatot. Amíg 
az első pályázatra az ország 
valamennyi vállal'atától befu
tott 116 dolgozatnak a fele, 58 
vasutasoktól ér-kezett, addig a 
második alkalomma'l a bekül
dött 182 pályadolgozatból már 
115 készü1t vasúti témában. 
Ezeknek a dolgozatoknak a je
lentős része a gya'korlatban is 
hasznosításra került. De még 
több azok száma, amelyek na
gyobb megtakarítást eredmé
nyező központi intézkedések
hez, üzem- és munkaszervezé
si, technológia-korszerúsitési 
kezdeményezésekhez, újítások 
kidolgozásához adtak haszno
sítható ötleteket. Nem lebe
csü,Ihető haszna a fiz.i.Jmiiak, 
műszakiak együttműködései
nek az sem, hogy a módszerek 
kidolgozása során áttanulmá
nyozott smkmai irodalom ré
vén egyfajta önképzési kény
szer is érvényesül. Másrészt a 
szaikszervezeti bizottságok ter
melést, gazdáldkodást segítő, 
mozgósító munkájához ezen 
keresztül is konkrét lehetősé
geket adnaJk. 

Ajánlások mindenkinek 

A mostani pályázatot még a 
múlt évbeJ"I hirdették meg, 
melynek alapvető céljaként 
- a korábbi kereteket kissé 
szűkítve! - az anyaggal, ener
giával, munkaerővel való ta
karékosságot a másodlagos 
nyersanyagok szélesebb körű 
hasznosítását jelölték meg. A 
Vasutasolk Szakszer,vezete köz
ponti vezetősége mellett mű
ködő műszaki-gazdasági bi
zottság is ennek szellemében 

adott ajánlásokat a középirá
nyító sz'akszervezeti szervek
nek, sza'kszolgálatoknak. Bár a 
dolgozato'k beküldési határ
ideje szeptember vége, úgy 
érezzük, nem árt, ha a fel
adatokra, lehetőségekre ezúton 
is felihívjuk a pályázók figyel
mét. 

- Kétségtelen, hogy a for
galom lebonyolítása során, a 
közlekedésbiztonsági és mun
kavédelmi előírások szigorú 
bet'artása miatt, a vasutas dol
gozóknak nincs mindig lehe
tőségük a gazdaságosság mér
legelésére, de ha az energia
költségek milliárdjainak akár 
csak tized százalékát is meg
takarítjuk, több tíz millió fo
rint kiadásától mentesítjük a 
vasuoo.t - mondotta Tóth Já
nos, a műszaki, gazdasági bi
zottság vezetője. - Ezt az évet 
a vasút vezetői a személyszáL 
lítás évének nyilvánították. 
Eilll'l.ek keretében a kulturált 
utazás feltételeire helyeződik 
a hangsúly. Ennek egyik leg
jelentősebb összetevője a vo
natok menetrend szerinti köz-

lekedtetése. Kétségtelen, hogy 
az utóbbi hónapokban a vas
úton örvendetesen javult a 
menetrendszerűség, azonban 
még így is több mint húsz 
perc a gyorsvonatok átlagos 
késése, a személyvonatvké pe
dig megközelíti a harminc per
cet. Ezek csökkentéséhez fon
tos érdeke fűződik a vasútnak, 
de közvetve a népgazdaságnak 
is. A késések csökkentésének 
máshol is alkalmazható, s a 
gyakorlati élet áftal igazolt 
módszereinek kidolgozásához 
tehát a pályázat jó lehetősé
get kínál. 

- A vasút takarékossági 
cé-lkitűzéseinek megvalósítását 
a műszaki, gazdasági bizott
ság rendszeresen elemzi -
folytatta. - Az ajánlásokat 
ennek ta-pasztalatai alapján 
adtuk ki. Természetesen a pá
lyázaton az üzemvitel zavarta
lamságát, a szállítási techno
lógia minőségének javítását, a 
technika és a tudományok ál
tal megteremtett lehetőségek 
jobb kih'asználását szolgáló ja
vaslatok, takarékossági törek
vések, szervezési intézkedések 
eredményességét bemutató 
dolgozatok élveznek előnyt. 
Ennek azonban a jobban meg
szervezett építési és javítási 
technológiák kidolgozása és 
bemutatás'a éppen úgy szerves 
része, mint a rakott vasúti ko
csik optimális fuvarozási út
vonaJon történő továbbítását, 
a 1kerülő útirányok igénybevé
telének a lehető legkisebb 
szintre szorí.tását ismertető 
kollektív pályamunkák. A pá
lyázók figyelmét különösen 
szeretnénk a tehervona-tok ter
heléseinek javítására irányita
ni. Igaz, sokszor elmondtuk 
már, hogy az üresfutás nem
csak többletköltséget jelent a 
MÁV-nak, hanemszálLítási ka
pacitás-kiesé&t is eredményez. 
A hálózati üresfutáso'k érté
kelése során gyakran elhang
zik: ha csak egy százalékkal 
tudnánk csökkenteni az üres
futás kilométereit, az energia
költségek szempontjából 150 
millió forintnyi kiadástól men
tesíthetnénk a vasutat. S ak
kor még az egyéb költségek
ről - melyek szintén jelentő
sek - nem is szóltunk! 

A jelzők előtt 
sok a feltartás 

A vasút vezetői két éve meg
jelentettek egy szerény, de 
igen hasznos kiadványt a ta
karékosságról. E szerint, ha 
vonatain'kat a norma szerinti 
terheléssel közlekedtetjük, aik
kor minden századik vonat 
energiaszükséglete megtakarí-t
ható. E számítás igazát több 
évtizedes vasiúti v'égrehajtó
szolgálati és vezetői tapaszta
lataim is igazolják. 

Az inifo11mádiós jelentések 
tematikus fejezeteiben a múlt 
évben többször is jelezték, 
hogy a jelző előtti feltartózta
tások a központi rendelkezé-Mindezekről a tanácskozá

son Balogh Sándor üzemigaz
gató úgy nyilatkozott: elsősor
ban a szocialista brigádoknak 
köszönhető, hogy úrrá lettek 
a nehéz helyzeten, s hogy a 
dolgozók megértették a mun
kaidőn túli szerződéses mun
kavállalás üzemi érdekét. Ezt 
az ösztönző formát 1982-ben 
vezettélk be a 'létszámhiány 
pótlására. A szerződéses meg
állapodást konkrét munka el
végzésére kötik a dolgozóik
kal, amelyet munkaidőn túli 
többletként, saját területükön 
végeznek. Ilyen foglalkoztatás
ban - ha szükséges volt -
több szociaHsta brigád töltötte 

aliatt a személyi összetételben ,---------------------------------------
történtek változások, és akad-

, múhelymunJkával a szabad 
szombatot, vasárnapot. A fe
szített munkatempó azonban 
- szerencsére! - nem páro
sult a lazaságokkal. Ellenkező
leg. Javult a munkafegyelem, 
csökkent a balesetek száma, 

tak visszahúzó jelenségek is, 
a brigádoknak mindig volt 
annyi erejük, hogy a színvo
nalat tartani, javítani tudják. 
Akik egyszer komolyan és fe-
lelősséggel részt vállaltak a 
brigádmozgalorp munkájából, 
azok többé nem akarnak kí-
vül kerülni - és nem is tud
na'k rosszul dolgozni. Példá
juk nyomán fejlődnek, munká
jukhoz kapcsolódnak az újab
ban létrejött közösségek is. 

Hogyan tovább? 
Az üzemi tanácskozás pa

rázs hangulata - amely az 
idei tervfeladatok megbeszélé
se során kialakult - már le
csillapodott, a „húsba vágó" 
téma azonban, azóta sem hagy-

Képzőművészeti kör Záhonyban 

Záhonyban, a területi szalkszervezeti bizottság támogaitá
sávial a közelmúltban amatőr iképzöművészeti kör alakult 
amelynek tizennyolc tagja van. A legtöbben vasutasok'. 
A kör tagjainak eddigi allkotásafüól · reprodukciós kiadvány je
lent meg, amelynek célja a .képzőművészetet kedvelók fügyel
mének felkel,tése a kör mun1kája iránt. 

A vasutasnapra körzeti kiállítás rendezését tervezik. (Ké
pünkön: a kör tagjai gyaikorlás kö2'Jben.) 

VÁGÁNYFELÚJÍTÁS 

.. 

Békés állomásOD a közelmúltban részleges vágányfelújítást végeztek. Ezt a megnövekedett 
forgalom tette szükségessé. Az állomás kocsifelaclásában további emelkedés várható 

(Tóth Zoltán felvétele) 

sek ellenére se mindenütt 
csökkentek. Nem ritka az az 
üzemfőnökség, melynek moz
donyvezetői csak egyetlen szol
gálatban másfélszázszor kény
telenek a különböző vonalokon 
megállni. Van azonban olyan 
igazgatóság is, ahol a menet
diagramok elemzését komo
lyan veszik, s a szükséges in
tézkedéseik sem maradnak el. 
Érdemes megemlíteni: egy 
gyorsvonat jelző előtti indoko
latlan megállítása mintegy 250-
300 forintos fölösleges kiadást 
jelent a MAV -nak. Éppen ezért 
egy-egy dolgozat elókészítésé.., 

hez jó lehetőséget ad a jelző 
előtti fölösleges feltartóztatá
sok vizsgálata, a mozdonyve
zetők, menetirányítá'k, forgal
mistáik, üzemfőnökségi és igaz
gatósági műszaki szakembe
rek, szocialista brigádok ez
irányú együttműködési tapasz
talatainak összegzése. De az 
idegen vagy OPW-s kocsikkal 
való gazdálkodás, a megrak
ható javításos kocsik jobb 
igénybevétele, a határállomá
sokon a teher- és személyko
csik gondos műszaki előkészí
tése révén a visszavétel meg
tagadásának mérséklése vagy a 
pályaépítés miatt elrendelt vá_ 
gányzáridők betartása, azok 
ellenőrzésének tapasztalatai 
mind-mind olyan témák, ame
lyek kellő gyakorlati rálátás, 
a fizikaiak és műszakiak al
kotó együttműködése esetén 
feldolgozásra kerülhetnek, s a 
vasút munkáját segíthetik. El
sősorban azért említettem a 
vonattovábbítással összefüggő 
témákat, mert a vasút legna
gyobb anyag-energia költsé
gei is ezzel összefüggésben 
merülnek fel - mondja Tótlh 
János. 

Takarékoskodni 
mindenütt lehet 

Vannak, akik úgy lát
ják, hogy mivel 1983 a 
személy,szállítás é�, a ta
karékosság nem elsődleges 
szempont. Kétségtelen, hogy 
valamiféle rosszul értelme
zett taikarékoskodásna'k a sre
mélyszállí tásban nincs létjo
gosultsága, mint ahogy más 
területen sincs. Azonban még, 
ha kisebb mértékben is, mint 
az áruforgalomban, itt is van
nak belső tartal'ékok a szállí
tási ráfordítások csökkentésé
ben. Természetesen úgy, hogy 
az utasok elvárásainak is ele
get teszünk. A teljesség igé
nye nélkül említem csak a he
lyes állomási előfútési techno
lógiát, a menetközbeni túlfú- · 
tés elkerülését, főként ingavo
nato'k, mentesítő és rendkívü
li szerelvények üres futtatásá
naik csők'kentését. 

összegezve: a vasút energiá
ra és anyagokra kifizetett költ
ségei a legnagyobbak. Vala
mennyiünk közös érdeke, hogy 
a lehető legoptimálisabb szint
re hozzuk ezeket a kiadásokat. 

Orosz Károly 

A forgalmista 
kedves mosolya 

Kedves, olykor megható 
látvány, amikor a pályaud
vardkon az utasok rokona
iktól, ismerőseik.tői búcsúz
kodnwk, majd a vonat in.:. 
dulása után önfeledten in
tegetnek egymásnak 

Megfigyelhető, hogy a 
le�kesebb távozók sokszor 
még akkor ,is integetnek, 
amikor kísérőiJk már kike
rültek a látóhatárból. Ilyen
kor annak lengeti!k zseb
kendőjüket aki éppen a kö
zeliiikben van. 

Március 4-én egy koro
sabb német házaspár indult 
� Hungáriával. A „szili" 
erőteldeis gyorsulása hama1 
távolba hagyta a néni és 
a bácsi kísérőit. De azok 
csak nem tágítottak, az 
ablak mellől. S amikor 
megpillantották a forgal
mistát, a,ki feszes vigyázál
lásban rvárta. hogy az utol
só 1kocsi is elhala.djon, neki 
is búcsút iintettek. A vö
rössapká..s vasutas kedves
kedő mosoly kíséretében 
egy kiézmozdulattal viszo
nozta a két utas aesztusát. 

(séra) 
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Vetélkedő 

munkából 
Nekem szülőhazám 

VETÉLKEDŐ KISZ-FIATALOK 
Kik vé�ik a dolgozók érdekeit? 

és műveltségből 
Csongrád megyében javáiban 

folynak a Munka és műveltség 
című vetélkedók. A szegedi 
üzemfőnökség szocialista bri
gádjai részvételével március 
3-án rendeztek vetélkedőt a 
vasutas művelődési házban. 
Tizenkilenc brigád nyolcvan 
tagja adott számot politikai, 
munikavédelmi, művelődéstör
téneti, történelmi és irodalmi 
tudásáról. A vetélkedő győz
tese a Szeged-Rókus állomás 
Petőfi, második a kiskundo
rozsmai József Attila, harma
dik a hódmezővásárhelyi Be
Tegovoj szocialista brigád. ők 
képviselik majd a körzeti 
üzemtőnökséget az igazgatósá
gi döntőben. A verseny továb
bi négy helyezettje könyvjuta
lomban részesült. 

Karateképzés 

a művelődési házban 

A Vasutasok Szakszervezete 
Székesfehérvári Vörösmarty 
Művelődési Házában ez év ja
nuár !közepétől karateképzés 
folyik. A foglalkozásokat Ko
vács Ferenc, a helyi BFF veze
tője tartja. A meg,hirdetést kö
vetően mintegy 80-an jelent
keztek a városból. A képzés
ben 8. évet betöltött diákok ve
hetnek részt. A gya'korlásra 
heti két alkalommal, szerdán 
és szombaton két csoportban 
kerül sor. 

Az intézmény vezetője el
mondotta, hogy a fiatalság 
nevelésében, sportolásában is 
szeretnének előbbre lépni, hisz 
eddig kevés fiatal látogatta a 
művelődési házat. A nagy ér
deklődésre való tekintettel még 
egy óvodás csoportot is szeret
nének indítani. 

'Záhonyi sikerek 
a fúvósok fesztiválján 
A megyei úttörő-fúvószene

karok fesztiválját február 
12-én rendezték meg Nyíregy
házán, az úttöróházban. Ran
gos zenekarok vetélkedője volt 
ez a találikozó, hisz a záho
nyiakat kivéve, a többi zene
kar már éveken keresztüi11 
részt vett hasonló rendezvé
nyeken. 

A fúvósoknaik két kötelező 
és három szabadon választott 
számot kellett előadni. A zá
honyi úttörőket a zsűri az elő
kelő második helyre soroita, s 
ezüst oklevéUel jutalmazta. 

A zenekart WágneT János, 
az Üzemigazgatóság nyomdá
sza, mindössze két éve szer
vezte meg, és azóta eredmé
nyesen tevékenylkednek. 

·� 

�-�., •.. 
A vetélkedő egyik csapata 

A szocialista hazafiság elmé
lyítésének szellemében Nekem 
szülőhazám cí.mű honvédelmi 
szellemi vetéLkedőre és kispus
ka-lövészversenyre hívta ki a 
Nyugati csomópont szocialista 
brigádjaina<k KISZ-fiataljait a 
MA V Magasépítési Főnökség 
Jobb e-redményt szocialista bri
gádja. A vetélkedőt, amelyre 
hét csapat nevezett, az MHSZ 
Nyugati csomóponti honvédel
mi klubja és a helyi KISZ-bi
zottság közösen szervezte. 

A lövésmersenyt február 
23-án bonyolítottáik le a hon
védelmi klub lőterén, a szelle
mi erőpr&bára pedig másnap 

délelőtt került sor a csomó
ponti pArtbizottság kultúrter
mében. A tizenkét különböző 
feladatból álló több órás szel
lemi csata győztese a Jobb 
eredményt szocialista brigád 
- Kiss Gyula, Finta László, 
Erdőss Sándor és Magyar Ist
ván alkotta - csapata lett és 
toválb'bjutottalk a kerületi ver
senyre. 

Második a pályafenntartá
sialk Kandó Kálmán ifjúsági, 
harmadik pedig a műszaki 
kocsiszolgálat Rudas László 
szocialista brigádja lett. 

(Mármarosi) 

Technika Magazin 1983 
A technikai újdonságokat talógusból című illusztrált ösz

kedvelők legnagyobb örömére szeállítás 3-tféle különböző sze
ez évben is megjelent a Tech- mélyautó legfontosaibb műsza. 
nika Magazin. A 96 oldal ter- ki adatai,t tarta•lrnazza. Az ol
jedelrnű összeállításb'an min- vasó megismertkedhet többek 
den korosztály talál olvasni- között a CitroetnJ GSA Special 
valót. A fotózás szerelmesei (Club), az Audi 80 Turbo-Die. 
megismerkedhetnek a Jovo sel, a Fiat Panda 34 márkájú 
kamerájával, a fotókarkötő- autókkal. 
vel, a sztereofényképekkel, a A növénytermesztéssel kapmágneses videokamerával. A csolatban az érdeklődők .megrepülést kedvelőklnek a maga-
zin bemutatja Jereván új IJ.é- tudhatják: milyen az elektro-
giJkfiköbójét, az új oogol U'tlas- dinamikus vegyszerszórás, mi
szánító repülőgépet, valamint ként lehet a tisztított szenn�• 
a fedélzeti számítógépet. A vizet, amely csaknem ivóvíz
TV-VIDEO-HIFI mozaik című tisztaságúvá váli'k, a növényi 
ci'k'k is számos újdonsággal kultúrák esetében haszposíta
szolgál. A tallózás a 82-es 'ka- ni. 

Üzemlátogatás a KTE szervezésében 

Dombóvári vasutasok Ferihegyen 
A Közlekedéstudományi 

Egyesület dombóvári vasútgé
pész csopoi.itja, valamint a 
vontatása ,KISZ-szervezet 
negyven fiatal dolgozója láto
gatott el a Ferihegyi repülő
térre, hogy megismerjék a leg
látványosalbb !közlekedési te
rületen tevékenykedő fiatalok 
mul'llkaját, napi gondjait, szer
vezeti életét. 

A MALÉV KISZ-esei kalau
zolták a vendégeket, akiik 
nagy érde!klődéssel ismeI'ked
teik a repülőgép IJrnrlbantartási 
műveletei.vel, a repülőténi lé
tesítményekkel. Megtekintet
ték az új felszállópályát, az 
irányítótornyot, valamint az 
átadás előtt álló karbantartási 
bázist és a két hatalmas han
gárt. Nagy sikert aTatott a TU-

--------------------------- 154 típusú repülőgép utasteré
nek és pilótakabinjáook be-

Pályázati felhívás 
AZ ORSZÁGOS VASUTAS AMATŐR 

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRA 

. . A_ Vasutasok Szakszervezete a 33. vasutasnap alkalmából az I�E;n 1s Budapesten rendezi meg a vasutas képzőművészek 33 ki_allít�sá�. -� lmá�'lí�ás�n rés:m; vehetnek a vasutas lképzőmű: v�zet� 1�orök tagJai, tényleges és nyugdíjas vasutasok és csaladtagJailk; 
festményekkel, 
grafitkálk1kal, 
szobrdk'kal, 
dom1borműveklkel, 
érmékkel és pdakett.ekkel. 

mutatása. 
A vendéglátóik a program 

során színes prospetusdkkal, 
vetített diaképelk!kel adtak be
pillantást a MALÉV dolgozói
nak életébe, és az üzemlátoga
tás befejezéseként a repülőtér 
vezetői válaszoltalk a dombó
váriak kérdéseire. 

Az üzemlátogatás stílszerű 
befejezéseként a Planetárium
ban megnézték az „Ikarusztól 
az űrhajózásig" című előadást. 

A dombóvári KTE vezetői és 
a vontatási KISZ-alapszerve
zet is hasonló szeretettel vár
ja a MALÉV dolgozóinak láto
gatását. 

Krajczár Antal 

A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet, az ElNSZ politikai 
jellegű szervei közül. vitatha
tatlianul a legnagyobb tradí
ciókkial rend1e1kezó intézmény. 
Annak ellenére, hogy a s.zer
v�t allkotmányában lefekte
tett, demokiratLkusnak látszó 
elvek allapjában véve rea'kciós 
célt, ·a munkásság forradalmi 
megmorzdulásainak leszerelé
sét, a társadaLmi osztályok kö
zötti békés együtté�ek és 
együttműködés�k a megivaló
sítását kí1Vánja alapvetően 
szoLgá1ni, mégis pozitív szere
pet tölt be a munlkavállalók 
érdekeinek képviseletében,. az 
ókett érlintő kérdések megoldá
sában. 

A Nemzetközi Munkaüayi 
SzeTvezet a VeTsailles-i béke
szeTződés alapján hozta,k lét
Te 1919-ben. Működését a Nem
zete, Szövetsége mellett kezd
te meg Geillf,ben. Eredeti tag
létsmma 44 vollt. A második 
világháború alatt IM:ontrealba 
települt át és 1946-ban ismét 
áthelyezte tevékenységét Genf
be. 

Az alapítók célja 
A Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet létrehozásával ala
pító} azt a célt tűzték ki, hogy 
a társadalmi· igazság előmoz
dí,tásával jáiruljon hozzá a bé
ke megőr.zéséhez, nemzetközi 
ö.ssrzefogás útján javítsa a dol
gozók élet- és mU:Ilikalkörülmé
nyeit, segítse elő a gazdasági 
és a szociális stabilitást. 

A philadelphiai nemzetközi 
munkaügyi konferencia 1944-
,ben nyillartJkozatban rögzítette, 
hogy vatamennyi embernek 
faij ra, vallásra vagy nemre va
ló tekintet néLkűl joga van az 
anyagi jólétre és a szellemi 
'fejlődésre, a szabadság és mél
tóság, a gazdasági biztonság és 
az egyertllő érvényesülés felté
telei ,között. 

A szerveu,t az alapvető cé
lok fenntartása. mellett igye
kezett bizonyoo mértékig a 
me.gváltowtt n�közi kö
rülményekhez is alkalmazkod
ni, amelynek folyamatát a vi. 
lágszerte fellendülő munkás
mozgal.maJk is gyorsították. 

A Nemzetközi i111unkiaügyi 
Szervezet lényeges jellemzője, 
hogy felépítése „háromrészes". 
Ez azt jelenti� hogy a külön
böző nemzetközi munkaügyi 
egyezmények és ajánllások ki
dolgoz.ásá,t a kormányok, a 
munilravállialók és a munka
adók ,képviselőinek testülete 
dönti el, áltaillában kéthairma
d'os többséggel. A konferen
ciákon a három nagy nemzet
közi szakszervezeti szövetség: 
a Szakszeruezeti Világszövet
ség, a Szabad SzakszeTvezetek 
Nemzetközi Szövetsége és a 

Munka Világszövetsége is kép
viselteti magát. A szervezet ál
tal kidolgozott egyezmény-ter
vezeteket a tagországok tör
vényhozó szervei ratifikálják. 

Az eltelt évtizedek során a 
munkásmozgalomnak sikerült 
elérni, hogy ez a szerv�et a 
dolgozók követeLéseinek egész 
sorát fogadja el, amelyeket 
nemzetközi jogj normalként fo
galmanta'k meg, egyezmények 
és ajánlások formájában. E 
határozatok között említhetjük 
a 8 órás munkaoopra (1919), 
a heti munkaidő 40 óTára 
csökJkentéséTe ( 1935), a sza,k
szeTvezeti szabadságjogdk és a 
szervezkedési jog védelméTe 
(1948) vonatkozó megegyezése
ket. A szocialista, országok és 

a harmadik vi!iág országiai egy kához való jog gyakorlatának 
,rész.ének a szervezetbe történő oldaláról közelíti meg, hanem 
1954. évi belépé,sével e szerve- a munkanélküliség „elfogadha. 
zetben jelentősen megerősö- tó szintre" szintre való vissza
dött a munka és társadalmi állítását tűzte ki célul. Az 
kapcsolatokban meglevő disz- egyezmény kimondja: biztosí
kriminációk. elleni harc. Vi- tani kell, hogy minden mun
szont annak érdekében, hogy kaképes és munkát kereső sze
a szervezet a monoPoHs-ta tó- mély munkát kapjon. A dolgo. 
ke bizalmát elnyerje, a többsé- zók egy jelentős része azon
géb0111 konzervatív vezetők a ban távoli áll attól, hogy az 
vitá'k során gyakiran a másod- adott időben képes legyen 
lagoo .,technikai" kérdéseket munkavégzésre az általános és 
hely«lik előtérbe, elodázva az szakmai képzettség vagy át
azonnali megoldást követelő képzés hiányában. 
problémáikat, mint például a Az emberek milliói vannak 
dolgozók társadalmi vívmá- ilyen helyzetben a tőkés orszá
nyalin'pk védelme vagy a gokban és százmilliók a fejlő. 
mun,kához V'a1ló jog ügyét. dő országokban. Azoknak pe

Foglalko1tatás, 

és munkanélküliség 

A közeljövőben sorra kerülő 
69. és 70. Nemzetközi Munka
ügyi Konferencián a foglalkoz
tatás és a munkanélküliség 
gondjait vitatják meg a képvi
selők. A Nemzetközi Munka
ügyi Hivatal, mint a Nemzet
közi Munkaügyi Szervezet ál
landó titkársága, már kiadta 
az első jelentését a foglalkoz
tatáspolitikáról, és 150 tagor. 
szágnak küldött speciális kér
dőívet a foglalkoztatáspolitiká
val kapcsolatos okmány java
solt tartalmáról, jellegéről és 
formájáról, amelyet a jelenleg 
érvényben levő egyezmény he
lyett vagy mellékleteként fo. 
gadnak majd el. 

Helyette vagy mellékletként? 
Ez most a döntő kérdés, amely 
csak a tanácskozás vitáján dől 
el. ú,gy tűnik, hogy a Nemzet
közi Munkaügyi Hivatal arra 
szeretné rávenni a tagországo. 
kat, hogy elégedjenek meg az 
érvénybein levő egyezményhez 
eay új ajánlás csatolásával. 
Azzal érvelnek, hogy az egyez. 
mény felülvizsgálata és újjal 
történő helyettesítése megkér. 
dőjelezné az 1964-es határoza
tot. 

Az egyezmény elfogadása óta 
eltelt csaknem 20 év azonban 
kételyt támasztott annak ha. 
hékonyságát illetően. Ugyanis 

a foglalkoztatáspolitikáról szóló 
egyezmény elfog.adásának az 
évében a munkanélküliek sere
ge a ka!Pita1ista országokban 7-8 
milliós volt. Tíz évvel később 
ez a szám megkétszereződött, 
majd az ezt követő nyolc év
ben ismtt megduplázódott. 
Napjainkban mintegy 30 mil
lió munkanélküliről beszélünk. 
Ezenkívül számításba kell ven. 
ni azt a közel ötszázmillió em. 
bert, akiknek nincs munkája 
és nincs semmiféle jövedelme 
a fejlódő orse.ágokibain. 

Ezekről a kérdésekről nyilat. 
kozott a közelmúltban Francis 
Blanchard, a Nemzetközi Mun. 
kaügyi Hivatal főigazgatója a 
Le Monde 1983. január 2-i szá
mában: ,, ... a harmadik világ 
a munkaalkalmak terén éppen 
olyan súlyos helyzetben van, 
mint az ipaTilag fejlett (tőkés) 
országok. A jelenlegi helyzet 
azonban nem hasonlítható az 
1929. évlihez. Az általános 
gazda.sági körülmények rend
kívül. elltérőek. Abban az 
időben a világ nem ren
de1ke.zett ,1védőhálóval" ame
lyet most olyan szer
vezetek képeznek, mint a 
Nemzetközi Valuta Alap, a. Vi
lágbank, az Egyesült Nemzetek 
fejlesztési programja . . . A 
válságot akkor nem gazdasági 
intézkedésekkel oldották meg. 
A válság a diktatórikus rend
szerek hatalomra jutását ered
ményezte és világháborút rob
bantott ki. A munkanélküliség 
súlyosbodása e két katasztrófa 

dig, akik elvesztették állásu. 
kat, semmi kilátásuk nincs ar. 
ra, hogy másikat találjanak. 
Az USA-ban a munkanélküliek 
„stabil magja" olyan emberek 
millióiból tevődik össze, akik. 
nek semmi reményük, hogy 
munkához jussanak, s számuk 
egyre növekszik. 

A tőkés országok kormányai
nak minden olyan állítása, 
hogy a teljes foglalkoztatást 
akarják biztosítani, csak üres 
beszéd mar.ad, és a dolgozók 
ez irányú töreklvései a monopo
lista állami szabályozás falába 
ütköznek. Az élet parancsolóan 
követeli, hogy a munkához va
ló jogot ismerjék és fogadják 
el az egyezményben. Ezt az ál. 
láspontot vallják a szocialista 
országok lrepviselői is. 

Megérezve ennek a követe
lésnek a dolgozókra gyakorolt 
vonzerejét, az 1983-ra összehí. 
vott Nemzetközi Munkaügyi 
Konferenciára készült jelentés
ben a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal javasolja: ajánlásként 
jelezzék a záradékban, hogy az 
ember gazdasági, társadalmi 
és kulturális jogaira vonatkozó 
ENSZ-egyezmény már említést 
tesz a munkához való jogról. 
Ez mit változtat a helyzeten? 
A jelentés készítői beismerik, 
hogy ,,a jelenlegi okmányok 
nem irányozzák elő kifejezet
ten a munkához való jogot." 

A Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal jelentése már előre azt 
sugallja, hogy a jelenlegi 
egyezmén.)'i kell fenntartani, 
amelyet pedig az események 
már túlhaladtak, és már eleve 
visszautasítják annak a gondo
latát, hogy új, nagyobb teldn
téllyel rendelkező nemzetközi 
okmányt dolgozzanak ki. 

E kérdésről maga a főigaz. 
gató is borúlátóan nyilatkozott 
a már említett interjúban: ,,A 
Nemzetközi Mum,kaüyyi Hiva
tal tisztában van azzal, hogy a 
munkanélküliség ellen nincs 
csodagyóg11szer . . . A legköze
lebbi Nemzetközi Munkaügyi 
Konferencia, amelyre június
ban kerül sor, a foglalkoztatás
politikára helyezi a hangsúlyt, 
de kevés az esélye annak, hogy 
a keleti, a nyugati és a har
madik világ országainak eltérő 
álláspontjai ebben a kérdésben 
közeledjenek egymáshoz." 

A szocialista országok 
aktív szerepe 

A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetben a munkához va
ló jog kérdéséről sorra kerülő 
vitában kiderül majd, hogy 
kik védik valóban és nemcsak 
s�avakban a dolgozók érdekeit; 
kiik a dolgozók elide.geníthetet
len jogainak igazi szószólói, és 
kik azok, akik mindig más or. 
szágok állampolgárainak újabb 
,,szabadságjogaiért" lépnek fel. 

A képeket megfelelő kerettel ellátva kérjük beküldeni 
Minden alkotást névvel, címmel, irányítószámmal valamint � mű címével és a munlkaihely megnevezésével keli ellátni. 

--------------------------, megjelenésének a kockázatával 

A magyar szakszervezetek 
és a többi szocialista ország 
szakszervezeteinek képviselői 
aktív szerepet játszanak a 
Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet konferenciáin és külön. 
böző ülésein. Összehangolt ál
láspontjuk alapján élenjárói a 
munkavállalókat érintő kérdé. 
sek megoldására vonatkozó ha
tározatok és egyezmények alko
tásának. Eggyüttesen töreked
nek arra, hogy politikailag és 
szakmailag jól felkészült kép. 
viselőik minél eredményeseb
ben ,befolyásolják a Nemzetkö
zi Munilmü,gyi Szervezet cél
jait, törekvéseit és munkájáJ. 
A szocialista országok szak
szervezetei egyöntetűen vall
ják, hogy· e szervezetnek -
a munik!aválJ!a,Jói érdekek mesz. 
S7Je111enő védelme mellett -
mindent el kell követnie a bé
ke megóvása, a békés egymás 
mellett élés megszilárdítása 
érdekében. 

. Bekmdés-i határidő: 1983. június 10. 
Oím: 1081 . Budapest VIII., Néps:lJiillhá:z u. 29. 

. A beérikező alkotásokat hivatásos művészekből álló szaik
b�zo!tság � zsü�zi 'és tesz javaslatot a díjazásra. A határidőn 
tul -�rikezo :nuveket nem <áll módu�ban zsüriztetni. A díjaik 
a kove1Jkezok: 

Festészet - grafika 
1. Legjobb emberábrázolás 
2. Legjobb munikaábrázolás 
3. Legjobb tájlkép 
4. Legjobb gralfiika 

�zobrásmt 

3500 Ft. 
3000 Ft. 
2500 Ft. 
1000 Ft. 

1. Legjobb ernberábrázolás I. 3500 Ft. 
2. Legjobb emberábrázolás II. 3000 Ft. 
3. Legjobb mun-kaábrázolás 3000 Ft. 
4. Legjobb érimész 2000 Ft. 
A Vasutasok Szakszervezete elnöksége kü1öndíjat tűz ki 

olyan műa!Jkotásoikra, ,melyek a vasút fejlődését, a vasutas 
dolgozgk megváltozott élet- és muillkakörüLményeit ábrázolja. 

Festészet 3500 Ft. 
Szobrászat 3500 Ft. 
Grafika 2000 Ft. 

Vasubsok Szakszervezete 

Tizenegy városban 12 előadás 

Hollandiában vendégszerepelt 

a Törekvés népi táncegyüttes 
Február 15-től 28-ig Hollan- réssel fogadta a bemutatókat, 

diában vendégszerepelJt szaik- egyes műsorszámokat többszÖT 
szervezetünk Törekvés tánc- megismételtettek. A szünetek
együttese és népi zenekara. Az ben és előadás után több néző 
együ�tes először a holland kö- szóban is iki!fejezte elismerését. 
zönségnek az Ede városban Az együttes találkozott a hol
rendezett magyar he.tek meg- landiai magyar folklórklub 
nyitó ünnepségén mutatkozott tagjaival js, akik szakmai kér
be a De Rehorst színházban. déseklkel árasztották el a tán
A közönség vastapssal jutal- cosokat, és a művészeti veze-
mazta az �üttes műsorát. tóket. 

A másfél hetes turné során A Törekvés táncegyüttes és 
11 városban 12 előadást tartot- népi zenekara méltóan képvd
taik telt ház előtt. A közönség . selte a magyar népművészetet. 
nagy érdeklődéssel és elisme- Krizsán Sándorné 

járhat. Ezért fontos elsősoTban 
a munkanélküliség ellen küz
deni ... " 

Tarthatatlan le/fogás 
Nem csupán arról van szó 

tehát, hogy a foglalkoztatáspo
litikára vonatkozó egyezmény 
,,nem volt szerencsés" a kapi
talista gazdasági konjunktúrá
ban bekövetfkezett változások 
miatt, a hatvanas évek gazda
sági fellendülésétől a hetvenes 
éveklben lkeuiódő válságok be
következéséig. Az élet bizonyí. 
totta be, hogy a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet fog. 
lalkozáspolitikai felfogása tart
hatatlan. 

Az 1964-es egyezmény a fog. 
lalkozáspolitikát nem a mun- Baranyai Zoltán 



• 

MHSZ-élet 

Kluhközgyűlés 
Miskolcon 

A közelmúltban tartotta köz
gyűlését a Miskolci Járműja
vító Üzem MHSZ-klubja. Az 
ülést Varga Zoltán, az üzem 
igazgatója, a klub elnöke nyi
totta meg, majd Bárány Gyu
la, a honvédelmi klub titkára 
számolt be az elmúlt évben 
végzett munkáról. 

Elmondotta többek között, 
hogy a klub 97 tagja részére 
kilenc afkalommal rendeztek 
előadást, filmvetítést, kiállí
tást. A hattagú klubtanács két 
szakosztály (a lövész és a tar
talékos) munkáját irányítja. 
Az eredmények biztatóak. Ta
valy a női és férfi csapatok a 
különböző. versenyeken, tíz al
kalommal összesen 41 díjat 
szereztek. A férfi csapat há
rom első, és egyéniben szin
tén három első helyezést ért 
el. 

Népszerűek az ünnepi al
kalmakkor rendezett verse
nyek, például a vasutasnapi 

• lövészverseny V!élgy a fegyve
res erők napján a honvédelmi 
verseny. A nőnap alkalmából 
rendezett lövészversenyen pél
dául 105 nődolgozó vett részt. 

A Nekem szülőhazám című 
vetétkedő selejtezőin 150-en 
vettek részt az idén. A nyolc 
legjobb versenyző jut majd 
tovább a városi döntőbe. 

A klub titkára az idei fel
adatok közül elsőként említet
te a propagandatevékenység 
erősítését, több fiatal bevoná
sát a munkába. Együttműkö
dési szerződést kötnek majd 
középiskolákkal, és fejlesztik a 
klub technikai berendezéseit 
is. 

Emelkedett a taglétszám 
A budapesti vasútigazgató

ság MHSZ Honvédelmi Klub
ja február 28-án tartotta évzá
ró közgyűlését, amelyen részt 
vett Tongori Imre vasútigaz
gató, Mészöly Ferenc, a buda
pesti területi szakszervezeti 
bizottság titkára, és Vass Já
nos, az MHSZ VIII. kerületi 
titkára is. 

A közgyűlést Pady Géza, az 
igazgatóság pártbizottságának 
titkára ,nyitotta meg, majd 
Móricz Dezső, a . .., titkára 
számolt be az eddig végzett 
munikáról és az idei feladatok
ról. ELmondotta többek között, 
hogy a tagság létszáma egy 
év alatt hetven-háromról ki
lenoven'kettóre emelkedett. 
Továbbra is fontosnak tartják 
a propagandát a fiatalok köré
ben. A !klub két iskolát patro
nál. Tavaly 1600 tanuló vett 
részt a részükre rendezett lö
vész- és akadályversenyeken. 

Az idén is gazdag progra
mot, sportrendezvényeket ter
veznek. Máreius végén rende
zik például az Alkotmány ku
pa lövészversenyt, amelyen a 
szocialista brigádok vesznek 
részt. S. B. 

MAGYAR VASUTAS 

Sportegyesületek közgyűlése 

Új elnök a Haladás élén 

A közgyűlés elnöksége 

:viselje a mag11ar színeket a 
Haladás. Az titkolt vágy, hogy 
a Los Angeles-i olimpián is 
legyen Haladás-sportoló. 

A közgyűlésen Vas megye és 
Szombathely állami és ltársa
dalmi vezetőin kívül Tészit 
vett Szemök Béla, a vasutas
sza,ks.zervezet titkára. aki 
hangsúlyozta, hogy a BVSC 
után a Haladás a második 
legnagyobb vasutas sportegye
sület, s ennek megfelelően a 
támogaJtást is kiemelten keze
lik a jövóben ... 

A hozzászólások után dr. 

- Kiállitás. Hatvan város 
Ady Endre Művelődési Köz
pontja március 11-én Hatvan 
állomáson kíállitást rendezett 
Madách Imre születésének 160., 
és Az ember tragédiája című 
drámája bemutatásának 100. 
évfordulója alkalmából. A ki
állításon bemutatták többek 
között Madách könyveit, ki
nyomtatott színpadi műveit és 
egyéb emlékeket. 

- Római emlékek. A tapol
cai Batsányi János Művelődési 
Központ nyugdíjasklubjának 
tagjai részére diavetítéssel egy
bekötött előadást tartott Bán
fai Magdolna tanár Róma tör
ténetéről. Az „örök város" 
múltja és jelene elevenedett 
meg a képeken. 

- A nőket kös:IIÖntötiék. A 
Miskolci Járműjavító Ozemben 
március 8-án központi ünnep
ségen köszöntötték az aktív és 
a nyugdíjas nódolgozókat. Fil
kó László, a KISZ-bizottság 
titkára méltatta a nemzetközi 
nőnap jelentőségét, majd az 
üzem férfikórusa - Homoró
diné, Engli Zsuzsa vezényleté
vel - három művet adott elő. 
A 14. számú Martin-telepi ál
talános iskola úttörői is műsor
ral kedveskedtek a nézőknek. 

- Nyugdíjaa ... taggyúlés. A 
közelmúltban tartotta beszá
moló taggyűlését a szolnoki 
nyugdíjascsoport. Horváth Ist
ván elnök beszámolt az el
múlt évben végi.ett munkáról, 
a segélyezés és üdültetés ered-

103. MARCIUS Zl. 

- Véradás. A hatvani cso
mópont vöröskeresztes szerve
zete március 9-én véradóna
pot szervezett, amelyen hetve
nen vettek részt, és összesen 
26 liter vért adtak térítésmen
tesen. 

- Nyugdíjascsoport alakult. 
Ferencvárosban megalakult a 
vasutas nyugdíjasok önálló 
csoportja, amelynek 365 tagja 
van. A március 10-én tartott 
első taggyűlésen elnöknek Ring 
Istvánt választották. A bizal
mi teendőket tizenketten lát
ják el. A nyugdíjasok rendez
vényeinek a Ferencvárosi Mű
velődési Ház ad otthont. 

- Tapasztalatcsere Szom-
bathelyen. A vasi megyeszék
helyre utaztak a közelmúltban 
a nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Ház üzemtörténeti 
klubjának tagjai. A húsz kani
zsai vasutas az igazgatóság he
lyi vasúttörténeti kiállítását te
kintette meg, hogy az ott szer
zett tapasztalatokat majd hasz
nosítani tudják a saját üzemük 
múLtját bemutató kiállítás ké
szítésénél. 

- Enyhítik a lakásgondo
kat. Az idén 15 millió forintot 
költenek a dolgozók lakáskö
rülményeinek javítására, az 
építkezők támogatására a 
szombathelyi igazgatóság terü
letén. A 200 igénylő közül vár
hatóan százan részesülnek tá
mogatásban. 

A legutóbbi két év munká- Komatits József vívó ott volt 
jának összegresérei: a iövó fel- a római vil�bajnokságon, 
adatainak meghatározására Tánczi Tibor atléta pedig az 
Szombathelyen a Megyei Mű- athéni Európa-bajnokságon. 
velódési é<; Lfjúsági Központ- Az A-kategóriás szakosz.tá
ban tartotta küldött közgyű- lyok közül a labdarúgók ta
lését a Haladás Vasutas Sport- valy újonckérut - a kilence
egyesület. A klub életében dik helyet szerezték meg az 
történeLmi jeLentőségú voit az NB I--ben. A súlyemelők már 
1982-es esztendő, hiszen eb- öt éve sormatban nyerik a 
ben az évben lkeruLt az orszá- szövetség által az. ország leg
gosan kiemelt egyesatetek so- jobb szakosztályának kiírt 
rába a Haladás. Vas megye serlegét. A E-kategóriás szak
reprezentáns eg�ülete a osztályok közül az aitléták
múlt év,ben 345 olimpiai � nak volt jó évük tavaly, ooz-
21 nemzetközi pontot szerzett. szesen 145 olimpiai pontot 
A klubnak 31 első osztályú és szereztek. Főleg a dobók sze-
56 ifjúsági aranyjelvényes repeltek kiemelkedően, Németh 
sportolója van. A zöld...fehér Pál tanítványai már országos 
versenyzők a múlt évben 17 hírnevet szereztek. A bk'kózók 
országos rekoooot állítottak 3 első osztályú, 7 ifjúsági 
fel, ezek közül a legérdekesebb aranyjelvényes minősítéssel 
Tánczi Tibor kallapácsvetóé, rendelkeznek. A női röplab
aki Zsivótzky Gyula 15 évig dázók és női tenis:re.<.Ók ,benit 

Horváth Lajos, az egyesület 
eddigi társadalmi elnöke 
nyu,gdíj,ba vonulása miatt -
lemondott, utóda - akárcsak 
a MAV i�tóság élén 
Kaprcrncui11 János lett. Elnök
helyettesnek CS011J.ka Györ
gyöt, a megyei tanács áltadános 
elnökhelyettesét választotta 
meg a közgyűlés. Ügyvezető 
elnök továibbra is Csigó Sza
bolcs mairadlt. 

ményeiről, valamint az idei _____________ _ 

maradtak az első osztályfban. fennálló csúcsát adta át a A közgyűlésen fő feladat-múltnak. ként határozták. meg a nem-1982-t>t:1 2:; Haladá.s-spar- zetközi eredmények növelését. 
toló szerepelt a különböző vá- Az a cél, hog11 a világ- és 

logatottak címeres mezében. Európa-bajnokságokon kép- Bodor Ferenc 

A megye legnagyobb egyesülete 

Szolnokon javultak a feltételek 
Q két sportkör egyesülése óta 

tennivalókról. 
- Kommunista műsmk. A 

Dunakeszi Járműjavító Üzem 
dolgozói február 26-án kom
munista műszakot tartottak, 
amelynek célja a létszámhiány 
okozta termeléskiesés pótlása 
volt. A műszakért járó bért az 
üzem szociális fejlesztésére, 
valamint a szobi úttörőtábor 
építésére ajánlották fel. 

Rangos tanácskozás volt 
Szolnok megye legnagyobb 
sportegyesülete, a MAV-MTE 
küldöttközgyűlése. A MÁV SE 
és az MTE egyesülése óta ez 
volt az első olyan fórum, me
lyen reálisan értékelhették az 
elmúlt időszak munkádát. Az 
országos szervek, a ,megye és 
a város párt, állami, társadal
mi és gazdasági szervei részé
ről tanúsított nagy figyelmet 
mi sem bizonyította jobban, 
,rr.in az, hogy az elnökségben 
!helyet roglalt Barta László, az 
MSZMP megyei párt-végre
hajtóbizottság tagja, Szolnok 
megye tanácsának elnöke, 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. Február 24-én tartották 
értekezletüket a MA VTI szo
cialista brigádjainak vezetői, 
amelyen megjelent Patakfalvi 
László főmérnök és Varga Já
nos párttitkár is. Villányi Re
zsó, az szb tagja i'Stnertette az 

Arvai István, a Szaksrervere- sá.gairól, terve.i.ről adott reális elmúlt évi munkaverseny ered
tek Szo1nok megyei Tanácsá- képet. Ehlhez Amb-rus Já.nos, ményeit, és a kitüntetések, cíin.ak vezietó titkára, Biró Bol- az egyes'ÜJl.et elnoke fűzött tár- mek odaítéléséről &Zóló javasdizsár, a Szolnok várooi 'Ila- gyilagos, szóbeli kiegiészit.ést. latokat. MegváLasztották a vas-ná:cs elnöklheluettese, Aján Őszintén SiZÓlt a még meglevő 

J gonddkról, melyek megoldásá- utas szocialista brigádvezetők 
Tamás, az OTSH képviselője, hoz a jelenlevők �t:sé,gét tanácskozái.ára a két küldöttet a Nemzetközi és a Magyar kérte. Elmondta többek !lro- is. 
Súlyemelő SZJÖVetség főtitká- wtt, hogy az egyesület létem, Sá.-ndor János, a Szolnok sítményeivel, szalk.embergár
váro.si pártbiwttság titkára, dájával „a meg11e sportmúhe
Szabó József, a Szolnok me- lye" akar lenni. A jövőben a:zi 
gyei Testnevelési és Sporthi- eddiginél lényegesen nagyobb 
vatal elnöke. gondot kívánnak fordít.a.ni a 

szakemberek m:1!lkájának Az írásos beszámoló, az el- színV'Onalasabbá tételére. A ifonökség irányító tevékenységé- kowtt ésszerű takarék.Os gazról, a 12 .szako5ztály munká- dálkodásra. Hiányosság.ként járól, eredményei,ról, hiáiny�s- említ.ette, hogy a saját eszkö-

Elcseréln6m rákospalotai, egy 
plusz két félszobás, telefonos, v. 
emeleti MA V-bérlakásomat a 
Déli pályaudvar környékén egy 
szoba komfortos, személyzetis, 
vagy nagyobb garzonra: Erdek
lődni a 697-803 telefonszámon. 

a,11ng,s.1 

lörréa•llt.erelt. 

Budope•len 

Az MHSZ a köze1múltban 
Budapesten rendezte a lég
fegyrveres országos bajnoksá
got, amelyen részt vettek a 
gyöngyösi kitérőgyártó üzem 
lövészklubjánalk legjobbjai is. 
A gyöngyösi lövészek sikere
sen szerepeltek. A férfiak 60 
lövéses számában Nagy Tibor 
567 köregységgel győzött. Az 
ifi 1-e; korcsoportban Molnár 
Sándor a 40 lövéses számban 
szerzett aranyérunet. 

Csapatverseny,ben a férfiak 
(Nag11 T., Lenkei, tdes) ösz
szeállításban másodikok let
tek. 

(Szúcs) 

____ ....., Z'Ű bevételek elmaradnak a 
-------------------------=:::

-::

.-:-__ -::_---- tervektől. Szólt a függetlení- Elcserélném egy szoba komfortos, 
38 négyzetméteres, gázfdtéses, Vi· 
!ágas, budai MAV-i:>érlakásomat 
vasutas doligozoval - tanácsi vagy 
saját tulajdonú lakásra, h,ázra, le
het Budapest kömyéklén is. f:rdek
Iőcmi. lehet 7-15 ór-a között 'a 
183-664. 15 óra utáin és szombat, va
sárnap a 363-260 telefonszámon. 

Elcseréln6m Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy pliusz két félszobás, 
67 négy.zetméteres, nagy erkélyes, 
vilá,gos, konyhás, X. emeleti MAV
bérl.alkásomat kétszobás, kb. 55 
négyzetméteres összkomfortos ta• 
nácsi lakásra a bUdat oldalon, bár
melyik emeletre. MA V-dolgozóval. 
Erdeklődni lehet a 156·923 telefon
számon. 
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belát. 53. Idegen tehergépkocst
márka. 54. Hatalmas testú kutya. 
60. . .. nens. előfizető. bérlő. 62. 
.. . step, régi tánc. 63. Egy. né
metül. 64. :€tielízesítőt. 66. Járda. 
68. Varrószerszám. 

Bekl1Jdend6: vízszintes 1. és 
függőleges 2.9. 

BekO!dést határid6: 1983. április 
8. A megfejtéseket szerkeszt6sé· 
gllnk cúnére kérjük kO!denf ! 

Az eJ6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Szin és alakjelek al
kalmazása. Színdinamikai előírá
sok. 

F.gy-egy könyvet nyertek lapunk 
4. számában megjelent keresztrejt
v6ny helyes megfejtéséért: Walter 
Andrea. Győrújbarát. Mátyás u. 

52., szőllősi Ottó, Veszprém, Ró
zsa u. 4.; Sebestyén Géza. Sopron. 
Vasvári Pál u. 9. fsz. 1.. Révész 
Bertalanné. Záhony, szamuely 
u. 17.. Szepeshelyt Miklós, Kisúj
szállás, Szabadság téri lt. 12. I. 7. 

tett apparátus tevékeny�
ne.k hatékonya1bbá tételéről is. 

A vitában számos, a Jovo 
munkáját jobbító észrevétel, 
hasznos ja,vaslat hangzott el. 
Bata László elmondta, hogy a 
közvélemény nagy várakozás
sal tekintett a két nagy multú 
kl-ub egyesülése elé. Az. eddi
giek azt bizonyítják, hogy az 
érők e.gyeslitése megfelelt az 
alapvető célkitűzéseknek. A 
tennivalókról így szólt: ja.vi
ta ni kell az elnökség irányító, 
ellenőrző tevéJoeni,ségét, erősí
teni kell a társadalmi bázist, 
szorosabbra kell fÍÍ2lrti a kaip
csolatot a várns oktatási in
té'zményeivel, valamint a vá

Elcseréln6m kétszobás komfor
tos, 57 négyzetméteres földszinti, 
kertes, MÁV-bérlakásomat k1sebb 
tanácsira, Budapest területén. Cím: 
VelegJ. Mihályné, 1155 Budapest, 
Mozdonyfűtő u. 12. 

ElcseHJln6m 37 négyzetméteres 
{s7oba, konyha, kamra, wc), x., MA V-telepl -kis ráfordítással két 
szoba, filrdőszobássá átalakítható 
- lakásomat kisebb méretü taná
csi egy szoba k.1mfortosra vagy 
garzonra. Zuglóla.k előnyben. Min
den megoldás érdekel. Erdeklődnf 
lehet naponta 17-19 óra között a 
833-872 telefonszámon. 

ro.si sportiskolával, mert a.zi a ElcseHJJn6m Budapest XV. ker., 
ta,.., _ _._,_t, h~ elvs----'· a Mozdonyfűtő utcai 1,5 szoba kom-,.,..,,;oc<W<1 "bJ =u:= fortos, kertes MA v bérlakásomat t.ehetsé,gek. A bázrl.sszel"Vlek:kel hasonló komfortfokozatú, lehető
is szorosabbra kell :fGzni a leg belvár:>st tanácst lakásra. Er-
kapcso·tatot, de ehhez elenged- deklődnt lehet 19 óra után a 641-

Elcser6lném a Keleti pályaud• 
var közelében levő másfél szobás SS négyzetméteres, utcai, kom
fortos, gázfűtésű MA V-bérlaká
somat másfél szobás komfortos 
tanácsi lakásra, lehetőleg a VI., 
VII., VIII., Xlll. kerületben. Adunk 
egy Újpest központjában lévő egy 
szoba, konyhás utcai földszintes 
tanácsi lakást iS. Levélcím : Szo
boszlai László Budapest, VIII. Fes
tetics u. 4. sz. I. 15. 

Eleaerélném 48 négyzetméteres, 
komfortos. földs7Jnti, udvaros 
MAV-bérJ:akásomat hasonló alap
területű , komfortos, földszintes ta· 
nácsl bérlakásra, MA V-dolgozóval, 
csak Budapesten. Cím: Némedi, 
Bu�est, xrv., Tahi út 112/B. (Rá· 
kosrendező mellett.) 

Elcserélném egy szoba, két fél· 
szobás összkomfortos, erkélyes 
MÁV-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetmét-eres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonoo ta· 

nácsi bérlakásra. Buda,pest belsó 
területén. Erdeklődni lehet a 
696-825 telefonszámon. 

531 telefonszámon. !hetetlen a szakosztályok ered- • ,-------------
ményesebb tevékenysége, mert BlcseHJln6m Keleti pályaudvarral 

MAGYAR VASUTAS S2lemben levő egy szoba komfort06, csak akkor várható nagyobb 50 négyzetm�res MAV bérlakáso-támogatás. mat, plusz egy szoba félllc:ornfortos, a 25 négyzetméteres tanácsi lakáso
Vuutasok Szakazervezet4110 

lapja . A szakosztályok ve2letói el- mat egy - másfél szobás komf<ll'soo,or,ba.n az eredmények nő- tosra Budapest területén, csak 
�léséről, a takarékosabb, ha- MAV-dolgozóval, tanácsi lakásra. 
t:ékonyabb HM,,u1,.......,.ásról :erdelk:16dnt lehet 17-20 óra kö7ött � ·n.vu a 330-884 telefonszámon. szóltak. Többen iS ha-ngsfi- Etcserélnán egy szoba, plusz két lyozták, hogy a támogatá.s félszoba össz.komfortos. nagy er-
mértéke a versenypályán ellén kÉ!!yes, zöldöve-zett 67 négyzetméteres MAV-bérlalkásomat másfél eredmény legyen. Mint JTIIOil- szoba összkomfortra és egy szoba-dottálk, jó ötletn,ek látszik ta- konyhás vagy komfortos tanácsi 
nulm"-..,.; s��rzöd"- kö·�-"-- a lakásra. XV. kerillet előnyben. f:r-""1J • = ..,., = dek!ődnt lehet naponta 16.30-lg a tehetséges és "továbbtanulás 186-784 telefonszmion. 
céljából eltáivozó sportolókkal, Elmer6ln6m Bp. Keleti pátyaud-
h ·s11c , 1 ég..1..-- ...... ,:_ vamál lévő lret szoba komfortos. 1 ogy az 1 o,a e v .c.i=it, u....,., kb. 62. négyzetméteres MAV-bér!a-visszatérjenek a MA V-MTIE- kásomat egy. vagy másfél szobás 
be tanácsi bérlakásra. 1!:rdekl(klnt le-. 

Vincze János het este 6 után a 250-904 telefonszámon. 

Szerkeaz:tt a szerkesztő btzottllit 
Felelőa sz�esztő: Vtsi Ferenc 

Szerkesztőség : 1081 Budapest VI., Benczúr u. 41, 
Telefon, várost: 229-872 

üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti: 

• N6pszava Lap- és Könyvkiad0 
1ss3 Bp. xm., váci út 73. 

Telefon: 497-950 
Postafiók: 43 Budapest 

Felelős kiadó: 
dr. Jandek Géz.a igazgató 

Előfizetést díj egy évre: 34 forint 
Egyszámlaszám: MNB 215 - 11 850 

83-1221. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felell5s vezető: 
Csöndes ZOitán vezértgazpt6 
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A HÁRMAS JELSZÓ NE1'I VÁLTOZOTT 

A ,nosgalo,n ,negújulásáhos 
l.öGös erőles•ítésre van ssül.ség 

�legtartották a vasutas �zodalista hr igádvezetők V. országos taná�skozását 

Március 25-én rendezték a 
vasutas szocialista brigádveze
tők, V. országos tanácskozását 
a MAV Vezérigazgatóság kon
ferenciatermében. A vasút hat
ezer szocialista brigádját kép
viselő százhetven küldöttet és 
a vendégeket a vezérigazgató
ság és a Vasutasok Szakszerve
zete elnöksége nevében Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes, 
a tanácskozás elnöke köszön
tötte. Megjelent a tanácskozá
son többek között Pullai Árpád 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Szúcs Zoltán, a MAV 
vezérigazgatója, Szemők Béla, 
a vasutas-szakszervezet titká
ra és Nagy Károly, a vezér
igazga tós�g pártbizottságának 
titkára. 

A szocialista brigádmozga
lom helyzetéről és a vasút előtt 
álló feladatokról Szűcs Zoltán 
vezérigazgató mondott vitain
dítót. Bevezetőjében hangsú
lyozta: a munkaverseny olyan 
önkéntes mozgalom, amelynek 
mérhető gazdasági és társadal
mi haszna van. A verseny leg
magasabb, legfejlettebb formá
ja a szocialista brigádmozga
lom, amely 25 évvel ezelőtt 
bontakozott ki hazánkban. Az 
eltelt negyedszázad igazolta 
ennek a mozgalomnak a létjo
gosultságát. 

- Az is bebizonyosodott -
folytatta a vezérigazgató -, 
hogy a munkaverseny azokon 
a szolgálati helyeken hatékony, 
ahol a munkahelyi demokrácia 
fórumai eredményesen funk
cionálnak. Ahol a dolgozók is
merik a munkahelyi gondokat, 
eredményeket, tisztában van
nak a lehetőségekkel, és bele
szólhatnak közös dolgaikba -

Gulyás János vezérigazgató-helyettes megnyitja a tanácskozást 

nem arra való, hogy mások 
mulasztásait, a szervezetlen
ségből adódó lemaradást -
kommunista műszak égisze 
alatt - a brigádokkal társa
dalmi munkával pótoltassák. 
Minden szolgálati helyen küz
deni kell az igénytelenség és a 
maximalizmus ellen. 

A szocialista brigádok a vas
utasok derékhadát képezik. A 
jól végzett, becsületes munka 
után joggal támasztanak igényt 
az erkölcsi elismerésen kívül 
az anyagi megbecsülésre is. Ha 
nem jut több a közösből, azt 
megértik, de helyesen, szóvá 

teszik, ha igazságtalannak lát
ják a bérezést, a jutalmazást. 
Gyakran lehetünk tanúi a szol
gálati helyeken az olcsó nép
szerűségnek, az egyenlősdire 
való törekvésnek. A munkás
kollektívákon, a brigádokon is 
múlik, hogy ne részesülhesse
nek anyagi vagy erkölcsi elis
merésben azok, akik arra nem 
méltóak. 

A brigádmozgalom legfőbb 
ereje a dolgozók tudatosságá
ban rejlik. Példák sora bizo
nyítja, hogy a brigádok meny
nyire magukénak érzik politi
kai és gazdasági célkitűzéseink 
megvalósítását. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Ezek után Szűcs Zoltán ele
mezte az idei legfontosabb fel
adatokat. Elmondotta, hogy a 
korábbi évekhez képest az idén 
a mérsékelt szállítási teljesít
mény jellemző. Az új helyzet 
megköveteli egy olyan vállala
ti gazdaságpolitika kialakítá
sát, amely a hatékonyságot a 
csökkent teljesítményi szinten 
is biztosítja. Ennek jegyében 
készült az idei terv is, amely
nek célja, hogy az üzemelteté� 
si és fenntartási költségek ru
galmasabban igazodjanak a 
teljesítményekhez, javuljon az 

(Folytatás a 3. oldalon) 
ott jó a munkahelyi légkör, ..------------------------�--------------nem kerül zsákutcába a moz-
galom. 

A szocialista brigádok nél
kül a MA V sem tudta volna 
teljesíteni azokat a feladato
kat, amelyek az utóbbi évek
ben hárultak a vasútra. A bri
gádok termelési és kulturális 
tömegmozgalma rendkívüli je
lentőségű. A brigádmozgalom 

Kifizették a részesedést 

• hármas jelszava nem változott, 
és a jövőben is tartósnak te
kinthető. Az elismerésről szól
va a vezérigazgató leszögezte, 
hogy a szocialista cím önma
gában is elismerést jelent. Saj
nos, ennek erkölcsi értéke de
valválódott, amelyért közösen 
vagyunk felelősek. A mozgalom 

, , 

LAPZARTA UTAN 

Az 1982. évi gazdálkodási 
eredmények alapján a MA V 
átlagQSan 9,5 napi bérnek 
megfelelő év végi részesedést 
fizet. A részesedés összege az 
egyes főegységeken belül - a 
kollektív szerződés 9. sz. mel
léklete feltételei teljesí�ének 
megfelelően - változnJak. 

A vasútigazgatóságok kö
zötti verseny első helyezettje: 
a debreceni vasútigazgatóság 
1 napi bérnek megfelelő 2 
millió 453 ezer 598 fMfnttal; 
a második helyezett pécsi va-

Ülést tartott az elnökség 
A debreceni vasútigazgatóság nyerte 

a vándorzászlót, a pécsiek az oklevelet 
A vasutas-szakszervezet el

nöksége március 31-én - lap
zárta után - ülést tartott. 
Ritkán fordul elő, hogy a tes
tület egyszerre annyi vaskos, 
közérdeklődésre számot tartó 
anyagot tárgyaljon mint ez
úttal. Csak címszavakban: 

Beszámoló a MA V 1982. évi 
vállal,ati és szociális mun
kavédelmi tervének teljesíté
séről és az idei feladatokról. 

Beszámoló a MA V kollek
tív szerződés 1982. évi végre
hajtásáról, és javaslat az 1983. 
évi módosításra. 

A vasútigazgatóságok 1982. 
évi munkaversenyének érté
kelése. valamint a Kiváló 
üzemek, főnökségek. Kiváló 
brigádcímek odaítélése. . 

Beszámoló a szakszervezet 

és a 1/2%-os OTA elmúlt évi 
gazdálkodásáról. 

Az elnökség az előterjesz
téseket megvitatta és elfogad
ta. A MA V Vezérigazgatóság 
és a Vasutasok Szakszerveze
te Vörös Vándorzászlaját a 
debreceni vasútigazgatóság 
nyerte. A pécsi vasútigazgató
ság Oklevél elismerésben ré
szesült. 

A kiváló üzemek, főnöksé
gek és kitüntetett brigádok 
névsorát lapunk következő 
számában közöljiik. Ugyan
csak következő lapszámaink
ban számolunk majd be a 
kollektív szerződés módosítá
sáról, valamint a MA V válla
lati és szociális munkavé
delmi tervének fontosabb ele
meiről. 

sútigazgatóság fél nap! bér
nek megfelelő 1 millió 208 
ezer 863 forinttal ni5velt év 
végi részesedést fizethet. 

A főegységek - közleke
dés, ipar, építés - változó 
keretrészét csökkentő ténye
zők, baleseti károk, kiadott 
év közi keretek, anyagkészdet
túllépések, összességében 4 
millió 991 �r 239 forinttal 
érintik. 

Mivel a főegységeken belül 
a változó keretrész felosztása 

GYORSABBAN,OLCSÓBBAN 

az egyes központi szervek 
és vasútigazgatóságok - va
lamint szolgálati helyeik -, 
továbbá az egyes üzemek és 
ép,ít.ési főnökségek között az 
előírt feltételek, illetve muta
tók teljesítése alapján törté
nik; a kifizethető napok szá
ma az átlagon belül - a jó 
vagy kevésbé jó munka sze
rint - szolgálati helyenként 
eltérő. Az év végi részesedés 
kifizetésére március 28. és 31. 
között kerü1t sor. 

Szállítási együllmííködés 

kölcsönös előnyökkel 
I 

A budapesti vasútigazgató
ság példásan együttműködik 
az Országos Érc- és Asvány
bányákkal. A két vállalat ve
zetői rendszeresen tájékoz
tatják ,egymást a termelésről, 
a fuvarozásban előfordwó vál
tozásokról, valamint a gyáirak
ban felhasznált ásványanya
gok mennyiségéről. 

Az elmúlt hetekben az igaz
gatóság arról tájékoztatta az 
OÉA-t, hogy a szokásosnál több 
üresvagonnal rendelkezik. Az 
ásványbányák szállításvezető
je jól tudta, hogy ez csak át
meneti állapot. Ezért azonnal 
kérte az orosházi, a sajószent
péteri, a salgótarjáni és a mis
kolci üveggyárakat, hogy a 
szokásosnál több homokot fa-

gadjanak, mert áprilistól már 
kevesebb vasútikocsi áll majd 
rendelkezésre. 

Annak ellenére, hogy az ás
ványbányák már eddig 70 ezer 
tonnával túlteljesítette előszál
lítási tervét, március vegeig 
124 ezer tonna üveghomokkal 
többet küLdött az említett gyá
rakba. 

Ugyancsak a jó együttmű
ködés bizonytítéka, hogy a 
két partner vezetősége most 
tervet dolgoz ki a Pi
lisvörösváron kitermelt kő
por vasúton való szállítására. 
Ez mindkét félnek előnyösnek 
ígérkezik, mert a vasút ezáltal 
több fuvarhoz jut, az OÉA pe
dig olcsóbban továbbíthatja 
termékét. 

S.R. 

Felszabadulásunk 
évfordulójára 

E 
zekben a napokban szerte a� o;szág�!in milUók 

emlékeznek meg nemzeti tortenelmunk legna
gyobb eseményéről, hazánk felszabadulásának 
38. évfordulójáról. 1945. április 4-e az újko:i 

magyar történelem legfontosabb és .legjelentősebb da
tuma, amely . visszavonhatatlanul új ,korszak kezdetét 
delenti népünk történetében. , .. 

Ami nem valósult meg a törökök kiűzése utan, am1ert 
hiába lk.ü:oo.ötte.k legendás hősiess€ggel Rákóczi kurucai, 
Kossuth honvédei és a vérbe fojtott Tanácsköztársaság 
vöröskatonái és amiért életüket adták a magyar mun
kásmozgaloni. legkiválóbb fiai, a magyar nép függet
!lensége és szabadsága ezen a napon a történelmi meg
valósulás korszakába lépett. A gy,őzelmes szovjet had
sereg kiűzte hazánk területéről az utolsó fasiszta csa
patokat is, biztosítva ezzel a lehetőséget a gyors társa-
dalmi és garoasági felemelkedésre. , 

Lassanként az ország lakosságának nagyobb :es�e, 
szinte minden '15-50 év alatti cs.alk elbeszélésekbol is
meri az indulás éveit, hiszen természetes talajává lett 
az a társadallttni rend amell.Y az idősebbeknek élmé
nyeklkel teli politiika!i' harcából, áldozatos munkájából 
született. Abban a harcban, amelyet hazánkban a mun
klásosztály, az ország halJ:adó erői folytattak társadail
munk alapvető, a nép számára létkérdést jelentő prob
Jémáinak megoldásáért. 

1 örténelmi fejlődésünk legnagyobb vívmánya, 
minden egyéb eredményünk alapvető feltétele, 
hogy létrehoztuk a munkásosztály, a dolgozó 
nép hatalmát. Tapasztalataink arról tanús-

kodnak, hogy a nép,tömege!k szocialista demokráciáját 
megtestesítő munkáshatalom a legf\őbb és nélíkülözhe
tetlen eszik.őz a dolgozók érdelkeinek érvényre juttatásá
ban, a tálrsadalom szociailista !átalakításában. 

A munkásosztály vezetésével, a nép miilllióinak rész
vételével végbement átaLakulás eredményei meggyő
zően bizonyítjáik, hogy a munkások és parasztok képe
sek. iaz 0I'S'2lág életének i1rányítására, a társadailom vez�
tésére. Az alkotóerőit kibontakoztató felszabadult nep 
sokkal jobb gazdája a hazának, mint az egykori „tör
ténelmi" kizsákmányoló osztályok. 

A felszabadulás óta végbement átai1akulás leglénye
gesebb vonás.a a termelési eszközök magántulajdonából 
fakadó ikizsákmányolás felszámolása, a mUillkára épül'ő 
srocLaJ.ista temneliéSi viszonydk általánossá tétele és 
meggyökereztetése. Olyan vívmány ez, melyet ma már 
!létünk természetes közegér-lek érzünk, akár a levegőt, 
s ezért olykor talán már nem is érezzük eléggé nagy
ságát, roppant jelentőségét. Pedig ·ez az az alap, amely-
1re épülve az elmúlt évek során az élet minden terü
letén k0rszakos vátl.tozások kezdődtek el, bontalkoztak 
iki vagy mentek végbe. 

A minden területen bekövetkezett fejlődésünkhöz az 
adta meg a lehetpséget, hogy az utóbbi háirom évtized
ben a nemzetközi jövedelem csaiknem az ötszörösére, 
az [p.ar termelése ,nyolc és félsz;eresére, a mezőgazdasá
gé pedig a kénsi-eresére emelkedett. Ez a nal,Yarányú 
mennyiségi növekedés a termelés számos területén mi
nőségi változásokat is kiválltott. Együtt járt a műszaki 
színvonal, a szalk.képzettség számottevő fejlődésével. 

A 'kézi erővel végzett munkát számos területen a gép, 
az egyszerűbb gépeket sOik helyen bonyolultabb, nem
egyszer automata vagy félautomata berendezések vál
tották fel. A múlthoz viszonyítva összehasonlíthatatla
nul igazságosabb elosztási viszonyok közepette a na
gyobb mennyiségben előállított anyagi javakból a ko
iráblbinál sokkal több jut a dolgozó embereknek. Egyet
len tisztességesen dolgozó embernek sem kell aggódnia 
jövője miiatt: a szocializmus teremtette létbiztonság 
körülményei között boldogulhat mindenki, aki kész a 
szorgalmas, becsületes munkára. 

A csaknem négy évtizedes fejlődés számvetésénél 
egyre többször merü1nek fel korábban nem ismert gon
dok. A termelékenység, a hatékonyság, a minőség, a 
korszerűség nem véletlenül váltak mostanában min
dennapi életünk uralkodó jelszavaivá. 

eg kell küzdenünk korábbi elmaradottságunk 
örökölt gondjaival, szigorúbbá váltak fejlődé
sünk nemzetközi feltételei, s saját gyengesé• 
geink is közrejátszottak egyes problémáink fel-

halmozódásában. Sokan azt mondják, hogy nehéz, bo
nyolult időket élünk. És ez így is igaz. De a harminc
nyolc év tapasztalataiból mondhatjUlk: az eredmények 
sohasem hulltak az ölünkbe sem a belső építőmunkában, 
sem a nemzetközi porondon. De épp a tapasztalatok 
alapján mondhatjuk: amit közös gondolkodással, mun
kánkkal elérünk, létrehozunk, az nemcsak gazdagítja 
életünket, otthonunkat, hanem gyarapítja erőinket az 
újabb feladatok elvégzéséhez is. 

Egész eddigi tevékenységünk bizonyság arra, hogy 
tartós eredményekhez a nehézségek, a gondok vállalá
sán és leküzdésén keresztül juthatunk el. Sem a nehéz
ségeken való siránkozás, sem az elért eredményekkel 
való elégedettség nem tartozhat jellemzőink közé. 
Minden időszakban a realitásokból kell kiindulni, mert 
a reális politika a megvalósítható politika. 

A realitásokhoz tartozik, hogy a mi viszonyaink, adott
ságaink között belső fejlődésünkre, elérhető eredmé
nyeinkre jelentős hatással vannak a külső gazdasági és 
nemzetközi feltételek is. A hazai építőmunka külső fel
tételeinek biztosítása ma rendkívüli nagy munkát, fe
lelősséget jelent, hiszen a nemzetközi küzdőtéren szá
mos új, esetenként aggodalomra is okot adó jelenségnek 
lehetünk tanúi. . 

Biztonságot ad azonban számunkra az a több évtize
des tapasztalat, hogy a szövetségeseinkkel, mindenek
előtt a d:elszabadító Szovjetunióval való együttműködé
sünk, szoros baráti kapcsolatunk lényegesen hozzájárul 
fejlődésünkhöz, építőmunkánk eredményeihez. E kap
csolatok mindenoldalú erősítésén fáradozó külpoliti
kánk, nemzetközi tevékenységünk biztosítja számunkra 
a sikeres előrehaladáshoz szükséges külső feltételeket, 
a békés építőmunka lehetőségét. 

felszabadulás óta bőségesen tapasztalhattuk, 
hogy a történelmi cselekvés egyetlen időszak
ban sem volt könnyűnek mondható. A békét 
veszélyeztető erők nem hagynak fel próbálko-

zásaikkal. A megtett útra visszapillantva mégis azt lát
hatjuk, hogy barátaival összefogva népünk élni tudott 
a történelmi lehetőséggel: a munkásosztály, a dolgozó 
nép hatalma szilárd, a szocializmus építése nemzeti 
programmá vált. A lakosság politikai érettségét mutatja, 
hogy megértéssel fogadja azokat a tennivalókat, intéz
kedéseket, amelyeket társadalmi és gazdasági előrehala
dásunk megkövetel. Mint ahogy a távolságot jelző kilo
méterkövek általában nem jelentik egy-egy útszakasz 
végét, úgy felszabadulásunk 38. évfordulója sem jelent 
valamiféle korszakhatárt fejlődésünkben. Csak néhány 
percre állunk meg, hogy számvetést készítsünk, s szám
vetésünk egyúttal ösztönöz is. a további előrelépésre. 
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KITÜNTETÉSEK Húsz éve kezdődött 

a vasutas szocialista brigádvezetők 
V. országos tanácskozása alkalmából 

Pillanatképek két brigád életéből 

A vasutas szocialista bri
gádok V. országos tanács
kozása alkalmából március 
24-én, a MA V Vezérigaz
gatóság kol'lferenciatermé
ben kitüntetések. átadására 
került sor. Az ünnepségen 
megjelent Urbán Lajos, 
közlekedés- és postaügyi 
minisztériumi államtitkár, 
Szücs Zoltán, a MÁV ve
zérigazgatója és Szemők 
Béla, a vasutas-szakszerve
zet tit1kára. Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes kö
szöntője után a kitüntetése
ket Urbán Lajos és Szücs 
Zoltán adta át. 

A vasutas szocialista brigád
vezetők v. országos tanácskozása 
alkalmából kiemelkedő munkájuk 
elismeréséül a közlekedés- és pos
taügyi miniszter 

Kiváló Vasutas 

kitüntető címet adományozott: 
Tóth Károly váltókezelőnek, Nyír
egyháza üzemfőn., Zechmeyster 
Kálmán lakatos csoportvezetőnek, 
Győr üzemfőn. 

Kiváló Munkáért 

kitüntetést adományozott: Anda 
Jenő mázoló csoportvezetőnek, 
Landler Jenő JJ. ü., Alló György 
kocslvlzsg. csoportvezetőnek, Bp.
Kelenföld üzemfön., Hajtó János 
lakatos csoportvezetőnek, Záhony 
üzem Ig., Kovács László hegesz
tő művezetőnek, Szentes Ép. főn., 
Papp Gábor állomásirányítónak, 
Szolnok Vzemfőn., Radnainé Ma
tuz Klára ügyintézőnek, BVKH, 
Samu Gellért vonalgondozónak, 
Kiskunhalas Pft. főn., szepesi Jó
zsef dízelmozdony-vezetőnek, Bp. 
Ferencváros üzemfőn., Tarr II. 
István kocsimesternek, Dombóvár 
üzemfőn., Tóth Tibor tűzikovács
nak, Miskolc üzemfőn., Wágner 
Ede villanyszerelő csoportvezető
nek, Sopron Vont. Főn. 

Miniszteri Dicséret 

kitüntetésben részesült: Bódis La
jos gépkezelő, Dombóvár Ép. főn., 
Geröly István dízelhajtómű-laka
tos, Szombathely JJ. ü., István 
Jánosné üzemviteli csoportvez., 
Szombathely szertárfőn., Hári Ist
vánné árupénztáros, Békéscsaba 
KÜF., Hegedüs Pál művezető, Táv
közlési és Blzt. ber. Ép. főn., Ma
gyar Györgyné forgalmi ügyinté
ző, Debrecen üzemfőn., Nagy La
jos mQszerész, Záhony üzemig., 
Szabó Sándor távgépíró-kezelő, 
Balparti Blzt. ber. Fenntart. főn., 
szabó Zoltán dízeljármü-vezető, 
Pécs üzemfőn., Trencsánszki Gé
za miisz. ügyintéző, Miskolc vas
útig. 

A MAV vezérigazgatója 

Vezérigazgatói Dicséret 

kitüntetésben részesítette: Balog! 
Kálmán motorvezetőt, szeged 
üzemfőn., Benedek Mihály elő
munkást, Debreceni Ép. főn., Csi
kós István forg. szolgálattevőt! 

Püspökladány űzemfőn., Erdei 
Istvánné kocsltakarftó brigádveze
tőt, Miskolc üzemfőn., Éberhardt 
István tmk-lakatost, Nagykanizsa 
üzemfőn., Fazekas József gép
lakatost, Építőgépjavftó üzem, 
Hanisch József technikust, Táv
közl. és Bizt. berend. Közp. Főn., 
Horváth Vilmos szerszámkészítő 
és -javító csop. vezetőt, Miskolc 
JJ. ü., Kelemen Gáborné számadó 

Urbán Lajos államtitkár átadja a kitüntetést Szepesi Józsefnek 
árupénztárost, Füzesabony üzem
főn., Kovács· Ernő asztalos csop. 
vez., Bp. Épületfenntart. Főn., 
Kovács Lajos motorvezetőt, Vlll. 
Felsővez. Építési Főn., Mezei Jó
zsef csapatvez. előmunkást, Hat
van-Füzesabony pft. főn., Mül
ler Győző lakatost, szak- és sze
relőip. főn., Nagy Kálmán váltó
kezelőt, Mátészalka üzemfőn., 
Nagy Márta számvitelvezetőt, Bp. 
Terézvárosi pft. főn., Polgár La· 
jos csapatvez. előmunkást, Pápa 
pft. főn., Szabó Miklós villamos
mozdony-vezetőt, Békéscsaba 
üzemfőn., Szalai László esztergá
lyost, Veszprém üzemfön., Szapo
ra János rendelkező forg. szolgá
lattevőt, Záhony üzemig., Szelec
ki Károlyné árupénztárost. Cegléd 
üzemfőn., varga István festőt, 
Kaposvár Épület- és Hídfenntart. 
főn., Vámos Béla motorlakatos 
csop. vezetőt, Északi JJ. üzem, 
Villányi Rezső létesítményi főmér
nököt, Bp. Tervező Intézet. 

A MA v vezérigazgatója és a 
vasutasok Szakszervezete a szo
cialista trlgádmozgalomban kifej
tett közel két évtizedes kiemel
kedő tevékenységéért 

Jubileumi Oklevél 

elismerésben és brigádtagonként 
1000 forint jutalomban részesítette 
a következő alapító brigádokat: 
Hess András, ügykezelési és Gazd. 
Hiv., Kulich Gyula, Kltérőgyártó 
üzem, Petőfi Sándor, Rákosrende
ző KÜF., Forgácsoló, Záhony 
üzemig., Május 1., Bátaszék KüF., 
Gagarin, Vésztő KÜF., Vörös Ok
tóber, állami díjas Szolnok JJ. 
ü., Vörös Csillag, Celldömölk 
KÜF., November 7., Szombathely 
JJ. ü., Tisza, Kisújszállás pft. 
főn., Előre, Landler V!ll. Vonal
főn., Kandó Kálmán, Nyíregyhá
za KÜF., Petőfi Sándor, Duna
újváros pft. főn., Kossuth, Gyön
gyös állomás, Landler Jenő, Mis
kolc KÜF., Dózsa György, állami 
díjas Szentes Építési főn. szocia
lista brigád. 

Kiváló Dolgozó 
kitüntetésben részesült: Baranyi 
István politikai munkatárs, vasuta
sok Szakszervezete szeged tszb., 
Bencsics Ferenc lakatos brigád
vezető, Dunakeszi JJ. ű., Bodócs 
Mihályné takarító csop. vez., 
ügykezelési és Gazd. Hiv., Egri 
József villanyszerelő munkavez., 
MAV Magasépítési főn., Gáspár 
László raktárvezető, Dombóvár 
Osztószertár, Gergely János ügy
intéző, Szombathely Vasútig., Ha
vasi József csoportvez., Budapesti 
Vasútig., Juhász Gyuláné árupénz
táros, Záhony üzemig., Kaibás 
Miklós forg. szolg. tevő, Záhony 

üzemig., Kaszala Sándor újság
író, Magyar vasutas szerk., Kádár 
Miklós pol. munkatárs, vasuta
sok Szakszervezete, Kertész Fe
renc motorszerelő, Rákosrendező 
KűF., Kiss István tolatásvezető, 
Szentes KÜF., Kovács György 
műszerész, Pécs BFF., Köllner 
József ügyintéző, Gépészeti és 
Járműfennt. szakosztály, Kréger 
János lakatos, Székesfehérvár JJ. 
ü., Malina Lajos rakodómunkás, 
Kiskunhalas KÜF., Nedvig Tivadar 
villanyszerelő csop. vez., Zala
egerszeg KÜF., Patakfalvi György 
lakatos, Gépjavító ü., Rab József 
forg. szolg. tevő, Miskolc KüF., 
Sasvári János raktárkezelő, Debre
cen Szertárfőn., Schmidt Istvánné 
raktárkezelő, Bátaszék Szertárfőn., 
Soltész János munkavezető, Sá
toraljaújhely pft. főn., Széki Pál 
villanyszerelő, Bp. Keleti Vill. 
Fennt. főn., Szittya Imre ügyinté
ző, Pécs vasútig., Szücs Lajos 
ügyintéző, Vasúti Főoszt. munka
ügyi és szoclálpol. szako., Teleki 
László politikai munkatárs, vas
utasok Szakszervezete szombat
helyi tszb., Tihovszky lstván közg. 
biz. vez., Vasutasok Szakszer
vezet budapesti tszb., Zöld Ferenc 
előmunkás, Debrecen pft. főn., 
Varga Lajos festő csop. vez., ügy
Béla ügyintéző, KPM Vasúti Fő
oszt. üzemviteli szakoszt,, wer
ling Jenő politikai munkatárs, 
kezelési és Gazd. Hiv., Vörös 
Vasutasok Szakszervezete Pécs 
tszb. 

* 
A Szakszervezetek Országos Ta-

nácsának elnöksége a forradal:m:i 
Ifjúsági napok alkalmából kitün
tetéseket adományozott az ifjúság 
körében kiemelkedő munkát végző 
fiatal szakszerve:zietl tisztségvise
lőknek. A vasutas fiatalok közül 
Szakszervezeti Munkáért ezüst fo
kozatát kapta: Kovács András, a 
MA V Miskolc KÜF járműlakatosa, 
a területi szakszervezeti bizottság 
ifjúsági biz. vezetője. szakszerve
zeti Munkáért Oklevél kitüntetéll
ben !1észesült: Kormány Erzsébet, 
a MA v szegedi KÜF forgalmi 
szolg. tevöje, szakszervezeti bizal
mi. 

A ,kitüntetéseket Jakab Sándor, 
a SZOT főtitkárhelyettese márci
us 21-én adta át. 

* 
A Munkásőrség Országos Pa-

rancsnoka, a Munkásőr újság el
ső száma megjelenésének 25. 
évfordulója alkalmából kitünteté
seket adományowtt a lap előállí
tásában hosszú évek óta eredmé
nyes munkát végző hivatásos ál
lományú és társadalmi munkásőr
újságírók, fotóriporterek részére. 

A Haza SzoíLgálatáért Érdem
érem arany fokOzatát kapta: Vlsl 
Ferenc, a Magyar vasutas felelős 
szerlresztöje. 

A brigádmozgalom megala
kulásának 20. jubileuma alkal
mából két nyugat-dunántúli 
szocialista brigádot látogattunk 
meg. Mind a kettő 1962-ben 
alakult. Hogyan telt el az el
múlt több mint húsz esztendő, 
milyen volt az indulás é.s hol 
tartanak most? Ezekre a kér
désekre kerestünk választ a 
celldömölki építési főnökség 
Kandó Kálmán é.s a veszprémi 
vontatási üzemegység József 
Attila brigádjánál. 

Többet tenni 
a közösségért. 

- 1962. március 21-én az 
építési főnökség géptelepének 
hat munkása alapította meg a 
brigádot - emlékezik vissza 
Udvardi Mihály a celldömölki 
építési főnökség Kandó Kál
mán brigádjának vezetője. -
A villanyszerelőkből, lakato
sokból álló ,csapatu11ik többet 
akart tenni a munkahelyen és 
a közéletben egyaránt. 
· Közben fejlődött a géptelep. 
A technikai fejlesztés követ
keztében a gépkezelők autóvil
lamossági szerelőkkel egészül
tek ki. Most tízen vannak. 

Udvardi Mihály előveszi a 
brigád első közös fényképét. 
Nagyrészt siheder legényeket 
ábrázol. Mosolyog a képen a 
brigádvezető is. 

- Elszállt az idő - mondja 
elgondolkozva. - Közben csa
ládok alakultak. Négyen a 
MÁV segítségével jutottak ön
álló otthonhoz. A brigád ösz
szekovácsolódott, hiszen együtt 
voltunk a jóban és rosszban. 
A kollektívából hárman érett
ségiztek. 

Van a brigádban pártvezető
ségi- é.s szb-tag, vadásztárs:.i
sági elnök, pártcsoport- és 
szakszervezeti bizalmi is. He
ten ·a Kiváló dolgozó kitünte
téssel is büszkélkedhetnek. 

Szerződésük van egy helyj 
általános iskolával. .Elvégzik a 
szükséges karbantartási és ja
vítási munkáikat. A tanulók 
cserében az építési főnökség 
ünnepségeit színesítik műso
raikkal. Patronálják az öregek 
napközi otthonát. Több közös 
kiránduláson is voltak már. 

A celldömölki Kandó ,Kál
mán szocialista brigád 4 arany, 
4 ,ezüst, és 6 bronz fokozatú el
ismerést mondhat a magáénak. 
1981-ben végzett kiemelkedő 
munkájuk alapján a MÁV Ki
váló Brigádja címet is meg
kapták. 

Mindig tudják 
hol szorít a cipő 

Ha jól emlékezem az ak
kori művezetőnk ötlete volt 
1962 tavaszán, hogy brigádot 

Beszélgetés a tanácskozás szOnetéhen _ 
A szünetben kisebb-na-

gyobb csoportban beszélget
nek, vitatkoznak, véleményt 
cserélnek a szocialista brigád
vezetők. Sokan először vesz
nek részt ilyen szintű tanács
kozáson, s így megilletődöt
ten fogadják a friss élmé
nyeket. Közéjük tartozik Hel
linger Jánosné, a bátaszéki 
üzemfőnökség jegyvizsgálója 
is, aki hozzászólásra készülő
dik. Az elhangzott országos 
gondok nyomán azonban egy
re inkább úgy érzi, hogy sa• 
ját problémájukat helyileg 
kell megoldani. Csak úgy ma
gában füstölög: 

- Minek is kértem szót? 
Hiszen a ;egyvizsgálók hiá
nyát, a szocialista brigádmoz
galom nem tudja megszün
tetni. Megmondtam otthon, 
hogy ezt kár felvetni az or
szágos tanácskozáson. 

* 

Mihály József és Vámos 
Béla az 11::szaki Járműjavító 
üzem két kü•ldötte a miniszter 
hozzászólását boncolgatja. 
Tetszik nekik a nyílt, közvet
len szó. Különösen a vezetők 
felelősségének, a· ·munkafelté
telek megteremtésének expo
nálása ragadta meg a figyel
müket. Csendesen megjegy
zik: 

- Nem elég a rosszul dol-
gozó t,ezetót elmarasztalni. 

Már a kiválasztásánál is na
gyobb figyelmet kell tanúsí
tani. 

Kövér István, a gyöngyösi 
kitérőgyárból vett részt a 
tanácskozáson. Nagy tapaszta
lattal rendelkezik, s azt vall
ja, hogy a brigádvezető sze
mélyiségén sok múlik a moz
galomban. A tanácskozás 
megerősíti abban a tudatban, 
hogy a vasút elsősorban a szo
cialista brigádok munkájára 
számít. Véleménye szerint: 

- A brigádvezető soha nem 
lehet közömbös és passzív, ál
landóan bizonyítania kell, 
hogy alkalmas a csoport irá
nyítására. 

* 

tok cseréjére is. Benedek Mi
hály, a debreceni építési fő-
nökség küldötte azonban 
kicsit csalódottnak látszik. 
Megmondja az okát is: 

Egyik-másik hozzászó
lás túl általános, vagy elapró
zódik a vélemény kis dolgok
ban. Néhol óvatosan fogal
maznak, szépítik az eredmé
nyeket. Pediig erre nincs 
szükség. Az alapkövetelmény 
mindenki előtt világos: a szo
cialista brigádok kapjanak 
konkrét feladatokat, a veze
tők pedig biztosítsák a vég
rehajtáshoz szükséges feltéte
leket. Ebből kell kiindulni. 

* 

Munka után azonban minden
ki siet a családjához, és egyéb 
elfoglaltságaihoz. 

- Ezen kellene változtatni 
- mondja Juhász Gyuláné, 
mert a hármas jelszó egysé
gét fontosnak tartja, s egyet
ért azzal, hogy a szocialista 
életmód és művelődés meg
valósításában is: első a tett. 

* 

A tanácskozáson s a szü
netben is keveset beszéltek 
a szocialista brigádok műve
lődéséről. úgy tűnt, hogy a 
legtöbb helyen csak felszíne
sen foglalkoznak ezzel, hiszen 
erőteljes hangsúlyt a „szocia
lista módon dolgozni" jelszó 

A tanácskozáson kevés a kapott. Nagy Márta, a teréz-A mátészalkai körzeti nő. Még harmincan sincse- városi pályafenntartási fő-üzemfőnökség szocialista bri- nek. Közülük Komoró állo- nökség számviteli szocialista gádjait Nagy Kálmán és Kun más képviseletében Juhász brigádvezetője, őszintén Arpád brigádvezetők képvi- Gyuláné árupénztáros gyűjti mondja: selik. A szünetben kettesben a tapasztalatokat. Nem kért - Egyetértek azzal, hogy beszélgetnek az első benyo- szót, de ha tE::hetné, azt hang- most szocialista módon dolmásokról. S hogy mi a legked- súlyozná: ;ól dolgozni máT gozni a legfőbb cél. Emellett vezőbb tapasztalatuk? tudnak a brigádok. A közös- nem szabadna hagyni, hogy a - Az, hogy a vezetők, a ségi élet megteremtése, a szocialista módon élni és talegfelsőbb szinten is tudnak munka utáni művelődés, a nulni jelszó gyakorlati mega helyi gondokról, a szocialis- szórakozási programok kiala- valósítása háttérbe szoruljon. ta brigádokat foglalkoztató kítása azonban még nehéz Igaza van. A hármas törek-problémákról. Jóleső érzés, feladat. vés nem választható el egy-hogy figyelemmel kísérik a _ Tőbb közös kiTándulást, mástól. Szocia1ista módon munkánkat. dolgozni, példamutató maga-
A brigádvezetők várakozva színház- és mozilátogatást tartás és életforma, állandó figyelik egymás hozzászólását. kelle·ne szervezni, hogy az önművelődés nélkül nem leEz érthető, hiszen a tanács- emberek szabad időben is kö- het. 

kozás jó alkalom a tapasztala- zelebb kerüljenek egymáshoz: Pálinkás Katalin 

kellene alakítani itt a veszpré
mi vontatási főnökségen - ku
tat az emlékeiben Holl Nán
doT brigádtag, aki csaknem 
húsz évig a kis kollektíva ve
zetője volt. - Mi lakatosok, 
szerelők megalapítottuk a Jó
zsef Attila brigádot és akkor 
alakult a főnökségen a Gaga,
rin brigád is. 

- Milyen volt az első nap
ló? - kérdezem. 

- úgy emlékezem, egy vé
kony füzetecske volt ... 

A mostaniak vastag kötetek. 
Tele a végzett munkát igazoló 
irattal és az élmények írásos 
és fényképes emlékeivel. 

- Térjünk vjssza az indu
lásra! - kérem a brigádveze• 
tőt. 

- Nehéz volt összehozni & 
csapatot - folytatja Holl Nán
dor. - Mivel futballoztam, fo
cival és közös kirándulásokkal 
kovácsolódtunk össze. A focit 
most sem hagytuk abba, a vá
rosi kispályás bajnokságban 
szerepelünk. Később egy bri
gádtag elkezdett tanulni, a töb
biek folytatták. Utána jött a 
könyvakció. Már mindenkin,ek 
az otthonában tekintélyes 
könyvtár van. 

- Ez a brigád mindig tudja 
hol szorít a cipő, mit kell tenni 
- szól közbe a jelenlevő mű
szaki üzemfőnök-helyettes, 
Kismihók Róbert. - Péntek 
délután van. Behoznak két le
robbant gépet. Tulajdonkép
pen mehetnének haza, a javí
tás hétfőre maradna. Ok jön
nek: ,,Főnök, ha maradhatunk 
5-6 óra alatt rendbetesszük a 
masinákat .. . " A munkájukért 
járó bért természetesen -fel
ajánlják valamilyen akcióra. 
A mozdonyok így szombaton 
már személyvonatokat továb
bíthatnak, vagy éppen áruva1 
megrakott vagonokat vontat
nak. 

Köztudott, hogy a román 
mozdonyok országos átlagos 
üzemképessége 50 százalékos. , 
Veszprémben ez az arány 75 
százalékos. 

- Hogyan sikerült ezt elér
ni? - kérdezem Kismihók Ró
bertet. 

- Büszkék és szorgalmasak 
a brigádokban dolgozó embe
reink. Kutatják a lehetőséget. 
Allandóan cserélik a tapaszta-
lataikat az utazó és a műhel11i 
brigádok tagjai. A József Atti
la brigád tagjai tavaly 14 újí
tást adtak be. Ebből bevezetés
re került 12. Saját pénzükön 
utaztak el Bukarestbe az 
Augusztus 23-a gyárba a moz
donyokat tanulmányozni. 

A kollektíva 
kohéziója 

Jártak a kollektíva tagjai az 
elmúlt két évtizedben az or
szág valamennyi jelentősebb 
tája mellett L-engyelországban 
és az NDK-ban is. ,,Maszek" 
különvonattal viszik minden 
évben kirándulásra a csomó
pont dolgozóit a bakonyi Por
va-Csesznekre. A Gagarin bri
gáddal közösen vállalkoztak 
arra, hogy a város egyik pont
ján felállítanak egy használa
ton kívüli 375-ös gőzmozdonyt. 
Színházbérletük van. Nem volt 
olyan vetélkedő, megmozdulás 
a csomóponton, amelyen a Jó
zsef Attilások ne képviseltet
ték volna magukat. 

A veszprémi vontatás József 
Attila szocialista brigádja ed
dig 3 arany, 8 ezüst és 2 bronz 
elismerésben részesült. Tava
lyi munkájuk alapján a MA V 
Kiváló Brigádja címre javasol
ták őket. 

Sz. Jakab 

A celldömölki Kandó Kálmán szocialista brigád a patronilt 
iskola tanulóival 

?J.'-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''""'''''''''''''''''''-'-i:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 

� � 

1 SZERVUSZ, SÁNDORI 1 
� � � Nyíregyházán, a város ny;ugdíjas koHégájáivaJ, a � 
� egyik kertes ház negyedében harmonikással jelenti a � � rovom az utcákat Orbán vasutasotthO'll nyugdíjas- � 
� Sándor ny,ugaumazott MA V klubjábam a „zenekart". � 
� főtainácsos társaságáiban. - Tavaly - meséli lel- � 
� Beszélgetünk, de mindunta- kesen - harmincöt rendez- � � lain jobbra-balra kapkodjuk vérlyünk volt, köziben az � 
� a fejünket. Szomszédok, is- ország 1navezetesebb helyeit � 
� merősök, főként volt vas- is bejártuk, miintlenütt fii- � i utas kollégák köszöntik. meztünk, s ezeket a téli es- � � - Szervusz Sándor! téken levetítettük. � � Pirospozsgás, kerek arca Nyughatatlan ember - � 
� úgy ragyog, mint a felkelő fogalmazok önmagamban � 
� nap, és szemhunyoritásán -, pedig mint nyugdíjas, � 
� látom, tetszik neki, hogy már elengedhetmé magát. � 
� észrevettem a népszerúsé- Hosszú éveken át mint a � 
� gét. De halogatom a kér- debreceni területi bizottság � 
� dést, és csak újabb kösZÖ- titkárának helyettese, majd � 
� néssorozat után teszem fel: a nyíregyházi szervezet � � - Hát téged még mindig titkára lótott, futott ezer- � 
� ennyien ismernek? nyi ember ügyes-bajos dol- � 
� - Talán azt akartad kér- gában. Most a nyíregyházi i � dezni, hogy most is tisztel- nyugdíjas-szakbizottság el- � 
� nek? - felel kérdéssel kis nöke. Vezetőségi ülésekre � � bajuszkáját simogatva,· és jár, értekezik, javasol. kü- � � mindjárt hozzáteszi: - De lönböző szociális kéroések- � 
� nehogy azt hidd már rólam, ben dönt. És mindenütt ott � � hogy beképzelt vagyok, van, ahol a vasutasok j � vagy direkt megrendeztem, ügyes-bajos és jogos dolgai- � � hogy csupa ismerősök ke- kért hadakozni kel,J. Este � 
� rüljenek ma elénk. pedig megy a nyugdíjas- � � Tudom én és mimtdenki, klubba. � 
� � � aki ismeri Orbán Sándort, Muzsikál. Az �z em- � 
� hogy nem beképzelt ember, ber egy zenei rezgés. Vajon � 
� de azért ugratom. Érti ő a az utána lépő szakszeriveze- � � humort, hiszen sokan éiP- ti vezetók ellesték-e humá- � � pen örökké vi<l'ám kedélyé- nus, embert tisztelő és a � 
� :re am1>éke�nek. munkatársak igazáért küz- � 
� - Sejtem már, hogy dő módszereit? � 
� miért kösmnget itt en111yi - HaUod, Sándor?! � 
� ember neked. köz,löm vele hangosan is � 
� _ Miért? túnődésem, dle ő szerényen � i legyLnt, s ebben benne van 1 
� 

- Mert a• vasutasotthon- az is, hogy ez természetes, � � ban elmuzsikálod a nótáju- aztán sűrűn emelgeti ka- � � kat. la,pját. � � - El én, még a tiedet is Kedves ism.erösei,nek � � - vágja ki magát Sá.nidor rendre visszaköszön . . . � i barátom, aki Antal r..a;os Dávid JóZ!lef 1 
� 1 �''''''''"''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''''''' 
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A mozgalom megújulásához 
közös eröf eszítésre van szükség 

(Folytatás az 1. oldalról) 

eszközkihasználás, kerüljön 
előtérbe a hatékonyság. Többet 
kell törődni a személyszállítás 
minőségével is. 

MAGYAR VAS UTAS 

Az idén 235 millió utas el
szállítását tervezi a MAV. Az 
utasok joggal várják el, hogy 
javítsuk a szolgáltatás színvo
nalát, az anyagi eszközök azon
ban korlátozottak. A személy
szállítás megbízhatóságát, a 
menetrend szerinti közleke
dést fegyelmezettebb munká
val, szervezési intézkedések
kel kell javítani. A tarifaválto
zás következtében lényegesen 
módosultak az utazási szoká
sok, amelyhez alkalmazkodni 
kell a közlekedés rendjének. 
Ezé!t is tűzték célul a MAV 

vezetői, hogy 1983 legyen a sze
mélyszállítás éve. A szocialis
ta brigádok legyenek aktív se
gítői ennek a célkitűzésnek, 
hiszen az átlageredmények már 
nem elegendők a gyökeres vál
tozáshoz. A legalapvetőbb kö
vetelmény: a kulturáltság, a 
pontosság, az udvarias maga
tartás, a jegyvi-zsgálói fegyelem 
erősítése. Ez utóbbit szigorúbb 
ellenőrzéssel és felelősségre 
vonással lehet csak megterem
teni. Az üzemfőnökségektől 
számon kell kérni az üzemvi
teli feladatok pontos végrehaj
tását. Személyszállításunk mi
lyenségét az utasok minősítik. 
Senki sem lehet addig elége
dett, amíg a közvélemény el
marasztaló minősítése nem vál
tozik. 

lyen hatáskörileg nem érde
keltek a brigádmozgalomban 
- folytatta. - Tevékenységük 
értékelésénél nem is kérik ezt 
számon, pedig a munkaverseny 
jellege megkövetelné, hogy a 
közvetlen irányító, szervező 
munkát végzők napi feladata 
legyen a brigádok munkájának 
irányítása, ellenőrzése. Sok he
lyen még az év végi értékelé
sekbe sem kapcsolódnak be, 
pedig a reszortvezetők tapasz
talatai, ismeretei segítségével 
lehetne megszüntetni a brigád
napló alapján történő - néha 
formális - értékelési rend
szert. A brigádok munkájának 
megítélése gyakorlatilag le
szűkül az évenként adományo
zandó - különböző fokozatú 
- elismerésekre, amelynek vi
szont az anyagi fe.ltételei kor
látozottak. 

A küldöttek a beszámolót hallgatják (Laczkó Ildikó felvételei) 

Aktívabb üzletpolitikát 
Az áruszállítással kapcsolat

ban a vezérigazgató hangsú
lyozta, hogy a teljesítményeket 
csak aktív üzletpolitikával le
het növelni. Ennek érdekében 

Szűcs Zoltán 

meg kell győzni a fuvaroztató
kat, hogy a vasúti szállítás ol
csóbb, gazdaságosabb, verseny
képesebb hosszú távon, mint a 
közúti. Az elmúlt időszak ta
pasztalatai azt bizonyították, 
hogy a hétvégi rakodási kész
ség javulására nem lehet szá
mítani. A munkaerőhelyzet 
sem lesz kedvezőbb. Ebből adó
dik, hogy az eszközök jobb ki
használását csak üzem- és 
munkaszervezési intézkedések
kel lehet megteremteni. 

A nemzetközi kereskedelem
politikát is korszerűsíteni kell. 
Követelmény a társvasutakkal 
való együttműködés erősítése, 
a tranzitszállítások színvonalá
nak emelése. 

- A fuvaroztatók jobb ki

szolgálása érdekében bővítjük 
és korszerilsitjük az iparvá
gány-hálózatot mondotta 
Szúcs Zoltán -, és a Volán
vállalatokkal együttműködve 
komplex kiszolgálásra törek
szünk. A szállíttatókkal köz
vetlenül kapcsolatot tartó 
üzemfónökségeknél erősíteni 
kell a kereskedelmi szemléle
tet. A tranzitszállításokat ru
galmasabb tarifapolitikával 
akarjuk növelni. A vonatfor
galom és elegyf eldolgozás ja
vításával csökkenteni lehet a 
kocsiforduló-időt, növelhetjük 
a vonóerő kihasználását. A 
beruházási lehetőségek továb
bi csökkentése miatt fokoz
nunk keJ.l a fenntartá&i tevé
kenységet, amely nem a kieső 
beruházások pótlására swlgál, 
hanem az állóeszközök élettar
tarná!1Jalk növelését szolgálja. 

Gazdasági eredményeink javí
tásának legjelentősebb forrása 
a teljesítmények növelése, 
amelyre a kereskedelemppliti
ka és a piaci munka javításá
val kell törekedni. 

A vasút a fejlesztésre az idén 
sem kap állami támogatást. En
nek ellenére továbbra is ki
emelt helyen szerepel a pálya
építés. Ennek érdekében elő
térbe kerül a takarékoskodás, 
amit bizonyít az is, hogy amíg 
egy kilométer pálya építése 
1980-ban 8,3 millió forintba ke
rült, addig 1982-ben 7,3 millió
ba. A hálózatfejlesztési beru
házásokon belül 400 milliót 
fordít a vasút vonalvillamosí
tásra, 1,4 milliárdot pályakor
szerúsítésre, 1,5 milliárdot az 
állomások és csomópontok fej
lesztésére. A távközlő- és biz
tosítóberendezéseket 600 millió 
forint értékben korszerűsítik. 
A vállalati beruházásokra ösz
szesen az idén 2 milliárd 1 70 
millió forint jut. 

Szűcs Zoltán az energiagaz
dálkodásról szólva elmondotta, 
hogy mérséklődik a szén- és 
gázolaj-felhasználás. 55,9 szá
zalékról 57 ,3 százalékr!l nő a 
villamos vontatás részaránya, 
ugyanakkor 1,7 százalékról 1,2-
re csökken a gőzvontatás, és 
mérséklődik a dízelvontatásé 
is. Az energiatakarékosság ér
dekében az elkövetkezendő 
években kidolgozzák a vasút
igazgatóságok és üzemfőnöksé
gek nyereségérdekeltségi rend
szerét. Szervezeti változásokat 

Szemók Béla 

hajtanak végre az igazgaMsá
goknál, valamint a vezérigaz
gatóságon, korszerűsítik a be
ruházási folyamatot. Előtérbe 
kerül az eszközökkel és a mun
kaerővel való hatékonyabb 
gazdálkodás. Mindebben aktív 
szerep jut a szocialista brigá
doknak. 

A mozgalom fogyatékosságai 
Szúcs Zoltán vitaindítója 

után Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára mondott 
korreferátumot. Bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy a munka
verseny-mozgalom keretén be
lül, a célkitűzések teljesítésé
ben élen jártak a szocialista 
brigádok. Vállalásaik célja az 
volt, hogy többet tegyenek a 
munkaköri feladatban megha
tározottaknál. 

Szemők Béla ezután a bri
gádmözgalomban rejlő ellent
mondásokra hívta fel a figyel
met. 

- Napjainkban a látványos 
mennyiségi vállalásokkal szem
ben a gazdaságosság került 
előtérbe - mondotta. - Saj
nos, ehhez a brigádok nem kap
tak konkrét segítséget. Sok még 
a formalitás is, hiszen a szigo-

rúan számon kért évi vállalás 
sem mindig célszerű. Kifogá
solható a vezetők és a kollek
tívák együttműködése is. Pe
dig az operatív feladatok ered
ményes megvalósítása elkép
zelhetetlen anélkül, hogy a 
brigádokat ne ismertessék meg 
a konkrét helyi feladatokkal. 
A kommunista műszakok, a 
jól szervezett munkaakciók a 
bizonyítékai annak, hogy mi
lyen nagy erő rejlik a mozga
lomban. A munkahelyi tanács
kozásokon többen hangsúlyoz
ták, hogy a brigádvezetők el
várják a vezetőktől a rendsze
res tájékoztatást, a gondok 
őszinte feltárását, hiszen csak 
akkor tudnak segíteni. 
. - Általános tapasztalat, hogy 
a középvezetők a legtöbb he-

A vasutas-szakszervezet tit
kára ezután rámutatott, hogy 
az anyagi eszközöket sem hasz
nálják fel mindenütt ösztönző 
módon, a valóban kiemelkedő 
munka elismerésére. Az évkö
zi jutalmazásokra a szolgálati 
helyeken az egyenlősdire való 
törekvés jellemző. Az a tapasz
talat, hogy napjainkban még 
külön jutalmazzák a munkát, 
és külön a munkaversenyben 
való részvételt, pedig a kettő 
nem választható el egymástól. 
Ennek a visszásságnak az okát 
a munkahelyi tanácskozásokon 
felszólalók abban látták, hogy 
a munkaverseny egyes célki
tűzései - munkafegyelem, az 
anyag- és energiatakarékosság, 
a pályakezdők patronálása stb. 
- nehezen mérhetők, értékel
hetők. Fogyatékossága még a 
mozgalomnak, hogy sok helyütt 
nem személyekre határozzák 
meg a feladatokat. Ez a sze
mélytelenség a sematizmushoz 
vezet, és nem teszi lehetővé -
még a kiemelkedő kollektívák
nál sem - az egyéni számon
kérést. 

A brigádokon belül hiányzik 
a követelménytámasztás. Eltű
rik környezetükben a fegye
lemsértést, a hanyag, felületes 
munkát, a pazarlást. Nem ala
kult ki az a kritikai szellem, 
amelyet a szocialista módon 
dolgozni, élni, tanulni célkitű
zés megkövetel. Gyakran hal
lani olyan véleményt is, hogy 
a brigádmozgalom veszített je
lentőségéből, és megkérdőjele
zik létjogosultságát. Ezt első
sorban azok mondják, akik 
nem voltak képesek alkalmaz
kodni a megváltozott körülmé
nyekhez, vagy a mindennapi 
munkát nem tudták összekap
csolni a versenyfeladatokkal. A 
szocialista munkaversenynek 
mindig a társadalom fejlődésé
hez, a szocialista építőmunka 

időszerű feladataihoz kell kap
csolódni. 

A vasutas szocialista brigá
dok az elmúlt évek során ki
vették részüket a belső tarta
lékok feltárásából, élenjárói 
voltak a munkaszervezésnek. 
Az újításoknak több mint a 
felét a szocialista brigádok 
nyújtották be. 

A brigádmozgalom fejleszté
se, tevékenységének hatéko
nyabbá tétele a gazdasági ve
zetőknek és a szakszervezeti 
szerveknek együttes feladata. 
A legfontosabb követelmény 
napjainkban, hogy a brigádok 

Pullai Arpád 

a személy- és áruszállítás szín
vonalának emeléséhez minden 
eszközzel járuljanak hozzá. Az 
eddiginél hatékonyabban se
gítsék a takarékosságot a mun
kaerővel, anyaggal és az ener
giával. Be kell vonni a brigá
dokat a tervezésbe, a döntések, 
vállalások, versenycélok elő
készítésébe. 

Meg kell tanulni gazdálkodni 
BefejeZ'ésül Szemők Béla 

hangsúlyozta, hogy erősíteni 
kell a munkaverseny mozgalmi 
jellegét. Az egyéni kezdemé
nyezések is legyenek összhang
ban az adott terület célkitűzé
seivel, és az eddigieknél reá
lisabban értékeljék a brjgádok 
tevlékenységét. 

Szűcs Zoltán beszámolója és 
Szemők Béla korreferátuma 
utárlli vitában f<elszólalt Pullai 
Arpád, iközlekedés- és posta
ügyi miniszter is. A miniszté
rii um vezetői nevében köszön
tötte a tanácskozás résztvevő
it, majd el.mondotta. hogy az 
írásos és szóbeli beszámolók 
reális !képet adnalk: a vasutas 
brigádmoz.ga,Jomról. Hűen tük
rözik az eredményeket, a gon-

ddkat és a megújulási szándé-
1kot. 

Ezután ráirálnyította a fi
gyelmet arra, hogy a brigád
mozgalomnak napjain:k.ban ru
ga!Jmasabban ketll igazodni a 
gazdasági-társadalmi feltéte
le'khez, a strukturális változá
sOlkJhoz. Meg kell tanulni fele
lősségtelejesen gazdálkodni az 
anyaggal, pénzzel, energiával. 
Törekedni ke11 arra is, hogy iaz 
áruszállítási teljesítmény csök
kenése ellenére, amely az áru
kínálat mérséklődése miatt !kö
vetkezett be, kapacitásunkat 
maximálisan használjuk ki. 
Atgondoltabb kereskedelempo
litikával, korszerűbb fuvar
szerzéssel lehet csak több árut 
szállítani. A leggazdaságtJala-

Arcok a küldöttek közül 

nabb, ha a szállító eszközök. 
nagy értékű gépek állnak, vagy 
csak kis terheléssel működnek. 
Ezért van nagy szÜ!kSég a bri
gádok kezdeményezéseire, az 
újabb megoldások aLkalmazá
sára. Tudomásul kell venni, 
hogy a vasút az utasokból és 
a fuvaroztatókból él. 

Ezután a miniszter rámuta
tott, hogy a brigádok killdeU:
se, missziója a környezetükben 
észlelt szabálytalanságok, 
rendellenességek fe1tárása és 
orvoslása. Ne forduljon elő 
például, hogy előfűtetlen sze
relvények induljanak ki a pá
lyaudvarokról. és hogy gorom
bán, modortalanul beszéljenek 
az utasokkal. 

- A vezetők szemléletének 
is meg keU változni, ha a bri
gádmozgalom fejlődését tűzzük 
célul, hiszen frázisokkal, szó
lamo1okal ma már semmire sem 
megyünk. Az a pályamunkás 
brigád például nem tud szo
aialtista módon dolgozni, ame
lyiknek nem szállítanak'időben 
építőanyagot vagy szerszámot. 
A rosszul szervezett munkáért 
nem a br.igádok, 1hanem a 
munkahely vezetői a felelősek! 
A brigádmozgalom megújulá
sához együttes erőfeszítésre 
van szükség ,hiszen a mozgal
mat el lehet bürokratizálni, de 
megszüntetni nem! - mondot
ta befejezésül PuUai Árpád. 

A tanácskozáson 24 brigád
vezető mondta el véleményét, 
tapasztalatait a mozgalomról, 
34-en pedig írásban adták le 
hozzászólásulmt. 

A felszólalók többsége a 
munkahelyükön tapasztalt 
gondokról, a brigádok eredmé-
nyeiről, kezdeményezéseiről 
beszélt. Szécsi János fe-
rencvárosi tolatásvezető pél-
1ául elmondotta, hogy az utób
bt években kilenccel csökkent 
a brigádjuk létszáma. A fiata
lo!k gyorsan tovább állnak, ki
sebb szolgálati helyre kérik 
magukat, ahol kevesebb a 
mllll1ka, a túlóra. A munkaerő
hiány okozta gondok enyhíté
séért - kommunista műsza
kolklkal, pótvállalásokkal 
sokat tesznek a brigádok, ez.ért 
is lenne már időszerű anyagi
és er1kölcsi elismerésük rend
szerénelk felülvizsgálata. 

A brigádvezetők több hasz
nos észrevételt, és javaslatot 
tettek. Az utóbbiak közül ér
demes k.iemelni Szepesi József, 
ugyancsak ferencárosi brigád
vezető felszólalását. amelynek 
során tolmácsolta a körzeti 
üzemfőnökség brigádvezetői
nek tanácskozásán elfogadott 
határozatot. Ennelk lényege, 
egy országos ,kommunista mú
szalk szervez,ése, amelynek be
vételét a brigádok a budapesti 
MAV Kórtház rekonstrukciójá
ra ajánlanák fel. 

Trencsánszki Géza miskolci 
küldött a túlzott adminisztrá
ció veszélyeire mutatott rá. El
mondotta, hogy több kollektí
va csak a programok számát 
és adminisztrálását tekinti fon
tosnak. Az ilyen felfogás az 
elidegenedéshez, a sematiz
mushoz vezethet. 

Megszívlelendő javaslatok 
Vörös István, a szentesi épí

tési fősökség egyik brigád
jának vezetője a mozl?Jél'lom 
embertformáló, közösséget ko
vácsoló hatását emelte iki. Az 
ő kollektívájuk valamennyi 
tagja a mezőgazdaságból jött 
a vasúthoz, szakma és egyéb 
képzet1lség nélikül. 1959�ben 
alakítottak brigádot. Tanultak, 
művelődtek, szakmát szerez
tek:. 'Ma már valamennyien 
sínhegesztő szakmunkások. 
Egyrrnás segítsége, a brigád 
összetartó ereje nélikül nem 
•)ettek volna kiépesek erre a tel
jesítményre. 

- A brigádmozgalomra az 
utóbbi időben rányomta bélye
gét az anyagiasság! - szögez
te le hozzászólásában Körmen
di Géza, miskolci küldött. -
Az er1kölcsi elismerés elvesz
tette jelentőségét, hiszen a ka
pott kitüntető jelvényeket a 
brigáddk nem viselik. Gyöke
res változásra csak akkor szá
míthatunk, ha dicsőségnek szá
mít majd a b11igádmozgalom
ban dolgozni. 

A továbbiaikban az értékelé
si rendszer fogyatékosságairól 
beszélt. Véleménye szerint az 
adminisztratív brigádolk elő
nyösebb helyzetben várhatják 
az értekelést, hászen őket nem 
fenyegeti egy rend/kívüli ese
mény - például váltófelvágás, 
helytelen vonatárbesítés - ve
szélye. Ezek ugyanis fegyelmi 
felelősségrevonással járnak, és 
egy kis közösség egész évi te
vékenységét semmivé teheti. 

Beszélt továbbá a nehezen 
ellenóri2'Jhető kulturális válla
lásolk sematizmusáról. Sok bri
gád ugyanis teletűzdeld nap
lóját színlház- és mozijegyek
kel, de lehet, hogy csak az 
előc$3rndkig jutottak el. Az 
önértékel�snél ne a jegy le
gyen, a bizonyíték, hanem az, 
hogy miképpen fejlődött, gya
rapodott a brigád kulturális 
szemlélete, műveltsége. 

A vitában elhangzottakra -
a javaslatokra és a kérdések
re - Szűcs Zoltán vezérigaz
gató és Szemők Béla, a vasu
tasszakszervezet tit'kára vála
szolt, maj<l a tanácskozás 
r<észtvevői megvá•lasztották a 

Szécsi János 

Trencsánszki Géza 

SZOT által rendezendő szocia
lista brigádvezetők VI. orszá
gos tanácskozásának 42 vasu
tas küldöttét. 

A vasutas szocialita br,igádok 
V. országos tanácskozása Gu
lyás János vezérigazgató�he
lyettes zárszavával ért véget. 

(kaszala) 



' MAGYAR VASUTAS 

A személyszállítás évében 

A kulturált utazás nyomában a 
l,,i/yi és távolsági munkásvonatokon 

Naponta tapasztaljuk, hogy az utasok egyre na
gyobb igényeket támasztanak a vasúti személyszállítás 
kulturáltsága iránt. Különösen a menetdíjak múlt évi 
növekedése, a menetkedvezmények január 1-i mérsék
lése óta fokozódott az igény. A jegyvizsgálók a meg
mondhatói - de olykor még a forgalmisták is -, hogy 
mennyi becsmérlő, epés megjegyzést kell naponta vé
gighallgatniuk. Mindezt akkor, amikor 1983-at a sze
mélyszállítás évének nyilvánították. Távolsági személy
és ingavonatokon utasokkal, jegyvizsgálókkal beszél
getve tapasztaltam, hogy van némi előrelépés, de javí
tanivaló még több akad. 

vonatra, egyikük hátán pár 
hónapos csecsemő. Sorban 
szedik le az aprócska asztalok
ról a sörösüvegeket. Meg se 
kérdik az utasokat, hogy meg
engedik-e. Egyikük az alumi
ni um hulladéktárolóból is ki
veszi az üveget, közben a sze
metet is kiborítja. Eszébe se 
jut összeszedni. Odébb veszi 
csak észre, hogy a ihulladékból 
kivett üveg szája törött. Ká
romkodva a padlóhoz vágja, 
s az üveg az ülés lábához 
csapódva darabokra törik, Ek
kor lépett be ismét a jegyvizs
gáló, err,e az asszonyság fu
tásnak eredt a kocsi másik 
vége felé. 

- Nézze, ismétlődő jelenet 
ez a pénteki zsúfolt munkás
vonatokon. S képzelje, ha 
i.lyen a kép az első osztályon, 
milyen lehet a másodosztályú 
kocsiban - szól közbe a mag
nós fiatalember. 

Közben a jegyvizsgáló, mivel 
nem volt pótjegye, vitatkoz.ik 
az egyik utassal. Hiába. 

K.ISZ•esel, 

, t, 
s•anive ese 

A budapesti vasútigazgató
ság KISZ-bizottsága, a hozzá
tartozó• szervezetekkel, fiatal
jaival, március 24-én tartotta 
évnyitó küldöttgyűlését. Az 
alkalomra megjelentek az 
igazgatóság társadalmi és gaz
dasági testületek vezetői. A 
beszámolót Szabó Miklós, a 
KISZ-bizottság titkára tartot
ta, aki a többi között elmond
ta, hogy a központi szolgálat 
fiataljai a múlt esztendőben 
aktívan kivették részüket a 
gazdasági és a politikai mun
kából. 1982-ben mintegy ezer 
óra társadalmi munkát vé
geztek, rendszeresen segéd
keztek a különböző rendezvé
nyeken, ott voltak a hazánk
ba érkezett komszomolkül
döttség fogadásán. 

A titkár ezután az idei fel
adatokról beszélt. Hangsú
lyozta, hogy olyan programo
kat terveznek, amelyek fel
kelthetik a KISZ-en kívüliek 
érdeklődését is. Ebben az év
ben több ifjúsági fórumot 
rendeznek. A személyszállítás 
éve alkalmából aktívan segí
tik a kulturált utazást. Vége
zetül valamennyien csatla
koztak az ésszerű energiata
karékos mozgalomhoz. 

(s) 
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Átadták a tervpályázat díjait 
Mint arról lapunk március 21-én megjelent számában 

beszámoltunk a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Bu
dapest fővárn� Tanácsa, az Építésügyi és Városfejl�ztési �i
nisztérium tervpályázatot hirdetett Rákospalota-Ú]Pest vasut
állomás és környezetének fejlesztésére a metrócsatlakozással, 
valamint a kapcsolódó létesítményekkel összefüggésben. A bí
ráló bizottság a díjazott és megvásárolt pályamű�ek s�er�őinek 
a nevét tartalmazó zárt borítékokat március 10-en ny1lvanosan 
felbontotta és eredményt hirdetett. 

A díjnyertes pályaművek sze��öine� Urbá� S1n_dor v�.z�.r
igazgató-hely)!ttes március 22-én, unnepelyes kulsosegek kozott 
adta át a díjakat. 

Siraky Loránd, a MA VTI tervezője átveszi a díjat Urbán Sán
dor vezérigazgató-helyettestől 

Zuglóban szállok fel a 2616. 
számú Albertirsáig közlekedő 
személyvonatra. A peronon 
moccanni is alig tudunk a zsu
foltságtól. A két szakasz ajta
ját se lehet bezárni, ott is 
emberek állnak. A dohányzó 
szakaszban Pocsai Mihályné 
jegyvizsgáló kezeli a jegyeket. 
Amikor a sarokban megihúzó
dó fiatalembertől kéri, az 
gyorsan lfelmutatja a bérletét. 
Valami feltűnhetett a kalauz
nőnek., mert elkéri a bérletet. 
Maga se hitte volna, milyen 
meglepetésben lesz része. A 
bérleten a 302 számot hntace
ruzával írták. A gyanú tehát 
nem volt alaptalan. Sőt mikor 
a tetoválásokkal tűzdelt karú 
pándi fiatalember a meglelhe
tösen viseltes személyigazol
ványát átadta, akkor derült 
ki, hogy a bérletre írt sze
mélyigazolvány-szám sem az 
igazi. 

Kíváncsi voltam, milyenek a 
körülmények a távolsági sze
mélyvonaton. Egy pénteki na
pon a 9714. számú személyvo
natra szálltam fel. Debrecenbe 
utaztam. A 10-27 082 pálya
számú első osztályú kocsiban 
a fejem fölött, a fülke falán 
volt egy reklámtfotó. A felis
merhetetlenségig e!Jhasználó
dott képen csak a reklám.szö
veget tudtam kibogozni: 
,.Személyvonatainkon is ké
nyelmesen utazhat". Az abla
kon a piszoktól nem lehetett 
kilátni. Mellettem egy karcagi 

- Hagyjon má-r békén! Mit 
gond.ol majd Mátészalkáig áll
ni f-0gok? - így a fiatalember. 

A szegedi igazgatóaág kezdeményezésére 

Egy jegyvizsgáló 
a munkásvonaton 

A jegyvizsgáló rögzíti az 
adatokat, de az utas a bírsá
got n,em hajlandó kifizetni. 
Sőt cinikus megjegyzéseket 
tesz. 

!Kőbánya-,Kispest •után egy 
kicsit csökken a zsúfoltság, s 
volt alkalmam szót váltani a 
ceglédi jegyvizsgálónövel. 

- Az utasok néha jogosan 
mondják a magukét, a kivilá
gítatlan, hideg vagy túlfűtött 
kocsik miatt. Azt azonban nem 
tudják, hogy az izzókat a ihaij
nali utasok dobják el azért, 
hogy aludni tudjanak. Sőt a 
fűtés elmaradásáért sem min
dig a vasút a hibás. A minap 
például Monoron az indulá.s-ra 
váró szerelvén11 öt (!) kocsi
járnak fűtési berendezéseit tet
te üzemlcéptel.enné egy fiatal
korú társaság. Sajnos velük 
van a legtöbb ,baj, lha csopor
tosan utaznak. •Egyediül va
gyok a szerelvényen jegyvizs
gáló, így nem jutihatok el min
den kocsiba. Emiatt a 1blicce-

• !ők száma tavaly szeptember 
óta megtöbbszöröződött. 'Ellen
őröket én .évek óta 111em láttam 
a .ceglédi 'Vonalon, pedig lenine 
tennivalójuk bőven. Pár nap
ja az esti v-onaton például egy 
fiatal társaság közül senkinek 
sem volt jegye. Amikor kér
tem tőlük, hadd ne mondjam 
miket mondtak nekem. Cso
da-e, hogy az utóbbi hónapok
ban a vamdál módon felre
pesztett, zsilettel felvagdosott 
ülések, letépett világításkap
csolók, kitört ablaiküvegek szá
ma megkétszereződött. Ha nem 
látnak ki az ablakon, mert 
piszkos az üveg, egyszerűen 
kitörik. (!) Igaz, hogy ezt a 
kocsik tisztaságával mérsékel
ni lehetne, de ez mégsem in
dokol1ja a vandál pusztítást. Az 
ilyen utasok durva reagálásá
nak, pusztításának visszaszorí
tására mi vasutasok kevesen 
vagyunk. Társadalmi összefo
gás és példás büntetés kelle
ne. Azt a legkönnyebb mon

forgalmista anyuk.ája 
egyébként maga is vasutasfe
leség - ült, s három tizenéves 
fiatal. Halkan magnóztak. 

Egyszercsak arra figyeltünk 
fel, thogy fiatal fiúk, lányok, 
hónuk alatt reklámszatyornyi 
motyójukkal valóságos nép
vándorlásszerűen mentek a 
szerelvény vége felé. Rövid 
idő múlva haing,os csetepaté 
hallatszik. A kalauz az öttagú 
társaságtól kérte a jegyeket. 
Első osztályú pótjegy egyikük
nél sem volt. A fiatalok a bír
ság kifizetése ihelyett értelmet
lenü! szidták a jegyvizsgálót. 

- Ezt tudják maguk, meg 
a jegy árát emelni! 

A jegyviz.sgáló nem bonyo
lódott a hang.os.kodásba. 

A következő társaság - bar
nla bőrű fiúk, lányok - se 
ígérkezett könnyebbnek. Ami
kor Juhász Miklós jegyvizsgáló 
az első osztályú pótjegyet kér
te, egyik utas átad-0tt egy 
gyorspótjegyet. 

- Miért nem első osztályú 
pótjegyet vált? - kérdezi. 

- Mert azt a tsz ne-m téríti 
vissza, de a gyorspótjegyet 
igen. 

A másik cigány,fiú még a 
jegyét se mutatta meg, csak 
flegmán odavágta: - hagyjon 
békén! Nem látja, hogy kár
tyázunk? 

A szabályszerűen. s az utol
só pillanatig udvari·asan eljá
ró jegyvizsgáló csak nem tá
gít-ott, mire az utas: 

- Hívjon rendőrt! 
Nagy nehezen végül is elő

került a jegy, de pótjegy se
hol. Csaknem dulakodás lett 
a dologból, mire a többi utas 
felháborodását látva a barna 
bőrű fiú kiment a peronra 

A karcagi néni szavát halk
ra fogva megszólalt: 

Elkelnének 
a fővizsgálók 

- Nem irigylem a jegyvizs
gáló munkáját. Nem csodá
lom, ha már ebbe a beosztás
ba sem kap a vasút utánpót
lást. Ezt a tortúrá,t meg se le
lhet nekik fizetni. Én biztos 
nem csinálnám! A vasutat sem 
értem. Nézze mennyi az utas! 
Miért nem csiná1nak !hosszabb 
szerelvényt a személyvonatok
ból, ha egyszer már a gyors
vonaton kevesebb az utas? 

Püspökladányba érünk. Két 
zsákos asszonyság száll fel a 

- Húsz éve vagyok jegy
vizsgáló ezen a vonalon, de 
alig várom, ho(Jy leteljen az 
időm - mondja. - Már csak 
3 évem van nyugdíjig. Ez; a 
szaikasz látjia nemdohányzó, 
hiába szóltam, hogy oltsa el a 
cigarettát. Mióta a rendőrök 
nem járnak veLünk, s legfel
jebb két jegyvizsgáló van egy 
ilyen szerelvényen, azóta egyre 
rosszabb a helyzet. Nem tu
dom, 'hogy tudnak-e erről az 
illetékesek. de engem nem el
lenőrzött senki az utóbbi tíz 
é'Vlben. 

Párbeszéd a luvaroztalókkal 

- Vizsgáló főkalauz.ok sem? 
- Nem! 
Pedig ezeken a munkásvona

tokon látlhatnának egy-két 
dolgot. 'Ilőbbek között azt is, 
hogy a közelmúltban egysze
r&ített jeg.gyel mennyi baj 
van. Mire az egyik utasnak 
kiadom, lelhet hogy a másik, 
egyébknét több menetdíjat fi
zető utas már leszáll. Ilyenkor 
a vasút károwdik. Ezen a vo
nat<Qn Karcagig 630 forintnyi 
volt az utá.njrizetés, de ha több 
jegyvi2'Sgáló lenne, s Lett vol
na i�ő mindegyik uta.shioz el
jutni, ennetk a tízszeresét is 
be lehetett volna kasszírozni, 

A vasút is 
többet tehetne 

A vasútra háruló szállítási 
feladatok teljesítésének, az 
estenként jelentkező gondok 
csökkentésének egyik feltétele, 
hogy a szállításban érdekelt fe
iek megismerjék egymás gond
jait, problémáit, s együttmű
ködve közösen munkálkodja
nak a népgazdasági tervek 
megvalósításán. E célok érd,e
kében a szegedi ,igazgatóság a 
közelmúltban levélben kereste 
fel valamennyi nagyobb fuva
roztatóját, s arra kérte őket, 
hogy közöljék hogyan vannak 
megelégedve a vasút munká
jával, milyen orvoslásra váró 
gondokkal küszködnek, s mit 
terveznek idén elszállítani. 

A fuvarozó és a fuvaroztatók 
párbeszédének folytatására 
március 3-án került sor Sze
geden, amikor az MSZMP 
Csongrád megyei Bizottsága és 
az igazgatóság közös fuvaroz
tatói ankétot rendezett. Lovász 

Szikár, szívós ember. Széles 
homl-ok, csillogó, izzó tekintet, 

Az utasok ;fegyellmezetlen- markáns arcél. Hátrafésült ha
ségére sem lehet mindig hivat- jában őszülő tincsek. ülünk 
ko:zm.l.. Mert iitt V!ilil ez az ab- egy irodában, és ő az életéről 
lak. Biztos, hogy amióta a ko- beszél. Mondatai világosak, tö
csi a revizióról kijött, nem volt mörek, okfejtése logikus. Néha 
lemosva kívülről. De nem ez rágyújt egy cigarettára. Látom, 
az egyetlen a szerelvényben. remeg a keze. Az idegeire pa
Akk.or mit kívánjunk az uta- naszkodik. 1A. szolnoki körzeti 
soktól? Különben a Nyugati- üzemfőnökségen sokan ke
ban még négy kocsit rátettek mény.l'ejű, fanatikus embernek 
a szerelvényre, de látja e,:;; is tairtják. Ötszáz szakszer
kevés. Lassan a célállomásra vezeti tag főbizalmija. Skra
émink, s alig csökken a tömeg. bán Ferencnek hívják. Moz
Ha több kocsi lerune, a körül- donyvezető. A következőkben 
mény,ek is jobbak lehetmének. életének néhány epizódját 

Hajdúszoboszlón egy koro- igyekszem kinagyítani. Az ér
sa!bb utas készült leszállni. tékelés, a véleményalkotás az 
Megfogta a kalauz vállát, s olvasó dolga. Nincs különö-
csak ennyit mondott neki: sebb indítéka e portrévázlat 

- t.n is a vasútról mentem születésének. Találkozásunk a 
nyugdíjba 13 éve, de ilyen a véletlen műve volt. 
mi időnkben nem volt. Elvét
ve fordult elő olyan eset, hogy 
az utas nem úgy cselekedett, 
alhogy mi jegyvizsgálók ikér
bük. Lgaz, hogy akkoriban 
még a vonatvezetón kívül hár
man kezeltük a jegyeket és a 
vizsgáló f őkalauz.okból sem 
volt hiány. 

Orosz Károly 

• 

Lázár vasútigazgató megnyitó- forint fuvardíj-visszatérítés
ja után a tanácskozás vitain- ben részesültek. 
dítóját TótJh Imre üzemviteli A jó eredmények ellenére 
osztályvezető tartotta. még Szegeden sem megy min-

Az igazgatóság tavaly 11,7 den olajozottan. Több fuvaroz
millió tonna árut szállított el, tatónál például jól képzett, 
úgy, hogy közben túlteljesítet- kellő vasúti ismerettel rendel
te kocsiigényes- és export ter- kező dolgozók foglalkoznak a 
vét. Ezeket az eredményeket vasúti szállításokkal, m�gis 
megfelelő előkészítő és szerve- gyakran előfordul, hogy a ko
ző munkával, a fuvaroztatók csimegrendelések késve jutnak 
többségével való állandó és jó el a vasúthoz, a kelleténél 
kapcsolattartással érték el. . gyakran több kocsit igényel
Ebben az évben várhatóan 11,3 nek és nem tartják be a díj
millió tonnányi árut kell to- szabás előírásait. Igen sok gon
vábbítani. Érthető tehát, hogy dot, surlódást okoztak az el
most év elején is szorgalmaz- múlt évben az áruforgalmi 
zák a folyamatos szállítást. korlátozások, kontingentálá
Ezért is kötöttek 15 fuvarozta- sok, amit a fuvaroztatók nem 
tóval előszállítási szerződést mindig értettek meg, s egyér-
870 ezer tonna áru elszállításá- telműen a MA V-ot marasztal
ra. Az eddigi tapasztalatok ták el. 
kedvezőek., hiszen januárban a A tanácskozás vitájában 
tervezettnél 85 ezer tonnával több iparvállalat képviselője 
több árut fogadtak a vállala- mondta el véleményét. 
tok, s ezért 2 millió 479 ezer G. J. 

.á 
mert az apját behívták kato
nának. Sivár, egyhangú, vi
gasztalan gyermekkor. Sokan 
voltak akkor a hozzá hasonló 
elesettek, a játékot, mesét nem 

ismerő kis emberkék. 
1944. december 3-a. Ezen a 

napon a tizenöt éves Skrabán 
Ferenc a nevenapját ünnepli. 
Rendkívüli, bódító ez a dátum. 
A falun orosz katonák vonul
nak át. Paks és Németkér fel
szabadult. Akkor még nem is 
igen tudták mit jelent ez, mit 
hoz a holnap. Csak sejtették, 
hogy valami más, emberibb, 
reményteljesebb kor kezdődik. 
Erről mesélt a háborúból ha
zatért apa is, aki vörösőr lett. 

t 
és meg1s mennyi tapasztalás, 
szorongató emlék nyomasztja. 
0 azonban bizakodó, optimis
ta, sohasem keseredik el, soha
sem törik meg. Előtte még az 
élet, a napja felkelőben. Meg
nősül. A kötelesség azonban 
még abban az évben elszólít
ja asszonyától. Bevonul kato
nának. Apja egyedül marad a 
kilenc holddal. 

Nézem az arcát. Tekintete 
nyugodt. Gondolatai távol jár
nak, szinte ismét átéli a múl
tat. Hörpint egy kortyot a félig 
hideg kávéból, aztán folytatja. 

dani: a vasút kötelessége, hogy�-------------------------

Nyurga, vékony lábú szőke 
fiúcska botladozik az apja 
mellett a tarlón. A németké
ri határ szinte izzik a hőség
ben, az aratókról szakad a víz. 
A fiú unatkozik, a suhogó ka
szák közeléből azonb<ln szelí
den eltanácsolja az apj.a: 

- Menj fiam a fa alá, a hű
vösre! Itt még bajod <:>.shet. 
Dolgozhat.sz még úgyis eleget, 
ha nagyobbacska leszel. 

Az 1945-ös földosztásnál ki
lenc holdat kaptak. Végre a sa
játjukat művelhetik, nem kell 
az uradalomba és a gazdákhoz 
járni - boldogulhatnak. Ter
vezgettek, bizakodtak. Ferenc 
továbbtanulásra nem gondol
hatott, hiszen lkét fiú- és egy 
lánytestvérét is el kellett tar
tani. Apjával gazdálkodtak hát 
a kilenc holdon. Kezdetben 
tehénnel szántottak, vetettek, 
hiányos volt a felszerelés is. 
Nehéz, kemény évek következ
tek. 

A kis gazdaság vezetése, n:> 
meg a sok munka megedzette 
a fiatal fiút, a nap, a friss le
vegő kicserzette a bőrét, az ap
jának pedig újabb ráncokat 
vésett az arcába. Néhány év 
múlva lovat is vettek, de a be
szolgáltatás, az adó megnehe
zítette az életet. ,,Azé a föld, 
aki megműveli. A föld tehát a 
miénk, az egykori napszámo
soké, urasági cselédeké." -
mondogatták akkoriban. Fel
emelő érzés volt tulajdonos
nak lenni, hiszen a kilenc hold 
jelentett valamit. De naponta 
fizettek érte: verejtékkel, ál
matlan éjszakákkal, a termé
sért, haszonért ággódó élettel. 
lgy töltötte be <i huszonkette
dik életévét. Miiyen fiatal még 

- Eltelt a két esztendő. Le
szereltem. 1953-at írtunk ak
kor. Megelégeltem a földmű
velés keserveit. Vonzottak a 
gépek, a traktorok. A jövőmet 
láttam bennük. Beszéltem er
ről apámnak is. 0 csak annyit 
mondott: ,,Te tudod, fiam!" 
Jelentkeztem hát a közeli álla
mi gazdaságba traktorosnak. 
Örömmel fogadtak. Apám még 
egy évig gazdálkodott, aztán ő 
is megunta. Belépett a német
kéri téeszbe kocsisnak. A kö
zösbe került a ló, a föld, ami
nek egykor annyira örültünk. 
Két év múlva én is átkér.tem 
magam a téeszhez, ahol apám 
dolgozott. Én gépekkel jártam 
a határt, az öreg meg lovak
kal. Akkor robbant ki az el
lenforradalom. 

kitakarítsa és helyreállítsa a 
kocsikat. 

Randalírozó fiatalok 
A 1egyvizsgáló távozása 

után az ajtó mellett cigarettá
zó hölgy !felsóhajt: 

- Csaikhogy elbeszélgette 
az időt mert nekem sincs je
g11em. ' Pestlőrinctől-Zu.glóig 
naponta utazok jegy nélkül, 
szerencsére eddig megúsztam. 

Kissé remegő kézzel újabb 
cigarettára gyújt. �z üres c�
garettás dobozt, szmte terme
szetes mozdulattal dobja a 
mozgó küszöbre, s emelt fővel, 
mintlha mi sem történt volna, 
leszáll az állomáson. 

A Budapesti Vasútigazgató
ság területén az idén 17 sorom
pót rongáltak meg a gépjár
művek. Ez mintegy négy szá
zalékkal kevesebb a múlt év 
hasonló időszakához képest. 

Az igazgatóság biztosítóbe
rendezési és automatizálási 
osztályának munkatársai foko
zottabban figyelték és figyel
tették a kereszteződéseket. 
Külön felhívták a pályákon 
dolgozó vasutasok figyelmét, 
hogy írják fel azoknak a gép
kocsiknak a rendszámát, ame
lyek szabálytalankodnak, vagy 

rosszabb esetben megrongálják A jövendölés igaznak bizo-
a berendezéseket. • nyult. Az apa cselédember, ré-

Ezzel kapcsolatban Kovács szesarató volt a sváb község 
Ferenc soro'llpó-felelös el- tehetősebb gazdáinál. Az anya 
mondta, hogy eddig legalább is napszámba járt. Kellett a 
öt vétkes gépkocsinak sikerült segítség, a pénz, ezért Ferikét 
megjegyezni a rendszámát. az ötödik elemi elvégzése után 
Ennek eredményeként volt elhozták az iskolából. Tizen
olyan sofőr is - valószínűleg két évesen dolgozott az apja 
attól tartva, hogy a közelben mellett a földeken; kapált, 
dolgozó vasutasok felírták markot szedett, állatokat ete
rendszámát -, aki a rongálás tett. 1941�t írtak ekkor. Sok
után ugyan továbbhajtott, de szor hallhatta a pacsirták haj
később visszatért a tett szín- nali dalát a mezőn, és az es
helyére; önként elismerte a téli harangszót, hazafelé bo-
kárt. torkálva. Tizenhárom éves ko-

(séra) rában summásnak szegődött, 

• 

1956. október 24-e. A békés 
falu csendjét két teherautó za
ja háborítja. Dunaújvárosból 
jönnek és a tanácsháza felé 
tartanak. Megállnak a téren és 
száz civilruhás suhanc ugrál le 
a platókról. Közülük többen 
berohannak a tanácsházára. A 
kintmaradók összehívják a la
kókat és tömeggyűlést rendez
nek. 

- Eljött a felszabadulás. 
Ezután minden másképpen 
lesz emberek. Vége a gür-
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Szombathelyen valami elkezdődött 

Szigorúan felelősségre vonják 
a jelző előtti le/tartások okozóit 

A szombathelyi körzeti 
üzemfőnökség főenergetikusá
hoz tartok. Utaim a sínek fö
lötti felüljárón át vezet. Bal 
oldalt a bejárati jelzőnél -
szinte az alkalomhoz illően -
egy M 62-es dízelmozdo.nnyal 
vontatott személyszállító vo
nat áll. 

- Vajon ezt vizsgálják-e? -
kérdezem Novák Arpád fő
energetikustól. 

- Egészen biztosan. Ameny
nyiben a megállítás indokolat-
1an voU, úgy büntetni is fo
gunk. 

Az ellenőrzés módja 
Novák Arpád, főenergeti

kusról még a látogatás előtt 
megtudtam, hogy szakavatott 
e1méleti és gyakorlati ismerője 
munkaterületének. Volt mo
torszerelő, motorvezető, moz
donyfelvigyázó, mozdonyre
szortos és üzemgazdász. 1981-
ben a győri főiskolán 3 diplo
mamunkája is foglalkozott az 
energiagazdálkodással. Azóta 
több írásos munkája érintette 
napjaink izga1mas, ,,zsebibe 
vágó" kérdését, az energiát. 

- Hogy= ellenőrzik a vo
natfeltartóztatásdkat? - !kí
váncsiskodom. 

- Kétféleképpen. Egyrészt 
a vonatvezetők, a mozdonyve
zetők kötelesek írásban je
lentend a f.eltartóztatást. Más
részt ellenőrizzük a sebess€g
mérőóra-szalagokat is. 

Elővesz egy tekercset. 
- Pontos dátum, óra, perc. 

Itt az állomás és előtte pár 
centivel nullára esett vissza a 
csík - magyarázza Novák Ar
pád. - Itt a feltartóztatás. Ki
számítom az újraindítás költ
ségeit, a fe1merült kárt és írás
ban átadom vi:zsgálatra az 
üzemfőnökség vezetőinek. 

cölésnek .. . szaval pá
tosszal az egyik szónok. 
Társ-ai közben törnek-zúznak 
az irodákban, kiszórják az ira
tokat, égetik a könyveket. A 
pusztítással párosuló „felsza
badulás'' nem nyeri meg a la
kók tetszését, de nem tudják, 
mitévők legyenek. Csak állnak 
és néznek, nem akarnak hinni 
a szemüknek. Mintha filmet 
forg,atnának. 

Oldalkocsis motorkerékpár 
kanyarodik nagy ívben az út
ra az egyik udvarból. Négyen 
szoronganak a járművön, 
Skrabán Ferenc, a községi 
párttitkár és még két fiatal
ember. Paksra igyekeznek, a 
járási pártbizottságra. Izgatot
tan ugrálnak le a motorról és 
berohannak az épületbe. Az 
egyik irodában ülő elvtársnak 
elmondják, hogy mi történt. 
Fegyvert kérnek. Az íróasztal
nál ülő .férfi nem sokat töp
reng. Valamit ír egy papírra, 
aztán lebélyegzi és átnyújtja 
egyikőjüknek: 

- Menjenek ezzel a rendőr
ségre! A többi az ő dolguk. 

A rendőrségen egy alezredes 
fogadja a kis csapatot és azon
nal intézkedik. Géppisztolyo
kat és pisztolyokat pakolnak 
az oldalkocsiba. Néhány per
cig tart az egész, aztán ismét 
úton vannak. Robognak vissza 
a faluba. Egy mellékutcában 
leállítják a motort, és csőre 
töltik a fegyvereket. A tanács
háza felé lopakodnak. Az al
kalmas pillanatban ketten vil
lámgyorsan berontanak az 
épületbe, ketten pedig a lépcső 
előtt szegezik fegyverüket az 
idegenekre. Határozott pa
rancsszavak csattannak: 

- Azonnal hagyják el az 
épületet! 

- Mozgás, fel a teherautók
ra! Aki ellenszegül, lelőjük! 

A villámgyors ,akció meglep
te a csőcseléket, menekültek a 
községből. Skrabán Ferenc 
megtörli homlokát és odakiált 
a fiúknak: 

- Ezek jól berezeltek. Egy 
ideig biztosan nem lesz ked
vük tömeggyűlést tartani! 

Az ügyirabban leírt esetet az 
illetékesek kivizsgálják. 
Amennyiben a megállítás jo
gos volt, elmarad a felelősség
re vonás. A vétkesség megállla
pítása esetén a fegyelmi jog
kör gyakorlója dönt a bünte
tésről. 

- Előfordulhat-e, hogy va
lakit jogtalanul vonnak fele
lősségre? 

- Nem! 
Egyébként a körzeti üzemfő

nökség területén tavaly 1100 
vonatfeltartóztatás történt sze
mély- és teherszállító vona
toknál. A felelősségre vonások 
után hónaponként állandóan 
csökkentek az esetek. 

Jogos büntetések 
Hóman Zoltán, forgalmi szol

gálattevő 1982. március 2-án 
Hegyfalu állomáson jelző előtt 
feltartóztatta a 44 568 sz. vona
tot. Az eset tiisztázása után 300 
forint részkártérítésre büntet
ték. 

- Első ilyen esetem volt -
mondja. - Jogos volt. Sajná
lom a 300 forintot, jó lecke 
volt ... 

Balogh László Sárvár állo
más fiatal forgalmistája ta
valy augusztus végén js szep
tember elej�ll 3 vonatot is 
,,megfogott". Büntetés: 500 fo
rint részkártérítés. 

- Hilbás voltam. Ha jo.blban 
odalfigyelek, elkerülhetőek let
tek volna az esetek. A pénz
büntetiés jobb szervezésre, gon
dolkodásra késztet majd ben
nünket - vélekedik őszintén. 

Szil-Sopronnémeti állomá
son Illés Jánossal beszélek. 
KárMrítésének az összege: 105 
forint. 

- Való igaz, hogy tavaly a 
hajna1i órákban megállítottam 
egy mozdonyt a jelzőnél. Na-

így foglalták vissza, egy 
puskalövés nélkül a németké
ri tanácsházát. 

- Szóljqn, ha untatom. Le
het, hogy nem mindenkit ér
dekelnek már ezek a történe
te,k. Azt kérdezi, hogyan volt 
tovább? 

- Az ,akciónk után még öt 
önkéntes csatlakozott hozzánk 
és megszerveztük a járőrözést, 
a község és a téesz védelmét. 
A .főhadiszállásunk a tanácshá
za épülete volt. Csapatunkat a 
község rendőre vezette. A 
rendbontókat, a községbe be
szivárgó kétes személyeket a 
pincébe zártuk. Az egyik éj
szaka, járőrözés közben majd
nem leszúrtak. De nem rész
letezem tovább, hiszen szeren
csére mindez nem tartott so
káig. 'Ml decemberben adtuk 
le a fegyvereket, de a pisztolyt 
megtarthattuk. Járásunkban 
1957. februárjában szervező
dött a munkásőrség, és szinte 
természetes, hogy a mi kis ön
kéntes csapatunk az elsők kö
zött lépett a testületbe. 

* 

Skrabán Ferenc életében ak
kor még egy fordulat követ
kezett be. Egy fordulat, amely 
gyökeresen megváltoztathatta 
volna a pályáját, sorsát. De ne 
vágjunk az események elébe. 

- Februárban téeszközgyű
lést tartottak községünkben -
emlékezik. - Én is ott ültem 
a tagok között, mint traktoros. 
Elnökválasztásra készültünk. 
Nagy meglepetésemre engem 
választottak. Hiába mondtam, 
hogy nem értek én ehhez, kép
zettségem sincs a vezetésre. 
,,Majd megtanulod" - mond
ták. fgy lettem én a 850 hol
don gazdálkodó Új Élet Ter
melőszövetkezet elnöke. 

Három hóniapos téeszelnök
képző tanfolyamra küldték. 
Az akkor még csak az elemi 
iskola öt osztályát járt férfi ott 
ismerkedett meg a biológiával, 
kémiával. Nehezen ment a ta
nulás, az önbizalmát azonban 
visszaadták a tagok. Szakem-

gyon fáradt voltam, s elbóbis
koltam a berendezés mellett. 
Azóta nem volt ilyen esetem ... 

Egervár-V Mboldogasszony 
állomáson Pál János forgalmi 
szolgálattevőt és Nagy Károly 
váltókezelőt 167-167 forint 
kártérítésre kötelezték, mert 
sebességének indokolatlan 
csökkentésére késztették a 
44 551 sz. vonatot. 

Szombathelyen Fábián Zol
tán augusztus 29-én a bejárati 
jelzőnél megfogta az 1808-as 
számú Savária:expre86zt. El
marasztalása 100 forint pré
miumelvonás és állomásfőnö
ki figyelmeztetés volt. 

- Ebben az időben, 20 óra 
55-kor, 58-kor, 21 óra 03-kor, 
04-kor és 07-kor érkezik sze
mélyszállító vonat a megye
székhely vasútállomására -
mutatja a menetrendet. - Na
gyon oda kell figyelnii. Jogta
lannak .nem tartom az eljárást, 
hiszen tudtunk a következmé
nyekről. Azóta nem volt ilyen. 
Igaz, az esetek elkerülése ér
d�kélben átdolgoztuk a vonat
fogadások technológiáját. 

Németh Jenő I. forgalmista 
bµntetése hasoI}ló, mint kol
légájáé. 

- Jogos volt a büntetésem 
- ismeri be, majd hadarva 
hozzáteszi: - Azt viszont ki
! ogásolom, hogy a vizsgálat so
rán nem kérdeznek meg ben
nünket. Alaposabb elemzés 
esetén kiderülhetett volna az 
ártatlanságunk . . . Megnézik a 
naplót és ez elég. Ekkora állo
máson rengeteg tényező befo
lyásolja az intézkedéseinket ... 

Érdemes takarékoskodni 
Még néhány adat Novák Ar

pád főenergetikus feljegyzé
seiből: 19·82-ben Budapest és 
Szombathely között 1920 eset
ben tartóztattak fel személy
szállító vonatot a jelzőknél. 
Ezeknek az újraindítási költ
sége megih·aladja a 200 ezer fo
rintot. Az 1920 esetből mind
össze 426 volt a szombathelyi 
igazgatóság területén. 

,A szombathelyi körzeti 
főnökség munkáját tapaszta
latcsere céljából tanulmányoz
ta a MAV Vezérigazgatóság és 
több társigazgatóság is. Példá
juk bizonyára követők.re talál. 

Sz. Jakab István 

berek segítsége nélkül .két 
évig vezette a szövetkezetet 
irigylésre méltó sikerrel. (Mun
kaegységenként például hat
van forintot .fizethettek, a ter
méseredmények javultak. A 
tagok szerették, pedig sokszor 
kemény szigorral bánt velük, 
mert sokan megfeledkeztek 
arról, hogy a közös nem azt 
jelenti, hogy mindent el lehet 
vinni. 

1959-ben azonban, a tagság 
határozott kérése ellenére le
mondott. Családjával Szolnok
ra költözött, búcsút mondott a 
mezőgazdiaságn:ak. Ekkor kez
dődött vasutas pályafutása. 

Forgatja ujjai között a ciga
rettát, elgondolkozik. •Kis szü
net után folytatja. 

- A fűtőház szomszédságá
ban vettem egy családi házat. 
Mindig szerettem a gépeket, 
ezért határoztam el, hogy moz
donyvezető leszek. Nézegettem 
a gőzösöket, álmodoztam. Két 
hónapig azonban fel sem vet
tek a vasúthoz. Végül a szom
szédom ajánlására - aki 
mozdonyvezető volt - alkal
maztak. Fűtőházi munkás let
tem. Akkor már megszületett 
a harmadik gyerekem �s, kel
lett a pénz. Elhatároztam, hogy 
tanulok. ·1960 szeptemberében 
minősítettek mozdonyfűtővé. 
Közben megismertem a vas
utasok gondjait, befogadtak 
maguk közé. Bekapcsolódtam 
a politikai szervezetek munká
jába 1s. Egy év múlva megvá
lasztottak a fűtőházi pártalap
szervezet vezetőségi tagjának, 
később pedig a· c-somóponti 
pártbizottságha is. 

* 

Skrabán Ferenc megszállott
ként tanult, dolgozott, agitált. 
Véleményére figyeltek és egy
re több megbízatást kapott. 
Elvégezte a dízelmozdony-ve
zető tanfolyamot is, de Szol
nokra csak 1972-ben érkeztek 
ilyen gépek, ezért addig to
vábbra is a gőzösökön fűtött. 
Tíz éve vezeti az M62-est. A 

A kétszázadik integra-dominó 

A kál-kápolnai ·vasútál
lomáson március 23-án át
adták az ország vasútvona
lain míiködő kétszázadik 
integra-dominó biztosító
berendezést. A korszerű, 
automatikus integra-domL 
nó berendezések felszerelé
sét húsz éve kezdték meg. 
Az első ilyen készüléket a 
vámosgyörki vasútállomá
son helyezték üzembe. A 
mircius 23-án átadott be
rendezéssel a Hatvantól 
Miskolcon át Mezőzomborig 
villamosított vonalszakasz 
mind a tizenöt állomásán 
már automatikusan szabá
Jyozzák a. jelzőket, állítják 
a váltókat. 

Az átadási ünnepségen 
Hernádi István, a miskolci 
igazgatóság vezetője mon
dott beszédet. Utána Fülöp 
László, a 9. szakosztály ve
zetóje kitüntetéseket adott 
át, majd az ünnepség részt
vevoi megteki,ntették a be
rendezést. 

(Fotó: Laczkó Ildikó) 

szakszervezeti mozgalommal 
tizenhat éve jegyezte el magát. 
A sok megbízatás közül az 
utóbbi: 1977-től az utazó sze

mélyzet (ötszáz vasutas) főbi
zalmija. Most 54 esztendős. A 
Haza Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatának, és még 
vagy tucat 'kitüntetésnek a 
tulajdonosa. Szókimondó, 
őszinte emberként tisztelik az 
egész csomóponton. 

- Mit mondhatok még? -
kérdezi, miközben felhörpinti 
maradék kávéját. - Elége
dett ember vagyok. Két év 
múlva nyugdíjas leszek. Tu
dom, frázisként hangzik, de 
nekem örömem telik abban, 
·hogy a dolgozók érdekeit kép
viseljem a szó igaz értelmé
ben. Tudom, keményfejű em
bernek tartanak itt sokan, 
mert nem engedek az elképze
léseimből, a meggyőződésem
ből. Én sohasem akartam el
szakadni a kétkezi munkások
tól. Ezért nem lettem téesz

elnök és szb-titkár sem. Ami
kor Szolnokra jöttem, két évig 
szinte beteg voltam a honvágy
tól, hiányzott a mezőgazdaság, 
a tavaszi földek illata, a szőke 
búzatáblák. Küldték a levele
ket a téeszből, hogy menjek 
vissz·a, mert nekem ott a he
lyem. Nem mentem. Egyre erő
sebb szálak kötöttek a vasút
hoz, gyökeret eresztettem ... 
Pedig borzasztóan nehéz éve
ket éltem át. A mozdonyon 
havonta 240 órát tüzeltem, és 
vagy kétszázat dolgoztam a 
közösségért. Néha csak három
négy órát aludtam. Kikészül
tek az idegeim, remeg a kezem 
és a szemem is gyengül. Még
sem bántam meg semmit! Nem 
félek a nyugdíjtól sem. Egy 
évig biztosan pihenek majd, de 
utána ... A közélet áramkörei
től úgysem lehet elszakadni. A 
mozdonyvezetők fanatikus em
berek, megszállottak. Csak az 
tudja, érti ezt, aki közöttük él. 
De most már búcsúzom, mert 
estére szolgálatba megyek. 
Előtte mindig alszom egy-két 
órát. 

Kaszala Sándor 
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A lakásjuttatás ú:J reQdszere ,s.) 

Kedvezmények, kölcsönök lakásépítőknek 
Az ország lakásállományá- vonatkoznak. Altalán�� s�!i- .. A �unkáltató által nyújtott 

nak mintegy kétharmada je- bály, hogy munkáitatoi kol- kolcson után az OTP a dolgo
l 1 • él • t 1 "d ban csön csak lakásépítéshez és - zó terhére 1 százalékos kezeléen eg is 

�ft
m 

Y{ á
u � tkás- egyes jogszabályi kivételektől si költséget számít fel. Ezt a :7a�,, �z a a�po g_ r_o a _ eltekintve - új lakás vásárlá- kezelési költséget a MAV koepitesenek Jelentosege azon 'h '"th tó Ide k'vánko- rábban minden esetben átvál-ban tovább nő Az állam a sa oz nyu3 a · 1 . 

· 1 k' , 'té t t'"bbek k'"- zik annak megjegyzése, hogy lalta, most akkor vállalJa át, n:,;agan a �epi � . 0. 0 nem lehet munkáltatói támo- ha a kérelmező törzsgárdatag zott a szoc1álpoh hka1 kedvez-
tá t , ·t . • •· 1 t (la- és házastársa is ,MAV dolgozó · k"t · t · ·vel kedvez ga s nyuJ am az epu e , m1;ny I erJesz ese ,' : kás) karbantartásához, felújí- vagy törzsgárdatag és gyerme-

f�?Yes_ ,tam��-�r5�-' 
h
l��u tásához korszerűsítéséhez, két egyedül neveli, vagy törzseJar�t:1 a ami O csonne ' or- helyreáilításához. Munkáltatói gárdatag és három, vagy annál l_eszt�i �edvezményekkel, a�ó kölcsönnel támogatható azon- több gyermeke van, vagy MAV es illete�edvezménnyel _es b ·g· 1 kás bővítése ha rendelkezése alatt álló lakást, nem utolso sorban a munkal- an a re I a , . 

t t „ t, t, 1 h t- , • k azzal a lakás legalább egy la- vagy olyan lakást ad vissza a ,0

1
1 _a

t
�?ga

l 
as �

t· 
e osegeme. kószobával bővül, vagy an- üresen, amelyen a MA V-nak sze esi eseve segi 1· nak eredményeként a kom- bérlő, vagy vevőkiválasztási 

CsaládÍ házat 
- saját eröböl 

fortja nő valamint a lakások joga áll fenn, vagy ha a -MAV 
műszaki :negosztása. Támogat- Kollektív Szerződés 61. § b) 
hatja a munkáltató a lakásvá- pontjában említett kiemelt ju
sárlást, ha a lakás értékesíté- talékra jogosító állomásfőnök -

Az építtetőnek (vásárlónak) sére a személyi tulajdonú la- ségen (üzemegységben) a c) 
a szociálpolitikai kedvezmény- .kások szervezett forgalmának pont alatt felsorolt, kiemelt 
nyel csökkentett építési költ-. szabályozásáról és pénzügyi �orgalmi jutal�k:_a j<;gosító, 
ség (eladási ár) legalább 30 feltételeiről szóló 50/1982. (X. illetve a záhonyi uZE:m1gazga
százalékával családi ház épí- 7.) RM-ÉVM sz. együttes ren- tóság területén kézi átrakó 
tése esetén 'pedig legalább 40 delet, az állampolgárok tulaj- munkakörben dolgozik. 
százalékával kell rendelkez- donában levő üresen álló csa
nie. Ez a saját erő munkáltatói ládi házak értékesítéséről szóló 
támogatással 10 százalékra, 30/1974. (XLI. 4.) PM-ÉVM sz. 
családi ház építésénél 20 szá- együttes rendelet, valamint a 

zalékra csökkenhet. Saját erő- szociális követelményeknek 
ként nemcsak a készpénzt kell meg nem felelő telepek felszá
figyelembe venni, hanem a molásáról szóló 2f.1965, (II. 18.) 
részben vagy egészben házila- ÉM -PM sz. egyuttes rendelet 
gos kivitelezésnél az elvégzett, alapjá_1: ke�l s?.r. . . vagy vállalt saját munkát, va- • Vég1fl kolcson�. ?'-1JUJthat a 
lamint a helyszínen tárolt, il- munka_ltató _ az onalló, _la��st 
letőleg megrendelt és kifize- eredmen'l!e:;o _e7;t�letraepites
tett, de még le nem szállított he_z, tetoterbe�i�S�f?Z, vala-
építési anyagokat is. mint nem lakas cel3ara szol-

. , · ·k · k d gáló helyiségnek lakássá tör-A szoc1alpohtJ a1 e vez- t, - 't lak't , , h t k" t t mény összege gyermekenként e_no .. a a 1 asa oz, e m � 
30 ezer forint, más eltartott nelkul arra , ho_gy _ az_t a tu�aJ
családtagok után pedig 20 ezer donos vag� a ��lo .:'eg�zt�h; 
forint. A szociálpolitikai ked- A _ munkaltat01 kolcson iran
vezmény megilleti a családi ti, kerelmet az erre rendszer�
ház építtetőit is. Lakás építé- s1tett nyomtatvány f;�has�na
se, új lakás vásárlása és az lásával lehet benyuJt�n�. A 
OTP útján újraértékesítésre nyomtatván)'.'0ka: � ".asu�a��o-
k ·· 1- l k · k ásá 1 · • mások árupenztára1 arus1tJák. eru o a aso v r asa soran A k't··1t··tt tat , t · ·1 l't'k · k d · 1 o o nyom vany a 
a szoe1a po 1 1 a1 e vezmeny, d 1 ó "át lgálat" r kedvezményes kamatozású ? go_z , a_ saJ .. szo . 1 �-
OTP kölcsön, bankkölcsön és noksegenel n)'.'uJthatJa �- �s 
munkáltatói támogatás egy- a?�oz ��to!n.1 kell a _ lakasey1-

. • , h - tési (vasarlas1) formara elo1rt szerre is i�enyb_e ve _
eto. mellékleteket. A szükséges fel-� hosszu leJá:a!(i, kedv�_z- világosítást a szolgálati főnök,., 

m�nyes. kamatozasu ?TP �ol- ségen, vagy a vasútigazgatóság 
�on ut�;1 a ka m_a� é_y1 3 szaza- munkaügyi és szociális ellátálek, a to:lesztés1 1do 35 év._� si osztályán megadják, ezért k�dv:_zm�nyes kam�t?zas1; célszerűbb előzetesen tájékozkol�on_ osszeg�t . az ep_itteto tatást ,kérni. Támogatásban ré(vásarlo) csaladJának letszá- szesíteni csak a MA V-val mához és vagyoni helyzetéhez munkaviszonyban álló dolgoigazodóan állapítják meg. A zót lehet kedvezményes kamatozású Kölcsö� annak nyújtható, kölcsön összegén felül - leg-

aki a MA V-nál 2 éves megszafeljebb 15 évi törlesztéssel és kítás nélküli munkaviszonnyal 
nagyobb kamatterhekkel rendelkezik (ennek hiánya esebankikölcsönt is lehet .kérni. tén azonban felmentést lehet Nem vitás, hogy a lakásépítés adni). Nem áll büntetőbírói (vásárlás) pénzügyi feltételei vagy fegyelmi eljárás, ililetve kedvezőbbek, ha ahhoz a mun- - b - 'tél tf káltató szerv támogatást nyújt. jogeros ünteto 1 et vagy e-

gyelmi határozat hatálya alatt. Ilyen támogatással azok is vál- Az építési (vásárlási,) formára lalkozhatnak lakásproblémá- előírt saját erővel rendelkezik 
juk önerőből való megoldásá- (vagy a kért munkáltatói tára, akik enélkül erre nem len- mogatás engedélyezése esetén nének képesek. rendelkezni fog). A MAV köl

ltlunkáltatÓÍ csön törlesztési feltételeit tel
jesíteni tudja, vagy szerződés
ben vállalja , hogy a MAV-val 
fennálló munkaviszonyát 10 
éven belül nem szünteti meg. 

A. kötelezettség 
megszegése ... 

A részesedési alapból nyúj
tott, vissza nem térítendő tá
mogatás megszűnt. Vissza nem 

térítendő támogatást most -
az OTP kezelési költség átvál
lalásának eseteiben - ugyan
csak a lakásépítési alapból le
het nyújtani akkor, ha a dol
gozó szerződésben vállalja, 
hogy munkaviszonyát a 
nyugdíjazás esetét kivéve -
15 éven belül nem szünteti 
meg. A nyújtott támogatás ter
mészetétől függően a MÁV a 
dolgozóval megállapodást köt. 
Ebben a megállapodásban kell 
rögzíteni többek között azt is, 
hogy milyen következménye
ket von maga után, ha a dol
gozó a rá háruló kötelezettsé
gét nem teljesíti. A vállalt 
kötelezettségek nem teljesítése 
esetén a MAV az általa nyúj
tott kölcsön még ki nem 

egyenlített összegét, a vissza 
nem térítendő támogatásként 
nyújtott összeget (vagy ha 

ilyen volt, a dolgozó helyett 
megfizetett lakáshasználatba
vételi díj összegét) egy összeg
ben visszaköveteli és 5 száza
lékos kamatot is felszámít. 

1983. január l-től a bérlő-, 
metve vevőkiválasztási jog 
megszerzéséért a tanácsnak át
adott összeg is áthárítható a 
vállalt kötelezettségét megsze
gő dolgozóra. A 'MA V az ilyen 
címen áthárítható összeg felső 
ha.tárát 200 ezer forintban ha
tározta meg. Az említett tá
moga.táso.n kívül a MA V szer
számok és munkagépek köl
csönzésével, használt és bon
tásból származó anyagok érté
kesítésével, vasúti fuvardíj
kedvezménnyel és kedvezmé
nyes fuvardíjtétel mellett gép
kocsival. történő fuvarozással 
is segíti dolgozóinak a lakás
építést. 

Nem válogattak, elvittek minden mo1dítható ni: 

6/őzeles lelarlózlalásban 
a hatvani ronalloszlogalók 

Tavaly, december 2-án ér
kezett a MA V bejelentése: is
meretlen tettesek sorozatban 
vagonokat törtek fel és dézs
máltak meg. A rendőrségi vizs
gálat először csak ott kezd� 
dött, ahová - célállomásként 
- megérkezett a szerelvény, s 
ahol a plombákat .felnyitva 
észlelték a bűncselekményt. 
Csakhogy a helyi nyomozások 
nem sok sikerrel jártak. 

Új szálakat kellett hát ke
resni a rendőrségnek, s ezt -
egyebek között - egy marék
nyi repcefűnek is köszönhet
ték. Történt ugyanis, hogy 
az egyik betört oldalú vagon 

rését repcefűvel tömték be a 
dézsmálás után a tettesek. A 
nyomozók és a vasúti rendé
szek - akikből meglehetősen 
kevés van Nógrád, Heves, 
Pest és Szolnok megyét érintő 
hatalmas területen - végig- � 
jártak minden állomást, átvizs- --",Jfflll 
gáltak minden gurítót, rende
zőt, tolatóhelyet. S repcefüvet 
csak Hatvanban találtak. A 
több irányban végzett egyide
jű kutató és felderítő tevé
kenység csakMm három hónap 
után hozta meg az eredmé
nyét: ekkor bizonyosodott be, 
hogy a hatvani állomáson kell 
keresni a tetteseket. Annál is 
inkább, mert az utóbbi időben 
140 vagon feltöréséről kaptak 
jelentést a rendőrök, s ezek a 
vagonok áthaladtak Hatvanon. 

Az eredményes adatgyűjtés 
és az időközben megszervezett 
figyelőszolgálat támpontot 
adott arra, hogy Fazekas Ár
pád r. főtörzsőrmester, az állo
máson szolgálatot teljesítő kör
zeti megbízott - alapos gya

Akár egy bazárban ... 

Mészáros Ferenc 52 éves turai 
lakos 248 ezer forint értékű 
kárt okozott: előzetes letartóz
tatásban várja a bírósági tár
gyalást. Nánási József gurítós 

és Debrei Imre kocsirendező 
közösen, illetve Mészárossal 
együttműködve több mint 400 
ezer forint értékű árut lopott. 

Szabó Sándor 

nú miatt - házkutatást tartson.�------------------------
az egy szolgálati „turban" dol
gozó vasutasok lakásán. Ezek 
során az egyik helyen a szőlő
présből autóbuszhoz való 
ködlámpák, AGIP-olajok, 
pezsgők, Ararát konyakok ke
rültek elő, máshol cipők, vil
lanymotorral egybeépített 
szivattyúk, csiszolt poharak, 
varrógépek. És a fészerben: 
37 plomba, vagyis vasúti ko
csizár ... Ez azért fontos, mert 
ezek segítségével fedezték a lo
pásaikat. A leszakított eredeti 
plombák helyett mindig olyat 
ra;ktak fel, amely a feladó, il
letve a célállomás között levő 
valamelyik vasútállomás ne
vét tartalmazta. lgy próbál
ták elterelni a gyanút Hatvan 
állomásról. 

Az ügyben szereplő vasuta
sok nem voltak válogatósak. 
Elvittek mindent, ami csak a 
kezük ügyébe került: italt, ér
tékes - de a számukra sem
mire sem használható - mű
szereket, képmagnót, sportme
legítőket, cigarettát, bűvös 
kockát, kerámiát, üvegárukat 
és még sorolhatnánk. 

Az albertirsai vasutasok 
túlteljesítették a tervet 

Albertirsa a Budapest-Ceg
léd fővonal középállomása. Ez 
az ország egyik legleterheltebb 
vonalrésze. Naponta mintegy 
hétezer ember utazik innen, 
többségük a főváros felé. Eb
ből körülbelül háromezeröt
száz vasutas. A személyszállí
tásból adódó évi bevételük 
meghaladja a húszmillió fo
rintot. A tavalyi tervet százkét 
százalékra teljesítették. Napon
ta öt pár személyvonat induló
és végállomása Albertirsa. A 
szerelvények takarítását is 
helyben végzik. 

Évente kétszáz rakott teher
kocsi indul innen. A legna
gyobb fuvaroztató a Micsurin 

Tsz és a Monori Allami Gaz
daság. Kiszolgálás szempont
jából ide tartozik az OVIT Al
bertirsa-Vinyica távvezeték
szakaszának alállomása. Nekik 
nagyraksúlyú, különleges ko
csikat kell biztosítani. 

másfőnök. - úticélja: Len
gyelország, NDK, Jugoszlávia, 
Olaszország. Most ősszel száz
tíz vagon alma ment az oszt
rákokna.k. Itt rakodik az Or• 
szágos Magtisztító Vállalat, 
amely habtól madáreledelig 
mindent exportál, még Közel
Keletre is. Leadásban két 
TÜZÉP - az albertirsai és a 
dánszen tmiklósi - érdekelt el
sősorban. Havonta mintegy 
száz kocsi érkezik szénnel, épí
tőanyaggal megr<!kva. 

Az állomáson a szükséges 32 
vasutas helyett csak 29-en van
nak. Hiányzik egy váltókezelő, 
egy szolgálattevő, és egy so
rompókezelő. 

Ismeretes, hogy 1983. január 
l-től megváltozt;a,k a lakásépí
tés munkáltatói támogatásának 
szabályai. A változást a 'MAV 
is követte. A saját otthon meg
teremtéséhez a dolgozók leg
gyakrabban a munkáltatói 
kölcsönt veszik igénybe, ezért 
elsősorban azokat a szabályo
kat ismertetjük, amelyek a 
MA V-kölcsön igénybevételére 

Szerződésszegésnek minősül ----------------------------------------------------azonban az, ha a dolgozó a.-

Dr. Garay Zoltán 

A hatvani vagonfosztogatók 
ügyében a rendőrség lezárta a 

vizsgálatot, amely szerint az 
általuk okozott kár 7 38 ezer 
500 forint. A tettesek közül 

- Sajnos a szociális hely
zet nagyon rossz - folytatja 
az állomásfőnök. - Még azt 
sem tudtuk elérni, hogy külön 
szolgálati vécéjük legyen a 
dolgozóknak. Az állomásépü
let helyiségeiből sikerült egy 
öltözőt kialakítani, de meleg
víz már nincs. Azt mondták 
várjunk türelemmel ... T. Z. 

- Az áruk zöme gyümölcs, 
amelyet exportra küldenek -
mondja Lebanov Károly állo-

munkaviszonyt - a nyugdíja
zás esetét kivéve - bármely 
okból megszünteti. A MA V a 
szociálpolitikai kedvezmény 
összegével csökkentett építési 
költség (lakásár) 30 százalé
káig nyújthat munkáltatói 
kölcsönt. 

Kisteleki hétköznapok 
Szegedről a fővárosba utaz• 

va a gyorsvonat legelőször 
Kisteleken áll meg. A vonat
ról leszálló utast tiszta, rende
zett, tavasztól késő őszig virá
gosított állomás fogadja. E kis 
középállomáson sok teendőjük 
van a vasutasoknak. 

Feladási áruforgalmuk éven
te 27-28 ezer tonna. Ennek 
több mint 70 százalékát az or
szághatárokon túlra küldik. 
Egyik legjelentősebb feladójuk 
a Felgyői Allami Gazdaság 1e
velényi üzemegysége, amely
nek feldolgozó- és szárító
üzemében többek között kuko
rica-, fű- és lucernapelletet ál
lítanak elő. Az állatok takar
mányozására szolgáló pelletből 
évente 8-10 ezer tonnányit 
küldenek exportra. A Gabo
nafelvásárló és Malomipari 
Vállalat búzát és más ter
ményt, a DEF AG fakülde
ményt, a Tejipari Vállalat sajt
üzeme speciális dobozolású 
sajtot ad fel. A tsz-ek közül az 
egyik legnagyobb gazdasága a 
pusztaszeri Hét Vezér Tsz-nek 

van, amely a közelmúltban be
indult zöldségszárítójában pet
rezselymet, zöldséget dolgoz 
fel és küld a holland és a svéd 
megrendelőknek. 

- Valójában leadási állo
más vagyunk - mondja Kor
mány Béla állom�főnök. -
Évente 100-110 ezer tonna 
árut fogadunk. Legnagyobb 
partnerünk az AFOR, amely
nek iparvágányára tavaly több 
mint 61 ezer tonna gázolaj- és 
más ásványolajtermék érke
zett. Az üzem két műszakban, 
10-12 tankautóval hordja az 
üzemanyagot a környező tele
pülésekre, és a benzinkutak
hoz. Allomásunk vonzáskörze
tébe több település és hét ter
melőszövetkezet tartozik. 

A kisteleki vasutasok a sa
ját elegyükön kívül itt soroz
zák ki a vonatokból Csengele, 
Balástya és Szatymaz állomá
sok kocsijait, amit rendeznek, 
és tovább küldenek, A három 
említett állomás kocsijainak 
gyűjtése, rendezése többletfel
adatot ró a kistelekiekre. G. J. 

Rablótámadás a pálya udvaron 
A fővárosi teherpályaudva

ron csendes volt az este. Meg
érkezett a váltás. Fehér Sán
dor tolatásvezető munkatársai
val együtt átöltözött, majd 
megtartották. a szokásos terep
szemlét, számbavették a ren
dezésre váró szerelvényeket. A 
hildeg januári estén mínusz 18 
fokot mutatott a hőmérő. A 
pályaudvaron levő munkás
szállóból vidám társaság sie
tett ki és a vágányok között 
igyekezett a villamosmegálló
ba. A tolatócsa.pat tagjai irigy
kedve néztek utánuk, ,mert 
tudták, hogy T. G. névnapját 
mennek ünnepelni a közeli 
vendéglőbe. 

- Szívesen cserélnék velük 
- jegyezte meg az egyik ko-
csirendező. 

- Neked is lesz névnapod, 
s akkor meg mi ünneplünk. ha 
meghívsz bennün7cet - szólt 
vigasztalóan Fehér Sándor. 
Közben megérkezett az M-44-
es tolatómozdony, kezdődhetett 
a munka. A kis jelzőzászlók 
,kibomlottak a kezekben. Csat
tantak az ütközők. csikorog
tak a félktuskók, és néha sZOl
gála ti utasítást recsegett a 
hangszóró. 

Eközben a vendéglőben ifn
neplő kis társaság sűrűn koc
cintgiatott kollégájuk egész.sé
giére. T. G. gavallér volt ezen 

az estén. Egymás után kérte a 

finom italokat. A mögöttük le
vő asztalnál egy fekete hajú, 
tagbaszakadt férfi ült. Széles 
pofacsontja vastag húsos aj
ka, lapos orra, mogorva kifeje
zést kölcsönzött az arcának. 
Felkeltette figyelmét a gond
talanul szóraloozó társaság. 

- Gyerekek!' Mennünk kel
lene! Reggel dolgozni kell! -
szólt valaki. Az ünnepelt tar
tóztatta még a barátait, de 
nem sok sikerrel. Hívta hát a 
pincért. Hanyag eleganciával 
húzott elő zsebéből egy köteg 
ötszázast. ötven forint borra
valót adott a pillloérnek, aztán 
mindannyian elindultak A fe
kete hajú férfi is készülődött. 

A társaság ,tagj,aii az utcán 

elbúcsúztak T. G.-től, mer.t 
csak ő lakott a munlkásszállón, 
a többiek másfelé mente!k. T. 
G. érezte, hogy a lfejébe szállt 
az ital Mélyeket �élegezve 

szippantotta be a hideg leve
gőt, de �g így is zúgott a fe
je. A lábai is nehezen engedel
meskedtek. Amikor a pálya
udvar öllödik vágányához ért, 
észrevette, hogy iköveti valaki. 
Arnyéka elórevetült a földön. 
Mielőtt az;on.'baa megfordulha
tott volna, erős ütést érzett a 
tarkóján, aztán minden elsöté
tült el6tte. 

Fehé,,. &indof' csapata eklkor 
már a másodiik uerelvényt ál-

lította össze. Ke.1.lii!k, lábuk fá
zott, arcukat pirosra csípte a 
hideg. 

- Még két kocsit összekap
csolunk, aztán megyünk mele
gedni - mondta egyikük. 
Jólesik majd a forró tea. 

A tolatásvezető éppen az 
utolsó kocsit alklarta a szerel
vényire aikasztani, amikor tá
volabb, térdelő alakot !fedezett 
fel, amint egy a földön fekvő 
ember fölé hajolva a zsebében 
kotorász. Megállj jelzést adott 
a moz..clonyvezetőnek, aztán 
gyorsan a férfi felé indult, de 

az, látva, hogy tetten érték, 
futáSIIlak eredt. Fehér Sándor 
lehajolt a fekvő férfihez. Ak
kor ismerte fel a vérző fejű 
T. G.-t. Piflanatok alatt kel
lett döntenie. Odaihívta a töb
bieket a sebesültJhöz, ő pedig 
a közben már egérutat nyert 
férfi után rohant. Az idegen 
át&7.ialadt az úttesten, és már 
majdnem eltűnt üldözője sze
me elől, amiikor Fehér megpil
lantott egy taxit. Leintette és 
gyorsan bevágódott a kocsiba. 
A támadó ezt nem vette ész
re. Arra gondolt, hogy leráz
ta üldözőjét, és megnyugodva 
ballagott egy mellékutcába. A 
taxi •lassan követte, majd Mr
telen elébe kanyarodott. Fehér 
SándOf' kdugrott a kocsiból, 
mire a fekete hajú, rossz ikül
sejd férfi egy !kapualjba, pró-

bált menekülni. A tolatásve
zető azonban fürgébb volt, és 
elállta az útját. 

- No, koma, most már 
nincs menekvés! - mondta 
ingerülten. 

IAz idegen azonban nem ad
ta fel könnyen. Ökölbe szorí
tott kézzel támadott. Fehér 
Sándor SiZámitott az ellenállás
ra. Vi1lámgyors mozdulattal 
megragadta a támadó karját 
és há!tracsavarta, másik ke
zével pedig a nyakát szorítot
ta le. Mozdulni sem bírt a rab
ló, csak otehetetlenül szitkozó
dott. A taxis köziben URH-n 
értesít�te a rendőrséget. 

- Engedj el! Neked adom a 
dohányt! - könyörgött a bú
nöw, de Fehér erősen tartotta. 
Csak akkor lazított a szorítá
son, amikor a rendőrök meg
érkeztek. Az !beletörődött a 

sorsába, hiszen látta, most 
már végképpen nincs menek
vés. A rendőrök felszólítására 
engedelmesen rakosgatta ki 
zsebének tar1lailmát a ház előt
ti lépcsőre. Előkerült egy kö
teg ötszázas bailikó is. A tá
madó csukll.óján ihaanarosan 
kattant a bild.ncs. 

Amikor Fehér visszatért 
kollégái közé, T. G.-t már el
szállította a mentő. A ·kis csa
pat bement a melegedőbe, és 
körülülte az asmailt. iHaµga,ta
gon szürcsölték a forró teát. 
A tolatáS'Vezetó szólalt meg 
először: 

- Ugye, fiúk, nem is volt 
ma olyan h4deg? ! 

Séra Sándor 
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AZ ÁPRILISI tlLÉSEN 

A központi vezetőség elé kerül 
a müvelődési intézmények helyzete 

Szakszervezetünk vezetö 
testületei az elmúlt években 
rendszeresen foglalkoztak a 
múvelödési otthonok helyze
tét és munkáját érintö kérdé
sekkel. A művelódési intéz
mények személyi, tárgyi, 
anyagi feltételeiröl, tartalmi 
munkájáról és irányításuk 
helyzetéról szóló átfogó jelen
t.ést azonban legutóbb 1978-
ban tárgyalt az elnökség. Az 
tntézmén11ek hel11zete most a 
központi vezetöség áprilisi 
ülésének napiren.djére kerül. 
Mi .indokolja ezt? 

Első helyen kell említeni, 
hogy a SZOT elnöksége 1982. 
január l-től a szakszervezeti, 
valamint az üzemi, vállalati 
múvelódési intézmények irá
nyítását, ellenörzését, tartal
mi és pénzügyi szempontból 
egyaránt az ágazati szakszer-

. vezetek központi vezetőségé
nek a hatáskörébe utalta. 
Szakszervezetünk fenntartá
sában jelenleg 24 önálló költ
ségvetéssel gazdálkodó mű-

. velódési otthon működik. 
A népgazdaság és a vasút 

nehéz anyagi helyzete miatt 
is szükségessé vált - többek 
között a közművelódési 
munka, ezen belül a művelö
dési otthonok szerepének, te
vékenységének és további 

feladataiknak az átértékelése. 
Az elmúlt öt évben az intéz
mények támogatása reál . ér
tékben lényegesen nem válto
zott, 1983•ban azonban forint 
összegben is jelentösen csök
kent: az állami támogatás 
11,2 százalékkal, a vasutas
szakszeroezet támogatása 
minteg11 20 százalékkal. Ez 
önmagában is indokolja az 
átértékelést. 

Mint ismeretes, a szakszer
vezeti irányítás alatt álló 
művelődési intézmények fő 
feladata, hogy rugalmasab
ban alkalmazkodjanak a vál
lalati, üzemi, alapszervezeti 
igényekhez, körülményekhez 
és a gazdálkodás feltételei
hez. Támogassák a szak.szer
vezetek termelést segítő, a 
munkahelyi demokratizmust 
fejlesztó, érdekvédelmi és ér
dekképviseleti tevékenységét. 
Mindezt csak következetes 
irányítással, és a helyi törek
véseknek tág teret adó mód
szertani segítségadással lehet 
megvalósítani. 

A központi vezetóség elé 
kerüló jelentés átfogó képet 
ad a művelódési intézmények 
helyzetéról, a személyi és tár
gyi feltételekről, látogatottsá
gukról, gazdálkodásuk tarta
lékairól. Ugyanakkor a jövő 

feladatait is meghatározza. 
Eszerint intézményeinknek 
jobban kell építeni a vasutas 
dolgozók művelődési igényei
re. A munkahelyi gazdasági, 
poJitlkai és művelődési fel
adatok hatékonyabb segítése 
érdekében cé1szerúbben kell 
felhasználni a művelődési 
otthonokban rendelkezésre ál
ló személyi és tárgyi feltéte
leket. Szakszervezetünk a ;ö
vöben csak differenciáltan 
tudja biztosítani az anyagi tá
mogatásokat. A differenciálás 
a vasutas művelődési igények, 
a kiemelt tartalmi, műveló
dési feladatok, va'1amirnt az in
tézmények sajátos helyzeté
nek figyelembe vételével tör
ténik. Szorgalmazni kell az 
intézmények közös fenntar
tásba vételét a tanácsoknál és 
más vállalatoknál, s emelni 
kell a saját bevételek ará
nyát. Javítani kell a köz.ponti, 
a közép- és az alapszerveze
tek irányító tevékenységének 
színvonalát. Az intézmények
ben a jelenleginél demokrati
kusabb vezetést kell -megva

lósítani. 
A kulturális, agitációs pro

paganda és sportosztály je
lentése bizonyára jó alapot 
biztosít majd a vitához. 
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Fazekas Lajos 

EZ A FÉNY ... 

Ez a fény már tavaszt-ígérő. 
Remén11ünk - bár lehet - korai még. 
De ez a fény tavaszt-igézön 
pirosítja az arcok hó-színét! - - -

A virradatban mozdul az élet, 
- szinte látom a Föld mozdulatát, 
mikor világosodnak a völgyek, -
s emelkednek a fén11 felé a fák! - - -

Remegő ágak közt havat hord a szél. 
S mégis - a rügyek már készülödnek, 
hogy kirobbantsák üde zöldjüket 
s beborítsák a földet! 

Madár János 

SÜRGÖNY 

Kattognak 
száműzetéseim vonatkerekei, 
eg11etlen nap 
elég lenne a nyárhoz, 
csak szólhatnék véled 
igazul. Hibátlan egek 
kék-an11anyelvén, 
földnevelö génütememre 
megmozdulna 
a Rima-csönd-ének. 

Néme 'h István 

INTEGETÓKRE 

Azok a vasárnapi 
zsúfolt gyorsvonatok 
ahol fe.nnakad egy-két arc 
szememen, 
azok a vasárnapi 
integetések, 
ahoJ, nekem nem integetnek 
valahogy őszt hoz 
nem szomorút 
csak suhanó 
énekálmú valóságot 
és ef/'1/ kicsit didergek. 

Kiállítás 

Érdekes kezdeményezés 
színhelye volt Püspökladány
ban az épület- és hídfenntartó 
főnökség IV. számú épít-ésve
zetöségének oktatóterme. Itt 
rendezték meg ugyanis ifj. Pa
pi Lajos amatör fotóművész 
kiállítását; amelyet Zsoldos 
István nyugalmazott gimnáziu
mi tanár nyitott meg. 

Ifj. Papi Lajos a szolnoki 
járműjavító üzem géplakatosa. 
A fotózás alapismereteit a kis
újszállási fotószakkörben sajá
tította el. Művészi látásmódjá
nak kialakulására hatással 
volt a híres szobrász édesapa 
munkásságá. Témái színesek, 
sokoldalúak. A kiállítás közön
ségére a cigány sorozat és az 
édesapja műtermében elkapott 
érdekes művészportrék voltak 
különösen nagy hatással. 

A kiállítás az l!:HF IV. szá
mú építésvezetőségének kez
deményezésére jött létre. 
örömmel támogatta az ötletet 
az üzemi művelődési bizottság 
és a szakszervezeti bizottság 
is. Fáradozásuk nem volt hiá
ba való. 

Sz�erseny lesz az idén 
Budapesten, mé.gJhozzá nem is 
akármilyen vetélkedő - a te
remtés büszke koronái mérik 
össze szépségüket, hogy szak
avatott zsüri döntse el: mely-i
kük a szépek szépe. S miivel 
hogy lal:xia.rugásról sz.ó sem 

_ esi,k ez alikalommal, feltehető
leg megtelik. a hajdani arainy
csaipat fénykorában emelt 
Néps,tadion - e patinás in
tézmény lesz ugyanis a nagy 
érdeklödéssel várt, nemzetkö
zi erőpróba színhelye. Már az 

;;11111·11111111111111111111111111111111·,1111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111.1111111111111111111111m ókori görögök is tudták, hogy 
a sport és a szépség édestest-
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vérek, indokolt hát, hogy 
sportpályán vonultassuk fel 
szép fiaink legszebbjeit, majd 
koronázzuk királlyá a i,egszeb
bek legszebbikét, miként az 
ilyenkor dukál. A Duna jege 
helyett a stadion zöld .gyepén 
vá1asztunk uralkodót, aki nem 
biztos, hogy bölcs lesz, az sem 
aranyszabály, hogy igazságos, 
de legalább szép. S � is vala
mi! 

Az elózmqnyekihez ta,rtozLk: 
SZJÓ esett arról is, hogy bika
viadalt rendezzenek a sokat 
tapasztalrt pesti arénában, ám 
a megvalósítás hármas aka
dályba ütközött. Elá6zör : a, ho
ni bikák előképzettsége nem 
a-Lloawmas arra, hogy dúlV'a
fúliva rOOllanjana:k a vörös ken
dővel táncoló torreádorra. Má
sodsmr: a k,üllföldi bikák im
portálása kemény valutát kí
vánna, márpedig a,z import
kor.lá tozás esztendeilben s11ilk
ségeseb b berendezésre sem-re
lik, mint bikára. Hannadsmr: 
a honi állatvwók nem járul
tak hozzá, hogy tízezrek oe
me láttára, magyar földön, 

A vonat a müvelődési házhoz visz 
Természetesen az autóbusz 

is, de a vasutasoknak a vonat 
kedvezóbb. A Landler Jenó 
járműjavító üzem dolgozóinak 
pedig kényelmes is. Hiszen 
helyben van minden kedvtöl
tésre, szórakozásra alkalmas 
lehetóség, amelyet a vasutasok 
művelódési háza h06Szú évek 
óta biztosít. Hány éve is? Pon
tosan huszonkét esztendeje. A 

házat 1961. április 29-én adták 
át rendeltetésének. Azóta 
gyarapodott az intézmény. 
Nemrégiben új színházterem
mel bóvítették, amelyben a 
rendszeres filmvetítésen ,kívül, 
gazdag irodalmi műsorokat is 
szerveznek. 

Lépést tartani 
az igényekkel 

Sándor Géza, a művelödési 
ház igazgatója és kis létszámú 
apparátusa mindent megtesz, 
hogy a vasutasok művelödési 
igényeivel lépést tartson és 
azokat tovább fejlessze. Ez 
utóbbi persze nemcsak rajtuk 
múlik, hiszen a pénzügyi léhe
töségek korlátot szabnak az 
elképzeléseknek. Ennek elle
nére a Landler Jenö jármű
javító üzem dolgozói hosszú 
évek óta tapasztalhatják a mű
velődési ház emberközelségét 
-� azt az igyekezetet, amellyel 
szab:id idejük hasznos eltölté-
5.§t segítik. 

Az üzem létszáma ezerhá
romszáz. 1Ebből ezernél is több 
a fizikai munkás. A nők két
százan, a harminc éven aluli 
fiatalok pedig csaknem két
százötvenen vannak. Nyolc
százhúszan bejárók. Az üzem
ben 113 szocialista brigád dol
gozik, 1100 taggal. 

A járműjavító üzem dolgo
zóinak összetételéböl ,'.{övetke
zik, hogy a művelődési ház 
tevékenységén�k középpontjá
ban a munkásművelődés segí
tése áll. Ennek érdekében 22 
év alatt sok hasznosat csele
kedtek. A régmúlt idők helyett 
maradjunk az 1982-es eszten
dönél. Annál is inkább, mert a 
járműjavító üzem szakszerve
zeti bizottsága februárban az 
elözö év mun�ájáról számol
tatta be a művelödési ház 
igazgatóját. 

Mit mutat a mérleg? Mutat
ja például hogy sajátos eszkö
zeikkel segítették a termelő
munkát. Kétéves sikertelen 
próbálkozás után megalakítot
ták az újítók klu.-bját, ahol élet
képes társadalmi vezetóséget 
választottak. A műszaki klub 
is jól működik. Az üzem dol
gozóinak tanulását az általá
nos iskola VII-VIIII., a szak
középiskola 11-111., valamint 

ki1hooldi pengével ledöd:jenek 
akármilyen nemzetiségű bikát 
is. 

A fémiak.ka.l persze más a 
helyzet. El.öször: a hazai fér
fiak kiválóan helyettesitik a 
külhoni bikákat. Másodszor: 
az importfér.fia'kért sem kell 
kemény •Val-utáV'al fizetni, e 
nemzetközi vetélkedésre térí
tés .néllciil eljönnek. Harmad
SZX>r: a magyair állatvédők 
nem vedik a fér.fiakat. Báirki 
kÖ2JÜliünk kiál.lihat a stadion 
gyepére, megmutatiha-tja del
tás alakját, s szenved/heti a 
szigorú pesti szépségsz.allrer
tők giú-nyka-ca-ját nyáipic alka
ta, .a szabályostól eltéró - a 
tótósze!Jvényelk döntetlenjére 
emlékeztető - Lába és egyéb 
f.ogyatekossá�a miatt. Fel te
hát, férfitársaim, ott a he
ly(ink a zöld gyepen - ne 
töprengjünk a váirható követ
kezményeken, az igazi verse
nyéken nem a gyózelem a 
fontos, hanem a részvétel. Te
gyiünk meg mindent azért, 
hogy honi pályán honi üs.tök
re kerüljön a nemes korona! 

Nézem magam a tükörben 
és azon merengek: induljak-e? 
Miért is ne? Or,rom, fülem a 
helyén - nekem tetszik; aki 
mer, az nyer! Az ám, és ha 
megnyerem?! . . . Újabb �
rengés: lemondanék-e önkén-t 
a S7Jépségki-rályi trónról Cm
.ként azt egy korál)bi ,vilJ.ág
szépe tette, 17 órai uratkodás 
utá,n. ilyen meg amolyan 
okokra hirvatkozva), ha en
giem válalltanánaik e megtisz
telő címre. Fa.rkessmmet .né
zek önmagammal, és tis7Jta 
lelJkiisrnerebem azt sugadlja.: 
semmi sem indokolná az ön-

a gimnaz1um 1-111. osztályai
nak beindításával segítették. 
1976-tól az általános iskola ki
helyezett tagozatán az üzem 
115 dolgozója fejezte be a 
nyolc osztályt. A gimnázium 
intenzív kihelyezett tagozata 
1972 óta működik és ez idó 
alatt közel 200-an szereztek 
középiskolai végzettséget. 

Kiállítások, 
tapasztalatcserék 

A bejárók művelódése érde
kében 1982-ben az intézmény 
szocial!sta szerződést kötött a 
XV. kerületi és a veresegyhá
zi művelődési központtal. E 
szerződés alapján sikerült több 
vitás problémát rendezni és a 
vasutasok művelödésével kap
csolatos terveket megvalósíta
ni. A szerződő felek együttmű
ködésében a tapasztalatcserék 
fontos szerepet töltenek be. A 
szocialista brigádok részére 
több érdekes kiállítást is ren
deztek. !gy például a műszaki 
könyvkiállítást. • Kirchmayer 
Károly szobrászművész és Ta
vaszy Noémi grafikusművész 
ki-állítását az üzemböl ezernél 
is többen tekintették meg. 
Népszerű és sikeres volt 
Szommer József és V,eréb 
László amatór képzőművészek 
közös kiállítása is 

A művelödési ház vezetöi 
hozzáértó .figyelemmel segítik 
a klubok, szakkörök munká
ját. Legeredményesebben a tiz 
éve alakult szocialista brigád
klub működik, ahol a foglal
kozások rendszeresek, aktívak. 
Az ifjúsági klubnak ösz óta új 
vezetósége van. A fiatalok 
klubmunkáját múlt esztendő
ben többek között hátráltatta 
a pincehelyiség leromlott ál
hpota is, amelynek helyreállí
tását az idén sürgös feladat
ként tervezik. A szakmunkás
tanulók klubfoglalkozásain új 
módszereket iktattak be. Is
merkedés a könyvtárral -
címmel, közelebb viszik a ta
nulókat a betűk birodalmához. 
Kiállítások, elöadások szerve
zésével érdekesebbé, mozgal
masabbá teszik a klubéletet. A 

matematika, fizika szakkör a 
középiskolások tanulmányait 
segíti, a nyugdíjasok klubja 
pedig filmvetítésekkel, egész
ségügyi előadásokkal és szóra
koztató népzenei műsorokkal 
az idös vasutasok életét teszi 
kellemesebbé. 

A ház könyvtára külön prog
ramót jelent. Húszezer kötetes 
olvasótermével csábító lehetö
ség a művelödésre. A könyvtár 
1982-ben több rendezvénnyel 
is vonzotta a vasutasokat. Mű
szaki könyvkiállítás után - az 
ünnepi könyvhét alkalmából 
- árusítással egybekötött ki
állítást •rendeztek, majd Mol
dova Györggyel teltházas író
olvasó találkozót tartottak. 

Megalakult 
a bizalmiak klubja 

Az 1983-as esztendő ugyan
csak mozgalmas lesz. s·ándor 
Géza igazgató a járműjavító 
üzem szakszervezeti bizottsága 
elött beszámolt a termelőmun
ka segítésében, a közösségi 
klubélet erősítésében, a lakó
helyi művelődési szervekkel 
való együttműködésben és ta
pasztalatcserékben tervezett 
további erőfeszítésekröl. Új 
kezdeményezésként március
ban létrehozzák a bizalmiak 
klubját, amelynek öttagú ve
zetőségét a föbizalmiak dele
gálják. A klub foglalkozásain 
a bizalmi munka „hogyan" 
kérdéseire keresnek és adnak 
választ. A többezres lakótele
pen kísérletképpen irodalmi 
presszót alakítanak, a művelő
dési igények szolgálatában. 
Tervezik még házi antikvá
rium létrehozását is, ahol a 
járműjavító üzem dolgozói -
a pénzügyi szabályok alapján 
- eladhatnak, vásárolhatnak 
könyveket. 

A Landler Jenö járműjavító 
üzem szakszervezeti bizottsága 
úgy értékelte, hogy az 1982-es 
esztendő, valamint az idei sok
színű terv, a művelődési ház 
felelősséggel vállalt és végzett 
munkáját tükrözi. 

Pálinkás Katalin 

Gözágyból kelve diadallal 
süvít át a fák között 
Riasztva madarat, vadat. 
S kérész élete betelvén 
Fáradtan hull a tájra, 
Akár az alkonyat. 
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kéntes trónfusztást. Ama vi
lá,gszépétől eltéröen, nem sze
repeltem pornéllfilmben, há
z.aséletem makulátlan, és vé
gül 16, miért hoz2laiIJI kel-lemet
len helyzetbe azt a nagytiszte
letű zsürit, a.mely - .nem .két
lem: hossz.as vita után; azt is 
me.gkocká7Jtat0ln: néhány el
leI1S1,éivazat ellenére - engem 
talált leg:rnél-tóbbnak az e 
tisztre méltó fér.fiak közül. 

... De h·a mégis megten-
ném? Hisz' hivatkozási ala
pom tucatjával akad. Kezdem 
mindjárt a legalapvetőbbel: 
demokratLkus nézeteim nehe
zen egyeztethetők össze a ki
rályi méltósággal. Mondhat
nám persze: volt már jó király 
is, ama Duna jegén megvá
lasztott, igazsá,gos Mátyás, aki 
rang.rejtve vegyiült el a nép 
között (nevezetesen királyként 
tudósitlhatnék vasúti szerelvé
nyeilillk tisztaságáról, a jármű
ja�tó üzemek a1katreszellátá
sáról, egyes -hiN'8'ta.'lok p,azianlá
sáról, mások t:a'kla,rékosságá
ról). Igenárn, de mi van, ha az 
egyik riportala,eyom felismer, 
és elterjeszti rólam, hogy szé
píteni akarom a valóságot? 

Sutba hát a koronával! Le 
velem! Lemondok . . . aziaz

hom felmentésemet •kérem. 
Ehhez persze valamilyen ,nyo
mós érv is kell, csupán akkor 
jeleooet meg a tfsztes közle
mény, mis1.e.rLnt: ,,F. T.-t saját 
kéresére - érdemei elisrne
ll"ése mellett - s7JépségkidJ.yi 
megbízatása alól felmentet
ték". Ezt követően még át
venném az ilyenkor járó ma
gas ki.tüntetést, és mehetek 
S7Jépségeinh!ii"ével ... 

. �. Ám mi van akkor, ha a 

döntésre illetékesek masként 
vélekednek? Ha megpróbál
nak meggyőzni, hogy bár van 
nálam szebb szép is e honban, 
de emilyen meg amolyan meg
gondolásból, most és itt, én 
üthetem meg mindenki szá
mára legmegnyugt.atóbb mó
don a szépségkirácy,i trónt. 
Mert A. B. szép ugyan - de 
a füle! A füle mögött van va
lami ... C. D. vi.tathatatlanul 
nagyon sz.ép - de az orra! 0 
mindenért megorrol; jaj az 
uóvarnak, ha ilyen uralkodója 
lenne ... E. F. pedig? !Nos 
igen, ó szép. Gazember, a:ki az 
ellenkezőjét álLítja - de a 
könyöke! Szépsé-glti.rálykén-t 
addig könyökölnie, amíg a ki
r,ályok királyává nem koro
náznák. 

•E�l szemben ugye én ... 
A fülemmel, az orrommal, a 
könyökömmel semmi baj. 
Hogy a szépséghez e három 
kecses testrész kevés? Annyi 
baj, csak ne legyek kishitű: 
majd belejövök. Kiitartó .igye
kezetbe!, szorgalmas akarás
sal, a munkatársak segítő tá
mogatásával. A mi humanista 
világunkban a szépség h.iáinya 
nem jelentlheti hátrányt a 
szépségversenyen, ldvált' ha az 
egyéb mutait(xk vonatkozásá
ban me,gtfelelek az elvárások
nak. S gondoljak azokra is, 
akik megelőlegezve bár, de 
belém helyezték a bizalmukat. 
Akik nyílt szóval, kertelés 
nélkül máa- meg,annyiszior 
megmondták nekem, h,ogy 
sz.ép lehetek, de okos - az 
nem„ 

Köszönöm. Meggyőztek. Ma
radak. Vtvát! 

Verseey-re fel! F. T. 
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Három évtizede az élvonalban 
A közelmúltban tartotta Zá- 1 ______ _ 

Pécsen kívül nincs olyan vi- Pálvölgyi, Rabb, Heinrich, 
déki város, amely már több, Verböcziné személyében -
mint három évtizede elsőosz- szinte mindig adtak verseny
tályú női és férfi kosárlabda- zőt a magyar válogatottnak. 
csapattal büszkélkedhet. A ha- (Sajnos azonban éppen az em
zai kosárlabdázás fellegvárá- lített válogatott játékosok 
ban, Pécsett, a Pécsi VSK -női nagy részének Budapestre való 
és férfi kosárlabdázói 1947 óta távozása akadályozta a még 
NB I-esek. E két csapat eredményesebb bajnoki sze
nemcsak Baranya megye, ha- replést.) 
nem egész Dél-Dunántúl élC1Sa- Jelenleg a női csapatban -
patát jelenti, valamint egye- Hollós, Sztojkovics, Balázs 
c:iüli elsőosztályú vasutascsapat személyében - ismét vannak 
is az országban. válogatott kerettagok, sőt Hol-

Mindkét csapat szereplése lás Anna már állandó tagja a 
megfelel az elvárásoknak. Leg- válogatottnak. 
többször a bajnoki táblázat Kosárlabdában, a jó szerepközepén állnak, a legutóbbi léshez, elengedhetetlenül szükbajnokságban a női csapat a ségesek a magas játékosok. E hetedik, a férfi csapat pedig a tekintetben jelenleg a női csahatodik helyen végzett. Jelen- patban van több „fantázia", legi várható helyezéseik a mert a mezőnyhöz viszonyítva nyolcadik, illetve kilencedik sokkal jobb az átlagmagassáhelyezés. guk, mint a férfiaknak. Egyéb-A bajnokság lebonyolítási ként a két csapat között álrendje szerint a második sza- landó a riva'lizálás. Az utóbbi kaszban külön versenyeznek a években a bajnoki táblázaton legjobb tíz közé tartozók és a férfiak végeztek egy-egy külön a 11-20 közötti csapa- hellyel előbbre, az idén valótok. A pécsi kosárlabdázók színűleg fordul a kocka. eredményességét mutatja, 
hogy évek óta a „felsőház"- A játékosok néhány kivétel-
ban fejezik be . a bajnokságot. t�l elt�k,intve ,vasutas dolgo-

A szakosztály tevékenysége, z?k, Jatekos _ palyafutása a�att 
a bajnoki szerepléstől függet- to,bb sp�r�olo szerzett fels_ofo
Jenül rendkívül sikeresnek ku vasuti szakképzettseget, 
mondható mert az eltelt évti- · végzett el egyetemet, főisko
zedekben '_ Banna, Gyurasits, lát. Továbbtanulásukhoz a 

KÖZGYŰLÉS 

Eredményes évet zárt az SZVSE 
A Szegedi Vasutas Sport 

Egyesület március 14-én tar
totta küldöttközgyűlését, 
amelyen megjelent Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára és Debreczeny 
Pál, a TSH megyei elnöke is. 
Az elnökség írásos anyagához 
Sajtos Péter vasútigazgató-he
lyettes, az SZVSE elnöke fű
zött sz6beli kiegészítést. 

A beszámolóból kitűnt, hogy 
az elmúlt időszakban jól sze
repeltek az SZVSE sportolói, 
megoldódtak a létesítményi 
gondok, előbbre léptek a neve
lés, a szervezettség terén. Az 
egyesületnél jelenleg öt szak
osztályban 540-en sportolnak. 
A minősített versenyzők szá
ma 203. Tizenhat első huszon
egy második és negyvenhét 
harmadik osztályú sportolójuk 
van. 

Atlétikai szakosztályuk a 
1egeredmémyesebb, hiszen évek 
óta egyenletesen fejlődik. 1981-
hez viszonyítva 19-cel nőtt 
a létszámuk. A megváltozott, 
szigorú minősítési szintek elle
nére néggyel nőtt az I. osztá
lyú minősítést elérők száma, 
továbbá emelkedett az arany-, 
ezüst- és bronzjelvényesek szá
ma is. Az országos szakosztá
lyi rangsorban a C kategóriás 
besorolás ellenére a 18. helyre 
léptek elő. 

Másik eredményes szakosz
tályuk a birkózóké, amely lét
számilag a legnagyobb, s a leg
több edzőt foglalkoztatja. A 

szabadfogású számban különö
sen szép sikert értek el. Baj
nokságot nyertek a II. osztály
ban, így idén már a legjobbak 
között versenyezhetnek. 

A labdarúgó-szakosztá,ly a 
több éves próbálkozás után 
magasabb osztályba került. Az 
elmúlt év őszétől a · területi 
bajnokság Kőrös csoportjában 
szerepelnek. 

Az elmúlt évben a sakk
szakosztály munkájában ked
vező változások történtek. 
Szervezettebbé, egységesebbé 
vált a szakosztály vezetése, 
aminek eredménye : az OB 11-
ben az élmezőnyben végeztek. 

A tájékozódási futó szakosz
tály is eredményesen dolgo
zott. Az országos rangsorban a 
24., a megyei szakosztályok kö
zött pedig a második helyen 
állnak. 

A minőségi sport mellett 
nagy feladat hárult az SZVSE
re a vasutasok tömegsportigé
nyének kielégítése terén. Csu
pán tavaly 16 sportágban több 
mint 16 ezren versenyeztek. 
Különösen eredményes 'lZ 

együttműködés a KISZ-szel és 
a területi szakszervezeti bizott
sággal. 

A beszámoló utáni vitában 
felszólalt Koszorús Ferenc fő
titkár is, aki többek között az 
egyesület fejlődéséről és a 
sportolókkal szemben támasz
tott követelményekről beszélt. 

G. J. 

A MÁV NTE és a versenysport 

lyú és Nádudvari Csaba ser
dülő. A vívók dr. HOTváth 
György edző vezetésével szép 
eredményekkel büszkélkedhet
nek. A B kategóriás szakosz
tályban négyen arany, tizenné
gyen ezüst, és ugyancsak ti
zennégyen bronz jel vényt sze
reztek. 

szolgálati és sportköri vezetők 
minden segítséget megadnak. 

A sok szép sportsikert lá
tott PVSK-csarnokból 1979 óta 
a tágasabb, kulturáltabb elhe
lyezést biztosító városi sport
csarnokba költöztek a csapa
tok. Itt a korábbi 3-400 fős 
közönség helyett néha 1500-
1800 néző is tapsolhatott szép 
győzelmeknek. Sikerült már 
legyőzni a sokszoros bajnok 
Honvéd és MA1FC csapatát, 
valamint a „csarnokavató" 
mérkőzésen a szomszédvár, 
Baja csapatát is. 

A Vasutas Kosárlabda Euró
pa Bajnokságokon részt vevő 
válogatottat is szinte teljes 
egészében a PVSK játékosai 
alkotják. A legnagyobb sport
siker eddig a férfiaik második, 
a női csapat ötödik helyezése. 

A két csapat múltja, s jelene 
a megfelelő utánpótlás, to
vábbá a bázisszervek - a pé
csi vasútigazgatóság, a Vasuta
sok Szakszervezete és a terü
leti szakszervezeti bizottság -
erkölcsi és anyagi támogatása 
minden bizonnyal a jövőben 
is biztosítja majd, hogy a vas
utas kosarasok további szép 
sportsikerekkel öregbítik a Pé
csi VSK sportolóinak eddig el
ért eredményeit. 

Zala vári László 

honyba.n az 1982. éveit értéke
lő közgyűlését az MHSZ MA V 
Honvédelmi Klub. Végh 
László titkár elmondotta, hogy 
a klub a lövész és tartalékos 
szialkooztállyal eredményesen 
működik. A klubnia'k 63 pár
toló tagja van, alkilkre mindig 
lehet számíitani. Elmondta to
vábbá, hogy az elmúlt évben 
a tervnek megfelelően a-la:kult 
az o�tatás. Kiemelte, hogy a 
járási versenyen csapatban el
ső, egyéniben az első háTom 
helyen végeztek. A megyei 
vensenyeken pedig csapatban 
a másoddk helyet, egyénliben 
egy első, e.gy másodJilk és két 
negyecldlk helyezést szerezitek. 

Tizennégy éves óriás 

Kozma István a példaképe 

Az ősszel múlt két éve, hogy 
egy nagy növésű, kissé kövér 
fiú jelentkezett a Szolnoki 
MA V-MTE birkózóinak edzé
sén. Kondacs György szak
osztályvezető azonnal „ védő
szárnyai alá vette". Most két 
év elteltével már alig lehet 
ráismerni. Pintér Józsefet, a 
szolnoki Abonyi úti általános 
iskola nyolcadik osztályos ta
nulóját szép szál ifjúvá „vará
zsolta" a rendszeres tested
zés, 195 centi magasságával és 
110 kilójával magasan kiemel
kedik osztálytársai közül. A 
megkülönböztetett figyelem 
azonban elsősorban kiemel
kedő sporteredményeinek szól. 
1982 végén ugyanis az úttö
rőolimpia országos döntőjén 
Szombathelyen, kötöttfogású 
birkózásban a +68 kg-os súly
csoportban elnyerte a bajno
ki címet és az ezzel járó 
aranyérmet. 

Igaz, a debreceni területi 
döntőről „csak" másodikként 
jutott az országosra. Akkor a 
törökszentmiklósi Junó bizo
nyult jobbnak nála. Az or
szágoson azonban sikerült 
visszavágnia. 

Tanárai szerint rendkívül 
szerény és tisztelettudó. Ere-

MVSC 

jét sohasem fitogtatja. A sző
nyegen azonban nem takaré
koskodik a benne rejlő ener
giával. A 14 éves óriás utolsó 
éves úttörő, de már rendsze
resen edz 18-19 éves ver
senyzőkkel is. Szigorú napi
rend és étrend szerint él. 
Reggelire két liter tej az 
adagja, de ha tíz tojásból ké
szül a rántotta, az is köny
nyen eltűnik a tányérjáról. 

Edzője Felber András, a 
Szolnoki MAV-MTE főfog
lalkozású vezetőedzője 1982 
óta foglalkozik vele. Ugyan
is tavaly került Szolnokra. 
Mint edző 1973-1981 között a 
Záhonyi VSC birkózóit oktat
ta. Ezután egy évig a Nyír
egyházi VSSC szakosztályánál 
tevékenykedett. 

Pintér Jó� mint végzős 
általános iskolás most pálya
választás előtt áll. A hentes 
és szakács szakmákkal kacér
kodik. Egyelőre azonban a 
biriwzásnáJ. nincs fontosabb 
a számára. Példaképe néhai 
Kozma István, akinek nyom
dokaiba szeretne lépni. Azzal 
tisztában van, hogy elképze
léseinek valóra váltásához 
nagy erőfeszítésekre, kitartás
ra van szükség. 

Vincze János 

Többet tenni a hírnévért I 
A Miskolci Vasutas Sport

egyesület is küldöttközgyűlést 
tartott a közelmúltban, ame
lyen megjelent Sági József, a 
cselgáncsszövetség .főtitkára is. 
Marosi József ügyvezető elnök 
értékelte az elmúlt választás 
óta végzett munkát. 

A szakosztályok közül az at
létikai és a cselgáncsszakosz
tály sportolói értek el jó ered
ményeket. Tavaly köszönthet
ték Bon;od megye első világ
bajnokát, Hajdú Gyula szemé
lyében. 

A sportegyesület együttmű
ködési megállapodást kötött a 
Miskolci Spartakusz és a Bor
sodi Bányász egyesülettel. Az 
ezerkétszáz sportolót és a szak
osztályvezetést képviselők hoz
zászólásai azt tükrözték, hogy 
még többet kell tenni a vas
utas sportegyesület hírnevének 
megőrzéséért. 

A közgyűlés a beszámolót és 
a számvizsgáló bizottság jelen
tését elfogadta. Sor került a 
sportegyesület alapszabályá
nak módosítására is. 

Nagy,kanizsán a vasutas 
súlyemelők csarnokában taT
totta küldöttközgyűlését a 
MA V NTE. A nagy múltú ka
nizsai egyesület kétéves mun
kájáról Gál László, a sportkör 
ügyvezető elnöke számolt be. 
Részletesen fogla1kozott a 
sziikosztályok és edzők munká
jával. A MAV NTE az elmúlt 
két évben jelentős szerepet 
vállalt a versenysportágak 
fejlesztése érdekében. Ugyan
akkor szem előtt tartotta a tö
megsportot is. Az egyesület 
különböző szakosztályaiban 700 
versenyzőt tartanak nyilván. 

Aranydiplomás orvos 

A cselgáncsozók 4 olimpiai 
pontot gyűjtöttek, 2 ezüst- és 
bronzjelvényes, 1 felnőtt II. és 
3 III. osztályú minősítést sze
reztek. A férfi kosárlabdacsa
pat a Nyugati csoport közepén, 
a női pedig a második helyen 
van. A nők szeretnének felke
rülni az NB 1-•be. A labdarú
gás változatlanul népszerű. Je
lenleg egy pont előnnyel a me
gyei bajnokság élén állnak és 
szeretnének a területi bajnok
ságba feljutni. Az ökölvívó 
szakosztá� 7 olimpiai pontot 
szerzett. A súlyemelő szakosz
tály 16 olimpiai pontot gyűj
tött. Legeredményesebb ver
senyzői : Simon Imre I.  osztá-

Fél évszázaddal ez
előtt, 1932. december 
17-én szerezte meg 
orvosi diplomáját a 
budapesti Orvostu
dományi Egyetemen 
dr. Főző Endre, a 
MA V Közegészség-
ügyi Intézetének 
egészségügyi felügye
lője. ötvenéves or
vosi tevékenységének 
elismeréseként az el
múlt év végén arany
diplomát kapott Bu
daQesten, az orvos
egyetem Ü'llnepségén. 

Dr. Főző Endre 
több mint negyven 

évig a vasúton végez
te gyógyító munkáját. 
Az egyetem után kü
ltmbözó orvosi mun
kaikörökben dolgozott, 
majd 1943. február 
24-én került Kecske
métre vasúti pálya
orvosnalk. Hat évig 
dolgozott e beosztás
ban. Ügyelt a vasuta
sok egészségére, haj
tókával járta a Kecs
kemét körn11éki vona
lakat, látogatta az ál
lomásokat, a nyíltvo
naili őrházakat, viZs
gálta a betegeket, el
lenőrizte a rendet, a 
tisztaságot, az ivóvi-

zeket. 1949-től három kalmazta. Betee;ei ra
éven át ellenőrző fő- jongással beszélnek 
orvosként. majd 1968- róla. Rendkívül köz
dg kerületi orvooként vetlen, segítőkész, az 
dolgozott. A higiéniás emberek gondjait ma
sz9lgá!lat 1968-ban · gáénak érző orvos
történt . átszervezése- íként tisztelték, és 
kor került a MA V tisztelik ma is, pedig 
Közegészségügyi ln- kilenc éve már ny,ug-
tézet kecskeméti díjas. 
egészségügyi fel- Negyven évig dol
ügyelő.ségének élére. gozott Kecskeméten. 

Dr. Főző Endre A vasúton élt. szinte 
olyan orvos, alki gyó- vasutas lett. Neki is 
gyí tó munkája során része van abban, hogy 
soha nem ismert rész- ma Kecskeméten ikor
megoldásokat. Az or- szerű orvosi rendelő 
vostúdomány leg- várja a vasutas be
úja'bb eredményeit a tegeket. 
gyalkorlatba,n is al- Gelléri József 

Brigádvezetők fóruma. A 
miskolci körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
március 18-án rendezte a szo
cialista brigádvezetők fóru
mát amelyen hatvanan vettek 
részt. A napirenden az üzemi 
demokrácia időszerű kérdései 
és a lakásügyi jogszabályok
kal kapcsolatos tudnivalók 
szerepeltek. 

- Iskolások üzemlátogatása. 
A közelmúltban a miskolci 
)o-as számú általános iskola 
harminc tanulója kereste fel 
a körzeti üzemfőnökség von
tatási üzemegységét. A pá
lyaválasztási céllal rendezett 
üzemlátogatás során a gyer:e
keket a villamosmozdony-ve
zetők Aprilis 4., valamint a 
vontatási számadók Kandó 
Kálmán brigádja kalauzolta. 

- Újítók és brigádvezetők 
tanácskozása. A kisújszállási 
pft. főnökségen a közelmúlt
ban értékelték az újítók és 
brigádvezetők munkáját. Az 
újítási versenyben elért ered
ményekért öten pénzjutalom
ban részesültek. A tanácskozá
son adták át az 1983-ra szóló 
újítási feladattervet is. 

- Propagandisták felkészí
tése. A bátaszéki üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
már az elmúlt év végén mE!g
kezdte a szakszervezeti propa
gandisták felkészítését. Az 
idén Werling Jenő, a pérsi 
szakszervezeti területi bizo�t
ság munkatársa a gazdaságJ:io
litikáról, Deli Sándor, a T�l
na megyei szmt titkára pedig 
a népgazdaság helyzetéről és 

- Nyugdíjasok látogatása, 
A nagy!ka,nizsai Kodály Zol
tán Művelődési Ház nyugdí
jaskiubjának tagjai március 
1 1-én a helyi Painnonia Cipő
ipari Szövetkezet üzemébe lá
togattak. A negyven nyugdíjas 
megismer,kedett a szövetkezet 
történetével és a cipőkészítés 
technológiájával. 

- Véradónapok. A miskol
ci körzeti üzemfőnökség Vö
röskereszt-szervezetének von
tatási alapszervezete vér
adónap�kat rendezett. . Négy 
nap alatt 580 vasutas összesen 
230 liter vért adott térítésmen
tesen. 

- .Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A székesfehérvári vasuta
sok Vörösmarty Művelődési 
Házában ünnepséget rendez
tek a forgalmi utazók közül 
elmúlt évben nyugdíjba vo-
hult dolgozók tiszteletére. 
Szép István állomásfőnök 
méltatta több évtizedes helyt
állásukat, majd átadták a 
si:akszervezeti bizottság aján
dékait. Utána valamennyi 
nyudgíja.s.t vacsorán láttak 
vendégül. 

- Taggyűlés. A vecsés-ül
lői önálló nyugdíjascsoport 
a közelmúltban tartotta. fél
évi beszámoló taggyűlését, 
amelyen a csoport elnöke be
számolt az eredményekról és 
a legfontosabb teendőkről. 
Határozatot fogadtak el to
vábbá a11ról, hogy a csoport 
rtizenn6gy 80 év feletti tag
ját megajándékozzák. 

a fontosabb feladatokról tar:- ------------
tott előadást. 

1 
Koszorúzás. Az ÉHF 

celldömölki kertészeténj;!k 
Kállai Éva szocia-lisba brigád
j,a március 15-én megkoszo
rúzta Virághalmi Ferenc 48-
as honvéd százados sírját. 'A 
síremléket tavaly, az ÉHF 
4-es szakaszának Munkáci,y 
brigádjával közösen hozták 
rendbe. 

- Előadás kertbarátoknak. 
A nagykanizsai ker,tbarát
kör tagjainak diaképekkel il
lusztrált előadást tartott a 
szölőfajtákról Kiss Ervin, a 
Badacsonyi A1lami Gazda
ság főmérnöke. 

HALÁLOZÁSOK 

Megrendülve, fájdalommal tu
datjuk, hogy FOGARASI PAL, 
MAV-föfel!lgyetö életlének 67, évé
ben 1983. március 18-án váratlanul 
elhunyt. Hamvasztás után drága 
halottunk földi maradványát 1983, 
április 29-én, 11 órakor helyezzük 
örök nyugalomba .a Megyeri úti 
oemetőben. 

A gyászoló család 

Súlyos beteg\S<ég után március 
9-én, 42 éves korában meglialt 
Alapi Gábor, Pásztó állomás for• 
galml szolgálattevője, alti n34:y 
odaadással, lelkiismeretesen vé· 
gezte munkáját. A hozzátartozók 
és munkatársak március 17-én ki· 
sért.ék utolsó útjára a pásztói köz
temetöbe. 

LAKÁSCSERE  
Elcserélném háromszobás, kom

fortos kertvárosi MA v bérlaká$o
mat egy szoba hallos vagy más
fél szobás összkomfortos tanácsi 
lakásra, igényjQgosult MAV-dol
gozóval. ErdekilK>dni lehet este 6 
óra után a 152-288 telefonszámon 

Elcserélném Zuglóban a Film
gyárnál levő egy komfortos, . , I. 
emelleti, utcai, telefonos, 27 negy
zetméteres tanácsi garzon bérlaká
somat (gáziron,vektor fűtéssel) a 
fentinél nagyobb, utcai, egy vagy 
másfél szobás komfortos lehetőleg 
telefonos MAY-bérlakásra (ha 
lift nincs, II. emeletig) , jó közle
kedési lehetőséggel a MAV Vezkr
igazgatósághoz (Bp. VI. Népköz
társaság útja 73). :E:rdeklődnl te
het : Nagy Gé'za 630-194 telefonszá-
mon este 6 óra után. 

Elcserélném kétszobás komfOr
tos, 57 négyzetméteres földszinti, 
kertes MÁV-bérlakásomat kisebb 
tanácsira. Budapest területén. 
Cím : Velegl Mihályné, 1155 Buda
pest, Mozdonyfűtő u. 12. 

Elcserélném komfortos, 50 négy
zetméteres MA V béri:akásomat ki
sebb alapterületű egy szoba, kony
hás, esetleg félkomfortos tanácsi 
lakásra Budapest belterületén, 
MA V-dolgozóval. :E:rdeklödni a 
délutáni órákban a 330-884 telefon
szál'l}On. 

Elcserélném családi ház JeUeigű 
lrertes budapesti egy szoba, háló
fülkés 55 négyzetméteres MAV
bérlakásomat tanácsi lakásra. Hor-
váth, Budapest Pf. 32, 1387. 

Elcserélném Budapest XV. k,er. 
Rákos úton levő X. emeleti egy 
plusz két :félszobás, világos kony
hás 67 négyzetméter alapterületű, 
plusz nagy erkélyes MAV-béda

Elcserélném Budapest I. kerület 
Avar utcai 53 négyzetméteres 2 
szobás komfortos, földSzintes MAV 
bérlakásomat hasonló kisebb vagy 
nagyobb tanácsi lakásra aktív va
sutas dolgozóval, lehetőleg Budán. 
:E:rdeklődni a 658-364 telefonszámon. 

Elcserélném 37 négyzetméteres 
(szoba, konyha, kamra, w. C.) X. 
ker. MÁV-telepi - kis ráforditás
sal kétszoba fürdöszobássá átala
látható - lakásomat kisebb mére
tű tanácsi egy szoba komfortosra 
vagy garzonra. Zuglóiak előnyben. 
Minden megoldás érdekel. :E:rdek
lődni lehet naponta 17-19 óra kö
zött a 833-872 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Mozdonyfűtö u. l,5 szoba komfor
tos, kertes MA V-bérlakásomat 
hasonló komfortfokozatú, lehető
leg belvárosi tanácsi lakásra. :e:r
deklődni lehet 19 óra után a 641-531 
telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, plusz két 
félszoba összkomfortos, nagy er
kélyes, zölctövezeti 67 négyzetmé
teres MA V-bérlakásomat másfél 
szoba összkomfortosra és egy szo
ba konyhás vagy komfortos taná
csi lakásra, xv. kerület előnyben. 
:E:rdeklődni lehet naponta 16.30-lg 
a 186-784 telefonszámon. 

Eloserélném a Keleti-pályaudvar 
közelében levő másfél szobás 58 
négyzetméteres, utcai, komfortos, 
gázfűtéses MAY-bérlakásomat 
másfél szobás komfortos tanácsi 
lakásra, lehetőleg a VI. vn. VIII., 
XIII. kerületben. Adunk még egy 
Újpest központjában levő egy szo
ba, konyhás, utcai földs21i.ntes ta
nácsi lakást is. Levélcím: Szobosz
lai László, Budapest, vm. Feste
tics u. 4. sz. r. 15. 

kásomat kib. 55 négyzetméteres la-
.-

------------kásra. J!:rdeklődni a 143-510 telefon-
számon. 1 MAGYAR VASUTAS 

Vuutasok Sz.akszerveze«!ne!I 
lapja 

Elcserélném budapesti egy szoba 
összkomfortos, 31 négyzetméteres, • 
földszinti MA V-bérlakásomat Bu
dapesten a III., XVII. XVIII. Ife
rilletban, vagy Vidéki hasonló, v�y 
másfél, kétszobás lakásra. Cím : 

Szerkeszti a szerkesztő bizotts,1 
Felelős szerkesztő : Vlsi Ferenc 

Szerkesztőség : S/Zl.tás Ferenc, Budapest VIII. �-
bányai u. 18. fsz. 30. 

I 
Elcserélném rákospalotai egy 

plusz két féls2i0bás telefonos. iV. 
emeleti MAV-bérlakásomat a Dé
li-pályaudvar környékén egy s:li.:>
ba komfortos, személyzetis, vagy 
nagyobb garzonra. :E:rdeklődni [e-
het a 697-803 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba komfdr
tos, 38 négyzetméteres, gázfűtéses, 
világos, budai MAV-bérlakásomat 
vasutas dolgozóval - tlllnácsi v

l
y 

saját tulajdonú lakásra, házra, -
het Budapest környékén is, r
deklődnl lehet 7-ffi óra között a 
183-664, 15 óra után és s:romb$t, 
vasár.nap a 363-260 telefonszámod. 

1088 Budapest VI., Benczúr u. U, 

Telefon, városi : 229-872 

üzemi : 19-77 
Kiadja és terjeszti : 

a Nl!pszava Lap- és KönyvldadO 
1553 Bp. XIII., Váci út 73. 

Telefon : 497-950 
Postafiók: 43 Budapest 

Felelős kiad ó :  
dr. Jandek Géza igazgató 

Előflzetésl dlj egy évre : 34 forint 
Egyszámlaszám: MNB 215 - 11 850 

83-H58. szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető : 
Csöndes Zoltán vezérigaz1at6 

ISIN HIO-UOt 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVII. 8VFOLYAM, 8. SZAM AaA: 1,31 PO&INT 

Az 1982. évi kiemelkedő munkájukért 

Kitüntetett szolgálati helyek 
A szocialista munkaverseny

mozgalom keretében, a vasút 
területén, az üzemfőnökségek 
- 112 szolgálati hely - ver
senyeznek a „Kiváló" cím ki
tüntetés elnyeréséért. 

Az 1982. ev1 eredmények 
alapján 8 szolgálati hely ré
szesíthető „Kiváló" cím kitün
tetésben, és 2 szolgálati hely 
részére adományozható mi
niszteri elismerő oklevél. Ve
zérigazgatói elismerésre 16 
szolgálati helyet javasoltak. 

A szolgálati helyek ki tünte
tésére a középszervektől 45 
pályázat és javaslat érkezett 
a MA V Vezérigazgatóságra. A 
szocialista brigádok kitüntetése 
központilag meghatározott ke
retek alapján történt. 

A lehetőségek figyelembevé
telével kitüntetésre, illetve el
ismerésre a pályázó szolgálati 
helyek közül a MAV Vezér
igazgatóság a Vasutasok Szak
szervezete közgazdasági osz
tályával együttesen azokat ja
vasolta, amelyek az 1982. évi 
célkitűzéseiket teljesítették, 
munkájuk az előző évhez vi
szonyítva fejlődött és munka
védelmi, munkabiztonsági 
szempontból nem esnek kizá
ró!, illetve súlyosabb korlátozó 
intézkedés alá. 

Kőbánya-Kispest 

E szerint a közlekedés- és 
postaügyi miniszter a Vasuta
sok Szakszervezete elnöksé
gével egyetértésben 

Kiváló üzemfőnökség, fő
nökség, üzem címet ado-

mányozott: 

Szolnok Körzeti Üzemfőnök
ség, Szombathely Körzeti 
Üzemfőnökség, Budapest-Ke
lenföld Körzeti Üzemfőnökség, 
Kecskemét Körzeti üzemfő
nökség, Kecskemét Körzeti 
üzemfőnökség, Landler Jenő 
Járműjavító üzem, Budapesti 
MA V Építési Főnökség, Deb
receni Vasútigazgatóság Pálya
fenntartási főnökségei, Pécs 
Biztosítóberendezési, Fenntar
tási Főnökség. 

Miniszteri elismerő okle-
vélben részesültek: 

Kazincbarcika Körzeti üzem
főnökség, MA V Bevételellenőr
zési Visszatérítési és Kárté
rítési Hivatal. 

A MA V vezérigazgatója és a 
Vasutasok Sz,akszervezete el
nöksége 

a Kiváló cím kitüntetéssel, 
illetve Vezérigazgatói elis
meréssel együtt Vörös 
Vándorzászló kitüntetés-

ben részesítette: 

Hat éve tart a rekonstruktió 
Mint ismeretes, Kőbánya

Kispest állomás rekonstrulkció
ját 1976. májusátban kezdték 
el. A nagyarányú felújítást el
sősorban az észalk-déli metró 
csatlakozása tette szükségessé. 

Azóta 12 ezer méter vágányt 
fektettek le, és 45 csoportkité
rőt telepítettek. Az építkezések 
során 73 ezer köbméter földet 
mozgattak meg. Eddig 14 ezer 
négyzetméter alaipterületen be
tonozták le a peronokat. Az 
állomást Pragotron (la,pozós) 
rendszerű utastáj&oztatókkal 
szerelték fel. 

Ezután kerül sor az első és a 
negyedi'k vágányok közötti pe
ronteták meghosszabbítására 
és 4 ezer méter új vágány lefek
tetésére. Az idén kezdték meg 

a Dominó 70 V rendszerű biz
tooít(fuerendezések telepítését. 
Ezzel párhuzamosan villamos 
előfűtc\í berendezéseket szerel
nek fel az állomáson. Az uta
sok kényelmét és biztonsá,gát 
szolgálja majd a magyar 
gyártmányú kódolt kártyáv<tl 
működő automata csoma,gmeg
orzo is, amelyet a FOK
GYEM Szövetkezet készít a 
MA V részére. 

Az €11.)ítési és felújíiási mrun
kálatok közben a személyszál
lítás zavartalan. 

A mintegy 430 millió forin
tos rekonstrukció munkálatait 
előreláthatóan 1984. októberé-
1),>..n fejezik be. 

S. R. 

Budapest-Kelenföld Körzeti 
Üzemfőnökséget, Landler Jenő 
Járműjavító üzemet, Budapes
ti MA V Építési Főnökséget. 

A MA V vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége 

a Kiváló cím feltételeit 

teljesítő szolgálati helyek 

közül 16 szolgálati helyet 

vezérigazgatói elismerés-

ben részesített: 

Győr Körzeti Üzemfőn., 
Nyíregyháza Körzeti Üzemfőn., 
Békéscsaba Körzeti Üzemfőn., 
Bátaszék Körzeti Üzemfőn., 
Pécs Körzeti Üzemfőn., Zala
egerszeg Körzeti üzemfőn., 
Szegedi Vasútigaz,gatóság Pá
lyafenntartási főnökségeit, Mis
kolci Vasútigazgatóság Pálya
fenntartási főnökségeit, MAV 

Északi Járműjavító Üzemet, 
MA V Építőgépjavító Üzem 
Jászkísér, MA V Dombóvári 
Építési főnökség, Budapesti 
MAV TB. Építési főn., MA V 
Szak- és Szerelőipari főn., 
Budapesti MA V Balparti Biz
tosítóberend. és Fenntart. főn., 
Miskolc MA V Osztószertár 
főn., Sopron vasúti csomópont. 
(A GySEV Vezérigazgatósággal 
közös kitüntetés). 

Kommunista szombat 
a Déli pályaudvaron 
A Budapest Déli csoonópon

ton má.Tcius 26-án kommunis
ta szomlxbtot tartottak. A !ke
délytelen, esős időjá.rás ellené
re a forgalmi-kereskedelmi és 
a műszaki kocsiszolgálati 
üzemegység dolgozói közül 
130-an tettek eleget a felhívás
nak. 

A megijelent műszaki dolgo
zók a kocsijavító rműhe-lyben a 
személykocsik részJle�izsgáját, 
futójiavítását végezték, ,míg a 
többi műs�i dolgozó a mun
kiahely !környékét takarította, 
illetve csinosította. 

Az állomási dolgozók vá
gánytakarítást, a személypénz
tára:k takarítását, építési tör
melék elszállítását, a lépcsőhá
zak, s az üvegajtók, üvegfelü
letek ina,gytaikarításá t, a szociá
lis ll.étesítménYiben a szekré
nyek festését végezték. 
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A tartalomból: 

Szocialista brigádok 

kitüntetése 
2. oldal 

A személyszállítás éve 
4. oldal 

Szocialista módon 
5. oldal 

Meglelt ösvényen 
7. oldal 

Ami nincs a borítékban 

Mennyit költött a MÁV 1982-bl!n 
szociális ellátásra és munkavédelemre 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége március 31-i ülésén 
tárgyalta a MAV vezérigazga
tóság beszámolóját a szociális 
és munkavédelmi tevékenység 
1982. évi te'ljesítéséről. 

A vasút 1982. évi szociális 
tervét 990/o-ra teljesítette. A 
terven belül a szociális ellátás 
110, a munkavédelmi ellátás 
teljesítése 900/o-os. Az elő
irányzat 460/o-a fej[esztésre, 
540/o-a pedig az üz,emeltetéSii, 
fenntartási költségek fedeze
tére szolgálit. Ha a középtávú 
terv első két esz,tendéjét vesz
szüik figyelembe, azt láthat
juk, hogy az időarányos 40%
kal szemben a teljesítés 
460/o-os. 

Az elmúlt esztendőben átla
gosan 39 891 dolgozó részesült 
üzemi étkezésben. Az erre a 
célra fordított összeg túllépte 
a 130 millió forintot. Felépült 
900 napi adag előállítására al
kalmas főzőkonyha, 270 szemé
lyes étteremmel, 1350 napi 

adag kiszolgálására alkalmas 
melegítő-tálaló konyha 337 fő 
egyidejű étkeztetését biztosító 
étteremmel. 

A gyermekintézmények fej
lesztésére és a közös összefo
gással létesítendő tanácsi in
tézményeik támogatására 16,5 
milliót fordítottak. A fenntar
tás, üzemeltetés költségei elér
ték az 52 millió forintot. Gyer • 
mekintézményekben elhelye
zett gyermekek száma 5730 
volt. Ebből 2349 gyermek el
helyezését tanácsi intézmé
nyekben biztosították. 

Vállalati üdülők építésére, a 
meglevők korszerűsítésére, be
rendezések kiegés2lÍtésére 
csaknem 29 milliót használtak 
fel. Befejeződött a gárdonyi 
családos üdülő építése, f olyta
tódott az építés Balatonboglá
ron. Az üdültetési kiadások 
meghaladták a 70 milliót. 
üdültetésben részesült dolgo-

zók és családtagjaik száma 
megközelítette a 40 ezret. Eb
ből saját üdülőben, vagy bér
leményben 27 600-an üdültek. 
SZOT-beutalóval üdültek szá
ma 11 556 volt. 

A balatonkenesei gyermek
üdülőben, a kőszegi és a bod
rogolaszi MA V nevelőottho
nokban 3147, SZOT gyermek
üdültetésben pedig 1442, ÖSZ
szesen 4589 gyermek üdült. 

A tavaly kifizetett és elszá
molt segély összege a tervszin
ten alakult. Az elszámolt ösz
szegen belül 10 millió a Va
sutasok Szakszervezete részé
re átutalt, 2 millió forint pedig 
a vállalaton belül, a sorkato
nai szolgálatból leszerelt és 
más munkába állt dolgozók ré
szére kifezetett segély. 

A szakszervezetnek átuta1t 
segélykeret terhére a szakszer
vezeti bizottságok 16 788 dol
gozó részére engedélyeztek és 

(Folytatás a 6. oldalon) 

A vasút első negyedévi szállítási teliesítménye 

30 n,illió 9B ezer tonna áru 

és SO n,illió 166 ezer utas 
A gyenge február után már

ciusban megélénkült az áru
szállítás. A vasút 11 millió 12 
ezer tonna 'árut szállított. Ezzel 
a bázishoz viszonyítva 101, a 
tervhez képest pedig 104,8 szá
z,alékos teljesítést ért el. A 
többletszállítás abszolút értéke 
104, illetve 509 ezer 'tonna volt. 
A díjszabási árutonna-kilomé
ter teljesítése várhatóan 101 és 
100,3 százalékosan alakul. 

Az első negyedévben össze
sen 30 millió 98 ezer tonna áru 
került elszállításra. Ez a tava
lYihoz viszonyítva 5,6 százalék
kal, a tervezett értékhez képest 
pedig 4,5 százalékkial több. 
Tonnában kifejezve Jaz első ne
gyedévben a vasút a bázishoz 
képest 1 millió 586 ezer, a terv
hez viszonyítva 1 millió 298 
ezerrel többet szállított. Az 

árutonna-kilométerben kifeje
zett áruszállítási teljesítmény 
102, illetve 100,8 százalékos. 

Márciusban az összes áru
szállításon belül a legjelentő
sebb mérvű többletteljesítés a 
belföldi áruforgalomban volt, 
ahol a bázisértéknél 1,8, a ter
vezettnél 7,9 százalékkal több 
áru került vasúti feladásra. 
Nagymértékben hozzájárult 
ehhez a többletszállításhoz a 
meghirdetett és hatékonyan 
megszervezett előszállítási 
kedvezményeZiés. Az export
áru-forgalom mértéke 1 és 1,9 
száz,alékkal volt magasabb a 
talvalyinál, illetve a tervezett
nél. 

tében 9 százalékkal emelkedett 
a kilépett normál nyomtávú ra
kott teherkocsi-mennyiség. fg:y 
a kilépésre váró rakott teher
kocsik átlagos értéke 14,8 szá
zalékkal, a hónap végi meny
nyisége pedig 28 százalékkal 
volt kevesebb. mint az elmúlt 
év hasonló időszakában. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói márciusban - hagy rész
ben - kedvezően alakultak. A 
bázisidőszak adatai.t figyelembe 
véve a vonatfeloszlatások szá
ma. 36,3, a rakodásokhoz időre 
ki nem állított vasúti teherko
csik mennyisége 55,8, . a gépre 
várás eseteinek száma 3,1, a 

vonatácsorgások száma pedig 
31,5 százalékkal csökkent. 
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Nem mondható el ugyanez az 
import- és tranzitforgalomra. 
Annak ellenére, hogy az im
portáru-szállítás a tervhez ké
pest 101,7 százalélcra teljesült, 
a tavaly márciusi mennyiség
nek viszont csak a 98,7 százalé
kát érte el. 

A tranzitnál az elmúlt hó
napban a bázishoz és a terv
hez viszonyítWl 99,6, illetve 
95,9 százalékos volt. 

Minőségi javulást jelentett 
az áruszállításban az is, hogy a 
nagyobb árumennyiséget keve
sebb kocsival sikerült a vasút
nak elszállítania. Ennek követ
keztében a berakásnál 1,8 szá
zalékkal emelkedett a statikus 
terhelés. A belföldi áruszállí
tás részarányának növekedése, 
valamint a tranzitszállítások 
volumenének csökkenése miatt 
ai kocsiforduló-idő 2,4 százalék
k.al növekedett. A teherkocsik 
termelékenysége viszont a bá
zisszinten alakult. 

Kitüntetések 
április 4. 

alkalmából 
Haziáruk felsu.aJbad ulásá

nak 38. évfordulója aLkal
má.val a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa s, az ágaza
tok vezetői kitüntetésben 
rész.es.ítették a murukába.n 
élen járó dolgozókat. A 
kö.z.lekedési dolgozók ki
tüntetését a KPM-ben és a 
MA V --vezérigazgatóságon 

rendezett ütl!Ilepségen ad
ták át. 

A ve.zérigaz.gatósáigon 
Mészáros András MAV
v,e:z;érig,a.z,gató-helyettes kö
sz,öntötte az ü,run,epség 
resztvevőit, majd Urbátn 
Lajos államtitkár adta á,t a 
kitüntetéseket. (A kitwnte
tettek névsorát lapu-nk 2. 
oldalán közöijük.) 

Mészáros András vezérigazgató-helyettes ünnepi beszédét mondja 
(Laczkó lldíkó felvétele) 

A kocsiigényes áruszállításon 
belül sZiénből 2,4, kőből 8,8, ka
vicsból és homokból 10,8, mész
ből 14, cementből 0,7, műtrá
gyából 4,1 százalékkal többet, 
míg cementgyártmányokból 
11,6 ,tűzifából pedig 29,1 szá
zalékkal kevesebbet szállított a 
vasút, mint az előző év azonos 
időszakában. 

A vasúton elszállított előállat 
oobb mint háromszorosa volt a 
tavaly márciusinak. Az elmúlt 
évhez képest csökkent a gyor
san romló áruk volumene. Az 
exportforgalomba.n 98,8, a bel
földi forgalomoa,n viszont csak 
62,3 százalékos volt a szállítás 
mértéke. 

A záhonyi átrakótérség áru
for��t továbbra is csökke
nés jellemezte. Márciusban a 
belépett széles nyomtávú ra
kott teherikocsik száma 8,1 szá
zalékkal, az ezekben érkezett 
árumennyiség pedig 10,3 szá
zalékkal csökkent a tavalyihoz 
viszonyítva. 

A vontató járművek kihasz
nálása megfelelt a gazdálkodá
si követelményeknek. 

Becsült adatok szerint a vas
út márciusban 19 millió 850 
ezer utast szállított, s ezzel a 
bázishoz viszonyítva 89,6 szá
zalékos, a tervet alapul véve 
95,8 százalékos teljesítést ért el. 
Az utaskilométer teljesítése 
várhatóan 83,9, illetve 94,9 szá
zalékos lesz. 1983 első negyed
éves szinten is igen alacsony 
volt az utasszám. 

A szovjet vasút fogadási 
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Az első negyedévben a vasút 
56 millió 166 ezer utast szállí
tott, amely a tavalyi év első 
negyedévének 87,2 százaléka., a 
tervezettnek pedig 97 ,2 százalé
ka. A hosszú távú utazás-Ok 
nagymértékű csökkenése kö
vetkeztében az utaskilométer
teljesítmény még kedvezőtle
nebb volt. 
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Kitüntetések április 4. alkalmából .Szocialista brigádok.kitüntetése 
A Magyar Népköztársaság El· 

nöki Tanácsa hazánk felszabadu
lásának 38. évfordulója alkalmá
ból kimagasló gazdasági és társa
dalmi munkájuk elismeréseként a 

MUNKA ÉRDEMREND· 

ARANY FOKOZATA' 

kitüntetésben részesítette: Dobos 
II. József rakt. munkást, Bp. Ke
leti KOF; Esek Lajos ügylnt., 
KPM Vasúti Főoszt., Szenyán Já· 
nos motorszerfi)ő lakatost, :E:szakl 
Jj. 0. 

MUNKA ÉRDEMREND 

EZÜS T FOKOZATA 
kitüntetésben részesítette: Antal 
János előmunkást, Bp. Ferencvá
ros Ptt. Főn.; Csanádi József 
szako. vez. h., KPM Vasúti Fő
oszt.; Gál Lajos oszt. vez., Mis
kolc Vasútig.; Gombás István por
tást, Debrecen KOF; dr. Izsák Jó· 
zsef keresk. áll. főn. h., Nagy• 
kanlzsa KOF; Kardoss Kázmér 
ker. üzemfőn. h., Bp. Ferencváros 
KOF; Poór Imre munkavez., Za
laegerszeg Pft. Főn.; szappano� 
János pft. főn., Hódmezővásárhel:i, 
Pft. Főn.; Sz1nyért Lászlóné sze
mélypénztár kez., Gyékénye� 
Ozemtőn.; dr. Szücs Ottó vez. fő· 
orvost, Bp. MAV Kórház és Közp. 
Rend. Int. 

MUNKA ÉRDEMREND 

BRONZ FOKOZATA 

kitüntetést kapták: Bató Sándo1 
üzemfőn. h., Szolnok KOF; Bol· 
dogy László kocslvizsg. csop. vez., 
Hatvan KOF; Bugyi Károly váltó· 
kez., Cegléd KOF; Daczi Sándor 
vizsg. főkalauz, Kiskunhalas KűF; 
Dencz Konrád lakatos csop. vez., 
Pécs KOF; Egri János szolg. főn., 
MAV Jobbparu BBFF; Gulyás La
jos áll. főn., Füzesabony KOF; 
Havrán János fizikai csop. vez., 
MA V Jobbpart! BBFF; Kántor 
Gyula motorszerelő csop. vez., 
Bp. MAV :E:pítés! Géptelep Főn.; 
K!norányi Józsefné leltárell., Bp. 
MA v Magasépítési Főn.; Németh 
Lajos alvázlakatos csop. vez., 
Szombathely Jj. O.; Nyiri János 
lakatos brigádvez., Dunakeszi Jj. 
0. j Pálmai Odön műszerész, Pécs 
MA V BBFF; Tálas János pálya
munkás, Miskolc MAV :E:pitési 
Főn.; Torma György személyz. 
vez., Zalaegerszeg Pft. Főn.; dr. 
Zombor! György gazd. Igazgató, 
Miskolc Jj. 0.; Zsiga Mihályné 
műsz. ügy!nt., Szentes KOF. 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

EÖTVÖS LORÁND„ 

DÍJAT 
adományozott: Keller Pál okleve
les mérnöknek, KPM Vasút! Fő
oszt. 

KIVÁLÓ VAS'UTAS 
kitüntető címet adományozott : 

Urbán Lajos államtitkár átadja a Kiváló Munkáért kitünte
tést Harmati Imre dízelszerelőnek 

KOF szakszerv. Biz.; varga Gusz
táv vez. váltókez., Mátészalka 
KOF; varga József csop. vez., 
Jászkisér MAV :E:pítőgépjav. 0.; 
Zagyva László ügytnt., KPM vas
úti Főoszt. 

MINISZTERI DICSÉRET 

kitüntetést kaptak: Bakacsi And· 
rás ügylnt. csop. vez., Bp. vasút
ig.: Birkás Gyula múvez., Gyön· 
gyös MAV K!térőgyártó O.; Bor
bás István betan. munkás, MAV 
szak- és Szerelőlp. Főn.; Csizi Já· 
nos forg. szolg. tevő, Hatvan KOF; 
Csökmel Lajos munkavez., Bp. 
MA V Hídép. Főn.; Donáth József 
műszerész, Záhony MAV BBFF; 
Farkas Pál felsővez. szerelő, Ta
tabánya-alsó V!ll. vonalfőn.; Fe
hér Sándor okt. ügytnt., Szolnok 
Jj. 0.: Gadány! Ignác belső ellen
őr, Szombathely Jj. 0.; Halász Bé
la pol. munkatárs, Vasutasok 
Szakszerv. Ter. Szaksz. Biz. Mis
kolc; Halász Péter vonalgond., Bé
késcsaba Pft. Főn.; Hegedüs Má
tyás to!atásvez., Bp. Nyugati KOF; 
Horváth Lajos előmunkás, Nagy
kanizsa Pft. Főn.; Kovács Miklós 
főművez., Jászkisér MA v :E:pítő
gépjav. 0.: Kulcsár Gábor betan. 
munkás, Debrecen MAV BBFF; 
Szalai Béla kovács, Székesfehér
vár Jj. 0.; Takács Attila forg. 
vizsgabiztos, Debrecen vasútig.; 
Tóth Károly csop. vez., MAV 
Tisztképző és Továbbképző Int.; 
Végvári József kerékesztergályos, 
l>ebrecen Jj. 0.; Wéber Ferenc 
műszerész, Szombathely MA V 
BBFF. 

A MAV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRET 

kitüntetésben részesítette: André 
Lajosné szemé!yz. vez., Debrecen 
MA v :E:pület- és Hidfennt. Főn.; 
Antal Andorné csop. vez., Szeged
Rókus MAV Számv!t. Főn.; Asvá
nyi Béla vill. szerelőt, :E:szak! Jj. 
0.; Balázs József váltókez., szen
tes KOF; Baranyi István anyag
gazd. vez., Szombathely KűF; 
Bartos Mihály autószerelőt, MAV 
UGH; Báto111 Sándor műszerészt, 
MAV Közegészségügy! Int.; Bod
nár Bertalan felsővez. szerelő 
csop. vez., Békéscsaba MA v vm. 
Vonalfőn.; Bogdány Vince marós 
csop. vez., Bp. MAV Gépjavító O.; 
Bolf József csop. vez., Pécs Vasút
ig.; Bödecs József mozd. Irányítót, 
Bp. Kelet! Igazg. Részleg; Buko
v!nszky Györgyné anyaggazd., 
Nyíregyháza KOF; csamangó 
Henrik végátvevőt, MAV Gépésze
ti Techn. és Anyagvtzsg. 0.; Csi
pes Lászlóné személyz. ügyint., 
Bp. MAV :E!pítésl Géptelep Főn.; 
Dajka Sándor térfe!vigy., Rákos
rendező KOF; Dávid Sándor asz-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

ta!ost, MAV Balpartl BBFF; Du
dás Bernátné teljesítm. klértéke
lőt, Pécs KOF; Erdős Sándorné 
rakt. kez., Nagykanizsa Szertár
főn.; dr. Fehér Csaba vez. főor
vost, Balatonfüred MAV Szanató· 
rium; Fejes András ügyint., Bp. 
Vasútig.; Fülöp Mihály hegesztőt, 
Landler Jenő Jj. 0.; Fülöp Tibor 
munkaügy! csop. vez., Záhony 
MAV Gépesített Rakod. Főn.; Ga
rai Miklós számadót, Bp. MAV 
Vili. Felsővez. :E:p. Főn. ; Geisz 
András szolg. főn., Pécs BBFF; 
Holló László anyag- és áruforg. 
csop. vez., MAV Szak- és Szerelő
lp. Főn.; Horváth József menet
lrányitót, Bp. Kelet! Igazg. Rész
leg; Inha!zer Zoltán föpályamest., 
Pápa Pft. Főn.; Jónás Lajos hi
vatalsegédet, KPM Vasúti Föoszt.; 
Kalmár István technikust, MAV 
Egészségügyi Ell, Főn.; Kasza 
György pályamurlkást, Dombóvár 
MA v :E:pitési Főn.: Kasza Imre 
kitérőlakatost, Terézváros Pft. 
Főn.; Kelemen András raktárno
kot, Szerencs KOF; Kiss Katalin 
számv!t. és pénzügyi ügy!nt., Bp. 
Ig. Oktatás! Főn. ; Kolozsvári 
György vágánygond., Hatvan-Fü
zesabony Pft. Főn.; Lakos János 
csapatvez. előmunkást, Dombóvár 
Pft. Főn.; Lehóczki János betan. 
munkást, Bp. MAV Közp. Gyógy
szertár; Majtény! Attila ép. vez., 
Miskolc MAV l:pület- és Hidfennt. 
Főn.; Marák József pályamunkást, 
Tapolca Pft. Főn.; Máté Lajos 
belső ell., Dombóvár MAV Fatelitö 
Főn.; Mártha Gábor gurításvez., 
Záhony üzemig.; Meleghegyi Sán
dorné ügy!nt., MAV Közp. Szám
v!t. Hiv.; Mészáros László száll. 
és rakod. munkást, Bp. Hámán 
Kató Szertárfón.; Molnár Lászlóné 
ad min., Bp. MA V Számítástechn. 
0. ; Nagy István felépítm. munka
vez., Kisújszállás Pft. Főn.; Payer 
Ottó dízelmozd. vez., Sopron vont. 
Fán. ; Pásztor János motorszerelőt, 
Dunakeszi Jj. 0.; Petrás Pál szb
tltkárt, Szeged 11:pület- és Híd
fennt. Főn.; Rózsás István kocs!
rend., Zalaegerszeg KOF: sas! 
Kálmánné munkaügy! Ugyint„ 

Miskolc KOF; Somogy! Zsigmond 
v!zsg. főkalauzt, Vésztő KűF; 
Szabó MLklós munkavez., Bp. 
MAV :E:pítés! Főn.; Szász Ferenc 
hegesztőt, Debrecen Jj. 0.; szeles 
Ferenc olttatót!sztet, MAV Jobb
parti BBFF; Szemet! László pá
!yamestert, Győr Pft. Főn.: Szin
kó Miklós kocs!rend., Gyékényes 
Ozemfőn. ; Takács Mihály ügylnt., 
Szeged Vasútig.: Tellér András 
motorszerelőt, Bp. Ferencváros 
KOF; Tengel!cs Gyula ügytnt., 
Szombathely Vasűtig.; Tóth Fe
renc munkavez., Szolnok Pft. 
Főn.; Tóth Ferenc felsővez. sze
relő csop. vez., Hatvan Vili. vo
nalfőn.; Török Kálmán vezénylő
t!sztet, Hatvan KOF; Varga Gyu
láné ügytnt., KPM vasúti Főoszt.; 
Vercse László rakt., Dombóvár 
Ozemfőn.; Veszelovszk! László 
rakt., Szeged KOF; zsadányi Já
nos felépítm. mun.kavez., Debre
cen Pft. Főn. 

A középtávú tervidőszak
ban a szocialista brigádmoz
galom legjobbjai részére két 
alkalommal van lehetőség a 
Közlekedés, Posta és ·Hírköz
lés Kiváló Brigádja, ágazati 
szintű kitüntetésre. Kiemelke
dő munkájával ezúttal nyolc 
kolleMíva érdemelte ki ezt az 
elismerést. 

Évent.e kerül adományozásra 
a MAV Kiváló Brigádja, és a 
MAV Kiváló Ifjúsági Brigádja 
vállalati kitüntetés. Az elmúlt 
évben elért eredményeik alap-

ján a MA V vezérigazgatója 
és a Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége az idén 115 felnőtt, 
il'letve 11 ifjúsági brigádna·k 
adományozott MAV Kiváló 
brigádja és MA V Kiváló If
júsági Brigádja kitüntetést. 

A MAV Kiváló Brigádja ki
tüntetésben részesülő kollektí
vák névsorát az alábbiakban 
- vasútigazgatósági, járműja
vítók, építési szolgálat és 
egyéb szolgálati helyek 
bontásában közöljük. 

A Közlekedés, Posta és Hírközlés 

Kiváló Brigádja 
A köz.Iekedés- és postaügyi 

miniszter és a Vasutasok Szak
szervezete elnöksége a Közle
kedés, Posta és Hír.közlés Ki
váló Brigádja kitüntetést ado
mányozta: 

Kecskemét Körzeti üzem
fón., Kossuth; Nyíregyháza 
Körzeti üzemfőn. Baross Gá
bor; Hatvan Körzeti üzem-

főn. Alkotmány; Celldömölk 
Körzeti üzemfőn. Zója; Land
ler Jenő Járműjavító Üzem 
Steinmetz Miklós; MAV Észa
ki Járműjavító üzem Kandó 
Kálmán; Budapesti Ferencvá
ros Körzeti üzemfőn. Felsza
badulás; Pécs Körzeti üzem
fón. Régi forrás szocialista 
brigádoknak. 

A MÁV Kiváló Brigádja 
Budapesti vasútigazgatóság: 

Budapest-Ferencváros Kör
zeti Üzemfón. Allende; Buda
pest-Kelenföld Körzeti üzem
főn. Dózsa György; Budapest 
Keleti Körzeti Üzemfón. Május 
1.; Győr Körzeti Üzemfón. 
Petőfi Sándor; Győr Körzeti 
Üzemfőn. Kandó Kálmán; Rá
kosrendező Körzeti Üzemfőn. 
Aprilis 4.; Budapest Építési, 
Fenntart. főn. Zrínyi Ilona; 
Balparti Építési Fenntart. főn. 
Alkotás; Bp. Ferencváros Pá
lyafenntart. főn. Kossuth; Bp., 
Terézvárosi Pályafenntart. főn. 
Kossuth; Győr Pályafennta,rt. 
főn. Kossuth; Budapest Villa-
mos Fenntart. főn. Munka; 
Budapest-Keleti Körzeti 
Üzemfőn. Béke; Budapesti 
Balparti Biztosító ber. Fenn
tart. főn. Petőfi Sándor; Bu
dapesti-Nyugati Körzeti Ozem
főn. Széchenyi István; szocia
lista brigádja. 

Miskolci vasútigazgatóság: 

Miskolc Körzeti üzernfőn. 
Petőfi Sándor; Szerencs Pá
Jyafennta-rt. főn. Baross; Hat
van-Füzesabony Pályafenn
tart. főn. Rákóczi; Hatvan
Sa•lgótarján Pályafenntart. főn. 
IX. Kongresszus; Miskolc Biz
tosítóberend. Fenntart. főn. 
MHSZ-Béke; Miskolc Osztó
szert. főn. Bem; Kazincbarci
ka Körzeti Üzemfőn. Petőfi 
Sándor; Jászapáti Vont. Ozem
eggys. Radnóti; Miskolc Tiszai 
pu. Ságvári E.; Miskolc Vas
útig. Petőfi Sándor; szocialis
ta bri,gádja. 

Debreceni vasútlgazgatóság: 

Szolnok Körzeti üzemfőn. 
Damjanich; Szolnok Körzeti 

ÜQ:ernfőn. Dózsa Györa11; Püs
pökladány Körzeti üzemfőn. 
Kossuth Zsuzsa; Debrecen 
Építési és Hídfent. főn. Szik
lai Sándor; Debrecen Kör
zeti Üzernfőn. Aprilis 4.; Deb
recen Körzeti Üzemfőn. József 
Attila; Nyíregyháza Körzeti 
üzernfőn. Juhász Gyula; Má
tésza1�ka Körzeti üzemfón. Jó
zsef Atfüa; Kisújszállás Pá
lyafienntart. főn. Táncsics szo
cia,lista brigád. 

Szegedi vasútigazgatóság: 

Szeged Biz. ber. fenntart. 
főn. Puskás Tivadar; Vésztő 
Körzeti Üzem.főn. Lenin
KISZ Baja Forg. üzemegys. 
Jelky A.; Békéscsaba Körzeti 
üzemfón. József Attila; Sze
ged Körzeti Üzemfőn. Tán
csics Mihály; Békéscsaba Kör
zeti Üzem.főn. József Attila; 
Kiskunhalas Pályafenntart 
főn. Lenin; Kiskunhalas Kör
zeti 0-zemfőn. V. Kamarov; 
Kiskunfélegyháza Vill. Vonal
főn. Jedlik Anyos; Kecske
mét Kör-reti Üzernfőn. Szé
chenyi szocialista brigád. 

Pécsi vasútigazgatóság: 

Nagy'k.ani:zsa Körzeti üzem
fón. Kék Balaton; Dombóvár 
Körzeti üzemfőn. Béke; Du
naújváiros Körzeti 0-zemfőn. 
Kossa István; Kaposvár Kör
zeti Üzemfón. Győzelem; Szek
szárd Pályafenntart. főn. II. 
Rákóczi; Pécs Bizt. ber. Fenn
tart. főn. Vörös Október; Ka
posvár Épttési és Hfdfennt. 
főn. Petőfi; Pécs Igazg. TMFO 
Széchenyi; Nagykanizsa Kör
zeti Ozemfón. Tarr Imre; Pécs 
Körzeti üzemfőn. Baross; Bá
taszék Körzeti üzernfőn. Land
ler Jenő; szocialista brig. 

Körzeti üzemfőn. Kfüán 
György; Veszprém Körzeti 
üzemfőn. József Attila; Tapol
ca Körzeti Üzernfón. II. Rá
kóczi; Zalaegerszeg Körzeti 
Üzemfőn. Kandó Kálmán; 
Szombathely Bizt. berend. 
Fenntart. főn. Derkovits Gyu
la; Sopron Pályafenntart. főn. 
Baross Gábor; Szombathely 
szertárfőn. Kandó Kálmán; 
Sopron Vont. főn. Széchenyi 
szocialista brigádja. 

Záhonyi üzemigazgatóság: 

Záhony Gépesített Rakodási 
főn. Vörös CsUlag; Záhony 
Üzemig. Georgi Dimitrov; Zá
hony Pályafenntart. főn. Szó
nyi Márton; Záhony Üzemig. 
Kun Bé,la; Záhony Üzemig. 
Eötvös Loránd szocialista 
brigádja. 

A vezérigazgatóság közvetlen 
felügyelete alá tartozó szolgá
lati helyek brigádjai: 

MAV Északi Járműjavító ű. 

Adám János gépkfsérőnek, Komá
rom KOF; Bogdándi Sándor Tibor 
lakatos csop. vez., Debrecen MAV 
BBFF; Cserhát! Gyula műhe!y
vez., Szentes KŰF; Dora István 
váltókez., Kecskemét KOF; Esze
ny! István átrakómunkásnak, Zá· 
hony MAV Gépesített Rakod. Főn.; 
Hajdics István meó-vez., Landler 
Jenő Jj. 0.; Hajdu Lajos felépítm. 
munkavez., Szentes :E:pítés! Főn.; 
dr. Horváth Ferenc oszt. vez., 
KPM Vasút! Főosz.t.; Kállai Mik
lós felépítményi munkavez., Szé
kesfehérvár Pft. Főn.; Kocsis Er
nő munkavez., Sopron Pft. Főn.; 
Kovács Ferenc dízel-alvázlakatos
nak, Szombathely Jj. 0.; Kuczik 
Béla oszt. vez., Miskolc Vasútig.; 
Lázár János ügyvez. elnökh., MAV 
Alk. Első Biztosító és Segély Egy.; 
Máté Zoltán géplakatosnak, 11:szakl 
Jj. 0.; Mikó Istvánné munkaügy! 
és szoc. ell. részlegvez., Bp. Fe
rencváros KOF; Rákos Béla vez. 
oktatónak, Tapolca KOF; Stofán 
Barnabás főmérnöknek, Bp. MAV 
:E:pítési Géptelep Főn.; Schuck 
Géza MAV-képvise!őnek, Sturovo ,---------------------------------------------, 
MAV Kirendeltség; dr. Szabó 
Emil lg. főorvosnak, Debrecen 

Szombathelyi vasútigazgató
ság: 

Bláthy Ottó; MA V 11:szaki Jár
műjavító ü. Radnóti Miklós; 
Landler Jenő Járműjavító ű. 
Cséby József; Landler Jenő 
Járműjavító ü. Kilián György; 
Dunakeszi Járműjavító ű. 
Ságvári Endre; Dunakeszi 
Járműjavító ü. Tyitov; Szol
nok Járműjavító ü. Nam Cao; 
Debrecen Járműjavító ü. Tö
rekvés-MSZBT; Miskolc Jár
műjavító ü. dr. Münnich Fe
renc; Miskolc Járműjavító ü. 
Vasvári Pál; Szombathely Jár
műjavító 0-. Széchenyi; Szom
bathelyi Járműjavító ü. Ki
nizsi Pál; Székesfehérvár Jár
műjavító ü. Március 15.: Szé
kesfehérvár Járműjavító 0-. 
Gagarin; Villamos Fenntart. 
Ép. főn. Jendrassik; MAV 
Gépjav. ü. November 7., MAV 
Kitérógyártó ü. Lenin; MAV 
Szak- és Szerelóip. főn. Vosz
tok; Budapesti Hídépítési főn. 
Aprilis 4.; Bp. ll:pítési Gépiav. 
főn. Radnóti Miklós; Bp. Éoí
tési Géptelep főn. Farkas Já
nos; Bp. Építési Géotelep főn. 
Csonka János; MAV Magas
építési főn. KISZ; Debrecen 
ll:pítési főn. Kossuth Lajos; 
Debrecen Építési főn. Aprilis 
4.; Szentes Építési főn. Ság
vári Endre; Dombóvár Építési 
főn. dr. Csanádi György; 
Celldömölki Építési főn. Kos
suth Lajos; Budapesti "E:pítési 
főn. Hunyadi; Távközl. és 
Bizt. Közp. főn. Puskás Tiva
dar; Központi Számviteli Hiv. 
Felszabadulás; MA V Számítás
techniüai 0-. Szumma; Bevé
tel-ellenőrzési, Visszatérítési 
és Kártérítési Hív. Justitia; 
ésArany János; MAV Távközl: 
és Bizt. ber. Építési főn. Bp. 
Dominó; és Kun Béla; MAV 
ügykezelési és Gazdasági Hiv. 

Baross Gábor; Távközl. és 
Bizt. ber. �ítési főn. Szom
bathely, Lenin; MA V Tervező 
Intézet Széchenyi II. MAV 
Tervező Int. Bláthy Ottó; 
MAV Jegynyomda Ságvári 
Endre; MAV Nyug.díj Hiva
tal Béke; Dombóvár Fatelító 
főn. Ságvári Endre; Landler J. 
Országos Osztószert. Béke; 
Központi Orsz. Osztószert. 
főn. Lőwey Klára szocialista 
brigádja. 

MA V Ter. Egészségügyi Közp. ; 
Torma Ignác pft. főn., Nagyka
nizsa Pft. F6n.; Tóth László ügy
vez. eln., Vasutasok Alt. Biztosító 
Egy. ; vasas Ferenc lakatos csop. 
vez„ Miskolc KOF. 

KIVÁLÓ MUNKÁÉR T 

kitüntetésben részesítette: Agárdi 
Józsefné rakt. vez., Záhony szer
tárfőn.; Almád! László főpálya
mestert, Miskolc Pft. Főn.; Baj
csal János kocs!jav. csop. vez„ 

Győr KOF; Bajusz Ferenc mozd. 
vez., Szerencs KOF; Balogh Fe
renc tud. főmunkatársat, VATU
KI; Balta! Zsigmond dízelvez., 
Veszprém KOF; Baráz János épí
tésvez., Debrecen MA v :E:pítés! 
Főn.; Benke József építés! mű
vez., Celldömölk MAV :E:pítésl 
Főn.; Debreczeni Sándor hegesztő 
csop. vez., Szolnok Jj. 0.; Fulöp 
Attila csop. vez., MAV Jobbpart! 
BBFF; Harmat! Imre dízelszerelőt, 
Székesfehérvár KOF; Havast Jó
zsef csop. vez., Bp. Vasútig.; 
Hosszú János lakatos csop. vez„ 

Miskolc Jj. 0.; Horváth Lajos gép
kocs!vez., Dombóvár MAV 11:pítésl 
Főn.; Isztl! István mozd. lakatost, 
Dunaújváros Ozemfőn.; Iváncslk 
Dénes műszerészt, Szombathely 
MAV TB:11:F; Kalmár János feji. 
üzemvez., Dunakeszi Jj. 0.; Kő
telek! Dezső főművez., Debrecen 
Jj. 0.; Laskovics Imre számv!t. 
vez., Bp. MAV 11:pUletfenntartó 
Főn. ; Molnár III. József váltókez., 
Bp. Kelenföld KOF; Nagy Ferenc
né csop. vez., MA V OGH; Nagy 
Péter oszt. vez., Debrecen vasút
Ig.; Opauszki Pál munkaügyi 
csop. vez., Békéscsaba KűF; Pa
ku Lajos szakszerv. biz. titk., Pécs 
KOF Szakszerv. Biz.; Pörneczi Je
nőné ügy!nt., Szombathely vasút-

• ig.; Szalma Kálmán előmunkást, 
Hódmezővásárhely Pft. Főn.; vaál 
János szb-titkárt, Püspökladány 

A legjobb brigádok részvételével 

Négyfordulós szellemi ve,télkedő 
Az Építési Főnökségek Szak

szervezeti Bizottsága az elmúlt 
évben szeUemi vetélkedőt hir

detett a hozzá tartozó főnök
ségek és üzemek szocialista 
brigádjainak kulturális és mű
velődési .mozgósítására. A ve
télikedőnek az :volt a célja, 
hogy gy,a.r.a,pítsa a \b.riigádok 
vasútüzemi és mozgalomtörté
netrl tájékozottságát, feleleve
nítse a mun.kavédeLmi ismere
teket. Az irodalom és a zene 
is része volt a szellemi torná
nak. 

Az építési főnökségek -
üzemek szocialista brigádjai 
ebben a négyfordulós erőpró
bában gyűjtötték IPOntjaikat, 
úgy, 'hogy nem kellett őket ki
vonni a termelőmunkából. A 
játékosságra, sokszínűségre tág 
lehetőséget ik,aiptak. a főnöksé
gek, mert a központilag kibo
csátott tesztlapokat kiegészít
hették.. A .kiegészít�! több 
főnökség ds élt. A szocialista 
briigádok figye1mét és érdeklő
dését folyamatosan ráirányí
tották a művelődési, politikai, 
történelmi ismeretekre, a .gaz-

dasá�olitikái!".a és az időszerű 
kérdéseklre. Ezeken a !helyeken 
az érdeklődést úgy tudták 
szinten tartami, lhogy érdekes 
kérdéseket tettek fel. 

A .főnökségeknél és üzemek
nél az elődöntőkön a munka
helyek legjobb !brigádjai sze
repeltek és közü-1ük az elsők 
jutottak tovább. A döntőt már
ciusban Budapesten rendezték 
meg. A házigazda, a Szak- és 
Szerelőipari Főnökség jól fel
készülten várta vendégeit. 

Az ő csa,p,a.tn.ikon ik�vül a 
miskolci, a debreceni, a szen
tesi, a dombóvári, a celldö
mölki és a budapesti építési 
főnökség, továbbá a budapesti 
gépteleu> és .magasépítési fő
nökség, valamint a központi 
felétPítményvizsgáló főnökség 
legeredményesebb csapa,taiból 
áJ.Lt a vetélkedő mezőnye, 
amelyhez lhozzátartozott a jász
kiséri építő-gépjavító, a gyön
gyösi k.itérőgyártó és a buda
pesti gépjavító üzem csapata. 

A hangulatos, jól szervezett 
és ritmusosan pörgő játékveze
té6ért a gyöngyösieket .illeti a 

dicséret. A nyolc témakörben 
fontos jelentőségének. megfe
lelően helyet kapott az üzemi 
demokrácia és a mnmkavéde
lern is. A versenyben a buda
pesti építési főnökség dr. Csa
nádi György szocialista bri
gádja szerezte meg az első !he
lyet, második a gyöngyösi Ki
tér5gyáTtó üzem Lenin szocia
lista lbri.gádja, hal.1jlladi.k !hely
re a szentesiek Bátross Gábor 
szocialista bri,gádja került. 

Ez, a módszereiben új vetél
kedő jól szolgálta a tömeg
rno21gó.sítást és a tközművelődé
si tör,vény munkahelyi érvé
nyesülését. Ugyanakkor az 
egy.üttgondolkodást, a szocia
lista lbri,gádok baráti kapcso1a
táit is erősítette. Az ország kü
lönböző részein dolgozó vasút
építőket a szellemi torna szá
la�val öss?.ek.ötötte. Különösen 
nagy értéke volt ennek a ve
télkedőnek a folyamatosság, 
az, hogy a brigádok nemcsak 
kampányszerűen ,készültek, 
hanem valóban vetélkedtek 
egymással közel egy éven át. 

Fogas Pál 

Celldömölk Körzeti Ozem
főn. Berzsenyi Dániel II.; 

Szombathely Körzeti üzemfőn. 
Kandó Kálmán; Szombathely 

,. 

A MAV Kiváló Ifjúsági Brigádja 
Cegléd Körzeti üzemfőn. tes Körzeti üzemfőn. Kandó 

Ságvári Endre; Vasútig. Közp. Kálmám; MA V Északi Jár
Bpest. Tanácsköztársaság; műjavntó ü. Béke; MAV 
Szombathely Körzeti üzemf. Kitérőgyártó ü. Latinka S.; 
Kilián György; Nyf.regyháza MAV Épiítőgépjav. ü. József 
Körzeti Üzemfőn. Krudy Gyu- A.; Záhony Gépe5'itett Rako
la; Debrecen Kör,zeti üzem- dási Főn. Csepel szocialista 
főn. Münnich Ferenc; Szen- brigádja. 

A Ságvári Endre brigád ajándéka 
a gyermekotthonnak 

A Dunakeszi Járműjavító 
Üzem Ságvári Endre szocialis
ta brigádjának vezetője Ben
csics Ferenc ,az üzem brigád
vezetőinek rregutóbbi tanács
kozásán bejelentette, hogy az 
elmúlt évi munka alapján 
odaítélt arany fokozatú bri
gádkitüntetéssel járó pénzt 
felajánlják a bócsai gyermek
otthonban élő testi és szeldenti 
fogy,atékos gyermekek javára. 

A tíztagú brigád három év
vel ezelőtt teremtett kapcso
latot a gyermekotthon lakói
val. Azóta patronálják az in-

tézetet. Elvégezték a kisebb
nagyobb javításokat és játé
kokat felszerelési tárgyakat 
vásároltak. Az üzem több szo
oialista brigádja is felaján
lotta segítségét. Társadalmi 
munkában vállalták a rok-
Toantkocsik javítását. 

·· 

A Ságvári Endre brigád 
legújabb felajánlása nagy örö
met szerzett a gyerekeknek, 
hiszen az otthon vezetői játé
kokat és egyéb felszerelési 
tárgyakat vásárolhattak a kol
lektíva ajándékából. 
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A tapasztalatok kedvezőek 

A debreceni területen befejeződtek 
a bizalmi beszámoló-értekezletek 

Ebben az éviben a szakszer
vezeti szervek ,minden szinten 
'beszárrnolnak a kongresszus 
óta wégzett munkáról, a hatá
rozatok időarányos végrehaj
tásáról. Első ,lépcsőként a bi
zalmiak beszámolására került 
sor minden iaJa.pszervezetnél. 

Az elmúlt hetekben a delb
receni terület.en közeit 700 bi
za1mi és több ,mint 100 főbi
zalmi adott számot a végzett 
munkáról. 

A beszámolóknalk különös 
jelentőséget adott, hogy a deb
receni igazgatóság területén is 
befejeződött az üzemfőnöksé
gek szenvezése és ehhez .iga
zodva a ,vontatási főnökségek 
és állomási alapszervezetek 
összevonása megtörtént. Ezzel 
38-ról 21-re csök.kent az alap
szervezetek száma. A szak
szervezeti munka vezetési, irá
nyítási rendszerében további 
váUozás volt a bizalmi testü
letek Létrehozása, a főbizaLmi 
rendszer általánossá válása. 

Az irányelvek 
szellemében 

Sza,kszervezeWruk X. kong
ress:busa úgy fogalmazott, hogy 
„ia középszer,veik fordítsanak 
fokozott ,gondot a főbizaLmiak 
és biza1bmiak munkájára, fel
adat- és hatáskörük gyakorlá
sára, az újonnan létrehozott 
bizalmi testületek rendeltetés
szerű működtetésére, jog- és 

hatáskörük érvényesítésére". 
A területi szakszervezeti bi

zottság a titkárság 1hiatá,rozata,, 
rnetve feladattenve alapján 
külön tibkári értekezleten ké
szítette fel az alapszenvezete
ket a beszámolókra. Irányel
veket, módszerbeli és gyakor
lati útmutatásokat adott ré
szükre. 

Nem véletlen, hogy a tszb 
ilyen nagy jelentőséget tuliaj

. donít a ,bizalmi beszá:moláook
naik, hiszen a kon,g.ress= óta 

-a ,vezető, irányító munka a 
szakszervezeti és munkahelyi 
deimokrá.cia, a töme.gkapcsolat 
erősítése fontos feladat.a volt 
a lkö�szervelmek is. Mindezt 
csakis a ,bizaLrniak, d'őbázal
miak aktív, !hozzáértő, cselek
vésre mozgósító munkájá,val 
lelhetett elérni. 

Az a,La.pszenvezetek ,bizalmi 
és főbizalmi CSOiPortra ,bontva 
hiatározták meg a beszámoló 
értekezletek szervezési felada
tait, tartalrrni követelményeit, 
a beszámolók idejét és patro
náJ.ókat. A sokoldalú előkészí
tő munka megérLeite gyümöl
csét. A végzett ,munlkát való
ságihűen bemutató, elemző, 
kr.itikus, önkri tdkus, a további 
feladatokat ,megfogrulmazó be-

számolók felkeltették a tagság 
érdeklődését. 

A bizalmiaik beszámolója 
részletesen kitért arra, !hogyan 
végezték el a ráju,k bízott fel
adatokat, ,miként tudták érvé
nyesíteni a biztosított jogokat, 
hogyan sikerült mozgósítani a 
tagságot a kötelességek telje
sítésére. Milyen volt az együtt
működés a paTtner gazdasági 
vezetővel, figyelembe vették-e 
a dolgozók javasJata.it, milyen 
megoldatlian témák ,várnak 
renderesre stb. 

Hozzáértéssel 

felelősségtudattal 
Altalános tapasztalat, hogy 

a bizalmiak többsége hozzáér
téssel végzi munkájá.t. Ismerik 
es egyre jobban gyakorolják 
jogai1kat, ,mely,hez jelentősen 
hozzájá,rult a rendszeres kép
zésük, mozgalmi és élettapasz
tala tuik. 

Legeredményesebben az 
egyéni :bérezés, a jutalmazás 
és egyéb elosztással összefüggő 
kérdésekben érwényesítik 
egyetértési jogaiiikat. Javult az 
érdek.védel.mi, érdek,k,épvise
leti munka, a ,tagság a bizal
miak ez irányú tevékenységét 
jelentős mértékben igényli. 

A ;fejlődés mellett sem kii
elégítő azonib,an iaz e11enő.rzési, 
a ,javaslattételi, a véleménye
zési jog a1ka1mazása és a bi
zaLmiak áiltal iv,égzett ,inlformá
ciós ,munka. 

A beszámoló értekezlet.eken 
a megjelenés 80-90 százalékos 
volt, s a résztvevők 20-35 szá
zaléka szóJt !hozzá. A forgalmi 
és utazó szolgálat területén 
szinte minde111Ütt szó esett a 
dol<gozók tfokoz.ódó leterhelé
séről, a n,agyfokn.í túLórázta
tásról, amely helyett inkább 
több pihenő és sza,bad idő ,biz
tosítását, a kollektív szerződés 
rendelkezéseinek maradék 
nélküli érvényesítését kérik 
számon a dolgozóik. 

A munka.fegyelem jaivításá
ról, az anyagellátás n®ézsé

g€Úlről, a minőségi munkáról, a 
takarékosságról, a ,bérpolitikai 
intézkedésekről, a munkavé
delemről is f.elelősség•te}jesen, 
hozzáértően szólt a tagság. A 
hozzászóJ.ások, a javiaslatok 
·kon1kréta.k, helyhez, ,időhöz és 
nem utolsóso11ban az érintett 
kollektívátkhoz 1kötődtek. 

A kettős funkció 
jol,l,an érvényesül 
A bizalmiakra éiI)ülő szerve

zeti rendszer a tapasztalatok 
alapján mind jobban betölti 
feladatát. A kettős funkció -

A szombathelyi vasutasfiataloké 

a KISZ KB Vörös Vándorzászlaja 
Március 18-án, a szombathe

lyi vasú tigazga tóság tanácster
mében tartotta évzáró kitünte
tésátiadási küldöttgyűlését a 
vasútüzemi KISZ-bizottság. Az 
ünnepi ülés elnökségében he
lyet foglalt többek között 
dr. Horváth Lajos, a Vas me
gyei pártbizottság tagja, nyug
díjas vasútigazgató, Kapron
czai János, az igazgatóság ve
zetője, Meiszner Ferenc, a te
rületi szakszervezeti bizottság 
szervezési- és káderbizottságá
nak. a vezetője, és dr. Si,kos 
László, a megyei KISZ-bizott
ság első titkára. 

Kelemen Józsefné, a KISZ
bizottság titkára beszámolójá
ban elmondotta, hogy 11 alap
szervezetben 350 fiatal tevé
kenykedik. Aktív részesei vol
tak a KISZ-fiatalok a gazda
sági építőmunkának Két al
kalommal vettek részt kom
munista műszakon. Az ifjú 
kommunistá,k 50 százaléka 
brigádtag és van 14 ifjúsági 
szocialista brigád is a csomó
ponton. Tavaly 14 ,fiatalt vet
tek fel KISZ-ajánlással a párt
ba. A KISZ-tagok közel egy
harmada tagja az MSZMP-nek 
is. Nyolc vitakörben 130-an 
frissítik fel, fejlesztik tovább 
politikai ismereteiket. 

Tavaly 21 fiatal otthonának 

a .megteremtéséhez 2,2 millió 
forinttal járult hozzá a MA V. 
A szabad idő hasznos eltölté
séhez számos sport- és egyéb 
programot szerv,eztek. 

A beszámolót követő vitá
ban felszólalt Solymosi Tibor, 
a vasútüzemi pártbizottság tit
kára és Magyar Elemér, a vá
rosi KIJ:SZ-bizottság titkára is, 
akik elismerésüket fejezték ki 
a fiatalok . eredményes tevé
kenységéért. Ezután dr. Sikos 
László, a KISZ Központi Bi
zottság megbízásából átadta a 
KISZ KB Vörös Vándorzász
laját Kelemen Józsefnénak, 
majd Kapronczai János vasút
igazgató kitüntetéseket és több 
mint 30 ezer forint jutalmat 
adott át a legaktívabb fiata
loknak. 

* 

Az elmúlt hetekben a nyu-
gat-dunántúli vasútigazgató
ság területén még két szerve
zet kapott kitüntetést. A cell
dömölki vasútüzemi KISZ-bi

zottság, valamint a BFiF tapol
cai üzemegységének ifj,úsági 
alapszervezete a KISZ Közpon
ti Bizottság Dicsérő Oklevelét 
kapta. 

Sz. J. I. 

az érdekvédelem és a nevelés 
- jobban érivényesü,l, a tö
me.gkapcsolat javult, még ak
kor is, ha nem tudtunlk min
den jogos dgényt megoldani. 

Az új szervezeti rendszer
ben a szakszer.vezeti és a mun
ikaihelyi demokrácia tiartaiLma
sabb, ,gazdaga,bb Lett, köZJVet
len és a köz•vetett demokrácia 
lka,pcsola,ta javult, a biza1mi 
csoportélet élénkebbé, taTtal
masiaibbá és sokoldalú,bbá vált. 

!Mindez jelentős tényező, 
mert erőnk és ,befolyáS1l.Ulk a 
jövöben méginkábib csak az 
élő kapcsolattartás ,bázisán 
növekedlhet és e;bben legfonto
srubb szere.pe és joga a jövőlben 
is a ibizailmialknak, ifábizal
miaknak és a •bizalmi testüle
teknek lesz. 

A szakszervezetd bizottságok 
képiV.iselői a 1bizalmiak beszá
moló értekez-letén ,mindenhol 
jelen voltak, ,ér:tékelték a bi
zalmiak, főbizruLmiak és he
lyetteseik munkáját. A beszá
molókat, a tagság, a feladatok
lkal együtt, mindenhol elfo
gadta. Míg a korá,bbi évek •be
számolói során .elég nagy szá
mú személyi cserék voltak, 
addig most a bizalmiakat, fő
lbiza•lmiakat funkciójukban 
csaknem kivétel nélk,ül meg
erősítették. ,Ez azt is jelenti, 
!hogy megfeleltek az eLvárá
sokn.ak, a ,tagság elisimeri 
munikáJu,k,at és továbbra is !bi
zalmat szaJVazott résruikre. 

A csoportélet 
fejlesztésével 

A végzett munkáról szóló 
beszámoló nehéz, felelősség
teljes f,ela,daitát aLapszerveze
'teink jól oldották meg. A be
számolók ,nemcsak összegezték 
és bemutatták az elmúlt idő
szak munkáját, !hanem érté
lkelték és minőstt.ették is azt." 
'A beszámolálk jól szolgád.táik 
az egységes cselekvés és ,gon
dolkodás tová,bbi kialakitásá,t, 
erősítették a dolgozók felelős
ségérzetét, növelte a.ktivdtásu
•kat, el�ítette a demokrati
kus jogok érvényesí.té.sét. 

A bizaJmi !beszámoló érte
kezletek ,tapasztialatainak ösz
szegezése alaipját !képezi a sor
ra kerülő tbizaJ.mi testületek 
f.élideji munkárr-ól szóló ,beszá
molóinak. A ,beszámolók arról 
is meggyőztek 1bennünket, 
'hogy a jövőben eredményes és 
magasabb színvonalú szak
szerwezeti anu,nkát a vasút te
ruletén is ,csiak a csoportélet 
'fejlesztésével, a csoport tag
gyűlések irendszerével, a bi
zaLrniak testületének erősödő 
'tevékenység�vel lbiztosíthat
j,uk. 

Volosin.ovszki János 
t.szb-.ti tik.ár 

Közművelődés 

Makón 

Makón a vasútállomás szom
s:bédságában levő szociális lé
tesí úrnény egyre jobban a köz
művelődés otthonává válik. Az 
épületben levő lklubhely,jség, 
könyvtár látogatóinalk szátma 
állandóan emel!kedilk. Rendez
vényeiket nemcsak vasutasok, 
va�utas nyugdíjasok, hanem a 
város déli résrenek lalkossága 
is látogatja. 

Könyvtárunkban mintegy 
1800 könyv közül válogathat
nak az olvasók, akiknek száma 
meghaladja a hatvanat. A 
könyvek állandó cseréjéről a 
városi lköny,vtár és a szegedi 
vasutas művelődési ház gon
doslkodik. A klubszobában a 
köny,vek mellett folyóirato'k, 
rádió és televízió áll az érdek
lődők rendel!kezésére. Itt tart
ják a különböző TIT-előadáso
kat, az orivosi felivilágosító elő
adásokat, hetente egyszer 
filmvetítést, s itt találtak 
otthonra a csöklkent munka
képességűek. Az épület lehető
séget biztosít arra is, hogy va
lamennyi 'közös ünnepségüket 
itt tartsák 

Legközelebbi terveik,ben a 
100 évvel ezelőtt megindult 
Arad-Csanádi Vasút megün
neplése szerepel, amelynek so
rán közel egyhónapos ünnep
ségsorozatot rendeznek. 

G. J. 

Vasutas újítók kitüntetése 

Maráz Béla szakosztályvezető köszönti a résztvevőket 

!Március 31-én, a iMAV Ve
rerigazgatóság lkonferenc1a
tenmé,ben rendezett !bensősé
ges ünneq)ségen adtátk. át a 
Kiváló febta.láló és Kiváló újí
tó kitüntetéseket. A kiWTIJte
téslben részesült két fel,találót 
és 202 újítót, vaLaimint a meg
hívott vendégeket a .MAV Ve
rerigazgatóság és a Vasutiasok 
Szruksrenvezeete nevében Ma
ráz BéLa szakosztáJwezető kö
szöntötte, l!Ila(jd Urbán Sándor 
vezér�azgató-fuelyettes mél
tatta a vasutas újítók munká
ját. 

Bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy a vasút vezetői az újító
mozgalma,t a gazdasá,gi munka 
sze.r:ves irészénelk teikJ.ntiík. Az 
eredmények biztatóak. A VI. 
ötéves tervben eddig 9138 újí
tást nyújtottak be -a vasutasok. 
Ez 105-tel több, mint az V. öt
éves teTIV /hasonló idősza'kában 
volt. Az újítók szakmai fejlő
dését bizonyítja, hogy egyre 
k,evesebb újítást tkell vissza
utasítaITT,i, s nő a hasznosított 
újírtások száma. Az újításokiból 
és találmányokból származó 
megta!karítás 189 millió forint. 

A MÁV-nál az új1tási rverse
nyeknek széles !körű rendszere 
alakult ki. Az eLmúl,t ,évi ered
mények ala,pján a rv,asútigaz
gatósá,gok közötti verse.Qyiben 
első a szombathelyi, másodi'k 
a szegedi, lhiarmaditk pedig a 
mis koki vasútig,azgatóság. 

A ijá.rműjavító üzemek kö
wtti verseny győztese a duna
keszi járműjavító lett. Máso
dik a szombathelyi, harmadik 
az északi, negyedilk a Landler, 
ötödik ,pedig a debreceni jáT
műdaví.tó. 

Az építési és pályafenntar
tási sza:kosztály közvetlen iTá
nyításia alá tartozó üzemeik és 
főnökségek „A" csoportban 
meghLrdetett ,versenyében első 
az építőjavftó üzem, második 
pedig a gyöngyösi kitérőgyár
tó üzem. A „B" csoportban el
ső a szentesi éiI)ítésii főnökség, 
második a bud,a,pesti építési 
főnökség. A táviközlő és b.iz
tosítóberendezési szakszolgálat 
területén első a szombathelyi 
'DBÉF. 

' 

Urbán Sándor vezérigazgató-helyettes Kiváló Újító kitüntetést 
nyújt át Bilecz Károly, záhonyi újítási ügyintézőnek 

A MA V a tárca szintű ver
senyben is évek óta jól szere
pel, ami a vasúti újítómoz
galom töretlen tejJődését bi
zonyítj,a. 1980-ban második, 
1981-:ben peidig első helyezést 
ért el a MA V. Tarvaly az újí
tási börzén bemutatott újítá
so'ktkal sziintén első •lett a vasút. 

A rvezérigazgia tó-helyettes 
eZ'Után ia imozgalom ,gondjadról 
szólt. Ne,m csö1okent például a 
60 napon túl elbírált ügyek 
száma. Az a tapaszt.alat, hogy 
a kisebb jelenitéíségű jarvasla
tok gyorsabban valósuloolk 
meg, mint a nagyobb hasznot 
hozó újítások. Ennek egyik 
oka a bürokratikus ü,gy.intéres 
és néha ,a k,apadtáshiány. To
vábbra is kevés a fel.adattenv
ben szereplő témáik feldolgo
zása. Sajnos az 1,rányító szer
vekhez - .vasútigazgatóságok
hoz és a vezérig,azgatósághoz 
- került javaslatokat nehéz
k-esen intézik. Emiatt sokszor 
késiik az iú1j;ítások bevezetése, 
hasznosítása. Tavaly a hátra
lékos újítási javaslatok száma 
250 volt. EbbőJ. a vég.reih,ajtó 
szolgálatnál 139, az igiazgató
ságokon 40, a szakosztályokon 
pedig 71 újítási j,aivaslat vá.rt 
sorsára. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A késedelmes ü,gy,i,rutézésnek 
legtöbbször az a következrrné
nye, hogy nem megalatpozott a 
döntés, és e.miiatt a .hasznosít
ható· jarvaslatokat i.s elutasít
játk. Ezért sok panasz érkezik 
a SZ(J)kszervezeti szervekhez. 

Az újítások vétele és eladása 
sem kielégítő. Az anyagi ösz
tönzéílk sem a legjobban érvé
nyesülnek. Továbbra is gondot 
okoz, hogy sok iaz eszmei alia
pon díjazott újítások száma. 
Ezek a gondolk ,egyben megiha
tározzák a .jövő d'eladatait is. 
A thdányosságok ,kiküszöbölése 
érdekében többet ikell tenni a 
szaik!von,ali és a társadalmi 
szervezetek,n�k is. 

Az újítók, felta1álók, szak
véLeményezők, efüí.rálók és 
újítási ü,gyirutézők iaz elmúlt 
éveikben sokat segítettek a 
vasútra háruló feladatok meg
oldásában. A sza1kszervezeti 
aktivistáik is sokat tettek a 
mozgalom lkibon takozásáért, 
to.vábbfejlesméséért. 

A vezér1gazga tó-helyettes 
beszéde után - M.a.ráz Bél.a 
szakosztályrvezetővel íközöse,n 
� átadták a Kiváló feLtaláló 
és a Kiváló újító kitüntetések 
különböző fokozatait. 

Dr. Gyóni Béla 

Kisvonattal a zalai táiakon 
Csömödér község a Zala

egerszeg-Rédics vasútvonal 
mentén fekszik. Nevét az ide
genforgalmi tájékoztatók meg 
sem említik, de ugyan miért is 

tennék? Az állomás környéke 
egyben a falu közponltjának is 
számít. A vegyesbolton és ital
bolton kívül azonban neveze
tesség is akiad. A nagyvasúti 
állomással szemben működő 
fafeldolgozó telep a kezdő
pontja az ország egyik legna
gyobb múltú erdei vasútháló
zatának, amelynek első szaka
szát 1922-ben a Schaffer-cég 
építette. A kisvasút összekötte
tést teremtett az Eszterházy 
hitbizomány erdőterületei és a 
csömödéri fűrészüzem között. 
A fát szállító kocsikat lovak 
vontatták. Nevet is kapott a 
kisvasút, amely teljes terjedel
mében így hangzott: ,,Ester
házy Hercegi Hitbizomány 
Csömödéri Erdei Iparvasút." 

A lovakat csakhamar gépi 
erő váltotta föl, gőzösök ke
rültek a vonalra. Itt teljesített 
szolgálatot az 1917-ben Berlin
ben gyártott „Muki", Gyön-

gyösréíl hozták Csömödérre a daság saját gyártmánya. A sze

Wiener Lokomotívfabrik által mélyforgalom azonban csak 
1918-ban készített „Karcsi" kiegészítő jellegű. A kisvasút 
l!l.eVŰ mozdonyt. A lébényi fő rendeltetése a mintegy tíz
Wenckheim uradalom után az ezer hektáros erdőterület f-a
erdei vasúton dolgozott az anyagának a csömödéri üzem-
1923-as szerelésű „Hany Istók". be való fuvarozása, ahol a fel
iEz utóbbi a nagycenki mú- dolgozás is történik. Nemrégen 
zeumparkban tanúskodik a felújították a hálózat nagy ré
múltról. szét. Az íveket megerősítették, 

A hatvanas években meg- a régi vágányokat 14 és 19 
kezdődött a .MA V gazdasági kg-os sínekre cserélték ki. A 
vasútjainak nagymérvű sza- betonaljak most homok helyett 
nálása. A feleslegessé vált von- zúzottkő ágyazatban feksze
tatójárművek közül került ki nek. 
a csömödéri kisvasút jelenlegi A több vonalból áLló, kiter-4 darab C. 50-es típusú motor- jedt hálózaton egyidőben ,kétmozdonya. Egy korszak ismét három vonat is közLekedik, 
,lezárult, a gőzösök nyugalom- erert elengedhetetlen a szerve
ba vonulta.k. (Sajnos ez a nyu- zett forgalomszabályozás. Ezt a galomba vonulás esetenként fatelepen szolgálatot teljesítő egyet jelentett a szétvágással, irányító végzi, telefon segítsé-beolvasztással.) gével. 

Menetrendszerű személy-
szállítás a negyvenes évek vé
gétől kezdődött és a Kistolmá
csig terjedő 18 km-es vonalré
szen ma is folyik. Erre a célra 
három négytengelyes, hideg 
évszakban kályhával ,fűthető 
személykocsi áll rendelkezésre. 
Ezek közül kettő az erdőgaz-

A dombok között kanyargó, 
fák alatt zakatoló kisvonat 
utasai jellegzetes, hamisítatlan 
zalai tájakkal ismerkedhetnek. 
A vidék és a kisvasút együtt 
feledhetetlen élménnyé fonó
dik. 

T.Z. 
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Szo/Jo11 a kisvasúton is 11a!IY a forgalom 

. Vasutasok között a határállomáson 
Húsz esztendővel ezelőtt 

szüntették meg Szobon a ma
gyar-csehszlovák közös ha
tárállomást, és Párkánynáná
ra (Sturovóra) helyezték. En
nek oka az volt, hogy a növek
vő nemzetközi forgalom a hat
vanas évek elejére olyan mé
reteket öltött, hogy a középál
lomás már képtelen volt tá
rolni, rendezni, javítani az 
északi, illetve a déli irányból 
érke;ző vonatokat. A visszaem
lékezők szerint akkoriban a 
szerelvények Zebegényig is áll
tak. 

- Azóta ugyan megszűnt a 
zsúfoltság, de tétlenségről szó 
sincs - mondja Kiss Zoltán, 
Szob állomásfőnöke. - Mi tJ
vábbra sem szakadtunk el a 
határforgalmi teendőktől, hi
szen a Párkánynánán dolgozó 
vasutasok is ide tartoznak lét
számilag és a vonatok tovább
ra is itt mennek keresztül, 
amelyekkel nekünk is van 
munkánk. Ellenőrizzük a tő
lünk kilépő kocsik raksúlyát, 
rendszeres kapcsolatot tartunk 
a feladó állomásokkal. Ami pe
dig az oktatást illeti, itt ta["t
juk a tanfolyamokat, tovább
képzéseket, s ez sok esetben 
speciális feladatnak számít. 

- Az ország második legna
gyobb határállomása vagyunk, 
a személyforgalmat tekintve 
pedig az első - folytatja. -
Nyári időben naponta 22 pár 
nemzetközi expre,szt foga
dunk, illetve indítunk. A MA V 
három keskenynyomközű vas

útja közül itt üzemel és hoz
zánk tartozik a legnagyobb, 
amely Szob és Márianosztra 
között közlekedik. Innen a leg
nagyobb mennyiségben követ 
és gyümölcsszörpféléket szál
lítanak a Pestvidéki Kőbányá
ból, illetve a Gyümölcsfeldol
gozó Szövetkezeti Közös Válla
lattól, ismertebb nevén a szo
bi szörpüzemből. Az előbbi ha
vonta 25-30 ezer tonnát fu
varoz el vasúton, az utóbbi pe
dig évenként mintegy 10 ezer 
tonnát ad fel. Ide többnyire 
szörpaJ.apanyag, gyümölcs és 
barit, v.ailamillllt bécsifehér ér
kezik Jugoszláviából. 1Emellett 
természetesen kisebb tételek
ben rakodnak még mezőgaz
dasági terményeket és félkész
árukat. 

Az állomást járva feltűnik, 
hogy viszonylag sok a konté-
ner. 

- A szörpüzem küldemé
nyeiinek nagy részét igyek
szünk szállítótartályban továb
bítani. Az ottani gazdasági ve
zetőséget meggyőztük ennek a 
fuvarozási módnak az előnyei
ről. Hetenként 15 konténerbe 
raknak árut. 

Az állomás szomszédságá
ban található a szörpüzem, 
ahol Hemela Mihály igazgató 
úgy fogadta Kiss Zoltánt, 
mintha közvetlen munkatársak 
lennének. A két vezető arról 
beszélgetett, hogy az üzem az 
idén növeli a termelést, de eh
hez már saját fogadóvágányra 
lenne szükség, mert szeretnék 
növelni a vasúti szállítás ará-

Üzemszünet a szobi kisvasútnál 

nyát, de a jelenlegi állapotok 
ezt nem teszik lehetővé. A 
megoldásra egyetlen lehetőség 
kínálkozik: a váci pft szakem
berei és a szörpüzem dolgozói 
külön munkát vállaLva elké
szítik a f ogadóvágányt, mire 

megkezdődik a gyümölcsidény. 

- Erre azért is nagy szük
ség van - folytatja az állo
másfőnök -, mert a szörp
üzemnek egyre szaporodnak a 
külföldi vásárlói. Az idén fel
tehetően Kanadán, az Egyesült 
Államokon kivüi Ausztriába 
és Hollandiába is szállítanak 
majd gyümölcslésűrítménye
ket. Ezek a piacok viszont 
megkövetelik a pontos szállí
tást. 

Meglátogattuk a gazdasági 
vasutat is, Kormos József ál
lomásfőnök elmondotta, hogy 
tavaly 4 millió forint volt a 
tiszta hasznuk. Bebizonyoso
dott, hogy ez a szállítási mód 

sokkal előnyösebb a gépkocsi
nál. Ennek dacára az idén fe
lülvizsgálják, hogy érdemes-e 
költeni még fejlesztésére. 

A kis rendező-pályaud'Varon 
ott látható még az egykori gő
zösmozdonypark utolsó két 
darabja, amelyek még nem 
mentek ,nyugdíjba, hiszen jó 
ideje már központi fűtési fel
adatokat látnak el. A 11 dízel
mozdony közül három éppen 
javítás alatt áll, a kocsik meg 
kint pihennek a vágányokon. 

- Ezen a vasúton jó.formán 
csak a vontatás fejlődött -
magyarázza Kormos József. -
Itt még a régi utasítások van
nak érvényben. Ez érthető, hi
szen a szerelvényeket még 
mindig kézzel fékezzük, mégis 
itt a ,legkisebb a fluktuáció, 
létszámunk hatvan fő. Közü
lük nagyon sokan itt kezdték 
pályájukat és innen is mennek 
el nyugdíjba. 

Séra Sándor 

Negyven év az utasok szolgálatíban 
Görömböly József, az Utas

ellátó Vállalat Keleti pálya
udvari 9-es számú üzemének 
dolgozója negyven évvel ez
előtt jegyezte el magát a ven
déglátó szakmával. Jelenleg 
az Orient express étkezőko
csijának szakácsa. :€desapja 
vendéglős volt, tőle tanulta a 
szakma fortélyait. Az Utasel
látónál szinte minden beosz
tásban dolgozott. Volt kosa
ras büfés, fel-szolgáló és üzlet
vezető :-helyettes is. A rábízott 
feladatot mindig példásan lát
ta el. 

Szaktudását külföldön is 
elismerték. Az Utasellátó 
NDK-beli társváll'alatánál, a 
MITROPA-náiJ. öt alkialommal 
volt felszolgáló. Dolgozott 
Ausztriában és .az NSZK-ban 
is. A MITROPA-nál kifejtett 
tevékenységéért három alka
lommal kapott kitüntetést. 

Drégely Vilmos 

t 
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Csárádi .János szakosztályveze -.ö 

a zárt rendszerű ingavonatokról� a n,űszaki újdonságokról 

Az elképzelés ígéretes, a cél 
nyilvánvaló: ,visszahódítani 
azokat az utasokat, akik az 
utóbbi hónapokban, években 
eLpár,tobtak a vasúttól. A /hűt
lenkedés oka - ezzel vala
mennyiünknek tisztában kell 
lennünk - nem csupálll a díj
szabás tawa1lyi emelése, s a 
ked,yezmények mérséklődése 
volt: a vasút ma (és ,már jó 
ideje} nem ,nyújtja azt a kom
fortot, kényelmet, :amit az 
utazni vágyök elvárnának. A 
körülményeken kell -változtat
ni telhát, s annyit mLndenkép
pen üdivös vo1na ,meg,tenni, 
ami erőnkből - anyagi lehető
ségeinktől - telik. 

Minderről a MA V vezér
igazgatóságán beszéLgetünk 
Csárádi Jánossal, a géipészeti 
és járnnűfenntairtási szakosz
tály vezetőjével. Azokat a le
hetőségeket sorolja, amelyek 
nem irreálisalk, s ,immár a 
megvalósulás szakaszába j,utot
tak: 

- Mindenekelőtt a Brudape.5t 
'kocnyéki ing,aivonatokat kell 
kimozdítani a jelenlegi kultu
rálatlan helyzetből. E rangso
rolás oka, ,hogy naponta több 
száze7!I'en rutaznak a fávárosba 
és onnan haza, hetven-nyolc
van k.i,lométeres kör:retből. 
Gyakran ellha,ngzilk., hogy 'Végül 
is az utasok szemetelnek, ese
tenként rongálnak.. . ennek 
ellenére: a MAV-nak kell meg
'tererrute,nie azt a környezetet, 
amely minden utast arra .kész
tet, hogy ne dobja el a ciga
re.ttacsikket, ne tegyen kárt a 
mosdóhelyi.ség!Jk berendezé
seiben, ,s foly.tathnPnánk a sort. 
Ha szükséges, ennek érdeké
ben még a !hatósági iintézkedé
sektől sem riadlhatunk v.issza. 

Elsó'ként 
a szoLi vonalon 

A változás első jeleként a 
szobi vonalon záJrt -rends:rerű 
vonatok közlekednek majd. 
Mit jelent a „zá.rt rendszer"? 
őt olyan ingavonat-szerelvény 
fog kiözLekedni, 9-9 kocsival, 
amelyeket mos,t újítottak, vagy 
újítanak fel. Sajátos jellemző
jük, hogy még a tetejük is kék 
lesz (:kivé'Ve a tavaly feliújí,tott, 
még ikifogástalan szerelvénye
ket) - kider,illt, hogy a kék 
festékanyag a tetőn jobban el
lenáll a gépi mosásnak. Két 
szer,elvény tarltaléklként vára
'ko.zdk majd a :Nyugati pálya
udivaron, kettős céllal. Részint, 
'hogy ,Mba esetén azonnal for
galomba kerill.jön, másrészt, 
'hogy valamennyi szerelrvény 
minden ötödik inapon lk.üOső
belső tisztításra, kanbantartás
ra ,megpilhenhessen. úgy hatá
roztak, 'hogy a szereLv.éinye,ket 
akkor ,sem bontják meg, ha 

egy-egy kocsi javítást kíván . .. 
ily módon nem sorolhatók 
máshová. Vagyis hasonló 
rendszert ,aJlkalmazunk majd, 
mint a HÉV. To,válbbi újdon
ság: a vezérlő kocsikat is fel
szerelték vonatbefolyásoló be
rendezéssel, így fokozódilk. a 
közlekedés bi:zJtonsá.ga. Május 
végétől a szobi iVOnalat már e 
'fentiek jellemzik. 

- A szobi vonal után, no
vemberben, a ceglédi követke
zik - folytatja a sza,kosztály
vezető. - Az ottani tizenkét 
szereLvény, •valamint a tarta
lekszerelivények teteje is k,ék 
lesz: ez különlbözteti ,meg az 
ingavona toka t a többiektől; 
1984-iben pedig a ihegyesha,Jmi, 
a Budapest-Újszász 'közövti 
s végül a ihatvaini vonal kerül 
sorra. Azért kívánunk nagy 
han;gsúlyit ihely,ezni ,az ,i.ngavo
natokra, mert szinte egész naip 
közlekednek. E megkülönböz
tetett d'Lgyelem ternnészetese,n 
nem mehet az express:rek ro
vására. 

Da valaki 
dohán„ozni akar ... 

- Ha a szerelvények, .remé
nyeink szerint, a jelenleginél 
lrulln.trálta:blbá-tisztáibbá lesz
ne!k., nem ;váliik-e kiiríivóvá né
hány elhanyagolt állomás?. 

- Ami :a szobi vonalat .illeti, 
érdekes módon az ottani -állo
mások már ma is tetszetéseb
bek:, mint a másu'tt ,1evák több
sége. Öröm ,megfordulrui a vá
ci állomáson, s szemügyre ve<n
ni, íhogy milyen szépen lheiyre
hozták. Afwl a főnökség ügyel 
a kultl.ll'ált ,környezetre, ott 
nem nehéz rendet teremteni. 
A szobi vonalon korszen'isít
jük elŐS2JÖír a .feliratoka,t ;.is: a 

mai gyakorLatt,al ellentétben 
nemcsak egy fénycső tá,jékoz
tat majd arról, hogy ho1 áll 
e.P1Pen a vona.t, hane.m mintegy 
harmincméteren1oont megvi
lágított fényviS&Szaverő táblá
kat helyezii:nk el. HasoniJ.óak 
lesznek az <aJUitópályáik delző
táibláühoz: várihatóa.n tíz-tizen
két évig nem ke11 újraifestenii 
őket. Az új táblákat folyama
tosan helyez:?Jil,k el, elsőként 
Gödön. 

Ha úgy tetszik, vis.szalépés, 
ám az utazók igényét tükrözi: 
nem aratott sikert az a néhány 
éve hozott rendelkezés, misze
ri-nt az elővárosi forgalomban 
tilos a dohányzás. Az utasok 
egynémelyike .földlre dOlbta a 
még parázsló csiklket, s .így ik.i
égetlt,e a ,padlózatot, ivagy ép
pen az ,ülést. A jövőben me
'giin.t Lesz dohányzó és nem do
hányzó szaka.sz. Ez termés:re
tesen feltételezi, !hogy az ötna
,ponkénti, alapQS&ajbib 'kanban
ta.rtás mellett naponta k.isőpör
jék a koc..c.Lkat, s rendszeressé 
váljon a na.gyollb kü1ső-1belső 

zük a Dunai f,inormító-Ercsi 
közötti szakaszt; azért már ek
kor, ,mert 1minden villamosított 
kilométerrel olajat takarítunk 
meg. Nem sokkal későblb, szep
tember 1-től Ercsi-Pusztasza
bolcs-Dunaújváros között is 
villamosított pályán közleked
hetnek a vonatok, s akkortól 
Budapes,tről indulnak a zárt 
ingavonat�k. Két esztendeje a 
'MA V vezetése úgy döntött, 
hogy aihol d'elsővezeték van, ott 
ne dízelek tolassanak, /hanem 
villamosmozdonyok. Ehhez 
speciálds tolatójármű•vek kelle
nek. Az első öt, ilyen Ganz
gyártmá'Tl,yú villamosmozdony 
már a nyáron megjelenik, 
majd a próbaidőszak taJpaszta-
1atai t fLgyelembe véve, továb
bi húszat vásárolun'k még a 
hatodik ötéves terv időszaká
ban. 

TolatóD1ozdonyok 
- nyúzópróhán 

- Mennyiben ,killön,böznek 
a forgalomban levő mozdo
nyoktól? 

- A teljesitnnényülk !kisebb, 
a mozdony,vezető ;pedig a ve
zérálláslból könbelát, így bjz
tonságosabb és könnyebb lesz 
a munkája. Az első öt moz
dony a bud.apes,ti rendezőpá
lyaudvarokon mutatkomk be, 
majd ,a „nyú:ropróba" után a 
budapesti székhelyű Ganztól 
távQllabb: Miskolcon is üzem
be helyezhető közülük kettő. 
A sorozatgyártás várhatóan 
1984 második 'felében !kezdő
dik. Fontosnak tar,töuk, hogy 
az új mozdonyok d'őibb alkatré
szei megegyeznek a többi ha
zai ,gyáirtmányú mozdonyéva,l: 
ez a karbantartást könnyíti ... 
EmU.tést kiíván még, 'hogy az 
ütemes vmamosításból a posta 
is dicséretesen ireszt vállalt. 
Megértette, hogy -népgazdasági 
érdek, s az utóbbi másfél év
ben lépést tart a telefon-lég
vezetékek földkábelbe helye
zésével. 

------------------------------------------------, takaritás. 

Ha pecsét mÉg nincs .is raj
tuk, formálódnak a t.áiv.Jati ter
:vek. Szó lehet olyan, új típusú 
'villamosvonattok üze.mbeállf,tá
sáról, amelyek az uta.s számá
ra is kényelmesebbek-korsze
rűbbek. E szereLvényeken már 
köz;pontila,g nyd:tn,á,k az ajtókat, 
a .lépcsők alacsonyabbra ke
rulnének, a ,megállókat han
gosbemondó közölné., egyszer
smind az energiá;va.1 is jobban 
tak.airékoskodnának Megjele
'nésük a későbbi tenvidő.sza
kokban várható, s szLnlkiron
iba.n Jesz a vasút ,további villa
mosításával. Addig - vagyis 
még lhosszú-hoss2JÚ évekig - a 
ma .ism.er,t kocsik közlekednek. 
S hogy minél kevesebb ,pa
naszra adjanak okot, az raij
tunk .is - :a tkarbantartókon, a 
takarítókon, a forgalom csak
nem valamennyi résztvervőjén 
- mú.Lik. Nemcsak az idén, a 
személyszállítás évlfuen. 

B
alogh Lajos fiatal kocsi
rendezőnek idősebb mun
katársai sokat magyaráz-

ták, mit jelent és mep.nyire 
fontos a szerepe a tolatási ha
tárnak. 

úgy látszott, hogy Balogh 
Lajos ezt i;; - mint általában 
a kocsirendezéssel kapcsolatos 
egyéb tudnivalókat - megér
tette. A baj mégis bekövetke
zett. 

Február elején - a havas na
pok egyikén - a tartalék moz
dony ráállt néhállly kocsival a 
nyolcadikra, hogy összetolja a 
szerelvényt. Balogh a mozdony 
felőli részen volt. Amikor le
akasztotta a gépet, körülnézett, 
hogy nem lóg-e ki a szerelvény 
vége, vagyis van-e határ a két 
sínpár között, ám a határjelzőt 
hó takarta. Hát csak úgy szem
re saccolt, s mert a szolgálat is 
letelt. igyekezett tanítómestere 
és a tolatás vezetője, Szobosz
lai Imre után az állomás épü
lete felé. 

De még a fele utat sem tet
ték meg, amikor mögöttük ék
telen csattanás hallatszott. A 
hetedik vágányra bejárt egy 
teher. s látta. hogy annak moz
donyvezetője a fülkéből kiha
jolva rázza az öklét. 

Szerencsére nagyobb baj 
nem történt. de a nyolcadikon 
álló szerelvény végén a kocsi 
egyik oldala enyhén szólva „be
horpadt". 

A nagy csattanásra a tolatás-

vezető, Szoboszlai is visszasza
ladt, és dühösen támadt a fiú
ra: 

- Kérdeztem, hogy van-e 
határ? 

- Kérdezte, Imre bácsi -
hajtotta le a fejét a fiatalem
ber. 

- :€s te mit válaszoltál ne
kem? 

- Magának magyarázzam, 
hogy milyen nehéz az utánpót
lás? Hogy lépesmézzel sem le
het idecsalogatni a fiatalokat? 
Maga ,meg ahelyett, hogy sze
mélyesen győződött volna meg 
arról, hogy rendben adja-e le a 
szolgálatot, elkezd pofozkodni. 
Vegye tudomásul, hogy ezért 
külön fegyelmi elé állítom. Itt 

Tolatási határ 

- Hát azt, hogy van. 
- No, jól megnézted - ká-

romkodott a tolatásvezető, és 
lendült a karja. 

Amikor a pofon elcsattant, 
már az állomásfőnök is köze
ledett, akit nem is annyira a 
kocsiban esett kár, hanem az 
háborított fel, hogy az idősebb 
kolléga pofon ütötte a fiatalt. 

- Megbolondult maga, Szo
boszlai? - kiáltott a főnök a 
még mindig hevesen káromko
dó kocsirendezőre. 

- Hát engem nem fog ez a 
taknyos börtönbe juttatni. 

A .,taknyos" meg csak állt, 
egy szava sem volt, még bent 
sem, amikor a jegyzőkönyvet 
felvették. csak húzta a nyakát, 
s lesett a főnökre, aki újra dor
gálni kezdte a tolatásvezetőt: 

nem lehet önbíráskodni, és kez
dő kollégákra hárítani a fele
lősséget. 

- De hiszen ... - szólt bá
tortalan hangon a fiú -, Imre 
bácsi énhozzám még egy ujjal 
sem nyúlt. 

- Mit mond? - nézett ámu
ló tekintettel a főnök a fiatal
emberre. 

- De hiszen a saját szemem
mel ... - akadt el a hangja a 
főnöknek, mert furcsa fényeket 
látott a tolatásvezető szemé
ben, és hasonlóan csillogott Ba
logh Lajos szeme is. majd meg
szólalt Szoboszlai: 

- Kérem. mi a közös dol
gainkat egymás közt szoktuk 
elintézni. De különben is, Lajos 
mintha ... 

- A fia lennék. Higgye el, 
főnök elvtárs - bizonygatta 
Balogh Lajos. 

- Tűnjenek el a szemem elől 
- csapott a levegőbe a főnéilk, 
majd így folytatta: - De ne-
hogy azt higgyék, hogy szára
zon megússzák. Örüljenek, 
hogy nagyobb baj nem történt. 

A két ember örült. s bár tud
ták, hogy mulasztásukért meg
kapják a büntetést, de azt is. 
hogy az eset - bármilyen fur
csán hangzik is - még jobban 
megerősítette barátságukat. 
Azért amikor hazafelé menet 
elbúcsúztak egymástól, Szo
boszlai megkérdezte : 

- Remélem. fiú, többet már 
nem kell magyaráznom, mit je
lent a tolatási határ. Ugye nem 
felejted el? 

- Nem - válaszolta Balogh 
Lajos. 

- De a pofont, azt igen. 
- Milyen pofont? 
- No, menj a fenébe ... 

Holnap este hatkor kezdünk. 
- Jó pihenést, Imre bácsi! 
- Neked is - motyogta az 

idősebb kolléga, s hogy haza
felé bandukolt, sok minden 
megfordult a fejében. csak az 
nem. hogy az emberi szeretet, a 
másik iránti megértés néha egy 
atyai pofonnal is kinyilvánít
ható. 

No persze. csak igazán fiú
nak érezze magát az is. aki 
kapja .. . 

Dávid József 

- Milyen műszaki újdonsá-
gok várhatók a közeljövőben? 

- Kezdem a ,vilil.aanosításs.al. 
Május elején üzembe helyez-

MISKOLC 

- földes-

A gépállomás dolgozói 

túlteljesítették a tervet 
A miskolci építési főnőkség 

gépállomásán is befejeződött a 
téli nagyjavítás, karbantartás 
és a gépek kivonultak a vasút
vonalakra. A gépállomás négy
száz dolgozója eredményes 
munkát végzett, hiszen túltel
jesítették szinte valamennyi 
célkitűzésüket. A tervezett vo
nalkorszerűsítést tavaly tizen
négy nappal a határidő előtt 
fejezték be. 

Az üzemi balesetek száma 
34-gyel, a termelésből kiesett 
munkanapok száma pedjg 52 
százalékkal csökkent. Az ener
giamegtakarítás értéke több 
mint négymillió forint. A ked
vező gazdasági eredményekért 
sokat tett a 32 szocialista bri
gád kétszáz tagja is. :f:lenjár
nak a brigádok az újítórnoz
galomban. Tavaly például 46 
újítást dolgoztak ki, amelyből 
33-at fogadtak el. 

Az elmúlt esztendőben 17 
különféle típusú gépjárművet, 
két kotrógépet két csavarozó
gépet, egy vágányernelőt és 
egy oszlopos fúrógépet kaptak. 
iNagy szükségük lenne azonban 
még néhány kisgépre, mert a 
régiek már elavultak. Gondot 
okoz az álló- és fogyóeszköz
tárolás is, mert nincs megfele
lő alapterületű rakt.ár. A nagy 
értékű munkagépeket kényte
lenek a szabadban tárolni. Ez 
a körülmény 3-4 ezer forint 
kárt okoz a gépekben évente. 
Sajnos akadozik az alkatrész
ellátás is, ezért gyakran az al
katrészeket maguk készítik el. 

A miskolci építési főnökség 
gépállomása az elmúlt évi 
eredmények alapján - az épí
tési főnökségek egymás közti 
versenyében a harmadik lett 

Kisvárdai János 
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Húsz éve a vezérálláson 

Bes•é/gelés Illés János nyíregyhml mo.donyve•elövel, 

,.. ab lórsadalombldosílósl lanócs,.,,ak elnökével 

Aligha van a nyíregyházi 
körzeti üzemfőnökségen olyan 
vasutas, aki ne ismerné Illés 
János mozdonyvezetőt. Tárgyi
lagos, megfontolt ember, kriti
kus véleményére a főnökség 
vezetői s a szakszervezeti tag
ság egyaránt odafigyel. 

Az ötvenes évek végén a 
debreceni járműjavítóban jár
műlakatos szakmát tanult, s 
mint szakmunkás került a nyír
egyházi fűtőházhoz. S amikor a 
hatvanas évek elején mozdony
vezetőnek hívták, engedett a 
csábításnak. Azóta immár két 
évtizede mozdonyvezető. Mun
kájával mindenki elégedett. 

Nagyobb gondol 

• ulónpóllósra 
- Csaknem tíz évet utaztam 

gőzmozdonyon, s csak azt kö
vetően tettem vizsgát a V 43-

asra is - kezdi a beszélgetést. 
- Ezután hol a gőzösön, hol a 
,,szilin" szolgáltam. Ez szá
momra természetes volt. Nem 
reklamáltam, hogy a gőzös 
piszkosabb. Megmondom őszin
tén, ez a folyamat hiányzik a 
mai fiatal masinisztáknál. Saj
nos a vasút a létszámhiány 
miatt, kényszerhelyzetből a 
gyakornokokat sokszor vonta
tási vonatkísérőként utaztatja. 
Nemritkán olyan gyakorlatlan, 
nem CSM-es mozdonyvezető
höz is beosztásra kerülnek a 
fiatalok, akiktől még nem lehet 
tanulni. Ez a szakmai színvo
nalat nem emeli. Részben ez 
eredményezi azt, hogy a fiatal 
mozdonyvezetők vonalismerete 
sok kívánnivalót hagy maga 
után. De már az alkalmasság 
megállapításánál is következe
tesebbnek kellene lenni. Ter
mészetes, hogy a gyors ütemű 

a körzeti üzemfőnökség szak
szervezeti bizottsága társada
lombiztosítási tanácsának elnö-
ke. _ 

- CSM-es mozdonyvezeto 
vagyok, bár ezt a közlekedést 
nemigen szeretem. Túl nagy a 
felelősség, s a CSM-ben nincs 
kivel megosztani a figyelmet. 
Ezt pedig a legkiválóbb éber
ségi és biztonsági berendezések 
se képesek helyettesíteni. A mi
nap egy gyorsvonaton utasként 
utaztam. A fülkében szövetke
zeti vezetők ültek, s a felelős
ségről beszélgettek. Egyikük a 
27 milliós termelési értékről és 
ennek kapcsán saját felelőssé
géről beszélt. Nem bírtam meg
állni, közbeszóltam. Mondom, 
hogy az semmi. Én olykor na
ponta (!) több esetben is 200 
millió forintnál több értékért 
tartozom felelősséggel. Mire 
megkérdezték: szintén vezető? 

- Igen - mondtam-, moz
donyvezető. 

S ahogy elmondtam, mibe ke
rül a villanymozdony, a mögöt
tem sorakozó gördülő állomány, 
a vonaton exportra küldött 50-
60 Ikarus - nem vitatkoztak. 
Csak mosolyogtak, s másról 
kezdtek beszélni. 

Azt már a vezetőálláson 
mondja, hogy a vontatási és 
forgalmi utazó személyzet 
együttes vezénylése nem volt 
rossz gondolat. Csak a gyakor
latban sokkal összetettebb ez a 
probléma. 

- Lehet, hogy más szolgála
ti helyen sikerült a létszám és 
mozdonykihasználás szempont
jából az együttes vezénylést 
zökktmőmentesen bevezetni, de 
nálunk ez nem sikerült. Leg
főbb oka az, hogy a vontatási 
és forgalmi utazók igen ritkán 
találkoznak. Előfordul, hogy 
nekem még tart a szolgálat, de 

a személyzeté már lejárt, vagy 
fordítva. S ilyenkor önköltség
ben utazik utánam a másik 
személyzet. Szóval igen sok 
pénzbe kerül ez így a vasútnak. 

A vuénylés 
lapautalalal 

Hogy mi lenne a helyes meg
oldás? Nehéz erre egyértelmű 
választ .adni. Még nehezebb 
megvalósítani az egységes ve
zénylést. Annyi bizonyos, hogy 
a jelenlegi gyakorlat inkább az 
egy helyről történő vezénylés, 
melyben előrelépést a korábbi
hoz képest nem tapasztalunk. 
Sőt nálunk rosszabb lett így, 
mert a korszerű vontatási szo
ciális épületből a forgalmi uta
zókkal együtt bezsúfoltak ben
nünket egy alig 25 négyzetmé
teres várakozóhelyiségbe, ahol 
a motorral szolgálatba érkezők 
még a bukósisakot se tudják 
hová tenni. Javasoltuk, hogy a 
KISZ-klubot a művelődési ház
ban működtessék, ott a körül
mények is jobbak, s a klubban 
alakítsanak ki várakozót a 
mozdonyvezetőknek, utazók
nak. úgy látom. a korábbi jó 
emberi kapcsolat részben ezért 
is bomlott fel köztünk, hiszen 
így, összezsúfolva. a feszültsé
gek is jobban felszínre kerül
nek. 

Illés Jánosnak a felesége is 
vasutas. Az egész család tagja 
a nyíregyházi vasutas termé
szetbarátkörnek. A közösséggel 
együtt Aggtelektől Sárospata
kig, a környékbeli gyógyfürdő
kig valamennyi nevezetes he
lyen megfordultak már. S az 
utazástól még a vezérálláson 
megtett több százezer kilomé
ter se vette el a kedvét. 

Orosz Károly 
technikai fejlődés miatt min- _________________________ _ den fiatal szeretne járművet 
vezetni, holott nem mindegyí
kük alkalmas erre. Még a moz
donyvezetői tanfolyamot elvég
zett fiatalok közill sem. Jobban 
kellene hallgatni a tanfolyam
vezetők és az oktatók vélemé-

. nyére. Volt rá eset, hogy ezt 
mellőzték, s üzemi baleset lett 
a vége. 

eSM-renduerben' 

nagy a felelősség 
Többször volt a S:ziakma Ifjú 

Mestere és Kiváló Dolgozó. Tiíz 
évig szakszervezeti bizalmiként 
végzett mozgalmi munkát. 
1976-ban lett párttag. Jelenleg 

Munka és műveltség 

Brigádok vetélkedője 
Szegeden, a vasutasok Petőfi Sándor Művelődési Házában 

rendezték a Csongrád megyei vasutas szocialista brigádok 
„Munka és műveltség" vetélkedőjének döntőjét, amelyen az 
elődöntők kilenc l�redményesebb csapata vett részt. 

A versenyzőknek számot kellett adni munkavédelmi is
mereteikből, a szocialista demokn-ácia gyalkorlati kérdéseiről� 
továbbá történelemismeretből és Juhász Gyula költészetéről. 

A két Jiegeredményesebb csapat - a szegedi BFF Kilián 
György brigádja és a s:oontesi körzeti üzemfőnökség Törekvés 
brigádja - képviselheti majd az ágazati döntőben! a Csongrád 
megyei vasutasokat. 

F. P. 

A hatvani rendezőben 

8Dll6 Undor k6prlporija 

Szocialista módon élni 

Ilyen brigádok éltetik a vasutat 
Az asztalon fekvő dosszié

ban mindössze néhány, sűrűn 
teleírt gépelt oldal őrzi a bri
gád teljesítményét. A Gubacsi 
rendező-pályaudvaron dolgozó 
Felszabadulás szocialista bri
gád nem akármilyen eredmé
nyeket mondhat a magáénak: 
A MAV KIVALó Brigádja 
cim után most a Közlekedés, 
Posta és Hírközlés Kiváló Bri
gádja kitüntetést érdemel
ték ki. 

Évek óta rendkívül magas 
színvonalon dolgoznak, amivel 
a fuvaroztató felek, a Buda
pesti Vegyiművek, a Fegyver
és Gázkészülékgyár és a töb
biek is elégedettek. A brigád 
még ar.ra is vállalkozott, hogy 
csökkentse a dízelolaj felhasz
nálását ezekben az ener.gia
szűkös időben: csak olyankor 
igénylik a tartalékmozdonyo
kat, ha tényleg szükségesek a 
munkához, egyébként vissza
küldik őket az állomásra. A 
tavalyi eredmény 620 gép
üzemóra�egtakaTítás, az 
idén már 700-ra vállalkoztak. 
Az iparvágányok grafikonos 
kiszolgálása 96-98 ,százalékos. 
úgy hajtanak, mi111tha még a 
pálya kezdetén állnának, pedig 
az átlagéle'tkor 46 év. 

Fei fei mell,ett 
- Ha ilyen brigádok nem 

dolgoznának nálunk, leállhat
na Ferencváros mondja 
Dömötör László állomásfőnök, 
majd így folytatja: Sok 
múlilk a brigád összetételén is. 
A vezetőjük, SzécSi János 
érettségizett, mindenlkinelk 
megvan a nyolc általános is
kolai végzettsége és va.lami
lyen vasúti képesí'tése. Ilyen 
emberek!k.el könnyebb szót ér
teni. 

Mielőtt megkeresném a gu
bacsi pályaudvaron a bfli
gádot, a ferencvárosi szocia
lista brigádmozgalomról érdek
lődöm. Arról, hogy vajon a 
fiatal-Ok vállalják-e a szocialis
ta módon doLgozni, élni és ta
nulni, mai mércével mérve 
rendkívül szigorú és megter
helő követelményeit. 

- A vasútnál a vezetői 
munka megítélése sokban függ 
attól, hogy mfulyen az állomá
son a szocialista munkaver
seny. Nálunk a 24 szocialista 
brigádból tíz kapott anyagi, 
erkölcsi elismerést. A guba
csi rendezőben is három szo
cialista brjgád működik; any
nyira fiej-fej mel,lett halad
nak, !hogy mindig nehéz eldön
teni, ki legyen az első. A szo
cialista brigádmozgalom nehéz 

időt él át, - fűzi tovább a 
szót Dömötör László - a kö
vetelmények nagyobbak. Pél
dául régebben egy évre kö
töttünk szerződést a brigá
dokkal, most már negyedéven
ként újítjuk meg, és még így 
is válllalták, hogy ha kell, akár 
ötször-hatszor is módosítják a 
már aláírt szerződést, csak 
mondjuk meg, hogy mit kell 

- Miért vállalják még ezt a 
többletmunkát is? - Szécsi 
János a válasz helyett megint 
visszakérdez: 

- Ha mi nem, akkor ki 
csinálja? Nincs ember, a mun
ka viszont nem lesz kevesebb. 
Nem kényszer ez a beosztás, 
ide mindenki a szabad aka
ratából kerül. 

te
���csi Jánossal, a brigád 51 Már sokat tettek 

éves vezetőjével, alapító tag- _ Milyen közös rendezvéjával a gubacsi rendező-pálya- nyeket tartanalk'! udvar főnöki szobájában ül- _ Evente kétszer rendezünk tűnk le beszélgetni. A tolató- brigádvacsorát, ilyenkor bú.csapat többi tagját várta a csúztatjuk el a nyugdíjba memunka. nőket. A bátyámat idén bú

Kipróbált 
emberek 

csúztatjuk az, lesz 1983-ban a 
második brigád vacsoránk. 
Rendszeresen részt veszünk a 
politikai rendezvényeken. Gya
kori vendégei vagyunk a mű

Mikor alakították 
gádot? 

a bri- velődési háznak, és időről idő

-- 1961-ben. Akkor határoz
tunk úgy, hogy egységesen 
jobban szembe tudunk nézni a 
problémákkal, s ha jóban, 
rosszban együtt vagyunk, job
ban megy a munka. Ei; li bri
gád ma már jobbára idősebb, 
sdkat próbált emberekből áll. 
Megfontoltak, kétszer is meg
né2lik, hogy mit szabad ten
ni és mit nem. Nem véletlen, 
hogy a 'két tartós kirendel ten 
kívül nincs köztünk fiatal. 

- Mikor voltak a brigád 
tagjai utoljára szabadnapon 
ebben a hónapban? 

- Ne így kérdezze, hanem 
úgy, hdgy az elmúlt esztendő
ben. Ha nagyon muszáj, a ve
zetőség megoldja, de általá
ban a szabadnapokon is dol
zunk. 

re a családdal együtt fölkere
kedik a brigád és elmegyünk 
valahová kirándulni. 

A hatvanas években azért a 
mainál élénkebb volt a Fel
szabadulás brigád munka utá
ni élete. Akkortájt az úgyne
vezett sötét éjszakákon, ami
kor nem volt teherforgalom, 
hazamehettek a hétvégeken. 
!gy a mostaninál több idő ju
tott kulturálódásra, művelő
désre és szórakozásra. 

- A. brigád átlagéletkora 
meglehetősen magas. Mi tör
ténik néhány év múlva? Le
het, hogy egyszercsak kiírják 
a faliújságra; nyugdíjba ment 
a Felszabadulás szocialista bri
gád? 

- Sohasem szabad megen
gedni, hogy szétszóródjanak az 
emberek. Ha mi más egyebet 
nem tudunk felmutatni, mint - Hogyan jut a munka mel- azt, hogy egységesek vagyunk lett idejük a szocialista mó- és megálljuk a helyünket a don élni, és tanulni elveinek munkában, már sokat tettünk megvalósítására? és azt hiszem, hogy ez a szo-

- Nehezen, de azért sort cia,lista brigádmozgalom lékerítünk rá, hiszen erre vál- nyege, Föltett szándékom, lalikoztunlk. Amikor megala- hogy mielőtt még nyugdíjba 
lkultunik, nem sdk embernek megyek, olyan fiatalnak adjoon volt meg a nyolc általánosa. át a stafétabotot, aki alkalöt-hat osztállyal jöttek a vas- mas lesz a brigád vezetésére. úthoz. Sdkat agitáltuk őket, Csakhát a mai fiatalok először v,égül elvégezték az iskolát. azt kérdezik; mennyí a pénz? Utána segédtisztire mentek, Pedig dolgozni kellene, hogy vagy a Marxista-Leninista megismerjék és megtanulják a Esti Egyetemre jártak, sőt két, munkát, megszokják a fegyelvolt forgalmi szolgálattevő met, aztán lehet a fizetésemeegyetemre került. Most már az lésről és a többiről érdeklődni. emberek megelégedtek ezzel Bízom abban, hogy megtalála végzettséggel, ide, ahol ke- juk az utánpótlást. Van itt néirr.ényen kell doogozni, elég hány fiatalember, jó brigádtag ez a tudás. Persze van 'egy válhat belőlük. brigádon !kívüli kollégánk most A beszélgetés után Szécsi is, a'ki gimnáziumba jár, a János 1sietve föláll, és i111dul délutáni többletmunkát mi a rendezőbe, hiszen várja a vállaljuk helyette. munka. Lakatos Mária 



6 MAGYAR VAS UTAS 
1983. APRILIS 18. 

Ami nincs a borítékban 

Mennyit költött a, MÁV 1982-ben 
szociális e/llitlisra és m11nkavédelemre 

(Folytatás az 1. oldalról) 

fizettek ki segélyt szociális rá
utaltságtól függően. Az egy fő
re eső átlagos összeg 596 forint 
volt. 

Altalános szociális juttatás 
címén mintegy 5 millió forin
tot fizettek ki többek között a 
vonyarcvashegyi időszakos 
szociális gondozó költségeire, 
társadalmi szervek támogatá
sára, társadalmi ünepségekre 
és rendezvényekre. 

A kulturális célú kiadás a 
tervezettnél nagyobb összegű 
volt, 34,5 millió helyett 41,7 
millió forint. Kulturális intéz
mények korszerűsítésére, fel
szereléseik kiegészítésére 4,3 
millió fejlesztési alapot hasz
náltak fel. Ezen belül a Fe
rencvárosi Művelődési Ház fű
tésrendszerének korszerűsíté
sére, a pécsi kultúrotthon kor
szerűsítésére került sor. Alló
eszköz-jellegű felszerelések 
beszerzésére 1 milliót adott a 
MA V a szakszervezet részére. 

Intézmények üzemeltetésére 
és fenntartására az előző évi
nél 70/o-kal magasabb összeget 
használtak fel. A tervtől való 
eltérést indokolja az a körül
mény, hogy a szociális terv 
összeállítása idején az intéz
mények részletes költségvetése 
még nem állt rendelkezésre. A 
jóléti alap képzése és felosztá
sa időszakában a költségvetés 
szerinti előirányzat lett figye
lembe véve. 

.Korszerűsödtek 
a sportintézmények 
A kulturális intézmények 

üzemeltetési támogatásán túl
menően a járműjavító és egyéb 
üzemek 1,4 millió forint kul
turális költséget számoltak el, 
melynek fedezete egyrészt a 
részükre biztosított fejkvótás 
jóléti alap kiegészítése, más
részt saját részesedési alapjuk. 

A sportintézmények fejlesz
tésére a szociális tervben 50 
millió fo-,int volt az előirány
zat, a tényleges felhasználás 
viszont 71,9 millió forint. J e
len tősebb összeget használtak 
fel a szegedi edzőcsarnok és 
öltöző, a szombathelyi mun
kacsarnok, a Törekvés edző
csarnoka, a dunakeszi futófo
lyosó, a BVSC központi épü
lete és uszodájának befedésé
re, valamint teniszcsarnoka 
építésére. A sportegyesületek 
üzemeltetésére és működésük 
támogatására 48,4 millió forint 
merült fel a tervezett 46,4 
millióval szemben. 

A sportintézmények fenn
tartására 51 millió forintot 
fordítottak. 1982 a Magyar 
Olimpiai Bizottság cé1kitűzé
seinek megfelelően az 1984. évi 
Los Angeles-i olimpiára való 
felkészülés jegyében telt el. 
Az olimpiai sportágakban ösz
szeá llították az olimpiai kere
teket, melyekben szinte vala
mennyi kiemelt sportegyesüle
tünk versenyzői képviselik a 
vasutas színeket, szám szerint 
85 sportoló. Ez a jelentősnek 
mondható szám a vasutas 
sportegyesületekben folyó jól 
kiválasztó nevelő munkának 
az eredménye. 

Figyelembe véve a világ
és Európa-bajnokságokon, if
júsági világbajnokságokon el
ért eredményeket, megállapít
ható, hogy az 1981. evi 59 
olimpiai ponttal szemben 1982. 
évben a vasutas sportolók 
139 pontot értek el. 

A vasutas tömegsportban is 
jelentős a fejlődés. A vasút te
rületén a tömegsportot az 
igazgatósági (területi) és szak
mai középszervi szakszerveze
ti bizottságok irányítják a ki
dolgozott eseménynaptár alap
ján. 1982-ben a tervezett prog
ramokat 960/o-ban sikerült 
megvalósítani. Különösen a 
természetjárás különböző for
mái váltak egyre népszerűbbé. 
Tovább nőtt a labdajátékok 
iránti érdeklődés, de újabb hí
veket szerzett a tömegsport
akciónak a tenisz és az úszás 
is. Ugyancsak nőtt a tanfo
lyamszerű, az egyes sportágak 
alapelemeit megismertető test-

' 

edzés iránti érdeklődés. A dol
gozó kollektívák családtagjai
kat is bevonják a közös prog
ramba. 

Sajnos az ötnapos munka
hét általános bevezetésével ál-

tanyákban is munkásszállás 
jelleggel dolgozók elhelyezve. 
A szálláshelye'k bérleti díja
ként 6,4 mil'lió forintot hasz
náltak fel. 

A fejlesztések mellett nagy talában csak két napra korlá- gondot fordítottak a meglévő tozódik a rendezvények láto- szállások felszerelésének, begatása, rendszerint hétfőre és rendezésének •korszerűsítésére, péntek délutánra, így bár sze- a higéniai ellátottság javításárényebb a növekedés az elő- ra. ző évekhez képest, mégis el
éri a 15-17%-ot 1982-ben. 

Ifjúságpolitikai célokra 
1 236 OOO forintot fordítottak. 
A felhasználás az előirányzat
hoz viszonyítva 1030/o-os. 

A jóléti és kulturális alap 
részeként előirányzott keretet 
a tárgyévben általános ifjúság
politikai célokra fordították. 
A felhasználás szerkezetében 
a szakmai-politikai vetélke
dőkre fordított részarány nö
vekedése tapasztalható. Az if
júsági turizmus támogatása to
vábbra is a felhasználás legje
lentősebb tétele, melyből a 
szakmunkástanulók és az if
júmunkások egyaránt részesül
nek. 

Az 1982 ... ben bevezetett új 
gyakorlat fentieken túl lehető
vé tette az ifjúságpolitikai cé
lú pénzeszközök más forrásból 
származó keretképzését is. !gy 
került sor külön az ifjúsági 
termelési mozgalmak támoga
tását szolgáló 1,5 millió és a 
KISZ-szervezetek mozgalmi 
munkájához nyújtandó 0,8 
millió forintos keret felosztá
sára és felhasználására. A 
szakmai-politikai vetélkedők 
szervezése és díjazása új ke
retből nyert fedezetet. 

A vasút szakkáder-utánpót
lásának részbeni biztosítására 
a részesedési alap terhére ösz
töndíjkeretet képez, melyből 
közel 2000 tanuló ösztöndíjban 
részesíthető. 

A korábbi évek szerződés
kötésein alapuló és szerződés
szegések miatt visszafizetett 
összegek figyelembevételével 
az év folyamán 6541 E Ft ösz
töndíj kifizetése történt, mely 
1789 főt érintett. Ezen belül 
219 felsőfokú tamuLmálnydkat 
folytató, 1570 szakmunkáskép
zésben részesülő tanuló része
sült szerződéskötésen alapuló 
ösztöndíjban. 

Lakásépítés munkáltatói tá
mogatására a tervezettnél na
gyobb összeg, több mint 173 
millió forint került felhaszná
lásra, mert év közben a lakás
alapot emelték. A lakáskor
szerűsí tésre fordítható összeg 
terv szerint 27 millió forint 
volt, a különböző vállalati be
ruházások keretében épülő 
vállalati lakások fedezetére 
pedig 12 milliót terveztek. 

Lakáskorszerűsítésre a tény
leges előirányzat 56%-a me
rült csak fel, mert a tervezett 
összeg - a MA V és idegen 

kivitelezői kapacitás hiá
nyában - a korábbi évekhez 
hasonlóan - nem kerüU fel
használásra. 

Új lakások, 
modernebb szállók 

A dolgozók részére nyújtott 
kölcsönnel támogatott lakás
építés (-vásárlás) ker,etében 
mintegy 20° 

0-ban szövetkeze
ti, 40° 

0-ban társasházi laká
sok, 40%-ban ,pedig családi 
házak épültek. Ezen belül -
a központi irányelveknek 
megfelelően - kedvezően ala
kult ,a munkásállományba tar
tozók, valamint a 30 éven alu
li fiata !ok lakásépítésének tá
mogatási aránya. 

Negatívum, hogy 1982-ben 
- 5 év óta először - nem si
került minden jogos kölcsön
kérelmező részére támogatást 
biztosítani. A J.akásépítési 
költségek (lakásárak) emelke
dése indokoltan vonta maga 
után az egy főre szükséges tá
mogatás össze�nek növelését 
is. 

1982-ben munkásszállások 
és la'ktanyák fejlesztésére 30 
millió forint volt az előirány
zat. 357 új l•aktanyai és mun
kásszállási férőhely épült. Vi
szont csaknem ennyi ideigle
nes féróhelyet számoltak fel. 

A munkásszálláson elhe
lyezettek száma 8134 fő. ezen 
kívül Budapest területén je
lentős számban vann;1k lak-

A munkásszállító gépjármű
vek darabszáma az előző évi
hez képest némileg csökkent, 
ugyanakkor az ésszerűbb jár
műkihasználás és a jobb for
galomszervezés révén a mun
kásszállításban érintett dolgo
zók száma jelentősen növeke
dett. Jelenleg több mint 15 
ezer fő. Az üzemeltetési költ
ségek az energiaárak változá
sa miatt jóval a tervezett 
szint fölött alakultak, az emel
kedés 34° '0-os. 

Biztonságosabb 
munkahelyek 

A bérleti vagy egyéb utazási 
hozzáj-\rul4sban részesített 
dolgozók száma a tervezettnél 
kevesebb. összesen 8974 fő. 
ugyan.akkor a fuvardíj a!{ 
emelkedésf' miatt a kifizetett 
hozzájárul�-, a tervezettnek 
mintegy háromszorosa. 

A rendelkezésre álló sze
mélyszállító közúti járművek 
a munkásszállításon kívül a 
továbbiakban is végeznek a 
nyílt vonalon dol�ozók részé
re ivóvíz- és melegétel-száUí
tást. illetve eseten'ként mint 
melegedők j-, haszn4lható'k, 
ezen felül időjárás elleni vé
delmet és öltözési lehetőséget 
biztosítanak. 

Egyenruha-ellátásban mint
egu 40 ezer dolaozó részesül: 
A kiadás 74 mi'llió forint volt. 
Munkaruha-ellátásb'é!n a ter
vezettnél 70°1n--1kal többen ré
c;zesültek. Ma is probléma q 

méretválaszték, .a minőség. 
Az elmúlt esztendőben 5 

üzemorvosi és 3 üzemi fogor
vosi rendelő �étesült. Jelenleg 
ugyanennyi építése van soron. 
Az üzemorvosok szá·ma 220, 
ebből 171 a főfoglalkozású. A 
gondozottak száma 20° 1

0-kal 
emelkedett. annak ellenére, 
hogy a dolgozók <;zárna csQk
kent. 

Rehabilitációs költségiként 
1,4 millió forintot számoltak 
el, melyből 883 dolgozó részé
re biztosítottak átképzést. 

A múlt évben 3572 öltöző
mosdó férőhely és 212 dolgozó 
részére éoü lt melegedő helyi
ség, közel 70 millió forintos 
költséggel. Az ilyen je1Iegű lé
tesítmények üzemeltetése 114 
millió forintba került. 

Oktatásra, továbbképzésre 
107 millió forint voH a kiadás. 
Az év folyamán 359 tanfoly,a
mon 8976 dolgozó képzése 
folyt. Szervezett állami okta
tásban 4694-en vettek részt. 

A munkakörülmények javí
tására az előirányzat 861 mil
lió forint volt, a teljesítés 714 
millió. A fejlesztési lehetősé
gek mérséklődése miatt több 
építés, korszerűsítés megvaló
sítása e'lhúzód�k. A veszélyek 
és ártalmak csö'kkentésére, 
egészségesebb munkaikörül
mények kiala'kítására a ter
vezettnél 6%-kal többet hasz
náltak fel. A veszélyes és ár
talmas munkakörülmények 
között ddlgozók száma 235-tel 
csökkent. 

A biztonságtechn'i1kai szín
vonal fenntartására és fejlesz
tésére előirányzott 267 millió 
forint csaknem egészében fel
használást nyert. A fizikai 
munkák gépesítésére 523 mil
lióval szemben ,a felhasználás 
536 millió forint volt. 

Egyéni védóruhára és vé
dófelszerelésre kifizetett 97 
millió forint alath maradt a 
tervezettnek. Munkavédelmi 
oktatásra. propagandár,a 9 
millió. tűzvédelemre 34. kör
nvezetvédelemre 53 millió fo
rint volt a kiadás. Val:1meny
nyi elmaradt a tervezettől. 

Ha a szociális és munk•avé
delemre előirányzott és fel
használt összeget összevetjük, 
a 3 milliárd 376 millió forin
tos előirányzattal szemben 3 
milliárd 335 milliós kiadás áll, 
a teljesítés tehát 99° '0-os. 

A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 

Hogyan· alakult az elmúlt évben 
a MÁV legyelmi és kártérítési helyzete? 

A fegye1rni jogkör gyakorlá
sának 1980. évi decen.tralizálá
sánál az a megfontolás is ér
vényesült, hogy a fegyelmi fe
lelősségre vonás a legsúlyo
sabb mun·kafegyelmi intézke
déseik egyike. Ezért csak akkor 
alkalmaz.ható. ha egyéb esz
közökkel a j.avító-nevelő, illet
ve visszatartó lhatás nem biz
tosítható. Ezzel szemben a 
múlt év tapasztalatai azt bizo
ny-ítják, hogy egyes középveze
tők nem ismerték fel ennek 
jelentőségét. Fegyelemsértés 
esetén ugyanis állásfoglalás, 
intézkedés nélkül tQvábbítot
tá1k az ügyeket a jogkör gya
korlójá,hoz a fegye1rni eljárás 
lefolytatása céljából. Ez kife
jezésre jutott az eljárás mellő
zésével, saját hatáskörben tör
ténő elbírálásra visszaadott 
ügyek viszonylag magas szá
mában. 

Az összesített adatokból 
megállapítható, hogy 1982-ben 
7101 fegyelmi büntetést szab
tak ki. Ez a szám 2,2 százalék
kal kevesebb az előző évinél. 
Sajnos, az általában javuló 
tendencia mel,lett az ittasság 
miatti büntetések 3,34 száza
lé,kkal emelkedtek. Ebbe a 
csoportba ta.rtozik a leg.több 
visszaeső. Az igazolatlan tá
vollevók száma csökkent és 
ebben meghatározó szer� 
van a 'kollektív szerzödés sze
rinti felelősségre vonásnak. 
Ugyana�kor megnőtt a hosz
sza-bban távollevők száma, 
ami azt mutaitja, .hogy jobban 

keH élni a ,hat napot megha
ladó ilyen esetekben a mun
kaviszony megszüntetésének 
lehetőségével. E téren a jogkör 
gyakorlói - elsősorban a lét
számhelyzetre ,hivatkozással -
nem tanúsította,k kellő szi
gort. 

A fegyelmi határozatok elő
készítése és szer,kesztése az 
eseteik döntő többségében 
megfelelő volt. Azok ellen a 
dolgozók csupán 515 kérelmet 
nyújtottak be és ebből a mun
kaügyi döntóbizottságok hatá
rozataival szemben beadott 
84 keresetből a munkaügyi 
bíróságok 62-öt elutasítottak. 
Mindez azt tükirözi, hogy a fe
gyelmi jogkör gyakorlói a ha
tározatokat általában a törvé
nyességi -követelmények szem 
előtt tartásával hozták meg és 
a jogorvoslati szervek - a 
munkaügyi döntőbizottságok 
és a munkaügyi bíróságok -
tevékenységükkel segítették a 
fegyelem megszilárdítását. 

A helyz.et további javítása 
érdekében az idén nagyobb fi
gyeLmet kell fordítani a hatá
rozatoknak a mimka:helyi kol
lektwa előtti ismertetésére és 
ezáltal a nevelő, visszatartó 
hatás fokozottabb biztosításá
ra. 

A ,korábbi években a károk 
15-20 százalékát hárították át 
a dolgozóra, 1981-,ben ez az 
arány 42-re nőtt ugyan, de a 
jogkör gyakorlói sokszor in-
dokolatlanul engedélyeztek 
részletfizetési kedvezményt. 

Bár tavaly általában némi elő
relépés történt, de most is elő
fordultak olyan ügyek, ahol 
nem csatolták a bizonylatokat 
és 'ke.vés figyelmet szenteltek 
a dolgozók meghaHgatására. 

A kártérítés tényleges össze
ge 1982-ben a kiszabhatónak 
43,2 százaléka volt. Az alig 
több mint egy százalékos 
emelkedés lényegében stagná
lást jelent: egyes területeken 
visszaesés mutatkozott, a po
zitív száJm a miskolci, a sze
gedi és a vasútigazgatóságok 
munkájára vezethető vissza. 
A kártérítésre kötelezettek 
száma 3577 volt, az összeg 
3165 ezer forintot tett ki. A 
részletfizetési 'kedvezmény 
adásánál sok ,helyütt azt a kár
térítésre kötelezés természetes 
velejárójának tartják, holott 
ez a jogkör gyakorlójának 
mérlegelési körébe ,tartozó 
oly,an es7.köz, amely szélesíti a 
differenciá.Jás lehetőségét. 

Végül megemlítjük, hogy a 
határozatok megalapozottak, 
indokolásuk helyes volt. Ezt 
mutatja, hogy jogorvoslatot 
elenyésző arányban, 443-an 
nyújtottak be. A felsőbb fó
rum enne'k is 62 százaléká,t 
változtatás nélkül lhelyben
ha.gytia. 

A társadalmi tulajdon vé
delme és a munkafegyelem 
szempontrjából igen jelentős, a 
fentiekben váwlt tevékenysé
gek eredményességét lelkiis
meretes, s:z.akszerű munkával 
az idén tovább lehet és kell is 
fokozni. 

Közegészségügyiek őrjárata 
Ellenőrzik a várótermeket és a vonatokat - Cipötalpnyomok 

a falon, letört vízcsapok - A vasút intézkedik 

Szombathelyen, a területi laton-parti megállóhelyeken. 
egészségügyi központban A nagyobb állomásokon, ahol 
dr. FeHner Magdolna csoport- több az utas és szigorúbb az 
vezető főorvossal a kulturált ellenőrzés kedvezőbbek a ta
utazás érdekében tett törek- pasztalataink. A Szombathely
vésekról beszélgettünk. ről, Zalaegerszegről, Celldö-

- Az elmúlt esztendő máso- mölkról, Veszprémből, Tapol
dik felétől a MA V Közegész- cáról és Sopronból induló sze
ségügyi Felügyelőség az eddi- mélyszállító vonatok tisztasága 
ginél fokozottabban ellenőrzi a elfogadható. Sajnos útközben 
pályaudvarok, állomások uta- ezen a szerelvények „átalakul
sok által használt területeit, nak", koszosan érkeznek a cél
valamint a területünkről in- állomásra. A vasút illetékesei 
duló és oda érkező személy- bejelentéseink nyomán azon
szállító vonatokat - mondja a nal intézkednek. Az ellenórzé
főorvos. - Havonta kapunk seket két orvos, három főiskJ
jelentéseket a 22 üzemorvostól lát végzett közegészségügyi el
ebben a témában. Ezt a saját lenór és három egészségór vég
tapasztalatainkkal kiegészítve zi. 
a T,EJK ig.,zgató...főorvosának a - A közegészségügyiek kor
rendelkezfMre bocsátjuk, aki rekt, a kulturált utazást segítő 
az anyagot elküldi az igazga- munkájáért köszönettel tarto
tóságok vezetőinek. zunk - mondja Biri Sándor, a 

- Milyenek az eddigi ta- szombathelyi igazgatóság veze-
pasztalatok? tóhelyettese. - A havi írásos 

- Ami az utasokat illeti, jelentéseiken kívül a területi 
kedvezőtlenek, a vasút részé- egészségügyi központ igazgató
ról biztatóak. főorvosa a kéthetenkénti osz

- Lehetne ezt bővebben ki- tályvezetói értekezleteken szó-
fejteni! ban is tájékoztat bennünket 

- Sok utas nem becsüli az az ellenőrzések tapasztalatai
állami tulajdont. Cipótalpnyo- ról. Előfordult, hogy mire 
mokat látni a frissen meszelt megérkezett az írás, a hiá
falon, ezenkívül eldobott ron- nyosságot már pótoltuk. 
gyok, üvegek a várótermek- - Tudna példát mondani? 
ben, letört vízcsapok és össze- - Zalaegerszegen a szemét-
tör,t W. C.-kagylók tanúskod- szállítást intéztük el az ellen
nak erről. Ez legimkább olyan őrzésük nyomán. Október 25-
helyen tapasztalható, ahol a tői, ugyancsak az egészség
mellékhelyiségek a vasúti épü- ügyiek kérésére a Vasúti Fó
leteken kívül vannak, vagy a osztály egyetértésével - a 
várótermek nem állnak köz- megfelelő takarítás érdekében 
vetlen kapcsolatban a szolgá- megváltoztattuk a Savária
latot ellátó vasúti dolgozókkal. expressz fordáját. Szombathe
Gondolok itt Sárvárra, Deve- lyen és Zalaegerszegen gyako
cserre és Tapolcára. Nagyon ribbá tettük a várótermek fel
rossz a helyzet Ajkán is. Pél- mosását és szellőzetetését. öl
dás rend és tisztaság van a bő-Alsószelestén felújítottuk 
GySEV-állomásokon és a Ba- a várótermet. Decemberben az 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezete a 33. vasutasnap tiszteletére 

július 8-24. között rendezi meg a III. országos vasutas fotó� 
kiállítást a székesfehérvári Vörösmarty Miháilly Művelődési 
Házban, amelyre ,fotópályázatot hirdet. 

A pályázaton részt vehet minden vasutas amatórfotós 
vasúti és szabadon választott témakörben. Képméret: 30x40 
cm. Egyedi kivágás esetén a hosszabbik oldal 40 cm-nél ki
sebb inem lehet. 

,Beküldési határidő: 1983. június 10. A képeket a követ
kező címre lehet küldeni: Vörösmarty Mihál11 Művelődési 
Ház, 8000. Székesfehérvár, Fürst Sándor u. 74. 

A részlletes pályázati feltételeket ismert>ető kifrás és neve
zési lap beszerezhető a művelődési házban, és minden szak
szervezeti középszervezetnél. 

1803-as és az 1823-as személy-· 
szállító vonatoknál tett észre
vételek kijavítására utasítot
tuk a szombathelyi körzeti 
üzem főnökséget. 

li a felelős? 

A minap ürwritési ügy
ben ,ta,not,t,am vb.sgüa.tot. 
A debreceni épiitésl fooök
&ég tulajdon.ábain lev6 gép
rol ism«'e'tten �ek tar

�t, a.lika.treszüet tu
� a Amik.or a 
gép kezelőjét mep,érdez
tean: megt.,e41te-e a l'Diikeé
ges intézlk�? Véde
kezett. Az iDdékes k.épvi
seló.nek hiába s-wlt, u 
nem �t sem a 
gép�6eltlia,z6r
zliséröl. Ig,aza '\'lall, a� ide 
vonaddtozó u.tasU!ás ezt. w
ta,lmawa De aa:zal a prob
léma nincs megoldw. hon 
,,más a hibás,.. Netm en 
v.á.lialatot nolcálunll. oünd
annytian? 

Valahogy úgy test u 
l!8m. mlotha egy DICJ 
kiaibá.t egJiik r.se/bébő1 la má
alkba, ttienném az adól!l1lew
W, 111Dit ta. végén úgyis M 
kdlfúetnem.�nem• 
jobb, .baoem a blM aeb
Mi. 

lClt Jmotit ,eseembe. Va,JM 
u,y,aaez az ember dfopd
ná-e -a aia.Md � 
ha IIWI O!Wihoai hét.végi "'1-
kea �ott a.u r úncrk 
Mén nem ILedUnének eli6, 
med m..,...,.. un hl.., 
..... ...,, ........ ., .. 
-- wle, � neM -
llebér'e �Mill& a'I· 
1IOllYára ......, ....... 
_. • DMCl'iw, nem• 

IJ'Ot'-,e Mai T f rrf1 
ÖtWJI .,.,,., ..... --

IAenel: Gl'G. � • 
,..,. meBett nem klla.._ 

elb,affoClt, psd'IWlaa,aA --
v.-6 ............ ..... 
- .... ,... *ev,esM 
............ �.-� 
... dkaffklll ...,_ ..... 
. .-. ........ � 
me kU III vJuiNII • 
• S 11.-.., IDl&w a 
� 

Dt-. G. G. 
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MEGLELT ÖSVÉNYEN Túl a nyolcvanon 

Varázslat- tenyérnyi felületen Vasutas-pályafutásáról val I 
Szalay László pécsi nyugdíjas Látogatóban Farkas Gyula nyugdíjas állomásfőnöknél 

Rendkívül érdekes, esemé
nyekben gazdag hetvenöt esz
tendőt tudhat ,maga mögött a 
Tapolcán élő Farkas Gyula 
nyugdíjas állomásfőnök. Mint 
vonatfékező kezdte pályáját, s 
szo.rgalima, tudása révén szé
pen jutott mind feljebb a vas-
úti ranglétrán. Negyvenkét ) 
évi áldozatos szol,gálat után � 
1971-,ben vo111Ult nyugdíjba. 1 

Élete nagyobb •része a f 
S.zen tgottlhámd, M.iskolc és 
Sz�mtlőrinc !háromszög vonalán � 
zajlott, de az alföldi gazdasá
gi -vasút.vonalakat :11em számít
va - az ország minden -vona
lát megjárta. 1942-,ben egy 
könyve 'is megjelent, amely 
hosszú időn át az állomásfő
nökök. mindennél/POS kézi.köny
ve -lett. Gyakran és sikerrel 
forgatta a tollat, mert mint 
vé11beli sportember, maga is 
aktív asztaliteniszező, sakrkozó, 
madd számos egyesület sport
vezetője - rendszeresen tudó
sította a fővárosi spo.rtlaipokat 
.is. 

Különös képesség 

,Farikas Gyulának nyugdíja-

A nyolcvan éven felüli vas
utas-házaspár !Pécsett, az új 
Kertváros egyik modern épü
letében lakik. Egészségük -
gyógyszerek, szemüveg, halló
készülék, no és a Zamenhof 
brigád szerető gondoskodásá
nak védelmében - kielégítő
nek mondható ... 

Szalay László főfelügyelő a 
MAV Pécsi Igazgatóságáról 22 
évvel ezelőtt ment nyugdíjba. 
Látogatásunkkor fiatal korá
nalk vasútjáról beszélt, vas
utas-pályafutására emlékezett. 

- 1923-ban kerültem a 
MA V-hoz. Első állomáshelyem 
Jákó-Nagybajom volt. Itt ké
szültem fel vizsgáimra, s a 
tisztképző tanfolyam el végzése 
után ide kerültem vissza for
galmi szolgálattevőnek. A hú
szas évek közepére megkezdő
dött a vasércszállítás Jugosz
láviából Ózdra, Diósgyőrbe, 
napi 100-120 vasúti kocsit ki
tevő mennyiségben. Külföldre 
búza, burgonya, élő baromfi 
ment. A személyforgalom is 
élénk volt, 1különösen piaci na
pokon és hétvégeken Kapos
várra, Somogyszobra utazta,k a 
falusiak. Az ilyen középállo
másokon a forgalmi szolgálat
tevő jegypénztárt is kezelt, 
expresszáru-elszámolásokat is 

meg kellett osztani őket - s 
az ilyen munka elvégzésének 
ideje a szolgálattevők ügyessé
gétől, gyorsaságától is függött. 

- Laci bácsi a kereskedel
mi szolgálattól ment nyugdíj
ba. Hol hagyta a piros sapká
ját, indítótárcsáját? 

- Keszőhiidegkút-Gyönkön 
- ha lett volna! Akkoriban 
vörös ,karszal.ag volt a megkü
lönböztető jel és feltartott te
nyerünkkel adtunk engedélyt 
az indulásra . .. Gyékényes ha
tárállomáson kezdtem meg a 
kereskedelmi szolgálatot. Jó 
kollektívába kerültem. A 
számfejtő, a ,pénztáros, a ro
vatoló, a yámközvetítő számá
ra vonatonként csupán egy óra 
állt rendelkezésre, ki- és belé
pő vonat pedig egy időben is 
tartózkodott állomásunkon. 
Magyar-osztrák, magyar
csehszlovák, magyar-német 
kötelék alkalmazását kérték -
schilling, korona, márka, pen
gő - gyors munkával, nagyon 
pontosan készültek az átszámí
tások. Erős szolgálat volt. 

Nagyon szerettem Barcs ál
lomást is, ahol ősszel a kilépő 
burgonya, télen a gabonakül
demények növelték a forgal
mat, s el kellett végezni a kü
lönleges elszámolásokat is. Ez 

azt jelentette, mintha az ere
deti feladási állomáson adták 
volna fel a terményt, ami 
nyáron-ősszel érkezett Pécsről. 

Közben a pécsi üzLetvezető� 
ségre kerüitem, ahol különö
sen 1945 után vált felelősség
teljessé a munkám a darab
árus-e legytováb bítási csoport
ban. Jó szervező-irányító mun
kám elismeréséül 1948-ban él
munkás lettem. 

Lassan eljárt felettem az 
idő ... de mint a JO vasúti 
mérleg érzékeny és állékony 
voltam mind az utasításszerű 
munk!ában, mind a rendkívüli 
helyzetek megoldásában. Fia
ta!on a forgalomé volt a lá
bam gyornasága, majd a keres
kedelemé a kezem pontossága. 
Végül minden tapasztalatom, 
tudásom az irányító mulllka 
hasznára fordítottam. Néhány 
évig tanítottam is a segédtiszti 
tanfolyamokon. 

Szalay László nyugdíjba vo
nulása után sem szakadt el a 
vasúttól. A bizalmi gyakran 
felkeresi és elújságolja a vál
tozásokat. Rendszeresen láto
gatják a helyelosztó központ 
dolgozói is. Legutóbb a fele
ségét névnapja alkalmából vi
rággal köszöntötték. 

Klencz Tiborné 
' zása után sem szűkfüt le élet

tere. Meglelte azt az ösvényt, 
amely úja'b'b célt, érte1met 
adott napjainak. A televízdó 
málr 'hárOIITI a-lkalammal is •be� 
mutatta azt a filmet, amely a 
nyugd�jas állomásfőnők külö
nös, szép ;passzióját örökí-tette 
meg. 

végzett. S ha hozzávesszük,,-------..---------------------
hogy az utasok általában az 

:!Qru)en a nyugdíjas élet ele
jén derült rá fény, !hogy Gyula 
bácsi különös képe5séggel 
megáldott ember. Olyanná :va
rázsolja a tá,nyérokat, !hogy 
annak a v,arázslatnark má,r na
gyon sok csodálója támadt. 
Tenyérnyi felületen remek 
kompozkiókat !fest, tüzes vi
rágokat, !hazánk tájegységei
nek legszebb népművészeti 
moHvumait örökíti át porce
lánra. 

- Mikor ébredt rá, !hogy 
ilyen ibű-vös erő Jakozilk ujtiaj
ban? 

- Nem sokkal ,nyugdíjba 
vonulásom utáin történt, !hogy 
kártyapartira mentünk egy jó 
barátu,n1k,hoz. A,m�kor megér
keztünk, az ,asztal még tele 
volt !festésre -vá:ró selyem 
anyagokkal. Mondtam a ház 
asszonyának, adjon nekem is 
egy darabot a selye.m'ből,, segí
tek, s 1hairnaraiblb kezdlhetjük a 
kártyia,partit. ő tréfára ,vette a 
dol,got, de én komolyan gon
doltam, :hogy ,a segítségére ,le
szek. Kaptam egy daTab sely
met, hát azt én meg is f e.stet
tem, mindenkúne.k meg.nyerte 
a tetszését. A tüzetesebb ivizs
gálódás, elemzés után úgy ta
láltálk barátaink, ihogy érdeme
sel)b lenne nekem ,gránitra fes
teni, az mégis férfiasabb. Ha
marosiain. vettem js egy tucat 
grá.n.ittá,,nyér.t, s azok.at ked
vem szerint ,ki,p·ingáltam. Ne
kem is anny.ira megtetszett ez 
a munka, hogy a tányérokat 
becsornagolllaan, s f elutaz,f:atm 
velük Budapestre, dr. Solymár 
Istvánhoz, a Magyar Neimzeti 
Galéria akkori főigazgató-he
lyeitteséhez. Az ő édesaip,j,a is 
vasutas volt, il?lilen az ismeret
ség és ,a 1b.iz,a,lom a baráti ta
nácskéré.sihez. Solymár István 
igen meglepődött imunká!im 
láttán. Mondja, lhoigy ő elfogult 
velem szemben, miivel régóta 
ismeri egymást a család, s 
ezért nem leihet mérvadó az ő 
véleménye. De ,mindjárt áttele
fonál az Ipar,mŰIVészeti Főisko
lára, s megihí,v egy szakértőt. 

Az első siker 

Amí,g a sz.aikér.tóre ,várakoz
tunlk, imegérikezett Ortutay 
Gyula. Nézte-nézte az asztalra 
kirakott tányérokat, s nem tu
dott 'hava lenni a csodá1kozás
tól. 

-...: K-i feste.tte eze.ket a tá
nyérokat? - kérdezte Solymár 
Istvántól. A lháziigaz,da ipedig 
rám mutatott. 

Ortutay Gyula a tányérokat 
m1ndjárt összecsomagoltatta, s 
eíltvitte magával. 

Háirom !hét iután !kaptam egy 
pénzesutalványt tisztes összeg
ről a Nép,művészeti és Házi
ipari Szövetkezettől. 

Ez az első - s váratlan si
ker egyszerre nagy !.endületet 
adott Gyula bácsi frissen tá
madt szép szenvedélyének. 
Egy,re tudatosabban kereste-

Farkas Gyula tányérokat pingál 

utolsó negyedórában érkeztek 
- miközben keresztező vonat 
is befutott -, volt tennivaló 
bőven, a kevéske idő alatt sok
féle tevékenységre kellett kon
centrálni. Sajnos a fárasztó 
szolgálatot elég gyengén fi
zették. 

kutatta a ik,ülöniböző tájegysé
gek n�i ,motívumait, !kifejező 
eszközeit. Kezdeti időszakban 
az 1volt a fogas kérdés, !hogyan 
tudja a különiböző imotiiv,Ull!lo
kat ,mi,nd kerek formákra á,t
'komponá1ni. 

Különösen beleszeretett a 
mezőkövesdi nép,mwvészet ki
fejező, ipáratlanuil ga:odag ,mo
tívumafüa. Sziinte minden esz
tendőben megtér Mezőkövesd
:re lhosszabb-Tövjdebb időre. 
Megkapta a régi matyó motí
VUlffiOO{ köny,vét, a ihímzéseiket, 
jellegzetesen matyó mintáikat, 
s mi,n,debből sokat hasznosított 
a maga ,munkájában is. Uigyian
csak évente ellátogat Buzsátkra 
is. De kedvelt motívUllTiai köz,é 

nagy öröme teLlk a 1kétszázöt
wen-lháromszáz évvel ezelőtti 
s:oép minták átörőkítéseben. A 
matyó miintáik korá,btb.ain kö:r
a/Lakban nem -voltak ismertek, 
az ő érdeme, hogy megtervez
te, s tányér.formára is ,a1kal
massá tette Matyóföld :virá
gait. 

Faríkas Gy,ula azonlban nem
csak az ecsettel ,osztja meg 
n,apjaH. Hű társa a toll is. 
Memoárjáit írja, már nyolcszáz 
oLdaLnál tart. Van mit papírra 
vetni-e. RendlkÍN'Ül ,találékoiny 
és színes életéből eziúttal csak 
<ml)eI1 ízelítőt a<llhattunik. 

Szöveg: Hamar Imre 
Fotó: Borbás Ján0s 

- 1926-ban kerültem Sá

rosd állomásra, ahol még en
nél is erősebb volt a forgalom. 
Külön búza-, cukorrépa- és 
szénvonatok mentek :Fiuméba, 
Triesztbe. 

- A következő szolgálati 
helyem Dombóvár volt. Ott 
pénztári tevékenységet nem 
kellett végezni, anélkül is na
gyon erős volt a forgalmi szol
gálat, mert az állomás befoga
dóképessége szűk volt, ezer 
kocsin felül már akadozott a 

tudomány . . . A dombóvári
pusztaszabolcsi vonalrészen 
nem volt térközjelző, az állo
mások többségére nem fértek 
be a száztengelyes vonatok, 

tartozinatk a torockói, a sá•rikö-
1 
___________________________ _ 

zi lffii,n ták .is. 

Remekművek 

Egy alkalommal a zsüri ,a 
mezőkövesdi pingáló asszo
myok munrkáival ,vetette össze 
Fairkas Gyula remeik tányér
festll1lényei t. A zsürinetk egyér
telműen az volt a 1véleménye, 
hogy Farkas Gyru-la ikompozí
ci ój összefog o ttail::fuatk., színei -
ben tüzes�bbek ivoO.tak, mint ,a 
mezóköves<li asszonyciké. 

Gyula !bácsi tapolcai ottho
nában .csodálattal inézem a 
gyönyörű motívumokkal .díszí
tett tányérokat. 

- Csak éppem hírmomdóna,k 
van most itith071, néhány, a 
többit elosztogatfl<Lm, széthord
táJk az ország minden ,részébe. 
Legutóbb ép,pen dr. Münnich 
Ferenc özvegyének feste,tterm 
meg ötven tányéTt. 

B�1lla,ntu.nlk. a !házigazda 
alkotó ,,műlhelyébe" is. Mi ta
gadás, a konyhában semmj jel 
nem áru1kodott arról, !hogy 
hajinalonta itt álmodja meg, s 
örökíti át tenyérnyi felfüetek
re a smvet-lelket gyönyörköd
tető szép mintákat. Kis ládá
ból kerülnek elő az ecsetek, 
festékes tubusok. 

Pipacsok, szairkalábak, ró
zsák, búzaJVirátgOO{, tulipánok, 
musikáhlik nyií1natk fel !hajna
lonta GyuLa bácsi ügyes ujjai 
között. 

Kicsit eljátszom a gondolat
tal, m.i lett ,volna, meddig ju
tott ivo1na Farkas Gyulla a !hír
név száir,n,ya,in, iha fiatalon rá
ébred ikivételes s:oín- és forma
érzékére, komponáló készségé
re? Minden Jbizorunyal sok el
,ismeré&t szerezlhetett volna ha
zai és neanzetközj ikiállításo
kon. 

Memoárját írja 

A !ház asszonyától megtud
.juk: ha férje birtokába veszi a 
lkonyhát, akkor még neki sem 
szabad rányitni az ajtót. Az al
kotó munka teljes csöndet és 
odaadást kíván. 

Gyula bácsinak különösen 

Búcsú a szolgálattól 
A miskolci körzeti üzemfő

nökség vontatási üzemegységé
nek Április 4. mozdonyvezető 
brigádja bensőséges ünnepség 
keretében búcsúztatta Csordás 
János br'igádtagot, aki 35 évi 
szplgálat után vonult nyugdíj
ba. 

Húsz évig szakszervezeti bi-

, 

zalmiként intézte társai ügyes
bajos dolgait. Példamutató 
szakvonali és közéleti munkás
ságáért két alkalommal Kiváló 
Ddlgozó lki'tootetésban rés.ze
sült. Nyugdíjba vonulása al
kalmából egyhetes ingyenes 
üdülési beutalóval ajándékoz
ta meg. 

Utlevél a biztonsághoz 
Április, május hónapokban Ezek az egyéni vállalkozások 

előreláthatóan megnő a ma- több váratlan eseményt tarto
gyarországi határátkelőhelyek gatnak, mint a társasutazá.sok, 
forgalma. !Megindul a szokásos ezért az ügyvezető igazgató 
idegenforgalom. A biztosítónál részletesen beszélt a tipikus, 
már hagyomány, hogy a turis- évről évre előforduló kárese
taszezon kezdetén tájékoztat- tekről. Felhívta a figyelmet ar
ják az utazni szándékozókat ra, hogy az egyes országokban 
azokról a biztosítási tudni- mire érdemes ügyelni az autó
valókról, lehetőségekről, ame- soknak, mi az, ami a hazai 
lyekre a szabadságukat külföl- gyakorlattól eltér, és hogyan 
dön töltőknek szükségük lehet. lehet megelőzni az esetleges 

Idén, március 25-én, a BNV kellemetlenségeket. 
területén, az „Utazás '83" ki- 1980. szeptember l-én új 
állításhoz kapcsolódó sajtótá- casco változatokat vezetett be 
jékoztatón dr. Szabó Imre a biztosító. Ezek a szerződések 
ügyvezető igazgató ismertette egyértelműen előnyös feltéte
az idegenforgalommal kapcsa-, le_�et tartalmaznak a külföl
latos biztosítási lehetőségeket, don karambolozó magyar 
Az újságírók kérdésére el- autósokra vonatkozóan. Meg

mondotta hogy a külföldre térítik például annak az autós
utazó magyar turisták többfé- nak (és a gépjárműben utazók
le biztosítás közül válogathat- 'Ila!t,) a haza�érési kölitségeit, 
nak. Az elmúlt években na- aki baleset miatt használhatat
gyon népszerű volt a tőkés lanná vált gépjárművét javí
országokba látogatók körében tás, vagy hazaszállítás céljából 
a napi 5 forintért kiváltható kénytelen külföldön hagyni. 
betegség baleset és poggyász- A ,kötelező gépjármű feLelős
biztosítful. (A díj 30 napon túli ségbiz�os!tásnál , a �ijfizetés 
kinntartózkodás esetén napi 10 mel?szunese ellenere nincs vá!
forintra emelkedik.) A szocia- tozas. A magyar rendszám es 
lita országokba látogató ma- a H �rszágj�l . Európa vala
gyarok - mivel ezekben az mennyi szocialista országban, 
országokban az ingyenes orvo- vala:11int Görögország, Török
si és kórházi kezelést állam- ornzag, Spanyolország, Portu
közi szerződések szabályozzák gá_lia és Izland kiv�telével 
- a napi 3 forintos díjú bal- mmden nyugat-európai or
eset és poggyászbiztosítást ve- �zágban elegendő -� biztosít� 

. . , igazolására. A zold kártyat hetik igenybe. csak azoknak kell kiváltaniok 
Külön foglalkozott a tájé- akik az említett 5 államb� 

koztató az autós tu,,ristákkal. szándékoznak utazni. 

Csuta Károlyra emlékeztek 
A sátoraljallíjhelyi pályafenntartási főnökség II. Rákóczi 

Ferenc szocialis.ta brigádja Csuta Károly 100. szüietésnapja 
alkalmából megkoszonúzta Sátoraljaújhellyen lévő emléktáb
láját. 

A brigád házi ünnepségen méltatta Csuta Káirol<y sátor
aljaújhelyi és Zemplé,n, megyei munkásmozgalmi tevékenysé
gét, amelyiet 1910-től 1919. augusztus 11-ig, letartóztatásáig 
follytatott. 1919. máircius 21-énl Zemplém vármegye direktó
riumi elnöke lett. 
, A város is ke�elettel őrzi Csuta Károly emlékét. Egykori 

lakóházáin emléktábllát helyeztek el, és nevét utca is őrzi. 

Veteránok köszöntése 
Március 29-én, a szakszervezeti központUJnk tanácstermé

ben ünnepséget rendeztek annak a 32 veteránnak a tisztele
tére, akik ebbeilJ az évben töltik be 75., 80., 85. életévüket, és 
40, 50, vagy 60 éve szakszerve:reti tagok. 

Az ürunepségen megjelent Gulyás János, a MAV vezér
igazgató-hellyettese és Tóth Györgyné dr., a M4V Nyugdíj 
Hivatal vezetője is. 

A megjeJlenteket Dénes Sándor, a vasutas srokszervez-et 
szervezési és káderosztályának vezetője köszöintötte, majd 
Kajcsa József, szakszerve:oetüink a,lielnök,e a kv mellett mű
ködő nyugdíjas szakbizottság elnöke méltatta a veteránok 
munkásmozgalmi múltját, szakszervezeti tevékenységét. Ez
utáin a Népköztársaság úti általáinos és zeneiskola taniulói ad
talk színvonail.las műsort, majd Kajcsa József oklevelet és pénzm 

jutalmat adott át a veteránoknak. 

Dénes Sándor köszönti a veteránokat 

4,z ünnepségen részt vett veteránok egy csoportja 
(Skoda László felvételei) 
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Eredményes a szegedi terület tömegsportja 

Székesfehérvár 

Beszámoló 
közgyűlés 

z oli 

't s ol 
A szeged,i területi szakszer

vezeti bizottság meHett műikö
dő sportbizottság a közelmúlt
ban kibővített ülésen értékelte 
a terület tömeg- és verseny
sportjának helyzetét és meg
határozta a további feladato
kat. 

Az elmúlt két év tapasztala
tai azt mutatják, hogy a sze
gedi területen a tömegsport
mozgalom, ezen belül a mun
kahelyi olimpia szervezésében 

A MA V Előre Sport Club nagyobb önállóságot és felada
március 22-én tartotta beszá- tot kaptak a munkahelyek. 
moló közgyűlését a székesfe- Egységesebb szemlélet, jobb 

hérvári járműjavító üzem kul- és összehangoltabb munka

túrtermében, amelyen megje- kapcsolat alakult ki a szolgá

lent Takács László, a jármű- lati helyeken a tömegsport 

javító üzem igazgatója és Sze- munkát végző KISZ, MHSZ, 

der János, a körzeti üzemfő- szakszervezet és a sportegye

nökség szb-titkára is. sületek között. Ez rmegmutat-
Dévényi Tibor, a sportklub kozik egyrészt abban, hogy 

elnöke számolt be az elmúlt évente közösen kidolgozott .tö
kétesztendőben végzett mun- megsport eseménynaptár alap
káról és a feladatokról. Beve- ján rendezik versenyeiket, 
zetőjében hangsúlyozta, hogy másrészt nőtt a sportolásba 
az egyesületnél jó a sportolók bekapcsolódott dolgozók ará
közérzete, hangulata. Az el- nya. 
múlt két esztendőben csak egy A szolgálati helyeken elké
fegyelmi vétség volt. Ezután szített éves eseményna;ptár 
elemezte a szakosztályok mun- gazdag spor,tolási lehetőséget 
káját, ismertette eredményei- biztosított. A !hagyományos 
ket. versenyeik mellett 19-féle 

Fellendült az atlétikai szak- sportág iközül 'Válogathattak a 
osztály munkája, javultak a dolgozók. Legnépszerűbb 
versenyzési lehetőségek. Az sportág a kispályás labdarú-
1981-ben még az NB IIB-ben gás, az asztalitemisz, a teke, 
versenyző kézilabdások azon- valamint a természetjárás volt. 
ban nehézségekkel küzdenek. De igen sokan vettek részt az 
Több fiatal bevonult katoná- MHSZ-szel !közösen szervezett 
nak és néhány idősebb ver- lóversenyeken is. Hagyomá
senyző is búcsút mondott az nyo.ssá váltak a különféle ün
egyesületnek, ezért a legfon- nepek alka.J.unáJval szervezett 
tosabb céljuk most az után-
pótlás biztosítása és az NB 
!/B-ben való maradás. 

'la 
• 

vando 

ly 
sportnapok, ahol nagy számú 
családtag is bekapcsolódott a 
vidám, majális jellegű rendez
vénybe. Több ,mun,kahelyen 
rendszeressé vált a vasutasok 
és fuvaroztatók !közötti sport
verseny; Kelebián és Lőkös

házán !határforgalmi sportna
pot rendeznek a szomszédos 
vasút dolgozóival ; Szeged cso
móponton évente a ,posta, a 
Volán és a MAV fiataljai ren
deznek közös sporttalálkozót. 
Ezenkí,vül valamenny,i üzem
főnökségen önálló sportvetél
kedőket tartanak. A TSZB 
Sportbizo.ttsága peddg kispá
lyás labdarúgás, asztalitenisz, 
teke és sak.k sportága1k,ban 
évente területi olimpiai napot 
szervez. 

Az ötnapos munkahét beve
zetésével megnőtt a szabad 
idő, egyre többen kapcsolód
nak be a .természetjáirásba, a 
csoportos kirándulásokba. 

A felmérések alapján az 
igazgatóság területén szerve
zett 1kiülö111böző sportrendezvé
nyeken, csupán az elmúit év
ben, 6500 dolgozó és családtag 
vett ré:zt. Örvendetes, hogy 
egy.re no a rendszeres sporto
lásban résztvevők száma. A 
rendezvények megtair.tásához 
jelentős segítséget adnak a 
sportegyesületek és a művelő
dési házaik. Érdekességk,ént 
emlíllhető meg, !hogy Kiskun
halason, a művelődési házban 
asztalitenisz szalkikör, Békés
csabán a nők részére kondí
cionáló toma tanfolyam mű
ködik. 

aszlót 

t 
• 

A s,portbtizottság foglalkozott 
a versenysport helyzetével is. 
A területen kiemelten támo
gatott egyesület a Szegedi VSE, 
amelynek 5 szakosztályban 
közel 600 igazolt versenyző 
sportol, legeredrrnényesebben 
az atléták szerepelnek. Az 
SZVSE-en kívül Békéscsabán, 
Kecskeméten, Szentesen, Kis
kunfélegyházán és Szeged-Al
sóvárosban működik vasutas 
sportegyesület - ne.kik fő fel
adatuk a tömegsport szerve
zése, de azért egy-két szak
o.sztályukat a versenysport 
szempontjából sem lehet fél
vállról venni. Az öt kisegye
sületben 18  szakosztály mű
ködik 728 igazolt sportolóval. 
Fejlődésüket ,gátoljálk az ala
csony anyagi lehetőségek, a 
kedvezőtlen személyi és tárgyi 
feltételek. 

A tanácsikozás részvevői -
sportbizottsági tagok, sportkö
rli elnökök, ,a sza,kszervezeti 
bizottságok és a tömegszerve
zetek kép.viselői szóltak 
azokról a tennivalókról is, 
amelyelk. ,megvalósítás.a tovább 
javítja majd a tömeg-, illetve 
a 'Versenysportot. Elmondták, 
hogy az egyesületek létesítmé
nyeinek üzemeLtetés.re 'Való 
átvétele a gyakor'1atban igen 
lassan megy. 

E sportbizottsági ülésen ad
ták át a Szeged Körzeti üzem
főnökségnek és a BFF-nek el
múlt évi tömegsportmunkájuk 
elismeréseként az olimpiai 
vándorzászlót. 

G. J. 

Dévényi Tibor a tömegsport
ról szólva elmondotta, hogy 
ennek fejlesztését egyik leg
fontosabb feladatuknak tekin
tik. A vasutasoknak egyéni és 
csapatversenyeket rendeznek, 
amelyeken általában 500-600-
an vesznek részt. Ezeket a ren
dezvényeket a jövőben még 
népszerűbbé szeretnék tenni. 

A Vasútegészségügy sportia Társadalmi 

munkával 

Tunyogi Tibor 

Felszabadulási 

lövészverseny 
Az MHSZ miskolci vasút

üzemi szervezete március 31-
én, hazánk felszabadulásának 
38. évfordulója tiszteletére, 
kispuskalövész-versenyt ren
dezett a Csokonai úti lőtéren 
a lövészklubok részére. Ered
mények: (férfiak) 1. Szabó Bé
la, BBF, 2. Bodnár István, 
vontatás, 3. Bari Bernát BFF. 
Nők : 1. Futó Jánosné, vonta
tás, 2. Buda Jánosné, járműja
vító, 3. Szabó Béltáné BFF. 

A Budapesti MA V Kórlház 
és Központi Rendelőimtézet 
szakszervezeti bizottsága ért.é
kelte az intézmény tömeg
sportját. Az szb elismerését 
fejezte ki a spor!Jbizottságnak 
a ,tömegsport kiszélesítéséért. 
Ez annak is köszönhető, hogy 
1982. január elején újjáalakult 
a sportkör természetjáró szak
osztálya. 

Az érdeklődők 34 túra !kö
zül válogathattak. Ezeken a 
megmozdulásokon több mint 
800-an ,vettek részt. tgy meg
duplázódott az előző év,ben a 
tömegsport irendeZJVényeken 
résztvevők száma. 

Az idén eddig lebonyolitott 
versenyek közül jól s.ikerültek 
a t.élli túráik, és az összevont 
lhonvédeLmi verseny. Január
lban ,a Nagyfrlddeghegyi túrán 
1még csaik. 15 lfő vett részt, feb
:ruá!r 4-5-6-án a Cserhátban 
már 65-en voltak. Az össze
vont honvédeLmi versenyen, 
melyet a Vasútegész.sé,gügyi 

Szolgálat sportJbizotJtsága, a 
MA V Kórház .SK Tenmészet
járó szakosztálya, a MA V Híd
építési Főnökség sportbizott
sága és a VI. ker. MHSZ kö
zösen rnndezett Zánkán, 85 fö 
vett Tészt. 

Ennek folytatásaként d'eb
ruár 24-én a „Nekem szülőha
zá.m" házi vetélkedőde zajlott 
le a kórhá2iban 12 csapat rész
vételével. A csapatok a vetél
kedő előtt a Nyiu.gati pályaud
var lőterén lövészetben mér
ték össze tudásukat. Ez az 
eredmény is beszámított a ver
senybe. 

Már.ciusban az Utasellátó 
Vállalat Természetjáró szak
osztályával közösen sítúrát 
szerveztek a Tátrába, majd a 

Miskoc-Bán1cút-Miskolc
Tapolca-Budapest útvonalon 
gyalogtúrával egy/bekötött ,hét
végi ipilhenést szerveztek. 

Olajos Gábor 
a sportbizotitság 

vezetőtie 

A sátoraljaújhelyi pálya
fenntartási főnökség dolgozói 
is csatlakoztak a SZOT test
nevelési és sportosztálya által 
hirdetett sportpályaépítési ak
cióhoz. A szakszervezeti bizott
ság kezelésében levő hétvégi 
ház területén építenek sport
telepet társadalmi munkában. 

A tervek szerint labdarúgó 
kispályát, tenisz- és tollaslab
dapályát, valamint játszóteret 
készítenek. A cél az, hogy 
egyre több vasutas kapcsolód
jon majd be a tömegsport
mozgalomba. A dolgozók ed
dig 4500 óra társadalmi mun
kát végeztek. A sporttelepet 
ebben az évben adják át ren
deltetésének. 

A szocialista 

kultúráért 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  

A mislkolci 'Vasutasok Vörös
marty Milhály Művelődési Há
zának Ficzere .László képző
művészeti 1köre április 7-én 
ünn�pe-Ite 'fen,nállásának 35. 
évforoiulóját. Ebből az a1lka
lomból a képzőműrvészeti kör 
és annak két tagja - Gálik 
János és Nagy Lajos - a Szo
cialista K,ul!Júráért kitüntetés
ben részesült. A kitJüntetéseket 
Szemők Béla, a vasutas-szak
szenvezet titkára adta át. 

Vízszintes : 1. A költséggazdál
kodás alapvető követelménye. 
(Folytatás a 30. függőlegesben.) 
13. Függelék, befejező rész a ze
nében. 14. Hölgyeim és . . . 15. 
A szabó teszi. 16. Gesztenyebarna 
festék. 18. Kevert égtáj. 19. Szov
jet város. 20. Morzehang. 21. Be
cézett női név. 22. Testrész. 23. 
Az ezüst vegyjele. 24. Pusztít. 26. 
Szülő. 28. Finom édesség. 30. A 
harang teszi. 31. Kórházi alkalma-

zott. 33. Nagyon szükséges. 34. 
Keverve töm. 35. Bűvös erejű 
tárgy. 37. Angol férfinév. 38. Ró
mai 6. 39. A fordítottja Duna 
menti város. 40. Kerékabroncs. 42. 
Nátrium vegyjele. 43. A halálról IS 
mondj1k. 45. Megbélyegez (ék. h.) . 
47. Füstköd. 49. Arcbőr, arcszín 
(francia) . 51. Szibériai folyó. 53, 
Disznószőr. lio5. Egymást követö 
betűk. 56. Idegen női név. 57. Né
met személyes névmás. 58. Kimon-

dott betű. 59. Lányom férje. 60. 
A fedél. 62. Friss. 64. Nem hall. 
67. Cselekedet. 68. Dunántúli pa
tak. 70. Idegen pénz. 

Függőleges : 1. Heveny betegség. 
2. Híd a Dunán. 3. osztrák Auam
vasutak. 4. Görög szóösszetételek
ben gége. 5. Szovjet autók jelzé
se. 6. Fiatal városunk. 7. Félszi
get az Éget-tengerben. 8. Kinek a 
tuLajdona? 9. Mutatószó. 10. Lo
vas nomád nép volt. 11. Nógrád 
megyei község. 12. Nem tűnös. 17. 
Női hang. 19. A hajó része. 25. Zú
dít. 26. A 26. sor becézve. 27. Vég
telenül balek. 29. ügy, dolog (la
tin) . 31. Bámészkodott. 32. Vlsz
szatartó ! 35. Nem fölé. 36. Fél 
aratás. 39. Megcselekedte. 41. Éne
kesmadár. 43. Szeszes ital. 44. Rit
ka női név. 46. Hideg évszak. 48. 
Az FTC futballistája. 50. Ugyan
ott (latin). 52. Erdélyi hideg szél. 
54. Csapadék. 56. Eszménykép. 61. 
Kevert tej. 62. Nagy edény. 63. 
Eléje. 65. Kérdőnévmás többes 
számban. 66. Mint 19. függőleges 
68. Római 101. 69. E. N. 

Ünnepi megemlékezés 
A miskolci körzeti üzemfő

nökségen ünnepséget rendez
tek hazánk felszabadulásának 
38. évfordulója tiszteletére. 
Bodolai István, a KÜF pártbi
zottságának titkára mondott 
ünnepi beszédet, majd a részt 
vevő háromszáz vasutas meg
tekintette a miskolci Nemzeti 
Színház művészeinek műsorát. 
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- Vetélkedő. A közelmúlt
ban szellemi vetélkedőt ren
p.eztek a sáitoraljaújhelyi pá
lyafenntartási főnökség szocia
lista brigádjai részére. A dön
tőbe került öt brúgád,na.k mun
k.avéde1mi, egészségügyi, bal
eset-el:hár.íJtási és elsősegély
ny,úJ,tási ismeretekből kellett 
számot a.dni. Az első három 
brigád pénzjuta1mat ikaJ>Ott. 

Nyugdíjas-találkozó. A 

szombathelyi épület- és híd
fenntartási főnökség március 
25-én nyugdíjas talá1kozót 
rendezett. A Tolbuchin útd ál
talános dskola úttörőill1ek mű
sor.a után Spa.ring László, a 
főn,ökség vezetője ik!öszön.tötte 
a megjelenteket, majd hetven 
nyugdíjas.n,ak 400 forint se
gélyt adott át. A segélyt a 
dolgozók ajánlották fel a 
kommunista műszakokér.t járó 
bérből. 

- Kilencedszer az élen. A 
sromba.!Jhelyi vasútigaz,ga,tóság 
te11ületén működő MAV-Vo
lán komplex brigádok közötti 
rakodási versenyt 1982. évi 
munkáJukk.al a zalaegersze.. 

1983. APRILIS 18. 

- Automatizált vasút. A 
világ első, teljesen automati
zált iölda1lattd. vasútrja - amely 
személyizet és vonat.vezetők 
né�kiül 1közlekedik - az észak
fra,nciaországi Lille-ben ké
szül el. A szerelvényeket köz
ponti irá,nyítóállomásról mú
ködtet�k. Az automata metró
val, amelyet a tenvek szerint 
áprilisban adnak át a forga
lomnak már 1973 óta folytak a 
kísérletek. 

- Politikai f6rum. A szé
kesfehérvári körzeti üzemfö
nökségen március 30-án kül
és beLpolitiikai tájékoz.tatót 
tartott Moll.ith Ferenc, az 
MSZMP KB munkatársa. Rész
letesen elemezte hazánk gaz
daságii helyzetét is, majd ,vála
szolt a !kérdésekre. 

- Előadás. A mátészalkai 
körzeti üzemfőnökség Vörös
kereszt szervezete április 15-
én A nők egés.zségvédelme 
címmel előadást rendezett, 
amelyen dr. Hajdú Károly 
szillész-nőgyógyá&z beszéLt az 
egés.z.séges életnnódról, majd 
válai5zolt a kérdésekire. 

giek nyerték meg. A kilence- ,--------------
dik alkalommal élen vég7..ett 
kollektívának Mru-ton LlszJó, 
a sz.orrnJbatihelyi ig,azg.a,tósá,g 
osztályvezetője és Varsányi 
Ferenc, a Volán 16. számú vál
lalat zalaegerszegi igazgatója 
adta át az okleveleket és a 
pénzrj utalma t. 

- Propagandisták a művé
szetért. A debreceni területi 
szaikszerwezeti hizottság agi
tációs és propaganda bizottsá
ga a kisújszáLlási vasu,tas kul
túrházban .tar,tott ülésén érté-
kelte a művészeti propagandis
ták munkáját, majd délután 
megtekintették a Radlnóti Szín
pad mwvészeinek, vala.mint a 
MA V filharmonikus zenekar 
műsorát. 

- Energiaelnyelő ütközők. 
Egy fil"ancia c�től olyan vas
úti ütközők gyártási licencét 
vásároLta rmeg ,a Diósgyőri 
�gyá!r, melynek energiael
nyelő 1képesség.e mintegy há
romszorosa a vilá,gan jelenleg 
haszmálaoos vasúti ütközők.é
nek. A következő években a 
MA V folyamatosan kicseréló 
majd vagon,pamkjának ütJkö
zőit a licenc alapján készült 
ütközők.re. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
Márcrius 25-én éntékelő taig.gyú
lé&t tartott a máté.szalikai 
nyugdíjas csoport. Gulán Pé
ter elnök ismertette az elmúlt 
évi eredményeket és a legfon
tooaibb •teendőket, rrn.ajd meg
köszönte a szocialista brigá
dok 50 ezer forint segélyét, 
amelyet nyolcvan idős nyugdí
ja.s köz.i:itt osztottak szét. 

H E LY E S B ÍTÉ S 

Lapunk április 4-i számában 
megjelent Előzetes letartózta
tásban a hatvani vonatfoszto
gatók című tudósítás utolsó 
bekezdésének második monda
ta helyesen a következő : ,,A 
tettesek közül ifj. Mészáros 
Ferenc 31 éves turai lakos 248 
ezer forint értékű kárt oko
zott". 

Halálozás 
Március 27-én, 75 éves korában 

elhunyt Gyenge Kálmán nyugal
mazott MA V-lgazgató, a vasúti fll· 
osztály katonai és szállftási szak
osztályának egykori vezetöje. A 
munkáscsaládból származó Gyen
ge Kálmán szinte gyermekként Is
merkedett meg a nehéz fizikai 
munkával. Hányatott, nehéz sorsa 
volt. 1940-ben került kapcsolatba 
a vasúttal. Esztergályos szakmun
kás lett, majd később a szegedi 
fútöháznál mozdonyvezető-tanonc
ként, illetve mozdonyvezetökent 
dolgozott. 1944-ben a vasutasok bi
zalminak választották. 1945-ben be
lépett a Magyar Kommunista Párt
ba és hamarosan a fútöházi párt
szervezet titkára lett. Ezután a 
szegedi, majd a miskolci Igazga
tóságon dolgozott különbözö ve
zetöl beosztásokban. 1952 tavaszán 
- a pártiskola elvégzése után -
nevezték ki a vasiitl föosztály 
személyzeti szakosztályának he
lyettes vezetőjévé. Késöbb az ok
tatási szakosztály, majd 1957 Ja
nuárjától nyugdíjazásáig a kato
nai és szállftásl szakosztály veze
töje volt. 

Munkásságát több kitüntetéssel 
ismerték el. Tulajdonosa volt a 
szocialista Munkáért 11:rdemérem
nek és a Kiváló Vasutas kitünte
tésnek. Temetése április 11-én voll 
a rákoskeresztúri új köztemető
ben. 

L A K Á S C S E R E  
Elcserélném MA V-telepi két szo

ba komfortos, sa négyzetméteres 
lakásomat, amihez kert is tarto
zik, kisebb lakásra. Érdeklődni 
17-20 óra között a 894-985 telefon
számon. 

Elcserélném Budapest XV., Rá
kos u. 100. II. emeleti egy, plus2 
két félszoba összkomfortos, vilá
gos konyhás, nagy erkélyes, tele
fonos, 64 négyzetméteres MAV
bérlakásomat másfél szobás, köz
ponti fűtéses, telefonos lakásra 
MAV-dolgozóval, Városliget, Kál
vin tér vagy a Belváros környé
kén. Érdeklődni lehet 696-325 tele
fonszámon. 

Elcserélném Budafok központjá
ban levő egy, plusz két félszobás 
62 négyzetméteres, IX. emeleti, 
összkomfortos, telefonos tanácsi 
lakásomat (8 négyzetméteres er
kéllyel) budapesti 2 plusz két fél
szobás összkomfortos vagy gáz
fűtéses lakásra MAV-dolgozóval. 
Tanácsi, szövetkezeti vagy OTP
társasház egyaránt érdekel. Zöld
övezet, kertes ház előnyben. 11:r
deklődni lehet napközben a 34-28 
vagy 228-487 telefonszámon. 

Elcserélném háromszobás kom• 
fortos kertvárosi MA V-bérlakáso
mat egy szoba hallos vagy más
fél szobás összkomfortos tanácsi 
lakásra igényjogosult MA V-do1go
zóval. Érdeklődni lehet este 6 óra 
után a 152-288 telefonszámon. 

Elcserélném Zuglóban, a film
gyárnál levő egy szoba komfortos, 
I. emeleti, utcai, telefonos, 27 négy
zetméteres tanácsi garzon bér
lakásomat (gázkonvcktor-fütéssel) 
a fentinél nagyobb, utcai, egy
vagy másfél szobás komfortos, 
lehetőleg telefonos MAV-bérlakás
ra. (ha lift nincs, II. emeletig) ,  jó 
kozlekedési lehetőséggel a MA v 
Vezérigazgatósághoz (Bp. VI., Nép
köztársaság útja 73.). 11:rdeklőd
ni lehet : Nagy Géza, 630-194 te
lefonszámon este 6 óra után. 

Elcserélném komfortos, 50 négy
zetméteres MAV-bérlakásomat ki
sebb alapterületű egy szoba, 
konyhás, esetleg félkomfortos ta
nácsi lakásra Budapest belterüle
tén MÁV-dolgozóval. Érdeklődni a 
délutáni órákban a 330-884 telefon
számon. 

Elcserélném családi ház jelleg1'.l 
kertes budapesti egy szoba, háló-

fülkés, 55 négyzetméteres MAV
bérlakásomat tanácsi lakásra. Hor
váth, Budapest Pf. 32. 1387. 

Elcserélném Budapest XV. ker„ 

Rákos úton levő X. emeleti egy, 
plusz két félszobás, világos kony
hás, 67 négyzetméter alapterületú. 
plusz nagy erkélyes MÁV-bérlaká
somat kb. 55 négyzetméteres la
kásra. Érdeklődni a 143-510 tele
fonszámon. 

Elcserélném budapesti egy szoba 
összkomfortos, 31 négyzetméteres, 
földszinti MAV-bérlakásomat Bu· 
dapesten a III., XVII., xvm. ke
rületben vagy vidéki hasonló vagy 
másfél, kétszobás lakásra. Cím : 
Szitás Ferenc, Budapest VIII., Kő
bányai u. 18. fszt. 30. 

Elcserélném rákospalotai egy-, 
plusz két félszobás, telefonos, v. 
emeleti MAV-bérlakásomat, a Déli 
pályaudvar környékén, egy szoba 
komfortos, személyzetis vagy na
gyobb garzonra. Erdeklődni lehel 
a 697-803 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest I. kerület, 
Avar utcai, 53 négyzetméteres 2 
szobás komfortos, földszintes 
MA V-bérlakásomat hasonló kisebb 
vagy nagyobb tanácsi lakásra ak
tív vasutas dolgozóval, lehetőleg 
Budán. Érdeklődni a 658-364 tele
fonszámon. 

Elcserélném 37 négyzetméteres 
(szoba, konyha, kamI'a, w. C.) x. 
ker. MAV-telepl - kis ráfordítás
sal két szoba fürdőszobássá át
alakítható - lakásomat kisebb 
méretű tanácsi egy szoba kom
fortosra vagy garzonra. zuglóiak 
előnyben. Minden megoldás érde
kel. Érdeklődni lehet naponta 17-
19 óra között a 833-872 telefonszá· 
mon. 

Elcserélném Budapest xv. ker., 
Mozdonyfütő u. 1,5 szoba kom
fortos, kertes MAV-bérlakásomat 
hasonló komfortfokozatú, lehető
leg belvárosi tanácsi lakásra. Er
deklődni lehet 19 óra után a 641-
531 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba plusz két 
félszoba összkomfortos, ' nagy er
kélyes, zöldövezeti, 67 négyzetmé
teres MAV-bérlakásomat másfél 
szoba összkomfortosra és egy szo
ba, konyhás vagy komfortos taná
csi lakásra. XV. kerület előnyben. 
Érdeklődni lehet naponta 16.30-ig 
a 186-784 telefonszámon. 
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Áladlák 

a kiváló 

kitüntetéseket 

Május elsejét megelőző na
pokban, ünnepélyes külsőségek 
között adták át a Kiváló cím
mel kitüntetett vasúti szolgála
ti helyek elismeréseit. Az idén 
a közlekedés- és postaügyi mi• 
niszter, a vasutasok Szakszer
vezete elnökségével egyetértés
ben nyolc szolgálati helynek 
adott K.iv,áJJ.ó Üzemfőnökség, 
Főnokség, Üzem cÍimet. Minisz
teri elismerő oklevélben két 
szolgálati hely részesült. 

A Kiváló címmel együtt Vö
rös Vándorzálszló kitüntetésben 
részesült a Budapest-Kelen
földi Körzeti üzemfőnökség, a 
Landler Jenő Járműjavító 
üzem és a Budapesti MA V 
Építési Főnökség. A kitünteté
seket a Budapest-Kelenföldi 
KÜF-nek Mészáros András ve
zérigazgató-lhelyettes és Kajcsa 
József, a vasutas-szakszervezet 
elnöke; a Landler Jámnűjaví
tónak Mester Alajos, vezér
igazgató-helyettes és Szemők 
Béla, a vasutas-szakszervezet 
titkára; a Budapesti IDpiíités.i 
Főnökségnek Vr.bán Sándor ,ve
zérigazgató-helyettes és Ke
resztúri Ferenc, az elnökség 
t�a. a Debreceni µfit. Főnök
ségnek Gulyás János vezér
igazgató-helyettes és Feleki 
Pál, a vasutas-szakszervezet 
alelnöke; a Szolnokd Körzeti 
Üzemfónöks,égnek Kulcsár Jó
zsef, a debreceni igazgatóság 
vezetője és Volosinovszki Já
nos, a • debreceni tszb titkára, 
elnökségi tag; a Pécsi BFF-.nek 
Férnyes József, a pécsi vasút
igaa..gatóság vezetőije és Hal
mai Á,rpád, a pécsi tszib titká
ra, a Szomlb.atlhelyi Körzeti 
Üzemlfónökségnek Gulyás Já
nos vezériga.zigató-lhelyettes és 
Dénes Sándor, a vasutas-szak
szervezet osztályvezetője, az 
elnökség ta,gija; a Keoskeméti 
Körzeti Üe.em.főnökségnek Mé
száros András vererigazg,ató
helyettes és dr. Veres László, 
az elnökség tagja adta ált. 

ÉLJEN MÁJUS l.! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

AaA: 1,N PO&DIT 1983. MAJUS 2. 

A központi vezetőség napirendién 

A MÁV kollektív szerződés 
végrehajtása és ,nódosítása 

A vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetősége április 14-én 
ülést tartott a MA V Vezér
igazgatóságának konferencia
termében. Az ülést Gyócsi Je
nő elnök nyitotta ,meg. A tes
,tület elsőnek a MA V kollektív 
szerződés 1982. évi végrehajtá
sáról és 1983. évi módosításá
ra tett javaslatokról készült 
beszámolót vitatta meg. Az 
írás-Os előterjesztéshez Szemők 
Béla titkár fűzött szóbeli ki
egészítést. 

- A kollektív szerződés el
múlt évi végrehajtásának ta
pasztalatait - a korábbi évek
ben kiallakult gyakorlatnak 
megfelelően - az idén is elő
ször ,biza1limiosoportoklba.n, 
majd szolgálati főnökségi és 
vasútigazgatósági szinten a 
bizalmi, illetve bizalmi kül
döttek testülete értékelte -

hangsúlyozta. - Ezzel egy
idejűleg a dolgozók számos 
észrevételt, javaslatot tettek a 
kollektív szerződés szabályai
nak módosítására. A vitákon 
elhangzott észrevételek, vala
mint a központi apparátus 
közvetlen tapasztal:atai ailap
ján az elnökség március 31-i 
ülésén kialakította a végre
hajtást értékelő s2Jakszerveze
ti átláspontot, amelyet össze
foglalva, csak a leglényege
sebbnek tartott kérdéseket 
érintve, az írásban kiadott ál
lásfoglailás tartalmaz. Szüksé
gesnek tartjuk azonban, hogy 
néhány fontos kérdésben -
továbbá az előterjesztett mó
dosítási javaslatokkal kapcso
latlban, melyekre az írásos ál
lásfoglalás nem tér ki - az 
elnökség állláspontját ismer
tessem. 

A leginkább iárható út 
zett munka a tarthatatlan 
mértékwnek ítéit túlmunkától? 

Erre a következő a ;v,ála
sZ'l.l!Ilk: 

Igaz, hogy az önként vál
lalt túlmunkával ugyanazt a 

túlmunka csökkentésére - az 
e-lengedhetetlen munkaszerve
zési intézkedések mellett -
ezt a megoldást a leginkább 
járható útnak. 

A köZil)Onti vezet.őség titkára 
ezután azokat a daivasLa!tokat 
i51mertette, amelyeket az el
nökség ülésén ipótlől.ag fogad
tak el. 

Az ipari jellegű üzemek, 
főnökségek, valamint az épí
tési főnökségek részére a ka
rácsony és újév közötti mun
kanapok előzetes ledolgozását 
a Vezérigazgatóság fel
ügyeleti szerve hozzájárulásá
val - eddig évente engedé
dyezte. 

A termelési szünet tartása a 
d-Olgozók köl:Élben kedvező 
viss7Jhangot váltott ki. Ez tük
röződik a MA V kollektív 
szerződés éves beszámolóiban 
is. Ugyanakkor bizonytalan
ság mutatkozott a termelési 
szünet ledolgozását illetően. 
Felmerültek olyan túlzott igé
nye,k is, hogy a termelési szü
net időtartamára eső munka
idő a napi munkaidőt egy-egy 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Vontatási szakemberek 
veszprémi tapasztalatcseréje 

A dízelmozdonyok üzemkészsége jobb az átlagosnál 

A MA V legnagyobb darab
számú, középteljesítményű 
vontatójármÚIVei az M 43-as 
és az M 47-es dízelmozdonyok. 
Üzemkészségük eltérő az 
egyes szolgálati helyeken. Az 
köztudott, hogy a szombatlhe
lyi igazgatósághoz tartozó 
veszprémi körzeti üzemfőnök
ségen a járművek üzemkész
sége 50 százalékkal jobb az 
országos átlagnál. Éppen ezért 
határozott úgy a MAV Vezér
igazgatóság gépészeti és jár
műfenntartási szakosztálya, 
hogy a legeredményesebb fő
nökségen tartsanak orozágos 
tanácskozást a munkamódsze
rek megismerése, átvéte1e cél
jából. 

Az április 15-én rendezett 
veszprémi konferencián meg
jelent Görbicz Sándor, a MA V 

Vezérigazgatóság műszaki és 

gazdasági tanácsadója, vala
mint Szabó Zoltán, a szom
batlhelyi v.as,útigazgatóság ve
zetőjének helyettese. Ott vol
tak a budapesti, a miskolci, .a 
pécsi és a szombathelyi vas
útigazgatóságok vontatási ve
zetői és a hozzájuk tartozó 
vontatási üzemegységek, fő
nökségek szakemberei. Képvi
seltette magát a szolnoki és a 
szombathelyi járműjavító is. 

Az értekezleten elsőnek dr. 
Gátay Szilárd, a szomballhelyi 
vasútigazgatóság csoportveze
tője tartott előadást. Utána 
Fekete István, a veszprem1 
körzeti üzemfőnökség vontatá
si üzemegységének vezető 
mérnöke mondta el a követés
re méltó gyakorlati tapaszta
latokat. Elmondották vélemé
nyüket az egyes szolgálati he
lyek, valamint a nagyijalViÍtó 
bázisok képviselői is. 

A múlt évi végrehajtás so
rán felmerült legégetőbb prob
lémával - a forduló szolgá
latos és utazó dolgozók rend
kívüli mértékű túlfogl:alkozta
tásávai - az írásbeli állás
foglalás a kérdés súlyána•k 
megfelelően foglalkozik, ki
egészítve némileg a vezér
igazgatósági beszámoló idevo
natkozó, lényegében csak a té
nyeket rögzítő megállapítá
sait. Ennek ellenére szeret
ném hangsúlyozni, hogy a 
múlt évben kialakult helyze
tet: az egyoldalúan elrendelt 
havi 250-300 órás foglalkozta
tásokat, az egyes helyeken 
rendszeresen ismétlődő 24/24-
es fordát, az utazók 16 órát 
meghaladó szolgálatait az el
nökség elfogadhatatlannak 
tartja: 

munkát kiell végewi, mint az ,----------------------------------
,,----......,,..

e1rendelt túilmunkában. Az is 
igaz, hogy az önként vállalt 
havi, plusz 50-100 óra fizikai
lag ugyanolyan fárasztó, mint 
az egyébként egyoldalúan el
rendelt. Mégis van egy óriási 
különbség: aki önként vállal
ja a rendes munkaidőn felüli 
munkát, az nyilván nem tart
ja sérelmesnek, mert a na
gyobb jövedelem érdekében 
teszi. Ezért nem erz1 olyan 
terhesnek, sérelmesnek, mint 
az a dolgozó, aki szabad idejét 
családjálval, szórakozással, pi
hené.sseil akarja eltölteni és 
akarata ellenére k-0telezik a 
túlmunkára. Az önként vál
lalt munkával ez utóbbi dol
gozó szabadnapjait, heti pihe
nőnapjait, szabadságát váltják 
meg azok, akik erre önként 
váll1alkoznak. Ezért tartjuk a 

A� elnökség állásfoglalását 
olvasva többekben felvetőd
het a kérdés: miért támogatja 
ak,kor az elnökség a rendes 
munkaidőn felüli önkéntes, 
megállapodásos munkát, mi
ben különbözik az így vég-
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6/ő• és ufós_,.on is von 

Használiuk ki iobban 
az üdülési lehetoségeket 

Az elnökség április 2,1-i ülé
sén meg.táo:,gya'lta ra,z elmúlt 
éVli üdüil<tetésiról szóló jelen
tést. E szerint 1982...jbem SZOT, 
válllalati és hétvégi üdülésben 
a tagság 19,2 szá7Ja'léka része
sült. SZOT és vállalati üdülő
ben összesen 30 169 vasutas és 
családt,a,gja pihent. Hétszázöt
venk.ilencen vehettek részt 
kü.Jföldi hajó- és turistaúton. 
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A rendelkezésre álló SZOT 
és vállalaiti üdülési lehetősége
ket - á1liaipította meg az ..€1-
nökség - sajnos nem hasz
nálják ki a vasutasok teljes 
mérték.ben, hiszen az elő- és 
utószezon1'a szóló iidii.lőjegyek 
egy része nem talál gazdára. 
TötJb ezer foriJn,t megy így 
wes.zendóbe. Bár ia fel nem 
használt jegyek száma keve
sebb az 1981. ávinél, mégsem 
lehetünik elégedettek. Az üdü
lési igényeik afüposabb felmé
résével és az alapszervezetek 
egyim,ás közti koorcil1nálásáv'al 
teljesebbé lehetne tenni az 
üdlülltetést. 

71atvaly 388 nyugdíjassal 
üdülhetett több, mint 1981-ben. 
Ebből lkétszázan jutalomként 
kap,tá>k ,a beutalót. A korábbi 
évekhez iképest 800-zal töb
ben vehettek reszt vállalati 
i.bdültetésben. Ennek lehetősé
gét a gárn:kxn.yii üdülő üzembe
helyezése és az EBSÉ-vel, a 
hajdúsZOlboszlói üdülőre kötött 
szerződés teremtette meg. 

SWT szociá1trumilsz'tikai üdü
lésben (J,ugoszlfwiálbam, 01,asz
országban, GörögországJba,n és 
Portugáliában) 145-en vettek 
reszt. Sajnos a miagasablb árak 
miatt s?Ja1kszervezeti bizottsá
gaililJk. nem tudtak minden je
gyet e1adilli. 

Az elmúlt esztendőben SZOT 

és váll,al,ati üdültetésben 4699 
ua.sutas gyermeke részesült. 
Balatanlkenes,én,, Kőszegen és 
BodrogolasZlibam 3227 gyermek 
üdüLt. Az NDK-btan, Olaszor
szágban, Szovjebulnióban és 
Lengyelország,ba,n pedig 171 
gyerek üdült cserealapon. 

A testület a sz;akszervezeti 
tömeg,poli<tik,ai okttatás és a 
tisztségvilselői képzés 1983184. 
étv,i feladatait tartalmazó elő
terjesztést is megvitatta. A fel
adat-, illetive a tanfoly,a,mterv 
részletesen taglalja azokat a 
tenndvalókait, amelyeket a kö
vetkező dk•tla,tási évad, megkez
déséig az al'aipszervezeteknek 
el kell végezmiők. A tömegpo
litilkaii oktatás célja ugyanis 
az, hogy segítse a páMonkívü
li szakszervezeti tagok szak
mai, poli,tikiai és világnézeti 
ismereteinek gyairapítását. A 
tisztségv,iiselők képzéséfnél pe
dig arra kell törekedni, hogy 
a külön.bözó tanfoilyaundk rész
vevőit feliké.szítsek ;:i, tisz•tsé
gükke.l járó teillI1ival� elvé-g
zésére. 

Az elnökség a felaidattetivet 
el.fogadta, ugyan.cs'alk elfogad
ta a MA V jólétri és k1ultúrális 
ala/pja 1982. évi felhasmálá
sáiról készült, illetve az ez é'Vi 
felhasználásra javiaoolt tervet 
,is m,ag.ába foglailó e1őterjesz
tést. 

MÁV-VOLÁN komplexbrigádok 
versenye 

Ilyen lesz Rákospalota-Űjpest állomás új utascsarnoka. A tervet a M.AVTI egyik, 

A szegedd igazgatóság terü
letén 28 vas4ti szolgá,latd he
lyen együttmlliködési szerződés 
alapján végzi a Volán a páJya
udvari kocsirakományú áruk 
fel- és e1fuvarozását. A két vál
lalat dol,gozói közötti munka
kapcsolat az elmúlt évek 
során munkaversennyé fejlő
dötit. A komplexbrigádok te
vé!kenyen hozzájárultak az 
áruszállítási feladatok sikeres 
teljesítéséhez. 

A versengő brigádok mun
káját a k-0zelimúltbian értékel
ték. Az éves versenyben Gyu

la, Mezőtúr és Szentes, míg a 
MA V vezérigazgatóság és a 
Volán Tröszt által meghlirde
tett őszi forgalmi versenyben 
Mezőkovácsháza, Kiskunhalas, 
és Orosháza állomások komp
lex brügádjai bizonyultak a 
legjobbaknak. 

a Siraki Loránd vezette tervező kollektívája készítette Riport az 5. oldalon 
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Új-Zéland vasútjai· 
' 

A központi vezetőség ülésén 
Tolnai Ildikó titkár. szakszer
vezetünk 1982. évi nemzetközi 
tevékenységéről és az 1983. évi 
program tervezetről szólva, 
elöljáróban utalt arra. hogy 
a szélsőséges imperialista kö
rök által felfokozott hideg
háborús légkör és alaptalan 
vádaskodás a nemzetközi szak
szervezeti mozgalom fejlődé
sére is fékezőleg hatott. A ked
vezőtlen külső hatások elle
nére, szakszervezetünk nem
zetközi kapcsolataiban nem 
következett be megtorpanás. 
Ellenkezőleg: tovább nőtt az 
érdeklődés szakszervezetünk 
tevékenysége iránt. Ezt iga
zolja, hogy a tőkés országok
ból várt 9 helyett. 17 delegá
ció látogatott hazánkba. 

Kiegyensúlyozott 

, külföldi kapcsolatok 
A szocialista országokkal 

fenntartott kapcsolatainkat a 
kiegyensúlyozottság és a szin
ten tartás jellemezte. A múlt 
évben vezető szintű delegáció 
járt a csehszlovák vasutas
szakszervezetnél. A két szer
vezet vezetői 1970-óta csak 
nemzetközi fórumon találkoz
tak. A szovjet vasutas-szak
szervezetnél tanulmányi dele
gációnk tett látogatást. Meg
egyezés született a két szak
szervezet között, hogy ver
senyszerződést kötnek a 
Moszkva-Budapest közötti 
személyszállítás minőségi mu
tatóinak javítása érdekében. 

Az európai szocialista or
szágok vasutas-szakszerveze
teinek delegációi Berlinben 
üléseztek és a vasútüzemi 
energiafogyasztás csökkentését 
elősegítő szakszervezeti be
folyás formáiról és módszerei
ről cserélték ki tapasztalatai
kat. 

A múlt évben delegáció
cserére került sor a Transpor
ten Glas (Bolgár közlekedési 
hetilap) és a Magyar Vasutas 
szerkesztősége között. A ha
gyományos kétoldalú kapcsolat 
keretében kölcsönösen tanul
mányozták a vasutasok élet
és munkakörülményeit és a 
lapszerkesztéssel kapcsolatos 
módszereket. 

Az arab országokkal kiépí
tett kapcsolataink közül. szak
szervezetünk vezető szintű de
legációja a Szíriai Közlekedési 
és Szállítási Dolgozók Szak
mai szövetsége meghívásának 
tett eleget, rendkívül kritikus 
ídőszakba.R. 

- A fejlett téiké6 orszá
gok vasutas-lszakszervezetei,vel 
kapcsol'ata:ialk m�z'Hárd1tá5á
r'a, a páríbeszéd fenntarrtására 
törekedtünk Vá-ltozatlanul szí
vélyes � szilárd alla,pokon 
nyugvó a kapcsolatunk az 
ooztrák vasu tals�zaksrerveret
tel. Az évenlk.énti határ.menti 
talállkozólka't leszámítvla az 
osz;trák elnök, Fritz Preohtl. 
hosszú évek után először járt 
sziakszerveze'tünlk központjá
ban és folytatott mélyreható 
eszmecserét Koszorús Ferenc 
főtitkárral a k.ét v,asutat érún
tó közös gondokc6'l és a s:zak
szervezetein'k közö1!ti együtt
működ� továbbfejlesztéséről. 
A tárgyalásol;t eredményeként 
megálllapodás született a két 
szervezet !közötti ifjúsági de
legációe1serék lebonyolításáról. 

Ugyancsak a kapcsolatok to
vábbi bővülésének eredménye 
az os:zJtrá!k vasutas-szaiklszerve
zet ba1olda'1i b1oklkja képvise
lőinek soproni látog'atásfa. 

Az osztrák viasutas-!szal!IBzer
vezet az elmúlt évben Üillne
pelte fennállásának 90. évfor
dulóját. A jubileumi ünnepsé
gen szaiklszerveze'tün\ket veze
tószin tű delegáció képvise/lte. 

Az NSZK vasutas-szalkszer
vezetével kapcsola1Jaink ha
gyomány061Ilak telltinthetólk. 
1982.Jben 4 tagú vezetószintű 
delegáció látogatott hazánkba, 
élén Ernst Haar e1'noklkel, aki 
első ízben járt Magyarorszá
gon. Az őszinte hangvételű 
tárgyalásokon felmerült a 
nemzetközi vasutas szeminá
riumok kiérdése és munkájá
nak érdemibbé tétele. A szak
szervezeteink közötti kapcsola
tolk értékelésekor vend�einlk 
hangsúlyozták e találkozók ka
pocs-6Zerepét, araely a nelhe-
1J0bb idósta'kdkban ilS alarpot 
teremthet egymás gondjadnak 
fokozottalbb megértJéséhez. az 
európai béke és biztonság meg
óvásához. 1978 óta folya-

matos a magyar és nyugat- ményesen szerepelt országok 
német ifjúsági delegációk köl- munkáját elismerő diploma 
csönös látogatása. átadására Franciaországban 

Szakszervezetünk három év
vel ezelőtt a belgiumi vasutas 
szemináriumon került kap
csolatba az új-zélandi moz
donyvezetők szakszervezetének 
főtitkárával, Dick Williamssal. 
A távoli földrész szakszerve
zeti vezetője, azóta már két
szer járt hazánkban. Legutóbb 
április 20-án, angliai tartózko
dását megszakítva kereste fel 
szakszervezetünket, ahol talál
. kozott Koszorús Ferenc főtit
kárral. A vendég cikket is ho
zott magával, melyben az új
zélandi vasutakról és szak
szervezetük munkájáról ad rö
vid tájékoztatást. 

Tanulmányi delegációk 

tapasztalatcseréje 
Első ízben járt szaklszer,ve

zetünlktól tanu1má·nyi de'legá
c10 a holland köz'lekedésj 
sza!ks:rervezetnél. Nyil'atkoza
tuk szerint nemzetközi kap
csolatunkban · a kétoldalú 
talál;kozóklkal szemben a nem
ze1lközi tanácskozásokon való 
részvételt helyezik előnybe. 

A Svéd Álolami A�kallmawt
tak Szakszer,vezete ,vasutas 
szekciójával kapcsolataink vál
toza1fl.anul kifogástalanok, sót 
az elmúlt évben még tovább 
is bővültek. A vasutas szekdó 
stodkholmi területi szervezete 
négytagú vasutas delegációt 
hívott meg a stockholmi skan
zenben rendezett „Magyar 
Hét" aQlkialmából, azza,l a kife
jezet't óhajjal, hogy tartós kap
csolatot kívánnak létesíteni 
szaikszervezetünk:kel. 

Az olasz vasutas-szakszer
vezet és az irányítása alá tar
tozó szervezetek részéról vál
tozatl'a,nul natgy az érde!klődés 
szakszervezetünk iránit. Az év 
elején /központjuk tanuQmányi 
delegációja � a bolognai sza
badidő-szervezet küldöttsége 
járt hazánlk.ban. Szakszerveze
tünk budapesti területi bi
Zdttságánalk küldöhsége az 
olasz vasutas-szakszervezet ge
novai szervezetét látogatta 
meg. 

Több napot taltött hazánk
ban Alphonse Tonneaux, a bel
ga va.sutias-szaklszervezet elnö
ke, Georges Lanoue, a francia 
v'a:sutaslsmllcszervezet fóti tkára. 
A tárgyalás<J!k fő témája mind
két vendégünklkel a nemzet:kö
zi vasutas-szalkszervezeti sze
mj,náriumok további sorsa, va
lamint a béke � leszerelés 
kérdésével kapcsolatos kere'k
as,zbal-konferencia összehíivása 
volt. 

TaipaJsztalata'inlk szerint nyu
gati partmereink tisztelik, elis
merik hazánk � a magyar 
szaklszervezeti mozgalom ered
ményeit. A vasutas-szakszer
vezettel keresik a kapcsolatok 
úja1blb furanái't. 

Szakszervezetünk. delegációi 
a múlt évben két nemzetközi 
tanácskozáson vettek rés.z;f;: a 
nemzetközi szövetség vasutas 
ágazati bizottság munkacso
portjának budapesti és a nem
zetlközi. szövetség adminisztra
tív bizottságának bukaresti 
ütésén. Ezeken az SZVSZ ha

került sor. A szocialista or
szágok konzultmív tanácsko
zását, amelynek a célja az ál
láspontok ,egyeztetése és a ve-
zető tisztségviselők funk-
ciójukban való megerő-
sítése volt, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság fő
városában tartották. Az USIC 
finnországi kongresszusán 
szakszerveztünk sportszer
veit jegyzőkönyvi dicséret
ben részesítették több sport
rendezvény smnvonalas m_eg
szervezéséért. 

N emzetköz.i propaganda-
munkánkat a mértéktartás és 
a valóság reális bemutatása 
jellemezte. A külföldre utazó 
delegációk tagjait, valamint a 
hozzánk látogató küldöttsége
ket a kellő tájékozottsághoz 
szükséges információkkal el
láttuk. Nemzetközi propaga,n
dánk szerves részét képezték. 
a külföldi csoportok részér� 
tartott tájékoztatók. 

A SZOT Szociálturisztikai 
Irodájának szervezésében 6 

országból 218 vasutas tett lá
togatást a vasutas-szakszer
vezetben. A csoportokat köz
pontunk vezető munkatársai 
tájékoztatták a vasút és a 
vasutas-szakszervezet tevé
kenységéről. 

Lehetőségeinkhez mérten 
ebben az évben is eleget tet
tünk nemzetközi szolidaritá
si kötelezettségünknek A szo
lidaritási akciók keretében 2,6 
millió F1t értékfi bélyeget vá
sároltak a vasutasok. 

Szeptember l-én. a „béke 
napján'' számos vasúti szolgá
lati helyen tartottak. röpgyű
lést és csatlakoztak az SZVSZ 
felhívásához. Például a szol
noki, a ny,í�házi, a debre
ceni és püspökladányi cso
mópontokon megtartott béke
gyűléseken több mint három
ezer vasuitas dolgozó vett 
részt. 

Szakszervezetünk 1982-ben 
is méltó módon képviselte 
külföldön a magyar szakszer
vezeti mozgalom álláspontját. 
A nemzetközi szervezetekben 
teljesítette a rábízott felada
tokat, további elismerést és 
megbecsülést szerzett. Tovább 
erősödtek és fejlődtek a két
és többoldalú kapcsolataink 
mind a szocialista, mind pe
dig a más irányzatú baráti 
szervezetekkel. 

Új-Zéland területe 269 ezer 
né"yzetkilométer. Lakóinak 
száma 3 millió. Fővárosa Wel
lington. IAz ország első vasút
vonalát Christhurch és Ferry
mead között 1863-ban nyitot
ták meg. 

Ma az új-zélandi vasútháló
zat hossza 4807 kilométer. Az 
állami vasútigazgatóság ezen
kívül mintegy 8000 kilométer 
hosszú úthálózatot, s egy 
kompjáratot is üzemeltet a 
Cook-tengerszoroson át Wel
lington és Piston között. 

A villamosított vonalak 
hossza aránylag kevés, mind
össze néhány száz kilométer. A 
vontatást a dízelüzem jellem
zi. A városok közötti személy
forgalomban kedveltek a mo
torvonatok. Ezek jelentős ré
szét a magyar ipar gyártja ré
szünkre. Legutóbb 44 luxuski
vitelű motorvonatot vásárol
tunk a Ganz-'MÁVAG-tól. 
Ezeket a főváros környekén 
helyeztük üzembe. 

Szórakoztat.ó műsor 
nyugdíjasoknak 

Szolnokon, a vasutasok mű
velődési házának kultúrtermé
ben a nyugdíjas csoport veze
tősége szórakoztató műsort 
rendezett. A megjelenteket a 
körzeti üzemfőnökség vezető
je köszöntötte, majd a kétórás 
műsorban fellépő művészek: 
Lórán Lenke, Ambrus Kiry, 
Aradszky László és Szegedi 
Molnár Géza szórakoztatták a 
közönséget. 

A műsor után a szocialista 
brigádok megvendégelték a 
nyugdíjasokat. A körzeti 
üzem.főnökség utazó szocialis
ta brigádjai ugyanis elhatá
rozták, hogy a kommunista 
műszakokért kapott több 
mint 84 ezer forintot a nyug
díjasok megvendégelésére és 
az arra rászorulók segélyezé
sére fordítják. 

vannai és a nemzetközi szövet---------------------------
ség damaszkluszi konferenciá-
jának határozataiból adódó 
tennivalókról döntöttek. 

Területi szakszervezeti bi
zottság,aink földrajzi adottsá
gaiktól függően aktív részesei 
voltak egyes nemzetközi prog
ramok lebonyolJÍtásálnak. Kü
lönösen nagy szerepük vol,t a 
határállomások közötti ver
senyek szervezésében. 

A vasutas gyerekek külföl
di csereüdültetése 1982-ben is 
a több éve :kialakult gyakor
latnak megfelelően, a megkö
tött sz.erzödések alapjá.n tör
tént. Szakszervezetünk balla
tonkenesei üdülőjében két hé
ten keresztül 194 gyerek pi
hent Ausztriából, az NDK-ból, 
Lengyelországból, Olaszország
ból és a Szovjetunióból. Kül
földön 169 magyar gyerek 
nyaralt. 

Szakszervezetünk nemzet-
közi kulturális kapcsolatai 
szintén !kedvezően alakultak. 
Amatőr művészeti csoport
jaink bemutatói na.gy sikert 
arattak. Ausztriában, Cseh
szlovákiában, NDK-ban, Ro
mániában, a Szovj€tuni6ban 
és Törökországban. Az együt
tesek műsorai 'kapcsolódtak a 
partner szervezetek által ren
dezett vasutasnapi programok
hoz, a Kodály évfordulóhoz és 
más, helyi kulturális ese
ményhez. 

Mértéktartó 

propagandamunka 
A Nemzetköz.i Vasutas 

Sportszövetség (USIC) rendez
vényein szakszervezetünk ak
tívan irészt vett. Az USIC 
elnökségi ülését az NSZK
ban rendezték. A nemzet
közi pontversenyben ered-

Lenin születésnapja tiszteletére 

Kommunista szombat 
Záhonyban 

Április 9-én kommunista 
szombatot tartottak Záhony
ban, Lenin születésnapja tisz
teletére. Az üzemi,gazgatóság 
vasutasain kívül szovjet � 
csehszlovák vasutasok is -
összesen ötszázan - részt vet
tek a munkában. 

A brigádok a vendégekkel 
együtt áruátrakással foglal
koztak, de jutott munkaerő a 
Barátság park felújítására, a 
ZVSC pálya füvesítésére, a 
munkalhelyek környékének 
csinosítására. Felújították a 
MÁV-óvoda � bölcsőde játé-

kait is. A köz.ség lakói utcá
kat, tereket fásítottak, parko
sítottak. 

A vendégek délután megte
kintették Eperjeske átrakó pá
lyaudvart, majd Kisvárdára 
utaztak városnézésre. Az 
üzemigazgatóság dolgozói el
határozták, hogy a műszakért 
iáró pénzt a rokkant vasuta
sok segítésére fordítják. A há
rom ország vasutasai április 
16-án Csapon, 23-án pedig Ág
csernyón találkoztak és végez
rek munkát hasonló célból. 

Szőgyényi Bertalan 

A kommunista szombat résztvevlHnek et7 CSOPoriJa va,on
kirakút véces 

Dick Williams 

A vas1Útvona1lakra általában 
je'llemző, hogy nehéz terepen 
épültek. A vasúti hidak, via
duktok együttes hossza közel 
100 kilométer. A leghosszabb 
vasúti híd 1,74 kilométer hosz
szú ,a legmagasaib:b 97 méter 
magas. A:z alagutak száma 
180, hoS1Sza 80 krlométer. A 
leghosszabb alagút 8,83 kilo
méter. 

Az új-zélandi vasutasok négy 
szakszervezetbe tömörülnek. 
Minden munkaviszonyban álló 
dolgozó számára kötelező a 
szakszervezeti tagság. A moz
donyvezetők szakszervezete a 
kisebbek közé tartozik. Taglét
száma 2000. Ez év októberében 
ünnepeljük szakszervezetünk 

fenállásának 75 éves jubileu
mát. AZ ünnepi megemlékezé
sen kívül több programot is 
tervezünk, hogy mé1tóképpen 
megünnepelhessük ezt a szép 
jubileumot. Van egy 95 éves 
alapító tagunk is. 

úgy gondolom, hogy a ma
gyar vasutas kollégák arra is 
kíváncsiak, mi foglalkoztatja a 
mi mozdonyvezetóinket és 
bennünket, szakszervezeti ve
zetőket . 

Három nagy problémánk 
van. 1Elsó helyen említeném 
azt, hogy nálunk hárman tar
tózkodnak a mozdonyon. A 
mozdonyvezető, a segédkezelő 
és a vonatvezető. Az igazgató
ság a segédkezelői beosztást 
meg akarja szüntetni. Mi ez
zel nem értünk egyet. 

A másak probléma: a kor
mány háttérfue szorítja a vas
úti közlekedést és a vasúttal 
szemben a közútat jobban tá
mogatja. Ezzel a többi szalk
szervezet nem ért egyet. 

A harmadik problémánk a 
bérekkel kapcsolatos. Új-Zé
landban teljes bérbefagyasztás 
lépett életbe. 1981. novemberé
ben volt utoljára béremelés. 
Azóta az árak 15,2 százalékkal 
emelkedtek. Most a szakszer
vezetek kampányt indítottak 
és követelik a konzervatív kor
mánytól, hogy a béreket mi
előbb emeljük. 

Befejezésül szeretném meg
ra,gadni az alkalmat arra, hogy 
szakszervezeti tagságunk nevé
ben köszöntsem a magyar vas
utasokat, kívánom, hogy fel
adataik teljesítésében érjenek 
el újabb sikereket. 

Itt az S·ZVSZ-rádió ! 
A szakszervezetek har.ci 

eszközeinek sorában az írásos 
anyagok mellett rendkívül 
fontos szerepet játszik az élő, 
emberi szó. Az egyes ember
hez vagy az emberek kisebb
nagyobb csoportjához intézett 
meggyőző erejű beszéd a moz
gósításnak, az agitációnak, a 
propagandának és a nevelés
nek ma is elsószámú, semmi 
mással nem helyettesíthető 
módszere. 

A szakszervezeti mozgalom
nak ez a régi felismerése ve
zette a Szakszervezeti Világ
szövetség vezető testületét ah
hoz a döntéshez, hogy prágai 
székhelyéről rendszeresen mű
sort sugározzon az éter hullá
main a világ minden tájára. 
A döntés mindenképpen idő
szerű volt, hiszen a 206 millió 
dolgozót tömörítő legnagyobb 
világszervezet nem mondhat 
le egy olyan fontos tömegtá
jékoztatási eszközről, mint a 
rádió. 

Az „SZVSZ Rádió" 1981 áp
rilisában kezdte meg adásait 
a Prágai Rádió közvetítésével. 
A programokat hetenként két
szer sugározzák rövidhullá
mon angol, arab, cseh, fran-

cia, német, olasz és spanyol 
nyelven. 

A műsorok rendkívül válto
zatosak. Rendszeresen hangza
nak el tájékoztatók az SZVSZ 
Titkárságának tevékenységé
ről, a legjelentősebb világpoli
tikai eseményekkel kapcsola
tos SZVSZ álláspontról. Ri
portok hangzanak el a külön
böző országok dolgozóinak 
élet- és munkakörülményeiről, 
az ottani sza'kszervezetek ér
dekvédelmi munkájáról és 
harcairól, az egyes nemzetkö
zi szervezetek és intézmények 
tevékenységéről. 

Az eltelt két év alatt az 
,,SZVSZ Rádió" a szakszerve
zeti szabadságjogokért és a 
szakszervezeti jogokért küz
dők nemzetközi fórumává 
vált. Az adások egyben lehe
tőséget adnak arra, hogy köz
életi és szakszervezeti szemé
lyiségek, aktivisták kifejthes
sék véleményüket a nemzet
közi szakszervezeti mozgalom 
aktuális kérd�eiről. 

A programok szerkesztői a 
műsortémák összeállításánál 
messzemenően támaszkodnak 
a hallgatók leveleiben közölt 
javaslatokra. 

(Baranyai) 

A Thália Színház művészei Dombóváron 

Jutalom-előadás 
szo,cialista brigádoknak 

Szokatlanul népes küldöttség 
várta április 14-én Dombóvár 
állomáson az 1904. sz. gyors
vonatot. Amikor a gyors az 
ötödik vágányon megálilt, s 
felhaTSanrt a jól ismert szig
nál, már csak az utasok cso
dálkoztak, amikor a hangosbe
mondón a következő szöveg 
hallatszott: ,,Szeretettel kö
szöntjük a Thália Színház mű
vészeit." 

A különkocsiból egymás 

lom jellege volt, amit a MÁV 
vezérigazgatóság és a Vasuta
sok Szakszervezete elnöksége 
közösen szervezett az oklevél 
elismerésben ré,szesült pécsi 
igazgatóság munkaversenyben 
élenjáró szocialista brigádjai 
részére. 

A műsor Váci Mihály: 
Szabadság, tégy gazdaggá 
minket, és József Attila: 
Március oímú költeményei
nek előadásával !kezdődött, 
majd a zenés, humoros számok 
következtek. A közönség nagy 
ta�al hálálta meg a művé
szek produlkciói.t. 

Krajczár Antal 

után szál:litak le az ismert mű
vészek: Esztergályoa Cecília 
érdemes művész, Schubert 
Flva, Bi.tskei Ti.bor, Mikó Ist
ván, Incze József, Gálvölgyi 
János � a többiek. Az 516 . .-----------sz. Udvari Vincze Szakmun-
kásképző Intézet ifjúgárdistái 
szegfűcsokorral kedveskedtek 
a m(iv�zeknek. Azután min
den menetrend szerint zajlott. 
A míivelódéei. ház n�száz 
személyes színháztermében 
minden helyet elofoglaltak a 
pécsi igazgatóság területéről 
érkezett vasu<tas szocialista 
brigádok képvisel6t, hogy 
megtekintsék a Thália Színház 
művészeinek előadását. 

Az előadásnak amolyan jwta-

KIÁLÚTÁS 

Hazánk felszabadulásának 
38. évfordulója tiszteletére a 
szegedi vasutas · képzőművé
szeti kör tagjainak alkotásai
ból április 5-én kiállítás nyílt 
Szegeden, a vasutas-szakszer
vezet Petőfi Sándor Művelő
dési Házában. A kiálllítás anya
gát nagyszámú érdeklődő te
kintette meg. 
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SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 

Kitüntetések 
május 1. alkalmából 

A MÁV kollektív szerződés Inódosítása 

A SZOT Elnöksége május 1., a 
nemzetközi munkásosztály ünnepe 
alkalmából, több évi eredményes 
munkájuk elismeréseképpen szak
szervezeti Munkáért kitüntetése
ket adományozott. A vasutas
szakszervezet tisztségviselői, akti
vistái közül 75-en kapták meg a 
szakszervezeti Munkáért arany és 
ezüst fokozatát. 

Szakszervezeti 
Munkáért 

arany fokozat 

nyugd. csopprt gazdasági felelőse; 
Békei János, Bp. Ferencváros KÜF 
szb. elnöke, utazó mozdonyfel
v1gy.; Bujtás Károly, Landler Je
nő JJ. üzem szb. közgazd. biz. 
vez., oszt. vez.; Betlehem István, 
pécsi Tszb pol. munkatársa; Dr. 
Bernáth Gabriella, a Vasútegész
ségügy! szolgálat szb. tagja, a 
MA v orvosszakértői Int. igazgató 
főorvosa ; Benczédi Mihályné, a 
MAV vezérig. szb. tagja, ügyint.: 

(Folytatás az 1. oldalról) 
órával meghosszabbítva telje
sítsék. 

Erre a jogszabály nem ad 
lehetőséget! De a vonatkozó 
rendeletek betartása mellett 
az év végi termelési szünet 
évenkénti engedélyezése is 
szükségtelen. Ezért az érde
kelt építési főnökségeket, ipa
ri üzemeket és fatelítő főnök
ségeket a kollektív szerződés
ben tervezzük felhatalmazni, 
hogy az év végi termelési 
szünet megtartásának feltéte
leit és a ledolgozás módját -
a felsőbb jogszabályok alap
ján - helyi függelékükben, 
saját maguk szabályozzák. 

A MA V 1983. évre tervezett 
bérpolitikai intézkedéseinek 
tárgyalása során megállapí
tottuk, hogy a korábbi évek
ben végrehajtott bérfej[eszté
seknél alkalmazott gyakorlat 
az irányítást végző nem lizi
kai dolgozók bérarányait el
torzította. A helyes bérará
nyok kialakítása érdekében a 
középvezetők alapbér emelé
sének célszerű mértékét meg
határoztuk; megállapításaink 
érvényesítésére az érdekelt 
gazdasági és szakszervezeti 
szervek figyelmét nyomatéko
san felhívtuk. Ennek ellené
re sehol nem került az irány
elvek szerint végrehajtásra. kitüntetést kapta: Arpataky Má

tyás, a Vasutasok szakszervezete 
pénzügyi és gazdaság! oszt. po!. 
munkatársa; Baranyai Zoltán, a 
vasutasok szakszervezete közpon
ti vezetőség tagja, nemzetközi 
csop. vez. ; Balogh Lajos, a mis
kolci TSZB tagja, a MAV Miskol
ci Ig. csop. vez.; Bónis Lajos, a 
vasutasok szakszervezete központi 
vezetőség tagja, a GySEV Ig. oszt. 
vez.; Both Ernőné, a székesfehér
vári JJ. üzem szb. nőbizottság 
vez., munkaügyi ügy!nt.; Botló 
Sándor, Komárom KÜF szb. tagja, 
raktárvez.; Csaba Mihály, a Ba
lassagyarmati szertárfőn. szb. 
tagja, szertárfőnök; Dr. Garam
völgyi Károlyné, az Utasellátó 
Váll. Pécsi Ig. szb. tagja, személy
zeti előadó; Geiger Péter, a MAV 
Géptelep Főn. szb. titkár; Markó 
Barna, a MA V Miskolci Pft. szb. 
titkár; Major Elemér, a MAV 
Veszprémi Pft. Főn. szb. titkára, 
belső ellenőr; Orosz Rudolf, a pé
csi Tszb tagja, a Pécsi KüF. vil
lanyszerelő csop. vez.; Papp Jó
zsef, a Dunkeszl JJ. üzemi szb. 
tagja, emelőgép ügylnt.; Harangi 
Albert, a Debreceni Ig. szb. titká
ra, ügy!nt.; Hajas Endre, a Vas
utasok Szakszervezete központi 
vezetőség tagja, szombathelyi Tszb 
titkára; Hegedüs Gyula, a Záho
nyi Gépesített Rakodási Főn. szb. 
főbizalmi; Farkas Sándor, a sze
gedi KüF. szb. tagja, utazómoz
dony felv1gy.; Ferenczi Gyula, 
Dombóvári KüF. szb. munkavé
delmi felügyelő, TMK. csop. vez.; 
Kakuszl Béla, szeged Tszb. szvb. 
elnöke, Szeged Ig. csop. vez.; 
Keczkó Ferenc, debreceni Tszb 
tagja, mozd. vez.; Kapus János, 
a Püspökladányi KüF főbizalmija, 
mozdonyvez.; Kelemen Ferenc, 
debreceni Tszb, nyugdíjas munka
társa; Dr. Lugosi József, a vas
utasok Szakszervezete központi 
vezetőség tagja, szegedi Tszb tit
kára; Pásztor Ferenc, a MA v Epf
tési Géptelep Főn. szb. tagja, mo
torkez. csop. vez.; Reményi Sán
dor, a Debreceni Epítésl Főn. fő
bizalmi, asztalos: Sebők György, 
a Székesfehérvári KüF főbizalmi, 
kocsilntéző: Siklósi László, Mis
kolci JJ. üzem szb. titkára: sza
lai László, Veszprémi KüF szb. 
tagja, esztergályos; Timár István. 
Miskolci KüF főbizalmi, raktár
nok; Varga László, Székesfehér
vár KtJ'F szb. titkára; dr. veress 
László, a Vasutasok Szakszerve
zete központi vezetőség tagJ a, a 
MA V Szegedi Területi Eü. Közp. 
igazg. főorvosa. 

Buczkó Imre, az Utasellátó Váll. 
szb. munkavédelmi felügyelő, ren
dész; Bullás Sándorné, a szegedi 
KÜF vontatási telep számvizsg. 
biz. elnöke, ügyviteli alkalm,; Dr. 
Dankó Ildikó, MAV Kórház és 
Központi Rendelőint. főbizalmija, 
rheumatoJógus szakfőorvos,i. Csá
nyi Ferenc, Füzesabony KuF szb. 
titkára, miskolci Tszb. tagja; Csőke 
Józsefné, a Debreceni KÜF szb. 
számvizsg. biz. elnöke, raktárnok; 
Csajbók József, a Szolnoki KÜF 
főbizalmija, asztalos csop. vez.; 
Dr. Gyöngyösi Róbert, a Debre
ceni Tszb. tömegpol. oktatási pro
pagandistája, nyugdíjas; Homo
novszki József, a Pápai Pft. Főn. 
szb. titkára, előmunkás; Hernádi 
Zoltán, a Debreceni JJ. üzem szb. 
TT. elnöke, pénzügyi oszt. vez.; 
Dr. Hunyadi Erzsébet, a vasuta
sok Szakszervezete Társadalombiz
tosítási Oszt. vez, h.; Himberger 
Józsefné, a vasutasok Szakszerve
zete Társadalombizt. Oszt. főelő
adója, szb. tag; Dr. Keszei Ist
ván, a Vasutasok Szakszervezete 
számv1zsg. biz. tagja, a MAV ve
zérigazgatóság oszt. vez.; MOinár 
Zoltán, a Győri KüF szb. pol. 
munkatársa; Morva! István, a Mis
kolci Szertárfőn. szb. titkára, rak
tárkezelő; Németh Gyula, a Cell
dömölki KÜF főbizalmija, fuvar
szervező; Németh Sándor, a MAV 
Központi orsz. Osztószert. Főn. 
szb. kultúr. agit. propg. biz. vez. 
szertárfőnökh.; Józsa József, a 
MAV Tisztképző Int. szb. titkára, 
szakoktató; Józsáné László Ilona, 
a Pécsi Tszb. tagja, Pécs KüF 
munkavéd. csop. vez.; Kovács Ber
talan, a miskolci Tszb. közgazd. 
biz. tagja, Miskolci KüF műve
zető; Kerbolt József, a Dombóvári 
Epítési Főn. szb. oktatási biz. vez., 
személyzeti vez.; Kis Ferenc, Bá
taszék üzemfőn. szb. elnöke, moz
donyvez. ; Keglov1cs István, a 
GySEV Ig. szb. gazd. biz. vez., 
csoportvez. ; Kerekes László, az 
�zaki JJ. üzem szb. tagja, szik
raforgácsoló; Farkas László, a 
Vasutasok szakszervezete kultúr. 
agit. prop. és sportoszt. oszt. vez. 
h.; Fogarasi Rozália, Bp. Nyugati 
KÜF szb. üdülési felelőse, mun
kaügyi ügylnt. ; Fekete János, a 
Miskolci Epület- és Hfdfenntart. 
Főn. szb. agit. prop. felelőse, épf
tésvez.; Fórlán Sándor, a Püspök
ladányi KÜF szb. pol. munkatár
sa; Pintér Gézáné, a Kiskunha
lasi Pft. Főn. szb. elnöke, mun
kaügyi csop. vez.; Simon Miklós, 
a vasutasok Szakszervezete köz
ponti vezetőség tagja, a Szombat
helyi BFF, szb. agit. prop. fele
lőse, művezető; Szamosközi Ist
ván, a Szentesi KüF szb. tagja, 
motorvez.; Tuba Józsefné, a Bu
dapesti Tszb. szoc. pol. biz. tagja, 
a Budapesti Ig. ügyint.; Tóth Já
nos, Záhony Vont. Főn. szb. agit. 
prop. biz. vez., villanyszerelő ; 
Treszka Zoltán, Záhony állomás
főn. szb. titkára; Takács Imréné, 
a pécsi Tszb. segélyezési albiz. 
tagja, a MAV Epftési és Hídfenn
tart. Főn. Kaposvár IX. sz. Ep. 
vez. kertészei, dr. Rétfalv! Sán
dor. a Vasutasok Szakszervezete 
Jogi Iroda nyugd, jogtanácsosa; 
Varga Józsefné, az Utasellátó Váll. 
vszb. titkárai, Váczi János, a 
Landler Jenő JJ. tJ'zem szb. tit
kára. 

Elfogadott iavaslatok 

Szakszervezeti 
Munkáért 

ezüst fokozat 
kitüntetést klapta: Angyal Tamás
né, a budapesti Tszb nyugdíj
előkészítő szak biz. vez., a MA V 
Balparti Biztosítóberend. Fenn
tart. Főn. tudakozó-kezelő; Bár
dos Antal, a MAV Vezérig. és a 
Vasutasok Szakszervezete közp. 

Szakszervezeti Munkáért oldlevéJ 
elismerésben 259-en réazesültek. 

A végrehajtás ellenőrzésé
nek tapasztail.atai azonban azt 
mutatják, hogy a középveze
tők szinte valamennyi terüle
ten a ja,vasolt mértéknél ki
sebb bérfejlesztésben része
sültek. Mivel a hatékonyabb 
munkavégzés elismerésére to
vábbi bérfejlesztési forrás 
nem áll rendelkezésre; célhoz 
kötötten, a részesedési alap
ból tartjuk szükségesnek és 
tehetségesnek e munkakörök
ben dolgozók kereseti viszo
nyainak javítását. 

Erre azért látunk lehetősé
get, mert a MA V már 1982-

ben is a része.sedési alap ter
hére, az előjeilzettnél jóval 
magasabb nyereségági fejlesz
tési alapot tudott képezni. 
Hasonló helyzet elkerülése ér
dekében javasoljuk, hogy a 
MAV 1983-ra a tartalékai fi
gyelembevételével előterjesz
tett 560 miblió forint részese
dési alapját, a nyereségági 
fejlesztési alap terhére, to
vábbi 10 miLlió forinttal egé
szítse lki, melyet 1983. július 
l-től a középvezetői pré
miumkeret növelésére kell 
fordítani. 

- A tájékoztatóban sze
replő módosítási javaslatok
kal kapcsolatban szeretném 
hangsúlyozni, hogy a viták 
során elhangzottak.ra általá
ban gazdasági helyzetünk, le
hetőségeink figyelembevétele, 
józan mértéktartás volt a jel
lemző - folytatta. - Mégis 
számos olyan, béralapot érin
tő javaslat is elhangzott, 
amelyek jogos igényeken ala
pulnak, azonban anyagi fe
dezet hiányában nem valósít
hatók meg. Az ez évre ren
delkezésre álló bérikeretet 
ugyani.5 már februárban el
osztottuk és részben felhasz
náltuk. Mivel a munka sza
bályai többé-kevésbé valami
lyen ellenértékihez kapcsolód
nak, hasonló problémával a 
ko11ektív szerződés elkészítése 
és módosítása során mindig 
talá1kozhatunk. A vállalati 
bérszabályozás eddigi keretei 

A szívbetegek gyógyhelye 

.. 
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között, számos ilyen kérdést, 
az alapbérek elfogadható mér
tékű fejlesztése mellett oldot
tunk meg. Az 1983-tól érvé
nyes szabályozórendszer azon
ban az éves bérfejlesztési le
hetőségeket nagymértékben 
korlátozza. Éppen ezért a ki
alakult - ellentmondásos -
helyzetioe.n a jövőben úgy sze
retnénk változtatni, hogy a 
bérfejlesztési keretek felosz
tása időben és együtt történ
jen a kollektív szerződés mó
dosítására vonatkozó javasla
tok elbírálásával. tr a testü
leteknek lehetősége lesz olyan 
bérigényes módosító javasil.a
tok megvalósítására, mint 
amilyen például az utazó dol
gozhk túlórapó1Jlékának eme
lése. 

Javaslatunk megvalósítása 
azt jelentené, hogy az 1984. 

évi bérfejlesztést már a kol
lektív szerződés módosításá
nak el!fogaidása -után és 1984 -

majd ezt követően minden év 
április l-től hajtanánk 

végre. !gy a kollektív szerző
dési szabályok megváltoztatá
sánalk bérfedezete - termé
szetesen a testület döntésétől 
függően, a rendelkezésre álló 
keretek között és más bél'fej
les.ztések terhére -, de biz
tosítható. 

Néhány fontosabb, elfoga
dásra javasolt, filletve nem 
javasolt módosítási előterjesz
téshez, Szernék Béla a követ
kező szóbeli kiegészítést fűz
te: 

- A múlt évi módosítást 
tárgyaló központi vezetőségi 
ülésen a vasút gazdasági ve
zetői ígéretet tettek: mielőbb 
megoldást keresnek arra, hogy 
a f orduiló szolgálatos és utazó 
dolgozók részére, havonta leg
a,lább egy alkalommal, a kol
lektív szerződés kötelező elő
írása alapján biztosítsák a 
szombat-vasárnapi szabad 
időt. Ennek teljesítését jelenti 
a 35. § előterjesztett módosí
tástervezete, amelyet a viták 
során tett észrevételek alap
ján tavább finomítottunk, 

olyan értelemben, hogy a dol- tesz az adminisztratív munka 
gozók kimutatható beleegye- csökkentésére. A havi egysze
zése alapján ez más napokon ri bérfizetésre történő áttérést 
is kiadható. Tudjuk, hogy e is ennek érdekében tett jelen
módosítás végrehajtása - el- tős lépésként ke11 értékel
fogadása esetén -, egyes nünk. 
üzemfőnökségeknél a mun- Nem értünk egyet azokkal 
káltató részéről. igen nagy a javaslatokkal, amelyek a 
erőfeszítéseket fog igényelni. közlekedési végrehajtó mun
Mégi.s, ha komolyan vesszük, kakörökben a havi munka
hogy nem halasztható tovább időkeretet negyedévre kíván
a vasúti munka humanizálá- ják módosítani. Ez a módosí
sa, akkor nem várhatunk e sítás a dolgozókra nézve hát
jogos igényt képviselő sza- rányos volna: tovább növe
Mly beiktatásával. ked.ne J.eterhelésük egyenlőt-

A havi egyszeri bérfizetés le;15ége .�s csak negyedévei:
bevezetésének indokoltságát a �ent ker:ulne ,sor �ulmunk�
vasút gazdasági vezetői már . J�k :l�zamolásara, illetve ki
megfelelően részletezték. Én flzetes�re. Jy-. s�aksze:vezet 
ezzel kapcsolatban most csak nem tamogatJa az ilyen Javas
arra szeretném emlékeztetni a latokat. 
központi vezetőséget, hogy A MAV Vezérigazgatóság 
szaikszervezetünk legutóbbi beszámolóját és Szemők Béla 
kongresszusán mi ígértettük szóbeli kiegészítőjét a vitában 
meg a Vezérigazgatósággal, elihangzott !észrevételekkel eil
hogy konkrét intézkedéseket fogadta a testület. 

Ésszerű munkamegosztást 
Ezután a vasutas-szakszer

vezet művelődési intézmény
hálózatának helyzetét átfogó
an elemző előterjesztélSlhez 
ugyancsak Szemők Béla tit
kár fűzött szóbeli kiegészítést. 
E1mondotta többek között, 
hogy művelődési intézmé
nyeink napjainkban nehéz 
helyzetben vannak, hiszen 
megváltozott a vasutasok élet
módja, és a szabad időt so
kan a háztáji gazdaságban 
töltik. Sok az ingázó vasutas 
is, akik munka után igyekez
nek haza, a családhoz. Emiatt 
a művellődési házak rendezvé
nyeit kevesebben látogatják. 

De az intézmények mun
káj.ána'k is vannak fogyatékos
ságai. Például még nem sike
riilt elég hat&onyan a mun
kahelyi művelődési, gazdasági 
és politikai feladatok szolgá
latába álllítan.i a művelődési 
ottJhonokat. Az ,alap- és közép
szerrvek véleiménye szerint az 
intézményhálózat továbbra is 
'1- smkszervezeti mozgaloim pe
rifériáján helyezkedik el. A 

gondokat növeli, hogy n<':lgy
mért&.'ben csökken az intéz
mények támogatásának össze
ge. A vasuta:s művelődési há
zak a (Ill.ár kiépült tanácsi 1n
tézmény'hál-6zatta1 sem verse
nyezhetnek; az ésszerű mun
•kamegosztás a cél. 

Az előterjesztés rámutat a.r
,ra is, hogy intézlményeinknek 
az általános műveltséget és a 
szór.alkoz:tla>tálst szolgáló prog
jl'amo'k mellett a munkahelyi 
művelődés, a termel& és a 
,köz.életisélg segítésére kell tö
,rekedni. A fokozottabb politi
kai érdek'lődés lki'elégítése i5 

az intézmények feladata len
ne. A megváltozott körülrné
nyekihez való rugalrrnas,aibb al
kalmazkodás, a doI,gozók igé-

nyeinek kielégítése azért is 
fontos, mert az intéZJillények 
}dadásainaik 46 százalék.át a 
vasutasok jóléti keretéből fe
dezzük. 

Néhány csomóponton nincs 
rneo az összhang a művelódé
� otth�k igaz�tói és az szb 
függetl�ít�tt munkatá�ai kö
zö.tt. A:z. agi.tációs és propa
gandaml.l!nlkába n:em vonják be 
az intézményeket, és operatí
van beavatkoznak a művelő
dé5i házaik sza:kanai, módszer- _ 
tani gyakorlatába, pedig ah
hoz a sza.kalkalmazotúa:k job
ban értenek. 

Szemők Béla hangsúlyozta, 
hogy a csökkentett támogatás 
ellenére az intézmények 
megtartják jelenlegi kaitegó
riájukat, ha növelik saját 
bevételeiket, vagy ha sikerül 
közös fenntartásba venni 
őket. Az intézményeket a 
támogatás szempontjából je
lenleg két csoportba soroljuk. 
Az elsőbe a szintentartó in
tézmények kerültek, a máso
dikba azok, amelyek számá
ra nem tudjuk biztosítani a 
korábbi támogatást. 

A harmadik napirendi pont 
keretében Tolnai Ildikó titikár 
tájékoztatta a központi veze
tőséget szakszervezetünk 1982. 

évi nemzetközi munkájáról 
és az ez ev1 feladatokról. 
( A tájékoztatót tapunk 2. 
oldalán ismertetjük.) 

A központi vezetőség napi
rendjén szerepelt még a 
vasutas-szakszervezet, és a 
½ százalékos ÖTA 1982. évi 
gazdálkodásról, valamint a 
vasutas társadalombiztosítás 
1982. évi mérle�beszámoló.já
nak főbb adatait tartalmaM 
beszámoló. A testület ezeket 
az előterjesztéseket is elfo
gadta. 
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A félidős beszámolók tapasztalatai Püspökladányhan 

A szakszervezeti bizalmi 
csoportok, alapszervezetek or
szágszerte ezekben a hetekben 
értékelik a kongresszusi hatá
rozatok félidős végrehajtásá
nak tapasztalatait. A szakszer
vezeti bizottságok nincsenek 
könnyű helyzetben. A minap 
Püspökladányban, a körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságán is ezt erősítették 
meg. Elmondták, hogy a bizal
miaknak a múlt évi munká
ról történő beszámolója köz
vetlenül a termelési és szocia
lista brigádvezetői tanácskozá
sok, az üzemi demokráciára 
vonatkozó határozatok megvi
tatása után került, illetve ke
rül sor a félidős értékelésre. 

Nehéz a helyzet 

- Az egymást követő fóru
mok valóban nehéz helyzetet 
teremtettek, hiszen az alig 
két-három hónapra összezsú
folt rendezvényeken a legkö
rültekintőbb előkészítés esetén 
se lehetett a mondanivalókban 
az átfedéseket teljesen meg
szüntetni - kezdi a beszélge
tést Vaál János szb-titkár. -
Amikor már harmadszor, ne
gyedszer hallották a dolgozók, 
ihogy az elmúlt évi 1 millió 
60 ezer tonnával szemben 1 
millió 162 ezer tonnát szállí
tottunk, azt mondták: ,,ezt 
már hallottuk; ha nincs egyéb 
mondanivalótok, miért nem 
hagytok inkább dolgozni ben
nünket"? Éppen ebből a meg
gondolásból, a félidős értéke
lésnél mi a munkafegyelemre 
koncentráltunk. Nemcsak 
azért, mert a kongresszusi ha
tározatok is a fegyelmezettebb 
munkára való törekvést jelöl
ték meg egyik legfontosalbb 
teendőnek, hanem azért is, 
mert az egyik legnagyobb bel
ső tartalékunkat is a munka
fegyelem javításában látjuk. 

- Nem mondom, hogy min
den célkitűzést elértünk, amit 
magunk elé tűztünk, de ered
ményeinket értékeli a tagság 
- folytatta -. Sokan megle
pődtek, amikor úgy véleked
tünk: annak eldöntése, hogy 
melyik vágányra kell két üres 
kocsival több, vagy melyik 
brigád javítsa a dízelmozdo
nyokat és a motorkocsikat, 
nem az szb, még kevésbé a tit
kár dolga. Foglalkozzanak ez
zel a gazdasági vezetők. Ne
künk az érdekvédelemre kell 
a hangsúlyt helyezni. Hogy mi 
köze ennek a munkafegyelem
hez? Nagyon is sok. Fegyel
mezett munka nélkül nincs 
érdekvédelem. Ahová a mun
kafegyelmi problémák miatt 
sokat ki kellett járnunk, ott a 
szakszervezeti munkával, de a 
munkahelyi demokrácia érvé
nyesülésével is sok baj volt. 
Például egy ideig Fegyverne
ken a szabálytalan munkaidő
megszakítás alkalmazása 
miatt rossz volt a dolgozók 
hangulata. Amikor vizsgáltuk 
az okot, nem derült fény a 
hiányosságokra, senki nem 
mert véleményt mondani. Vé
gül mégis rájöttünk: az állo
másfőnök hamar elfeledkezett 
magáról, s gyakran terrorizál
ta az ott dolgozókat. Azóta új 
vezető van Fegyverneken, s a 
hangulat is megváltozott. 

Azt már Vaál János munka
társától, Fórián Sándortól tu
dom, hogy nem sokkal a kör
zeti üzemfőnökség megalaku
lása után vétó jogáiv,a.'l is élt a 
szakszervezeti bizottság. Püs
pökladányban a forgalmi uta
zók vezénylése körül voltak 
problémák. Emiatt úgy meg
romlott a hangulat a dolgozók 
és vezetők között, hogy néha 
szikrázott a levegő. Abban az 
időben ezek a dolgozók nem 
bíztak a szakszervezetben, de 
amikor látták, hogy kiállunk 
az érdekükben, másként véle
kedtek. A vezetők is nehez
teltek. A vezénylők jó szak
mai felkészültségű emberek -
mondták. Ez igaz, de a be
osztásukkal visszaéltek. Az 

üzemrfőnökség vezetése végül 
belátta, hogy a szakmai fel
készültség önmagában nem 
elég. Leváltották a vezényló
ket, s a kedélyek is, lecsilla
podtak, sót azóta a vontatási 
és forgalmi utazók között is 
jobb a kapcsolat. 

Arról is szóltak, hogy Kar
cagon nemcsak a vezetőket 
marasztalták el a fegyelem 

romlása miatt. Az szb-hez be
futott információk alapján -
mivel a szocialista brigádok 
nevelő ereje lényegesen ked
vezőtlenebb volt, mint a kör
zeti üzemfónökség többi állo
másán - a karcagi brigádo
kat a kitüntetések adományo
zásánál nem vették figyelem
be. 

A �élok közösek 

A püspökladányi mozdony
vezetőktől tudom, hogy a kör
zeti üzemfőnökség vonalain a 
jelző előtti megfogásokból meg 
tudják mondani: melyik for
galmista van szolgálatban. 
Van, aki rendszeresen késve 
kezeli a jelzőt, ami nemcsak a 
menetrendszerúséget hátrál
tatja, de energiapazarlást is 
eredményez. A mozdonyveze
tők és utazó szolgálatot ellá
tók gyakran jelezték például, 
hogy Sáp állomáson, illetve a 
bejárati jelzőnél gyakran in
dokolatlanul megállftják a vo
natokat. Az szb kérésére meg
vizsgálták a menetdiagramo
kat és a sápi körülményeket, s 
a mulasztók megkapták bün
tetésüket. Az szb-nek tehát 
nemcsak a dolgozók, hanem a 
gazdasági vezetők előtt is 
megnőtt a tekintélye. 

- Nálunk nincs olyan, hogy 
ki menjen kihez - szól közibe 
Ignácz Zoltán üzemfőnök. -
úgy alakult a kapcsolatunk, 
hogy szokszor többet megfor
dulok az szb-irodán, mint a 
titkár nálam. A céljaink kö
zösek. Az is a jó együttműkö
désnek tulajdonítiható, hogy az 
1981. évi 65-tel szemben, 
csak 46 fegyelmi ügyben kel
lett intézkednünk. A körzeti 
üzemfőnökség megalakulása 
után nelhéz volt a dolgunk. Az 
állomásfőnökök egyféle hely
telen szemlélet miatt saját jo
guk csorbítását látták az 
üzemfőnökségben, s egy ideig 
- sőt olykor ma is - liberá
lisabbak, elnézőbbek voltak a 
fegyelmezetlenkedőkkel szem
ben. Majd intézkedik az üzem
főnöki - mondták. Emiatt 
több esefuen prémiumelvo
nással is, éltünk. Igaz, arra is 
volt példa, hogy amit mi el
vontunk, azt helyileg vissza
adták. 

Az üzemfónöktól és az szb
titkártól azt is megtudtam, 
hogy a munkafegyelem ellen 
vétők között igen magas a 
munkaidő alatt italt fogyasz
tók aránya. Az 1981. évi 65 
fegyelmi vétség közül 40, az 
elmúlt évi 46-ból 27 esetben 
lehet az előidéző okokat leitta
sodásra visszavezetni. Volt 
olyan eset, hogy a nemzetközi 
vonatról le kellett váltani a 
jegyvizsgálót ittasság miatt. 
Olyan eset is megtörtént, hogy 
a tolató csapat tagjai, ami
kor észrevették a feltört va
gont, ahelyett, hogy jelezték 
volna, inká11'b ők is eltulajdo
nítottak a kocsiból konzerve
ket és italt. Ezt közösen, tola
tás kooben el is rfogyawtatták 
Szerencsére üzemi baleset 
nem történt, de a fegyelmi fe
lelősségrevonást nem kerülték 
el. 

Szabó István bizalmi el
mondta, hogy a fizetési napo
kon, névnapokon, ünnepek 
előtt fordul elő a legtöbb ita
lozás. 'Karácsonykor például 
két dolgozót is elbocsátottak a 
szolgálatból, s az ellenőrzése
ket is megszigorították. 

- Az italozás miatt gya'k
rab ban szondázunk. Sajnos, ez 
nem népszerű, a dolgozók sok. 
szor piszkálódásnak veszik, 
holott az ő érdeküket is véd
jük ezzel. A problémát abban 
látjuk, hogy nem minden 
szakszolgálatnál - még Püs
pökladánylban sem! - bánnak 
ilyen szigorúan a fegyelmezet
lenkedőkkel. Előfordul, hogy 
mi elbocsátjuk a körzetből a 
fegyelemsértőket, ám a szom
széd körzeti üzemfónökségen, 
a létszámhiány miatt kapnak 
rajtuk. 

Zsúfolt öltözők 

- Sajnos a „csak menjen a 
vasút" szemléletnek most lát
juk hátrányát. Nincs egy elfo
gadható szociális létesítmé
nyünk. A debreceni igazgató
ság vezetője is elismerte, hogy 
a területen nálunk a legrosz-

szabbak a szociális körülmé
nyek. lí:vtizedekig hitegettük 
az embereket. Most meg, hogy 
szigorúbbá vált a gazdálkodás, 
nagyon bizenyta}an lett min
den. 

Azt már az aprócska öltöző
fürdőben a gondnok és Va

dász András mozdonyszerelő 
mondják, hogy alig tudnak a 
zuhanyig eljutni, mert az öl
tözőszekrények valósággal el
barrikádozzák az utat. 

- Mire az ember ezen a sok 
kacskaringón eljut a zuhanyig 
meg is fázik. Nézze meg, az 
egyik kijáratot is szekrények
kel torlaszolták el, hogy min
denkinek jusson egy kis hely 
az öltözéshez. A forgalmi uta
zók sincsenek jobb helyzet
ben. ők egy selejtezett faház
ban öltöznek, ahol a fürdőt té
len egyáltalán nem tudják 
használni. Az is tarthatatlan, 
hogy a szolgálatba lépő forgal
mi utazók ebben a faházban 
átöltöznek, innen fél kilomé
tert gyalogolnak, hogy felje
lentkezzenek a vezetőnél. On
nan vissza a forgalmi irodá
hoz. 

Miközben a múhely felé tar
tottunk iFóI'ián Sándor azt is 
elmondta: a tűrhetetlen álla
potok miatt a KŐJ AL az 
ebédlőt be akarta záratni. A 

részleges felújítás után is csak 
tálaló konyiha'ként való üze
meltetését engedélyezték. De 
mivel az üzemi étkezésben 
résztvevők a helyi szakácsnak 
főztjéhez ragaszkodnak, titok
ban főznek a konyihán. Hogy 
meddig, nem tudják. 

Szabó István bizalmi és 
Gasparik Mihály, az szb in
formációs bizottságának a tag
ja, alapszervezeti párttitkár, a 
munkafegyelemmel kapcsola
tos kérdéseket, az idei bér
emeléssel. összefüggésben mu
tatták be. Egymást kiegészítve 
mondták, hogy a kategória al
só határá-ra való kötelező r-0.
állással a rossz szociális kö
rülmények miatti elégedetlen
ség csak tovább fokozódott, s 
a vasutat szívvel-lélekkel 
szolgáló törzsgárda került 
kedvezőtlenebb helyzetbe. 

Elvek és gyakorlai 

- Igazságtalannak tartjuk, 
hogy nálunk a vontatásnál 153 
dolgozóból 98-nak előírássze
rűen, a kategória alsó határáig 
kellett a bérét emelni. Tudjuk 
nagyon jól, hogy néhány évvel 
ezelőtt már ebben határozat 
született, de azóta nemcsak a 
gazdasági körülmények vál
toztak meg, hanem a munka 
szerinti di:flferenciálás éppen a 
szakszervezet kezdeményezé
sére került jobban előtérbe. A 
mostani béremelésnél ennek 
az egyébként igazságos elvnek 
adtunk egy pofont. Ne gondol
ja, hogy a béremelés nagysá
gát kifogásoljuk! Nem. Azt 
megértik a dolgozók, hogy 
szorítani kell a nadrágszíjon. 
De legyen arra lehetőség, 
hogy a kevesebb bért helylben, 
a bizalmi és a gazdasági <veze
tő, a végzett munka arányá
ban oszthassa szét. A munka
fegyelmet ugyanis azzal a jól 
dolgozó törzsgárdiataggal is be 
kell tartatnunk, aki most 
egyáitalán nem kapott bér
emelést, meg azzal a fiataLlal 
is, aki az átlagosnál is szeré
nyebben szol.gátja a vasutat, s 
most 7-800 forintot kapott. Ne 
gondolja, hogy a .  fiatalok el
len beszélek, l\iszen magam is 
a KISZ korosztályihoz tarto
zom még - mondja Gasparik 
Mihály. 

Amikor a tapasztalatokat 
összegeztük, az szb-titkár a 
következőket mondta: 

- Elég bonyolult az össz
kép. S ennek hatása a munka
fegyelemben is éremető, hi
szen 1983. első negyedévében 
már 15 esetben kellett fegyel
mi határozatot hozni. lí:ppen a 
kedvezőtlen tendencia megál
lítása miatt tartjuk a terme
lést és gazdálkodást segítő 
munkánk ilegfon tosa'bb részé
nek a munlkaifegyelem javítá
sát, aimrben aktivistádnk segít
ségére szeretnénk még jobban 
támaszkodni. 

Orosz Károly 
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A Kecskemét-Kunszentmárton k6zöUi vonalon Csépánál a Holt-Tisza-hidfőhöz érkezeU 
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A SZEMEL YSZALLITAS EVE 

A budapesti vasútigazgatóság 

a kulturált utazást szorgalmazza 
Március végére a budapes

ti vasútigazgatós,ágon is befe
jeződött az átszervezés. Ez sok 
gondot okozott az igazgatóság 
vezetőinek, hiszen osztályokat 
vontak össze, és az ezzel 
együttjáró személyi kérdések
ben kellett felelősséggel dön
teni. A társadalmi szerveze
tekkel közösen - a szocialis
ta demokrácia elveinek betar
tásával - sikerült az átszer
vezést megnyugtatóan végre
hajtani, az irányítást korsze
rűsíteni. Ennek az intézkedés
nek remélhetően mérhető, ér
zékellhető lesz majd a gyakor
lati haszna is, /hiszen a vas
utasokat és a közvéleményt 
elsősorban, a 1Végeredmény 
érdekli. Mindenekelőtt az, 
hogy javul-e majd a személy
szállítás minősége, hatéko
nya'bb lesz-e a szállítás és si
kerül-e helyreállítani a vasút 
utóbbi években ugyancsak 
megtépázott hírnevét? Erről 
beszélgettünk Tongori Imré
vel, a budapesti igazgatóság 
vezetőjével. 

- 1983 a személyszállítás 
éve - mondja az igazgató. -
Ennek célja elsősorban az, 
hogy javuljanak a közlekedési 
körülmények, pontosabb, kul
turáltabb legyen szolgáltatá-

sunk. Nincs könnyű do'lga a 
budapesti igazgatóságnak, hi
szen nagy a körzet. Huszonhét 
főnökség és tíz üzemfőnökség 
tartozik hozzánk. Budapesten 
négy nagy pályaudvaron zaj
lik a személyforgalom. 

- Mi a legfontosabb teen
dő most a személyszállítás-
ban? 

- A p011,tosabb és kulturál
tabb utaztatás megteremtése. 
Szeretnénk mi is többet tenni 
ennek érdekében, mert tavaly 
13 százalékkal javult ugyan a 
nemzetközi gyorsvonatok me
netrend szerinti közlekedése, 
de a távolsági és a hivatás
forgalomban továbbra is pon
tatlanul közlekednek a vona
tok. Ennek egyik oka elsősor
ban a pályakorszerűsítés volt. 

- Melyek voltak ezek a vo
nalak? 

- A legtöbb munka és, vá
gányzár a Budapest-Székes
fehérrvár, Budapest-Cegléd, 
Budapest-Pusztaszabolcs és 

Mosonmagyaróvár-Hegyes
halom közötti vonalakon volt. 
A késésekért előre kértük az 
utasok megértését. Nem va
gyunk elégedettek az eddigi 
eredményekkel. A menetrend 
szerinti közlekedésért minden 
vasutasnak többet kel'lene ten
ni. Az igazgatóság dolgozói -

Szocialista módon 

Steinmetz brig 
A L<ztn.dler Jáirmű,jamító 

üzem 1350 dol!gozója közül 
több mint ezren szocialista 
brigádtagok. Az elmúlt eszten
dőben a 117 brigád közül 
egyet sem kellett a verseny
ből kizárni, mert valameny
nyien teljesítették vállalásai
kat. A brigádmozgalomnak ré
gi hagyományai vannak az 
üzemben. A kollektívák helyt
álltak a mostaninál nehezebb 
körülmények között is. A 
Landler Jármujav.ítót már a 
negyedik alkal01II1mal tüntet
ték ki jó eredményeiért. Nem 
kis része volt ebben a Stein
metz brigádnak, amely má
jus elseje alkalmából a Közle
kedés, Posta és Hírközlés Ki
váló Brigádja kitüntetést ve
hette át. 

E kollektíva tagjai 1960-tól 
vesznek részt a mazgalomban, 
nem kevés sikerrel. Szinte alig 
volt olyan esztendő, hogy ne 
részesültek volna valamilyen 
elismerésben. 

- Ez a brigád mindenben 
el.öLjár - mondda Kövér Im
re igazgató. - Ők az elsők, 
ha felajánlást kell tenni, ha 
társadalmi munkáról van szó 
vagy éppen a patronálás a té
ma.. Nem hiányoznak a kom
munista műszakokról sem. 
Kezdeményezőkészségük, pél
damutatásuk a többi brigádot 
is serkentette. 

A kollektíva tagjai a teher
kocsik alvázait javítják rend
kívül nehéz körülmények kö
zött. Tavaly a brigádnak ke
vesebb tagja volt, mégis min-

den hónapban teljesítették a 
tervet. Az elmúlt évben 108,5 
százalékra teljesítették pél
dáu!l a tenmelékenységi ter
vet, két százalékkal csökken
tették a normát és élenjártak 
az anyagmegtakarításban is. 

Harsányi László brigádveze
tőt a mozgalom motorjának is 
nevezhetnénk. Alapító tag. 
1948-tól dolgozik a MA V-nál. 

- A brigád ereje az össze
tartásban van - mondja Har
sányi László. - Egy ember
ként segítünk másoknak, és jó 
érzés azt tudni, hogy mindig 
számítanak ránk. Húszan va
gyunk a kollektívában. Gyak
ran vállalunk társadalmi 
munkát. A Vöröskeresm-szer
vezetnek például azok is tag
jai közülünk, akik nem adhat
nak vért. 

- Mivel töltik a szabad 
időt? 

- Gyakran rendezünk olyan 
programokat, amelyeken a 
családtagok is részt vesznek. 
Ilyen alkalmakkor a brigád
kasszá'ból fizetjük például a 
vacsoraköltséget és az egyéb 
kiadást. Minden tavasszal le
utazunk az üzem családi üdü
lőjébe helyre hozni a tél okoz
ta károkat, kifesteni a szobá
kat. 

- Most, amikor a magán
vállalkozásnak zöld utat nyi
tott gazdaságpolitikánk, a szo
cialista brigádok élnek-e a le
hetőséggel? 

a szocialista munkaversenyhez 
kapcsolódva márciustól 
vállalták, hogy rendszeres el
lenőrzésekkel igyekeznek se
gíteni a pontosabb és kulturál
tabb közlekedést. 

- Mit tesz az igazgatóság 
az állomások, pályaudvarok és 
a kocsik tisztasága érdeké
ben? 

- A budapesti pályaudva
rokon kocsitak.arító-dliány van. 
Ezt a gondot a béremeléssel és 
a téeszekkel való szerződés
kötéssel igyekeztünk enyhíte
ni. A szerződött takarítók 
munkájával elégedettek va
gyunk. Könnyíti majd ezt a 
munkát, ha a Keletiben elké
szül a kocsimosó berendezés. 

- Terveznek-e egyéb fej
lesztést? 

- Az igazgatóság idei ter
vében szerepel még hat villa
mos tolatómozdony beszerzése. 
Ezek segítségével gyorsabbá 
válik a szerelvények mozga
tása, és remélhetően kevesebb 
lesz a késés is. A Déli pélya
udvaron személyautó rakodó 
berendezést állítunk üzembe. 
Ennek segítségével gyorsabb 
lesz a be- és ki'I'akodás, amely 
elsősorban a nyugatról autó
val érkező turisták kényelmét 
szolgálja. 

V. I. 

- Mi is a piacról élünk, a 
kiegészítő jövedelem nekünk 
is jól jön - válaszolja a bri
gádvezető. - A Landlerben 
nincs vállalati gazdasági mun
kaközösség. Szerződést kötünk 
egy-egy konkrét munkára, 
amelyért a túlórához hasonló, 
külön bért fizetnek. Havonta 
20-25 órát dolgozunk szerző
désben. 

A Steinmetz brigádban 
mindössze ketten vannak har
minc éven aluliak, de a fiata
los lendület és lelkesedés nem 
hiányzik a kollektívából. Min
dig a MAV és a járműjavító 
érde,kei,t tartják szem előtt. 
Vállalásaik is ezt tükrözik. 

- Vajon az üzem többi kol
lektívája is méltónak tartotta 
a Steinmetz brigádot erre a 
magas kitüntetésre? - kérde
zem Váci János szb-titkártól. 

- Nálunk nem a brigádok, 
hanem a pontok döntenek -
mondja - Minden hónapban 
közzé tesszük a hirdetőtáblán 
a brigádok előző havi eredmé
nyeit. Az értékelés a kidolgo
zott pontrendszerünk alapján 
történi,k, Ezt tartjuk máig is 
a legigazságosabbnak, hiszen 
fehéren feketén kimutatható, 
hogy a 120 brigád közül me
lyik a legeredményesebb. A 
Steinmetz brigád évek óta az 
élen van. Senki nem vonhat
ta tehát kétségbe, hogy méltók 
erre a kitüntetésre. 

Labtos Mária 
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Kinőtte a nagyváros 

Formálódik a holnap 
, 

a Rákospalota-Ujpest állomáson 

Naponta hatvanezern.yi utas - Ott, ahol a metró megáll 

Jóllehet, a tervpályázatot 
csak fél esztendeje - 1982. 
szeptemberében - hir.dették 
meg, a MAVTI szakembereit 
már egy évtizede foglalkoztat
ja: milyen lesz a majdan 
megújuló Rákospalota-Újpest 
vasútállomás. Az nyilvánvaló, 
hogy a mostani, vidékies in
dóház történetének utolsó lap
jait írják: végérvényesen el
avult, kinőtte a forgalom -
a nagyváros. Mert igazi nagy
város az, ami a főváros észa
ki térségében ez idő tájt for
málódik. Újpest roskatag há
zaiba sorra belemartak a mo
hó bulldózerek, s családok ez
reinek otthont adó panelóriá
sok nőttek-nőnek a helyükön. 
Néhány kilométerrel, arrébb, 
a káposztásmegyeri síkságon 
soha nem volt lakónegyedet 
alapoznak - az alapkövet épp 
a közelmúltban helyezte el a 
kormány elnöke -, önmagá
ban nagyobb lesz, mint Új
palota és Békásmegyer együtt. 
Aligha kétséges tehát: sok
szorosára növekszik a közúti 
és a gyorsforgalom a vasútál
lomás szomszédságában. 

Együttes munkával 

Egyszersmind közelít a vá
rosi rokon, a mélyvasút: a 
metró - a tervek szerint 
1987-re Rákoopalota-Újpestig 
ér. S miként Budapest jó né
hány pontján - a Keletinél, 
a Nyugatinál, 1Kóbány.a-Kis
pesten -, itt is szükségszerűen 
hatással lesz környezetére, a 
vasútra. Hiszen már eddig is 
sokan szálltak át villamosra 
vagy autóbuszra, nem tartván 
érdemesnek, hogy a Nyugati 
pályaudvarig utazzanak, s ha 
ott a metró, a váci, valamint 
a veresegyházi vonal utasai 
közül még többen rövidítik 
meg majd ily módon a rne
netidejüket. Olyan pályaud
varra lesz tehát szükség, 
amelynek kialakítása lehetővé 
teszi a minél zökkenőmente
sebb átszállást. 

- Amikor a KPM, az ÉVM 
és a Fövárooi Tanács közösen 
meghirdették a tervpályázatot, 
intézetünk munkatársai nagy 
lelkesedéssel és odaadással 
szálltak be a munkába -
mondja Keszthelyi Ferenc, a 
MAVTI igazgatója. - Néhány 
részfeladathoz, igen okosan, 
olyan külső szakembereket 
vontak be, akik a téma leg
jobb ismerői. 1gy együttes 
munka nyomán született meg 
a jó eredmény. 

Azt, hogy a MAVTI-s kol
lektívák jól szerepeltek, nem 
csupán az igazgató állítja: a 
tervpályázat bíráló bizottsága 
vélekedett ekként, mikor is az 
első díjat nem adta ki ugyan, 
de a három második díjat há
rom MA VTI-pályaműnek ítél
te oda. (Mint említettük, más 
szakemberek is közreműköd
tek: így az OMF-től, Szeged 
városi Tanácsától, a MIETRO
BER-től és a VATI-tól.) A há
rom harmadik díjas pályamű
ből is egyet a vasúti terivew
intézetének kollektívája ké
szített . . . összesen 11 pályá
zatról kellett véleményt alkot, 
ni. A márciusi döntést köve
tően aligha kétséges: a MA V
TI-nak meghatározó szerep 

jut majd a végleges megbízás
ból. 

Derdák Tivadar, az épület
tervező iroda vezetője két asz
talt borít be tetszetős tervek
kel: valamennyinek sajátos
ságát felsorolni szinte képte
lenség. Am ha idézünk a terv
pályázat zárójelentéséből, a 
lényeg kitűnik: ,,A pályamű
vek - kettő kivételével - va
lamennyien hoztak olyan rész
megoldásokat javaslatba, me
lyek felhasználásával a fel
adatban meghatározott 1ge
nyek a további tervezéshez jó 
alapul szolgálhatnak. Éppen 
erert a bíráiló bizottság java
solja a kiíró hatóságoknak, 
hogy díjazott és megvett pá
lyaművek felhasználával ké
szíttesse el a végleges megol
dás tervdokumentációját". 

Hasonló, mégis más 

Az épülettervező iroda ve
zetője így jellemzi a terveket: 

- Három pályamű felüljá
róval kötné össze Újpestet a 
metróval, a vasútállomással és 
Rákospalotával, egy pedig 
aluljáróval. Hadd jegyezzem 
meg: itt lényegesen kedve
zőbbek a talajviszonyok, mint 
Kőbánya-Kispesten és Ke1en
földön, következésképp kevés
bé költséges az aluljáróépítés. 
Az acél- és üvegs1.erikezetű fe
lüljáró kétségkívül látványo
sabb ... de folyamatosan, ti
zenöt-húsz év múlva pedig ki
vált fokozottabb karbantartást 
kíván. Ha aluljáró épülne, 
mozgólépcsőkre sem volna 
szükség - a metró itt már 
feljön a felszínre. 

Kőbánya-Kispest is a 
MA VTI tervezőinek szaktudá
sát dicséri. A már meglévő 
metró-vasút találkozás meny
nyiben különbözik az Újpes
ten kialakításra várától? 

- Kőbánya-Kispestnél való
jában nem kellett két város
rész közvetlen kapcsolatát 
megteremteni; Rákospalota és 
Újpest csaknem összeér. E 
mostani pályázatok javasolják 
az úthálózatok kialakítását, a 
kereskedelmi és szolgáltató lé
tesítmények, a BKV és Volán 
autóbusz-végállomások, a P+R 
rendszerű személygépkocsi
parkolók helyét, továbbá azok
nak célszerű kapcsolatát egy
mással. Sokkal összetettebb
nagyobb feladat az i,tteni, ha 
mindent egybevetünk: milliár
dos témáról van szó. Az idő 
pedig sürget! 

Mekkora forgalommal 
számolnak? 

- A vasútról 16 ezren száll
nak át naponta más jármű
vekre, de a majdani csomó
pont teljes forgalmát. az Új
pestről, Rákospalotáról és Ká
posztásmegyerről is ide érke
zők számát figyelembe véve 
várhatóan 62 ezer ember for
dul majd meg. Nem akármi
lyen, nagyvárosi tér formá
lódik itt, fél évtizeden belül. 
Az ütemet ugyanis a metró 
diktálja. 

Ismét az igazgatóé a szó: 
- Egyetlen tervpályázattal 

sem értünk el eddig ekkora 
sikert, s ez az egész intézet 
hírneve miatt igen értékes. 

Egyebek között azért, mert 
bár a MA VTI nem önállóan 

gazdálkodó vállalat, mint egy, 
az ÉVM-hez tartozó tervező in
tézet évente 150 millió forin
tos ' árbevételt produkálnia 
kell. S bár a MAV bőven el
látja őket feladatokkal - csak 
győzzék! -, mégis számolnak 
a külső megbízókkal. A bizto
sítóberendezéseket a metró
nak, a BKV-nak és a HÉV-nek 
is ők tervezik, akárcsak az 
iparvágányokat - megbízá
saink 15-20 százalékát nem a 
vasúttól kapják. Nem közöm
bös tehát az országos siker. 
Am maradjunk honi pályán: 
milyen vasúti ,feladatok van
nak a tervezők rajzasztalán? 

Rajzasztalon a Fradi 

- Asztalon immár a ferenc
városi csomópont, a két ren
dező- és a személypályaudvar 
komplex fejlesztése. Vasutas
körökben aligha kell hangoz
tatni, hogy méltatlanul korsze
rűtlen állomás, hiszen lénye
gi változásra évtizedek óta 
nem került sor. A munkálatok 
várhatóan jövőre, a Keleti 
rendezővel megkezdődnek. Tíz 
esztendeje láttunk hozzá a bu
dapesti MA V Kórház bővíté
sének-rekonstrukciójának ter
vezéséhez, de az 1400 ágyas 
gyógyintézet terveinek egy ré
szén még most is, folyamato
san dolgozunk. Aztán ott a 
Nyugati pályaudvar, a Marx 
tér . . . Ha nem jön közbe 
semmi, a Skála-BVHK épület 
1984 első negyedévében elké
szül, a Nyugati pályaudvar 
viszont nekünk, tervezőknek 
is tartogat még vagy három
évnyi feladatot. Folyamatos 
munkánk a záhonyi átrakó
körzet fejlesztése: e nagyfon
tosságú vasúti kapu mindig 
is adott, és adni fog tenniva
lókat. 

Önmagunkat is érintő terve
zési feladat: két lakótelep for
málódik nálunk, mindkettő 
Rákospalotán épül fel. A maj
dani 3600 lakásos MA V-telep 
mintegy 600 lakásába már be
költözhettek, most pedig ezer 
lakás kiviteli tervein dolgoz
nak. Ok tervezik azt az 1800 
lakásos negyedet is, ahol a ta
nács 49 lakást átad majd ne
kik. 

- Dolgozóinknak mintegy 
fele fiatal, még nem múlt el 
harmincöt éves, érthetően so
kuknak nincs önálló otthona -
említi Keszthelyi Ferenc. 
Elsődlegesen rájuk gondolunk, 
amikor három budapesti ke
rületben keressük a beépíthe
tő tetőtereket. 

Hosszú távon számolnak a 
ma még fiatal szakemberekkel. 
Az elmúlt év végére 15 száza
lékkal - 176 emberrel -
csökkentették az intézeti lét
számot (az eltávozottak hoz
závetőleg fele nyugdíjba ment, 
a többieknek a MA VTI kínált 
másutt munkát), ám a gárda 
nem gyengült meg. Elsősorban 
azoktól váltak meg, akiket 
könnyebben nélkülözhetnek. 
úgy tartják: most jó a csa
pat. A jó csapatra pedig a ké
sőbbiekben is szükség lesz. 
Hogy újabb, a mostanihoz ha
sonló sikerekkel öregbítsék e 
sajátos arculatú tervezőintézet 
hírnevét. 

Földes Tamás 

,,Szomszédvárak" 

Balatonmáriafürdő 
, 

es Balatonkeresztúr 
A vágányhálózat szempont

jából Balatonmáriafürdőt 
csakúgy a kis állomások kö
zé sorolják, mint a tőle há
romszáz méterre fekvő Bala
tonkeresztúrt. Am míg az 
előbbi modern felvételi épü
letével ejti bámulatba az arra 
utazókat, a keresztúri inkább 
valami századforduló körüli 
hangulatot idéz. Arról nem is 
beszélve, hogy Máriafürdő 
azért csak fővonali, míg Ke
resztúr a somogyszobi mellék
vonal egyik állomása. 

A szűk forgalmi irodában 
Gondos Zsuzsa szolgálattevőt 
és a vonatmentes időben itt 
tanuló Gulyás Ferenc váltóke
zelőt találom. 

- Tulajdonképpen mi a fel-

adata ennek az állomásnak? 
- fordulok hozzájuk. 

- Máriaifürd&n főkéwt sze-
mély-, nálunk pedig elsősor
ban teherforgalom van. 
Egyébként Keresztúr Máriá
hoz tartozik. Mi itt csak KM
es jegyet adunk ki, maximum 
száz kilométeres távolságra, 
pénztáribevételünk havi ötezer 
forint körül mozog. Munká
sok, diákok járnak Keszthely
re, Marcaliba, Mesztegnyőre. 
Nyaranta pedig a vonal tele
püléseiről jönnek a fürdőzők. 
Teherforgalomban naponta 
átlag öt kocsi föladásunk van, 
leadásban a Betonüzemnek 
érkezik hetente egy-két irány
vonat kavics, a környező vál
lalatoknak pedig néhány ko
csi különféle áru. Ezeken kí-

vül magánszemélyeknek is jön 
rendszeresen építőanyag. Hét
köznap árupénztáros is szol
gál, ha vasárnap adódik bera
kás az adlminisztrációt a szol
gálattevő végzi. 

- Hány vonatuk van na
ponta? 

- őt személyvonatpár és 
két tolatós teher, egy délelőtt, 
egy délután. Éjszakai vonatok 
csak pénteken és vasárnap 
közlekednek. Ettől függetlenül 
a szolgálat folyamatos, bár 
váltókezelő csak nappalra van 
rendszeresítve. 

- Nem unalmas a szolgálat 
ilyen hosszú vonatok közötti 
szünetekkel? 

- Hát, sokszor jó volna, ha 
jönne valami ... 

(gerecsei) 

Ünnepélyes külsőségek között 

Átadták a vándorzászlót 
a de receni asútigazgatóságnak 

A vasút�gazgatóságok 1982. 
évi munkéwersenyében kli

emelkedő eredményt elért 
debreceni igazgatóság -mint 

arról lapunk1ban már hírt ad
tunk - elnyerte a KPM és a 
Vasutasok Szakszervezete Köz
ponti ve1.etőségének v'órös ván
dorzászlaját. A zászló átadásá
ra ápri1'i.s 13-án, ünnepélyes 
k!ülsőségek között került sor 
Debreceniben, a Kölcsey Mű
velődési Központ színházter
mében. 
Az ünnepségen megjelent Ur

bá.n Lajos, 'közlekedés- és ·pos
•ta•ügyi mi,nisztériumi állairntit
'ká:r, Szemők Béla, a vasutas
sza'ks1.e1Wezet központi vezető
ségének titká,ra, Mészáros And

rás, MAV vezérdgazgatóhelyet
tes, K. I. Ivanov, a Szovjet
unió debreceni főkonzulja, to
vábbá Haijdű-Silhar és a szom
szédos megyék párt, tanácsi és 
tömegszervezeti szerveinek a 
képviselői. 

A Hilffiillooz el.hangzása után 
Volosi1Wvszki János, a területi 
szakszervezeti !bizottság titkára 
köse.öntotte a résztvevőket és 
azidkat is, akiket azok1ban az 
óráktban a S7)()1gálat e.llátására 
szóhltott a köte1esség. Ezután 
Kulcsár József, a debreceni 
igazgauósá,g ve1.et6je számolt 
be az el.múlt évben végzett 
munkfárol és azokról az erőd'e
S2Jtésekről, melyek eredmé
nyeiként elnyerték a vándor
zászlót. A töblbi között ezeket 
mondotta: 

- V OJS'Útigazgatósá.g,u.nk szál
liúúii teljesítményei kedve
zőbben auz,kulta.k a MAV háló
Ztllti eredményeinél. Tavaly 
37,3 miLLió fizető uoo..st és 9,2 
m'ÍIUió ton1'1a árut száLlítottunk 
el . A szemé1yszállításban a 
'kulitru,rált utazás feltételeinek 
megteremtése érdekében, a 
szerelvények tJisztasága mell.
lett, eLsósoI'ban a menetrend
szerűség javítását tűztük kii 
cé1'Ul. Intézkedéseink eredmé
nyeként .a vonatdk menetrend
szerűs,ége a hálmati előir'ány
z.aitlhoz képest 1,1 százalék'ka,l 
volt kedivezób'b. Különösen so
kat ja,vult a nemzetközi gyors
vonaWk és a távQ/lsági sze
mélyvonatok menetrendszerű
sége. 

,Az eredmény javulása érde
keben tcJIVáiblb kornzerűsítettü'k 
a járműállományt, növeltük a 
taka,r,ítás gépesí,tését. Debre
cenben gépi kocsimosó beren
dezést helyeztü.nk üzembe. 
Jegynyomó a'llltomaták és vi
zuáiis berendezések segfük 
munkánkiat, illettve az utasok 
tájékoztatását. Az új menet
rendben életibe •léptetett válto
zások kedrvezóen érintették 
mind a közérdekű, mind a hét
végi utazásokat, emelték a 
vasiú ti személyiszálilítás általá
nos színvonaQát, elősegíitették 
a k,ülöníl:lözó vasiú1büzemi célki
tűzések ime�valósítását. 

Toválblb javítottuk a góc-
ponti állomásdk és a főváros 
kíözötti utazási foltéte1eket, rö
vidítetbü'k az elj.utási ddőt és 
csö'kkentett'ük a zsú'folt.ságot. 

Szernélyiszállítási tevékeny
ségünk korszerűsítése és jaiví
tása azonlban még korántsem 
mondha bó belfejezettnek, mer.t 

A �ászló- és az oklevélátadás ünnepélyes pillanata 

az jelenleg ds sok munkát és 
intézkedést .igény,lő területe 
vastúti,gazgatósáigunknak. 

Aruszállitási tevekenys,égünk 
ehlátását a delentlkező s�llítási 
igények időben való k!ielégité
sére öss21pontosítottuk. Kiemel
ten kezeltük a földra:jZJi hely
zetünkből szármaoo nemzetkö
zi szállitá&i feladatok gazdasá
gi mutatóinak javítását és e 
szálil.ítások eredményes, gyors 
lebonyolításáit. Áruszállítási 
tervüm,ket, a szigorúbb feltéte
lek eL/.ené,re 105,6 százalékra 
tel;jesítettwk. Emelkedett az 
árutonna-tl<:ilornéter és az 
elegytonna-kJi.1llQlméter teljesít
ményiünk is. Önvendetes, hogy 
ániszállításJ ter'Vét valaaneny
nyi körzeti üzem.főnökség túl
tel,jesí tette. 

Év köz.'b·en az előző éveklhez 
hasonlóan, arra törekedtünk, 
,hogy a :ruvaro7Jtató partnere
inkkel javítsuk kapcsolatain
kat és közös együttműködéssel, 
joblb körüdmény,ek között old
juk meg a szállítás6. feladata
inka•t. Ennek érdekében került 
üzembe helyezésre Debrecen 
ál/.-Ormás konténerrakodó udva
vara, s kerül hamarosan át
adásra a nyíregyházi rakodó
udvar, valamint a Debrecen
ben épülő kianténerjavitó bá
zis. 

Közel 100 vállalatinál vé
geztük fu,vél!I'ozási „piack.uta
tást", a szá:llítási igények jobb 
megisrrneré.se, a kölcsönös ellő
nyok kijh!asznáLáSla, a vasút 
egyeillle'tesebb leterhelésének 
bizt06ítása céljáböl. Egyeztet
tük az i•giényeket a fuvarozta
tói e1vá.rásokat és biztosítottuk 
ezek teljesülését. 

- Tavaly 17 vállalattal kö
töttünk előszáUitám. szerződést. 
E szerződiéselk alapján közel 
200 ezer tonna küszöbérték fe
letti s2'Jállítást váHa1ltak fuva
roztatóill1/k. A ,ki.fizetett fuvar
díj-ivli.sszatérí'tés tőbb mint 2 
millió 700 ezer Ft. 

Jlaivult a te!hervon1atok me
netrend szerinti közlekedteté
se, a menetrend szerinti és a 
tényleges menettarbalm ,viszo
nya. Gazdaságos 'V-Olt a korsze
rű mozdonyok fog1lalkoztatása, 
ja<vult az idegen tehergépko
as.ilk tartózJkodáS!i ideje, és a 
száUító eszJközok kLhlasználtsá-

ga. Jelentős voot a javulá.s a 
tehe11k.ocsik statikus terhelésé
nél is, alhol 17 szá.zalékikal túl
te1'jesi't-ettülk a tervet. 

Műszaiki fejlesztési feladia
ta-i.nlkait, ezen belül a szociális 
és munlkavédeluni beruházáso
kat, maradéktalanul teljesítet
tük. Ez irányú foladatai,nk vég
rehajtását egész évben magas 
fokú szervezettség és tervsze
rűség jellemezte. Kiemelt gon
dot fordftottunlk a pályakor
szerűsí tési munlkák végziésére. 
A pály1arekonstrukciós mun
kákn.áil az előirányzott vágánY
kil,ométer és kitérőcsere prog
rarrn01t túlteljesítettük. 

Gazdállkodásurnkat a tervs1.e
rű talkarékosság jellemezte. 
Költlségtervünlknél több mint 
22 miUió fomntos megtak.arí
tá.st értünk el. 

Az igiazgatóság vezetője az 
eredmények méltatásánál ki
em-ellte a munkaversenyben 
élenjáró kolJektíváik, minde
nekelőtt a szocialista brigádok 
szerepét. Mint mondotta: terü
letükön 596 szocialista brigád
ban közel 6000 vasutas vesz 
részt. Atfogó programot dol
goztak lki a szoci:a,Usta mun
k.avenseny hatékonyságának 
javítására. Ez is közrejáts2iott 
abba111, hogy reális célokért és 
teljesíthető fel'adatokért verse
nyeztek minden munkahelyen. 

Kulcsár József viégezetüI rö
viden vázolta az igazgatóság 
ez év>i feladatait, majd köszö
netet mondott mindazotlrnak, 
akik részesei a sikernelk. 

.EZJUtán a vándorzászlót ad0-
máinyozó szervek nevében SZe
mők Béla méltatta a debreceni 
igazgatóság munkáját, majd 
sok sikert kívánt az 1983. évi 
fel!adatok teljesftéséhez. 

A lret beszéd elhangzása 
után Urbán Lajos és Szemők 
Béla átadtálk a vándorzásiJ!ót 
és az első helyezést tanúsító 
oklevelet Kulcsár József vas
úti-gazgatának és Volosinovszki 
János ts:zJb-titJkárnalk. 

Az ünnepség a debreceni 
MA V Szimfonikus zenekar 
mű.sorával! ért véget. VeZiényelt 
Sza;bó László karnagy. Közre
működött Hegyessy Gabriella 
és TréfáJs György, a Debrece
ni Csokonai Színház művészei. 

Az ünnepség résztvevőivel zsúfolásig megtelt a színház nézőtere 



6 MAGYAR VAS UTAS 1983. MÁJUS 2. 

A számok tükrében 

A MÁV 1982. évi baleseti t,e/yze� 
A tragédiák mindig megdöbbentenek bennünket. 

Különösen akkor, ha valaki munka közben szenved 
súlyos sérülést, vagy veszti életét gondatlanságból, 
mások hanyagságából eredő baleset következtében. A 
vasút különösen veszélyes üzem. Tudnia kell ezt min
den vasutasnak, aki a forgalomnál, vagy egyéb, nagy 
figyelmet, körültekintést igénylő poszton teljesít szol
gálatot. Ezért elgondolkoztató, hogy minden figyelmez
tetés, propaganda ellenére tavaly a MA V-nál 27 -en 
vesztették életüket, és 36-an szenvedtek csonkulásos 
balesetet. Mint arról lapunk április 4-i számában tá
jékoztattuk olvasóinkat, szakszervezetünk elnöksége 
március 31-én tartott ülésén tárgyalta a MAV munka
védelmi tervét, ezen belül az 1982. évi baleseti helyze
tet. Az alábbiakban, a számok tükrében, erről adunk 
részletes tájékoztatást. 

A MA V üzemi baleseti hely
zete 1982-ben ellentmondáso
san alakult. Kedvezőnek talán 
cs!ak a három napon túl gyó
gyuló balesetek száma tekint
hető, amely az előző évihez 
viszonyÍ'tva 7,1 százalékkal, a 
kiesett munk,arnapoké pedig 
13,7 százalakikal csökkent. Saj
nos lerontja ezeket a muta
tókat a halálos és csonkulá
sos üzemi balesetek emelke
dése. A halálos esetek száma 
ugyanis 19-ről 27-re, a csonku
lásoké pedig 31-ről 36-ra 
emelkedett. Javul1: az egy bal
eseti sérültre jutó kiesett 
mun1kanapok szánna (17%) és 
az ezer főre jutó baleseteké 
(50/o). A halálos és csonkulá
sos balesetek közill hat-hat 
esetben alkoholos befolyásolt
ság is közrejátszott. A cson
kulásos balesetek közül 18 ki
sebb cson:kulással járt, míg 18 
súlyos kimenetelű volt. Vala
mennyi súlyos eset az üzem
viteli szakswlgálait területén 
következett be. 

Magas tlZ arány 

Az egy baleseti sérültre ju
tó kiesett munkanapok száma 
is romlott az üzernviieli szaik
szolgálatnál. Változatlanul 
magas az építési és pályaienn
tartási, valamint az a,nyaggaz
dá!Jkodási szakszolgálatn'ál. Az 
ezer főre jutó balesetek szá
ma évek óta a gépészeti és 
jánmúfenntartási sza;kszo1gá
latnál a legikedvezőtlenebb. Ez 
egyben az üzemek technikai 
színvonialát, a munkaszerve
zettség fokát is jelzi. Termé
szetesen a gyártás összetettsé
gének, a feladatok sókirétűsé
gének is nagy szerepe van. 

A miskolci vtasútigaz.gató
ságnál jelentős mérté.kiben 
romloit az üzemi balesetek, a 
munlkából kiesett nlapok, vala
mint az ezer főre jutó balese
tek száma. A halálos esetek a 
budapesti, a miskolci, míg a 

csonkulással járó balesetek 
száma a buc:Lapesti, a debre
ceni vasúti,gazgatóságoknál, 
valamint a záhonyi üzemig,az
gatósá,gnál emelkedett. 

Az üzemi baleseti helyzetet 
jellemző értékmutatók 
1981-hez viszo.nyítvia - leg
kedvezőbben a szombathelyi 
vasútigazgatóságo.n aliakulialk. 
A legtöbb baleset jeges, ha
vas, nem megfelelő útvonalon 
való közlekedésnél, mozdony-, 
személy- és teherkocsi-javítás
nál, kézi, gépi anya�mozg,a
tásnál, sík- és gurítódombos 
tolatásnál, faipari, vasipairi 
gépeken végzett munkáknál 
fordult elő. 

A felsorolt munkafolyama
tok, illetve tevélkenységek azt 
bizonyítjáik, hogy a jelenlegi
nél niagyobb figyelmet kell 
fordíiani a tolatási területek 
talajegyenetl-enségeinek fel
számolására, a közlekedési 
utak, munkaterületek karban
tartására. A mozdony- és ko
csijavítási techn,ológ.iáik elő
írásainaik betartására, a tech
nikai színvonral javítására, a 
megfelelő .alikatrész-ellá tás 
biztosítására; az anyagmozga
tás gépesítesének fokozásárn, 
a biztonsági előírások betar
tásáira, továbbá a tolatási 
moz,gásoknál a technológiiai fe
gyelem meglkövetelésére, az 
előírt rvédőeseközök és egyéni 
védőfelszerelések rendszeres 
használatára. 

Visszatérő mulasztások 

Változatl.anul magas a ve
szélyes termelési tényezők kö
zött dolgozók sérülési aránya. 
A kocsirendezők, sarusok 7 
sizázaliékia.. a mozdonyvezetők 
3,4 százaléka, a forgalmi uta
zók 4,3 százaléka sérült meg, 
míg a gépészeti és járműfenn
iartási szakszolgálatnál a 
szakmunkások 3, 7 százaléka 
szenvedett üzemi balesetet. 

A balesetek okai között 

visszatérő muLasztásként je
lentkezik a technológiai utasí
tások megszegése, a munka
védelmi előírások figyelmen 
kívül hagyása, a munkafegyel
mi Lazaságok, a munkavégzés 
közbeni ellenőrzések hiánya, 
vagy felületessége. 

Az egészségügyi„ szolgálat 
legfontosabb feladata 1982-ben 
is a megelőzés volt. A mun
kaegészségügyi vizsgálatok 
száma közel azonos volt az 
1981. évivel. Az üzemorvosok 
10!l7 üzemszemlén vettek részt. 
Az üzemegészségügyi szolgá
lat és a munkavédelmi szervek 
kapcsolata eredményesen fej
lődött. 

Az elmúlt esztendőben a 
szolgálati helyeken 1501 mun
kavédelmi szemlét tartottak, 
amelyből 326 volt vezetői szin
tű. A szolgálati főnökségek 
üzemszemléi még sokszor for
málisak, megállapításaik se
matikusak. A hiányosságok 
megszüntetése általéban elhú
zódik. Előfordul, hogy az 
üzemorvost, illetve a s�kszer
vezet képviselőjét nem hívják 
meg a szemlére. 

Minősítő vizsgálat 
Az 1982-ben bekövetkezett 

halálos és súlyos csonkulásos 
balesetek után fegyelmi eljá
rással 76, fegyelmi eljárás 
mellőzésével három dolgozót 
vontak felelősségre. 

A Vasutasok Szakszervezete 
több mint 43 ezer dolgozó 
munkakörülményeit vizsgálta 
a budapesti és a pécsi igazga
tóság minősítése során. A 
munkavédelmi felügyelőség a 
hiányosságok felszámolása ér
dekében államigazgatási eljá
rása során 271 határozatot ho
zott, míg 1161 esetben határo
zatban tett inté:cJkedést. Sza
bálysértési eljárás során 46 
határomtot hoztak, amelyből 
16 esetben bírság kiszabására 
került sor. 1982-ben sajnos 
több dolgozót kellett ittasság 
miatt felelősségre von.ni, mint 
1981-ben. 

összességében �gállapítha
tó némi javulás a munkavé
delemben, de ez korántsem 
elegendő. Mindenekelőtt nö
velni kell az ellenőrzések ha
tékonyságát, a megelőző te
vékenységet, csökkenteni az 
ártalmas és veszélyes termelé
si tényezőket. S ami a legfon
tosabb: biztosítani kell az üze
mi fel.adatok és a munkavé
delmi követelmények azonos 
szintre emelését, az utasítások, 
előírások maradéktalan betar
tását. 

Teremtsük meg az összhangot 
a termelés és a biztonság között 

Az üzemv.iteli szakszolgálat 
területén az elmúlt évben a 
halálos balesetek száma a há
romszorosára, a csonkulásoké 
pedig a kétszeresére nőtt. Va
jon mi lehet ennek az oka? 
Érdemes ezen elgondolkozni, 
annál is inkább, mert a MAV 
adatai szerint 1982-ben növe
kedett a munkavédelmi ellen
őrzések és egyéb célvizsgála
tok száma. • Ennek nyomán 
több szolgálati helyen javultak 
a munkakörülmények, de az 
igényesebb munkavédelmi pro
paganda nem bizonyult elég 
hatásosnak. 

Statisztikai adatok bizonyít
ják, hogy a mulasztások álLan
dósultak, a vezetők nem tekin
tik egyenrangúnak a munka
védelmet a termelési érdekkel. 
Különösen a frekventált mun
kakörökben tapasztalt állapo
tok lehangolóak. A munkavé
delmi ellenőrök, balesetvizs
gálók gyakran tapasztalnak a 
munkahelyeken nemtörődöm
séget, fegyelmezetlenséget. En
nek következménye a szervet
len munka, a technológiai elő
írások megszegése. Ilyen kö
rülmények között könnyen be
következik a baleset. Tavaly 
nyolc halálos és nyolc csonku
lásos baleset az űrszelvényen 
belül, kilenc pedig tolatási 
műveletek közben történt. 

Az idén (három és fél hó
nap alatt) már tizenegy vas
utas vesztette életét üzemi bal
eset következtében. Az okok 
közismertek: az utasítások és 

munkavédelmi előírások meg
szegése, fegyelmezetlen mun
ka és alkoholfogyasztás. Ezt 
bizonyítja a máreius 18-án 
történt baleset is, amikor egy 
tehervonat az űrszelvényen 
halálra gázolta F. F. pálya
munkást. A 1 + 10 tagú mun
káscsapat vasbetonal(j-cserét 
végzett. A jelzőeszközöket sza
bályosan kitűzték, a figyelőőr 
is a helyén állt, F. F. mégsem 
hagyta el időben az űrszerel
vényt. A vizsgálatok megálla
pítása M.erinlt az előmunkás, a 
figyelőőr és négy munkás it
tas volt. 

A szervezetlen munka és a 
biztonsági előírások megszegé
se okozta egy vasutas halálát, 
amikor az egyík pályaudvaron 
ütközés következtében négy 
kocsi kisiklott, és összedöntöt
te a váltókezelői őrhelyet. Az 
ott-tartózkodó váltókezelő éle
tét vesztette. Több tragikus 
példával lehetne még bizonyí
tani, hogy a vasúton baj van 
a fegyelemmel! 

Ma még a balesetvizsgálók 
sem tudnak sajnos választ ad
ni a munkáltatás során előfor
dult hiányosságokra, és nem 
tudják, hogy az mennyiben 
játszott közre a balesetnél. 
Sokszor csak a sérült maga
tartását vizsgálják, a körül
ményeket, az ok és okozati 
összefüggéseket figyelmen kí
vül hagyják. 

A dolgozók munkavédelmi 
képzése. oktatása a munkálta
tó kötelessége. Annak minősé-

gétől, hatékonyságától embe
rek élete függ, Elérkezett az 
ideje annak, hogy olyan intéz
kedések szülessenek, amelyek 
biztonságosabbá teszik a mun
kát. Újra kell értékelni a 
MAV-nál az irányítás és a 
gazdálkodás rendszerén belül 
a munkavédelem hovatartozá
sát, irányítását olyan szem
pontból is, hogy az megfelel-e 
a követelményeknek, a vasút 
veszélyességéből adódó mun
kavédelmi elvárásoknak. To
vábbra is gondot okoz, hogy a 
gyakorLatban liberálisan keze
lik a munkavédelmi előíráso
kat. A termeléscentrikus szem
lélet elnyomja a munkabizton
sági érdeket. 

Köztudott, hogy a munka
védelem állami, vállalati fel
adat. A szakszervezeti szer
veknek törvényes jogaik van
nak, hogy ezt a tevékenységet 
ellenőrizzék, segítsék. Felme
rül azonban a kérdés, hogy a 
szakszervezet megtett-e min
dent annak érdekében, hogy 
kevesebb legyen a súlyos bal
eset? A szakszervezeti szervek 
nem elég következetesek jo
gaik gyakorlásában. Növelni 
kell a határozottságot, a szi
gort! sajnos gyakran sem a 
vezetők, sem a dolgozók nem 
vonják le a szükséges követ
keztetést, a tanulságot egy
egy baleset után. Napjaink 
legfontosabb munkavédelmi 
feladata a termelés és a mun
kabiztonság összhangjának 
megteremtése. Pásku Jenő 

Sajtószemle 
,, 

Mit írnak rólunk? 
Vasutasok helytállásáról, 

példaadó szolgálatáról, társa
dalmi, közéleti tevékenységé
ről szólnak az itt következő 
írások, amelyeket megyei és 
üzemT újságokból válogattunk. 

Somogyi Néplap 

gyelmeztetésben sem volt ré
sze. Mint mondotta, - ha új
ra kezdené - a vasutat vá
lasztaná, hiszen a családjával 
együttesen 119 évet szolgáltak 
a vasútnál. 

Kisalföld 

A győri Közlekedési és Táv-
Újszerű kezdeményezés közlési Műszaki Főiskola egyik 

eredményeként nyolc kapos- laboratóriumában készülő mo
völgyi tsz egy éve létrehozta dellvasút látványa meseország 
műtrágyarakodó társulatát. képet idéz az ámuldozva cso
Azelőtt valamennyi tsz maga dálkozó idegennek. A hatal
rakta ki a számára a batéi mas termet sínszálak szövik 
vasútállomásra érkezett vago- át, a síneken mozdonyok és 
nokat. Föltéve, hogy épp akadt kocsik sokasága. Közben állo
embere és szállító járműve. mások, jelzők, fényjelzős biz
Tetemes volt a kifizetendő ko- tosíitású közúti átjárók. S 
csiálláspénz, s még több a mindez egy óriási terepasztal
szervezési nehézség. ra helyezve. A laboratórium 

Egy éve a társulás 2000 galériás kiképzésű fülkéiben 
négyzetméternyi területet bé- a menetirányító vezérlőpultok 
relt a MAV-tól, a batéi tsz kaptak helyet. 
pedig különleges brigádot ho- Dr. Kisbakonyi József főis
zott létre, amely valamennyi kolai docenstől megtudjuk, 
gazdaság részére kirakta az hogy a komplex oktatóberen
árut. dezés a vasútüzemi szakem-

Azelőtt fél napot vett igény- berképzést szolgálja, alkalmas 

be egy-egy vagon ki-rakása, a munkafolyamatok bemuta
most a közösen vásárolt csi- tására. Segítségével a haHga

gás rakodógép segítségével ezt tók megismerhetik a szolgálati 

a munkát fél óra alatt elvég- helyek berendezéseit és az in

zik. OB-rádiós összeköttetést formációs rendszereket. A mo
alakítottak ki az egyes gazda- dellvasút tudományos-techni
ságok között, így azok folya- kai rendeltetésű. Egyrészt kí
matosan értesülhetnek a ré- sérleti kutatás és alkalmazás, 
szükre kirakott mennyiségről. másrészt demonstrációs: okta

Az állandó kapcsolat a szállító tó és bemutató célokat szolgál. 

járművek rugalmas átcsopor- A modellpálya és a valóság 
tosítását is lehetővé tette. aránya 1 :400. A sínszálak új-

ezüst anyagból készültek, ami 

Nógrád 

Kecskés Ambrus nagyapja, 
édesapja, és egyik bátyja után 
1942-ben a vasúti pályát vá
lasztotta élethivatásul. Negy
venegy ev1 vasúti szolgálat 
után, mint forgalmi szolgálat
tevő Nagybátony vasútállomá
sáról most vonult nyugdíjba. 
összes szolgálati idejét Nagy
bátonyban töltötte. A több 
mint négy évtizedes vasúti 
munkáját a törzsgárda ezüst, 
három esetben az arany, vala
mint az elmúlt évben 4-0 éves 
Szolgálati Érdemérem kitün
tetés fémjelzi. Háromszor ré
szesült soron kívüli előlépte
tésben, rugyanennyiszer a Ki.
vá,Ió Dolgozó ki.tüntetésben. 
M,ast nyugdíjba vonuLásakor 
Igazigatói dic.s.éreiet kapott. 
Említésre méltó, hogy S(l()ll
gá<lata idején még csaik fi-

áram vezetésére a legalkalma
sabb. A modellpálya egy fő
vonalból és egy mellékvonal
ból áll, teljes hossza 180 mé
ter. A kilenc állomáson mind
azok megtalálhatók amelyek 
a valóságban is léteznek: jel
zők, kitérők, peronok, útátjá
rók, vágányzáró sorompók. 

A „játékvonat" 47 négyzet
méteres terepasztalon kapott 
helyet. Egyszerre 12 d'őiskolás 
ismerkedhet majd a vasúti 
menetirányí tással. 

Petőfi Népe 

Nemsokára indítják a buga
ci nosztalgiavonatot: Kecske
métről a 46 kilométer hosszú 
szakaszt luxus kisvonaton te
hetik meg a pusztalátogatók, 
miközben gyönyörködhetnek 
a vidék híres gyümölcsösei
ben, erdeilben és az ét:kezőko-

csíkban a táj étel-ital külön
legességeit ízlelhetik A régi 
kisvasút felújítását az érde
kelt gazdaságok összefogásával 
már megkezdték. A tervek 
szerint a már kiépített vonal
ról vágány >kanyarodik majd a 
bugaci csárdához, ahol lovas
fogatok várják a kiránduló
kat. A nosztal,giavonat hétvé
geken indul a pusztára. 

Olajmunkás 

A Dunántúli Kőolajipari 
Gépgyár MSZBT dízelsze
relo szocialista brigádja jó 
kapcsolatot tart a MA V nagy
kanizsai vontatási ·főnöksége 
X. pártkongresszus szocialista 
brigádjával. A felnőttek 8-10 
éve fennálló szakmai kapcso
latát három éve kibővítették. 
A MA V dízelszerelő tanulói 
saját munkaterületükön csak 
futó és középjavításokat vé
geznek. A szakma alaposabb 
megismerését szolgálja az a 
megállapodás, amelyinek értel
mében a végzős MAV-os ta
nulók 4-5 fős csoportokban 5-
5 hetes DKG-s gyakorlaton 
vesznek részt a VIII-as üzem
ben. 

Vas Népe 

!Lényegében befejeződött a 
Kőszeg és Szombathely közöt
ti vasúti pálya korszerűsítése. 
A korábbi 12 tonna tengely
•nyomású síneket 21 tonnások
ra C15eré'l'ték ki. Ez azt jelen
ti, hogy nagy ralksúlyú szerel
vények köz>lelkedhetnek a vo
nailon. Gyorsabb lett a sze
métlyfor,galam is: az óránlkénti 
30-ról 60 kilométerre nőtt a 

sebesség. A 27 perces menet
idő ,szinrte iHÉV-szerű ingajá
ratokat tesz lehetővé. 

A korszerűsítés során a kő
szegli állomáson maga.s peron 
épült a II. és a III. vágányok 
között. Új térvilágítást kapott 
a páqyatest, vonalkábeli fektet
tek le az alsó szalkaswn, amely 
a fénysorompók múlködését 
szabályozza. 

Az idén ünnepliik a centená
riumát a két város közötti vas
úti forgalom megindulásának. 
Aani még hátravan: a kő.szegi 
áLlomásépület fellújítása. 

összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

A 103-as 
, , 

szamu őrház lakója 
Már évekkel ezelőtt „elsírat

tam" a vasúti őrházakat. A 
MA V-nak egyre kevésbé van 
szüksége ezekre az őrhelyekre, 
hiszen - mint sok minden 
más ebben az országban - az 
utóbbi két évtized során a 
vasút is korszerűsödött. A vil
lamos, vagy a dízelmozdonyok 
vezetőinek biztonságérzetét 
ma nem a baktenházak előtt 
álló őr tis.zteligése jelenti. És 
mégis {divatos szóva1l élve) 
nosztalgiát érzek egy-egy vas
úti őr!ház láttán. Az meg külön 
öröm, hogy még lakottan is 
találok ilyet. 

Körmend és Szentgotthárd 
között, a 8-as műúton robog
via láttam meg a 1O3-as számú 
ől1házat. 

- Ott még élet van! -
mondom a fotós kollégámnak. 
- Menjünk oda! 

Az udvaron népes szárnyas 
jószág kapirgál és az őrháztól 
egy hajíntásnyira ember szor
goskodik a kertben. 

A lakó: Vadász István 70 
éves nyugdíjas, vasúti őr. 

- Megengedték, hogy to
vábbra is itt lakja.k - mond
ja megi11etődve az öregember 
- és hogy használhatom ezt 
a kis földet is amit 43 évi szol
gálati időm alatt munkáltam. 

- Történt-e ez alatt a 43 
év alatt valami különleges 
esemény István bácsi? 

- Nem tudok ilyenről ké
rem. Én a szolgálat után min
dig azt jelentettem a felettese
imnek, hogy minden rendben. 

- Dehát a szolgálati ideje 
kezdetén, a második világhá
ború során itt csaták dúltak. 
Nem messze van Nemesned
ves, ahol emlékmű jelzi, hogy 
a helység utolsóként szabadult 
fel. 

- Lövöldözések voltak. 
Mellelltünk, a műúton vonult 
a rengeteg tank. gépkocsik, ka
tonaság, aztán békesség és 

Vajon hány kilométert gyalo
golt a sinek között 43 év alatt 

(Karff István felvétele) 

nyugalom lett. A vasúton is 
hamarosan megindult a forga-
lom. • 

- Az őrháztól egy kilomé
ternyire van az országhatár. 
Nenn rvetődtek erre dis.sziden
sek, határsértők? 

- Akadt ilyen eset is, de hát 
ez nem ránk tartozott, se nem 
a vasútra, hanem a határőr
ségre. A katonákkal mindig jó 
barátságban voltam, most is. 
Télen a járőrök be-bejöttek 
melegedni, nyáron a gyümölcs
fák alatt hűsölni. De én a vo-

natokat figyeltem. Aztán ami
kor vonalőr voitam, a pályát, 
a síneket. 

- És nem történt soha sem
mi különös. 

- Nem, kérem szépen. En
gem azért állítottak ide 1940-
ben, 1hiogy ne történ,jen itt 
semmi. Hogy a vonatok sza
badon jöj,jenek, menjenek. 

- A gyerekkorát hol töltöt
te? 

- Bakterházban születtem, 
Egyházasrázocon. Ott is nevel
kedtem. De már a nagyapám 
is vasútépítő munkás volt. 

- És az ön gyerekei? 
- Sajnos, csak egy fiúnk 

van. Az is Szombathelyen la
kik, nős ember és cukrász. 
Emiatt a feleségemmel bán
kódtunlk egy keveset, mármint 
azért, hogy nem vasutas lett a 
fiúnk, de van két szép uno
kánk, néha meglátogatnak és 
nagy izgalommal figyelik a 
robogó vonatokat. Én ilyenkor 
azt remélem, hogy legalább 
az egyik egyszer majd a vas
út szolgálatába lép. 

- Nem lenne jobb mégis 
beköltözni a faluba, hiszen így 
három kilométerre kell menni 
vásárolni. 

- Nem. Megszoktuk mi ezt 
a feleségemmel. Itt vagyunk 
otthon. Ha valamelyikünk el
költöznie innen, hát ... akkor a 
másiknak is menni kell . . . de 
úgy gondolom, hogy már csak 
a temetőbe ... 

Búcsúzás után hazafelé ro
bogva elgondolkodom Vadász 
István életén, sorsán, hűségén. 
A 103-as számú őrházhoz való 
ragaszkodását, ahol 43 eszten
dő során semmi különös ese
mény nem történt, csak az 
évek szálltak el felette. csak 
megöregedett, elhasználódott 
becsületben, ott, ahová sorsa, 
hivatása állította. 

Szöveg: Dávid József 
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ANYA GYERMEKÉVEL 

Fazekas Lajos. 

Anyám 

Gyümölccsel voltak terhesek a fák. 
Anyám már szíve alatt hordozott, 
és fékeztem minden mozdulatát, 
hisz sürgős, nehéz dolgokhoz szokott. 

Féltett engem. S kis domb-hasán kezét 
- talán így - összekulcsoltan pihent, 
rám gondolt, s talán mondott is mesét 
erős fiának, akkor is, ha ment. 

Ilyen mind, ilyenek mind az anyák; 
- mindegyikben találtam hasonlót, -
féltő mind, szép, vagy dúdolva-boldog. 

De egyformák-e gyümölccsel a fák? -
Ők szépítjk a tájat, a földet; 
csak az ősz teszi komorrá őket. 

Mint zászlókat vivő menetelők 

Lobognak a májusi ágak: 
zöld lobogói a világnak. 

De pirosan már, a gondos kertek 
virág-lobogókkal integetnek; 

és színesen is, végtelen mezők, 
mint zászlókat vivő menetelők. 

Zúgnak a dús májusi lombok, 
miket a friss hajnal kibontott. 

És zengnek, már napkeltétől zengnek 
a madarak - az ünneplő embernek! 

HARMINC EVE 

Vasútmodellezök 

közgyűlése 
A Magyar VasútmodeUe

zők és Vasútbarátok Országos 
Egyesülete április 16-án tar
totta idei közgyűlését. Tongori 
Imre, a budapesti vasútigaz
gatóság vezetője, az egyesület 
elnök.e üdvözölte a megjelen
teket. 

Az elmúlt év munkájáról 
szóló írásos beszámoló és dr. 
Phersy Ferenc főtitkár kiegé
szítője !kiemelte, hogy a leg
jelentősebb hazai esemény a 
vasutas-szakszervezet Ferenc
városi Művelődési Központjá
ban rendezett kiállítás és ver
seny volt, amelyet mintegy 
20 ezren tekintettek meg. Is
mét bebizonyosodott, hogy a 
szakszervezettel és a MA V-vall 
való hatékony együttműködés 
hasznos. A kiállítás sikeréhez 
jelentősen hozzájárult a Te
levízió és a sajtó, amely mél
tatta a bemutatott anyagot. 
Ehhez kapcsolódóan rendez
ték meg a „Magyar vasútvil
lamosítás 50 éve" című Kan

dó Kálmán és köv�tőinek 
életművét ,bemutató modell
versenyt. Ezen kívül termé
szetesen vidéken is több le
hetőség nyílt terepasztalok és 
ki.smodelllek kiállítására. 

A külföldi kiállítások közül 
em!lítésre érdemes a csehszlo
vákiai Brnóban és a svájci 
Baselban rendezett bemutató, 
amelyeken az egyesület szá
mos modellt sikerrel szerepel
tetett. A nemzetközi kapcso
latokat több ors,zágban folyta
tott tárgyalások útján erősí
tették. 

A !közgyűlés több hozzászó
lója az előterjesztett munka
terv és költségvetés tárgyalá
sa során annak adott hangot, 
hogy az eddiginél is nagyobb 
gondot ken fordítani a pro
pagandára. 

Örvendetes és egyúttal ha
zánk e ,vonatkozású sikerét, 
az egyesiület rangját, hírnevét 
is mutatja, hogy a MOROP 
(Európai Vasútmodeliezők és 

Vasútbarátok Szövetsége) ez 
év októberében Budapesten 
tartja nemzetközi kongresszu
sát, előreláthatóan mintegy 15 
ország részvételével. 

B. K. 

- Befejeződött az oktatás. 
A Hatv,an-satgótarjáni pálya
fenn tartási főnökség területén 
befejeződött az 1982/83. évi 
szakszer.vezetd polLtikai okta
tás. Nyolc szolgálati helyen 
összesen 1166 do1gozó ismerke
dett az időszerű ,be1politiklai 
kérdések.kel. A legaktívabb 
haUgat6k könyvju,tialmat kap
tak. 

Virágok között a kertészetben 
Az idei nőnapon a MA V ve

zériga.2'gaJtóságon rendezett, kfi
tlilntetéssel egyfbekiötöbt iinn€!P
ség sokái,g felej1lhetetlen él
mény marad a megJhívottalk
nak. Nemü51ak a kiitünreté9 
előtti iz.galom okán. A terem
be ,lépőket káprámtos virág
csokrok látiványa fogadta. Eze
ket mdnd Dudás Lajooné, a 
MA V !Kőbányai Keritészetének 
do]igoz.óija készítette. 

- Nem először végeztem a 
terem díszítését, de most va
la.h-Og11 izgatottabb voitaim, 
mint máskor - emlékeZJik 
vdssza március 8-ára a máT 
ősz.be csa<varodó lha'jú as'S'W!ly. 
- S anniloor befejeztem a 
csokrok kötését gyor,san á;wl
töztem és Letiilterm a ikitünw
tésre váró asszcmyok közé. 

Csokrok rendelésre 

kalpát, !hagy ápolja az akkor 
még földbebúcvó meieigiházlban 
levő nwénye!ket. Méig ma is 
a'kad egy belőlük; .közvetlenül 
az liirodaépület meUett srLJe

rénykedik ez a szaporító. A né
hány lefelé !Vezető lépcső után 
bizony meigjhajollva lépünk az 

sedéssel, ahogyan az első 
csokrot összeáalátotta. Munka
társai inéha-méha belesnek az 
ablakon, s nézik hogyan. dol
gozik. 

Kiváló munkáért 

egykoron modemnek számító Mílg átkísér a ve:z.ető i.rodá-
üvegJházJba. Még ll'Ilind,i.g· ott jálba magáiról beszél: 
van a csatorna, 1alhonnét a me- - V,oowtais csa.ládból szár-
legeit kapták a növények. mawrm. a ,nag'Jl(Upáim i8 az volt. 

- A ház elejéről fűtötték Igaz, már nem emlékszem, mit 
fáJvaJ, -szérunel ezeket a háza- cs!i.ná:lt. Mindenesere az a,párn 
ka,t - !!Ila(gyiaTázza Dudás La- is itt ,c:loligooott, aztán beaiján
jooné. - A csatorna aztán el- !ott engem ide a kertészetbe. 
vitte mö.ndenfrl01Vá a meleget. Mliosoda örom ivolt akkortá'jt, 
Moot mtár dtt is központi lfű- hogy egyá:Italán föllvettek. Az.. 
tés ivan. tán lférjlhez mentem, S,Z/Ületett 

,Itt Kőbányán cserepe.-;, vi- egy lcis,lányom és tizenöt éve 
rágok.alt tenyésztenek. [nnen addli,g jutottunk, lhogy végre 
kerüLnek a iMA V Vezérigazga. be'koHJfufu.ettünk Pestre ahol 
tóság és a budapesti igazgató- ép,Lretttünlk egy asaládi házat. 
ság drodáwba a kedves, otitiho- Nelhéz. ivolt bejárni, gyereket 
noo !hangulatot árasztó sz.dba- nevelni, a !háztartást ed1átnd, 
oovények, s a nagyá11omálsok- de most lha kiülök a kertbe, 

Míg ,beszé]Jgebünk sem áll hoz a kóedényeklbe az egy- úgy érzettn megértt;e ennyit 
meg a keze - szegfűket, fré- nyárJ vti.rágok. A csdkirokihoz küsik'ödni. 
ziákat ,váLogat, s köt csokorba Hatvanból érkezik a vli.rág. A A Kiváló Munikáért kitünte-

rendelésre. Igazuk lehet mostani szá,J.lJíúmány minilha tést lmáir megelőzte néhány el
azoknak, akik azt álliítják, a gyöngéJjb lenne a szokásOSlllál ismerés. A lkolle'kitíiva ds meg
virá�ötészetet tanulni nem - forgatj;a a bólogató !fejű tnsztelte ,b1zalrmáva1, twenkét 
lehet, ehhez érzékre és ízlésre sze®fűlket, s rögtön kész a esztendeje szakszervezeti 'bi-
van snükség. szakszerű magyarázattal: za1mi.. 

- Amikor elküldtek to- - Ha ilyenkor tiavasszal Merva Magdolna a kentészet 
váb'bképzés.re, sdhasem rajzol- hirteien meleget Joo.p a növény vezetőjének helyetta,e is nagy 
tam vagy írtam le azt, amit és hozzá sok vizet, a levegő- ellismeréssel szól DUldás LaJoo-
láttam. lnkálbb azt próbáltam ről sem szabad elfeledkezni. né mumkájártól: 
ellesni, hogyan köti.k ott a Küiönbe.n könnyen eltörik a - Nagyon büs:z,ké,k vagyru,nk 
csdkrokat. szá-rwk. rá. Azt hiszem rajba kerestzrtiil 

Több mint !haruninc eszten- Segédlmunkás'ként keZidte, az, egész kerté.sziet mwn.ká,ját 
deje dolgozik egy helyen, a majd betaniitott munkán már eii,srmerté!k. 
vasúti töltés és a vásárváros a kötészettel ismerkedett, a A kertészet életeben erL az 
mögött megbúvó kőbánya� szakmunkás-tanfolyamon pe- esztendő n,agy változást ho
MA V kertészetben. 1950 ápri- d�g ezt tanulta. Azóta is ezzel zott; edd!i.g elsősarfban a belső 
lisában vette !fel először a kis- foglalkozik ugyanolyan lelike- dísútés volt a feladatuk; ezen-

Kubai vendégek a műsoros esten 

KÖZMŰVELŐDÉS A FERENCVÁROSI MUNKÁSSZÁLLÓN 

A ferencvárosi négyszáz sze
mélyes munkásszálló kultúr
terme április 21-én opera
áriák.tó!, operettdaloktól, ma
gyarnótáktól visszhangzott. A 
nézőtéren ezúttal nem�k az 
ott lakók, hanem Kubából ér
kezett barátok és vendégek is 
ültek. A szálló vezetősége ezt 
a műsoros estet a búcsúzás, 
i'lletve az ismerkedés jegyében 
szervezte. Az előzménye: El
pidio Alvarez, a Kubai Nagy
követség kulturális attaséja 
már korábban is részt vett 
Ferencvárosban műsoros es
ten. Egy alkalommal pedig, 
amikor főzési versenyt ren
deztek, a vendég a zsüri elnö
ki tisztét töltötte be. A követ

olvasó találkozó dr. Bágyoni 
Attila orvos-•ír6val, sakkszi
multán dr. Kas Ritával, főző
verseny és még hosszan lehet
ne sorolni az érdekesebbnél 
érdekesebb műsorokat. 

Bajnóczi János azt is el
mondta, hogy vasutasok mind 
többen kapcsolódnak be a 
szálló kulturális és sport mun
kájába. Nemrégen pé·ldául 
alakult egy harminckét tagot 
számláló amatőr zenei k,lub. A 
könyvtárnak már kétszáz ál
landó látogatója van, és csak
nem húszra tehető azoknak a 
száma, akik rendszeresen se
gí tkeznek a műsorok, a ren
demények előkészítésében. 

Társadalmi munkában csinál
ták meg például a színpadot, 
a hozzá tartozó függönyt és a 
világítást. A kulturális prog
ramokkal, a szálló vezetősé
gének az a célja, hogy az ott
lakók minél szélesebb körben 
megismerhessék a művészetet, 
a világpolitikai és gazdasági 
eseményeket, de ezeken ke
resztül emberileg is közelebb 
kerülnek egymá5'hoz. 

A műsor, majd a baráti be
szélgetések után az új kubai 
attasé megígérte, hogy elődjé
hez hasonlóan ő is többször 
ellátogat majd Ferencvárosba, 
a vasutasok közé. 

(séra) 

ség vezető munkatársa hama- r---------------------------

rosan visszatér hazájába. 
Ezért kérte a szálló vezetősé
gét, !hogy elhúcsűzhasson, 
mint mondta a számára ro
konszewves vasutasoktól. Az 
alkalomra Elpidio Alivarez 
magával hozta utódát SHvia 
Alfonso Casolat. 

A barátokat és vendégeket 
Igricné Pásztor Mária i{al"l.ll
zolta, akik igazi csoJáJatta, 
hallgatták Szabó Ferencet, 
Maróth Nórát, Maszkó Kata
lint, az Allami Operaház éne
keseit. 

A műsor után .baráti be.,;z�l
getések közepette ejtettünk 
szót a szálló kulturális és 
sport tevékenységéről. Ezzel 
kapcsolatban Bajnóczi János, 
a szálló vezetője elmondta, 
hogy a zenés rendezvény ná
luk egyáltalán nem számít 
rendkívüli eseménY111ek. Min
dent megtesznek annak érde
kében, hogy hetenként leg
alá'bb két műsoros es,tet szer
vezzenek a szál'ló lakóinak. A 
programot úgy állítják össze, 
hogy a-zok!ban mindenki meg
találja azt, ami érdekli. Most 

Növendékek hangversenye 
Régi hagyomány már, hogy a Vasutasok Szakszervezete 

zeneiskolájának hallgatói nyilvános hangversenyen is bemu
tatko:mak a köz:önségnek. Le�utóbib április 15-én, a MA V ve
zéri,ga�atóság lrultiúrterm,é<ben rendezték a növendékihan,g
versenyt. A színvonalas műsort Stark Tibor vezette. 

A zeneiskola klasszikus, népi- és tánczene főtanszakainak 
legkiválóbb hallgatói léptek a közönség elé, és mutatták be 
produkcióikat, amelyek kielégítették a komoly, a könnyű- és a 
népzenekedvelők igényeit. Ezen a délutánon a közönség jól 
szórakozott, a tanárok pedig - köztük Bojtor Imre zeneiskola
igazgató, Harmat László művészeti vezető - újabb tapasztala
tokat szerezhettek tanítványaik képességeiről, tudásáról. 

is ott vol't például Lévai Jó
zsef alezredes, a Honvédelm'i 
Minisztérium munkatársa, aki 
azért jött el, hogy megérdek- i.; 

lődje: milyen katonapolitikai 
témára kí1Váncsiak a vasuta
sok? (A főtiszt egyébként há
rom hét múlva tart majd elő
adást.) 

A szá'llóban az idén tartott 
rendezvényeknek talán az or
szágos kulturális központok is 
megirigyellhetnék érdekessé
gét, művészi értékét egyaránt. 
Csupán n&ányat az elmúlt 
hónapok,ban rendezett műsor
ból: Hofi-est, Cheller Károly 
kígyóbűvölő bemutatója, ter
mészetesen igazi óriáskígyó
val. biliárd- és asztalitenisz
verseny, kar.atebemutató, író-

kw1Üil. természetesen !hozzájuk 
tantozó pályaudvarok és vona
lak rendben, tartását sem ha
nyagollhatták el. ldén ;viswwt 
az eclldJg négymnlió forint 
helyett csak 2·,8 millióért ter
mes.z.tihetnek cserepes virágo
�t. 

- Pe11Sze ezzie-l még nem 
lesz •k:e11XJ,sebb a munilcánk -
teszi hozzá gyorsan a m€1g.le
pően 'fü.atall ,vezetőhelyettes. -
Alhogy !felemelt.ék a menetje
gyek árát, ógy nőtt az i,gény 
a klultUII'ált utazás iT'ánt. És 
azt hó.szem ez értfu.etó. Az uta
záshoz pedli,g hozzátartoZJik a 
szép, irenldezett park az á1lo
más körül É6 a kóedénye'kkel 
díszített váróterem. 

Büszke a változásokra 

A kertészetben szépen fej
lődnek azok a palánták, ame
lyek május közepétől, ahogy 
elmú1na'k a tavaszi kiszámít
hatatlan lf.a,gyok, díszítik az ál
lomásokat. Más palálllták. is 
neivel&dnek a,z. üvegitetők alatt. 
Aprnil.is negyedikét pélldául kü
l'Önleges 'Virágokkal lfeldís2.ítve 
várták a budaipe91li n.agyállo
mások. 

,A !beszélgetés után Du.dás 
L,a.jo.mé elkísér. Bűsikén mu
ta,tja, hogy mi változott az el
telt é'Votizede.k!ben a kertészet
ben. 

- Sciká:i,g l.avorba.n mosdot
tu'T!Jk egy széUel béleit fabpü
letben. Most már -széj) z'!Lha
nyozónk, öLtözőnk oon. Ss egy 
ki,Jőzé.sból meleg étel is kerül 
minde'lliTliatp az asztialunkro. 

Hirtelen szél támad. Az ég 
elsötétül és váxatlarncul meg
ered az eső. Az .asszonyok sde
tősen �zaladnak, betakarni 
a .növényeket, �ni a ,ny,j,,t
va levő ajtókat, hogy védjék, 
ÓV!jáik a 'lrornyeretün'ket meg
szépítő v.io:-ágokat. 

Lakatos Mária 

A széksorokban szülők, houáitaritozók 1\eszütt figyelemmel hall
gatják a vizsgázókat 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

Siófoki randevú 

· Versmondó vasutasok 
A s.i.óifoki vasutas üzemd műivelődési bizottság 1979 

tavaszán hiirdetett először József Aetila szlarvalóversenyt 
a vasutasok részére. Nem Várt é:rldeklődlés követte a fel
hívást, hiszen harminc, költészetet \kedvelő vasutas 
ment verset mondan:i a Baila,ton,-pail',ti városba. 

Ma már mondihaitju'k, hogy hagyounánnyá érlelődött 
a vasutas vemrnpndók siófoki Tande'V'Úja. S !hogy a köl
tészetet kedvelők. tábora növekszik, az,t az idei sm
V'alóversen,y reprezentálta. leginkáiblb. Most első a:llkialom.. 
mal ker:ült sor orsz,ágos méretű versengiésre, 'hil5ren Bé
k-éscsaibától Sopronig, BaTas.tól Budaa,estig félszáz, lírát 
szerető vasu,tas álll!t ki a pódiumra. Kö7JÜ!1ük a legjobb 
tizenöt meheteút el az áprJlis 15�i döntőbe, hogy a Dél
Balaton.i Kulturális Kö:za:>ont színlháztermélben egy J'ó
zsef Attila- és egy szalbadon vállaszitott verset elmond
janak. 

A vendégeket Biró Sándor, a siófoki. állomás főnöke, 
az üzemi művelődési bizottság táo:-selln:öke köszöntötte. 
A zs,üri elnöke Tüskés Tibor, 'Józseif ,A,ttila-.díjas fró 
volt. ,A közönség harimiinJc szép verset ha11glaith.atott meg. 
A zsüri pontozása alapján a győztes Tóth Lajosné, 
Szentes állomás munkaügyi előadója lett. A második 
helyen ,v�zett S.mtmár!i l,ászló, aki Nyírelgy'házálról ér
kezett. A 1hia.rmadilk helyezést Baranyá.né Bús Agnes, 
Siótfcik áJ.Lomás dolgoZtéija szereilte meg. 

A versenyz&: oklevelet és wgy;juta,lmat, a győztesek 
pénzjutalmat ka,pta!k. 

N. T. 

I 
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Újítási kiállí.tás Békéscsabán 
A Szakszervezetek Megyei 

Tanácsa, az MTESZ és a KISZ 
megyei bizottsága Béké5csa
bán április 14-től egyhetes 
újítási-találmányi kiállítást 
szervezett. A megnyitót Irházi 
LAjosné, az SZMT vezető tit
kára tartotta, aki egyebek kö
zött elmondta, hogy a megyé
ben tavaly 4400 dolgozó 3200 
újítást nyújtott be. Ennek 60 
.százalékát fogadták el a vál
lalatok, s nagy részüket be is 
vezették. Megállapította, hogy 
a népgazdaság minőségi fejlő
dése, rugalmassága döntően a 
felkés.zült, változásokra és vál
toztatásokra képes emberek 
függvénye. Az újítók, a felta
lálók azok az emberek a mun
kahelyeken, akik állandó ön
képzéssel, ismereteik korszerű
sítésével újabb és újabb meg
lodásokat keresnek a munka
folyamatok egyszerűsítésére, a 
balesetek elhárítására vagy 
éppen takar&ossá,gi cé1ból, és 
így hasznosak a szűkebb és a 
.szélesebb közösségnek. 

A rendezvény szervezői el
ismerésben részesítették a leg
nagyobb hasznot hozó újítások 
alkotóit. Ez alkalommal kapta 
meg a Kiváló újító kitüntetés 
arany fokozatát Pardi Zsig
mond, a MA V Békéscsabai Pá
lyafenntartási Főnökség autó
motor szerelője, akinek eddig 
már 53 újítását fogadták el. 

Pardi Zsigmond elmondta, 

Pardi Zsigmond 
(Császár Lajos felvétele) 

hogy 27 éve dolgozik a jelen
legi munkahelyén. Legutóbb 
a fúrés7,gép tengelyfelújításá
nak az új módszerére tett ja
vas1'atot, amely most elbírálás 
alatt áll. Szeretné, ha ezt az 
újítását országosan is bevezet
nék. 

Pásztor Béla 

Az úiító vezető mérnök 
Rácz Zsigmond mérnök fő

tanácsos, a nyíregyházi pálya
fenntartási !főnökség vezető 
mérnöke kiváló újító. Ennek 
a kitülllte�nek az arany fo
kozatát taivaly kapta meg. 

- A műszaki feladatok 
megoldása közben szinte el
kerülhetetlen az újitás, a gyor
saságot és gazdaságosságot ,se
gitő ötletek alkalmazása -
mondja. - 1977-ben neveztek 
ki a nyíregyházi pft. főnökség 
vezető mérnökének. Azóta az 
újítások elbíráilása is az én fel
adatom. Amikor ebben a be
QS2rtásban elkezdtem a mun
kát, a vonalak mííszaki álla
pota nagyon elhanyagolt volt. 
A szerencsi vonalon például 
állandó volt a sebességkol'lá
tozás. Tenni kellett valamit. 

Rácz Zsigmond, munklatár
sai val együtt igyekezett egy
szerűsíteni és gyorsítani a 
technológiát, amelyből több 
újítás született. Kétszer is 

meggondolták, hQgy mire és 
mennyi pénzt használjanak fel. 
Takarékosan gazdálkodtak. 
Példáit is említ: 

- Az útátjárók sincsereje 
miatt egy napi vágányzár 93 
ezer forintba került. Kidolgoz
tunk egy olyan technológiát, 
amellyel vágányzár nélkül vé
gezhettük el a munkálatokat, 
beleértve a teljes ágyaztltcse
rét is. Társújítóként reszt vet
tem a tokaji Tisza�híd átépí
tésében is. A műszaki kollé
gálclml egyiitt hasznosítottuk a 
filzikai munkások ötleteit, hi
szen segítséget nyújtottunk a 
rajzolásban, az újítás kidolgo
zásában. Kiemelkedő szerepe 
van ebben Ligeti László újíitá
si ügydntézőnek. 

A nyíregyházi pft. főnökség 
1982. I. félévében a harmadik 
helyet szerezte meg az igazga
tósági színtű újítási verseny
ben. 

Nagy Béláné 

Ankét az áruvédelemről 
A szegedi vasútigazgatóság 

üzemviteli osztályának szerve
zésében március 31-én áruvé
delmi ankétot tartottak Békés
csabán a körzeti üzemfőnök
ség oktatási központjában. 

Valkó Pál, a békéscsabai 
körzeti üzemfőnökség vezető
jének megnyitója után Dom
bóvári András, a szegedi igaz
gatóság üzemviteli osztályának 
munkatársa részletesen ismer
tette a MA V hálózatán történt 
árukárokat, azok forintértékét. 

Elmondta, hogy valameny
nyiünk feladata az árukárok 
megelőzése és e munkánk már 
a helyes kocsikiválasztással el
kezdődik, majd a rakodási 
szabályok betartásával, a pon
tos mérlegeléssel, a tolatási 
műveleteknél a kocsik kímé
letes l�ezelésével folytatódik és 
a számadással egyiitt érkezett 
hiánytalan árukiszolgáltatás-

sal, a tiszta, sértetlen teherko
csi-visszavétellel zárul. 

Példaként említette, hogy a 
900-as vonalon, utazó rendé
szeti szolgálatot vezettek be. 
Ez az ellenőrzési mód ered
ményes, ezért javasolta a 600-
as vonalon is bevezetésre. 
Szólt még a rendőrségi beje
lentésekről, a kocsi elhurcolá
sokról. 

A fuvarjogi perekkel kap
csolatos tudnivalókról dr. LA
katos lAjos, az igazgatási és 
jogi osztály vezetője beszélt. 
Megtudtuk, hogy a perek so
rán általában eredményesen 
képviselik a MA V érdekeit. A 
továbbiakban szólt a társadal
mi tulajdon, az áru- és va
gyonvédelemről, a vasutas dol
gozók munkafegyelméről. 

Az ankét Valkó Pál körzeti 
üzemfőnök zárszavával ért vé
get. 

Zacharidesz Jánosné 

Kiütéssel gyliz, Amor! 

MAGYAR VASUTAS 

Műszaki kocsimester 

A Május 1. brigád vezetője 
Cheff Jóuef, a rákooren

dezői körzeti Ü2lelnfőnökség 
műs2'Jaikii lkOCSlilmestere 1960-
ben lépettt a vasút s:ro1gá
i.altába. Hama.rosoo sokaik 
álltal ismert lro7.léileti ember 
vállt belóle. · A vesutasOlk 
úgy Lsmel'ték meg, mint 
aJkilt érdekeLnek a mások 
gQillddiad, ba(jlaindó szót 
emelni a közOOLSég érdek.é
ben. Ezértt vá1ias7Jtottá,k 
meg a s:zJaJklsrLerwezet!i bi
zottság tagjámak iis. IDbben 
a funkcióban egy éVltLze
dig tevékenykedett. 

Husrronöt éV1V'8L ezelútt 
- amiikor ktbon talkozóbain 
vdllt a, SZOOilailiiiS't brigád
mozgalom -, élen járt a 
S2JerVe2léslben. Maga is bi.
ren.öt éve �:retóje a féklla
�a,tosok és komilV'izis.gál!.ók 
awkotta Május 1. szociail·i5ta 
brigádnalk. És, hogy nem 
erediményttleleruiil. ve:zie.tii a 
kds ko1ilekrtnv:ált, allt több 
arainy és ezüst fokGzatú ki
tüntetés is bizonyítj,a,. Szaik
mad m'UllJlooját és közéleti 
tevélrenységét tiaMally Ki/Vá
ló MunJkiáértt kitÜ!ntetéssel 
ismecték eL A .smbald ide
jének nagy részét támaidall
mi munkáMa.il tölltli, h!i5zen 
ő a, műs-zatkii koos'iszdllgá,J,a,t 
páiz;ta,1Ja!Pszetivezet.ének a tit
kárla is. 

- Jwt azért idő a ki
loa.pc.solódáSTa, a szóraiko
zá.sra - mondj& - �
te több aiJ.ilmJ.omma.l sze:rve
zünk kli!rán.d'ullást, aane1yen 
a: brdgád V1alllamen.ny'i ,1Jalgja 
rié!szt vesz a e&a1liádtagoklkal1 
együtt. S7Jinlházbla és mozi
ba is jáimmik, de ,azért a 
lieg;f anlt01S1aJbb teendakn ek 
tierm� a srz.ialkttna.i 
munlklánJkat 1Jadittiuk. Sajnos 
wtánpótlásgondolk.kail küzd 
a műszaloi lwcsiszo'Lgákzlt is. 

A oolJunk dolgozók átillag
é1etkora jelenleg 48-150 év. 
Néhány éven belül közü
l/Ük is soimn, nyugdíjba vo
nulnadc. A fia,talok nem 
smvesen jönnek ide, mer<t 
sok a túlóra és a mun>ka
kör<ü1m� sem a Iiegjo b
balk. Sreretnénik aizOll'1ban 
ezt a szalkzmát megismer
tetrui a Jliiartja1ldkiklal, erem a 
jövőben néhárn,y islkaliá,vail. 
fe1vess.zük maijd a kaposo
laJtot. 

Tuvlail.y, a roklk,a,ntaik éve 
alllk!al1máJbő1 a, .MádiUS 1. bti
gád elooként i1gye!ke.zett se
gítségükre sietni a vas
utas rokk.alrutalkmalk:. Kom
mund&ta mÚSIZaikot srerviez
tek, és az érte járó pénz,t 
- t,öbb száz brigádhoz hia
son:161an - a budaipes,ti 
MA V Kórház balle50ti utó
keze'lk5 OOIZltály,a részér-e 
zjánD.Oltltlák �L Munlklalhe
lyűkön a régi, e!laivuIDt lru-
tózkodák,at, melegedóket a 
köz-almúlitiban leibcm tOll!ták 
és a br1iigád tag.jai rrész;t 
vettek az új helyiségek te
I.epíltlésélben. 

Jurlkievicz Tilb.or 

Honvédelmi munka Szegeden 
:E:ves közgyűlésen értékelték 

munkájukiat a szegedi igaz
gé:Wl&ág közpcmtjában működő 
MHSZ-kl,ubok. 1A. Dr. Münmich 
Ferenc Tartalékos Honvédelmi 
Klub legfcmtooabb feladatának 
a honvédelmi nevelőmunkát, a 
tartalékosok utóképzését és tá
jékoztató olmiatását tekintet
te. E feladatot az elmúlt évben 
telijesliett.ék. Utóképzésen va
lamennyi taguk részt vett, si
keres volt a ha,di:fegyver
lövészetük. Végrehaj,tottálk a 
THV-ft, csapatunk öt.ötlik lett 
a városi-járási döntőben. 

Az MHSZ megalakulásának 
35. évfordulója ti5zteletére 
rendezett Nekem szülőhazám 
vetélkedőre jól felikészültek a 

klub tagjai, az izgalmas házi
verseny után győztes csapa
tuk a városi döntőben is 
helytállt, ötödik lett. 

A klubnál már hagyomány
nyá vált, hogy évente két al
kalommal a KISZ-szel közös 
légpuska.lövészetet rendeznek. 
Ez a verseny is silkeres volt. 
Taval'Y egyébként 27 rendez
vényünkön közel nyolcszázan 
vettek részt. Munkájukat mind 
a vasúti, mind az MHSZ vá
rosi, megyei szervek elismerik, 
azt mindenkor példásnak érté
kelik. Killooooen a honvédel
mi nevelőmunkát tartják cél
tudatosnak, szervezettnek és 
minőségileg kiemelkedőnek. 

G. J. 

Sportolási lehetőségek 
egyesületi pártoló tagoknak 

A Szo1noki MAV-MTE tö
megsportbizott:sága újszerű 
sportolási, versenyzési lehető
séget kíván bizto6ítani az 
egyesületet támogató váJil:Ma
tok, intézmények, d<>agozóinak, 
valamint az egyesület pártoló 
tagjainak. Ennek érdekében 
kdspályás Labda!rúgó-lbajndk
ságot szervez. A nevezett csa
patok ápril:is 9-tól az. előre 
elkészített sorsolás szerint, 
szombati napokon délelőtt 9 
órától, az egyesület Véső úti 
sporttelepén mérhetik össrle 

tudásukat. Részvételi feltétel: 
a csapatokban csak egyesületi 
pártoló tagok szerepelhetnek. 
A bajnokság végén az e1&'.í 
hát'Ollll helyezett csapat és a 
gólkirály értékes díjazásban 
I'lészes ill. 

Tovább'i érdekessége a ver
senysorozatnak, hogy a llabda
rúgó bajnoksággal párhuzamo
san a sportoló szülők gyerme
kei részére, óvodás és kisisko
lás korúaknak, az egyesület 
tox,natanfolyamot szervez. 

tlJ SIIOlgáltatás 
Kesnyús Ferenc rajzai 

Kirándulás. A szolnoki 
oyugdíjas csoport április 16-án 
kirándulást szervezett Buda
pestre. A tagok megtekintették 
a Köruekedési és a Szépművé
szeti Múzeumot, valamint az 
állat- és növénykertet. 

- 'Előadás. A Duna a barát
ság folyója címmel előadást 
tartott a tapolcai Batsányi Já
nos Művelődési Házban dr. Jo
zsef Gal, a Magyar-Csehszlo
vák Baráti Társaság budapesti 
főtitkára. Utána a résztvevők 
megtekintették a művelődési 
ház halljában lévő - e témá
val kapcsolatos - fotókiállí
tást. 

Cukrászbemutató. Az 
Utasellátó Vállalat 37-es szá
mú üzemegysége Hatvanban 
minden pénteken és szomba
ton árusítással egybekötött ki
állítást rendez az állomás 
nemdohányzó várótermében. 
A lakosság és az utasok köré
ben nagy sikere van ennek a 
kezdeményezésnek és a forga
lomnövekedés miatt az Utasel
látó is elégedett. 

Határállomások verse
nye. Somoskőújfalu és Fülek 
határáltl.omások versenye 1952-
ben kezdődött. Azóta minden 
évben ért(,kelik az eredménye
ket. Az elmúlt esztendőben a 
somoskőújfalui vasutasok 
nyerték a vándorzászlót. Az 
1982. évi eredmények értékelé

1983. Mt\JUS Z. 

- Kiállítás. A nagykanizsai 
körzeti üzemfőnökség KISZ
bizottsága - a forradailmi ü
júsági napok alkalmából - ki
állítást nyitott az állomás kul
túrvárótermében. Az érdeklő
dők az alkotó üjúság pályáza
ton legeredményesebben sze
replő fiatalok munkáit - köz
tük az elsődíjas Latkócz La
jos reszortos - munkáit lát
hatták. 

- A nyugdíjasokért. A sá
toraljaújhelyi pft főnökség az 
elmúlt hónapokban - a brigá
dok felajánlása nyomán 130 
idős nyugdíjasnak összesen 
63 500 forint segélyt adott. A 
kommunista műszakokért járó 
pénz szétosztásában részt vet
tek a brigádvezetők is. 

- Névadó ünnepség. Aprilis 
9-én a KISZ-alapszervezet 
rendezésében csoportos név
adóünnepséget tartottak Ko
márom állomás kul túrváró
termében. A hét vasutas csa
ládnak és gyermekeiknek a 
rendezők vásárlási utalványt 
és játékokat ajándékoztak. 

Onnepi megemlékezés. 
Lenin születésének 113. évfor
dulója ailkalmából ünnepi 
megemlékezést tartottak a 
miskolci járműjavítóban. Zse
beházi Ferenc, az üzem párt
szervezetének titkára méltatta 
a nagy gondolkodó érdemeit, 
munkásságát. 

se után ismét ők lettek az el- .--------------
sók, és a vándorzászlót tovább 
őrizhetik. 

- lró-olvasó találkozó. A 
hatvani vasutasok fiókkönyv
tárában az állomás Jedlik 
Anyos szocialista brigádja író
olvasó találkozót rendezett, 
amelyen több szocialista bri
gád is részt vett. Vendégük 
Nagy Gáspár költő, a Magyar 
1rók Szövetségének titkára 
volt. A rendezvényen közre
működtek a Hatvani Irodalmi 
Színpad tagjai is. 

KÖZl,EMÉNY 

A Vasutasok Altalinos Biztosító 
Egyesülete május 28-11.n 11 órakor 
a Keleti pilyaudvar lndulisl olda
lin levő I. emeleti kultúrteremben 
tartja 86. évi rendes közgyQlését, 
amelyre valamennyi tagot szere
tettel vAr az 

egyesOlet vilasztminya 

Elcserélném 100 négyzetméteres, 
háromszobás, teljesen felújított, 
korszer1l fűtésű, komtortos, ker
tes, garázsos budapesti MAV-bér
lakásomat két k:tsebbre. Az egyik 
székesfehérvári Is lehet. :erdeklőd
nl &-17 óráig a 228-819-es telefon
számon. 

Elcserélném Zuglóban a Fllm
gyárnál levő komfortos, I. eme
leti, utcai, telefonos, 27 négyzet
méteres tanácsi garzon bérlakáso
mat (gáz,konvektor-fűtéssel) a fen
tinél nagyobb, utcai, egy- vagy 
másfél szobás komfortos, lehető
leg telefonos MAV vállalati bér
lakásra (ha lift nincs, II. emele
tig), jó közlekedési lehetőséggel a 
MA V Vezérlgazgatósághoz (Bp. 
VI., Népköztársasig útja 73.). l!:r
deklődnl lehet: Nagy Géza, 630-194 
telefonszimon este 6 óra után. 

Elcserélném MA V-telepl két szo
ba komfortos, 58 négyzetméteres 
lakásomat, amihez kert Is tarto
zik, kisebb lakásra. l!:rdeklődnl 
17-20 óra között a 894-985 telefon
számon. 

Elcserélném Budapest XV., Rá
kos u. .WO. n. emeleti egy plusz 
két félszoba összkomtortos, vilá
gos konyhás, nagy erkélyes, te
lefonos, 64 négyzetméteres MAV
bér!akásomat másfél szobás, köz
ponti fűtéses, telefonos la·kásra 
MAV-dolgozóval Városliget, Kálvin 
tér vagy a Belváros környékén. 
1!:rdeklődni lehet 696-325 telefon
számon. 

Elcserélném Budafok központji
ban levő egy piusz két félszobis, 
62 négyzetméteres, IX. emeleti, 

Halálozások 

Aprllls 8-11.n, 61 éves koriban 
meghalt Zsidó József, a vasutas
szakszervezet pénzilgyt és gazda
sigi osztilyinak nyugdíjas revt• 
zora. 1940-ben lépett a vasút szol
glllatiba. Forgalmi szolglllattevő
ként és oktatótlsztként tevékeny
kedett, majd a MA V Kórhiz szb
titkira, később gazdasigl ellenőre 
lett. Dolgozott a budapesti terü
leti szakszervezeti blzottsigon Is. 
1960-tól 1977-lg a mitrahúi vas
utasüdülő vezetője, majd a pénz
ügyi és gazdasigl osztily revizo
ra. Ebben a beosztásban dolgozott 
nyugdíJazisilg. Lelkiismeretes 
gazdasigl és társadalmi munkiJit 
több elismerés, köztilk a Szak
szervezeti Munkiért kitüntetés 
arany fokozata és a Klviló Mun
kiért kitüntetés Is fémjelzi. 

Temetése miJus 3-in lesz az 
Obudal köztemetőben. 

AprUls 10-én, 61 éves koriban 
viratlanul elhunyt Lehoczkl Osz
kir, testvérlapunk, az :epítők Lap
ja felelős szerkesztője. Hamvasz
tis utinl temetése miJus 5-én lesz 
a Megyeri temetőben. 

bérlakásomat tanácsi lakásra. Hor
váth, Budapest, Pl. 32. 1387. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rá.kos dt, X. emeleti egy plusz 
két félszobás, világos konyhás, 6'l 
négyzetméter alapterület(I, plusz 
nagy er,Jcéiyes MAV-bérlakll.somat 
kb. 55 négyzetméteres lakásra. 1!:r
deklődnl a 143-510 telefonszámon. 

Elcserélném budapesti egy szo
ba összkomfortos, 31 négyzetmé
teres, földszinti MAV-bérlakáso
mat Budapesten a m., xvn., 
XVIlI. kerOJetben vagy vidéki ha

sonló, vagy másfél, kétszobás la
kásra. Cím: Szitás Ferenc, Bu
dapest vm.. Kőbánya u. 18. fszt. 
30. 

Elcserélném rá.kospalotal egy 
plusz két félszobás, telefonos, v. 
emeleti MAV-bérlakll.somat, a DéM 
pályaudvar környékén, egy szoba 
komfortos, személyzetis vagy na
gyobb garzonra. l!:rdeklődnl lehet 
a 697-803 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest I. kerület, 
A var utcai, 53 négyzetméteres, 2 
szobás komfortos, földszintes 
MAV-bérlakásomat hasonló kisebb 
vagy nagyobb tanácsi lakásra ak
tív vasutas dolgozóval, lehetőleg 
Budán. l!:rdeklődni a 658-364 tele
fonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Mozdonyf(Itő u. 1,5 szoba kom
fortos, kertes MAV-bérlakásomat 
hasonló komfortfokozatű, lehető
leg belvárosi tanácsi Iakisra. l!:r
dek!ődnl lehet 19 óra után a 641-
531 telefonszámon. 

összkomtortos, telefonos tanácsi r-------------

lakisomat (8 négyzetméteres er-
kéllyel) budapesti 2 plusz két fél
szobás összkomfortos vagy gázf(l
téses lakásra MA V-dolgozóval. Ta
nácsi, szövetkezett vagy OTP-tár
sashiz egyarint érdekel. Zöldöve
zet, kertes ház előnyben. l!:rdek
lődnl lehet napközben a 34-28 vagy 
228-487 telefonszámon. 

Elcserélném háromszobás kom
fortos kertvárosi MA V-bérlakiso
mat egy szoba hallos vagy más
fél szobis összkomfortos tanicsl 
lakisra Igényjogosult MAV-dolgo
zóval. l!:rdeklődni lehet este 6 óra 
után a 152-288 telefonszámon. 

Elc:serilném Bp.-Keletl pályaud
varral szemben levő komfortos, 
50 négyzetméteres MAV-bérlakiso
mat tanicsl fél.komtortos lakásra 
Budapest területén MAV-dolgozó
val. Erdeklődni a délutáni órák
ban a 330-884 telefonszimon. 

Elcserélném családi hiz jellegű 
kertes budapesti egy szoba, háló
fülkés, :is négyzetméteres MAV-

MA.GY AJl V ASUTA.1 
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Mit ad a szakszervezet 1 

Hus§onhatnaillió 

s�ociális célol.ra 
A közössé, pénzével gazdálkodni felelősségteljes feladai 

Szakszervezetünk minden 
évben költséggazdálkodási' ter
vet készít a következő évre, és 
évente megvizsgálja az előző 
évi költségvetési terv megva
lósítását. A pénzgazdálkodás 
mindig fontos szerepet játszott 
a szakszervezeti bizottságok 
életében is, hiszen ettől függ 
a dolgozók szociális segélyezé
sének mértéke. A szervezett
ség_ a tagdíjfizetés alakulása 
pontosan mutatja a választott 
testületek, tisztségviselők 
munkájának színvonalát is. 

Az a tény, hogy dolgozóink 
97,8 százaléka szakszervezeti 
tag és a tagdíjfizetési készség 
98,4 százalékos, bizonyítja, 
hogy szakszervezeti bizottsá
gaink megfelelnek a tagság ál
tal támasztott követelmények
nek. Az önként vállalt tagdíj
fizetés egyúttal az öntudat ki
fejezője, és azt is tükrözi, hogy 
tagságunk és a választott szer
vek között jó a munkakapcso
lat, kielégítő színvonalú az ér
dekképviseleti, érdekvédelmi 
tevékenység, a gondoskodás a 
tagságról. 

A múlt évi gazdálkodásról 
készült összesített mérleg ada
tai arra utalnak, hogy a neve
lőmunka, a szociális, kulturá
lis gondoskodás területein a 
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politikai és pénzügyi tevékeny
ség jó összhangja alakult ki. A 
rendelkezésre álló anyagi esz
közökből az alapszervezetek 
elmúlt esztendőben 26 350 OOO 

forintot fordítottak szociális 
célokra. Ezen belül 21 450 OOO 
forintot fizettek a szakszerve
zeti tagoknak segélyekre. A 
valamilyen címen segélyben 
részesültek száma 36 632, a tag
ság 20 százaléka. A segélyezési 
munka javult, bár az egy tag
ra eső szociális segély összegé
vel még nem lehetünk elége
dettek. 

A szakszervezeti mozgalom
nak fontos feladata a kultúra 
és a művelődés támogatása is. 
Szakszervezeti bizottságaink 
saját könyvtáraik fejlesztésére 
1 233 100 forintot, ismeretter
jesztésre, agitációs és propa
gandamunkára 928 700 forintot. 
klubjaik működtetésére 
2 482 500 forintot használtak 
fel. A tagdíjak jelentős hánya
da jutott tehát a tudást, a 
műveltséget gyarapító eszkö
zök beszerzésére. Különböző 
társadalmi ünnepekre (nyugdí
jas-búcsúztatók, gyermeknap, 
nőnap, fenyőünnep, stb.) 
6 407 OOO forintot használtak 
fel szakszervezeti bizottsá
gaink. 

A sportolási feltételek bizto
sítása is feladata a szakszer
vezetnek. Ilyen célra - első
sorban tömegsport rendezvé
nyekre - 1 380 700 forintot 
fordítottak. Minden szakszer
vezeti tagnak tisztában kell 
lenni azonban azzal, hogy nap
jainkban nehezebbek a gazdál
kodás körülményei, drágulnak 
a beszerzendő eszközök, anya
gok, egy-egy intézmény üzem
vitele, az üdülők fenntartása 
stb. A múlt évi gazdalkodá
sunk jól mutatja, hogy az 
eredményekért nemcsak töb
bet, hanem másként és mást is 
kell tenni, mint eddig. Rugal
masabban kell figyelembe ven
ni a tagság jelzéseit, igényeit, 
mind szociális, mind kulturá
lis és sportterületen egyaránt 
az anyagi eszközök felhaszná
lása során. 

Pénzügyi mérlegünk tükrö
zi, hogy a mozgalom gazdál
kodása tervszerű és takarékos. 
A befizetett tagdíjakat a tag
ság érdekében jó és hasznc,s 
célokra vették igénybe. A kö
zösség pénzével gazdálkodni 
felelősségteljes feladat, ezért a 
jó gazda gondosságávál kell 
arra ügyelni. hogy a felhaszná
lások mindig találkozzanak a 
tagság egyetértésével. 

Me-..etrendválto§ás 
Az idén május 29-én, O órá

tól lép életbe a MAV 1983/84. 
évi menetrendje, amely ko
rántsem azonos feltételek mel
lett készült, mint a korábbiak. 
Ezúttal figyelembe kellett ven
ni a menetjegyek árának eme
lését, a menetkedvezmények 
mérséklését és megszüntetését 
és ezek következményét. Jel
lemzővé vált a magasabb ran
gú vonatokról és kocsiosztály
ról az alacsonyabbra való át
áramlás, hogy csak egy példát 
említsünk. 

A naponta vonatra szálló 719 
ezer utas évi 262 milliós átlaga 
is 100 millióval kevesebb mint 
1974. évben volt. Természete
sen mindez nem csupán a tari
fa emelésének, hanem a ko
rábban lendületesen fejlődő 
közúti közlekedés térnyerésé
nek is kísérő következménye 
volt. 

Az utasforgailom, a belföldi
hez hasonlóan, nemzetkö� vi
szonylatban is csökkenő ten
denciát mutat. Ezért ehhez 
kellett a vonatok közlekedését 
is igazítani. 

Az Orient expressz Buda
pest-Dortmund közötti köz
vetlen kocsijárata, röv.idített 
útvonalon Budapest-Würz
burg között közlekedik, mely
hez a MAV Bécsig közlekedő 
étkezőkocsi-járata nyújt szol
gáltatást. 

A Maestral expressz nyáron, 
hetenként háromszor új fek
vőhelyes kocsit továbbít Buda
pest-Zágráb-Róma között. 

A nyári tengerparti turista
forgalomra jellemző, hogy az 
a főidényre korlátozódik és 
emiatt: az Adriatica expressz 
Budapesb-ffi.ijeka között: a 
Varsovia expressz Budapest-

Varsó között csak főidénylben 
k!Jzlekednek. 

A tapasztalatok szerint a 
bolgár tengerpart vonzása erő
södött, míg a román üdülők 
iránti igény mérséklődött. Kö
vetni kellett tehát az új uta
zási igényeket a menetrenddel 
is. Ennek megfelelően a Pan
nonia expressz várnai vonat
része zsúfoltságát, a Lipcse-
Bukarest közötti nyári vonat
pár mindkét irányú kihaszná
latlanságát fel kellett ismerni. 
Ezért a Pannonia várnai vo
natrésze megszűnt és a vonat 
egész éven át Berlin-Szófia 
között közlekedik változatlan 
menetrendben. Am a nyári fő
idényiben Berlin-Budapest
N egru-Voda-Kardam-'Vár
na között a Trakia expressz 
vonatpár ismét közlekedik. 

(Folytattúi az 5. oldalon) 

A tartalomból: 

Milyen a jó bizalmi? 
(2. oldal) 

A lelnóttoktatás tapasztalatai 
(3. oldal) 

Az új vonatszámozásról 
(4. oldal) 

.,. 

Nosztalgiavonat 

1983. MAJUS 16. 
(5. oldal) 

Kitüntetési ünnepség 
május I. alkalmából 

Május 1. alkalmából - áp
rilis 29-én, pénteken - szak
szervezeti tisztségviselők ki
tüntetésére került sor a vas
utas-szakszervezet székházá
ban. Ebből az alkalomból Sze
mők Béla, a központi vezető
ség titkára mondott ünnepi be
$zédet. Elöljáróban méltatta 
a munkásosztály legnagyobb 
nemzetközi ünnepének jelentő
ségét. Rámutatott: május else
je sajátos, a munka és az em
beri méltóság szülte ünnep, 
olyan nap, amelyet a munká
sok szerte a világon megünne
pelnek. 

A központi vezetőség titká
ra beszéde toválbbi részében 
elismeréssel szólt azokról a 
tisztségviselőkről, aktivisták
ról, akik a szakszervezeti moz
galomban végzett kiemelkedő 
munkájukkal rászolgáltak az 
elismerésre. 

Az ünnepi beszéd után Ko
szorús Ferenc főtitkár 75 tiszt
ségviselőnek, illetve aktivistá-

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a kitüntetéseket 

nak nyújtotta át a Szakszerve- tésben részesültek névsorát la
zeti Munkáért kitüntetés arany punk előző számában közöl
és ezüst fokozatát. (A kitünte- tük.) 

A vaaút áprillai szállítási teliesítménye 

10 n,lllió 399 ezer tonna áru 

és 19 n,illió 100 ezer utas 
Aprilisban a vasút 10 millió 

399 ezer tonna árut száUított. 
Ezzel áruszállítási tervét 100,9 
százalékra teljesítette. A több
letszál1í,tás al:iszolút értéke 96 
ezer tonna. Az áruszállítási 
teljesítményekre kedvezően 
hatott a nem kocsiigényes 
nemzetközi szállítások meg
élénkülése. Az importáru-ror
galom 9,5, a tranzit pedig 9,1 
száza:lékkal volt magasabb a 
tervezettnél. 

A belföldi áruszállításnál 
fordított a helyzet. A bázishoz 
viszonyítva 2, a tervhez képest 
0,4 százialék<>s volt a lemara
dás. Nagyobb mértékű 7,8, il
letve 8,1 százalékos volt a 
csmdrenés érték.e az export
forgalomban. 

A kocsiigényes (belföld'i, ex
port, átrakásos import és tran
zit) áruszállítást áprilisban a 
bázis.hoz képe.st 97 ,9 száza
lékra, a tervhez viszonyítva 
pedig 98,7 százalékra teljesí
tette a vasút. A kocsiigényes 
szállításon belül szénből 4,5 
százalékkal, kőből 0,4 száza
lékkal, cementből 1,6, cement-

Nosztalgiavonat 
Újszegedről 
Battonyára 

(Riport az s. oldalon) 

gyártmányokból 13 százalék
kal, téglából és cs�ből 26,5 
száilaléklal kevesellbet, míg ka
vicsból 7,7, mészből 9,8 és 
műtrágyából 10,6 százalékkal 
többet sz.áhlított a vasút. 

A záhonyi á,traikótérség for
galma a bázishoz viszonyítva 
a rakva belépett széles nyom
távú teherkocsikat alapul vé
ve 6,4 százalékkal emelkedett, 
az ezekben érkezett áruk 
mennyisége pedig 6,2 százalék
kal volt több, mint az elmúlt 
év hasonló időszakában. A 
ki-, illetve átrakás üteme meg
felelt az érkezésnek, melynek 
következtében a kirakatlan 
széles nyomtáivú raikott teher
kocsik napi átlagos mennyisé
ge 19,5 százalékkal csökkent. 

Az áruszállítás minőségi 
mutatóinak nagy része javult, 
A vonatfeloszlatások eseteinek 
száma például 57,8 százalék
kal, a gépre váiriás0,k sz.ám.a pe
dig 19,6 százalékkal csökkent. 

A teherkocsik időbeni ki
használása a bázishoz viszo
nyítva javult, a tervhez ké
pest viszont 4,2 százalékkal 
emelkedett. A statikus terhe
l.és is jobb, mint az előző év
ben volt. 

A korszerű tehervonati von-

tató járművek napi kihaszná
lása kedvezően alakult. A 
mozdonyok napi futásteljesít
ménye villlamoo mozdonydk 
esetében i,4 s2lá.zal�k!al, nagy 
teljesítményű dízelmozdonyok
náil. O,l "számlékikal, míg lk,if, 
teljesítményű dízelmozdonyok
nál 1,4 • százalékkal volt ma
gasalbb, · mint a bázisidős'Ztalk
ban. 

Becsült adatok szerint ápri
lisban 4 vasút 19 millió 100 
ezer utast szállított. Ezzel a 
bázishoz viszonyítva 88,4, a 
tervhez képest 99,5 százalékos 
teljesítést ért el. Az utaskilo
méter-teljesítmény várhatóan 
87,8, illetve 99,9 száw.lékosan 
afakul. 

A személyszállítás mmose
gét áprili&ban - a bázist ala
pul véve - k.ismérté'kű fejlődés 
jellemezte. A menetrendsze
rűség hálózati szinten a ta
valyival azonosan alakult, ám 
az egy késetten közlekedett 
személyszállító vonatra eső 
fajlagos késési idő 4,1 perccel 
csökkent . A legjelentősebb ja
vulás a nemzetközi expressz
vonatok esetében volt, ahol a 
fajlagos késési idő az elmúlt 
év ápriUsi 35,3 percről 28,7 
percre csökkent. 

Adó,,,vevő rádiói kaplak 

az oroszlányi vasutasok 
Az Oroszlányi Szénbányák 

Válla1atnál tavaly szemptern
ber óta megduplázták a ter
melt�st. Ez a;i,t jelenti, hogy 
vasúton a korábbi napi 3 ezer 
tonna !helyett 5-6 ezer tonnát 
kell továbbítani. Am a többlet
feladat elvégzése ma már lé
nyegesen !könnyebb, mint a 
kezdetben volt. 

Barossevich Jenő állomásfő
nök elmondta, hogy jaivasla
tára két pár kihasználatlan 
személyvonat közlekedését 
me,gszünitették, s már ez is 
nagymértékben csökkenti a 
zsúfoltságot. Tongori Imre vas
útigazgató utasítására adó
vevő rádióval látták el a tola
tómozdonyokat, a kocsirende
zőket. a váltókezelőket és a 

forgalmi szoJgálattevőket. Az 
ezzel kapcsolatos oktatás már 
megtörtént, a rádiós összeköt
tetést május 9-én megterem
tették. Ettől kezdve például 
egy kocsirenderonek 4-5 kilo
méterrel kevesebbet kell gya
logoilnia, mint azelőtt. A moz
donyok üzemanyag-takarékos
ságáról már nem is beszélve. 

Az oro�zlányi vasutasok 
most azt szeretnék elérni, hogy 
a felvételi épület mellett 80 
méterre lévő távhővezetéket 
lecsatlakoztassák és azzal fűt
sék az állomás épületeit. Ez
zel nemcsak energiát takarít
hatnának meg, hanem kényel
mesebbé. kulturáltabbá tennék 
munkahelyüket. 

S. R. 
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BENDDAGYO TUDOSITAS 

Milyen a jó bi§alnai � 
Nemzetközi élet 

Az NSZK-beli Wremenben tartotta ülését Látogatás a keled műszaki ko�siszolgálatnál 

egy évforduló ürügyén a vasutas szemináriumot előkészítő bizottság 
A köznapok krónikás.a elöl

járóban elnézést kér az alábbi. 
rendhagyó tudósításért; ki
vált azért, hogy - néhány 
mondat erejéig - saját sze
mélyét helyezi előtérbe. E 
mentegetődző bevezetés oka, 
hogy éppen ma húsz eszten
deje - 1963. május 16-án -
jelent meg a Magyar Vasutas
ban írott első Clikke. Két évti
zed nagy idő ugyan, de nem 
elég tekintélyes ahhoz, hogy 
holmi összegező visszatekin
tésre adjon módot, s arra 
késztesse a riportert: vegye 
számba, mi mindent látott
tapasztalt ezalatt (ami késik, 
nem múlik: megteszi majd a 

negyvenedik évfordulón. 
nyugdíjas tollforgatóként 
2003. május 16-án). Most oly
képpen emlékezik hogy oda 
látogat el ismét, ahol első al
kalommal járt: az egykori 
keleti műszaki kocsiszolgálat
hoz - mai néven: a Keleti 
Körzeti Vzemfőnökség műsza. 
ki kocsiszolgálati üzemegysé
gébe. S arra kíváncsi ma is, 
amire akkortájt volt: hogyan 
élnek-dolgoznak az ottaniak, s 
miként vélekednek a bizalmiak 
ma a bizalmi munkáról. 

Múlt és jelen 
Idézet két évtJizeddel 

rábbról: 
ko-

'!Ha�n ülünk az szb pará
nyi irodahelyiségében. Dél

után van, közeleg a műszak 
vége. 

:-- Hogy milyen a jó bizal
mi ? kérdez a kérdésre 
�ru�z János műhelybizottsági 
titkar. - Szerintem az a jó 
bizalmi, aki mindenkor élen 
jár a munkában, munkatársai 
ügyes-bajos dolgait nemcsak 
TI?eghallgatja és szükség ese
tén a kérfést továiblbítja, ha
nem sürgetés nélkül önként 
utánanéz, ne!hogy az' ügyinté
zés elakadjon valahol a bü
rokráda tekervényes útvesz
tőjében . . . A jó l:nzalmi kér
dezés nélkül i,s tudja, kinek 
milyen otthoni családi prob
lémája van. Harcol a munka
kerülők ellen és már a kezdet 
kezdetén nemet mond minden 
olyan kívánságra, amely tár
sadalmunk elfogadott szabá
lyaival el1entétes. 

A bizalmiak - Kuti István, 
Hajdú Lajos, Nyári Ferenc -
egyetértően bólogatnak. 

- A jó bizalmi a csoportjá
nak a munkában és a. politildai 
kérdésekben egyaránt vezetője 
- fűzi .hozzá az eLmondatokoz 
Baki Károly szb-titkár. 
Persze ez olyan feltétel, ame
lyeket - mi tagtadás - keve
sen képesek teljesíteni. Igaz, 
ez nem kis mértékben a szak
szervezeti bizottságoktól 
függ." 

Immár jelen ,időben. 
Hatan ülünk egy parányi 

irodahelyiségben. Délután 
van. közeleg a műszak vége. 

- Hogy milyen a jó biz..all-
mi? kérdez a kérdésre 

nem tudják a jelenlevők, 
hogy merre vetette sorsa (de 
remélik, hogy jó egészségnek 
örvend). 

A megsárgult lapkivágás 
kézről kézre jár: a jelenlévők 
közül •legrégebben 1954 
óta - itt dolgozó Steer Lé
nárd csoportvezető, s az el
múlt húsz eszitendőben érke
zettek: Zaránd György, ,a, mű
szaki kocsiszolgálat főnöke, 
Palkovics Géza vezető mér
nök, Berényi István, a kocsi
villamossági és karbantartó 
részleg vezetője, valamin,t 
Molnár István (aki egyben a 
körzeti üzemfönökség szb-el
nöke is; fog,lalkozásM tek,int
ve művezető) a párhuzamokat 
keresik. 

Mosolyt keltő megjegyzés: 
„A javítóműhelyben hosszú 
évek óta beesik az eső, köz
vetlenül a villanydarukra". 

- Ma is beesik az eső 
- mondja Berényi István 
-, csak nem a villanydaruk-
ra, mert azok már nincsenek 
itt ... Persze azóta történt iltt 
egy s más, így ,a tetőt sok 
mil1lió forintért k.icseréllték ... 
Miért esik be mégis? Mert a 
csavarokat ahe1yett, hogy be
csavairozták volna: kalapács
csal beverték. Ott folyik be a 
víz. Ahol nagyon csorog, ott 
magu,n.k sz.igeteltük körbe a 
hézagot. 

„Az alvázasok korábban 
kaptak bakancsot, de néhány 
éve ezt a juttatást elvették 
tőlünk. Az elmúlt kemény té
Len sokszor térdig süppedtem 
a hóban, a cipőm beázott ... " 

tották szem előtt, amikor 
1982 eLején átáHtak a 12/36 
órás munkarendre. Eleinte 
volltak ellenzői - maimár má
sok is örömest dolgoznának 
ekként. Merit igaz ugyan, hogy 
n,i,ncs kétnapos szabad hétvé
ge, de a hét minden második 
napja szabad, s ezt különösen 
a vidéken aakók értékelik. lgy 
több idő jut a ház köri.i!Li teen
dőkre. 

- Ennek a munkarendnék 
gazdasági ellőnye van. Ma 
egy-egy munkanapon, tizen
két óra alatt húsz-huszonkét 
kocsit tartunk karban. . . ko
rábban ugyanennyi kocsira 
nyolc óra jutott. Akkoritban a 
részlegvizsga két napot igé
nyellt, hiszen egyszerre vég
zett a műhely és a kocsivil
lamossági részleg. Ma a mű
helyben 15 óra 50-kor ér vé
get a műszak, majd este hatig 
a villanyszerelők elLvégezheitik 
a ,n,agyfeszwtségű próbáikat. A 
kocsi egy nappal hamarább 
kerül tehát forgalomba ... 
Megszerettük ezt a rendet, az 
esti programra is ju,t idő, ener
gia, s itt, a karban tartóknál l�
nyegében megszűnt a fluktua
ció. Igaz, a szakmunkások a 
többi részlegnél sem mozgo
lódnak an.nyJra, m�nt a beta
nított meg a segédmunkások. 

Átalakulóban 
a javítóműhely 
Legtöbben magukénak érzik 

A VII. nemi.etközi vasutas 
smkszervezeti szemanárdUlffiot 
előkészítő munkabizottság áp
rilis 26-27-én az NSZK-beli 
Wremenben tartotta soros ülé
sét. Az NSZK vasutassm,k
szervezete, IJÚnt a tanácsko
zás házigazdája a Bremeni 
Munkáskamara székházában 
látta vendégül 9 ország 15 

vasutasszalkszervezetének 
képviselőit. A tanácskozáson 
megfigyelői minőségben részt 
vettek a három nagy nemzet
kiözJi közlekedési szövetség kiill
döttei is. 

Szakszervezetünket Koszo
rus Ferenc főtitkár és dr. Fe
hérvári László elnökségi tag 
képviselte. A megbeszéléseken 
a delegációk áttekintették azo
kat a kérdéseket, amelyek az 
1984. április 9-13-a között Prá
gáb'ain meg,tartandó VII. nem
zeeközi vasutas szakszervezeti 
szeminárium napirendjén sze
repelnek. A küldöttek egyetér
tettek abban, hogy a világ sok 
országában végbemenő műsza
ki fejlődés és a gazdasági ne
hézségek társadalmi követel
ményei erősítik a vasutas
szakszervezeteknek azokat a 
törekvéseit, amelyek a vásár
lóerő megvédésére, a munka
idő csökkentésére és a mun
kavállalók foglalkoztatásának 
biztosítására irányulnak. 

A rendkívül aktív és széles 
körű vita után a küldöttek 
megegyeztek a témákban. Az 

eddigi hagyományoknak meg
felelően egy-egy téma kidol
gozására egy szocialista és egy 
nem szocialista ország vasutas
szakszervezete kapott megbí
zást a következők szerint: 

1. A gazdasági és műszaki 
változások következményei a 
vasutasok számára és a szak
szervezetek ellenstratégiája 
(Szovjetunió, Olaszország). 

2. A vasutasok szociális 
körülményei (NDK, Francia
ország). 

3. A Vasutasok szociális lé-
tesítményei (Csehszlovákia, 
NSZK). 

4. A nyugdíjasok ellátása, 
valamint a nyugdíjasokkal va
ló foglalkozás szakszervezeti 
f.eladatai (Magyarország, Ang
lia). 

A témafelelős országaik kül
döttei megegyeztek abban, 
hogy a határozatképes előter
jesztések kidolgozása érdeké
ben a jövő év febru.ár 14-16-a 
között Budapesten szerkesztő
bizottsági ülést tartanak. A 
tanácskozás befejezésekor, 
élénk vita után, a delegációk 
a következő elvi kérdéseket 
rögzítették: 

A munkabizottsági ülés 
résztvevői a felsorolt témák
ban szükségesnek tartják a 
vmrullassmk'szervezetek közötti 
széles körű tapasztalatcserét, 
közös javaslatok kidolgozását 
és együttműködést az általuk 
képviselt vasutasok érdeké-

ben, anélkül, hogy ez sértené 
az egyes szakszervezeteknek a 
különböző nemzetközi szerve
zetekhez való elkötelezettsé
gét. A mµnkacsoport ülésén 
és a szemináriumon résztve
vők együttműködésének elvi 
alapja az egymás belső ügyei
be való be nem avatkozás, a 
jogegyenlőség és a kölcsönös 
tisztelet. A már eddig is ezen 
az alapon megtartott szemi
náriumok: Budapesten, Moszk
vában, Frankfurt am Main
ban, Rómában, Berlinben 
(NDK), és Houffalizeban (Bel
gium) jó eredménnyel zárul
tak és elősegítették a vasutas
szakszervezetek nemzetközi 
együttműködését. 

A tanácskozás küldöttei ag
godalmukat fejezték ki az új 
fegyverkezési verseny miatt. 
Szükségesnek tartják, hogy a 

genfi tárgyalások eredménnyel 
záruljanak és ne kerüljön sor 
a középhatósugarú rakéták 
európai telepítésére. A politi
kai viták célja a világszerte 
ellenőrzött leszerelés és aktív 
békepolitika kell hogy legyen. 

A vasutasszaikszervezetek 
képviselői azon kívánságuk
nak adtak hangot, hogy a be
fejezéséhez közeledő madridi 
konferencia - hasonlóan az 
1975-ben megtartott helsinki 
konferenciához - Európa né
pei számára pozitív eredmény
nyel záruljon. 

Baranyai Zoltán 

- magukénak érezh,etik - az 
üzemeit, mert vaJlóban maguk
nak formálják. Miközben kör
bejárjuk az öreg csarno-

KINEVEZÉS A SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézetének 

kokat, korszerű műhelyek- A MÁV vezérigazgatója Pál 
be köszönünk be: ők ma- József anérnök-talllácsos.t 1983. � 
guk alakították olyanokká, s május elsejei hatállyal az épí

pályázati felhívása 
szerelték fel sokat tudó, nagy 
értékű műszerekkel. Haibár azt tési és pályafenntartási szak-
sem hallgatják el: a műszaki osztály vezetőjévé nevezte ki. 
korszerűsítéssel nem ta-rtott lé- A kinevezést követő beiktatá
pést a technikai fejlesztés - son jelen volt Urbán Lajos 
nem tellett rá elég a forintok- közlekedés- és postaügyi miből. De úgy vélekedlnek: ha 
a riporter nem a véletlen hoz- nisztériumi államtitkár és S.;_e-
ta „huszadlik évfordulóján" lá- mők Béla, a vasutas-szakszer-

A szakszervezeti mozgalom 
mindig nagy figyelmet fordí
tott a képzésre. a munkások 
szakszervezeti munkába való 
bevonására. A munkások és ál
talában a dolgozók vezetővé 
nevelésére. 'Ennek érdekében 
szerveződött az intézetben a 
munkáskáderképző tanfolyam. 

tog.atott volna el hozzájuk, ha- vezet központi vezetőségének Célja, hogy a fizikai mun-

valamint a szakszervezeti alap
ismereteket, melyről bizonyít
ványt kapnak. Az új ismeretek 
elsajátítás.a mehlett a itarnfo
lyam elősegíti a politikai-moz
ga�mi munkához szükséges 
készségelemek kialakítását, 
melyek a mozgalmi munka 
végzéséhez nélkülözhetetle
nek. 

Az alvázasok azóta me
gtnt kapnak bak.am.csot, de 
itöritént - és folyamatosan 
történik - egyéb is, hogy 
ne sü,ppedjenek térdig a 
hóba. A karibantartó- és ja
vítóvágányok mel-letti uta
kon, valamiltlt az alváz.asok 
munkaterületén hozzávetőleg 
ezer beton.lapot helyeztek el 
- társ.a.dai1mi munkában. Az 
ainyagot a budapesti igaz
gatóság adta., a „kiv:itelezők" 
pedig a szocialista brigádok 
tagjai, s többen ,mások is. Az 
alvázasok e gondja négy éve 
oldódott meg, a közlekedési 
utakon most is .el-elhelyeznek 
betonlapokat. 

nem az ősszell, vagy egy-két a titkára. kás, művezető vagy technikus 
év múlva - több újdonságot, munkakörben dolgozó - már A tanfolyammal kapcsolatos 
még korszerűbb műhelyeket Pál Józsefet egyetemi tanul- jelenleg is valamilyen társa- tudnivalók: 

- Szinte nem is lehet ösz- láthatna. Sok minden most van mányainalk ,befejezése után a dalmi funkciót betöltő (bizal-
szehasonlítani a két évtizeddel átalakulóbain. krisztinavárosi pályafenntartá- mi, főbizalmi, szb-tag, szocia- A tanfolyam helye:Balaton
ezelőtti állapotokat a maival - A személyszállítás évé- si főnőkségre helyezték sza- lista brigádvezető, KISZ-veze- füred, SZOT Oktatási Intézet. 
- legyiltlt Steer Lénárd. ben megnőttek a követelmé- kaszmérnöknek. Onnan a bu- tő stb), - a szakszervezeti A tanfolyam ideje: október 
- Akkortájt ha a tiz.edlik em- nyek, reflektorfénybe került dapesti vasútigazgatóság épí- munkához kedvet, elhivatott- 25.-március 20. Képzési idő: 
ber bement a -•hanyzóh.� a gazdálkodás ... s enniek fel- ságot érző munkások számára 5 hónap. Het1· tanulmányi· 1·doH .· c.w ._ tési és pályafenntartási osztá- 1 ,1 hát' már kiáilithatott: hová tételeit igyekszünk segítség- e me eti, politikai, gyakorlati 5 nap. Napi tanulmányi elfog-lyára került főelőadónak, maJ·d 1 t '·t Ké é t lett a meleg víz? Sokan pedig gel, meg önerőből is megte- a apo nyuJ son. pess egye laltság: 8 óra. 

• t 00- •·kbHl kod remten· a tervgazdasági és műszaki őket arra, hogy a szakszerveze-szm e v ro o mOISal - i. A ,tanfolyam alatt a hallga-
tak S h 1 k á fejlesztési osztály vezetésével ti mozgalomban különböző . . . o vanna m r a Munkájukat napról napra, tó vállalatától átlagbért kap. 
faszerkezetű vagonok? ön- külföldön és belföldön egya- bízták meg. 1978. j,únius l-től tisztségeket el tudjanak látni. 
hordós kocsiszekrények vál- ránt ,az utasok 1:líz- és tízezrei szaiko.s.ztály�vezetői kinevezé- A tanfolyam résztvevői fel- té��t��

folyami ellátás térí-
tották fel őket, amelyek nem minősítik. s.éig a K.PM államtitkári ti•t- dolgozzák a Marxista-Leni-
nyolcvan, hainem akár száz- Földes Tamás kárs.Sa.Sonak a vezetőJ·e vol"". . ta E 

Heti hazautazáshoz az 
b , , . ...,...... ·• ms sti Középiskola anyagát, u· tiko· ·1tse'get az · t · t b" t ·t negyven ikilométeres se esseg- m eze 1z os1 -

gel is közlekedhetnek ... és:------------------------------------------, ja. 
kö2llekednek is, ott ahol meg
felelő a pálya. Mi itt lassan 
üzemmé lettünk. Köszöntötték az édesanyákat Pályázati feltételek: 

- Munkásálllományú vagy 
közvetlen termelést irányító 
munkakör, 

Molnár István főbizalmi. a 

Megnőtte_k 
követelmények 

Anyák napja arkalmából maJus 28-án ün
nepi megemlékezést tartottak smkszerveze
tünk központjának nagytenm{föen, amelyre 
a MA V területén dol'gozó harrmindkét nagy
családos édesanyát hívták meg. 

dorné, a nőbizottság titkára mondott beszé
det, !köszöntve a szolgálati helyeken és a 
családban helytálló édesanyákat. Ezután a 
meghívottaknak összesen 38 ezer forint jutal
mat adtak át. A Népköztársaság úti általános 
iskola III/b. osztályának kisdobosai műsorra� 
és egy-egy szál szekfűvel kedveskedtek az 
édesanyáknak. 

- szakszervezetben vagy if
júsági mozgalomban szerzett 
tisztségviselői gyakorlat, - Mindenekelőtt ismerje a 

saját szakszervezeti feladatait, 
legyen tekintélye és képes le
gyen arra, hogy mozgósítsa 
csoportjá,nak tagjait. A gaz
dasági feladatokat éppúgy is
merje, mint a csoportvezető. 
Ennek feltétele persze, hogy 
a műszakvezetéstől ugyanazt 
a tájékwitatásit kapja és 
ugyanakkor, mi.nt a vele part
ner gazdasági vezető. tgy el
kerülhető, hogy egy-egy fela
datot másként értelmezzen a 
gazdasági, és másként a moo
galmi vezető. Ekkor képes 
naprakészen figyelemmel len
ni minden feladatra. Tenni
valói nem csekélyek, hiszen a 
létszámhelyzet is azt követeli, 
hogy a szociális détesítmémyek 
és a műhelyek karbantartá
sát, felújítását maguk a dol
gozók végezzék el. lgy előbb
re jutunk, mintha másokra 
várnánk. 

Sorsok, 
változások 

Visszatek:.intés 
cikkre. 

az 1963-as 

Baki Károly, Hajdú Lajos, 
Hrusz György és Kuti István 
időközben nyugdíjba vonul
tak, s csupán Nyári Ferencről 

- Az itt dolgozók számára 
nem unalmas a munka, mert 
nincs két egyforma hiba 
- szövi tovább e gondoil.at
menetet Mo!Jnár István. 
- Egy-egy UJ étkezőkocsi 
valóságos étterem, hűtő
szekrényekkel, konyhával, a 
hálókocsi igazi kis szálloda, s 
nekünk .iJtt mindenhez keld 
értenünk. Azok a kocsik ame
lyeket mi kanbaintartunk, há
rom-négy nap all,att bejárják 
Európát, s az itteniek, szakér
tellméről télll1ús�odn.ak 

Magasak a kövebelmémyek. 
Negyedévente tízezer kocsi 
fut ki tőlük küldföldre, s a 

terv szerint ezer kocsiból Leg
feljebb négy;nek szabad el
romlania. Vagyis ha negyven
nél több 11.'0mlik el - nincs 
prémiumuk. Am ha a tűrés
határon belül vannak, akkor 
sem intézik el egyetlen váll
rándítással a hibáit: kiderítik, 
hogy ki dolgozott hanyagul, s 
indokolt esetben a fegyelmi 
eljárás sem marad el. Hétszá
zan dolgoznak az üzemegy
ségnél - szinte nincs olyan 
ipari szakma a műszerésztől 
a kárpítosig, amelyet ne kép
viselnének .néhányan -, s ez 
a létszám a feladatok el!MA
sához éppen hogy elég. A kar
bantartók a tennivalókat tar-

Az ünnepséget Nagy Istvánné, a nóbizott
ság elnöke nyitotta meg, majd Prókay Sán-

A kisdobosok virággal köszöntik az édesanyákat 

• ! 

(Skoda László felv.) 

- 35 év alatti életkor, 
- mozgalmi iskolai képzés-

ben 1 hónapnál hosszabb idő
tartalommal nem vett részt. 

A pályázat módja: 

- A pályázatokat 1'983. jú
nius 30-ig kell benyújtani az 
illetékes iparág, ágazati szak
szervezeti központ szervezési 
és káderosztályára. 

- Személyi pályázatok be
nyújtása csak a vállalati szak
szervezeti bizottságon keresz
tül lehetséges. 

A pályázat tartalmazza: 

- önéletrajz, 

- káderkérdőív, 

- szb-javaslat, melyet a 
szakszervezeti bizalmi, az 
illetékes gazdasági vezető 
és a pártalapszervezet tit
kára támogatólag aláír. 

A pályázatokat a SZOT és 
az iparág, ágazati szakszerve
zetek illetékesei bírálják el. A 
döntésről augusztus közepéig 
értesítik a pályázókat. 

SZOT 
Balatonfüredi Oktatási 

Intézet Igazgatósága 
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EGY ORSZÁGOS KÍSÉRLET RÉSZEKÉNT 

A f elnőttol<tatás tapasztalatai Közművelődési osztály Győrben 
A húsztagú tanulócsoport 

felettébb vidám társaság, pe
dig ha jól bele gondolok nincs 
is igazán miért ividámkodniuk. 
Ahogy ők mondják: nyakig 
ülnek a gondban! Ha az 
üzemben, a szolgálati helyen 
elvégzik a munkát, otthon mo
sás, főzés, takarítás, varrás, 
vasalás, gyermeknevelés vár
ja őket. Igen, ezt ki kell hang
súlyozni, mert a húsz tanuló
ból tizennyolc nő. 

A Vasutasok Szakszervezete 
kulturális, agitációs, propagan
da- és sportosztálya tavaly 
március 29-én közoktatási 
munkabizottságot hozott létre, 
az állami felnőttoktatással 
kapcsolatos szélesebb körű, 
gyors információgyűjtés, tájé
koztatás és segítségadás céljá
ból. 

A bizottság megalakítását 
indokolttá tették az utóbbi 
évek tapasztalatai: folyamato
san csökken a nyolc osztállyal 
nem rendelkező vasutasok szá
ma, amely 1980-ban az össz
lészám 24 százaléka volt, ma 
megközelítően 20 százalék. 
Bár kétségtelen, hogy a csök
kenés legfőbb oka az idősko
rúak nyugállományba vonulá
sa, az eredményekben közre
játszanak a munkahelyi erőfe
szítések is. Altalában javult 
a 30 éven aluli fiatalok tanu
lási aránya, viszont csökkent 
a középiskolában vizsgázók 
száma. S bár a főiskolákon, 
egyetemeken az utóbbi két ok
tatási évben azonos számú 
hallgató volt, 1982-ben az év 
közbeni kimaradás nagyobb az 
előző évinél. Nem mutat vál
tozást az általános és középis
kolai üzemi kihelyezett tago
zatok száma sem. 

Felelősséggel 
Az oktatási jellemzők feltá

rásában a társadalmi bizottság 
tagjai felelősséggel és lelki
ismeretesen végezték munká
jukat. A márciusig eltelt egy 
esztendő alatt, 57 szolgála ti 
főnökségen, üzemben vizsgál
ták a feLnóttoktatás helyze
tét, az általános iskolai kép
zés munkahelyi tapasztalatait, 
a gazdasági és szakszervezeti 
vezetők, oktatá,si felelősölk 
együttműködését. 

Milyen témakörökre össz
pontosult a figyelem? 

Első helyen állt a központi 
oktatási határozatok helyi is
meretének, feldolgozásának 
vizsgálata, az általános iskolai 
képzéssel összefüggő munka
helyi eredmények és gondok 
feltárása, az általános és szak
mai képzés lehetőségeinek, 
gyakorlatának helyzetelemzé
se, a munkásszálláson lakók 
és gyesen levők tanulási 
igényeinek, körülményeinek 
megismerése. 

A bizottság jelzései, általá
nosítható következtetései, ta
nulságul szolgálnak. Minde
nekelőtt azzal, hogy erősíteni 
kell az oktatási agitációt és 
propagandát nemcsak a dolgo
zók, hanem sok helyütt a ve
zetők körében is. Néhány 
körzeti üzemfőnökség „esete" 
- korábbi aktivitása, s az 
idei passzivitása - jól példáz
za, hogy a munkahelyi veze
tők segiítsége nélkül nincs 
oktatási eredmény. 

Természetesen hosszadalmas 
lenne ecsetelni az okokat, 
amelyek „mentik" a közöm
bösséget. Nem vitatható, hogy 
a megváltozott gazdasági kö
vetelmények, átszervezések, 
létszámgondok nagy erőpróbát 
jelentenek minden területen. 
A vezetőknek azonban a jelen 
mellett, a jövőre is godolniok 
kell. Arra, hogy a mind ma
gasabb minőségi követelmé
nyeknek csak műveltebb, kép
zettebb emberekkel lehet 
megfelelni. Ahol az oktatási 
feladatokat háttérbe szorítják 
és sokadrangú kérdésként ke
zelik ott a vezető hamarosan 
saját kárán tapasztalja hogy 
nehezebben ért szót a dolgo
zókkal. 

Az oktatási munkában nem 
sokat segít az a körzeti üzem
főnökség sem, amely kigyűjti 
ugyan a hiányos iskolai vég
zettségűek névsorát s azt át
adja a művelődési intézmény
nek, a dolgozók meggyőzésé
ben, az oktatás megszervezé
sében azonban már nem vesz 
részt. Ezt a feladatot teljes 
egészében a művelődési intéz
ményre bízza. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a művelő
dési intézmény erőfeszítése -
a munkahely segítsége nélkül 
- kevésnek bizonyul. 

Helytelen módszer, ha a 
művelődési bizottság magára 
vállalja a felnőttokiaitás vaila
mennyi operatív feladatát. így 
óhatatlanul segíti a tétlenke
dőket, és nem jut ideje az ok
tatás munkahelyi jellemzőit 
feltáró, elemző munkára, a 
fejlesztési javaslatok kidolgo
zására. A közoktatási társa
dalmi bizottság tapaszta1atai 
szerint, néhány szolgálati 

főnökségen az üzemi művelő
dési bizottságra hárítják az ál
talános iskolai képzés minden 
munkahelyi tennivalóját. 

Kell az ösztönzés 
Ha az alapfokú oktatás agi

tációs munkájáról esik szó, 
közismert a legfőbb érvelés: 
azért hatástalan az agitáció, 
mert nincsenek megfelelő ösz
tönzők. Ez bizonyos mértékig 
igaz. Azonban csak erre hi
vatkozni, kényelmes megoldás. 
A sikertelen agitáció hátteré
ben rendszerint más is meg
húzódik. Az például, amelyet 
a bizottság egyik tagja mon
dott: a munkaügyes a felvé
telnél megkérdezi a dolgozó
tól, hogy van-e kedve tanulni 
és ezzel be is fejeződik az 
agitáció. A továbbiakban már 
nem foglalkoznak a dolgozó 
meggyőzésével. Sajnos az 
ilyen helyeken a bizalmiak 
sem vesznek részt a felvilágo
sító munkában. 

Köztudott, hogy a tanulás 
el'kölcsi és anyagi ösztönzőit a 
munkahelyi vezetőknek kell 
megteremteni. Szerencsére ez
zel kapcsolatban egyre több a 
kedvező tapasztalat. Jó példa
ként említhető a sátoraljaúj
helyi pályafenntartási főnök
ség, ahol a nyolc osztályt be
fejező dolgozókat 600 forint
tól 1000 forintig terjedő egy
szeri jutalomban részesítik. 
Ennek előzményeként a hiá
nyos iskolai végzettségű újfel
vételesekkel rögtön közlik: 
folytatniok kell tanulmányai
kat. Vizsgák után pedig lehe
tőség van szakmai tanfolya
mok elvégzésére is. A főnök
ség elsősorban gépkezelői tan
folyamot szervez, amely a 
sínfűrészgép kezeléséhez és a 
daru kiszolgálásához szüksé
ges. A tanfolyam befejezése
kor a szakmunkások 1 forint, 
a betanított munkások 50 fil
lér órabéremelést kapnak. A 
pályafenntartási főnökség te
rülete nagy kiterjedésű: Mis
kolctól Sátoraljaújhelyig, Sze
rencstől Hidasnémetiig terjed 
a vonalhálózat. A szétszórt 
munkaterület miatt a dolgo
zók oktatását nehéz megszer
vezni. Mégis: a sikeres agitá
ció és a megfelelő ösztönzők 
hatására, a helyileg szervezett 
tanfolyamokon közel kétszáz 
pályamunkás teH betanított
mum1l:á,s-vizsgát és csaknem 
százan lettek szakmunkások 
az utóbbi időben. 

A társadalmi bizottság mun
kahelyi látogatásai többszörö
sen hasznosak. Nemcsak 
gyűjtik a tapasztalatokat, és 
tanácsaikkal segítik az ellen
őrzött főnökség oktatási mun
káját, hanem az észlelt jó 
módszereket, saját területükön 
is alkalmazzák. A békéscsabai 
vasutas művelődési ház példá
ja nyomán így került sor 
Záhonyban is az intenzív ok
tatási forma beindítására, ahol 
márciusban 17 vasutas készült 

nek részt, darukezelői, daru
kötözői, kazánfűtői szakvizsgát 
szereznek. 

Szóra érdemes a Ferencvá
rosi Vasutas Művelődési Köz
pont kísérleti jellegű oktatási 
formája, amelyet először 
1980-ban indítottak, a Főváro
si Tanács, a Fővárosi Felnőtt
nevelési Stúdió, valamint a 
Budapesti Művelődési Központ 
közreműködésével és felügye
letével. Ebben a formában a 
tanárok nemcsak ismertetik 
az anyagot a hallgatókkal, ha
nem az egész napos együttlét 
lehetőséget biztosít a csopor
tos tanulásra is. A kikölcsö
nözhető magnetofonok és dia
nézők az otthoni felkészülést 
segítik. A fóliákra feldolgozott 
anyag pedig a vizuális tanulás 
legfontosabb eszköze. Miután 
a hallgatók egész nap a műve
lődési központban tartózkod
nak, a különböző programok 
- irodalmi estek, kiállítások, 
ismeretterjesztő előadások, él
ménybeszámolók - részesei is 
lehetnek. A vizsgák után o 
művelődési központ minden 
szolgálati vezetőnek beszámol 
a dolgozók tanulmányi ered

ményeiről. 
Az észrevételek nyomán, in

dokolt a gyermekgondozási se
gélyben részesülő dolgozó nők 
tanulásának figyelmesebb se
gítése is. A közoktatási bizott
ság tapasztalatai szerint, a 
munkaügyi nyilvántartás sok 
helyütt nem rögzíti azokat az 
adatokat, amelyek szüksége
sek a képzettségi szint meg
ismeréséhez, illetve a tovább
tanulás tervszerű ösztönzésé
hez. A kapcsolattartásban leg
inkább a munkahely kezdemé
nyez, ez azonban megreked a 
nőnap,i, gyermeknapi, Télapó
és névadó ünnepségeknél. A 
találkozásokat a munkahely 
nem használja fel az oktatási 
agitációra, illetve az ösztönzés 
csak néhány személyre irá
nyul. A fiatal anyák szerve
zett formában történő tanulá
sánál, legnagyobb gondként 
jelentkezik gyermekeik fel
ügyeletének ellátása. Néhány 
helyen ezt a problémát meg
oldják: a művelődési intéz
ményben szervezett kismama.
találkozók, programok idején, 
a szomszédos helyiségekben 
nyugdíjas pedagógusok. társa
dalmi aktivisták foalalkoznak 
a kicsinyekkel. Az ilyen fel
ügyelet azonban csak eseten
kénti és nem a tanulás idejé
re szervezett. 

A bizottság felmérései kiter
jedtek a munkásszállásokon 
lakók oktatási helyzetére is. 
Tanulságként megállapítható: 
javítani kell a szálláslakók 
szolgálati főnökségei, a szál
lásibizottság és a közeli műve
lődési intézmény együttműkö
dését, agitációs és propagandia
munkájá't a tanulási igények 
felkeltése, a kedvezőbb lehe
tőségek megteremtése érdeké
ben. 

Pálinkás Katalin 

Mégis vidámak. Van ebben 
valami szívmelengetően cso
dálatos. Legyen valaki tíz.-, 
húsz-, harminc- vagy éppen 
negyvenéves - ha beül az is
kolapadba - varázslatos mó
don gyermekké lesz újra; já
tékos kedvében, akarásában, 
cselekvési vágyában és persze 
apadhatalan kíváncsiságában. 

Győrött sokan vesznek részt 
az oktatásban - nők is, fér
fiak is. Annyira nagy és jó a 
tanulási kedv, hogy megérte a 
fáradozást: egy országos kísér- Orsós Kálmán és felesége öt gyermek mellett vállalta a tanu-
let részeként - szaknyelven lást 
szólva: blokkosított osztályt 
szerveztek. Közérthető nyel
ven: közművelődési osztályt. 
(Győrön kívül még Pécsett és 
Debrecenben folyik hasonló 
módszerrel felnőttoktatás.) 
Nekik ad otthont a „győri 
vasutas" azaz. a vasutas szak
szervezet Arany János Műve
lődési Háza. 

A közművelődési osztály lé
nyege: emelt szinten taníta1;i 
a tanterv és utasításban elo
írt tananyagat, ezen túl száz 
óra többletben a közműve15-
déssel foglalkoztak. Innen az 
elnevez.és: .. közművelődési 
osztály". Ez kifejezetten a 7. 
és 8. osztályosok részére szer
vezett oktatás. Azok része ter
mészetesen. akik ezen az „ 
emelt .szintű képzésen akar
nak részt venni. Önként vál
lalva a tobblettanulást. 

Az elmúlt négy esztendőben 
ie:en jó taoasz.ta1atoknt szerez
tek a képzésről mind a tanu
lók. mind a tanárok. Kovács 
József i-:kolaieaze:itó szerint 
ebbe az f'm�lt �zintű o-:zh'ilvba Tanulótársak az iskolapadban 
e<l<lie iobh�r::i ni"'< ielentlrez-
tek. Az 1982-fl�-a-: +an11lá-:i év az első, amikor a férfiak is 

szállingóznak. Kiderült ugyan
is, hogy a szabad idő okos, 
haszno,s eltöltése aroknak már 
kevésbé okoz gondot, a'kik eb
be az osz.tá1y'b'a járnak. 

Mit tanulnak? Társadalmi 
ismeretek cím.en magyar ire
dalma.t, nyelvtant, történelmet 
és földrajzot. A természeti is
meretek tárgykörön belü1 van 
a ma.tematika és fizika, a bio
lógia és kémia. Ezeket a tan
tárgyakat nem ebben a formá
bain és felfogásban ugyan, de 
minden felnőtt osztályban ta
nulják a diákok. A közműve
lődési osztály tagjai azonban 
nemcsalk hétfőn és szerdán 
járnak iskoláiba, hanem pénte

, ken is, és ekkor foglalkoznak 
a közművelődéssel - amiért 
rajonganak. 

A tanulást s�emléltetőeszkö
zök is segítik 

Miért? Azért, m ert sok szép
pel, újdonsággal találkoznak. 

Ezek között a munkásnők és 
férfiak között akadnak olya
nok., akik még sohasem voltak 
sZÍlnháxban, nem olvastak 
könyveket és azt sem tudták, 
hogy milyen egy képtár. 

Most tudjáik. A pedagógu
sok hozzáértéssel, megértő tü
relemmel, szeretettel magya
rázzák el nekik: mi a műve
lődés, mi a tudás, mit kell 
észrevenni a bennünket körül
vevő Viilágból azért, hogy éle
tünk job'b, boldogítóbb, telje
sebb Jegyen. 

A köz.művelődési osztályok a 
könyvek és a művészeti alko
tások segítségével bejárják a 
világot. Páriz.c;tól Leningrádig, 
Londontól Budapestig megis
merkedinek azokkal a szépsé
gekkel, amelyeket művészet
nek nevezünk. 

A közelebbi „tájakat" persze 
személyesen is fölkeresik. 

A Kisfia.ludy Károly Megyei 
Könyvtárnak rendszeres láto
gatói és ismerik Borsos Miklós 
munkáiit, a múzeumokat, 
Pannon.halma kincseit. Város
néző sétálrna járnak és megíz
lelik a költészetet még az ut
cán is - a szép barokk épü
letekben. Előadásokat hallgat
nak a versek szeretetéről, ér
tékéről, a kulturált egészség
ügyi szokásokról, megnézik, és 
me,gvitlatják a Kisfaludy Szín
ház előadásait, könyvé!Jrné
nyeikról beszélnek, kirándul
nak . . . frtékesen, hasznosan 
töltik idejüket és a bizonyít
vány, amit majd a nyár ele
jén kapnak elismerésként, 
nem akármilyen okmány 
lesz . . .  

Eddig elért jó eredményü
ket nemcsak a jó kísérletnek 
és a jó tanároknak köszönhe
tik. de a vasutas szakszerve
zetnek is, hiszen kényelmes, jó 
otthont és segítőtársakat kap
tak az Arany János Művelő
dési Házban. 

(Sindulár) 

a számadásra. Az 1982/83-as -----------------------------------------------------

tanévben, intenzív formában 
Békéscsabán ugyancsak 17 
vasutas tett sikeres vizsgát a 
nyolcadik osztály tananyagai
ból, a pécsi oktatási főnöksé
gen januárban 24-én fejezték 
be a 7., illetve 8. osztályt, a 
miskolci oktatási főnökségen 
pedig 20 vasutas kezdett 
ugyancsak 7. és 8. osztályos 
tanulmányokat. 

A számok nagysága önmagá
ban nem tükrözi azt az erőfe
szítést, amellyel az oktatási 
napokon hiányzó létszámot 
pótolni kell. Miután az inten
zív forma szolgálatmentesség 
nélkül nem alkalmazható, az 
eredmény elsősorban a mun
kahelyi vezetők jó hozzáállá
sát. segítő szándékát és csele
kedetét dicséri. De mutatja 
egyúttal a békéscsabai múve
lódési intézmény, a pécsi és a 
miskolci oktatási főnökségek 
vezetőinek szervezőkészségét, 
lelkes munkáját is. 

Kísérleti oktatás 
ZáhonY'ban jelentéírs a ma

gánvizsgázók száma is. A ma
gánvázsgák.at ötnapi 40 órás 
konzultáció előzi meg, amely
nek keretében szaktanárok, 
képzettebb szocialista brigád
tagok, értelmiségi dolgozók is 
konzulensek. Záhonyban is 
gy.a.korlat, hogy a dolgozókat 
az általános iskola befejezése 
után a tanulmányok folyta
tásár'a ösztönzik. Többen kü
lönböző tanfolyamokon vesz-

Bérleti hangverseny a Pesti Vigadóban 
Ferencsik János vez.ényelte a MÁV Szimfonikus Zenekart 

Beethoven kilenc sZJi.mfóniá
ja nemcsak életmŰJVének be
tetőzése, de a klaSBzikus zene
irodalom mindmáig felülmúl
hatatlan remeke. Ferencsik 
János pedig korunk egyik leg
kiválóbb tolmácsolója Beetho.. 
ven zenéjének. Ez.ért emelke
dik ki az. idei vas,utas bérle
tek, de az. egész. hazai kon
ce.rtsz.ezon programjából is az. 
április 29-,i ha11iJVe.rseny, 
amelynek !keretében a Buda
pesti MA V Szimfonikusok, Fe
rencsik János vei.ényletével 
Beetihoven 1. és III. szimfóniá
ját adták elő a Pesti Vigadó
ban. 

Ferencsik János évek, talán 
évtizedek óta nem állt s.z.im
fonikusaink élén, fgy - is.
merve rendki,vül magas, szín
vonalú zenei ,igényességét -
nehéz. fel-adat elé állította a 
z.eneka�t, amit még csak foko
zott az előadott művek széle
sebb köDben is.mert volta. 

Beethoven, szimfóniáinak leg
jellegzetesebb sajátosságuk az 
az alkotóművészi megoldás, 
amely a szimfóniák nemcsak 
formai, de belső tartalmi egy
ségét is szolgálja. Egy levelé
ben ő maga mondja: ,,Kompo
nálni úgy szoktam, hogy ha11-0-
szere.s zenémnél is mindig 

szemem előtt van az egész." 
A kilenc SZJimfónia magával 
ragadó dallamossága és bri
Jiáns han.gs,zerelése melleit ez 
az egységes stílus az., amelyet 
azóta sem múlt felül egyetlen 
hasonló zenemű sem. 

Beetihoven har.mincéves, ami

kor Bécsben első szimfóniiájá
nak nyilvános előadására sor 
kerül. A műivei formáit az ál
tala mindig na,gyra becsült 
elődeitől, Haydntól és Mozart
tól vette át, így nincs mit cso
dálni az.on,, hogy hatásuk az 
első szimfónián még erősen 
érződik. De maguk a gondola
tok és az.ok kidolgozás.a már 
.fel tétlen ül eredeti, beethoveni. 

Az. április 2.9-i hangverseny 
első fele - Ferencsik János 
jóvoltából - valóságos régi, 
bécsi hangulatot téremtett, a 
VLgadó �nte visszaváltoz.ott 
az. egykori Reduttá (Redut: a 
Vigadó koráibbi neve a mo
narchiiában). 

Ferencsik János derűs jó
kedvvel, arcán a megsz.okott 
mosollyal és mindig finoman 
elegáns mozdulatokkal vezé
nyelte a művel. Itt minden 
zenei frázisnak, gondolatnak 
meg volt a m3ga jelentősége, 
amit a karmester pontos be
intései és mindenre kiterjedő 

figyelme, alapos gondosooggal, 
gyönyörűen dolgoz.ott ki. Bee
thoven I. s.z.imfóniájának ilyen 
jellegzetes és színvonalas. 
meg,s.z.ólaltatására nem min
dennap kerül sor. 

Mennyivel más, volt a h3ng
verseny második része. Itt a 
derűt és a mosolyt a kemény
ség és határozottság, a hősies 
vagy még inkább a patetikus 
hangulat váltotta fel. Beetho
v.en III. szimfóniája - a köz.
ismert: eroica (hősi) szimfónia 
- a legna,gyobbak egyike a 
Beethoven-szimfóniák, de a 
nagyzenekari alkotások sorá
ban is. 

Ismeretes, hogy Beethoven 
ezt a szimfóniát Napóleon sz.á
márra írta és a hős, akiről Sll,Ól, 
eredetileg maga Napóleon volt. 
MLnt korának madd minden 
demokratikusan gondolkozó 
mŰJVésze, ő is példaképének 
tekintette Napóleont, aki nem 
t.ör a hataloonra (bár hallatlan 
energiája folytán csak a kar,ját 
kellene kinyújtania utána), ha
nem mint polgár, konzulként 
akarja szolgálni egyedül és ki
zárólag a nép javát. A mű ki
do"lgozása során Napóleon csá
szárrá koroináztatta magát, s 
ezzel a példakép leomlott Bee
thoven szemében. Amikor er-

ról tudomást szerzett a kész 
mű címlapját, a Napóleonnak 
szóló ajánlás&al letépte és ek
kor adta a szirrnfóniának a 
,,hősi" jelrot. 

Ferencsik János előadása a 
szimfónia személyektől és idő
től früg)getlen ünnepélyes, jelle
gét eme1te ki s ez.z.el a műnek 
örök érvényú dallamait, stílu
sát, érzeLmi mondanivalóit ál
Jította az előadás homlokteré
,be. Sdha túlzásokba nem me
nő, mértéktartó, mindtlg ha.tá
rozott és d'érd'iasan erőteljes 
vezénylése hallatlan lenyűgö
ző, szug,gesoztíiv hatást ért el a 
zenekar tagjainál csakúgy, 
mint a hallga.tóságnál. A MAV 
Szimfo-nikusok szinte szárnya
kat kaptak a karmester fárad
hatatlan lendületétől és ben
nünk - akik pas&z.ív rés.ztve
vői voltunk ennek a nagysze
rű produkciónak - a változa
tos érzelmek sokoldalú folya
matát indította el: a küz.de
lemtől, a gyászon át, az ujjon
gó lelkesedési,g. Az. önfeledt, 
hosszan tartó és. fels.i.abadult 
tapsvilhar ezeknek az. érzksek
nek önkéntelen feloldását és 
az. osztatlan elismerést jelen
tette. 

Egy sokái.g emlékezetes hang
,verseny nagy belső élményé
vel, Ferencsik János és a MAV 
Szimlfonikusok iránti még na
gyobb megbecsülésünk őszinte 
örömével hagyta el - a zömé
ben vasutas közönség - a 
Pesti Vigadó ragyogó termeit. 

Dr. Csillag Ferenc 
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A nemzetközi 

előírásoknak 

megfelelően 
a 

,. 

UJ 
Május 29-én, a menetrendváltozással egy időben, az UIC 

döntvényeknek és a nemzetközi előírásoknak megfelelő, új 
vonatszámozási rendszer lép életbe a MAV vonalain. A szaik
emberek szerint ez jelentős változásokat eredményez a vasút 
egész területén, minden szolgálati ágnál, kezdve a forgalom 
lebonyolításától az adatteldolgozásig. Jóllehet, hogy az új 
rendszer kidolgozását már két éve befejezték és a múlt év
ben népszerűsítése is elkezdődött, szerkesztőségünk szükséges
nek tartja, hogy lapunk olvasóit is tájékoztassuk. Kérdéseink
re E.gri István, az üzemviteli szakosztály vezetője válaszolt. 

- Mi indokolja az új vonat
számozási rendszer bevezeté
sét? 

- A MAV-nál különböző 
okok miatt eddig nem voltak 
meg az új rendszer bevezeté
sének az előfeltételei. Az 
utóbbi években azonban egy
re több nehézséget okozott a 
nemzetközi és belföldi forga
lomban a jelenlegi követel
mények szempontjából már el
avult, régi vonatszámozási 
rendszer fenntartása. Az em
lített nehézségek a vasútigaz
gatósági határok megváltozta
tásával tovább fokozódtak. 
Egy-egy igazgatóság hálózatán 
az azonos számcsoportú vona
tok több vonalon is előfordul
nak és egyes vonalakon a 
szám- + betűkombinációs vo
natszámmennyiség sem ele
gendő. 

Az elavult vonatszámozás 
gondokat okoz a különböző 
információs rendszerekben, a 
határállomásokon, a számító
gépes adatfeldolgozásban és 
több, más szakszolgálat mun
kájában. 

1- 29-ig 

30- 89-ic 

'20- 99-lg 

100-119-ig 

120-155-ig 

A vasútvonalak menetrendi 
számozásában történő változta
tásokat úgy alakítottuk ki, 
hogy a már megszokott, régi 
vonalszámok többségében ne 
legyen változás, de az új hely
zet mégis alkalmas legyen ar
ra, hogy a vasutasok az új vo
nalszámokat a földrajzi adott
ságokkal összefüggő, logikus 
rend szerint sajátíthassák el. 
A mintegy 100 vasútvonalból 
mindössze csak 15 vonal száma 
változott meg. 

A vasútföldrajzi adottságok 
és a vonatszámok közötti kö
vetkezetes összefüggés jelentő
sen megkönnyíti a végrehajtó 
szolgálatnál az ismeretanyag 
oktatását, megértését, ezen
kívül alapvetően elősegíti a 
sok információt igény.lő iköz
pon ti szolgálati dolgozók tájé
kozódását. 

- Melyek az új rendszer 
legfoniosabb sajáiosságai? 

- Az új vonatszámozáisi 
rendszer kezdőpontja, a f óvá
rosból kiinduló vonala.kan, vál
tozatlanul Budapest, más vo
natokon általában a Buda
pesthez közelebb eső állomás, 
ezért a páros és páratlan szá
mú vonatok több mint egy 
évszázada megszokott közleke
dési iránya május 29-e után 
sem változik. Megmarad az a 
történelmi MA V -,hagyomány 
is, amely a vonatszámmal azt 
is kifejezi, hogy a személyszál
lító vonat melyik időcsoport
ban közlekedik. 

A páros és páratlan szám
végződés jelentőségének meg
tartására két intézkedés tör
tént: 

1. A nemzetközi és belföldi 
személyszállító vonatok szá
mát, ha azok a rendszeres pá
ros, vagy páratlan számú 
iránnyal ellentétes irányban 
közlekednek, a vonatszám után 
az „IRANYSZAM" jelzi. Ebből 
adódik, hogy az új rendszer
ben megszűnik a nemzetközi 
vonatok kettős (nemzetközi + 
MA V szolgálati) számozása. 

A személyszállító vonatok 
„IRANYSZAM"-át ,a belföldi 
forgalomban is alkalmazzák. 
Az „IRANYSZAM"-mal ki
egészített vonatszám kiejtése 
.,373 kötőjel 2" sz. vonat. 

Az „IRANYSZAM"-okat a 
szolgálati menetrend ábrákon, 
könyvekben, menetigazolvá
nyokon minden esetben fel
tüntetik, de az utazóközönség 
tájékoztatására szolgáló Hiva
talos Menetrendben és más ki
adványokon - az eddigi gya
korlat szerint -. csak a vonat 
eredeti száma szerepel. 

2. A nemzetközi és belföldi 
tehervonatok közlekedési irá
nyának megváltozását (páros-

- Mi a helyzet a szomszé
dos vasutaknál? Hol tartanak 
a rendszer bevezetésével? 

- A szomszédos országok 
vasútjai közül a CSD, a JZ, 
az ÖBB már 1973-75 között 
bevezették az új vonatszámo
zást. Információink szerint a 
CFR egyelőre még nem tér 
át, a szovjet vasutak pedig a 
széles nyomtávú adottságok 
miatt, a jövőben sem tervezi 
az új rendszer bevezetését. 

- Milyen hatása van az új 
számozásnak a menetrendre? 

- A vonatszámozá&i rend
szer megváltozása és más vas
útüzemi, nyomdatechnikai 
okok miatt, az 1983/84. évi 
menetrendanyagban megvál
tozik egyes menetrendi me
zők, szolgálati menetrend
könyvek és ábrák számozása 
is. Néhány vonalat menet
rendi szempontból összevon
tunk és a vonalak számozását 
a földrajzi adottságoknak 
megfelelően alakítottuk ki a 
következők szerint: 

nyugati vonalcsoport 

dél-«iyugati vonalaioport 

észak-keleti vonalcsoport 

keleti vonalcsoport 

dél-keleti vonalcsoport 

róJ páraitianra, vagy páratlan
ról párosra) a vonatszám utol
só számjegyében számpárok fe
jezik ki. A nemzetközi teher
vonatok már 197 5. óta ilyen 
számozási Tend szerint közle
kednek a MAV vonalain. Az 
UJ menetrendben az összes 
nemzetközi és belföldi teher
vonat száma 5 sz.ámje.gyből áll. 

- Milyen alapvető eltérések 
vannak a régi és az új rend
szer között? 

- A régi rendszerben álta
lában a vonalakat számoz.ták 
és a több VOllalon közlekedő 
vonatokat vonalanként más
más számokkal jelölték. A vo
natok nemét a vonatszám 
utolsó előtti számjegye fejezte 
ki és a belföldi vonatszámok 
maximum négy számjegyűek 
voltak. A rendelkezésre álló 
számtartományok már évtize
dek óta nem voltak elegendők, 
ezért egyre több helyen kellett 
szám- + betűkombinációt a.l
kalmazni és elkerülhetetlen 
volt k,ülönböző vonalakon az 
azonos vonatszámok előfordu
lása. 

Az új rendszerben a szám
+ betűkombináció megszűnik, 
ezért a belföldi forgalomban 
is kö2Jlekednek öt számjegyű 
személyszállító és tehervona
tok. 

A személyszállító vonatok 
számozásában vonatnemek és 
közlekedési időszakok szerint, 
még további megkülönbözteté
sek vannak, meiyek között a 
legfontosabbak a következők: 

Egy és két számjegyűek: 
a különleges komfor;ttal köz
lekedő nemzetköz.i vonatok (pl. 
,,Puskin", ,,Tisza" Express) 

Három számjegyűek: a na
ponta közlekedő nemzetközi 
belföldi expressz és gyorsvona
tok. 

Nég11 számjegyűek: a nem 
naponta közlekedő nemzetkö
zi, belföldi expressz, gyors
vonatok és a naponta közle
kedő fővonali személyvonatok. 

őt számjegyűek: a nem na
ponta közlekedő fővonali sze
mély, mentesítő, nemzetközi 
és belföldi turista különvona
tok, valamint a mellékvonali 
személyvonatok. A nem na
ponta közlekedő mellékvonali 
személyvonatokat 50-69 vég
ződésű számokkal különbözte
tik meg. 

- Milyen Jelentősége van az 
új rendszerben a vonatszámo
zási körzeteknek és zónáknak? 

- A belföldi személyszállító 
és tehervonatok számozása 
szempontjából a vonalhálóza
tot ik.örzete'kre és zónálkra osz
tották. A vonatszámozási kör
zetek és zónák középpontja 
Budapest. A főváros-lkörnyéla 

, 

in életbe lép 
ozási rendsz r 

AKTUÁLIS PORTRÉ: 

A vizsgáló főkalauz 
A sz.egedi i,gazgatóság te

rületén tizenhat ·vú.wgáló 
főkalauz dolgozik, közülük 
az egyiket, Daczi SándoTt 
április 14-én a Munka Ér-

vonalakon a körzetek és zónák 
átfedik egymást. A körzet- és 
zónaszámok kifejeresre jutnak 
a vonatok számaiban. A na
ponta közlekedő fővonali sze
mélyszállító vonat első szám
jegye mindig megegyezik a 
körzet, vagy zóna számával. A 
több zónát érintő személyszál
lító vonat száma is jellegzetes. 
Miskolc-Szombathely között 
595. Szeged-Miskolc .között 
'151 sz. gyorsvonat közlekedik. 
A l\em naponta közlekedő fő
vonali személyszállító vonatok
nál a körzetet, vagy a zónát 
miinddg a másodtiJc .s1lálrn jel@, 
mert ezeknél a négy, va,gy öt 
számjegyű vonatoknál a vonat
szám elején álló 1-e.s, vagy 2-es 
fejezi ki azt, hogy a vonat nem 
naponta közlekedik. 

A mellékvonali személyvo
natok számában is a második 
szám fejezi ki a körzetet, vagy 
a zónát, mer.t ezek az 5 szám
jegyű számok a vonatszám ele
jén álló 3-assal utalnak a vo
natszám mellékvonali jelle
gére. 

A tehervonatok első szám
jegye .mindig megegyezik a 
zóna számával. A budapesti 
csomópontról induló, illetve 
oda érkező és rendezésre !ke
rülő tehervonatok második 
számjegye a rendező pályaud
var körzetszámát jelzi. 

- Milyen lehetőséget ad az 
új számozás a végrehajtó szol
gálatnak rugalmas, az adoU 
helyzethez legmegfelelőbben 
alkalmazkodó intézkedések
hez? 

- Az UJ vonatszámozási 
rendszer életbelépésétől osz
tott vonatok - közismerten II. 
római kettő másodrészek -
nem közlekedhetnek, mert a 
hazai számí,tógépek és más 
automatizálási eszközök leg
feljebb ötjegyű számok alkal
mazását teszik lehetővé. A régi 
vonatszámozási rendszerben a 
II. részek szükségszerű alkal
mazására mentesítő személy
szállító vonatok, rendkívüli 
szolgálati vonatok (mozdony, 
szerelvény, próba, mérő stb.) 
közlekedésekor volt szükség, 
mert ezeknek a vonatoknak 
gyakran változó viszonylatait, 
indulási, érkezési idejét gya
korlatilag nem lehet a menet
rendekben egy évre előre meg
határozni. 

Az új vonatszámozási rend
szerben több intézkedéssel sza
bályozták azoknak a vonatok

feltételek betartásával teljes 
értékűnek kell tekinteni és az 
így közlekedő vonatokat nem 
szabad a menetrend nélkül 
közlekedő vonatok csoportjába 
sorolni. Az operatív menet
rendek alkalmazása miatt, az 
új vonatszámozási rend életbe
léptetésével egyidejűleg már 
hatályba lépnek az 1984-ben 
életbelépő új F 2. sz. Forgalmi 
Utasítás 717, 734 és 737 sz. 
pontjai is, amelyek részlete
sen szabályozzák az operatív 
menetrendeket alkalmazó dol
gozók kötelességei.t. Az erre 
vonatkozó rendelkezéseket a 
MAV Értesítő 1983. évi 14. szá
mában közölte a MA V vezér
igazgatóság. 

- Hogyan ítéli meg az UJ 
rendszer gyakorlati alkalmazá
sának helyzetét? 

- Az UJ vonatszámozási 
rendszer bevezetésével és a 
rendkívüli vonatok operatív 
menetrendjének alkalmazásá
val évszázados hagyományok 
változnak meg a vasúti mun
kában, hogy átadják helyüket 
az új és a modern technika 
követelményeinek megfelelő 
rendszernek. 

- Az új rendszer ,többet 
nyújt a réginél, ugyanakkor 
logikus felépítése lexikális ta
nulás nélkül is könnyebben és 
maradandóbban elsajátítható. 
Természetesen számolni kell 
azzal, hogy a dolgozók egy 
része idegenkedik az újtól, ra
gaszkodik a megszokott régi, 
- általa már jól ismert -
adottságokhoz, figyelmen k<ívül 
hagyva a hálózati érdekeket, 
az adatfeldolgozás korszerűsí
tését stb. 

Türelmi időszakra van szük
ség az új vonatszámozás meg
szokásához, begyakorlásához. 
Ebben az átmeneti időszakban, 
a vonatforgirlom biztonságos 
és zökkenőmentes lebonyolítá
sa érdekében, a rendelkező ál
lomásokon fordítsanak külö
nös ig,ondot a vonatok teTV
szerll, pontos forgalomba he
lyezésére. A forgalmi szolgá
laittevők minden intézkedésük
nél (engedéiykérés, vágányút · 
beállítás elrendelése, vissza
jelentés stb.) a szomszéd állo
más által közölt vonatszámot 
minden esetben pontosan 
egyeztessék Le a szolgá1ati he
lyen lévő érvényes menetrend
jegyzék adataival. 

V. F. 

demTend bronz fokozatával 
1Jüntették ki. 

Dacz.i Sándort 1957-ben 
jelenlegi munkahelyén, a 
kiskunhalasi állomáson vet
ték fel vonat.rekezőnek. Két 
évig kezelőtehervonatokkal 
utazott, vo.It kirakó és, zár
fékezó, attól függően, ffil

kor mit kíván,t a szolgálat. 
1959-ben jegyvizs,gáló lett, 
ezt követően már csak sze
mély.vonatoko,n utazott. 
Munkáját .mindenkor pon
tosan, utasítá.s&rerűen vé
g�te. Természetesnek tar
totta, 'hogy a szolgálat ideje 
alatt a jelzéseket időben 
adja, a kocsikon elhelyez_ 
ze a zárlámpákat, az irány
táblákat, meggyőződjön a 
kocsik fűtéséről, világítá
sáról, segítse az Ultasokat a 
le- és lfelszál.lás,nál, a jegy
kezelés során pontos felvi-

. lágosítást adjon. Szorgal
mára, udivarias munkájára 
szolgálati vezetfü is felfi
gyeltek, minősítő vizsgát 
tetettek vele és 1976-'tól 
vizsgáló főkalauzzá léptet
ték eLő. 

.Feladata a jegyviz..s,gálók 
munikájának az ellenőrzése 
és segítése. Eseteniként, egy
egy időszakban, vagy vo
nalrészen brigádellenórzést 
is tartanak, nemcsak az 
igazgatóság területén, ha
nem ha kell, az ország más 
részeiben is. Szakmai okta
tásra Szegedre jár, az itt 
hallott díjszabási módos.í
tásokat, változásokat azon
nal átadja jegyvizsgáló kol
légáinak. 

- Amikor kezdtem a 
jegyvizsgálói munkát, ak
koT egy-egy vonaton né
gyen-öten is utaztunk -
mondja. - Most előfordul, 
hogy csak egy jegyrvizsgáló 
teljesít szolgálatot. Ezért 
nekünk nemcsak az ellen
őrzés a feladatunk, hanem 
segítenünk is kell ezt a 
munkát. Főleg a nemzetkö
zi vonatokon van erre szük
ség. Bár mi is kevesen va
gyunk. 

1Dacii Sándor jegyvizs
gálóként eltöltött évei alatt 
15 újfelvételest képezett kii, 
ivezette be őket e szép szak
ma minden részébe. Nem 
az ő hibája, hogy kö.ziülük 

ma többen más munkát vé
geznek. Felelooségteljes. 
szolgálata mellett mi1I1dig 
talált módot arra is, 1hogy 
társadalmi kötelezetts-égei
Illek is eleget tegyen. 1971-
16 között a vonatkísérők 
szocialista brigádjának ve
zetője, tíz éven át szakszer
vezeti bizalmijuk. 1971-től 
a kiskunhalasi szb tagja, 
volt sport- és ifjúsági fele
lős, ·információs felelős, je
Jenleg kultúnfelelős és, mű
ivészeti propagandista. Tag
ja a tszb kulturális, agitá
ciós és propaganda bizott
ságának, e mellett az üzem
főnökség és a tszb bizatmi 
kii,!,dötte. A halasi vasutas 
mű>velődési ház társadalmi 
vezetőségének, a vasutas 
bélyeggyűjtő kör vezetős,é
gének is tagja. 

Arra a kérdésre, hogy ho
gy,a,n fér Ö6SZe ez a sok tár
sadalmi munka a se.akvo
nali feladatokkal - így vá
Jasz.ol: 

- Az egyes állomásokon 
a tartózkodás idejét hasz
nálom fel arra, hogy be
szélgessek a dolgozókkal a 
terület kulturális munkájá
Tól. Ez.t örömmel teszem, 
hiszen itt lemérhetem, hogy 
mi mi'M.€nt kell még meg
valósítanunk a művelődés 
terüietén, hogyan lehet az 
emberek érdeklődését fel
kelteni. 

Daczi Sándor sokoldalú 
tevékenységéért korábban a 
Szakma Ifjú Mestere, a Ki
váló MunkáéTt kitiintet.ést 
is megkapta. A mostani ki
tüntetésében a vonatkJ&é
rók munkájának az elisme
rését is 1átja. Hiszen, mint 
vallja - csak közösen, a 
többi jegyvizsgálóval együtt 
tudniak eredményesen, meg
elégedésre dol,gozni. 

Gellért Jó7.Sef 

nak a közlekedését. ame1Yek .--------------- ---�--�----
---

--•�-�-
részére a rnenetrendábrákon 
meghatározott menetvonalak. 
előre nem készíthetők. 

A rendelkező állomások a 
Szolgálati Menetrendekben kö
zölteken kívül, mentesítő sze
mélyszállító vonatokat csak a 
naponta közlekedő, ;tehát há
rom, vagy négy számjegyű vo
natok előtt, vagy után helyez
hetnek forgalomba. Ezekben az 
esetekben a három számjegyű 
expTessz és gyorsvonatok szá
ma elé 10-es, a négy szám
jegyű személyvonatok száma 
elé 2-es számot kell írni. 
Amennyiben elkerülhetetlen 
esetben öt számjegyű fő-, vagy 
mellékvonali személyszállító 
vonat mentesítése válik szük
ségessé, a mentesítő vonatot a 
szolgálati menetrendben kö
zölt más alkalmas vonatszám
mal kell forgalomba helyezni. 

- A forgalmi utasításokban 
is lesznek váliozások? 

- Az új menetrendben és 
vonatszámozási rendszerben 
különleges inté2lkedések sza
báiyozzák a rendkívüli moz
dony, szerelvény, teher- és 
egyéb vonatok biztonságos 
közlekedését. Új fogalomként 
kerül alkalmazásra a Szolgá
lati Menetrend könyvek 6. táb
lázatában a „Rendkívüli vo
natok operativ menetrendje". 

A 6. táblázat a rendkívüli 
szolgálati vonatoknál (szerel
vény, mozdony, egyéb) max. 
40. 60 és 100 km sebesség
tartományok szerint megkü
lönböztetett vona.tszámcsopor
tokkal, a tehervonatoknál a 
vonalon jellemző egy sebességi 
csoporttal és az ott előforduló 
vonatszámcsoportokkal közli az 
összes menetrendi adatot az 
indulások, érkezések és itartóz
kodások kivételével. Ezeket az 
adatokat a for_galmi szolgálat
tevők a vonatok fontossági 
soTTendjének betartásával a 
mindenkori forgalmi hel11zet 
szerint operatfo intézkedéssel 
határozzák meg. Ebből adódik 
a forga,lom megneveT.élse: 
,,Operatfo menetrend". 

E-gy életpálya elismerése 
Beszélgetés Keller Pál Eötvös Loránd-díjas mérnök lőtanácsossal 

Az irodája ablakáni bera
gyog a tava.sz.i napsu.gék. A fa
lakon korszerű pályafenntar
tási gépek fotói. Ebben a kör
nyezetben dolgozik Keller Pál 
1983. évi Eötvös Loránd-díja
sa. 

Hanmincné.gy éve vasutas. 
Három év múlva megy nyug
díjba. 

- Ami.kor a Budapesti Mű
egye�en végeztem, a vasút
hoz kértem felvételemet. 
E)gyetemistaként nyan gya
korlatot is. a MAV-nál töltöt
tem. Elhatároztam, hogy elsa
játítom a hidászszakma min
den fortélyát. A háború utá!Il 
sok hidat kellett újjáépíteni. 
Első munknhelyem a MAV 
Hídépí,tő Vzema Vállalat volt, 
ahol építésvezetőként dolgoz
tam. Részem volt a 6-<>s szá
mú út-vasúti híd szerkezetei
nek provizórilkus munkáiban, 
a Ferencváros-Marhavásár
tér (ma is nagyforgalmú szol
gálati hely) aluljáró bővítésé
ben és a Lenin Kohászati Mű
vek rekonstrukcióit kísérő 
hídszerkezet tervezésében. 

Keller Pál nagy ambícióval 
dolgozott. 1953-<ban a MA V 
hídépítési főnökség anyagosz
tályvezet&.ie, majd főépítésve
zetője lett. Négy év múlva a 
hídosztályra, később az épí
tési és pályafenntartási szak
osztályra került. A szakosztá
lyon a gépesítéssel kapcsolatos 
berUházásokért felelt. 

- 1959-ben kevés korszerű 
gépünk volt - folytatja. - A 
kra.mpács, a szívlapát, az öt
ágú villa, a ki.tűző kereszt, a 
pályakocsi és a kézihajtány 
örökségként maradt ránk. A 

pálya.munkás élete gyötrelmes 
volt. A technológia is kezdet

leges. Sok múlott az előmun
kás szakértelmén, a munkás

A nagy01bb arányú techni
kai fejlesztés 1960-ban kezdő
dött. Egységes géptípusokat 
kellett beszerezni, és ennek 
alapján a technológiát is ki
dolgozták. A nehéz fizikai 
munkát egyre inkább kiswrí
tották a gépek. Meg kellett te
remteni a gépek javításának, 
karbantartásának feltételeit is. 
Olyan gépparkja lett a MA V
nak, amely már képes volt a 
korszerű pályák építésére, a 
biztonságos közlekedés megte
remtésére. 

- Sajnos ma már nagyon 
kevés a pályamunká$ a vasúton 
- mondja Keller Pál. 

várott és Apafán is. Budapes
ten, a Kőér utcában létrejött 
a géptelepfőnökség. Igyekez
tünk. az importgépeket és al
katrészeket hazaival pótolni. 
Ez most is fontos célkitűzése 
fónökségeinknek. A nagyérté
kű gépek kezelését, javítását 
hozzáértő fiatal sz,akember
gárda végzi. 

Az utasok napjainkban 
gyakran panaszkodnak, hogy 
késnek a vonatok. Ennek oka 
legtöbbsz.ör az ötvenes évek
ben elhanyagolt pályák kor
szerúsíbése, felújítása. Van mit 
pótolni, hiszen ma már köve
telmény a na{l!IDbb tengely
nyomásra és a 120 kilométeres 
sebességre alkalmas vonalak 
építése. Ezek építése viszont 
elképzel!hetetlen a forgalom 
korlátozása, (lassújelek) és a 
sebesség csökkentése nélkül. 

Keller Pál sza!bad idejének 
nagy részkt is munkájával, to
vábbképzéssel tölti, hiszen a 
jó szakembernek ismernie kell 
a technikai újdonságokat, a 
műszaki élet aktuális esemé
nyeit. Munkáját nemzetközileg 
is elismerik. összekötője pél
dául az OSZZSD pál11amunkát 
gépesítő szervezetének és részt 
vesz az VIC-ben és az ORE
ben e témával kapcsolatos 
vizsgálatokon. Német és angol 
nyelvtudása könnyíti a szak
irodalomban való eligazodást, 
tájékowdás.t. Korábban taní
tott a MAV Tis�tképzó Inté
zetben és a műszaki főiskolán 
is. 

Jelenleg a 6. szakosztály 
műszaki gazdasági tanácsadó
ja, és előadásokat tart a ml'.1-
szaki egyetemen és a KTE
nél. Az Eötvös Loránd-díj egy 
műszaki értelmiségi életpályá
jának méltó elismerése volt. 

A operatív menetrendet a csa.pat kondíciójá.n, 

A nagynrányú műszaki fej
lesztés ellenére is szükség van 
még rájuk, hiszen mindent 
nem tudunk gépesíteni. A fel
építmény-karbantartó géplán
cok nélkül már nehéz lenné 
elképzelni az építést, felújí
tást. Bővült a kisgéppark is. 
A felépítmény-1karbantartó 
gépláncok üzemeltetését, javí
tását a Jász.kíséri Építőgépja
vító Üzem végzi. De vain.ak 
korszerű gépállomások Cell
dömölkön, Szegeden, Dombó- Szabó Béla 
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Menetrendváltozás Százéves az Arad-Csanádi Egyesült Vasút 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Várhatóan ezek a menetren
di intézkedések megszüntetik 
a férőhely-elégtelenséget. A 
Trakia közlekedésével Lipcse
Budapest-Bukarest közötti 
nyári vonatpár megszűnt, he
lyette a Saxonia expressz nem
csak főidénybe, hanem egész 
évben közlekedik. 

Finomították a Mamaia exp
ressz menetrendjét is. Ezúttal 
Budapest-Zugló helyett Bu
dapest-Nyugati érintésével 
közlekedik. 

Mivel a Wiener-Walzer Bu
karest---Mangalia között nem 
közlekedik, jobb kihasználtsá
ga érdekében Budapest-Bé
késcsaba viszonylatban belföl
di utasok is utazhatnak azzal. 

Vajon a hazai közlekedés
ben is megtalálhatjuk-e a ked
vezőtlen tendenciákal ellensú
lyozó megoldásokat? A vála
szunk: igen! A korszerű me
netrend-szerkesztési elvek itt 
is érvényesültek. 

KECSKEMÉT 

Az ötnapos munkahét miatt 
bővítették a hétvégi összeköt
tetéseket, már kisebb városo
kat is bevontak a főváros kör
nyéki forgalom fejlesztésébe. 
Gazdaságos és hatékony a me
netrend! Alljon itt jellemzőül, 
hogy Budapest-Mosonmagya
róvár között az eljutási idő 65 
perccel csökkent! Javult Nagy. 
atád és Csurgó összeköttetése 
is a fővárossal. 

Noha a műszaki fejlesztés 
lehetőségei mérséklődtek a 
villamosítási program jelzi, 
hogy Budapest-Pusztasza
bolcs-Paks vonalra már új 
menetrend-szerkezetre volt 
szükség. 

Érzékenyebbek lettek az 
utasok! Változtak szokásaik. 
Am mindezt időben fel kellett 
tárni, ismerni. Mert ha korai 
egy vonat indulási ideje, akkor 
későbbre kell helyezni. Tanú
sítják ezt a Kaposvárról és Ba
járól Budapestre közlekedő 
gyorsvonatok esetei is. És ha 

egyes utasok drágállják a 
gyorsvonati menetdíjat, lehe
tővé kell tenni személyvonati 
cserét is. Mivel pedig gazdasá
gi érdekünk is, hogy a vonatok 
„kihasználtan" és ne üresen 
közlekedjenek, a gyorsokat 
több helyütt is megállítják pél
dául a Balatonnál. Nem köny
nyű feladat előtt állunk, mert 
a nyáron is átépülnek, meg
újulnak a pályák, folytatódik 
Kelenföld rekonstrukciója, Bu
dapest-Dunaújváros és Pusz
taszabolcs-Dombóvár között 
pedig a villamosítás. Ehhez 
„több variációs" menetrenddel 
készültek fel a szerkesztők. 

Rugalmasság reven javul 
Mátészalka, Nyíregyháza, Zá
hony elérésének lehetősége. A 
szallk.ai vonatok Budapest-
Nyugati pályaudvarról indul
nak. Más pé'ldák is az igényes
séget tükrözi:k. A szegedi ex
presszvonatok például Ceglé
den és Kiskunfélegyházán is 
megállnak. 

Sz. B. 

Nosztalgiavonat indul 
Újszegedről Battonyára 

Az. egykori Arad-Csanádi 
Egyesült Vasút építése 1881-
beru 'kez.dődött és 1883. május 
20-án adták át a köZJforgalom
nak a Mezóhegyes-Kiéte,gy
háza vonalrész.t, amellyel tel
jessé vált az. ACSEV hálózata. 
Elgondolkod-ta.tó, hogy száz 
évvel ezelőtt kez.detleges esz.
köwkkel két év al,att megépült 
egy 100 kilométeres vas.úti !Pá
lya. A munka gyors ütemére 
jellemző, hogy a Szeged-Ma
kó vonalrész.t már 1882-·ben 
átadták a forgalomnak. Makó
nak ez. volt a karácoonyi aján
déka. A Szegedi Na,pló 18812. 
december 30-án így ír.t ana.gy 
eseményről. 

,,A f öllro.szorúzott moz-
donnyal érkezett aőzöst belá.t
haba1'lan néptömeQ várta a asi
nos indóháznál. Amim.t a vo
nat befutott, föLharsantak az 
éljenek, durr0(1tak a ,tarackok, 
s két zenekair húzta a Rá.kóczi
ind.ulót." 

-

. 

Kiváló körzeti üzemf ő nökség 
Az Arad-Csanádi Egyesült 

Vasutak az.. első világ1háború 
előtti Magyarország közlekedé
s.ének számott.evő tényezője 
volt. Magyarországon elsőként 
itt vezették be a motoros üz.e.. 

A kecskeméti körzeti üzem
főnökség az elmúlt évi ered
mények alapján elnyerte a Ki
váló címet. A főnökség munká
járól. a gondokról és tervekről 
Gajda Mátyás szb-titkárral és 
Nagy Lászlóval, a küf ügy
viteli üzemfőnök helyettesével 
beszélgettünk. 

- Tavaly is sikerült teljesí
teni a személy- és áruszállítási 
tervünk�t. bár a személyi és 
tárgyi feltételek nem minden 
szolgálati helyen adottak 
mondja az szb-titkár. - A vo
nalainkon, 5,2 millió utas uta� 
zott az elmúlt esztendőben. A 

személyforgalom nagy részét 
a Lajosmizse-Kőbánya-Kis
pest állomások közötti hiva
tásforgalom adja. Naponta több 
ezren szállnak a hajnali mun
kásvonatokra, és utaznak a fő
városi vállalatokhoz. A menet
jegyek árának emelése sem 
szegte kedvét az ingázóknak. 
Sajnos a mi munkaerőhelyze
tünk sem javult. Egyre többen 
hagyják itt a vasutat, főleg a 
sok túlóra miatt. A pihenőna
pokat egyes munkakörökben 
ritkán tudjuk biztosítani. 

- Mit tehet ilyenkor a 
sza'kszervezet? 

- Az évi fluktuáció meg
haladja a 22 százalékot. Ezért 
minden erőnket arra összpon
tosítjuk, hogy az embereket 
meatartsuk. Sajnos a kilépők 
munkáját is el kell végezni, 
ezért a sok túlóra. Most, 
hogy zöld utat kapott a szer
ződéses foglalkoztatás, javult 
a helyzetünk. A túlóradíjnak 
megfelelő összegért végezhet-

nek etl olyan munkát, amire 
mun'kaidőben nem jutott idő. 

Kecskeméten azonban nem
csak a munkaerőgondok nyo
masztják a gazdasági és a 
szakszervezeti vezetőket. 

- Itt a gőzmozdonytól a dí
zelig szinte minden ,vontató 
járműtípus megtalálható 
mondja az üzemfőnök-helyet
tes. - Csak villanymozdo
nyunk nincs. Sajnos, a gépek 
músza.ki állapota nem a leg
jobb. Az M41-esek régiek. A 
szerelőknek és a lelkiismere
tes mozdonyvezetőknek kö
szönhető. hogy még üzemképe
sek. A kisebb javításokat a 
vezérek végzik el, hogy ne áll
jon hetekig a járműjavítóban 
egy�gy mozdony. Ilyen körül
mények között az áruszállítási 
tervteljesítés (110,1 százalék) 
még nagyobb sikernek szá
mít. Javult a személyvonatok 
(98,2-ről 98,3 százalékra) me
netrend szerinti közlekedése 
is. 

- Bács-Kiskun megyében 
termelik a mezőgazdasági áruk 
10-15 százalékát. A jó termés 
hatással van a szállítási telje
sítményekre? 

- Természetesen. Ennek kö
szönhető többek között, hogy 
a tervezett 900 ezer tonna áru 
helyett, majdnem egymi].liót 
szállítottunk tavaly. Velünk 
szállíttat többek között a 
kecskeméti és a nagykőrösi 
konzervgyár, valamint a ház
gyár is. Allomásaink közüI a 
legnagyobb teherforgalmat 
Kecskemét-Alsó bonyolítja le. 
Naponta negyvenöt iparmene
tük van. 

A kecskeméti körzeti üzem- met 1903-.ban, s ezzel az újítá
főnökség 1980-ban alakult. A suklkal az egész európai kon
megyényi területű átszervezés- tinensen rrnaigukihoz ria.g.adták ' 
nek azonban még akadn'ak el- az els&.éget. Trianon után 
lenzői is. a �aradt vonalsz.akas.w-

- Sokan a régi értelemben kon megalakult a Szeged
vett önállóság elvesztését ki- Csanádi Vasút RT., amelyet a 
fogásolják - jegyzi meg Gaj- MA V 1945 novemberében vett 
da Mátyás. - Pedig a kilf át üzemeltetésre. 

Beszállás! - sürgeti az utasokat a kalauz 

előnye éppen abban rejlik, Koszó János nyugalma,z,ott 
hogy ott döntenek, ahol fele- MÁV mérnök-főtanácsos, hite
lósek a végrehajtásért. Enél- les krónikás emlékezést írt a 
kül má.r elképzelhetetlen a centenáriumát ünneplő vasút
korszerű vasút. ról. A krónika így foJytatóoott 

Az elmúlt évi eredmények 1983. május 7-én. 
alapján nemcsa:k a körzeti Indulásra készen pöfékelt 
üzemfőnökség részesült ki- Új-Szeged állomáson a 377-es 
tüntetésben, hanem sok brigád soroza,tú gőzmozdony. Szuszo
is. A kdskunfélegyház.i Kos- gása belehangzott a vasutas, 
suth brigád például a Közle- fúvós:zeneka-r hangulatot keltő 
kedés, Posta és Hírközlés Ki- térzenéjébe. A nosztalgia
váló Brigádja címet nyerte el. vonat s.zemélyzete k,ora,beli öl
Két kollektíva a MAV Kiváló tözetben: kék zubbonyban, 
Brigádja lett. A főnökség dol- élló gaJlé.rral, csukaszürke nad
gozói azonban nemcsak a mun- rá.gban, tornyos csákóval és 
kaidőben álltak helyt. Tavaly ,fehér kesztyűvel inv.itálta az 
több ezer óra társadalmi mun- érdeklődőket az. utazásra. A 
kát végeztek. pénztárnál s,okan váltottak je-

A vasút teljesítménye nem- gyet a r.os.zta1Jgiavonatra és a 
csak dolgozóitól függ. Sok mú- díszes kiállítású rajzos menet
lik azon. hogy mennyit termel jegyet bizonyára kedves em
az ipar és a mezőgazdaság. A lékként fogják megőrizni. So
kecskeméti vasutasok szeret- kan ad-tak fel leveJet az 
nék megismételni az elmúlt ACSEV-emblémáival díszített 
évek kiváló teljesítményeit. ernlékborítékban, amelyet a 

- Persze az eredményesség c�ntenáriumi j_ub�_letllffii am
attól is függ, hogy stabilizáló- lé'ktvo�:ttal tovabbűtott a moz
dik-e a létszám. Már nagyon gópos. 
nehéz meggyőzni az embere- Felihar_gzott a .főkalauz. öblös 
ket. hogy vállalják a túlmun- hangja: 
kát. és törődjenek bele abba, - Beszállás! Jubileumi vo
hogy a szabadnapokat sem 'Mit indul Szőreg-Kis-Zombor 
tölthetik családjuk körében - -Makó-Mezóhegyes-Batto
mondotta befejezésül az szb- nyára! 
titkár. A különvonat a Rade2lKi-

Lakatos Mária induló pattogó ütemére 8 óra 

10 perckor kigördült az új
szegedi állomásról. 

Szőregen úttörők lepték el 
a vonatot és az utasoknak 
szegfűt nyújtottak át. Az egy
kori szalonikocsibfö felszolgáló 
asszonyok járták végig a ko
csikat és sós perecet kínáltak. 
Ma'kón a Himnusz hangjai 
mellett a város vezetői fogad
ták a nosztalgdavonatot és az 
utasokat. Egy úttörő kislány 
Petőfi: Vasúton című versét 
szavalta el, m'ajd Tóth Imre 
igazgatóhelyettes mondott em
lékbeszédet. Az ál1omás épü
letén elhelyezett emléktáblát 
dr

:_ 
Faragó István tanácsel

nok leplezte le. 
Az ünneplő utasok utazásu

k>at megszakítva zenés kísé
rettel vonultak végig Ma:kó 
utcáin. A József Attila Műve
lődési Otthonban megteikintet
ték a száz év történetéből ren
dezett vasúttörténeti kiálli
tást. A gazdag anyagot az 
üzemtörté-net lelli<es hívei az 
Erdei Ferenc szocialista bri
gád tagjai gyűjtötték össze. A 
sok korabeli fénykép, egyen
ruha, vasúti berendezés között 
láttunk egy olyan jegylyukiasz
tót is, amely a dátumot is je
lezte. Mészáros Pál mozdony
vezető sztahanovista oklevele 
is az em1ékek közié tartozik ő 
már 1920-.ban is ennél' a vas-

- Kérem a menetjegyeket! 

-------------------------------------------------- útnál szol,gált. 

Ajka állomás kulcsszerepben 
A gyorsvonatról leszállva 

Ajkán, elsőként a kerítés mel
lett magasodó öreg platán tör
.zsére szögezett tábla hívja fel 
a figyelmemet. ,,A fa alatt tar
tózkodni életveszélyes!" - ol
vasom a szöveget. Ugyan 
miért? - tűnődöm, hiszen 
közvetlen veszélynek a nyo
mát sem látom. 

- Ha egy kis szél fúj, kar
vastagságú ágak hullianalk le 
azért veszélyes - világosít fel 
egy vasutas. 

A forgalmi irodáiban sok 
dolga van most a szolgálatban 
lévő vasutasoknak. Munkájuk
ról Kovács László áUomásfő
nök tájékoztat. 

- Ajkán szovjet rendszerű 
biztosí tóberendez.és működik. 
A készülék jó, csak az üzemel
tetés körülményei okoznak 
gondot. A váqányok eliszapo
sodtak, esőzés alkalmával a 
szigetelések eláznak. Ilyenkor 
a berendezés akkor is foglal
tat jelez, ha üres a sínpár. A 

forgalmistáknak nagyon fi
gyelniük kell, mert könnyen 
lehet baleset. 

Ajkának kulcsszerepe 
van a veszprém-celldömölki 
vonal forgalmában - folytatja 
az állomásfőnök. - Sok az itt 
feloszlatott vonat. Naponta in
dítunk irár..vvOnatot Inotára. 
E7enkívül kiszol(Jálunk mé.1 
kilenc iparva.ganyt, ame:yek. 
kocsitorgalma szintén nagy. 
Hozzánk tartoz;k az úrkúti 
gazdasági vasút is, amely 

mangánércet szállít a bányától 
a felsőcsi.ngeri átrakóig. 

Ebben az éviben gondot oko
zott a mangánérc exportálása, 
mert a külföldi cégek lemond
ták a megrendelést. A Szov
jetunió hajlandó volt hatvan
ezer tonnát ártivenni, de ezt a 
mennyfiséget !két hónap alatt 
kellett határainkon túlra jut
tatni. A szocia!lista brigádok 
segítsége nélkül ez.t a felada
tot nem le'hetett volna teljesí
teni. 

- Meg kell említeni azt is, 
- folytatja az állomásfőnök 
-, hogy a kisvasút és a hozzá 
vezető nYOlc kilQIJléter hOS\Szú 
nornnál nyomközű iparvágány 
rossz terepviszonyok között 
épü1t. A huszonkét ezrelékes 
pálya veszélyessé teszi a köz
lekedést. A kisvasúton pedig a 
legalapvetőbb lnztomági fel
szerelések is hiá.nyoznaik. A 
vonatok kézifékezéssel gurul
naik a hegyoldalról. A brigá
dok összefogásával végül sike
rült két hónapon belül elszál
lítani az ércet. Többek között 
ezért is kaptuk a Kiváló 
üzemegysig cíttnet. 

- Milyen terveik vannak? 
- A legfontosabb felada-

tunk a jövőben a menetrend 
szerinti közlekedés javJtása. 
Lényeges javulás azonban 
csak a vonalkors.zerűsítés be
fejezése után várható. Sajnos 
a munkaerőhiány nálunk is 
gondot dkoz. 

Gerencsei Zoltán 

Debreceni pályafenntartók 

Elismerő oklevelet kaptak 
A pálya.fenntartási szakszol

gálat .mun'kaversenyében 1982-
ben a debreceni vasútigazga
tooág egységei bizonyultak a 
legőobbnak, és ezzel elnyerték 
a közlekedés- és postaügy,i 
miiniszter, valamint a Vasuta
sok Szakszervezete Elnők�ge 
eliS1merő okle-velét. 

A munka értékelésére és a 
kitüntetés átadására április 
20-án került sor Debrecenben, 
a Sza'kszervezetek Megyei 
Tanácsának székiházá:ban. Az 
ünnepségen részt vett Gulyás 
János, MA V vezéri�zgató
he'lyettes, Feleki Pál, a Vas
utasok Sza'ks:oorvezetének al
elnöke, Kulcsár József vasút
igazgató. valamint Nagy Sán
dor, az· MSZMP városi bizott
ságának képviselője. 

A vasútigazgat6ság pálya-

fenntartási sza'kszolgálata 
minden tervmutatóját teljesí
tette, ugyanakikor 3,5%-os 
csölokenést ért ez az üzem-, a 
fűtőanyag- és az energiiakölt
ségekben. Ja.vu'lt a vasúti pá
lyák forgalomlbiztonsá,ga, fe
lére csökkent a tárgyi balese
te'k száma. A műszalki muta
tók jaVlftásá!val sdkezer ton
na áru elszállitása vált lehe
tő;V'é - kisebb 'koc.síipalikkal. 
Az utazóközönséget érintő 
közvetlen eredmény az is, 
hogy közel 20 km hosszban 
sikerült emelni a pályasebes
séget, csökkenteni az állandó 
sebességkor Iá tozást. 

Az elismerő oklevelet Gu
lyás János ve?krigazgató
he'lyettes és Feleki Pál adta át 
a kdtüntete'tt szakszolgálat ve-
zetői-ne'k. Dobos Péter 

Szekszárdra került a vándorzászló 
1982-ben több mint kétszáz 

MAV-Volán komplexbri
gád vett részt a munkaver
senyben. A közelmúltban há
lózati szinten értékelték a két 
vállalat komplex brigádjainak 
munkáját, eredményeit. Ennek 
alapján Szekszárd állomás 
komplexbrigádja került az el
ső helyre. 

A szekszárdi komplexbri
gád elnyerte a MA V Vezér-

igazgatóság és a Volán Tröszt 
által erre a célra alapított ván
dorzászlót. A kollektíva tagjai 
személyenként 1500 forint ju
talmat kaptak. A versenyben 
oklevelet nyertek a zalaéger
szegi, a sátoraljaújhelyi és Be
rettyóújfalui állomások MAV
Volán komplexbrigádjai. 

s. a. 

Aztán továb'b indult útjá
ra az öreg vonat, aihdl e!Jha
ladt mindenütt érdeklődókifo
fadták a községekiből. Apát
fawán kendő1obogtatással üd
vözölték a helyi lakosok Az 
idős vasutas szeméből könny 
csordult ki amikor előtte ta
lán utoljá;a feltűnt a gőzös . 

A centenáa:iumi különvona
ton két csanádpalotai úttörő 
gyerek tiszteletjeggyel utazott. 
Ok a helyi hon.isnnereti szak
kör lelkes mun1katársai. A kró
niikás 'lcisdiákok számos vas
úttörténeti visszaemlékezá<;,t 
gyűjtöttek össze idős embe
rektől. A vonat utlas,a,ina'k fel
o·lvasták Halasi György ötödik 
osztályos úttörő színes fel
jegyzését. 

Mezőhegyesen nagy tömeg 
fog,adta a nosztalgiavonatot. 
Az áliJ.omáson vára'kozó'k kö
zöff ott volt Puja Frigyes 
kü1ügyminiszter, aki az ün
nepség alkalmából hazatért 
szű'kebb pátriájába. 

Az ünnepség keretéb.en itt 
is emléktáblát avattak. Meg
emlékeztek arról, hogy a sár
ba ragadt életet a vasiút emcl
te ki. hogy a mezőhegyesi 
gazdaság szívesen bocsátotta 
rendelkezésre területét és 200 
ezer forinttal já4't.ilt hozzá a 
költségekhez. Az utó'kor hálás 
tiszte'letét érdemlik ki az egy
kori vasútépítők, aki'k gyorsan 
fel.építették az Ail8.d Csanádi 
Egyesített Vasutat, amely a 
MAV-.ba beépülve ma is jól 
betölti fontos szerepét. 

A mezőhegyesi József Attila 
oktatási és művelődési köz
ponban nyitották meg a vas
utas képzőművészek kiállítá
sát, 

Mezőhegyes állomás felvételi 
épülete 

A jubileumi ünnepségen kd
emelkedő munkájukért és a 
vasúttörténet hagyományai
nak jeles ápolásáért kitünte
tést adtak át. Igazgatói dicsé
retben részesült Reisz József
né vontatási számadó Perla
ki János állO'lllás.főnök; és Ga
�si István váató'kezelő. Kirváló 
dolgozó kitüntetést kapott Vi
rág László vontatási főnök, és 
Reinhard József kocsivizsgáló. 

A jubileumi küfönvonat me
netrendje szerint, a régi ha
gyományok.hoz híven, ponto
san indult Battonya felé, ahol 
a centenáriumi ünnepségsoro
zat május 7-i programja be
fejeződött. 

A centenáriumi rendezvé
nyek Maikón és Mezőhegye
sen május 24-ig tartanak. 

Fogas Pál 
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Szocialista módon 

Arany után Kiváló Brigád 
A szeged-rókusi gépállomás 

Ságvári szocialista brigádja 
mögött 12 sikeres év áll. Egy
mást követően háromszor ka
pott aranykoszorús kitüntetést 
a brigád, és az 1982. évi ki
emelkedő tevékenységéért még 
előbbre lépett, MAV Kiváló 
Brigád kitüntetésben része
sült. 

Anyaggazdálkodók, üzemel
számolók és a munkaügy terü
letén dolgozók - 7 nő és kéf 
férfi - tartoznak ebbe a ki
lenctagú közösségbe. Vértesi 
Gyuláné brigádvezetőtől azt 
kérdeztük, hogy mi indította 
a szocialista brigád megala
kítására a gépállomás nődol
gozóit. 

- A szocialista brigádmoz
galomban mindenkinek helye 
van. Ez ösztönzött bennünket 
arra, hogy mi nők is alakít
sunk brigádot. A felisme
rés és a mi körülményeink 
azonban csak lehetőséget ad
tak a brigádalapításra. Elha
tározásunkat nekünk kellett 
tartalommal kitölteni, hogy 
életképesek maradhassunk. A 
mozgalom hármas jelszavát; 
a munkát, műveltséget és az 
emberséget komolyan vettük 
Szerződésünket évenként en
nek a hám1as jelszónak a je
gyében kötöttük meg és most 
öröm tölt el bennünket, hogy 

életrevalók maradtunk és 
megkaptuk a MÁV Kiváló 
Brigádja kitüntetést. 

Az anyagellátás mindenütt 
érzékeny terület. A brigád 
gondos a,nyag.készletgazdálko
dása hozzájárult a szentesi 
építési főnökség kedvező kész
letnorma ala'kulásához, amely 
a megszabással szemben csak 
92,6°10-os szintet ért el. Jelen
tős és elismert többletmun
kát végeztek, ami.kor a köz
ponti szertárnál a hónapokig 
tartó leltározási szünet miatt 
a brigád tagjai ellátták a 
mennyiségi és mmoseg1 
anyagátvételt is. Ezzel a mun
kájukkal biztosították az 
egyébként késedelmet szenve
dő határidős javítá'sok időbe
ni befejezését. Példás mun
kájukért igazgatói dicséretben 
részesültek. 

A brigád tagjai a decentra
lizált munkaügyi tevéktmysé
get a több mint 230 fős géoál
lomáson átlagon felüli munká
val végzik, ugyanez vonatko
zik a két üzemelszámolási dol
gozóra is, akikre nagy munka
köri terhelés hárul. 

A társszolgálati ágakkal 
való jó együttműködésért a 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség elismerését fejezte 
ki. 

A politikai és szakmai isme
retek szüntelen bővítése a kis 
kollektíva életétől elválasztha
tatlan. A rendezvények, a mű
vészeti események és kiállítá
sok látogatása életszükségle
tükké vált. A brigád csapata 
bejutott a munka és műveltség 
vasútigazgatósági döntőjébe. 
Na.gy érdeklődést tanusítanak 
a népművészet iránt. Leg
utóbb Rátkai Sándor papucs
készítő mesternél voltak, ahol 
a híres szegedi papucsok ké
szítését nézték végig. 

A Ságvári szocialista brigád 
nem önmagába forduló közös
ség. Számos rendezvény szer
vezői. A családi kötelezettség 
mellett, az elmúlt évben 253 
órát dolgoztak kommunista 
műszakban és egyéb társadal
mi munkán. A munkahelyi 
tisztasági verseny harmadik 
fol'dulójában megszerezték az 
első helyet. Valamennyien 
tagjai a Vöröskeresztnek, 
rendszeres véradásukkal segí
tik a rászorultakat. Nagy sze
retettel patronálják volt mun
katársaikat. a nyugdíjasokat. 
Vidámságukkal, kiegyensúlyo
zott életükkel hangulatos, köz
vetlen kapcsot teremtenek az 
egykori munkahely és nyugdí
jasai között. 

Fogas Pál 

Május elsején Szombotl,elyen 

Vasutasok a felvonulók élén 
Az idei maJus elsejei fel

vonulást a szombathelyi kör
zeti üzemfőnökség dolgozói 
nyitották meg. A vasi me
gyeszékhely tömegdemonstrá
ciójának az élére azért kerül
tek a vasutasok, mert 1982. évi 
munkájuk alapján megkapták 
a közlekedés- és postaügyi mi
niszter, valamint a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége által 
adomány,ozott Kiváló üzemfő
nökség kitüntető címet. 

A kitüntetés átadására ápri
lis 28-án, a szombathelyi vas
utasok Haladás Művelődési 
Házának nagytermében ren
dezett ünnepségen került sor. 
Ezen az ünneplő dolgozók, a 
vasútigazgatóság, a területi 
szakszervezeti bizottság, a 
párt- és tömegszervezetek és 
számos meghívott vállalat, in
tézmény képviselője mellett 
megjelent Gulyás János, a 
MA V vezérigazgató�helyettese 
és Dénes Sándor, a vasutas
szakszervezet szervezési és 'ká
derooztáilyia vezetője, az el
nökség tagja. 

Müller László üzemfőnök 
elmondotta, hogy az elmúlt 
évben nagy súlyt fektettek a 
szemé).yszállításra. Ennek 
eredményeként javult a me
netrendszerűség. Nem jelen
téktelen, hogy vonataik kül
ső és belső tisztasága, fűtése 
és világítása is megfelelő volt. 
Növelték az utastájékoztatás 
színvonalát. Az utasáramlás
nak megfelelően bátran kezde
ményezték a szerelvények ko-

Múlt és jelen találkozása 

csijainak a csökkentését vagy 
kiegészítését. 

- Az elszállított áru tekin
tetében rendkívül pozitív mér
leggel zártuk az évet - foly
ta1.ita Müller László. - Az éVi 
922 ezer tonnás tervet 15 szá
zalékkal teljesítettük túl és 
ezzel először értünk el 1 mil
lió tonnán felüli teljesítést. 

A fuvarszervezők, kereske
delmi dolgozók és a körzeti 
állomások dolgozói is kitettek 
magukért. A megnövekedett 
árumennyiséget 1909 vagonnal 
kevesebbel szállították el. A 
kocsikihasználási tervüket 106 
százalékra teljesítették. 

kében mellékfoglalkozású szer
ződéseket kötöttünk, saját 
munkakörben túlfoglalkozáso
kat engedélyeztünk. 72 vonta
tási dolgozót képeztünk át 
forgalmi szolgálatra. Jelenleg 
a gazdasági munkaközösségek 
megalakításán fáradozunk. 

A munka élenjárói a 69 bri
gádba tömörült 721 dolgzó 
volt. Számos társadalmi mun
kaakciót is kezdeményeztek 
ameLlett, hogy legtöbb segít
séget a saját munkaterületü
kön várták tőlük. A beadott 
újítások száma az előző évihez 
viszonyítva 4-gyel, az elfoga
dottaké 9-cel, a bevezetetteké 
5-tel emelkedett. Az újítások
ból származó megtakarítás 62 
ezer forinttal többet tett ki 
mint 1981-ben. 

Számos kezdeményezésükkel 
élenjárói voltak az anyag- és 
energiagazdálkodásnak is. 

A körzeti üzemfőnökséghez 
tartozó szolgálati helyek közül 
a szombathelyi forgalmi 
üzemegység, Porpác, Hegyfa
lu, Jánossomorja, Körmend', 

Kétműszakos munká.Jtatás
sal biztosították, hogy az 
M 62-es mozdonyok B 3-as ja
vítását a 15 napos átfutási 
norrnaidővel szemben 11 nap 
alatt elvégezték. A D 2-es ja
vításokat a 48 órás normaidő
vel szemben 20 óra elteltével 
már visszaadták a forgalom
nak. Az M 43-as dízel-vonta
tójárműveket a kihasználatlan 
éjszakai órákban javították. Sárvár és Répcelak állomások 

a kollektívája tűnt ki. Az üzemfőnök beszélt 
gondokról is: 

- üzemfőnökségünk 1982. 
évi átlagos Létszáma 2209 
volt. Ez 400-zal kevesebb a 
szükségesnél. Különösen ked
vezőtlen a létszámhelyzetünk 
a frekventált munkakörökben, 
a forgalmi utazóknál, a kocsi
rendezőknél, a sarusoknál, a 
tolatásvezetőknél és a vonat
vezetőknél. A megoldás érde-

Müller László röviden vá
zolta a biztosítóberendezési és 
fenntartási, és a szertárfőnök
ség dolgozóinak a munkáját 
is. ők a szombathelyi vasút
igazgató és a területi szakszer
vezeti bizottság tlenjáró szol
gálati hely kitüntetést kapták 
meg ez alkalommal. 

Sz. Jakab 

Vasúti örténet i kiállít ás Békéscsabán 
A terv és a megvalósulás, a 

változás és a változtatás, ha
gyományőrző, a múltat meg
tartó, átörökítő munka. Mind
ezek a békéscsabai vasúti 
csomópont és a körzeti üzem
főnökség tényleges és nyugdí
jas dolgozóira jellemzők. 
Azokra, akik az üzemfőnökség 
művelődési bizottságának fel
hívására résztvettek a vasutas 
múltat idéző írásos, képi és 
tárgyi dokumentumok, szelle
mi értékek gyűjtésében, fel
dolgozásában és az üzemtörté
neti kiállítás rendezésében. 

Szívszorongatók és egyben 
felemelók; a múlt századi ira
tok, vasutas újságok tartalmi 
és a fényképeken megjelenő 
arcok, az első és második vi
lágháború emlékei az újjáépí
tés, a vasutasok összefogásá
nak, összetartásának írásos 
képi, tárgyi és hangdokumen
tumai. 

A vasúttörténeti kiállítást 
április 29-én Annus István, a 
szegedi igazgatóság személyze
ti és munkaügyi osztályának 
vezetője, a munka ünnepe és 
a békéscsabai körzeti üzemfő
nökségnek a Kiváló cím elis
merő oklevél átadása alkalmá-

ból nyitotta meg a vasutas 
művelődési házban. 

Aki végigjárja a kiállító 
termet megismerkedhet az el
ső - a Szé,chenyi...,féle 
vasúti koncepcióval, mely 
tervben Békéscsaba helység 
csak szárnyvOt11alkén.t k!a;pcso
lódtik be az orsmgos V0Sút
vonal-hálózatba. Hogy nem 
így épült meg, az Békéscsaba 
megyeszékhellyé fejlődésének 
egyik alapja volt. Megismer
hetjük továbbá: a békéscsabai 
vasutasok munkásmozgalom
ban való részvételét, Zsebik 
Pál életútját, aki Landler Je
nő tanítványa volt 1919-ben. 

A vasutasokat már az első 
világháborúban felmentették 
a frontszolgálat alól, a II. vi
lágháborúból szóló felmentést 
pedig magyar és orosz szöve
gű irat is bizonyítja. 

Képen láthatjuk Mezőtúr ál
lomás vezetőit 1861-től, az 
egyenruhák változásait, Bé
késcsaba állomás felvételi 
épületének fényképeit 1906-tól, 
valamint az első vonat érke
zését megörökítő rajzot 1858-
ból. 

Az 1800-as évekből származó 
felügyeleti könyvek a hű bi
zonyítékai a vasúti fegyelem-

nek az ellenőrzéseknek. Az 
utasítások reprezentálják a 
vasúti szolgálat végrehajtásá
nak változásait és egyes ese
tekben változatlanságait. 

A mozdonyfűtói fatáska, a 
morze távíró, a rombadőlt ál
lomásépület a múlté, de nem 
szabad elfelejteni, őrzik a ké
pek az újságok, a tárgyak. A 
vasút .szeretetéről, a biztos 
jövedelem forrásról, a szol
gálatról valló kilencvenéves 
nyugdíjas vasutas hangját is 
megörökítette a hangszalag. 

Az összegyűjtött és átörökí
tett tárgyi, szellemi értékek 
újra élni fognak. Az üzemi 
művelődési bizottság a végle
ges anyagból á1landó és oktató 
jellegű vasúttörténeti kiállí
tást állít össze az üzemfőnök
ség oktatási központjában. 
Céljuk ezzel az, hogy megőriz
zék és egyben életre is kelt
sék a vasúttörténeti dokumen
tumokat, megismertesék a 
múlttal, a vasúti hagyomá
nyokkal az újfelvételes dolgo
zókat. hogy erőt, bíztatást me
ríthessenek és példaképet al
kothassanak önmaguknak, vá
lasztott pályájuk hivatássá vá
lásához. 

Zacharidesz Jánosné 

Negyvenegy éa, után 

A kereskedelmi oktató átadta a szolgálatot 
Orosháza állomáson ez év 

elején elkezdódött egy folya
mat. Két év alatt a vezetők 
téitbbsége, töibb évtizedes szol
gálat után nyugdíjba vonul. 
Helyükre fiatalok lépnek. A 
nyugdíjba vonulók sorát feb
ruár 28-án Dobrádi László fő
felügyelő, ikereskedeLmi oktató 
nyitotta meg. 

- Ez volt az utolsó nap, 
melyet tényLl.eges szolgálatban 
töltöttem. Na,gyon nehéz lett a 
szívem. Próbáltam magamban 
megfoga1m.azni a vasúti szol
gálatban eltöltött 41 évet. A 
bácsbokodi első napok, a há
ború, a fogság, az ott szerzett 
súlyos betegségem és újra a 
vasút, a forgalani és kereske
deLmi szolgálatban töltött na
gyon szép évek. 

Dobrádi László, a-ki Oroshá
za áillomáson kereken 20 esz
tendőn át a kereskedelmi ok
tatói munkakört töltötte be, 
nyugodtan, megfontoltan be-

Do brádi László 

szélt. Sokat do1gozott, a külön 
megbízatásokat is lelkiismere
tesen elvégezte. Oktató-nevelő 
munkája meUett ő volt a pol
gári védelmi törzsparancsnok 
és a munkavédeLmi megbízott 
is. Hófehér ihaja, megjelenése 
tisztel.etet követelt. 

Orosházára 1946 novembe
rében helyezték. Dolgozott a 
fo.rga1mi és lkereskede1mi szak
szo1gálat minden munkaköré
ben a forgalmi szolgálatteivőtől 
az állomásfónökig. Felnevelt 
két vasutas nemzedéket, vala
mennyien hivatásukat szerető 
vasutasokk.á ,váltak. 

- Nyugodtam,, megelégedet
ten megyek nyugdíjba -
mondja. - Úgy érzem, elvé
geztem feladatomat. Bízom ab
ban, hQgy utódom is eredmé
nyesen ,folytatja azt, amit én 
elkezdtem. Tudom, Jutka al
kal:rnas erre a beosztásra és ez 
en.gem boldoggá tesz. 

Laci bácsi sza,yait Jutka, azaz 
Tóth Róbertné intéző, ak,i a 
kereskedelani oktatói munkát 
áuvette, m�atottan /hallgatta. 
A lfiatalass.zony, három gyer
mek édesanYlia, Szegeden a 
Va.sútfo:ngalani Technikumban 
érettségizett 1965-lben., a1kkor 
még Zsótér Judiit néven ismer
ték. Dolgozott forgalmi szolgá
lattevői, személyp,6nztáTosi és 
üzemgazd,asági ügydnrezői 
munkakörökben. Oktatói k1ne
vezése előtt árupénztárO&ként 
tel(jesített szo1gálatot. 

A munk.a és a csa1á,d mellett 
mindig v.o1t .id�e a közooségi 
teivékenységre is. A keresk.e
delani szocialista brigád tagja
ként állandó résztJvevője volt 
a köz.művelődési vetélkedők
nek. Érdeklődése a NiJág dol
gairól széles ská,lán mozog. A 
szaklma szeretete, a szkpirodal
mi köeyvek olvasása, a művé
szetek kán ti vonzódás.a segítet-

Tóth Róbertné 

te az eredmények elérésében. 
Munkatársai ds bíztak felké
szültségében, táxgyal.ó és elő
adókész.ségében, amikor meg
választották szakszervezeti bi
zalmi vá. 

- A bizalom, az hogy mun
katársaim támogatá.sát ma
gam mögötit ,tudom, erőt ad az 
újabb feladatok megoldásá
hoz. Ez a segí�, továbbá ve
zetőian figye1messége és Laci 
bácsi gondoskodása sokat je
lent számomra. Csak így lehet 
az, hogy a család mellett a 
munkában is többet válLalhat
tam, hiszen a mu11,kám a hi
vatásom. Az oktatás meg kü
lönösen nehéz, de sz® és meg
tisztelő feLadat. Szeretném 
folytatni azt, a.mit elódedm el
kezdtetk. 

Jutka nsillogó szemmel, ha
tározottan beszélt, teli tervek
kel., elk®zelésekkel. 

z. J. 

FELVÉTEL Nyugdíjasok fóruma 

a munkavédelmi szakképzés 

középfokú szakképesítő tagozatára 

A nagykanizsad nyugdíjas
alapszervezet ápr,ilis 27-én fó
rumot rendezett a vasutasok 
Kodály Zoltán Művelődési 
Házában. A nyugdíjasok kér
déseire Tóth Györgyné dr., a 
MAV Nyugdíj Hivatal veze
tője, Cse.sznyák Józsefné, 
a MA V Nyugdíj Hivatal in
formációs irodájának vezetője 
és Kukovicza Arpád, a KV 
nyugdíjas szakbizottságának 
titkára válaszolt. 

A középfokú munkavédelmi 
szakképzés levelező rendszerű 
oktatás formájában történik. 
Felvételre jelentkezhetnek 
azok a továbbtanuló dolgozók, 
akik szakközépiskolai vagy 
gimnáziumi érettségi bizonyít
vánnyal és legalább kétéves 
munikahelyi munkavédelmi 
szakmai gyakorlattal rendel
keznek. 

A középfokú munkavédelmi 
szakképesít.és célja, hogy ;i 

felsőfokú munkavédelmi szak
képesítéshez nem kötött mun
kavédelmi munkakörök betöl
tésére megfelelően képzett 
s2Jakemberek álljanak rendel
kezésre. 

A képzési célnak és foknak 
megfelelően a szakemberek 
11:unkavédelmi, társadalmi, jo
gi, szervezési, munkabiz.tonsági 
ismereteket és gyakorlati al
kalmazási készséget sajátíta
nak el. 

A középfokú munkavédelmi 
szakképzés tanulmányi ideje 
két év, évenként közel 300 el
méleti, illetve gyakorlati tnn
órával, összesen 600 tanóra ke
retben. A középfokú műszaki 
szakképesítéssel rendelkező 
dolgozóknak csak a második 
év elvégzése szükséges. 

A képzésben részt vevő hall
gatók a tanult tantárgyakból 
gyakorlati vizsgára kötelezet
tek és csak az előírt vizsgák 
eredményes letétele jogosít fel 
az intézet állami vizsgáztató 
bizottsága előtti középfokú 
munkavédelmi szakképes;tő 
vizsga letételére. 

illetve az 1. § szerint tanulói 
kedvezmények illetik meg. 

Jelentkezési lap és a tájé
koztató beszerez.illető az inté
zetJben (Budapest V., Guszev u. 

12. 1368. Pft, 200.) a szakmai 
sza1kszervezetek és a szakszer
vezetek megyei tanácsai mun
kavédelmi osztályain, továbbá 
a következő kihelyezett tago
zatokon: 

„Fáy András" Közlekedés 
Gépészeti Szakközépiskola Bu
dapest, IX., Mester u. 60. 1095. 

„Mayer Lajos" Vízügyi 
Szakközépiskola Győr, Bá.cs.li 
u. 55. 9062. 

,,Mechwart AndTás" Gépé
szeti Szakközépiskola Debre
cen, Sziéohenyj u. 58. 4027. 

,,GáJbor Aron" Kohó- és Ön
tóipar.i Szaikfközépiskooa Mis
kolc, Bólya út 10. 3520. 

,,Zipernovszky Károly" Gé-
pészeti. Szakközépiskola P�s. 
48-as tér 3. 7601. 

„Latinka Sándor" Gépészeti 
Szakközépiskola Szo.m.ba'1lhely, 
Rohonczi út 1. 9701. 

A jelentkezési laPot a szük
séges mellékletekkel és egy sa
ját névre cÍimzett, bélyeggel el
látott középméretű borítékot 
1983. június 15-ig az intézet
hez, vagy a felsorolt sz.ak.kö
zépislkolákhoz lehet postán 
megküldeni. 

A felJvételról - a felvételi 
bizottság javaslata alapján -
az intézet igazgatója dönt. Az 
elutasítást ,tartalmazó határo
zat ellen 15 napon belül felle
bezésse1 lehet élni a SZOT 
munkavédelmi osztály vezető
jéhez. 

A fórum után a fővárosi 
művészek adtak műsort, Zen
tai Anna, Aradszky László és 
Nánási Lajos közzremúködésé
vel. A műsort vacsorával egy
bekötött zenés szórakozás kö
vette. 

Kommunista 

műszak 
A székesfehérvári körzeti 

ii.zemfónökségen április 11. és 
,15. között kommunista műsza
kot szerveztek, amelyen mint
egy ötszázan vettek részt. A 
brigádok többek között sze
irnélykocsikat tisztítottak, a 
teherpályaudvaron összetaka
rították a vagonokból kihullott 
árut. A kocsijavító műhelyben 
a teherkocsik részlegvizsgáit 
végezték. 

Pusztaszabolcson és a velen
cei-tavi állomásokon is csatla
koztak a műszakhoz a vasuta
sok. Parkosítottak, takarítot
tak, elvégezték a legsürget8bb 
teendőket a szolgáláti helye
ken. 

Az oktatással vizsgáztatással, 
a tankönyvekkel és egyéb ok_,--------------------------

tatási segédletekkel kapcsola
tos költségek, önköltséges el
számolási rendszerben, a to
vábbtanuló dolgozót tenhelik, 
illetve azokat - külön jogsza
bály rendel-kezései szerint - a 
munkáltató átvállalhatja. 
l!Jvenkénti tandíj előrelátható
lag 3000 Ft, a képesítő vizsgá
val kapcsolatos költség kb. 
500 Ft. 

A Munka.védelmi Tovább
képző Intézet középfokú képe
sítő tagozatán résztvevő tr1-
vábbképzésben résztvevő to
vábbtanuló dolgozókat a 
6 '1981. (XII. 29.) ABMH sz. 
rendetkezésre 20. § és a 21. §, 

Maiális a Csanyik-völgyben 
A miskolci körzeti üzemfőnökségen is gaz.dag, szórakoz

tató műsoro}Qkal ünnepelték meg május 1-ét. Az ünnepségso

rozat áptilis 28-án kezdődött. Az új szociá1is és okta'tási köz

pontban Vincze Károly, a KOF smk.szervezeti bizottságának 
titkára monddtt be.5zédet, majd Gávay Pál üzemfőnök és Ber

ta Attila, a terülErti smkszervezeti bizottság munkatársa adta 

át a kitün/tetéseket a szocialisa brigádoknak. 

A főnökségeken, szolgál<élllli helyeken röpgyűléseken emlé
keztek meg a munkásosztály nagy ünnepéről. Az ünnepségso

rozat a csanyik-völgyi parkban rendezett majálissal folytató
dott. A vasutasok és családtagjaik kellemesen szóra-koztak az 

egész napos kulturális és spontrendezvényeken. 
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A szerkeszt6ség post,i'1,61 

Ötven évvel ezelőtt 

kulturáltabban utaztunk 
Töbször is elolvastam a Ma

gyar Vasutas április 4-i számá
mában „A kulturált utazás 
nyomában a helyi és távolsági 
vonatokon" címmel megjelent 
riportot. Elszomorító, amit a 
cikk szerzője a személyvonatok 
állapotáról ír. Amikor én 1928 
és 1939 között jegyvizsgáló, 
majd később fővizsgáló vol
tam a MA V-nál, tisztábbak 
voltak a vonatok, és szigorúbb 
az ellenőrzés. 

Egy évben kétszer utazom 
Vecsésre. Szinte elképzelhetet
len, hogyan piszkolódnak el 
annyira az ablakok, hogy ki 
sem látni rajtuk. A gőzös von
tatás idején is tisztább abla
kokkal közlekedtek a vonatok. 
Emlékszem egy érdekes epi
zódra. 1935-ben, a Déli pálya
udvaron történt. Jegyvizsgáló 
voltam akkor, és az indításra 
várva álltam az egyik kétten
gelyes kocsi mellett. Arra let
tem figyelmes, hogy valaki ki
törte belülről a kocsiablakot. 
Bementem a fülkébe, és az ott 
ülő fiatalember elmondta, hogy 
ő törte ki vélehlenül az ab
lakot. Kérte, hogy menjünk be 
a forgalmi irodába, de a kárt 
nem hajlandó megtéríteni. 

Tettét azzal magyarázta. 
hogy ki akart nézni az ablakon, 
mert azt hitte, le van húzva, 
olyan tiszta volt az üveg. Vé
dekezését elfogadták, és bünte
tést sem kellett fizetnie. Azt 
hiszem, napjainkban ilyen „té
vedés" már nem fordulhat elő. 

Legutóbb december végén 
utaztam Vecsésre a 2122-es 
számú vonattal. A nemdohány
zó szakaszba szálltam, de a 
fülkében alig lehetett látni a 
füsttöl. Amikor megkértem 
utastársaimat, hogy ne dohá
nyozzanak, durva megjegy
zést tettek, és kinevettek. Ez
után kimentem a peronra és 
álltam Vecsésig. 

Nagyon sajnálom azokat a 
jegyvizsgálókat, akiknek ilyen 
utasokkal van dolguk. Valami
kor a kalauznak nagy tekinté
lye volt. A fővizsgálókról nem 
is beszélve. Javaslom, hogy a 
fővizsgálók rendszeresebben 
tartsanak ellenőrzést a vona
tokon és a rendőri kíséret sem 
ártana. 

A kulturált utazás feltételeit 
csak fgy lehet megteremteni! 

Bognár Károly 
Tapolca 

Huszonöt éve alakult a főnökség 
A hatvan-salgótarjáni pá

lyafenntartási főnökségen a 
május 1-i ünnepségen emlé
keztek meg a főnökség meg
alakulásának 25. évfordulójá
ról. Kerepesi Pál pft. főnök 
méltatta az elmúlt negyedszá
zad eredményeit. 

1958-ban jelent meg a vas
úti főosztály rendelete a hat
van-salgótarjáni pft. főnök
ség megalakulásáról. Vonalhá
lózat.a Aszód-Somoskőújfalu 
és Hatvan-Újszász vonalsza
kasz. A főnökség megalakulá
sakor a létszám 1051 volt, je
lenleg 340. Kezdetben a Hat
van és somoskőújfalui vona
lon a vonatok csak 40 kilomé
teres sebességgel közlekedhet
tek. 1958-ban kezdték el a hé-

zag nélküli vágányok építését. 
Átépült a Hatvan-újszászi 
vonal is. A nehéz pályafenn
tartási munkát a korszerű gép
láncok bevezetése kön,nyítette. 
Ezzel magyarázható többek kö
zött a létszámcsökkenés is. 
1977-ben a főnökségen öt fő
pályamesteni szakaszt és két 
GMPSZ-t alakítottak. 

A főnökség 25 év alatt egy
szer nyerte el a Kiváló Főnök
ség és kétszer az Élüzem cí
irnet. Hétszer vezérigazgatói 
hatszor pedig igazgatói dicsé
retben részesült. Az elmúlt évi 
eredmények alapján az idén 
ismét Kiváló Főnökség címmel 
tüntették ki. 

Rapi József 
Hatvan 

Száz éve született Jaroslav Hasek 

Ünnepi megemlékezés a Törekvésben 
A budapesti Csehszlovák A hazánkban is jól ismert 

Kulturális és Tájékoztató Köz- Jiri Marek, állami díjas író 
pont az Északi Járműjavító beszélt Hasek munkásságáról, 
üzem Törekvés Művelődési életéről, a megjelent szocialis
Központjával közösen ünnep- t.a brigádoknak és az irodalom
séget rendezett Jaroslav Ha-

barát középiskolás diákoknak. 
Az előadó részletesen ismertet

sek, a nagy csehszlovák író te a nálunk is népszerű Svejk, 
születésének 100. évfordulója a derék katona cimű szatirikus 
alkalmából. Részt vett a meg- regényének háJtterét, keletke
emlékezésen Tibor Chován, a zésének történetét. 

Az előadás után Jiri Marek Csehszlovák Szocialista Köz- válaszolt a hallgatók kérdései
társaság budapesti nagykövet- re. 
ségének kulturális attaséja is. Ra.kovszky József 

Szóvá tesszük 

Miért szűnnek meg a lejtésjelzők? 
A mozdonyvezetők az év eleji forgalmi oktatásokon már 

foglalkoztak az új F l-es utasítással. Amikor az utasítást 
megkaptuk, meglepetéssel fedeztük fel, hogy 482. pontja -
amely a lejtésjelzőkkel foglalkozik - kimaradt az F 1-esből. 
Ezek szerint a jövőben megszűnnek a lejtésjelzők. 

Mi, mozdonyvezetők nem értünk ezzel egyet, mert a lej
tésjelzöknek nagy szerepe volt a biztonságos közlekedésben. 
Különösen sötétben nyújtott nagy segítséget, a fékút megvá
lasztásához. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert az ener
giatakarékosság szempontjából nem mindegy, hogy mikor és 
milyen hatásfokkal fékezünk. A kezdő mozdonyvezetőknek 
is biztonságot jelentettek a lejtésjelzők. 

Kíváncsiak vagyutllk, hogy miért szüntetilk meg azokat? 
Az utasítás szerkesztőinek érdemes lenne felülvizsgálni ezt 
a döntést! 1 

..K,.,�L'' 
• -v-..-,7'/f>-

Sepsi Gyula 
mozdonyvezető, Miskolc 

A sietős utas 

Gondtalan üdülés 

Hajdúszoboszlón 
Feleségemmel április 7-től 

április 20-ig üdü'ltü11Jk Hajdú
szoboszlón a MA V Elsó Biz
tosító Egyesület gyógyüdülő
jében. Az ott töltött kiét hét 
kellemes emléke'k'kel gazdagií
tott bennünket. A vendégek 
elis,merően nyil.atlkoztak az 
üdülő személyzetének ud1Va
rias, előzékeny mag,at.artJásá
ról, a kJszolgálás anla,gas szín
vonaláról. Dicséret illeti Szen
csá,k Ferencné ku1túrfelelős 
munkáját is, alki érdekes ki
rándulásokat szervezett. Jár
tunk Debrecenben, Hortobá
gyon. Sárospata'kon és Nagy
váradon is. Megtekintettük az 
idegenforgalmi nevezetessége
ket és töb'b múzeumot. 

A kellemes. gondtalan pi
hené5'ért az üdülő minden dol
gozójának köszönetünket fe
jezzük ki. 

Nagy János 
MA V-;nyugdíjas, Pécs 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Pécsi KISZ-esek 
Székesfehérváron 
A székesfehér.vári körzeti 

üzem:főnökség KISZ-szerveze
tének meghívására tapaszta
latcsere-látogatást tett Szé
kesifehér,váron. a pécsi körzeti 
üzemfőnökség KISZ-'bizott
ságának 24 fiata1ja. A vendé
geket fogadták az üzemfőnök
ség politika,i és gazdasági ve
zetői is, majd Rácz Alpár 
üzernfőnök adott tájekoztatót 
a főnökség munkájáról, ered
ményeiről. Ezután Benedek 
László, az üzemi pártJbizottság 
titkára ismertette a vasutas 
fiatalok kö2léleti tevéken�
gét. 

A gazdag programban sze
repelt a művelődési házban 
megnyílt vasutas fotószak'kör 
alkotásainak 1bemutJatása 
majd a KöltJészet eredete cí� 
mű irodalmi r,sten való ré6z
vétel. A második napon 
Veszprémbe látogatta'k a fia
talok. 

A találkozó harmadiik nap
--------------------------------------, ján a székesfehérvál'i körzeti 

üzeanfőnökség szolgála ti he
lyeivel és a város nevezetes
ségeivel ismerkedtek meg. Jö
vőre a székesfehérváriak lá
togatnak Pécsre. 

Panaszok, közérdekű bejelentések 
,,Az állampdlgárok közérde

kű bejelentéseikkel és javas
lataikkal elősegítik a társa
dalmi viszonyok fejlesztését, 
a szocialista törvényesség erő
sítését, a társadalmi tulajdon 
védelmét és a közéleti tiszta
ság biztosítását. A panaszok 
törvényes elintézése segíti a 
jogos egyéni érdekek érvény
re juttatását. A közérdekű be
jelentések, javaslatok és pa
naszok előterjesztése és elin
tézése része a szocialista de
mokratizmusnak." 

Az idézett törvény szövegé
nek szellemében a MAV Ve
zérigazgatóság Igazgatási és 
Jogi Szakosztálya évről évre 
vizsgálja a beadványokat. Az 
összeáL!ításukban megjelent 
tájékoztatóból kitűnik, hogy a 
közérdekű bejelentések szá
mának alakulásánál 1980-ig 
lassú, a következő évtől ug
rásszerű emelkedés tapasztal
ható. Ugyanakkor a panaszok 
csökkenő tendenciát mutat
nak. Altalános megállapítás: a 

tárca más alágazataihoz ha
sonlóan egységesítették a sta
tisztikai adatszolgáltatás rend
szerét. 

Közérdeket sértő dolgozói, 
vezetői magatartással kapcso
latban 1982-ben csekély mér-

tékben csökkentek a bejelen
tések, de alaposságuk aránya 
változatlanul ,mag.as, több mint 
60 százalJ.ék. A járművek zsú
foltságával .kapcsolatos közér
dekű bejelentések, javaslatok 
és panaszok számában sem 
mutatkoznak kedvező változá
sok. Több mint kétszeresére 
nőtt a fűtés hiányát vagy 
elégtelenségét kifogásoló be
adványok száma, viszont csök
kentek a tisztaságra vonatko
zó észrevételek. A vonatok 
késésével 1981-ben 112, 1982-
ben 223 panasz foglalkozott. 
A menetrendi bejelentéseket, 
javaslatokat az 1982/83. évi 
menetrend elkészítésénél fi
gy�embe vették és a változ
tatások kellő visszhangra ta
láltak: az utaspanaszok szá
ma jelentősen csökkent, 
ugyan�kkor viSzont növeked
tek a hivatásforgalomban 
résztvevők kifogásaí. 

A vasútigazgatóságok érté
kelő elemzéseiből egyértel
műen megállapítható, hogy a 
bejelentések zöme a MA V 
szolgá4ta tásai val foglalkozott. 
Az utazóközönség véleménye 
szerint a szolgáltatások szín
vonala nem javult. A szúk 
anyagi feltételek mellett meg
nőtt az emberi tényezők je-

lentősége. Gyakran éri sok 
bosszúság az ut.ast: nem kap 
gyors információt, a jegyvizs
gálók vasúti hiba esetén is 
utánfizettetnek, kioktatnak. 
El kelll érnünk, hogy az ál
lampolgárokkal érintkező dol
gozóink udvariasan viselked
jenek, a jegyvizsgálók segít
sék az utasokat a le- és fel
szál'lásban, s adjanak megfe
lelő tájékoztatást. A nyi'lván
valóan vasúti hibából eredő 
utánfizetésektől a jegyvizsgá
lók tekintsenek el és a kiok
tatás helyett viselkedjenek 
udvariasan. Mindezek megva
lósításával a két legjelentő
sebb panasz.forrást meg lehet
ne szüntetni. 

A közérdekű bejelentések, 
javaslatok és panaszok szín
vonalas intézése érdekében 
továbbra is követelmény, hogy 
valamennyi áilomáson legyen 
panaszkönyv és azokat a szol
gálati főnökök rendszeresen 
ellenörizzék; a szakszolgálatok 
fokozottabban törekedjenek a 
panaszforrások felszámolásá
ra; a negatívan értékelhető 
magatartásra visszavezethető 
bejelentéseknél és panaszok
nál felelősségre vonást alkal
mazzanak. 

T. T. 

DunaAes16i 
brigádoA 

vetélAedője 

A dunakeszi járműjavítóban 
április 12-én KRESZ, egész
ségügyi és munkavédelmi ve
télkedőt rendeztek a szocialis
ta brigádok részére. Hatvan
egy brigád 183 tagja készült a 
versenyre. A zsűri külön ér
tékelte a KRESZ és az egész
ségügyi, és külön a munkavé
delemmel kapcsolatos kérdé
sekre adott válaszokat. 

A KRESZ-vetélkedő első 
három he'lyezettje: a Csanádi 
György, a József Attila és a 
Radnóti Miklós brigád. A há
rom csapat a közlekedésbiz
tonsági tanácstól egy-egy kis
mators.zerelő szerszámkészle
tet kapott. 

A munkavédelmi vetélkedő 
győztese a Petőfi Sándor bri
gád lett. Második a Szárnyas
kerék II., harmadik pedig a 
Szárnyaskerék I. brigád. Ju
talmuk 1500, 1200 és 900 Ft. 

Az információban kérdezték 

- az illetékesek válaszolnak 
Az alapszervezetek és kö

zépirányító szakszervezeti bi
zottságok információs jel�nté
seikben rendszeresen jelzik 
azokat a közérdekű, további 
i11Jtézkedést vagy válaszadást 
igénylő kérdéseket, amelyeket 
a bizalmi csoportok, tisztség
viselők vetnek fel. Ezek közül 
most az alábbi kérdésekr� vá
laszolunk. 

Miért módosították úgy az 
,.A-2-es utasítás nőkre vo
natkozó pontjait, hogy köte
lezővé tették a rákszűrő vizs
gálatokat? 

Az A-2-es utasítás - mely 
az időszakos vizsgálatok rend
jét előírja - 1972 óta van 
érvényben, s azót.a minden 
dolgozóra kötelező érvénnyel 
bír. Tehát nincs szó új ren
delkezésről. Már 1972-ben, 
amikor az utasítást megfogal
mazták, minden pontja ren
delkezése előremutató volt. 
Korszerűségéből azóta se vesz
tett, hiszen a megelőzés, a dol
gozók egészségének, megóvá
sát tűzte célul. Ennek ellenére 
mégis gyakori - minthogy az 
információs jelentésekben több 
alapsz.erve-zet i.s jelzi - a nő
dolgozók nem ves;;mek rész.t a 
vfizsgálaton. Ez �ben azt is 
mutatja, hogy a társadalmi 
szervezeteknek, köztük a szak
szervezetnek sok tennivalója 
V'an az egészségügyi felvilágo
sításban, a betegségmegelőző 
szemlélet kialakításában. 

Miért nem emelkedik a ru
házati termékek árával együtt 
a vasúti egyenruha térítési dí-
�? f 

A természetbeni egyenruha
ellátás helyett egyenruha-térí
tésben részesülő dolgozókat 
1983-ban is a 115 671/1972. 3. A 
számú utasításban felsorolt 
megfelelő összegek illetik meg. 
(Az említett rendelet a MÁV 
Hivatalos Lapja 44/1972. 
számban jelent meg). Az 
egyenruha összegének feleme
lésére, a térítésben részesülők 
körének bővítésére a népgaz
daság - és a vasút - ielen
legi helyzetében, a gazdasági 
szabályozókból adódó növekvő 
terhek miatt, nincs lehetőség. 
Ezt nsak alátámasztja, hogy a 
MA V 1982-ben igen mérsékelt 
eredményeket ért el. 

Az 1983. évi fűtési és me
legvíz-szolgáltatási díjakkal 
kapcsolatban elég sok panasz 
érkezett. Helyes-e a fűthető 
térfogat 2/1966. (III. 31.) NIM 
sz. rendelet alapján való meg
határozása, s van-e erre vo
natkozóan újabb hatályos ren
delet? 

Az ipari miniszter a Magyar 

Közlöny 1982. évi 19. számá� 
ban megjelent 5/1982. (IV. 15.) 
IpM számú rendeletében 1982. 
április 15-től a kérdésben em
lített NIM-rendelet több sza
kaszát, köztük a fűthető térfo
gat kiszámítására vonatkozó 
11. §-t is hatályon kívül he
lyezte. Az épületek távhő- és 
tnelegvíz-ellátásának díjazásá
ra vonatkozó kérdéseket a Ma
gyar Közlöny előbbiekben em
lített számában az Országos 
Anyag- és Árhivatal elnöké
nek megjelent 6/1982. (IV. 15.) 
AH. sz. rendelkezése szabá
lyozza. A szolgáltatásokért fi
zetendő térítési díjakat pedig 
részletesen a IV./2 (1982) AT 16. 
számú ármegállapítása tartal
mazza. 

A 6/1982. (IV. 15.) AH. sz. 
rendelkezés 3. §-ának 8. be
kezdése értelmében a távhő
szolgáltatásban részesülő la
kás fűtési díját a fűtött légtér
fogat alapján kell kiszámolni. 
Mérési lehetőség hiányában 
a meleg víz átalánydíjának 
megállapításánál - a 4. § 3. 
bekezdése szerint - is a fűtött 
légtérfogat a méritékadó. 

Milyen szabályok vonatkoz
nak az üzemi étkeztetés téríté
si díjaira? 

Az üzemi étkezéshez a 
MA V vállalati hozzájárulás 
általábéltn 8 forint, melyből 5 
forint a rezsi és 3 forint a 
nyersanyagra fordítható költ
ség. Idegen fél (vendéglátói 
vagy egyéb vállalat) üzemi 
konyháján csoportosan szer
vezett étkezés esetén a dol
gozókat a mindenkori vállala
ti támogatás mértéke illeti 
meg. 

Más a helyzet az idegen' 
félnél vásárolt és a MAV ál
tal üzemeltetett tálaló kony
hán felszolgált ebéd esetében. 
Ugyanis ekkor a rezsiköltség
bői több tétel (tálalási, moso
gatási, ta:k.arítási költségek, az 
e múveletkehez kapcsolódó 
anyag, energia és bérköltsé
gek stb.) nem az idegen fél
nél, hanem ,a MA V tálalókony
háján merül fel. Ennek meg
felelően a rezsiköltség adagon
ként 1,80 forinttal csökkentés
re kerül, mely .a MA V tálaló 
konyhájának ez irányú költsé
geit fedezi. 

A helyes eljárás tehát az, 
hogy az idegen fél a nála el 
nem fogyasztott, hanem el
szállított étel árát a járulé
kos műveletek (mosogatás, tá
lalás, takarítás s-tb) költségei
vel csökkenti. Ezt minden 
esetben már a szerződés kö
tésénél is érvényesíteni kell. 

NYUGDÍJASOK TAGGYŰLÉSE 

A monori művelődési házban 
tartotta taggyűlését a közel
múltban a vasutasok monori 
,nyugdíjascsoportja. Ifj. Mol
nár Elek, a csoport elnöke szá
molt be az elmúlt évben vég
zett munkáról, és a gyógyásza
ti segédeszköz ellátással kap
csolatos rendelkezésekről. El
mondotta többek között, hogy 
az elmúlt esztendőben a tagok 

MIGIEGYDZÜK 

nyolc házaspári és hét szóló 
beutalót kapt.ak, ezenkívill 
nyolc özvegy üdülhetett Bala
tonbogláron. A vonyarcvashe
gyi, illetve a balatonfüredi 
üdülőben tizenegy nyugdíjas 
,pihenhetett egy hónapig térí
tésmentesen. 

A taggyűlés után zenés mű
sorral szórakoztatták a meg-
jelenteket. M. E. 

lllul rali• ,,,..,01 ldtrÍIIIII 
�ésesaba-állomú naaesaraob • • riró&ermek 

vJnonyJac Un&ák voüü. A� Urll „Dban 
meghikkem6 Wvány fepdta a vou&ra rilabll6kat. 
A tárolóecléayekd biaoa7úa nsea - lri� 1d, 
men uok a balladQul Dá»oRa � alt mAr Urll6t- · 
tik is halmosódoU a -6&. KlClll raMa aanot kirin 
alapon. mlmleakl odadoWha a •-e&-. ._ a hama• 
� Ö8beff1lli ealkkeket 18 a�- �e 
öniöüék. Az u&uok • • blf6 vmd..a boöls lá•Hü 
a hulladékban. 

Mlkhben arra 1ondoltam, bog n6ri ullme teaal a 
lebansolé AUapoto&, mev,ólaN a llaasGIINllltt■dó. 

- Ká'jilk a kedv• ....._ bog eucQ•lll a &Uaa
Dcra, a balladékol a WIDMu6'tAh dobJ'kl 

Az adnrlae tela61Hú -- -- ... - baaeD&em 
a torp)ml lmdiha, bon mep6rdeaem: .__ leltelel 
lenHpe n61UJü fel as ldalObt. Bú '11dtam, bog asa 
bl)ff, öl a baapabemotld6& UNll - tii.._ _.. 
ldriaeal leUem 'f'Olu a vélem61vffe. Aal. a ierplmt 
.-)dlaüeft advarlatlaa .............. r Uh 

- llffl akar t61e? Nem ml nemeC Jln!r' - &....._ 
Is .... 



8 

Nagylranlzsal 
cse/g6ncso.ólr 

A MA V NTE cselgáncs
szakosztálya az 1982. évben is 
szép sikereket ért el. Ezt bi
zonyítja, hogy Zala megye 
legeredményesebb szakosztá
lya lett. Az országos rangsor 
és vidék kiváfasztó versenye
ken elért eredménye'kkel je
lentősen gyarapodott a minő
sítések száma, egy II., és négy 
III., osztál11ú, két ezüst-, és 
két bronzjelvényes verseny
zővel dicsekedhetnek a kani
zsai vasutasok. 

A szakvezetés úgy tapasz
talta. hogy a sportág iránti ér
deklődés nem csappant meg. 
a szakosztály minden korosz
tályban fogla1tkozta t verseny
zőket. A Lőczi József és 
Gábris Lajos irány.ításával 
dolgozó szakosztály biztosí
totta az úttörő és nőd 'korcso
port versenyeztetését is. Je
lenleg 36 versenyző szorgos
kodik a sza'kosztályiban. Az 
eg�ni eredménye'k közül em
lítést érdemel Weszely Fe
rencné, aki az úttörő-oli!mpia 
országos döntőjének a 14 éve
sek korcsoportj4ban a 6. he
lyet szerezte meg. örvendetes, 
hogy nőtt azoknak a száma is, 
főleg a vasutas szülők gyer
mekei körében, a'kik igaz 
„csa'k" fizikai képességü'k 
fejlesztése reményélben, de 
igénylik a szakoszbá.1y segítsé
gét. 

Focishow Rákospalotán 
Június 12-én vasárnap látvá

nyos, szórakoztató sportmű
so�nak lehetnek nézői azok, 
akik ellátogatnak a TSE Ba
rátság Sporttelepére, (Buda
pest, XN. Bánkút utca 71.). A 
TSE és a Landler Művelődési 
Ház által rendezett műsor fél 
kilenckor kezdődik a TSE
Budapesti Honvéd úttört> lab
darúgó-mérkőzéssel, majd tor
na- és karatebemutató is lesz. 

Tíz órakor kezdődik a TSE 
öregfiúk és a Színészváloga
tott barátságos labdarúgó-mér
kőzése. A csapat tagja többek 
között Koós János, Zenthe Fe
renc, Ihász Gábor, Juhásiz Já
cint és Felföldi László. Kon
ferál dr. Hegedűs János. A 
szünetben tombolasorsolás is 
lesz. A jegyek elővételben vált
hatók a TSE Sporttelepén és 
a Landler Művelődési Házban. 
(Telefon: 693-615 és 692-881.) 
A felnőttjegy 40, a gyermek
jegy 20 Ft. 

MAGYAR VASUTAS 

KÖZGYŰLÉS A BVSC-BEN 

Két év munkáia a mérlegen 

Szemők Béla felszólalása a közgyűlésen 

Az elmúlt hetekben a 
sportegyesületekben minde
nütt megtartották a munkaér
tékelő közgyűléseket. A vas
utas egyesületek közül, mint 
mindig_ ezúttal is a kiemelt 
egyesületek kerültek az érdek
lődés középpontjába. A BVSC 
április 25-én megtartott köz
gyűlésén megjelent Urbán La
,jos, közlekedés- és postaügyi 
minisztériumi államtitkár, Sze

mók Béla, a vasutas-szakszer
vezet titkára és Páder János, 
az O'l\SH elnökhelyettese. 

Az egyesület elnökségének 
írásos beszámolója és Maráz 
Béla elnök szóbeli kiegészítő
je két év munkáját értékelte. 
A beszámolókból kitűnt, hogy 
a BVSC 11 szakosztályának 
többsége alapjaiban véve meg
felelt a követelményeknek, 
míg mások önmagukhoz ké
pest is visszaestek az elmúlt 
években. 

Ha a két olimpia közötti idő
szakot vesszük figyelembe, 
csak három, a vízilabda-, az 
asztalitenisz- és a vívószakosz
tály legjobbjai emelkedtek ki. 
Ezek a szakosztályok, amellett, 
hogy több válagotottat is ad
nak az egyetemes magyar 
sportnak, az egyesületet is 
méltóan képviselik a különbö
ző nemzetközi kupákban és 
egyéb versenyeken. Ezt egyéb
ként a számok is híven tükrö
zik. 

A BVSC felnőtt válogat()tt 
versenyzői a világversenyeken 
198l�en CSUJPán 3,72 pontot 
szereztek. Ezzel szemben ta
valy 9,18 pontot gyűjtöttek. 
Mit fejez ki ez a pontszám? 
Elsősorban azt, hogy hol fog
lal helyet a B'VSC a 18 orszá
gosan kiemelt nagyegyesület 
pontversenyében. A 9,18 pont 
az ötödik helyezést jelentette. 
S ha viszont a hazai eredmé
nyesség alapján vizsgáljuk a 
helyezéseket, akkor 491 pont
jával a nyolcadik helyre került 
az egyesület. Az előző évhez 

Szavaznak a közgyűlés résztvevői 

viszonyítva ez eggyel rosszabb 
helyezés. 

Van tehát javítani való bő
ven, főként azokban a szakosz
tályokban, amelyek évtizede
ken át erősségei voltak a 
BVSC-nek. Ezek közé tartozik 
az úszó. a birkózó, és ha az 
utánpótlás helyzetét is számí
tásba vesszük, akkor a vívók
nál is nagy a lemaradás." 

A beszámolók utáni vitában 
a szakosztályok képviseletében 
többen is szót kaptak. Szót kér
tek a bázisszervek képviselői 
is. Szakszervezetünk elnöksé
ge nevében Szemők Béla fej

(Tenta György felvételei) 

házat, a Tatai úton létesült öl
tözőket és a beruházás alatt ál
ló egyéb létesítményeket. 

A köZPonti vezetőség titkára 
végezetül arra kérte a közgyű
lésen részt vevő sportvezető
ket, sportolókat, hogy az elkö
vetkezendő versenyeken, hazai 
és nemzetközi találkozókon is 
érjenek el újabb sikereket. 

A közgyűlés elfogadta az el
nökség beszámolóját, a szám
vizsgáló bizottság jelentését és 
megerősítette tisztségében Ma
ráz Béla elnököt, illetve Hopp 
Béla ügyvezető elnököt. 

v. r. 
tette ki vélaményét. Elöljáró- ,-------------
ban elismeréssel szólt azokról 
a sportolókról, akik a különbö
ző világversenyeken dobogós 
helyezést értek el. Ezután ki
tért arra, hogy a vasút és a 
szakszervezet támogatásával 
hol tart az egyesület a létesít
mények fejlesztésében. A leg
jelentősebbek között említette 
a Szőnyi úton épült edzőcsar
nokokat, és az impozáns klub-

Modellezés 

Jól rajtolt a Budapesti MAV 
Modellező Klub az első ne
gyedévre kiírt minősítő. úttö
rő seregszemlén, valamint a 
szabadonrepülő mode'llek Bu
dapest-bajno'kságán. 

KERESZTREJTVÉNY 

Az úttörők vitorlázó és gu
mimotoros, az ifjúsági és fel
nőtt vitorlázó, valamint az út
törő és ifjúsági gumimotoros 
modellek kategóriájában ket
ten ifjúsági aranyjelvényt, né
gyen ifjúsági ezüst jelvényt, 
hárman pedig ifjúsági bronz 
jelvényt szereztek. 

Vízszintes: 1. Ezt mondjuk az 
Idei esztendGröl. 12. Japán poli
tikus. 13. Arany. 14. Régi megszó
lítás. 16. Becézett női név. 18. 
Visszadug! 19. Előd. 20. új, né
metül. 22. Amerlgo . .. , szobrász
mavész. 24. A tulajdona. 25. ser
leg. 26. Kártyajáték. 28. Vissza
veti 1 29. Vonatkozó névmás. 30. 

Bibliai alak. 32. Vajon az? 33. El
lentétes kötőszó. 34. A Duna mel
lékfolyója. 35. Olcsó szálláshely. 
37. :tteldarab. 39 • •.. Hood, angol 
népballadák hőse. 41. Liter szélei. 
43. Dalmáciai város. 45. T-vel a 
végén cukorszegény Ital. 46. Ige
kötő. 47. Angol helyeslés. 49. Régi 
földmunkás. 51. Mértani fogalom. 
52. Vissza: község Borsodban. 54. 

Nemcsak elég. 55. Tó, angolul. 
56. :tnekes. 58. Hangtalan zsír. 59. 
Férfinév. 60. Gyermekem. 62. Gép
kocs!Jnárka. 63. • . • Charles, fran
cia fró és politikus. 66. Izzadtság. 

Függőleges: 1. Ismételten napi
rendre került. 2. Kettős beta. 3. 
Zamata, megfordítva. 4. Afrikai 
állam. 5. Görög beta. 6. Igavonó 
állat. 7. Slne anno. 8. Morog. 9. 
Elad. 10. Háziszárnyas. 11. Egy
mást követő betak. 15. tzületi be
tegség. 17. :tgéstermék. 19. Körül
veszi. 21. Külföldi hírügynökség. 
22. Lakoma. 23. Angol uralkodó 
család. 24. önkéntes Támogatási 
Alap. 26. Pápai követ. 27. Módszer 
(görög). 30. Halászszerszámok. 31. 
A Körösök egyike. 34. Világtalan. 
36. Római 52. 38. A fenyő termé
se. 40. Hajdú-Bihar megyei köz
ség. 42. . •• b!lltácló, korábbi jo
gokba visszavezetés. u. Ember
vontatta kétkerekű bérkocsi. 46. 
Taszítja. 48. Kén. 50 .•.. ner, pon
tozó. 51. Küzdősport. 53. Sors, vég
zet (görög). 55. Füllent. 57. Hadi
zsákmány. 59. Becézett női név. 
61. Nagyon friss. 62. Orosz férfi
név. 64. A. K. 65. Mint 7. függő
feges. 68. A családhoz tartozik. 67. 
Kötőszó. 

Bekilldend6: vfx.s:lllntes 1. és füg
gőleges 1. 

Bekilldésl határid6: 1983. jú
nius 2. A megfejtéseket szerkesz
tőségünk elmére kérjük killdenl ! 

Az elGző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A költségkihatás ru
galmasan kövesse a teljesítmé
nyeket. 

Egy-egy 11:ffnyvet nyertek lapunk 
8. szimiban megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Kend! Adámné, Szeged, Bujdosó 
u. 5. Dunyák József, Fényeslitke, 
Szabadság u. 19. Házi József, Bu-

--+-+-+--1--4--1--�I dapest, Nógrádkövesd u. 9. 1171. 
Kádár Zoltánné, Mátészalka, La
katos L. u. 42. Tábl Tibor, Kará-

1!::::=!::::::::!;=;;;;!;;;=:!==!:::::====::::!::::=:!:==!::::a-==::::!:::=:::k=k=dJ csond, Vörös Hadsereg u. 66. 

A felnőttek versenyében 
hárman II. osztá1yú minősí
tést, ketten pedig III. osztályú 
minősítést értek el. 

Női lrlspályás 

labdarúgm 

Sopronban, nyolc csapat 
részvételével megkezdődött a 
női kispályás labdarúgó-baj
nokság. A GySEV női csapata 
a tavaszi idényben az elmúlt 
évi bajnokság első helyezett
je ellen lépett páilyára és 2-0 
arányú vereséget szenvedett. 
Három mérkőzés után két ve
re5ég él egy döntetlen a va
sutas lányok mérlege. Még 
négy mérkő2Jésen bizonyíthat
nak a tavaszi baj111olkságban. 

Brigád a lőtéren 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség villamosmozdony-ve
zetőkből álló Aprilis 4. szocia
lista brigádja társadalmi 
munkát szervezett az MHSZ 
Csokonai utcai lőterén. A bri
gád tagjai újjávarázsolták a 
teret, és a Felszabadulás lö
vészverseny résztvevői már 
szép környezetben versenyez
hettek. 

- A közművelődési bizott
ság értekezlete. A hatvan
füzesabonyi pályafenntartási 
főnökség szakszervezeti bi
zottsága április 29-án Mátra
keresztesen rendezte a közmű
velődési bizottság értekezle
tét. Az egynapos program so
rán több mátrai községet is 
meglátogattak a bizottság tag
jai. 

- Öregek napja. A bánrévei 
községi Vöröskereszt-szervezet 
április 23-án megrendezte az 
öregek napját a Radnóti Mik
lós Művelődési Házban, ame
lyen 150-en - köztük sok vas
utas - vettek részt. A köszön
tő után disznótoros vacsorával 
vendégelték meg az idős nyug
díjasokat, meghívottakat. 

- Kertbarátoknak. A nagy
kanizsai vasuta�k művelődési 
házának kertbarát köre részé
re diavetítéssel egybekötött 
előadást tartott dr. Lisicza Ist
ván, a Villányi-Mecsekaljai 
Borgazdasági Kombinát osz
tályvezetője. 

- Kommunista műszak. A 
szombathelyi körzeti üzemfő
nökségen a közelmúltban kom
munista műszakot szerveztek. 
A műhelyek ciblgozói kocsikat, 
vontató járműveket javítottak, 
tisztítottak. A műszakért járó 
50 ezer forint felét felajánlot
ták a szombathelyi mozgássé
rültek Vasakarat $portegyesü
letének javára és a mt>zgássé
rült gyerekek üdültetésére. 

Fokozott biztonsággal. 
Ezzel a címmel kezdődött 
munkavédelmi mozgó kiállítás 
a közelmúltban a hatvani cso
móponton. A vasúti khcsiban 
kiállított munkavédelmi eszkö
zök, tárgyak, valamint a vetí
tett filmek a látogatók figyel
mét a balesetmentes munka 
feltételeire hívták fel. 

- Brigádvezetők értekezlete. 
A komáromi körzeti üzemfő
nökség a dorogi �ntatási 
üzem egységen brigád vezetői 
értekezletet tartott, amelyen 
megbeszélték és értékelték az 
első negyedévre tett vállalások 
teljesítését, valamint a soron 
következő feladatokat. A bri
gádvezetők elhatározták, hbgy 
az eddiginél többet tesznek a 
menetrend szer,inti közlekedé
sért és egyéb pótvállalást is 
tettek. 

1983. MAJUS 18. 

- Fotókiállítás. Varga Imre, 
a kecskeméti körzeti üzemfó
nökség vontatási üzemegysé
gének üzemgazdásza és Báto
ri György mozdonyvezető ama
tőr fotó!hk munkáiból a közel
múltban kiállítást rendeztek a 
kecskeméti vasutas művelődési 
házban. A kiállítást tötib szo
cialista brigád is megtekintet
te. 

- Irodalmi műsor. A szé
kesfehérvári vasutasok Vörös
marty Művelődési Házában 
irodalmi estet rendeztek a 
költészet napja alkalmából. 
Román Károly tanár A költé
szet eredete címmel tartott elő
adást, majd a Tilinkó együt
tes adta elő versekre komPo
nált zenei műsorát. 

- Brigádvezetők értekezle
te. A GySEV-igazgatóság ta
nácstermében április 26-án 
rendezték a szocialista brigád
vezetők tanácskozását. Simon 
János szb-titkár méltatta a 
brigádmozgalom eredményeit 
és feladatait, majd döntöttek 
a kitüntető címek odaítélésé
ről. 

- Elsősegélynyújtó tanfo
lyam. A székesfehérvári pá
lyafenntartási főnökség Vörös
kereszt alapszervezete alapfo
kú elsősegélynyújtó tanfolya
mot rendezett a főnökség dol
gozói részére, amelyen hu
szonöten vettek részt. A tan
folyamot Mátyás István, a 
székesfehérvári mentőállomás 
dolgoz.ója vezette. A tanfo
lyam elvégzéséről a hallgatók 
igazolást kaptak. 

- Az anyákat köszöntötték. 
A záhonyi gépesített rakodási 
főnökségen április 28-án ün
nepséget rendeztek az édes
anyák tiszteletére. Az ünnep
Slétget kismama-tallálkozóval 
kötötték egybe és a megjelen
teknek ajándékkal kedvesked
tek. 

KÖZLEMÉNYEK 

A MA V Alkalmazottak ElsG Biz
tosító- és SegélyegyesOlete június 
12-én, 11 órakor a Keleti pilyaud
var Indulási oldalú levG I. eme
leti kultúrtermében tartja a 105. 
rendkívüli kffzgyalését. 

Az egyesület választmmya 

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik felejthetetlen halottunk, 
Fogarasi Pál temetésén részt vet
tek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhitették. A gyászoló csalid. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Miskolc, Avas-Dél 
lakótelepen, szép környezetben le
vő egy plusz két fél szobás össz
komfortos, nagy erkélyes, 56 négy
zetméteres, távtatéses, II. emeleti 
lakásomat, budapesti másfél szo
bás, esetleg kétszobás lakásra. 
Minden megoldás érdekel. Cún: 
Riczu Sándoané, Miskolc n. Boká
nyi D. u. 36. ll/5. 

Elcserélném 100 négyzetméteres, 
háromszobás, teljesen felújitott, 
korszerű fűtésa, komfOll'tos. kertes, 
garázsos budapesti MAV-bérlaká
somat két kisebbre. Az egyik szé
kesfehérvári is lehet. 11:rdeklődni 
8-17 óráig a 228-819-es telef011Szá
mon. 

Elcserélném Zuglóban a film
gyárnál levő komfortos, I. emeleti, 
utcai, telefonos, 27 négyzetméteres 
tanácsi garzon bérla!kásomat (gáz
konvektorfűtéssel) a fentinél na
gyobb, u.tcal, egy- vagy más.fél 
szobás komfortos, lehetőleg tele
fonos MAV-vállalati bérlakásra (ha 
lift nincs, II. emelet4:), jó közle
kedési lehetőséggel a MAV vezér
igazga,t,ósághoz (Bp., VI., Népköz
társaság útja 73.). :trdeklődni le
het: Nagy Gézla, 630-194 telefon
számon est>e 6 óra után. 

Elcserélném MA V-telepi két szo
ba komfortos, 58 négyzetméteres 
lakásomat, amihez kert Is tartoZik, 
kisebb lakásra. Érdeklődni 17-20 
óra között a 894-985 telefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varral szemben levő komfortos, 50 
négyzetméteres MA V-bérlakásomat 
tanácsi félkomfoctos lakásra Bu· 
dapest területén MA V-doJ.gozóval. 
E:rdeklődni a délutáni ócákban a 
330-884 teletonszámoo. 

Elcserélném háromszobás kom
fortos. kertvárosi MÁV-bérlakáso
mat egy szoba hallos vagy másfél 
szobás össikom:tortos tanácsi la· 
kásra Igényjogosult MAV-dolgozó
val. &deklődni lehet este 6 óra 
után a 152-288 telefonszámon. 

Elcserélném Bucla,pest XV. ker., 
Rákos út, x. emeleti egy plusz 
két félszobás, világos konyhás, 67 
négyzetméter alapterületű, plusz 
nagy erkélyes MAV-bérlak:ásomat 
kb. 55 négyzetméteres lakásra. tr
deklődtti a 143-510 telefonszámon. 

Elcserélném budapesti egy szoba 
összkomfortos. 31 négyzetméteres, 
földszinti MAV-bérlakásomat Bu
dapesten a m., XVII., XVIII. ke
rületben vagy vidéki hasonlóra. 
vagy másfél, kétszobás lakásra. 
Cún: Szitás Ferenc, Budapest Vili., 
Kőbányai u. 18. fszt. 30. 

Elcserélném Budapest I. kerület, 
Avar utcai, 53 négyzetméteres, 2 
szobás komfortoo, földszintes MAV
bérl.akásomat hasonló kisebb vagy 
nagyobb tanácsi lakásra aktív va
sutas dolgozóval, lehetőleg .BIUdán. 
Érde'k!ődn1 lehet a 658-364 telefoo
számon. 

Elcserélném Budapest XV., Rá
kos u. 100. II. emeleti egy plusz 
két félszoba összkomfortos, világos 
kony.b.ás, nagy erkélyes, telefoooo, -;---------------
64 négyzetméteres MA V ·bérlakáso
mat másfél szobás, központi fűté
ses, telefonos lakásra MAV-doJ.go
zóval Városliget, Kálvin tér vagy a 
a Belváros környékén. Crcielclőclni 
lehet 696-325 telefOl!lSZámon. 

MAGYAll VAIUTA.8 

Va■uta■ok Szakaz:ervae�ell 
lapja 

Elcserélném Budafok központjá
ban levő egy plusz két félszobás 
62 négyzetméteres, IX. emeleti: 
összkomfortos, telefonos tanács! la
kásomat (8 négyzetméteres erkély
lyel) . budapes111 2 plusz két félszo
bás összkomfortos vagy gázfGtéses 
l�ra MAV-dolgozóval. Tanácsi, 

a 
szovetk:ezetl vagy OTP-társasház 
egyaránt érdekel. Zöldövezet, ker-

Szerke■ztl a •zerkoesztG b1z0tw6t 
l"elelő■ ■zerkeszt(!: V1■1 Fenne 

Szerke■ztő■ég: 
lOH Budape■t VI., Benczúr u. '1, 

tes ház előnyben. Erdeklődni lehet 
napközben a 34-28 vagy 228-487 te
lefonszámon. 

Telefon, VÚ'Olli: 228-172 
Uzemi: 18-77 

Kiadja és terjeszti: 
Néps:i:ava Lap- és KönyvldadO 
1553 Bp. XIlI., Váci út 71. 

Telefon: 4117-850 
POStafiOk: 43 Budapest 

Felel6s kiadó: 

Elcserélném csal.ádiház-jellega 
kertes budapesti egy szoba, háló
fülkés, 55 négyzetméteres MAV
bérlakásomat tanácsi la!kásr-a. Hor
váth, Budapest, Pf. 32. 1387, 

dr . .Tandek �za Igazgató 
Előfizetési díj egy évre: 34 forint 
Egysztmluztm: MNB 2111 - 11 111 

83-2210. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető; 
C1öndea Zoltán vezér:11azpl6 

IHN N.._.... 
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Aláírták a módosított kollektív szerződést 

Szűcs Zoltán és Koszorús Ferenc aláírja a kollektív szerződést 
(Skoda ,László felvétele) 

Az 1981-1985. évek.re szóló MÁV Kollektív 
Szerződés 1983. év,i módosítását a vasutas
szakszervezet kö�onti vezetősége április 14-i 
ülésén elfogadta. Aláírására május 13-án ün
nepélyes külsőségek között került sor a szak
szervezet központjában. Szücs Zoltán, a MÁV 
vezériigazgatója és Koszorus Ferenc főtitkár 
egyaránt hangsúlyozta az elfogadott módosí
tás jelentőségét. Különösen jelentős lépés
ként értékelték azt a módosí•tást, amely az 

utazó- és fordulószol,gállatoo dolgozók szárrná
ra havonta lega,Jább egy alkalommal kötelező 
erővel foja elő a szombat-vasárnapi együttes 
pi,henőidő biztosítását. 

Mindkét aláí,ró egyetértett abban is, hogy 
a kollektí,v szerződés módosíitását és a rendel
kezés,r,e illó éves béPfejlesztés felosztását a 
jövőben a dolgozók egyidejűleg tárgyalják a 
munkahe'lyii demokrácia fórumain, mert csak 
így biztosítható a bél'vonzatú sza.bá,lyunódo
sí tásolklhoz az anyagi fedezet. 

Sínbusz, univerzális vontató Költségtervezök 

továbbképzése Vasúti járművek a BNV-n 
Az idei BNV-n a MÁV-ipa

vilor.iban ez alkalommal vas
úti terepasztalt nem állítottak 
ki. Am ez korántsem azt je
lenti, hogy kevesebb volt a lát
ványosság. A legnagyobb ér
deklődésre vitathatatlanul a 
Ganz-MA VAG és az Ikarus 
közös vállalkozásában elkészi
t�tt, 86 ülőhellyel felszerelt 
csuklós sínbusz tarhatott szá
mot, melyet a pavilon közelé
ben állították ki. A négyten
gelyes, 250 kilowatt .teljesítmé
nyű járművet május 20-án 

• Urbán Sándor vezérigazgató
helyettes is megtekintette, és 
Falk Afréddal, a Ganz
MA V AG mozdonygyáregység 
igazgatójával a sínbusz futó
próbáiról, illetve a későbbi so
rozatgyártásról tárgyalt. 

Az ütközős teher,vágány-gép
kocsit és az univerzális vonta
tó- és szállítójárművet közvet
len a pavilon mellett állítot
ták •ki. Az előbbit a MAIV 
Jászkiséri Építőgép-javító 
Üzem. az utóbbit pedig a bu
dapesti MA V Gépjavító Üzem 
készítette. A két munkagép 
konstrukciója nemcsak a MA V. 
de más vállalatok szakemb:!
reinek érdeklődését is felkel
tette, különösen az univerzá
lis vontató- és szállítójármű, 

amely önrakodó. illetve önürí
tő szerikezetével nagyobb gyá
raikban is kiválóan alkalmaz
ható. 

A MA V pavilonjában május 
23-án került sor arra a tanács
kozásra, amelyen Tongori Im
re vasútigazgató a budapesti 
igazgatóság területén működő 
legnagyobb fuvaroztató váll:3.
latok (a Csepel Művek, az Or
szágos Érc- és Asványbányák, 
a Tatabányai ,a Dorogi, az 
Oroszlányi Szénbányák stb.) 
vezetőivel folytatott. A tanács
kozás alkalmat adott arra, hogy 
megbeszéljék az elért eredmé
nyeket. és szóltak az elkövet
kezendő hetek, hónapok na
gyobb mértékű szállítási fel
adatairól. 

Az Érc- és Asványbányák 
vezérigazgatója több .irány,vo
natot kért az igazgatóság,tól. 
Az Oroszlányi Szénbárnyák gaz
dasági igazgatója pedig beje
lentette, hogy jövőre karban
tartás miatt leállítják a helyi 
hőerőművet, ami azt jelenti, 
hogy a va.siútnak még tább sze
net keU elszá!1ítani. A Tata
bányai Szénbányák képvise
lője a folyékony és forró bitu
men vasúton való szállításának 
lehetőségei iránt érdeklődött. 

(séra) 

E nergiata,karékossági verseny 
A miskolci körzeti üzemfő

nökség gazdasági vezetői má
jus 10-től energiaitakarékossá
gi versenyt hirdettek meg a 
dízel- és a villamosmozdony
vezetők részére. A verseny cél
ja az utazó dolgozók széles 
körű mozgósítása és a fajlagos 
energiafogyasztás csökkentése, 
valamint az, hogy a sebesség
mérő óraszalagok vizsgálatá
nál a vezetők információt kap
janak a későn kezelt jelzőkről, 

a vonatok indokolatlan ácsor
,gásáról. 

A versenyre minden moz
donyvezető 3 óraszalaggal ne
vezhet. Az értékelés a leadott 
óraszalagokkal, t.ovábbá a szú
,rópró baszerűen megtartott 
óraszalagok alapján történik. 
fgy derül majd ki, hogy kik 
azok a mozdonyvezetők, akik 
legjobban alkalmazzák a gaz
daságos utazási módszereket. 
A legjobbakat a KÜF vezető
je pénzjutalomban részesíti. 

A MÁV Vezérig'azgatósftg 
tervgazdasági és műszaki fej
lesztési szakosztálya az igaz
gatóságok és üzemfőnökségek 
költségtervezői részére gazda

sági-tervezői tanfolyamot ren
dezett a közelmúltban Bala
tonlkenesén. A kétszer egyihe
tes turnusban hatvanan ismer
kedtek meg többek között a 
relatív költséggazdálkodással, 
az önköltségi tervek készítésé
vel és egyéb hasznos tudniva
lókkal. 

A hallgatók az egy hét alatt 
tianultaJkról sza:kdolgozatot ír
tak. 

Új klubház 
a Szőnyi úton 

(Tudósítás a 8. oldalon) 
(Koppány György felvétele) 
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A TARTALOMBÓL: 

A bizalmi nem akárki 
(2. oldal) 

Szocialista módon 
(3. oldal) 

Fogadkozásaink foga.natia 
(5. oldd!) 

Munkások és műszakiak 

1983. MÁJUS ,30. 
(6. oldal) 

Ülést tartott az elnökség 

Napirenden a személyszállítás 
Május 19-én ülést tartott 

szakszervezetünk elnöksége. A 
testület első napirendi pont
ként tár,gyalta a személyszál
lítás színvonalának javítása 
érdekében tett intézkedéseket, 
illetve a tová1bbi teendőket. 

Mint az írásos előterjesztés 
is kiemeli, köztudott, hogy az 
utóbbi években csökkent a 
személyszáfü tás szÍIIl vonala. 
Kifogásolható a vonatok tisz
tasága, pontossága, az utaski
szolgálás kulturáltsága. A leg
utóbbi menetdíjemelés még 
jobban felikorbácsolta a kedé
lyeket, hiszen a közvélemény 
ettől a személyszállítás szín
vonailának növekedését vá.rta. 

1970 és 1982 között lényege
sen csökkent az utaso.k száma. 
Ennek egyik oka többek között 
a szabad szombatok beveze
tése,· a bejárók számának csök
kenése. Megváltoztak az uta
zási szokások is. A tarifaeme
lés után például többen veszik 
igénY'be a személyvonatokat. 
Kihasználtságuk átlagosan 40-
50 százaléko-s. Naponta 2500 
szem,élyvooa,t közilekefök, de 
kifogásolható a pontosság, a 
műszaki és higiéniai állapot, a 

vasutasok magatartása, az in
formációs tevékenység stb. 

A MA V intézikedési tervet 
do1gozott ki a gondok orvos
lására. Ebben meghatároz:ták 
belfö.J.di express- és a hivatás
forgalomban közlekedő vona
tok pontosságát segítő szerve
zési és ellenőrzési feladatokat 
a vé!?)rehajtó szo!,gálat, az 
igazgatóságok, valamim.t a ve
zéri,gazg<atóság dolgozói szá
mára. 

A késések 30-40 százalékát a 
pályajaví,tás miatt szükséges 
vá,gányzá,rak okozzák. Jobb 
szervezéssel, az egyes építési 
fálzisoknak megfelelő altern.a
tív menet.rendekkeil csökkent
hető a kés,ések száma. 

Az i.ntézkedések között sze
repelnek a gyakoribb ellenőr
zések is. Az igazgatóságok he
tente egy alkalommal egy 
express vonatpárt az egész út
vonalon kötelesek kísérni, és 
a tapasztalatokról jelentést 
készíteni. A hiányosságok 
megszüntet.ése érdekében 
azonnal intézkedni kell. A 
MÁV Vezérigazgatóság üzem
viteli szakosztáJya ezzel kap
csolatban dolgozói részére 

SZORGALMASAK, FEGYELMEZETTEK 

kÜJlön intézkedési tervet ké
szített. 

A behatóbb elemzés érde
kében a magasabb rangú vo
natok mozdony-1kilométerórá.i
naik szalagjait rendszeresen 
vizsgálják. Valamennyi ellen
őrzésre jogosult központi dol
gozó havonta két alkailommal, 
de hivatalos kiküldetés alkal
mávial mindig köteles úti je
lentésben beszámolni a sze
mélyszálllítássa,l kapcsolatos 
ta,paszta la to.k ró!. 

A gépészeti és járműfenn
tartási, va.Jamint az üzemvi
teli szakosztály a szerelvények 
kocsijainak kiál.Jításárval, kar
ban tartásával kapcsolatos 
technológiai gondok megoldá
sára dolgozott k,i közös il1ltéz
kedési tervet. Az utasokikal 
közvetlenül kapcsolatban álló 
vasutasok oktatására a sze
mélyzeti és oktatási, va,laminrt 
az üzemviteli szakosztály új 
jegyzetet készített. 

A szalkemberek vizsgálják a 
személypénztá,rak előtti sor
ban ál1lást kiküszöbölő jegy-

( Folytatás a 3. oldwlon.l 

Kazincbarcikán dicsérik a nőket 
1980 eJ.ején a miskolci igaz

gatóság területén másodikként 
alakult meg a Kazi,ncba,rcikai 
körzeti üzemfőnökség. Azóta 
há,rotn esztendő telt el és ez 
afatt az idő alatt bebizonyítot
ták, hogy képesek voltak az 
új üzemviteli módszerek ki
alakítására, a különböző szol
gálaiti ágaza,tok összehangolá
sára. 

Ha vala.hol nehézséget je
lentett az átállás, Kazincba,r
cikán kétszeresen is, hiszen 
itt van az ország egyik legje
lentősebb ipa,ri vidéke, az óz
di Kohászati Művek, a Bor
sodnádaskai Lemezgyár, a 

Borsodi Vegyi Kombinát, a 
Sajószentpéteri üveggyár és a 

szénbányák, hogy csak a leg
nagyobbakat emJLtsük, továbbá 
tranzitot, illetve export-import 
szállításokat is lebonyoLít. 
Mégis az idei május 1-i ün
nepségen átadott minisz:teri 
elismerés az,t; bizonyítja_ hogy 
a hár()(ffiéves üzemfőnökség 
!kitűnőre vizsgázott. 

A személy- és áruszállítási 
feladaitokat teljesí,tették, noha 
Sajószentpéter és Kazincbar
cika között a villamosítási 
munkák miatt százoorminc 
napi,g és folyamatosan vágány
zár volt. 

üzembiztonsági helyzetük 
az előző évihez viszonyí,tva je
lentősen javult, sem halálos, 
sem csonkulásos baleset a te
rületükön nem történt. 

A személyszállítás biztonsá
ga és menetrendszerűsége 0,8 
százalék híjá,n százszázalékos 
v.olt. Jobb a tervezettnél. A.ru
szállítási tePvü.ket pedig száz
hatvanháromezer tonnával 
túliteljesítebték. 

A bán,I'évei !határforgalom 
ugyan csökkent, de a cseh
szlová!k vasutas ,kollégákkal 
eLmélyült a jó kapcsolat, a 
korrekt és elvi alapokon álló 
együttműködés. 

A bázi6hoz viszonyítva há
roon órával csökkentették a 
teherkocsi.k áltlagos .tartózko
dási idejét. Az anyag- és ener-

giagazdálkodásban több, mint 
kétmillió forint megtakarítást 
értek el. amiért a mis.koki 
igazgatóság, a dicséretelken kí
vül, százezer fori.nt pénzjuta
lomban részesítetrt:e az üzem
főnökség dolgozóit. 

Hosszan lehetne még sorol
ni a jó munka eredményeit, 
ehelyett az üzemfőnökségen 
dolgozó 975 vasutas,ról szeret
nék szólni, akik kiérdemel
ték a miniszteri dicséretet. 

Először is, ami engem na
gyon meglepett, a dolgozók 
több mint fele, pontosan 52,5 
százaléka nő. 

A munkaerőhiány itt is 
gond, hiszen a bányák, ipari 
üzemek elszívó hatása igen 
nagy. Új embereket megvarta
ni csak jó kereseti lehetőségek 
biztosításával lehet. !gy há
romszáznegyven forinttal nőtt 
a havi átlagbér. Az elmúlt év
ben h�tva,nnyolcain kaptak 
Kivál1ó DaLgozó, illetve maga-

(Fol�tá.s az 5. oldalo:n) 
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Ülést tartott az elnökség 
(Folytató-, az 1. oldalról) 

kiadó automaták. üzembe á1lí
tásának lehetőségeLt is. A bu
dapesti igazgatóságnál, a szo
bi vonalon fu,tó öt ingavonat
nál kísérletképpen bevezetik 
az úgynevezett zárt rendsze
rű közlekedést és karbantar
tást a szerelvényben futó ko
csik szétválasztása né(kül. 

Fontos célként szerepel a 
takarítás további gépesítése 
is. Az első negyedévben vásá
rolt gépeket állítanak üzembe 
Pécsett, a Nyugati pályaudva
ron. Kelenföldön, Kőbánya
Kispesten és Miskolcon. A má
sodik félévben járdamosót 
kap Balatonfüred, Szeged, Bu
dapest-] ózsef város állomás, 
takarítógépet állítanak üzem
be Miskolcon, a magas felüle
tek tisztít�ához peddg szere
lóállványt kap Miskolc és Sze
ged. 

A poggyászmegőrző auto
maták egy része már korsze
rűtlen, ezért ebben az évben 
a budapesti, a mis.koki és a 
szombathe1yi igaz,gató.ságokon 
helyeznek el újaikat. Három
száz hordárkuli kocsit is vá
sá,rolnak ebben az évben a 
nagy pályaudvarokra. 

Az utóbbi években sok jo
gos bírálat érte az inforimá
oiós szolgálat munkáját is. A 
közlekedő vonatokkal kapcso
latos felvilágosítások gyakran 
felületesek, szalkszerűtlenek és 
udivaria tlanok. 

Köztudotrt: .az is, hogy kevés 
a jegyvizsgáló. Ennek követ
kezménye a bliccelők számá
nak növekedése, az utaskiszol
gálás színvonalának csökkené
se, a gyakori fűtés- és világí
tászavarok. A MAV az uta
sok könnyebb tájékozódása, 
eligazodása érdekében ké1 év 

MÉRLEGEN 

al.att 1400 iránytáblát és ko
csiszámtáblárt: szerzett be. A 
meglévő kánytáblák felújítá
sáról is gondoskodtak. 

A vasút ünnepi forgalom 
címmel oktatófilmet is készí
tett, amelynek célja a vasuta
sok helyes magatartásának 
bemutatása a nyári forgalom 
idején. 

Még korai lenne az eddigi 
intéz,kedések eredményét mér
legelni, de a kezdet biztató. 
1983 a személyszállítás éve. 
Reméljük azonban, hogy min
den év ennek jegyében telik 
el. 

Az elnökség ezután megtár
gyalta a MÁV kutatási-fej
lesztési tevékenységéről készí
tett előterjesztést, áttekintet
te az ezzel kapcsolatos ered
ményeket és gondokat. Ennek 
időszerűségét indokolta az is, 
hogy az elmúl,t években a nép
gaz,daságon belül és a vas
úton is lényegesen csökkentek 
az extenzív fejlesztés lehető
ségei, romlott a munkaerő
helyzet. Ezért előtérbe került 
a tudományos kut.atás és a 
műszaki fejlesztés közvetlen 
bekapcsolása a gazdasági fel
adatokba. 

A MA V az ötödik ötéves 
tervben mintegy 27 millió fo
rin toit fordított műszerberen
dezésekre. Ez teszi lehetővé a 
VI. ötéves tervi műszaki ku
tatások megaLapozásáit, a prog
ramok végrehajtását. A Vas

úti Tudományos Kutató In
tézet felszereltsége nem telje
sen kielégítő. A hiányos teoh
niik.ai felszereltségű szakterü
letek miaitt külső kutatóhelye
ket, laboratóriumokat kell 
igénybe venni. 

A foly.amaitban lévő labor
fejlesztések közül kiemelhető 
a szolnoki járiműtechnikai mé
róáblomás és a herceghalmi 

kísérleti pályaszakasz. Beszer
zés alatt áll egy Plasser fel
építmény-vizsgáló mérőkocsi 
és a VTKI fejlesztéseként kor
szerű felsóvezetékvizsgáló 
mérőkocsi készül. A jövő le
hetőségei közé tartozik a szol
noki dízelmotor kísérleti pró
baállomás kiépítése. 

A teljességre való törelkvés 
n.élküil érdemes megemlíteni 
néhány kuta,tás gazdasági 
hasznát. A vasúti alépítmény
korona védelmére kidolgozott 
műszaki textília alkalmazási, 
módszer 1982. évi haszná
lata a vasút hálózatán mint
egy 40 millió forint megtaka
rítást eredményezett. 

A vontatójárművek üresjá
rati és segédgépi energiafo-
gyasztásának csökkentésére 
kidolgozott VTKI-módszert 
ebben az évben minden M 62-
es mozdonynál bevezetik. Ez 
éven.te mozdonyonként 160 
ezer forint megtakarítást je
lenit. A sorozatba tartozó ösz
szes mozdonynál az energia
megtakarítás eléri a 45-50 mil
lió forintot. 'l!:vi 3-4 millió fo
rint megtakarítást jelent .az 
ML 634 típusú motorok du
gattyúhibáinak elháTítására 
kidolgozott módszer is. 

A tapasztalatok szerint a 
befejezett fejlesztési témák 
mi'llitegy 90 százalékát haszno
sítják. 

A testület ezután foglalko
zott a társadalombiztosítási 
bizottságok irányító, ellenőrző 
és jogocvosJ.a.ti munkájának 
tapasztalataival (enről lapunk 
következő számában részlete
sen tájékoztatjuk olvasóinkat); 
a vasutas-szakszervezet 1983 
évi költségvetésének módosí
tásával, valamin.t a MA V, a 
GYSEV és az Utasellátó Vál
lalait első negyedévi tervének 
teljesítésével. K. S. 

Alkotó fiatalok 

a mfi,velödési bizottságok munkája Az idén ismét megrendezték 
a már hagyományos Alkotó if
jú,ság ... pályázatot a szombathe
lyi körzeti üzemfónökségnél. A 
szokásosnál több pályamunkát 
bírálhatott el a zsűri. Harminc
négy fiatal összesen 53 pálya
mun'kával jelentkerrett. A pá
lyázatok közül 4 szakdolgozat 
és 16 újítás volt. 

Aprilis utdlsó napjaiban a 
központi művelődési bizottság 
értékelte a középszintű testü
letek 1982. évi munkáját. Meg
állapította: a területi művelő
dési bizottságok többsége jó 
irányban halad, helyes útmu
tatással, koordinálással segíti 
a munkahelyi közművelődést. 
Tervszerűen dolgoznak, mun
kaprogramjuk összeállításánál 
mindjobban törekednek a 
komplexitásra. Az elmúlt esz
tendő második felében min
denütt felülvizsgálták a bizott
ságok személyi összetételét, s 
a szükséges személycseréket 
elvégezték. Ezzel az intézke
déssel a művelődési bizottsá
gok működésének alapvető 
iel tételét biztosítottáik. 

A gazdasági, társadalmi, mű
velődési szervekkel való jó 
együttműködést hűen tükrözik 
az elért eredmények. Különö
sen a szegedi, a debreceni és a 
pécsi vasútigazgatóságok terü
letén tapasztalható erőtelje
sebb törekvés a doigozók tuda
tának. szemléletének és maga
tartásának formálására. 

zanak a szolgálati helyeken 
tartott egészségügyi, ismeret
terjesztő előadások, mill'ld töb
ben csatlakoznak a közös él
ményt szerző programdkh<YL 
(országjárás, múzeumlátogatás 
stb.). Főleg a miskolci, a sze
gedi és a szombathelyi vasút
igazgatóságok területén szer
veztek sok kirándulást. A ta
pasztalatok azt is mutatják, 
hogy a szocialista brigádok 
művelődési programjai azokon 
a területeken a legtartalma
sabbak, ahol a közelben műve-
lődési intézmény van, és a mű
velődési bizottsággal összehan
goltan dolgozik. 

Míg korábban a művelődési 
bizottságok kizárólag a mun

A vontatási üzemegységnél 
április végén kiállított pálya
művek gazdasági értéke meg
haladta a 160 ezer forintot. 

A műszaki jellegű pálya
munkák alkotói összesen 12 
ezer forint jutalmat kaptak. 

Kiránduló 
gyerekek 

kahelyen biztosítható művelő- A gyermeknap alkalmából 
dési lehetőségekkel törődtek, a mátésza11kai vasútállo
ma már a bejárók érdekében más Kölcsey Ferenc szo
egyre inkább keresik a kap- ci.alista brigádja háromna
csolatot a lakóhelyi művelódé- pos kirándulást szervezett 14 
si szervekikel. Sok szolgálati vasutas gyermeke részére a fő
helyen az utazószemélyzet vá- városba. Megtekintették töb
rakozó helyiségeiben is alkal- bek között az állatkertet, a 
mat teremtenek az önművelő- Vidámparkot, a Halászbás
désre, szórakozásra. tyát és a Duna-kanyart. A 

A központi művelődési bi- bábszínházban pedig egy me
zottság felhívta a középszintű sejátékot láthattak a gyere
testületek figyelmét a gazdasá- kek. 
gi és művelődési feladatok ösz-
szehangolására; a személyi és 

Szocialista módon 

Tetteikkel váltak méltóvá 

a Kandó Kálmán név viselésére 
A múlt év nyarán a Mexikói úton nagy feltűnést 

keltett a rend behozott, fényesen csillogó Kandó
mozdony. A magyar vasút villamosításának 50. év
fordulójára az f:szaki járműjavító Kandó Kálmán szo
cialista brigádja hozta rendbe. De nemcsak ezért, ha
nem hétköznapi tetteikkel is méltóak e név viselésére. 
Az idei május elsejére, immár másodszor kapták meg 
a Közlekedés, Posta és Hírközlés Kiváló Brigádja cí
met. Másodszor elnyerni ilyen magas kitüntetést, nem 
akármilyen teljesítmény. 

eme.1kedett - mondja Balogh 
Sándor igazgató. 

- Már 1981 másoddk felé
ben sorozatban rendeztük a 
tainác&kozásokat, hogy megis
mertesstilk a •kollek,tívát a kö
vetkező év feladataivaJ 
mondja Csáki Sándor, a szak
szervezeti bizottság tiitkára. -
Az emberek mindent vállal
tak de ben.ntilnket is a.rra kér
tek: hogy a szükséges anyago
kat, eszközöket ga,rantáljuik. 
Az elmúlt esztendőben az em
beri hozzáállással nem is volt 
baj. Annál -több gondolt oko
zott, az anyag- és alkatrész
hiány ... 

A brigád átlagéletkora 
rendkívül alacsony; heten még 
innen vannak a harmincon. 
Az első szocia1ista brigádok 
között alakultak még 1961-
ben. Már .a következő eszten
dőben elnyerték a szocialista 
címet, s azóta nem múlt el év, 
hogy valamilyen kitüntetést 
ne kapt.ak volna. A műhely 
falát elborítják az oklevelek, 
sőt még egy Budapestért zász
ló is díszíti a faborítású falat. 

Az alapító 
újból brigádtag 

Törtéinetülkrő1 meséljenek a 
brigádtagok. Bartucz József 
alapító tag, de a papírok sze
ri.nt milndössze néhány hónap
ja tagja újból a bri,gádnak. 

- Amikor idekerültem fi
zikai állományban dolgoztntm, 
ám néhány esztendő múlva 
kiemeltek. A próbaterem ve
zetője lettem, egyben a volt 
brigádom patronálója. Persze 
ekikoc sem szakadtam el tő
lük, nemcsak a munkánlk kö
tött össze mill1lket, ha'llem tár
sadalmi munkáira is együtt 
jártunk, no .meg a rendezvé
nyekre is. A brigád kezdettől 
fog,va igyekezett jól dol,gomi 
és segíteni, .ahol csak lehet. A 
hetvenes évekiben a KISZ-ve
zetőség tagjainak a többsége 
is nálu,n,k dolgozott. Közülünlk 
sokan továb'btanu1tak s egye
temen, főiskolán szere21tek 
diplomát. 

- tveken kereztül sokszor 
még a káderutánpótlási ter
veknél is figyelembe vettük a 

Kandó brigádot - szól köZJbe 
Szabó József, az üzem ver
senyfelelóse. - Régebben 18-
20-an doLgo�k náiluk, most 
mindössze 14 a létszám. lg.az, 
a brigád sem kért erősí.tés.t. 
így járulva hozzá a tenmelé
kenys,ég növeléséhoez, a több 
munkát kevesebb emberrel 
végzik el. 

Ez a brigád ma is kvalif.iká1t 
szaikemberekből áll, a'ki ma
radt az elvégezte a szakközép
iskolát: sót jó néhámyan szak
érettségivel vagy éppen tech
nikusi végzert,tséggel rendel
keznek. Szakértelmük és szor
galmuk öltött ,testet a saját 
maguk fejlesztette gépekben, 
mérőeszközökben. 

- Amikor 1965-ben tanuló
ként idelkerülrt:em - emléke
zik Radó György bri,gádtag
még harmincéves berendezé
sek.kel dolgoztUl!lk. A villany
mozdonyak évről évre korsze
rűbbek lettek. de az új mérő
eszközökre nem mindig futot
ta. így nekünk kellett hozzá-

látnun!k saját erőnkből a fej
lesiJtésekihez. 

A brigád elkeríltett munka
területén szembeötlik, hogy 
szi,n te minden berendezés 
egyedi. Sajáit elképzeléseik 
szerint a legtöbbsoor a hétvé
geket, az esti Tövid szabad 
óráikat fölá1dozv.a építették 
őket. Ketten közülük e mun
ka elismeréseként a Kiváló 
Újító címet kapták. A kandóJ 
sokat mégsem elsősorban a sa
játos ötleteikről ismeri.k, ha

nem segf tőkészségükről, szin
te az ország egész területén. 
A brigád munkájához tarto
zi1k az 'l!:szaki Jár.műjavítóba 
kerti.ló vonaitatójárművek mű
s.zaiki berendezéseinek bemé
résén túl „a .mozdonymentés" 
is. Ha valahol elromlik egy 
vilLanymozdony, ak állapítják 
meg a hibát. S ha lehet azon
nal meg is javítják. 

Solcoldalú, 
segítőkész emberek 

Vál/altálc 
a többletmunlcát 

Az év közepén ugyanis a 
vasút árbevételének apadása 
miatt csökkentették a jálrmű
javító éves költségvetését. Az 
elbocsátás. vagy fizető mun
kák végzése látszott csak el
fogadható .megoldásnak. Ez 
utóbbit választottá,k, s jó szer
vezési megoldáso'klkal, az ész
szerű a111y.agtakarékossággal 
elérték, hogy mégsem 10, ha
nem osak öt .mozdon'llyal 1ke
vesebbet vetitek át 111agyjaví
tásra. 

Ebben a szorult helyzetben 
valóban lelkesítő példát mu
tatott a Kamdó brigád: bár 
nem teljesítményben dolgoz
nak, mégis vállalták a LétJ 
számcsökkenéssel járó plusz 

- N,agyon jó ,érzés -mond- munkát. Ez a hozzáállás leg
ja Szabó Károly brigádveze- jobban a brigád munkaidőn 
tó -, hogy a reggel még moz- túli társadalmi tevékenységé
dulatlanul álló mozdony este, ben mutatkozik meg. A bri-
vagy másnap délelőtt már gád patronál egy 'kóbámyai ál-
üzemel. talánoo ,igkolá-t. Az elmúlt évek 

során nagyon sok táorsadalmi Valószínűleg nemcsak a munikát végeztek ott. A nyári Kandó brigád sajátja ez a l mentalitás. különben az Északi szünetben kimesze ik a fa'ta.J 

kat, lemázolják az ablakokat, Járműjavító sem tudott volna megjavítják az elromlott uilúrrá lenni az 1982-es év buk-
tatóin. Amikor áttértek a 42 lamos berendezéseket, rend-

behozzák a padokat. Pénz órás munikahétre, a ktiesó órá- még csak lenne erre a munkat mintegy 5 százal�os :ter-
melmcenység-növekedéssel káira - mondják a brigáditaJ 

gok -, de nehezen talál'llak kéinyszerültelk pótolni. A má- kivitelezőt. Elvégzi1k tehát a sik ennél taláin imég kénye- # 

sebb feladat a nonmák rende- munkát, hiszen egyszer az o 
zése volt. Amikor 120-130 szá- gyerekeik is beülnek az isko-

lapadba. s azt az iskolát is zalékos az átlagteljesítmény, patronálja ,majd valaki. AbJ 

naigyon nehéz több1'etmunká- ba,n az ezerötszáz órában. ra, egy;re növekvő teljesitmé- amiit 1982-ben az iskola falai nyekre kérni, va,gy éppen ösz- között töltöttek, ez a ,gondola,t tönözni az embereket. A .nor- hajtotta óket. Ez hát a sok mát meg,szigorítottálk, ám ez- kitüntetés közül a Budapestért zeJ egyidőben rendeztél< ,az zászló története. alapbéreket is. Ebben az esztendóben sem 
- Az erednnény egy kicsit hagyják abba a patronálást. minket is meglepett. Immár hiszen nem a kitüntetés szábéreinkkel versenyképeselk míi. Különben is hárommal lettünk a munkaerőpiacon. növekedett az átszervezések 

Régebben azzal csábították el okán a brigád1étszám. 
tőlünk .a szakembereket, hogy _ Most már könnvebben 26 forint órabért ígértek. 

leszünk majd _ mosolyog a Most már mi is ennyit aján-
lunk. Az elmúlt évben hosszú fiatal brigádvezető -, Bartucz 
idő óta először mintegy 20 József már 'llemcsak patronál 
százalékkal csökkent a fluk- minket. Az el:rnúlt években 
tuáció, sát a lé1:1számunlk öt- sem maradt el tólü,n.k, amí,g 
tel emelkedett. Régen nem hivaitalosan nem volot tagja a 
volt ilyen kedvező nálunk a brigádnak. Tavaly egy kicsit 
munkaerőhelyzet. Az ór'abé- lemaradtunk a házi mun.ka
rek emelése közmegeléged&re versenyibein. Reméljük idén a 
beváltotta a hozzá fűzött Te- műszaki vezető se�Hségével az 
ményeket, a termelékenység elsők között végzünk. 
nem 5, hanem 8 százalékkal Lakatos Mária 

A művelődési bizottságok ja
vaslatai alapján több helyÜtt 
letéti könyvtárat létesítettek 
és kellő figyelmet fordítanak 
az üzemi könyvterjesztő háló
zat működésére is. A vasúti 
szai!tismereteket - a helyi 
KTE-asoporto'k előadásain kí
,vü'l - nifuány körzeti üzem
főnökségen tapasztallatcserék 
.szel"IV&.ésével is gazdagí
tottáik. Rendszeressé váltak 
és nagy létszámot von-

tárgyi feltételek biztosítására; 
a közművelődési törvény vég
rehajtásáért felelős személyek 
jobb együttműködésére; szak
képzett népművelők beállítá
sára; a még hatékonyabb koor
dináló munkára stb. 

Kiváló címet kapott a mátészalkai 
József Attila szocialista bri/ád 

Munka és műveltség 

Egy brigád ars poeticája 
(pálinkás) 

Bőrbe vésett vallomások 

A meghívó a Rónai Lajos egyedi alkotásaiból válogatott 
bórdíszművek bemutatójára invitált a Kodály Zoltán Műve
lődési Ház termébe. ,A ház hagyományosan minden év tava
szán rendez népművésreti, vagy népművészet jellegű kiállí
tást, de még ilyen csodá1atoo anyaggal nem találkozott a kö
zönség. Azon a kiállításon, melyet Együd Árpád, a Somogy me
gyei Múzeumok igazgatóhelyettese nyitott meg, a vendégek 
ámulattal csodálták a remekbe készült könyvborJtókat. dobozo
kat, tükröke( faHképeket, ikonkerete1ket. Nem véletlen, hogy 
a világ sok poli,titkU1Sának, ismert személyiségének díszíti asz
talát a ,kaposvári Rónai Lajos abkotása. 

Tizennégy évvel ezelőtt látott hozzá a bórdísz,múvesseg
hez. Nem teljesen kezdőként, hi.5zen negyed évszázadon ke
resztül dolgozott k-iraikatrendezőkérut, a dekorációs részleg ve
zetőjeként. 

Az első bő11ból készült darab saját táskája volt. Onnan 
aztán nem volt megállás. 

Szepesi Józsefné 

A mátészalkai csomópont 
villamos műhelyének József 
Attila s.wcialista brigádjára 
mindig számíthatnak a főnök
ség gazdasági és társadalmi ve
zetői. A brigád 1972-ben ala
kult. Az alapító tagok között 
volt Kun Árpád br.igádvezetó, 
Nagy József művezető és Hor
váth József. A többi nyolc 
brigádtag később csatlakozott 
a mozgalomhoz, de valameny
nyien megbízható, jó szakem
berek• A hetvenes évek köze
pétől együtt dolgozó kollektí
va mindig teljesítette vállalá
sát. 

Élen járnak a társadalmi 
munkában is. ;Legutóbb a vám
és pénzügyőrség debreceni pa
rancsnoksága köszönte meg le
vélben tevékenységüket. Tíz 
éve patronálják az 5-ös számú 
vasutas óvodát. Ez idő alatt 
szakipari munkát, festést, par
kosítást és egyéb társadalmi 
munkát végeztek. 

Segítségükre sietnek az arra 

rászoruló vasutas kollégáknak 
is. Tamásipusztán például v.il
lanyt szereltek társadalmi 
munkában, valamint az üzemi 
baleset következtében meg
rokkant Gergely István laká
sán. Tavaly több szocialista 
brigáddal együtt segítettek a 
szam�zegi termelőszövetke
retnek almát szedni• 

A József Attila brigád tag
jai nem hanyagolják el a szak
mai-politikai továbbképzést 
sem. Jelenleg Kiss László a 
marxista-leninista egyetem 
hallgatója, és Budai Jánossal 
együtt önkéntes rendőri teen
dőket is ellátnak. Kun Árpád 
brigádvezető pedig az idén 
érettségizik a szakközépiskola 
levelew tagozatán. Többen ak
tívan tevékenykednek az 
MHSZ-ben is. 

A kollektúvát - eddigi ki
magasló teljesítményéért - a 
MÁV Kiváló Brigádja címmel 
tüntették: ki. 

(Zsoldos) 

A szen.teis.i körzeti üzemfá
nő!kség Törek.vés sz.oclalista 
brigád(ia is részt vett Szegeden 
a Csongrád nwgyei Mw:uk.a és 
Műiveltség veté!Jkedó írá.s.bel'i 
döntőjén, A megyei vetélkedőt 
ebben az évben kilencedik al
kalommal rendezték meg. A 
rangos mezőny döntőjében -
a különböw ágazat.ok kö.ziül -
31 esiaip,at versenyzett. A dön
tő szünetében Horváth Imré
nével, a Törekvés briigád veze
tojével b,eszélget'1Jünk. 

- Nagyon hasznos ez a ve
télkedő, mert bővítette kultú
rális ismereteinket. Mos.t Má
tyá.s kdraly korát és Juhász 
Gyula életét, munkásságát kel
lett tanulmányoz.ruunk. Mi azt 
vall)juk, hogy általános mű
veltség nélkül nem lehet jó 
munkáit végewi. A művelődés 
a brigádm�alom fontos ré
sze. 

A Törelwés brigád húsz év
vel e.zelőtt alakult. Tagjai -

Horváth Imréné, Eg71ed János
né, Gull,'ás János,né, Mészáros 
Józsefné, Oze Lajosné, Széll 
Imréné és Tótih lstvánm.é -
pénztárosi munkát végeznek. 
Már elnyerték a MAV Kiváló 
Brigádja ki1fünteU!st is. Fiel
a.datik.örülk tobbek .kö'zött a 
jegylk.iadás, a jegyvizsgálók le
szá:moltaitása, a poggyászelszá.
molás és a nernwközi jegyki
szolgálás. A hiányzó létszám 
miiatt sohasem kér,tek tartalé
kost. 

- Obtihon a �dban is sok 
a teendőnk, de ennelk ellenére 
a társadalmi munkát sem ha
Il)'agoljuk el. - folytatja a 
brigádvezető. - Személyen
ként minden éviben 50-50 órát 
dolgozunik a közöss,égérit. Pat
ro.ná]öuk például a Deáik Fe
renc utcai általánoo iskolát, 
ápoljuk a kulitúrlláz kertjét, 
közreműködün!k: a vasúti ren
dezvényeken. 

Fogas Pál 
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AZ ORSZÁG MINDEN RÉSZÉBE ELJUTNAK 

Jelzők, fénysorompók Sze 
A MAV Távközlő és Biz

tositóberendezési Építési Fő
nökség 22. sz. üzeme Szege
den, a Tisza pályaudvar kö
zelében van. Új műhelyei már 
kialakultak, berendezéseinek 
egy része a helyén van, kül
lemében is tekintélyesebb lett 
ez az önálló üzem. Arva Gá
bor üzemvezető irodájának fa
lán ott a vasúti térkép, rajta 
azok a jelek, ahol munkatár
sai dolgoznak, vagy ahová fo
lyamatosan szállítják a bizto
sítóberendezésekhez szükséges 
szerel vényeket. Ilyenek Dom
bóvár, Kőbánya-Kispest_ Ke
lenföld, Tisza.tenyő és Bics
ke. 

Gyártmányaiknak egy része 
még hagyományos mechanikai 
berendezés, kézi vonóvezeté
kes rendszerű, de már ott áll
nak a műhelyekben a legmo
dernebb biztosítóberendezések 
szerelvényei is. 

Szorgalmasan dolgoznak az üzem szerelői 

Itt készülnek többek között 
a fénysorompók, amelyekről 
manapság oly sok szó esik. 
Ezeknek a berendezéseknek a 
gyártása két helyen történik, 
Batén egy termelőszövetkezet 
készíti a jelzőárbocokat, me
lyeket primolozott állapotban 
szállítanak Szegedre. Itt tíze
sével, vagy húszasával szere
lik kész állapotba és küldik a 

. rendelő építési főnökségek te-
rületére. Évente 250-260 da
rabot. A jelzőárbocokat festés 
előtt szere1ik, alsó részéhez 
tartólemezt hegesztenek, majd 
lámpázzák és vezetékelik. tgy 
egyszerűnek is tűnik, ha azon
ban végigkísérjük a munkafá
IDsokat, akkor derül ki iga
zán, hogy milyen nagy fele
lősséggel jár e munka végzé
se. 

Egy jelzőhöz ugyanis külön 
érkezik az árboc és a tárcsa 
- nos, mire ebből egy szál
lítható jelző lesz, a következő 
munkafázisokon megy keresz
tül: - felszerelés, kábelek le
szabása, a kábelvégek hajlí
tása, a letisztított végek grun
dolása (cinezése), lámpák szét
szerelése, színes üvegek be
helyezése (vörös és holtfehér), 
felszerelés a tárcsára, kábel
behúzás és -bekötés. A fényta
karók felrakásával és az el
lenőrzéssel zárják a sort. tgy 
kerü.Lhet szállításra a három
fényű - két vörös és egy holt
fehér - kétszínű fénysorom
pó. 

Kipper József szakszervezeti 
főbizalmitól egy ilyen jelző 
költségeiről kértünk informá
ciót. Nem lehet egyérte:Imű 
árat mondani, hiszen csak ak
kor végleges a költség, ha 
már a helyére került a jelző. 
Sokszor olyan költségeket von 
magával, mint például az 
energiaellátás, ami lehet egy, 
sőt másfél kilométer földve
zeték kiépítése is. Ilyen eset
ben bizony elérheti a másfél 
milliós költséget is. 

A szegedi 22. sz. üzem dol
gozói nem mérik forintban az 
itt elkészített szerelvényeket. 
Terveikben sok más is szere
pel a fénysorompón kívül. A 
jelző elkészútése náluk csak 
munkaórában jelentkezik. 
Éves termelési értékük több 
mindentől függ, elsősorban a 
külső szerelési munkák nagy
ságrendjétől és az elő.szerelési 
munkáktól. Végzett munkájuk 
eredményessége nem náluk, 
hanem az építési főnökségek 
területein realizálódik. 

Az új üzemrészben - amely 
meghatározza az utcai frontot 
is - kapnak majd helyet az 
eddig mostoha körülmények 
közt dolgozó festők. Lehetősé
gük lesz különböző kémiai 
kísérletekre is a korróziógátló 
anyagok megválasZltásához. 

T arfa lékos ál lomóslőnök 

, , 

t e va asu sz 1 
Még kimondani is sok, baj 

nélkül végigcsinálni pedig 
olyan felelősségteljes poszton, 
ahová Mohácsi Lászlót állítot
ták, egyenesen hőstett. 

Azt •hittem - amikor hoz
zá igyekeztem -, hogy el
nyűtt öregemberrel találko
zom. Ezzel szemben egy pi
rospozsgás, für.ge mozgású, 
délceg tartású vasutassal is
merkedhettem meg, aki ma is 
szolgál a MA V Kazincbarci
kai ü zemfőnökség területén. 
Szabadságon vagy betegá1lo
mányban levő állornásfónökö
k:.et helyettesít. Tartalékos. 

Koráról csupán ö.sz haja 
árulkodilk. ,Munkájáról meg 
Lausek József, az üzemfőnöik
ség vezetője úgy , nydlatkozik, 
hogy aikkor tudna nyugodtalll 
aludni, ha a területén 'minden 
poszton olyan ember teljesí
tene szolgálatot, mint Laci 
bácsi. 

Szigorú vezetö 
Mert Mohácsi László, itt a 

borsodi ipar.vidék vasúti cso
mópontján mindenkinek ked
ves „Laci bácsija". 

Pedig amúgy szigorú em
ber. Ahogy mondani szokták: 
régivágású vasutas. Amelyik 
állomáson helyebtesít, még a 
v-irágok is pornpásabban nyíl
nak. 

- No hát ez azért túlzás -
0.5Óválja fejét, amikor emlí
tem, hogy miket mondanak 
róla, aztán elmond egy kis 
történetet: 

- Az egyik áLl.omáson póz
nákTa függesztett cserepes 
virágok is voltak, amit a mál
házónalk létráról kellett volna 
locsolni. Látom, hogy kókado-

zik a növény, bár alatta Vli.zes 
a beton. Mondom az embe
remnek, hozza csak ide azt a 
létrát, nézzük meg, mi bajuk 
ezeknek a virágoknak? A 
málházó röstelkedve hozta az 
a1kalmaitosságot, de a vizes 
kupát is, mert rádöbbent, 
hogy ahol én vagyok a fő
nök, ott nemcsak a bet0111t, ha
nem a virágokat is meg lkelil 
locsolni. 

Talán mosolyogni való kis 
eset, de ez is jellemző Mohá
csi Lász.ló rendet-fegyelmet 
tartó magatartására, hiszen 
ezen a pályán a !kicsinek tűnő 
mulasztásokból is nagy bajok 
származhatnak. 

Mindent tud 
- Volt-e ötvenéves szo.l:gá

lata alatt ,veszélyes helyzet
ben? 

- Ilyen i& akadt. A legem
lékezetesebb, amLko.r Szuha
!kállóban voltam állomásfő
nök, közvetlen a második vi
lágháború után. Ünnepélye
sen vártuk az első olyan vo
natot, amely már személye
ket is szállított. Kiadtuk a je
gyeket, közben elJenvonatkén t 
egy teherszerelvény jött füty
-työgve. Váilfófelvágá.s történt, 
de sikeriUt a személvvonaltot 
még időben leintenem. Aztá11 
nagy izgalmakat éltem át a 
Borsodi Erőmű, majd a Ve
gyikombinát építétse alatt. A 
csehszlovákok szállították az 
óriás kazánokat, persze túl
sú-llyal. A tengelynyomás mesz
sze meghaladta a megenge
dettet, nagyon óvatosan tettük 
a dolgunk, his�en a nagy ipari 
épí,tkezések üteme nem szen
vedhetett csorbát. 

A szegedi üzem létszáma 
nem nagy, alig haladja meg a 
110-et, de szakemberei szinte 
mindnyájan univerzális kép
zettséggel rendelkeznek. Az 
alapképzettség itt is a lakatos 
szakmával indul, de színvo
nalában eljut egészen a mű
szerész mesterségig. Minden
hez kell itt érteni, hiszen ez 
a terület nagy figyelmet és 
pontosságot követel az embe
rektől. A tapasztalt szakmun
kások igen jó viszonyban van
nak a fiatal szakmunkásokkal, 
készségesen segítenek egy-egy 
új feladat megoldásában. Ösz
szesen nyolc csoportban dol
goznak, ebből három lakatos 
brigád, egy csapat az eszter
gagépek melletit termel, egy a 
festőmúhelyben, van egy asz
talos és egy tmk-s munkacsa
pat, továbbá az adminisztrá
ciót intéző irodisták. 

Az utóbbiak létszáma alig 
haladja meg a tizet és itt kell 
megjegyezni, hogy az egész 
üzemet mindössze öt ember 
irányítja. Fontos szerepüket 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a pályaépítők 
és felsóvezeték-szerelők mö
gött ott vannak minden vo
nalon a biztosítóberendezés
hez szüikséges fényjelzők ösz
szes fajtájával. 

z. F. 

1 n 

- MiTe emlékszik legszíve
sebben? 

- Tis7'.aSzede.rikény, vagyis 
Leninváros vasúti hálóza-tba 
való bekötésére. Akkor Nyék
ládházán voltam állomásfő
nök. Életemben !még annyi 
anyagvonaitot, mint akkor, 
amennyi átment a felügyele
tem alatt, még nem lá,ttam. 
A közlekedésügyi miniszter 
is gyakori vendég vol.,t ,nálunk, 
de hibM nem talált. Szeren
csém volt a vilLamosításnál és 
az mtegra-dominó szerelésé
néJ. is, bár most már UJtólag 
bevallhaitom, hogy kezdetben 
sokszor remegett a kezem, 
amikor a berendezéshez nyúl
tam. 

- De most már elmondhat
ja, hogy ,a .vaslÚJt őskorától a 
legkors:rerűbb üzemeltetésig 
mindennel bisztában van. 

- Igyeikeztem és még ma 
is mEgpróbálok lépést tartani 
,a fejilódéssel - mondja szeré
nyen Mohácsi László, aki öt
ven évvel ezelőtt úgy kezdte 
ezt a pályát, mint akkor na
gyon sokan: 1932-ben egy évig 
fizetés nélküli gyakornok -
hároméves fa- és fémipari 
s:ziakisikolával - majd tanu
lásra engedélyezett órabéres 
kisegítő vonatfékezó. Iskolák 
és a jelesen lerakoitt vizsgák 
után 1939-ben szolgálattevő, 
majd a felvidéken, Szuha
balinkán ki.neveze'tt áillomás
főnök. 

A háború vihara 6t is do
bálja egydk helyről a másik
ra, de ezután már mindig ál
lomást kap, többek között 
olyan jelent&eket is, mint 
Nyékládháza, Filzesabon11, Ka
zincbarcika. 1974-4:61, amióta 
heeyettesít, az üzemfónökség 

Újabb erőpróba előtt a vasutasok 
a Kelenföldi és a Déli pályaudvaron 

A kelenföldi körzeti üzem
főnökség az idén elnyerte a 
Kiváló Vzemfőnökség címet, 
valamint a vasutas-szakszer
zet és a MÁ.V Vezérigazgató
ság Vörös Vándorzászlaját. E 
kitüntetés bizalomnak, bátorí
tásnak is tekinthető, hiszen 
még néhány hét, és újabb 
erőpróba következik: a nyári 
utasforgalom, amelynek igé
nyes lebonyolítása - a re
konstrukciós munkálatok kö
zepette - ugyancsak helyt
állásra .készteti majd a kelen
földi vasutasokat. 

Egyetért ezzel Kelényi 
György személyszállítási veze
tő is, hiszen mint elmondotta, 
a nyári menetrend szerint 274 
személyvonat érinti az állo
mást. Ebből tizennyolc pár 
innen indul és ide érkezik. 

- A teherforgalom nagy ré
szét Ferencváros vállalta ma
gára - mondja. - Ez nagy 
segítség nekünk, hiszen a re
konstrukció miatt nem könnyű 
a forgalomirányítás. Májusban 
kötik át például az építők a 
vágányokat Ferencváros, illet
ve Pusztaszabolcs irányába. 
Hamarosan átadják azt a be
tonalagutat is, amelyen ke
resztül haladhatnak majd a 
vonatok Ferencbe és a Keleti
be. Amíg ezek a munkálatok 
tartanak, sok vonat nem a 
megszokott vágányra jár majd 
be. 

- Milyen lesz az informá
ciószolgálat, a :tájé'ko2Jllatá's? 

- Reméljük, jól vizsgázik 
majd, hiszen mi felkészültünk 

a nag11 forgalomra. A menet
rendi tájékoztatóból ötven 
példányt készítettünk és he
lyeztünk el az állomáson. 
Ezeken a vágányszámok kivé
telével minden fel van tüntet
ve. Ha a munkálatok miatt 
nem a megszokott vágányok
ról indulnak a vonatok, akkor 
arról időben tájékoztatjuk az 
utasokat. 

- Lesz-e elég pénztáros és 
mozgó informátor? 

- Erről is gondoskodtunk. 
Eddigi terveink szerint nap
pail hat, éjszaka pedig két 
pénztáros teljesít majd szolgá
latot. A velence-tavi é.s a ba
latoni csúcsforgalom péntek 
délutántól vasárnap reggelig 
tart. Ebben az időszakban -va
lamennyi pénztárt nyitva tart
juk. Az információswlgálat 
tagjai a hivatásos felvilágosí
tók és kapusok mindig az 
utasok rendelkezésére állnak. 
Könnyíti majd munkájukat a 
hamarosan elkészülő lapozós 
tájékoztatók üzembe állításá. 

Nehéz dolguk van most a 
forgalmi szolgálattevóknek. A 
„C" aluljárón át közelíthető 
meg az új, impozáns külsejű 
forgalillli épület. A vezénylő
teremben az utasításokat el
nyomja a fúrók és fűrészek 
sivító zaja. A kezelőasztalnál 
most Rábl Ottó rendelikező for
galmi szolgálattevő ül. Előtte 
gombok, rádiók, mellette tele
fon. A panorámatáblán vil
lódzó fénycsíkok jelzik az ál
lomás szabad vágányútjait. A 
terem végében asztalosok dol-

goznak. A rendelkezővel eb
ben a zajban nehéz szót érte
ni. Percen.ként cseng a telefon 
is. 

- Reméljü,k, már em soJcci
ig tart ez a „hadiállapot/" -
mondja Rábl Ottó. - Ha be
kötik a vágányokat és elité
szülnek a berendezések, köny
nyebb lesz a munkánk. 

A Déli pályaudvaron doiao
zó va.s-utasok is .készülnek a 
nyári :forgalomra. 

- Az állomás technológiája 
már elkészüolt, amelyet még a 
menetrendváltozás előtt meg
ismerhetnek majd a térfőnö
kök, a térfelvigyázók, a tola
tásvezetők és a váltókezelők 
- tájékoztat Mihálovits István 
állomásfőnök. - Sikerült pó
tolni a pénztálroshiányt is. 
Jelenleg negyvenhét szakvizs
gával rendelkező pénztáros 
teljesíthet szolgálatot. A hét
végeken tizennyolc pénztárt 
üzemeltetünk. Naponta átiago
san 81 vonatpárt fogadunk., il
letve indítunk. Sajnos tizen
három kocsirendező hiányzik, 
de bí1JUnik a;bbam, hogy a nagy 
tapasztalatokkal rendelkező 
kocsirendező.inJc helytállnak 
majd. 

- A Déli pályaudvaron 
nagy az idegenforgalom is. 
Milyen lesz a tájékoztatás? 

- A KISZ-bizottság idegen 
nyelvet beszélő fiataljai fel
ajánlották, hogy a hétvégeken 
segítik majd az informátorok 
és a pénztárosok munkáját. 

Séra Sándor 

Abádszalók, Abaliget 

Motorvonatunlk átzakatol a 
Tisza fölött, !balra ,a vízlépcső 
épületei magaslanak .. Nehám.y 
pere múlva Abádszalókra 
érünlk. Tízen ,leszáil1tmlk, a pi
ros szerellvény 1berregve tova
zötyög. Kiváncsisá,gJból e�balla
gok az állomás végét keresz
tü1szelő műútig. Egy-,két ros-

területén, szinte minden á.filo
máson szolgált már. 

- Hogy lehet ezt ilyen 
hosszú idő óta idegekkel bír
ni? 

- Nézze, akinek az idegei
vel baj van, az ne is jöjjön 
erre a pályára. No meg vas
u.tasooJc egy kicsit születni is 
kell. 

- Van még a vasúthoz ha
sonló nagy szeTelme? 

- Van! - veszi elő a szi
varját, rágyújt, majd így foly
tatja: a családom, az uno
káim, akik közül az egyik már 
egyetemista. 

- De valami hobbija csak 
akad? 

- Motorral járok szolgálat
ba Ormosbányáról, ahol van 
egy kis kertes házam, ám a 
legnagyobb szen;vedélyem ide
köt a vasúthoz. 

Megbecsült ember 
- Ezt a h&éget, ragasziko

dást, meg,becsüU-e a vasút, a 
társadalom? 

- Nyolcszor kaptam Kiváló 
Dolgozó kitüntetést. többször 
részesillitem miniszteri eUs

merésben, és megkapáJm a 
Munka Erdemrend arany fo
kozatát is. Most, májws el.se-· 
jére, hogy az üzemfőnöksé
gü.nk miniszteri eUsmerésben 
részesillt, én vezérigazgatói 
dicséretet kaptam. 

Nyugdíjba vonulásra 
gondolt-e már? 

- Ma,jd ha ®ü,ldenek -
mondja rarvaszkásan Mohácsi 
Lás2.lló, a ,,frEgoli" á1lomástfő
nök, de hát erre ugyan vár
hat, mert feletteooi legfeljebb 
azon izgulnak, hogy Laci bá
csijuk bírja még jó pár évig 
egés�gel, hdszen egy ilyen 
nagy élettapasztalattal rendeJ,.. 
kezó vasutas, akinek a szolgá
latára bizton támaszkodhat
nak, nincs több az ü7.e!Ilfó
nöia,ég területén. 

Divid J6aef 

, 

s távol a települ ésekt "I 
ikatag parasztház, aztán csalk 
Jfák és bokrok, ameddig a szem 
ellát. 

- A névadó község ide hat 
kilométer - tájékoztat vissza
térésem után Eszenyi Árpád, 
álfl.om.ásfőnök. - A terület 
'hajdani tulajdonosa, Szapáry 
gTóf nem affrart.a, lhogy földjeit 
szétszabdalja a rva.sút, ezért 
csak a lbirtokszéli vonallveze
téshez járult hozzá. A falusi 
gazdák meg amiatt tiltakoztak, 
hogy a kéményiból ,k.iJ_p.attanó 
szilk:ra felgyújtja a szalma és 
nádtetóket. lgy került a falu
tól tárvol az álll.omás. A kedve
zőt� fekvés aztán érthetően 
az .autóbusz felé fordította az 
utasokat. 

Kevés a fedett kocsi 
- Feladási kocsiforgal-

munik két ügyfélre !korlátozó
dik, mindkettő a szomszédban 
található. A Nagykunsági Er
dő- és Fa,feldol,gozó Vállala,t 
11apont,a öt vagon ládát i,ndít a 
Nyírségbe. ősszel, az almaszü
ret idején ennél többet. Néha 
gondot okoz, hogy az időben 
leadott igénylés ellenére sem 
mindig kapunk részükre fedett 
kocsit, holott ők kifejezetten 
azt kérik, azért :fizetnek tíz 
százaléklkal többet. A ládák 
exportgyümölcs-nek készülnek, 
nyitott kocsilban eláznaik, ,meg
ba'l'Jllulnak. Másik fuva.rozta
tónk, a saját , ipa-rvágánnyal 
rendelkező ZÖLDERT, amely 
túlnyomó többségben szinté11 
exportra szánít. Régen persze 
nagyobb volt a for�unk, le
adásban öt köz.ség TÜZ:li:P-ite
lepeinek érkezett áru. Tfa éve 
az őszi kampányban cukorré
pahegyek álltak nálu,nk is, 
most a környéken sem Játni. 
T.a,valyi összes fel.adásunk 
28 038 tonna •volt, az idén sem 
számítunk töbibre. Fellendülés 
inkáJbib a szeanélyforgailomban 
remélhető. Amennyiben a vízi 
�pcső :környékének parceBá
zása -meigtörténiJk, talán majd 
a ;hétvégeken többen érkeznek 
vonattal 

Abaliget a (Pécsi f6vonalon 
talállható. Köd ,gomolyog ,a ,ba
ranyai dombok között ho
mályiba vész az alagút ,�jára
ta is, pedig az állomástól nem 
több a táivolság kétszáz méter
nél. 

- Az én szaka.szomhoz tar
tozik az alagút - mondja 
be Schuber Ferenc vona,Lgon
dozó. - A :régit is én jártam, 
ez !háromszor olyan hosszú, és 
a téglaibélés sem potyog az 
ember nyakáJba. A rveszély itt 

más természetű. A vonatok 
nagy sebességgel érkeznek, ha 
figyelillletlen az ember, nem ér 
el ,a le®közelebbi búvó:001-
kéi,g ... 

Alig van utas 
Az első vágányra MT-anenet 

énkezett. Egy kocsit rakodóra 
áillít, hármat magával visz. 
Lassan eloszlik a köd, �lóbuk
kan az a lejtakire épített né
hány ház, amely az állomást 
övező települést képezi. A fa
luig bő ,négy kilométer a tálvol
ság. 

- A személy- és rteherforgal
munik egyaránt kicsi - ad rö
vid ismertetőt ,a fiatal szolgá
lattevő nő. - Az utaslétszám 
nyaranta 11agyobb, a,mikor tu
ristacsoportok keresik fel az 
ismert kirándulóközpontolcat, 
Abaligetet, Qrfűt. Ennek ;pénz
tálfuevétel szempontjából nincS 
jelentősége, az  űrjegyek.et csak 
pecsételtetni kell rv.islszautazáB· 
kor. Ilyenkor holt időben ti• 
zenöt tUtas ha összejön napon
ta, a községből autqbussza,). 
jobb az ÖS6Zek.öttetés, még a 
Pécsen dolgozó vasutasok i8 
inkább azt rvesziik igénybe. A 
vonatokhoz ,ugyan van köroti 
csatlakozás. de ismétlődően 
előfordul, !hogy öt perc késés· 
nél a busz elindul üresen, a 
követJkező dárat.ig pedig órákat 
kell rvámi. Feladásban a Me
cseki Erdő- és Fafeldolg026 
Vállalat hetvehelyi üzeme ha
vonta negyven-ötven kocSit 
rak tele Jávar. Ezek egy részé. 
nek címzettjei Jugoszlá,via, 
Ausztria, Olaszország küd.önfé
le gyárai, a többit hazai dgek 
dolgozzák lfel. 

Két egymástól � a � 
sektől is táJvoJ. levő k.iaállo
másra látogattam. el a közel· 
IDIÚltban. Neme&aik: ebben ha• 
sonlítanak azonban egymás
ra, hanem abban is. hOIY 
mindkét helyen kicsi a sze. 
mély- és áruforgalom. 

o.ec.et7.ol1a 



Negyvenegy év 
Nagybátonyban 

A közelmúltban vonult .: 
ny,ugdíjba - 41 évi vasúti 
s,zolgálat után - Kecskés , 
Amb1'us, Nagybátony állo-' 
iná.s forgalmi sz.olgálattevö- 1 
je. Vasutas dinasztiából'{ 
származik. ,A nagyapja, 
édesapja és egyik bátyja a 

,� kisterenyei fűtőház dolgo
wi voltak, és több évtize
des szolgálat után moz- • 
donyiűtóként mentek nyug. ' 
dí,jiba. 

Kec.skés Ambrus 1942-től 1 
dolgozott Nagybátony állo
máson forgalmi&taként. Ki- ' 
'Váló munkájáért töbP, elis- · 
merésoben részesült, három- i 
szor léptették elő soron kí- · 
vül, és ugyanennyiszer ka
pott Kiváló Dolgozó kitün-; 
tetést is. Nyugdíjba vonulá. 
sa alkalmából igazgatói di
cséretet kapott. 

Több évtizedes munkáját, 
helytállását, a tiszteletére 
rendezett kis ünnepségen 
Kiss András, Nagybátony . 
állomásronöke méltatta. A . 
hatvani körzeti üzemfőnök
ség vezetői is megkös.zön
ték példamutató s.zorgal-

1 
mát, munkáját. 

(Szücs) 

© 

Naturalista festő 
(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Szorgalmasak, 
fegyelmezettek 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

sabb kitüntetést. 126-an törzs
gárdajelvényt és 35-en vehet
ték át a Szolgálati Emlékér
met. 

A szakszervezeti bizottság 
különös gondot fordít fia
talok szociális problémáinak 
megoldásá.ra. A múlt évben 
320 fiatal dolgozó lakás- és 
egyéb gondjain enyhítettek. A 
szaks1.ervez.et is sok segítséget 
ad a fiatalolknak a munkahe
lyi beilleszikedéshez. a toválbb
tanuláshoz. Jelenleg 14 fia.tal 
tanulmányi ösztöndíjban ré
szesül. 
· - Az üzemfőnökség 530 nő 
dolgozójána,k, akik közül so
kan a férfiakkal azonos mun
kakörben teljesítenek szolgá
latot, milyen ,keresetet biztosí
tanak - kérdeztem Lausek 
József üzemfőnöktól. 

- Nőt dolgozóink többsége 
lelkiismeretesen v.égzt a mun
káját. Bérük, anyagi és erköl
C$i elismerésük azonos a ha
sonló munikakooben és kép
zetbséggel rendelkező fér
fiakéval. Elismerésre méltó, 
hogy sok.k.al fegyeLmezetteb
ben végzik a szolgálatukat, 
kevesebb a fegyelmi vétség, a 
baleset és a károkozás mint a 
férfi dolgozókinál. 

Ugyanilyen jó véleményt 
hallottam a kazincbarcikai 
vasutas lányokról és asszo
nyo�ról a sza!kszervezeti bi
ZQbtságon is. 

D. J. 

■AGTA& Y.ASUTAI 

.Jó tudnÍ 

A.e operatí„ -.nenetrend 
lol.o.eott figyelnaet 1'íván 

A ,menetlrend1Vál,tozáskor 
életbelépő új vonatszámozási 
rendszer-ben - mint ismere
tes - osztott vana.tok, · a II. 
részek nem közlekedhetnek. 
Az új vona<tszámozási rend -
az ötszámjegy a,lkalmazása 
révén több lehetőséget bizto
sít, mind a vonatszámdk spe
cializá.lásait, mind azok meny
nyiségeit illetően, sót a men
tesítő vonatok, kerülő útirá
nyon közlekedő személyszál
lító vonatok részére vonat
szám-dcép2lést is dehetóvé tesz. 
Mégis gondoskodni kellett az 
előre nem tervezJh.etó szolgá
la ti (mozdony, szerelvény, 
stb.) és teher.vonatok közleke
dé.5éhez vona.tszáimokról. Ilyen 
okból kellett új fogalmat, az 
operatív menetrendet bevezet
ni. 

Mikor alkalmazunk 

operatív menetrendet ? 
Minden �zolgálati menet

rendkönyv 6. táblázatában, 
sebességi ta['tományok szerint 
csoportosítva vonatszámok 
va,nnak megadva.; e vonatszá
mo'k azonban a menetrendáb
rában nem szerepelnek, azok
nak indulási, érkezési, tartóz
kodási idejük nincs. fgy ezek 
áthaladó vonatok; a, vonatfO'I'
ga1om szabályozása (bejárati 
vágány kijelölés, jelfeladás 
nélküH állomásokon rendkí
vüli megállaipítás, stb.) szem
pontjából menetrend szerint 
áthaladó vonatoknak kell te
kinteni. A menetidők mellett 
a vonatközlekedéshez tartozó 
egyéb adatokat ,(bejárati 
kány, álllomásnév . aláhúzás 
sebességi csoport, fé!ks:z;ázalék: 
jelző utáni fékúttávolságra 
utalás, stíb. ) tartalmazza a 
táibláza.t. 

Az operatív ·mene!Jrend sze
rint közlekedő vonatok me
netrend aaapján közlekednek 
azok nem minősíthetők me� 
neúrend nélkül közlekedő vo
natoknak. 

Az operatív menetrendekre is 
érvényes az ailapszabály, mely 
szeJ.1int rendkívüli vonatot 
olyan számban kell bevezetni 
mely_ a vonattal továbbított 
elegy egység jellegének, vi
szonylatának megfelel. 

Az operatív tehervonati me
netrendeket - !különös t'e
kintettel azok tartózkodás 
nélküLi menettairtamára - ál
talában rövid távdlságon, pl. 
rendezőpályaudvarok, határál
lomások előtt feloszlatott vo
na,tok továbbításánál, vagy 
elegyelőreto1ások, átállítások 
esetében célszerű alkalmazni. 
Irány- és közvetlen vonatok 
csa,k abban a.z esetben közle
kedhetnek operatív menet
rendben, ha más alkalmas vo
natszám már nem áll rendel
kezésre. Különösen kerülni 

kell az operatív menetrend 
használatát a több vonalon 
át 'közlekedő irányvonatoknál, 
helyette alkalmas tört vonat
számokka'l kell a .tehervona
tokat forgalomba helyezni. 

Nem használ:hatók az ope
ratív menetrendek nemzetközi 
teher-, gyorsteher, tolató te
hervonat, menetirányító tar
találk, iiparvá@ány kiszolgá1ó 
menetek részére. 

Nemzetközi tehervonatoknál 
- nemz.etközi vonatszámok 
hiányában - alkalmas belföl
di vonatszámokat kell fel
h&Sználni; operatív menetren
det csak ,kilépő határállomás, 
vagy csomópont, rendezőpá
lyaudvar előtt feltartott, leá·l
lított nemzetközi tehervonalt-Ok 
újbóli továbbttásához szabad 
alloa:lmazni. Rendkívüli pálya
elzárás (baleset, műszaki hi
ba, Sltb.) esetén a kerülő út
irányra terelt személyszállító 
vonatokat elsooorban az a.zon 
a napon nem iközlekedó al'kal
mas szeanéllyszáfütó vonatok 
menetrendjében va,gy a ke
rülő útirányon ténylegesen 
közlekedő személyszállító vo
natok száma ala,pján képzett 
mentesítő személyszálHtó vo
natszámban 1kelll közlekedtet
ni. Mindkét esetben az elte
relt vonatok részére a k,erüló 
útiirányon érvényes menet
rend ,a mérvadó. Ha az elte
relt vonatok nagy mennyisége 
miatt ezek a vonatszámok 
nem elegendők, akkor alkal
maMatók a szolgálati menet
rendkönyv 6. táblázatában kö
zőlt legma,gasabb sebességs:so
portba tartozó operatív me
netrendek szerinti vonatszá
mozások. 

Vonatok tervezése 

forgalomba helyezése 
Amikor a vonatok részére a 

rendelkezésre álló vonatszá
mok nem elegendők, a l'en
delkezó állomás forga'lmi szol
gálattevójének és a szakaszirá
nyítónak közösen kell az ope
raitív menetrendek táblázatá
ban lévő voootszámok közül 
az aLkalma.sat kiválasztani és 
meghatáro:z,ni a tervezett in
dulási időt. Ez lesz a vonat 
„menetrend szerinti" indulási 
ideje. A rendelkező állomások 
forga]Jmi szo1.gáilattevái a vo
natfongailmi értesítésben ezt a 
tervezett indulási időt kötele
sek a vonaitLS1Jámmal együtt 
közölni a rendelkezési szakasz 
állomásaival. 

A rende'lkezó álllomás álta.l 
közölt ,;menetrend szerinti" 
indulási idő és a kdválasztott 
vonatszámhoz tartozó menet
idők alapján ki kell számíta
ni az útvonal álllomásaira a 
,,menetrend szerinti" érkezési 
időt; ez az érkezési idő az űt
vonal kö:zJbensó á.Uomása�n, 
mivel tartózkodási idő nincs 

MEGOSZLANAK A VÉLEMÉNYEK 

az operatív menetrendekiben, 
a vonat áthaladási ideje is 
egyiben. 

A vonallforga.lmi értesítést 
vett foi,galmi szolgálattevők a 
vonatindító álllomástól számí
tott menetid6k alapján meg
határozzák saját állomásu4dg 
az érkezési időt és a vonat
forgalmi értesítések adásakO'I' 
ezeket a rendkívü'li vonatokat 
a vona<tszám mellett ezzel az 
érkezési, illetJVe áthaladási 
idővel közlik az állomási és 
nyfiltvonali vonatfogadásra kö
te'lezett dolgozókkal. Az érte
sített dolgozóknak ezeket a 
vonatokat a közölt érke2lési 
illetJVe áthaladási idővel kell 
saját elójegyzéseik'be bevezet
ni é.5 felírni a szolgálati he
lyen lévő falitáblára. 

A menetrendszerű 

közlekedés értékelése 
Az operatív menetrend sze

r,int közlekedő vonat menet
rendszerúségét a vonat for
galomba-!helyezésekor megha
tározott indulási idő alapján 
kel! értékelni. Ezért ezt a ter
vezett, ,,nienetrend szerinti" 
indulási időt - a vonatforgal
mi értesítések mellett - a vo
natot indító állomáson és a 
vo.nat végállomásán, a forgal
mi napló Megjegyzések című 
rova!ába, a vonat menetiga
zolvanyának fejrovatába a 

Menetil}aZolvány szó fölé ' be 
kell jegyezni. A vonatszemély
zetnek ez alapon kell a me
netigazol ván'yt vezetni a kü
lönböző értékeléseket '_ bele
értve a menetrend szerinti 
menettartamot - végezni. 

Hasonló módon kell a sza
k.aszfrányítók vonalteljesít
ményi lap1M vezetni és érté
kelni. 

Az operatív menetrend a 
vonatközilekedés lebonyolítá
sában nagyon rugalmas esz
köz lesz. A sok évlt:izeden át 
alkalmazott eljárás a rendkí
vüli vonatok bevezetésekor a 
rendelkezésre álló menetren
dek közötti választást engedte 
meg; az új vonatszámozási 
rendszef1ben a vonatot forga
lomba helyezők kezében van 
- bizonyos esetekben - a le
hetőség, hogy a vonat · ,,me
netrend szerinti" indulási ide
jét meghatározzák. Ugyanak
kor viszont a vonatközleke
désben résztvevők feladata a 
tervezett indulási idő és a 
szolgálati menetrendkönyvek
ben szerepló egyéb adatok 
alapján a közlekedési idő 
meghatározása. Ennek pontos 
ismerete feltétlen szükséges a 
vonatközlekedés szabá,Jyozásá
val kapcsolatos feladatok uta
sításs,zerű ellátása érdekében. 

A lehetőség adva van. Ezzel 
élni ke11, ám visszaélni nem 
szabad! 

Dr. Varga Gyula 

A túlmunka önkéntes vá/lalásdval 
Zalaegerszegen egyszerűbb a vezénylés 

Az elmúlt év október ele
jén kezdődött a zalaegerszegi 
körzeti üzemfőnökségnél a 
dolgozók önkéntes túlmunká
ban való foglalkoztatása. Ek
kor még csak 30 vasutas vál
lalta, ·hogy segíti munkahe
lyük gondját. 

- Mi a helyzet most? -
kérdezzük a vontatási üzem
egységen Kiss Róbert mGszaki 
üzemfónök-helyettest. 

- Jelenleg már 80 vontatá
si és 20 forgalmi dolgozó vál
lalta ezt a foglalkoztatást, 

- Könnyen ment a szerve
zés? 

- Azt nem mondhatnám. 
Volt ellenállás. Mindenkivel 
személyesen elbeszélgettünk. 
Kényszeríteni senkit sem akar
tunk. 

Végül is beindult a „gépe
zet". A túlmunkavállalásaal 
egyszierllbb lett a vezén11lés. 
Tudják, ki az, akire számít
hatnak. Külön fordákat tud
tak kialakítani az „önkénte
sek" számára. Elérték - és ez 

nem kiis dolog -, hogy már
cius l-től valamennyi dolgo
zónak havonta egy alkalom
mal egy szabad szombatot-va
sárnapot tudnak bizto&tani. 

Beszélgettünk néhány mo
tor- és mozdonyvezetővel El
sőnek Lövel.i Lászlóval, aki az 
utazók párttitkára is: 

- Jó e.z a kezdemén11ezés. 
A vasutasok szabadide;ükben 
most nem maszekolnak, ha
nem a MAV talán legnagyobb 
go-nd;ának a megoldásában se
gítenek. 

Mi, a Vörös C6Hlag 
arany>koozorú.s szocialista bni
gád tagjai, mind a tízen vál
laltuk a többletmunkát -
mondja Molnár István brigád
vezető, - &i ugyan motorve
zető vagyok, de a nálunk vég
zett különmunka lehetővé tet
te az égetőbb létszámhiánnyal 
küzdő forgalmi szolgálat segí
tését. 
· Rózsa Béla, aki ugyancsak 
motorvezető, megérti a vasút 
létszámgondjait. Annak vi
szont nyíltan hangot adott, 

hogy a smbad idő feláldozása 
nincs megfizetve a 250/o-os 
pótlékkal. 

- Nem értek ea11et az ön
kéntes mu11.kcvá.Llalássoll, még
is válilait.am, mert keLZ a 
pén.z szól :közbe Nag11 
László, aki egy M 43-as ve-
2lére. A vasút jól jár, a dol
gozó kevésbé. Valamivel töb
bet keresünk, de mi utazók 
nem tudunk üzemi konyhán 
étkezni. Marad a drágább, 
vagy a táskából való élelme
zés. Plusz a nyugdíjjáru
lék ... 

Simon Endre, a Berzsenyi 
ifjúsági szocialista brigád ve
zetője: 

H019Szú távon ez nem lehet 
megoldás. Egészségügyileg 
sem lehet ezt a végtelenségig 
csinálni. Hallottam vannak 
intézkedések a forgalmi és a 
vontatási utánpótlás érdeké
ben. Addig is a brigádun·k 
mind a 6 tagja vállalta a 
munkát ... 

8L Jabb biván 

Fogadk.ozásaink foganatja 
A � meleg �osolyogta szokásaiin>kat, s e 

itavaswtói hónapban többeket késztetett ki a ter
mészietibe, a h&wést kínáló V1izek melll.é, az ámyat adó 
erdőkbe, mint más esztendőkben ez idő tájt. Volta.k, 
akik a nagy híru vagy a kevésbé rangos gyógyfürdőket 
kerE6télk fel, ám nem kevesen ,indultak útnak a magyar 
tenger" partjára. E „nem kevesek" köz.él tartoz�tt e so
rok _iírójia ás, aki a Balaton egy� - nevében is s?.ép -
vesutláilílQmá&án, karnyújtásnyjJra az �ú�óU tűnő
dött el közlekedési szokásaink nyelvöltögető kono'kságán. 

A pénztárcák beltartadmánaik ellköltését vizs,gá•tó 
szooiológusdk és más s2akem:berek jó ideje nem értik: 
hiába kúsztak fel a benzinárak k,eresetünkhöz kiépest 
már-már irreális magasságba, a gépkoe&i;k tula;donosai 
mintha fitt11et háin11nának erre - megszállottan szoron
gat;ák a volánt, arasz<inak a csúcsforgalomban. a vélt 
kén:yelnnet állwjáik szermbe a volta;képpeni kényelmetlen
séggel. Mi vasútasok, jó ideje érezzülk ez,t; hatványozot
tan, amióta két.szeresére emelikedtek a �emélyszá1'liitási 
tair.Málk. 

A tények tudomásw vétele persze önmaig,áhan kevés; 
a mélyebb ti&s?.efiüg,gése'k feltárása mindennapos felaoo
trunik. Meigalapozott magyarázatot kívánna például - s 
nem e rövidre szánt e62llllefuttatás keretében - az a 
&baitisztlitkad adat, amelyet a KSH tett közzé a minap, a 
bá,volsági személyszállítás ellső negyedévéről. Eszerint az 
uibasdk száma, és az utaski:lométer-teljesítmény vala
mennyi személyfuvarozó vállalatnál csöklkent ... de tete
mes aránykülönJbséggel. lgy vasúton, az egy esztendővel 
korábbihoz képest, 13,3 száza.1,élkka,z kevesebben (56,7 
millióan) utaztak, miikö:ziben az autóbuszok utasszáma 
mindössze 2,5 százalékkal (175,8 millióra) csökkent. A 
vasút utaskilométer-teljesítménye az évkezdő hónapok
ban 18,3 százalékkal csappant meg, az autóbuszoké 4,6 
százalékkal csupáin, Pedig - s ez is a teljességhez tar
tozik! - a Volán tarifái nagyobb mértékben emelked
tek, mint a MA V-é. 

Mit láltott a jegyzetíró ama kánikulai vasámaponi, a 
a májusi szépségét reltáró Balaton partján? Egy

másba érő gépkocsi-sorokat . .. és félig üres vasúti sze
relvényeket. Vajon csupáin a megctt"ágult vasútjeggyel 
magyarázható mindez? Aligha. Sokkialta inkább arra 
fügyelmeztet, hogy komolyan kell vennünk azokat a fo
gadikozásokat, amelyeket a személyszálfüás évének 
meghirdetésekor tettünk az utasok visszahódí.tása érde
kében. Az az új keletű kedvezmény, amely rövidesen a 
családok utazását teszi olcsóbbá, kétségkívül nem csu
pán szociálpolitikai célokat szolgál: a vasút jól átgon
dolt, gazdálkodási érdeke, hogy a vonatok kiha'sznáitsá• 
ga valamelyest fokozódjék. E kedvezménnyel sokan fog
nak élni - legJalábbis bízunk betnne -, ám balgaság 
volna azt remélni, hogy ugrásszerűen és mLnden vona
lon látványosan növekszik majd a forgalom. Gyall'líitom: 
akik e döntést meghozták, csakúgy .tisztában vannak 
vele, mi111,t a határozat végrehajtói. A vasút jövőjét a 
szolgáltatás minősége határozza meg, az érd,emibb elő
relépést attól várhatjuk. 

Nyilvánvaló az is, hogy kegyetlenül nehéz olyan gyö
keres változást véghez.vinlni, amilyenre szükség lenne. 
Kell-e hangsúlyozni e lap hasábjain, hogy a létszám
helyzet ma sem kedvez a sorok kedvünk szermti rende
zéséhez, s az a f orintkeret. a.mlyeet fejlesztésre fordít
hatunk, igencsak kevés a gyors minőségi lépésváltáshoz. 
Máról holnapra nem lesznek sokkal ,tisztábbak a sze
relrvények, a tiszteletet érdemlő villamosítás hatására sem 
rövidü,1 meg olyannyira a ,menetidő, mint kívána
tos lenne, s a pálya állapota, áteresztőképessége, meg 
egyéb okok miatt a személyszállítás e52Jtendejében sem 
lesz ismeretlen fogalom a késés. A tegnapelőtt keltezett 
gondokat nem száműzhetjük csupán mai akarással. 

J;:s mégis: vaninak olyan jelek, amelyek arra utalnak, 
hogy akiknek kellett, értettek a szóból, s immár a cse
lekvés mikéntjét fogalmazzák. A Magyar Vasutas ha
sábjain is többek szólaltak meg, elmondva: itt ilyen, 
amott meg olyan lehetőségek kínálkoznak az utazási 
feltételek kulturáltabbá tételére. Biztató, amit a szobi 
vonalon terveznek: a zárt rendszerű vonatok közlekedte
tése. Nem kerül sokba a helység-mévtáblák tervezett 
cseréje. Jó, hogy valamivel több lesz a csomagszállító 
kulik száma. Az is reményt keltő, hogy nemcsak a MA V 
vezetői, hanem a karbantartó műhelyek, a kocsiszolgá
lati főnökségek dolgozói is érzik: elengedhetetlen a ko
rábbiaknál precízebb munka, ke-resni ketl immár az 
utast, s amennyire lehet, kedvében ketll járni. 

Vannak tehát fogadkozások, amelyek azt ígérik: 
a szűkre szabott keretek között is lehetőség nyí

lik a minőségi váltásra. S ha az akarás nem szalmaláng
szerű fellángolás csupán, akkor jó okunk van hinni - s 
nem csupán azért, mert hivatalból ez a dolgunk - hogy 
fogadkozásainknak nem marad el a foganata. 

(földes) 

SÍNEN JÁRÓ TRAKTOR 

s 

A MÁV �endelésére tavaly kezdte meg a MobiUtás 
Gmk az MT:Z-TRAL névre keresztelt lretélta ,vontató já11Inű 
gyártását. Az ötlet, a tervezés két egri mérnök - Van11a Imre 
és Farlca.s András - nevéhez fűződik ' 

Kép és szöveg: Szab6 Sándor 





1983, MAJUS 30. MAGYAR VAS UTAS 7 

Új vágányokon a francia vasutak 
Az 1982-es év utolsó napján az éjféli gongütés 

nem csupán az óév végét és az új év kezdetét je-
. lezte, hanem a legnagyobb francia vállalat, a 

Francia Allamvasúti Társaság újjászületését is. A 
Francia Allamvasúti Társaság, az SNCF, mint a 
mesebeli főnixmadár, haló poraiból támadt fel. 
Feltámadását több mint kétszázezer francia vas
utas megkönnyebbült sóhaja kísérte, mert újra 
biztosítva látta munkáját, megélhetését. 

Az SNC:F létét s ezzel együtt 
több ezer vasutas munkahelyét 
a választáisok előtt hatalmon 
levő jobboldali kormány részé
ről nagy veszély fenyegette. 
1982. december 31-én ugyanis 
lejárt a.? állam és az SNCF kö
zött 1937-ben megkötött „vál
lalkozási szerződés", s ennek 
következményeként fennállt 
annak veszélye, hogy az állam 
magánkézbe adja át a vasút 
rentábilisan működő terüle
teit. Ezt követően, a francia 
vasutasok körében hírhedtté 
vált „Guillomat-terv" szerint, 
többek között 5-6 ezer kilomé
ter teherforgalmú és 3-4 ezer 
kilométer utasforgalmú vas
útvonal felszámolására, min
den négy pályaudvarból há
rom és egy megadott időszak 
végére mintegy 15 ezer mun
kahely megszüntetésére került 
volna sor, 

Az. 1981. május 10-i válasz
tások eredményeként baloldali 
kormány vette át az. állam
ügyek irányHását Franciaor
szágban. A kormányba négy 
kommunista miniszter jutott 
be, közülük Charles Fiterman 
került a közlekedési tárca élé
re. Az új min�zter első intéz
kedései között szerepelt a vas
úti szárnyvonalak felszámolá
sának leállítása és a súlyosan 
eladósodott SNFC részére ál
lami hitelek folyósítása. Ezt 
követően a Parlament elfoQad
ta az úgynevezett orientációs 
törvényt, amelynek értelmében 
az 1937. augusztus 31-én meg
alakított „vegyes gazdasági 
társa.ság" 1982. december 31-
ével megszűnt és változatlan 
névvel, de működését tekint
ve új tartalommal „ipar.i és ke
reskedelmi közintézménnyé" 
vált. Pillantsunk vissza az 
e1őzményekre ! 

Orientációs törvény 
A XIX. század elején a szál

lítás forradalma fokozatosan 
bontakozott kJ Franciaország
ban, s ennek szerves részeként 
kezdődött meg a vasútépítés 
is. Az. első vasútvonal, a Saint
Etienne-ből Andrézieux-be ve
zető 18 km-es szakasz megé
pítését engedélyező királyi 
rendeletet 1826. február 26-jin 
írta alá XVIII. Lajos. Maga a 
királyi rendelet is utalt arra, 
hogy a vasutat .a kereskedelem 
és az ipar fellendítése érdeké

. ben, valamint a várható üz-
leti előnyök miatt kívánják lét
rehozni. A megépített vonalon 
működő vaisútnak tehát 1827-
ben még csak az volt a hiva
tása, hogy az érintett terület 
kibontakozó iparát kiszolgálja. 
Csak a véletlennek köszönhető, 
hogy a vonal megépítését kez
deményezők 1832-ben már uta
sok szállítására gondolnak. 
Igaz, hogy az első utasok még 
a szénszállitá.sra használt ko
csiban elhelyezett padokra ül
tek. 

A kor francia tár,sadalmára, 
Lajos Fülöp idején, nem a bur
zsoázia uralma, hanem annak 
egyik frakciójának, a banká
rok, a tőzsdekírályok és a vas
útkirályok, az úgynevezett fi
námolii.garchia vezető szerepe 
volt a jellemző, Az uralkodó 
osztály az állami ráfordítások
hoz és az államkölcsönökhöz 
hasonlóan a va..sútépítéseket is 
a maga javára aknázta ki. A 
terhek fő részét a kamarák az 
államra hárították, a spekuláló 
fináncarisztokrácia részére pe
dig biztosították a busáis hasz
not. Számos botrány tört ki 
akkor, amikor véletlenül ki
derült, hogy a többség vala
mennyi tagja, a miniszterek 
egy részét is beleértve, mint 
részvényes • érdekelt volt 
ugyanazokban a vasútépítések
ben, amelyeket utóbb, mint 
törvényhozók, állami költségen 
hajtattak végre. Mások, akik 
a vasúttársaságok létrehozásá
ban döntöttek, megegyezésre 
léptek a társaságok igazgatóival 
a vasúti sínek szállításában 
és ilyen módon lendítették fel 
azokat a vasipari üzemeket, 

amelyekben érdekeltek voltak. 
A francia nagypolgárok keve
set kockáztattak, mert a vasút
építés során csak állami ga
rancia biztosítása esetén fek
tették be tőkéjüket. Elvük az 
volt, hogy ha valakinek veszí
tenie kell, az az állam legyen. 
A közreműködő állam tehát 
azt a feladatot vállalta, hogy 
Guizot mini,szternek az oli
garchiára féltékeny és feltö
rekvő polgársághoz címzett, 
híreSSé vált mondása: a „Gaz
dagodjatok !" elvének és szel
lemének keretei között elhá
rítsa a pénzügyi manőverek
kel járó kockázatot. A kora
beli francia burzsoázia egyik 
sajátossága, hogy hajlandó is 
volt gazdagodni, de tőkéjének 
kockáztatása nélkül. 

Rotschild báró, 
mint fő részvényes 

Az eliső nagy vasúti társa
ság megalapítóinak - egyik 
fő részvényese Rotschild báró 
.volt - az állam évi 4 százalé
kos kamatot biztosítotit „koc
kázatvállalásuk" jutalmaként 
s egyidejűleg 99 évre szóló 
koncessziót adott ki• Az ál
lam egyéb gesztussal i,s támo
gatta a fiatal vsutat: 1837. au
gusztus 24-én Marie-Amélie 
királynő, Lajos F1ülöp felesé
ge, lányai társaságában fela
vatta a Paris-Le Pecq-i vo
nalat. A királyi utasok tizen
nyolc perc alatt tették meg az 
utat, szemben a postakocsi két
órás menetidejével. Erről a 
látványos utazásról még a kül
földi sajtó is megemlékezett. 
Hatása rendkívüli volt: rövi
desen napi húiszezer uta.s vette 
igénybe a vonatot. Lassan 
nyJlvánvalóvá vált, hogy a 
franciálk töb'b vasútvonalat 
akarnak. Ezt látva az eddig 
óvatos pénzvilág lázas sietség
gel vetette bele magát az üz
letbe, amely a rentabilitás kö
vetkeztében jelentkező haszon 
(általában 12 százalék) meilett 
minden körülmények között 
biztosította a tőke utáni 4 szá
zalékos kamatot . .PéLdául 1847-
ben a Párizs-Orléans-i Tár
saság az 500 frankos részvé
nyek után 62, 70 frank osztalé
kot fizetett akkor, amikor még 
ismeretlen fogalom volt az 
infláció. 

Az 1800-as évek végére lét
rejöttek a vasút működésének 
keretei: az egész ország terű
Letét behálózta a vasút. Ez. a 
hálózat lényegében napjainik
ban is fennáll. Ugyanakkor, a 
kialakult jogi és :pénzügyi 
struktúra és a közszolgáltatási 
jelleg erősödése miatt alacso
nyan tartott ,személyszállítási 
tarifa következtében 1908. jú
lius 13-án a vasúti társaságok 
csődöt jelentettek be. Az ek
kor kelt egyezmény szerint 
1909. január 1-i hatállyal az ál
lam lett a tulajdonos, de csak 
30 évvel később vetett hatá
rozottan véget a vasút hálóza
tán uralkodó zavaros pénz.ügyi 
helyzetnek, átvéve a részvé
nyek 51 százalékát, magára 
válLalrva ezzel minden kockáza
tot a magánérdekek kizáróla
gos érvényesülése érdekében. 
Ez a dátum jelzi egyben az 
SNOF megszületését. 

Az eltelt 45 év alatt a Fran
cia Allamvaisúti Társaság szé-. 
dületes fejlődésen ment keresz
tül, amíg a góz.mozdonyoktól 
eljutott a nagy sebességű vona
tig, a 'VVG-,ig (Train a Grande 
Vitesse). Forgalma a közel fél 
évszázad alatt több mint két
szere5ére emelkedett. Az utas
kilométerek -száma 22 milliárd
ról közel 56 milliárdra nőtt. 
A technikai fejlődésben jelen
tős .s,2:erepet játszott a vasuta
sok rag,asZJkodása és hivatás
szeretete. A látványos techni
kai fejlődés mellett azonban 
egyre súlyosabb pénzügyi ne
héziségek léptek fel az SNCF
nél. Miután a beruházásaihoz 
kénytelen volt a francia és a 
nemzetközi pénzpiacokon hi
teleket felvenni, éS a vasúti 

társaság deficitje 1mn�ben két
milliárd, 1982-ben ötmilliárd 
frankra rúgott, az SNCF adós
sága elérte az 50 milUárd 
frankot. A baloldali kormány 
elhatározta, hogy megmenti 
az SNCF-et és jobb feltétele
ket teremt számára a tovább
fejlődéshez. 1983. január 1-wl 
a francia álJlam az egyedüli tu
lajdonos és a vállalat feletti 
ellenőrzést utólagosan gyako
rolja, megfelelő manőverezési 
szabadságot és autonómiát biz
tosítva az SNCF-nek• 

Tizennyolc tagú 
igazgatótanács 

Pierre Mauroy miniszterel
nök a vállalat új igazgatóta
nácsának beiktatásakor hang
súlyozta, hogy ,, ... a kormány 
elvárja a demokratizált, de
centralizált és széles körű au
tonómiával felruházott új 
SNCF-től, hogy a loereskedelmi 
tevékenység, a termelékenység 
és a versenyképesség fokozá
sáva,l nagyobb hatékonyságot 
mutasson föl ... " A korábbiak
ban említett közlekedési orien
tációs törvény által meghatá
rozott módon a vállalatvezetés 
legfontosabb szerve, a 18 tagú 
igazgatótanács tagjainak meg
választása, illetve kijelölése is 
megtörtént. Az. igazgat.ótaná
cson belill a dolgozók képvise
lőit megillető hat helyből ötre 
a három legnagyobb vasutas
szakszervezet képvdselőjére 
szavazott a 280 ezer vasutas. 
A szavazatok 49,12 százaléká
val a CGT-hez tartozó vasu
tas-szakszervezet képviselői 
három helyet szereztek meg, 
szemben a CFDT és az FO 
képviselőivel, Georges Lanoue, 
a CGT vasutas-szakszervezet 
főtitkára a választások ered
ményeit kommentálva kijelen
tette: 

„Az elért eredményt nagyon 
pozitívnak tartjuk, mert ez 
szakszervezetünk számára egy
értelmú sikert hozott. A siker 
nagyságát húzza alá az a kö
rülmény is, hogy olyan idő
szakban született meQ, amikor 
egyesek a »hanyatlásáról« be
szélnek. A vasutasok világos 
cáfolatot adtwk erre." 

Újdonság a korábbi igazga
tótanáccsal szemben az LS, 
hogy az SNOF életeben elő
ször, az igazgatótanács szak
értői csoportjába nőt is dele
gáltak: Marie-France Beau
fils főtanácsost. 

Az SNCF tehát új vágányo
kon indult el, s hogy jó irányt 
válaisztott, azt André Chadeau
nak, az igazgatótanács elnöké
nek januárd nyilatkozata is 
igazolta. Elmondotta, hogy 
1982-ben az utasforgalomból 
származó bevételek 20, az áru
forgalomból származó bevéte
lek 6 százalékkal nőttek úgy, 
hogy az S'NCF üzleti forgalma 
nagyon kedvezően, 11,4 száu,
lékk.al emel:kedett. 

A megújulás keroete 
,,Ilyen eredményt kevés vál

lalat tud felmutatni" - hang
súlyozta az elnök. A társaság 
mérlegének a legpozitívabb 
pontja a TGV forgalomba ál
hltása, amelynek az eredmé
nyei továbbra is várakozáson 
felüliek• így például a Párizs
Sud-Est vanal forgalmának 
nyeresége 20 százalékkal ha
ladja meg az előirányzottat és 
a szerelvények foglaltsága 61 
százalékos, szemben más vona
tokéval, ahol az átlag 50 szá
zalék. Ezek az eredmények, 
miután a teljes vonalat szep
tember végéig üzembe helye
zik, valószínűleg tovább javul
nak. Ettől kezdve a TGV ma
ximális sebeSISégét 260 km/ó
ról 270 km/ó-ra eme1i:k és je
lentősen megnövelik a vonat
sűrűséget is. 
, A francia vasút megújulása 
tehát elkezdődött s ez e.gyben 
a vasutas szakma újraértéke
lését is jelenti. A fej1lődés üteme 
pedig annál erőteljesebb lesz 
- ahogyan azt Pierre Vinéeut, 
az igazgatótanács egyik CGT• s 
képviselője, a francia vasutas
szakszervezet volt főtitkár-he
lyettese hangsúlyozta -• . ,mi
nél jobban e meoüjulás részt
vevőinek érzik magukat a 
vasutasok, mert ... a jobban 
meghaLlQatott és jól ösztön
zött vasutasok nélkülözhetet
oon elemei a hatékony míísza
ki és gazdasági vezetésnek." 

Baranyai Zoltán 

Komplex lejlesztési pro/ram· 2000-ig 
A KÖZLEKEDÉS A SZOVJET GAZDASÁG ÉRRENDSZERE 

A közlakedés a gazdaság 
alawa. Az is tény, hogy pél
dául Kanada vagy Brazília 
'közlekedési prohlémái - ép
pen a méretek .miatt - nem 
azonosak mondjuk .Svédország 
vagy Panama hasonló gond
jaival. A szovjet gazdaságban 
a közlekedés és szállítás kü
lönleges szerepet játsziik. 

Ez a szerep a jelenlegi gaz
dasági helyzetben még fonto
saibb jelleget ölt. A közlekedés 
és szállítás témája elen.gedihe
tetlen az energetikában (pél
dául a fűtőany,ag elju,ttatása 
az ors.zág keleti részében lé
vő lelőhelyekről a Szovjet
un10 európai területeire), a 
mezőgaz<llaságban (gondol
junk Ltt a közlekedési űtvo� 
nalihálózat létrehozásának 
fontossá.gátra), vagyis gyakor
latilag a gazdaság vaLameny
ny,i ágazatában. 

A köz.lekedési-szállí,tási fel
tételek megteremtésének füg
vényében foghatnak hozzá a 
nagy népg1azdlasáigi programok 
megvalósításához. Például 
Kelet-Szibéria olaj- és gázle
lőhelyeinek k,iaknázásáihoz, 
avagy az oroszországi nem fe
keteföld-övezet árt.ala:k.ításához. 

A Szovjetunió népgazdasá
gának fejlesztés'ére előirány
zott erőforrások minden 10. 
rubeljét a közlekedésre for
dítjwk. És minden tizedilk dol
gozót a közlekedésben foglial
koztatnak. Az ország vasút
vonalainak hossza 2,8 miUió 
kilomét.er, vagyis a Szovjet
unióba111 találhat.ó a világ ösz
szes vasútvonaliainiak 10 szá
zaléka, amelyen viszont az 
összes vasúti tcllerforgalam fe
le bonyolódik Az AerO!flot 1-é
giútjai,nak hossza majdnem 
egymillió kUométer. A szov-

jet polgári légi.társaság fel
adata. mind a személy-, mind 
pedig a nagy távolságokra va
ló teherszállítás. A tehergép
kocs-iá.llomány évente 24 mil
lió tonna árut, nyersanyagot, 
egyéb szállíltmányt továbbít. A 
Szovjetunióba!Il vania világ leg
hosszabb foly.aatjhajózási háló
za,ta és nagy kapacitású a ten
geri flotta is. Az országban fo
lyamatosan épül az egységes 
csővezetek-rendszer (1982-
ben 220 OOO .kilométer hosszű 
volt). 

Az utóbbi időben a közleke
dés a gazdaság szúk kereszt
metszetévé váit. Különooen jól 
érzéke1hető ez a vasút példá
ján, amely a szigorú klimati
kus viszonyok uralta terüle.t.�
ken a legmegbí.2Jhatóbb közle
kedési esz,k1fümek bizonyult. 
1965-1968 között .a 2,7-szeres 
i,p.ari és az 1,4-szeres mezőgaz
daság,i növekedést 8 százalékos 
vasútvonal bővútés knsérte. A 
további kapacitás bővítés le
hetetlen a gyökeres rekonst
rukció né1kül. Romlotttik a 
vasút mutatói, lassult a szál
lítás növekedett a veszte$.éO a 
késed.eLmek miatt. Az itt be
következett rosszabb helyzet 
kihatott a népgazdaság más 
ágazatJaiira. Elegendő, ha meg
ernlitjük a nyersanyagok, a fél
kész- és késZJtermékek, areisz
egys"égek szállítási késedelmé
ből adódó továbbgY\lJI"Úző vesz
teségeket. 

Szükségszerűen jelentke-
zett tehát a vasút munkájá
nalk az átszervezése. Részben 
azért, hogy eleget tehessen a 
népgazdasági fe�kinak, 
má.s;részt ped,i,g megfelelő mó
don toválbbfejlődhessen. A 
tervezőszervezetekben már 
dolgoznak a 2000-ig kitúzött 

komplex fejlesztési progra
mokon. Itt a. tudomány és a 
teohnika legújabb eredmé
nyei,t veszik figyelembe. úgy 
alakítják ki a jövő közlekedé
sének arculatát. hogy a leg
optimálisial:fu szállí1tóesz.kö
zökre alapozzák a koocepciót, 
olyanokra, amelyek elfoglal
hatjáik a hagyományos közle
kedés-szállítás helyét és a 
munka közben f.igyelmet szen
telnek a ;t'ermelőerők várha.t.ó 
területi szóródására is. 

Ameddig dolgoo:nlaJk a prog
ramon, olyan intézkedésekkel 
igye!keznek javíitani a helyze
ten, amelyek ugyan nem olyan 
ha>tékonyak, mint ,a teljes ren
dezés, de alkalmasak arra, 
hogy „könnyítsenek a vasuta
sok terhein". t,gy például a 
c.sővezeték-rendszer lesz hiva
tott áit.venni az olaj- és olaj
származék-szállitásokat. Öt 
es.ztendő lefor,gása alatt minit
egy 25 mil.Uó tonna olajat 
szállíitaruak ezek a vezetékek. 
A tcliergépkocsiparik 35 mil
lió tonna áru szállútását vál
lalja. Az uJ ipa.rváUalatok 
létrehozásávial tovább csökken 
a szállíitlandó mennyiségek 
száma. 

A közlekedés szerepe onas1 
a gazdaságban. Legalább 
olya111 jelentőségű, mint min
den egyes ember életében. Hi
szen valallnennyien naponta 
utazunk a tömegközlekedési 
es:l'Jközökön, atlltóbuszon, vili1a
moson, metrón, kirándu1wnk 
és hivatalos UJtak.ait teszünk az 
országban. így tehát a Szov
jetunió közle!kedési rewdszeré
nek továibbi korszerűsítése 
nemcsak gazdasági, hanem 
társadalmi jelentőségű is. 

Újabb szakaszt adtak át 
a Bajkál-Amur vas·útvonalon 

Nemrég adták át rendelte
tésének a Bajkál-Amur vas
útvonal újabb, 27 lkiilométeres 
szakaszát, amely a Szevero
mujszki hágón halad keresz
tül. I1y módon elérhető közel
ségbe került az a válilalás, 
hogy a jövő év októberében 
- az eredetileQ tervezett ha
táridőre átadják a 3200 kilo
mékr hosszú vasútvonalat. 

Évente 3-400 kilométernyi 
vasútvonalat tWítetitek lki. Az 
ütemet természetesen gyorsí
,tani is lehetett volna, ha nem 
játszanak közre rendkÍ:vÜ<!Ji 
.körüLmények, amelyek igen
csak meglllehezítették a mun
kát. Ilyen volt példáül aJz 
oriasi hőmérsékilet-különbsé.g, 
a.mely a nyári +50 fokos me

legtől a téZi -50 Celsius-fok 
hidegig terjedt. Az örök fagy 
vilálga, amely különleges teclh
nológiai és techndkai mó'dsze
reket követetlt. A legfőbb ne
hezítő tényezőt azoruban a 
kéttucatnyi .folyó, a kdsebb 
hegyvonulatok százai jelen
tetté!k:, álLtlák űtját az építés
nek. Jellemző a helyzetre, 
hODY átlagban egy kilométe
renként keLlett hidalt, alagutat, 
vízátvezető csatomát építeni. 

A Szovjetunió leghosszabb 
alagúitja a szeveromujszJki 
több mint 15 kidométeres. Épí
tésének kezdetén már jóné
hány meglepetéssel szolgált. 
Az itt t.alá1t geol�ai viszo
nyok szinte „csokorba kötve" 
tartogatták az összes nehézsé
geket: az örök f ag11 gócpont
jait éppúgy, mint a termá,l
vízf eLtöLtéseket, az iszaplen
cséket és a hatalmas szikla
tömböket. Az alaigút minden 
egyes szakasza különleges 
teohnológ,iá,t és technikát kö
vetelt az építók;től. 

Az a1agúit nyugati bejára
tának fúrásakor aikadtaik rá 
az egy\kord An,garalkan fo.I:yó 
hegygerinc méilyére rejtett 
medrére. Az alagútfúró beren
dezésekre a törmelékkó, a 
homok és a víz ha,tailmas nyo
mása nehezedett. Annak ér
dekében, hogy ne veszélyez
tessék az itt dolgozó emberek 
biz.tonsáigát, testi épségét, le
állították a további flúráso
kat. Szívós, kitaritó kutatás 
kezdődött meg abból a céliból, 
hogyan lehet leigáz.ni a ter
mészeti eLemeket. Az ered
mény: a vízmennyiség csök
kentésének, a laza talajok 
megfagyasztásánraik olyan 

komplex módszerét dolgozták 
�i, amely révén már biztOlll
sággal hozzálkezdheibn.ek az 
a1agút fúrásálhoz. Az idő 
azonlban - éppen ezekkel a 
kutatásoik!kal - jócskán eLha
ladt. Az alagút átadásá,t 1986-
ra kel:lett elhal.asZJtani. 

Ez azonlban nem jelenti azt, 
hogy a BAM telljes vonalihosz
szánaik eredetileg tervezett át
adása is csúszik. Megtervez
ték és hozzákezdtek a Szeve
romujszki háoón keresztülve
zető ideiglenes pályaszakasz 
megépítéséhez. Igaz, ez a 27 
ki1ométer.es rész sem ígér,ke
zett könnyebbnek, mint a há
gó gyomráiban építendő alag
út. A nagy magasság, az űt.ta
lan körülmények közepette 
még az eilektromos vezeték
rendszer eLeaneit is helikopte
rek segítségével kell.lett a 
helyszínre szállítani. A terep
szakaszon 12 hidat, több tucat 
vízelvezető csatornát építet
tek. Az építés során 3,5 mil-
11ó köbméter fül:det mozgattak 
meg. 

Az ideiglenes vaspályán 
már járnak a szere.llvények. 

Ravilj Biktagirov 
APN 

A Bajkál-Amur vasútvonal egyik üzemelő szakaszán iehervonat robog 



Májú& 12-én -.pélyes kID
a6séaek tközött adfátt át.�ndel
tetésének I BVSC legú�bb lé
tesí1iméwét, a Sz6ny1 úton 
épOlt k0lubházat. Az átádásen 
jelep volt Koazonia Ferenc, az 
MSZMP Központi E1:lell'6rz6 
Bizottságának tagja, a vasutas
szakszervezet f6titkára, S:tfco
kátJ FeN!t&C, a XIV. lkerületl 
páribizottaág e1s6 titkára, 86-
lfl()fll Fenne, a SZOT titkára, 
Sz4ca Zoltán, a MAV vezér
igazgatója, .Pádér J'4110a, az 
OTSH elnökhelyettese. 

Az átadás alkBlmából ren
de�tt Onnepséget Szemók Bé
la, a vasutas-szakszervezet tit
kka nyitotta meg, majd Szko
kán Ferenc méltatta az új 
klubház jelent6ségét. 

- A BVSC sportolóinak, 
azakvezet6inek éa Zuoló sport
azeret6 lalcómak rég;. váot,a 
vált valóra - bagsúlyozba be
vezetőjében. - A mai napon 
olvan Jcorazeri léteaitménvt ve
hetnek birtokba, amelvre va
lameani,ten lriinléctk vam,uftk. 
Ezzel véget ért az egyesület 
életét irányító apparátus ván
doriállla, A Szónyi úti sport
kombinát egykori felvonulási 
épületeinek sztlkös irodáiból a 
klub ta hazai és nemzetközi 
hírnevéhez méltó helYre ke
rillt. Ebben az impozáns éPü
letben lehetőség nyfM.k a szer-
vezet.ebb, átgondoltabb elméle- A családias l�ör elmé}yí- kivitelezést a SZOT miiszoak1 
ti és gyakorlati munkára. téséhez, a klubélet kibontako- részlege végezte. 

Nemcsak a BVSC..Yezetó, zásához ideá4ts körülménye- Végezetül köszönetet mon-
irányító apparátusának van ket biztosítanak a klubtermek dott millldtazoknak, &kik része
szüksége erre at létesítményre, és a földszinten található ven- sei voltak ennek a mintegy 70 
hanem a btrkózóknak is. Ez a déglátóipari egység, millió forint költséggel épült 
jzakosztily, amelyben egykor � Ferenc ezután azok- sportlétesítménynek, majd Ko
ollmpiai, világ- és EU.rópa-l;aj- szorus Ferenc f6tlitkárral 
nókclk nevelkedtek, most olyan ,.ról 8 szeriekrol - beruházók, együtt átvágta a nemzeti szí
körOlmények kfüié került; ahol ldviteleztlt - beszélt, akik 8 nll 67J8lagot. 
minden feltétel biit.osítva van klubház építélében közremd- Az ünnepélyes avatás után 
ahhoz,; hogy a nae elődök ködtek. A tervek a MA V Ter- a vendffek megtekintették a 
ny()fQ.doklaiba lépjenek. vez6intézetében készM� a létesítményt. 

- Minden reggel 2 óra 30 
perckor kelek és indulok a 
munkahelyemre - mondja. -
Nincs bennem szörongás, hogy 
aznap sok., vagy kevés lesz-e a 
munka. :61 erre születtem. 
Szeretem a munkát. Sosem 
akartam inás beosztásba ke
rülni. 

Apja le vasutas volt, az 
Bszaki járműjavítóban dolgo
zott. 

- Naponta 10-14 Jcocait Jce
zeHJnk a brigáddal .... folytat
ja. - M,1'1tegy 'lcét,ezet' mcizsa 
áru, mozgatunk. Szükség van 
a szakismeretre. Mi már csak 
ránézünk az árura, és azonnal 
tudjuk, hogy miképpen lehet 
a legkönnyebben a helyére 
tenni. Néha százötven kilót is 
mozdítunk egyszerre. Havonta 
öt-hatezer forintot keresek. 
Elégedett ember vagyok. Bri
gádunk tagjai (Tóth János, 
Barna Gf#U'la, Na011 látván 
és Pingor Sdindor) régi vasuta
sok, értik a dolgukat. 1'.)'gy 
élünk és dolgozunk itt, mint
ha egy család tagjai lennénk. 
Ebédelni felváltva megyünk, 
mert első a munka. 

Elsőként mindig a leadási 
kocsikat rakják xi, hogy le
gyen elegendő üres vagon. 
Balesetve,.iélyes a rakodás. 
Vigyázniuk kell elYIQásra és 
az árura Js. Néha már sérül
ten érkezik az áru, eltörött 
egy szekrény, vqy asztal lá
ba. Ezeket még óvato.,abban 
kell mozgatni. A brigád egy 
emberként vesz részt a kom-, 
munista műszakokban is. Leg
utóbb öt vagonból rakták ki 
az árut társadalmi munkában. 

- Hamaroaan iitven6t éves 
leszek. Néha ÚOtl érzem, elfá
radtam. PetUQ moat mar gépek 
ia aegftrlc a munk4mat. Villás
emelők, targoncák gyorsítják a 
rakoqést. Mégsem jöonek ide 
szívesen a fiatalok, mert ke
vésnek tartják a fizetést. Én 
Karácsondról járok be dol
gozni, sok vasutassal együtt. 
Megszoktam az ingázást. 

Ssab6 Béla 

Negg„enegge11 né,,adó 

• •••IM•'• itl.,.ll•táWágon 
Nem mmden:napi .névadót � tel'lületill 1'7MBz«

táttottak májqi l'l-t!n, f.lletve y,ezeti � titira. 

- A n6ffnlvények rene-
számza. Győrben a Vörösk� -
reszt-szervezet előadást ren 
dezett a gyógynövények hai.� 
Dáról. Az előadést Pör
neczy Imréné, a gy6ri Herbá
ria szaküzlet vezetője tartol.
ta. A résztvev&c utána meg· 
tekinthették a nagy oktató t� 
remben rendezett kiállítást e41 
vásárolhattak is a gyógynövé
nyekből. 

Blceer61D6m Budapest zöldöve
zeti;, l'I DéffSetllD6terea, L eme
leti, gézfdMaes kétszobés .IIAV
bérlakúomat hasonló tanée8tra -
XIV. ·kerület eltsnyben - MAV
dolgozóval. �i:deld6dn1 lehet a 
aat-aa telefonaúmon 18-19 óra 
közöU. 

Blcaeriln6m lllskolc, Avas-Dél 
Jakótek!pen, sa6I> kömyezetben 
levts egy plusz kit félszobú össz
komtortOs, n'&IY érk4!lyes, 56 
négyzetméteres, tév:t1111éses, n, 
emeleti J.akésomat budapelfti més
fél szobás, esetleg kétlzobés la
késra. llinden megoldés érdekel. 
Cim: Riczu Séndomé, Miskolc n., 
Bokén-yt D. u. 38. U/5. 

BlcaerilD6m Budal)e8t L kerQ
let, Avar utcai, U négyzetm� 
res, 2 uobú komfortos, :föld
szintes MAV-bérlakáaomat hason
ló kisebb vagy nagyobb tan4cat 
lakésra aktiv vasutas dolgozóval, 
lebet6leg Budén. :&rdeld6dnJ lehet 
a 868-IM telefonszémon. 

Blese"1n6m Budapeat xv. 
BB:Ol!I dt, 10. emeJetl e,y 
két félazobú, vtlélOS kon 
8'1 négyzetméter elapt 
plusz nagy erkélyes MA V 
lakásomat kb. 55 nél:VZ 
lakéslra. �rdekl6dD1 a ltl-llf 
lefonszémon. 

Bleeertlnim budapesti egy 
ba lSsszkomfortos, Sl 
teres, .földszlnti MA V-1:4! 
mat Budapesten a m., 
xvm. kerületiben vagy 
hasonlóra vagy mésfél, 
llllkáera. Cfm: Szités re� 
dapest VIII., K6bényai 11. 

fszt. so. 
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Kommunista 

műszakok 

A miskolci körzeti üzemfő
nökségen áprilisban és május
ban kommunista műszakot 
tartottak, amelyen 2200-an 
összesen 16 ezer órát dolgoz
tak a szolgálati helyeken. 

A brigádok, munkáscsapa
tok többek között takarítot
tak, parkosítottak és a pálya
udvarok vágányai közül több 
száz köbméter szemetet gyűj
töttek össze. Mozdony- és ko
csijavítás, valamint vonatto
vábbítás is szerepelt a kom
munista műszakok programjá
ban. A munkálatokért járó 
347 ezer forintot a dolgozak 
társadalmi célokra, többek 
között a megyei vértranszfú
ziós állomás építésére, a vas
utasok lakásépítésének támo
gatására és városfejlesztésre 
ajánlották fel. 

A közút�v,asút kereszteződé
si pontjainak elmúlt évi fe
lülvizsgálata során a szakem
berek megállapították, hogy 
több útátjárónál a belátási 
háromszög nincs biztosítva. E 
veszélyhelyzetek felszámolása 
érdelkében szerveztek május 
közepén kommunista műsza
kot a békéscsabai pályafenn
tartási főnökség dolgozói. A 
főnökség 200 dolgozója kettő
ezer óra alatt harminc útátjá
rónál biztosította a biztonsá
gos áthaladás feltételeit. 

A szabad szombatjuk:1.t fel
áldozó békéscsabai pft-sek 
munkabérüket - 23 860 fo
rintot - az igazgatóság lakás
építési alapjára, illetve a fő
nökségről korábban nyugdíjba 
vonult idős vasutasok támoga
tására ajánlottálk fel. 

Női szállóból 

szociális épület 

Rákos állomáson elkészült a 
korábbi női szállóhól átalak.í
tott százharmincöt személyes 
szociális épület, amelyet jú
nius 6-án adtak át rendelteté
sének. Az egymillió forint 
költséggel kialakított, 400 

négyzetméter alapterületű lé
tesítményben a mosdókon, zu
hanyozókon kívül létesítettek 
egy negyvenadagos melegítő
konyhát is. 

Az új létesítmény elkészül
tével lényegesen javult Rákos 
állomás dolgozóinak szociális 
ellátása. 

'Zalaegersz«.>gi 
koD1plexbrigád 

Az ország 273 MAV-Vo
lán komplexbrigádja közül 
- az elmúlt évi teljesítmény 
alapján - a negyedik helyet 
szerezte meg a zalaegerszegi 
komplexbrigád. A 27 vasutas
ból és 13 volánosból álló bri
gád tavaly 230 137 tonna árut 
mozgatott meg. Csökkentették 
a késetten kezelt kocsik ará
nyát is. Az elismerő okleve
let és pénzjutalmat maJus 
27-én adták át a brigádnak. 

Gyermeknap 
A miskolci körzeti üzemfő

nökség társadailmi és gazda
sági szervezetei május 28-án 
az új szociális létesLbményben 
gyermeknaipot rendeztek. Az 
egésznapos, gazdag program 
keretében a gyerekek mese
mozit, bábjáité'kot, bohócmű
sort láthattak és különböző 
játékos vetélkedőkön vehettek 
részt. 

A hárnaas jels�ó 
• 

naa is időálló 
Szemelvények Gáspár Sándor előadói beszédéből 

Május 28-án az építők szék
házának kongresszusi termé
ben ült össze a szocialista bri
gádvezetők VI. országos ta
nácskozása. A küldöttek között 
ott voltak a vasutas szocialista 
brigádok képviselői is, szám 
szerint 45-en. Közülük Szepesi 
József ferencvárosi dízelmoz
dony-vezető abban a megtisz
teltetésben részesült, hogy az 
elnökségben foglalhatott he
lyet. 

Gáspár Sándor, a SZOT fő
titkára azzal kezdte beszédét, 
hogy a VI. tanácskozásra egy 
igen fontos évfordulón, a szo
cialista brigádmozgalom szüle
tésének 25. évfordulóján kerül 
sor. A mozgalom eindítóinak 
őszinte tenni akarása hozta lét
re, és azóta milliók ügyévé tud
ta tenni. 

A mozgalomnak egyik legna

feltárásában, hasznosításában 
minden eddiginél nagyobb fel
adat hárul a brigádmozgalom
ra. 

A brigádok tenni akarásától 
is függ, hogy javítsuk a haté
h.oriysrgot, a műszaki fejlesz
tést .. a termelékenységet és a 
minőséget, megteremtsük a 
munkakultúra magasabb szín
vonalát. Az elmúlt évtizedek
ben talán soha nem volt ilyen 
életbe vágó a munka hatékony
sága, mint ma. 

A SZOT főtitkára hazánk 
gazdasági helyzetéről szólva rá
mutatott: ebben a helyzetben 
még inkább szükség van a szo
ciagsta brigádmozgalom tevé
kenységére. Szükség van a dol
gozpk alkotó kezdeményezésé
re. Mindnyájan tudjuk. hogy a 
szocialista építés lendületessé
ge, eredményessége jórészt at-

tó! függ, mennyire válik a dol
gozó emberek ügyévé, gond
jaink mennyire válnak köz
üggyé. 

A brigádmozgalomnak is fel 
kell emelkednie a hazánk előtt 
álló fdadatokhoz, hogy a mai 
igényeknek megfelelően, ru
galma�an. hatékonyan és ma
gasabb színvonalon segítse 
gazdasági és társadalmi cél
jaink megvalósítását. 

A brigádmozgalom megúju
lásának tartalmi követelmé
nye, hogy előbbre vigye a tár
sadalmat, és az egyes embere
ket nemcsak a munkában, ha
nem a szocialista erkölcs. a tár
sadalomért érzett felelősség, a 
közügyek iránti érzékenység 
kialakításában. a magasabb 
szintű műveltség útján. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

gyobb eredménye, hogy tagjai-.-------------------------
nak cselekvő magatartása ter
mészetessé vált, eliterjedt, jelen 
van és hat élet�kben, gondol
kodásunkban ki:izmegbecsülés
nek örvend. A legszebb emberi 
tulajdonságoknak a hordozói 
mindig azok a munkásembe
rek, dolgozók voltak, akik fel
ismerték az egymásra utaltsá
got. Ma is azok a legjobb szo
cialista brigádok, amelyek tisz
tességgel, józansággal, mun
kásetikával élnek és dolgoz
nak. 

Külön is kiemelte a szocia
lista brigádmozgalom, a mun
kaverseny fontos szerepét tár
sadalmunk fejlődésében. A 
munkahelyeken még felleLhetö 
szellemi és anyagi tartalékok 

VETÉLKEDŐ SZEGEDEN 

Ki tud többet a villanymozdonyról? 
Ki tud többet a villanymoz

donyról címmel rendezett ve
télkedőt a szegedi csomópon
ti KISZ-bizottság május 
13-án és 14-én Szegeden. Az 
első alkalommal rendezett 
ilyen jellegű vetélkedőn a bé
késcsabai, a kecskeméti, a 
kiskunhalasi és a szegedi 
üzemfőnökségek képviseltet
ték magukat. A kétnapos ver
sengésen a fiatal mozdonyve
zetőknek szakmai, politikai, 
valamint hibaelhárítási gya-

korlati ismeretekből kellett 
számot adniok. 

A színvonalas vetélkedőn 
egyforma ponttal első helyre 
került a békéscsabai és a kis
kunhalasi I. csapat, második 
lett a kiskunhalasi II., míg a 
harmadik h-elyet a szegedi 
üzemfőnökség fiataljai sze
rezték meg. Az első három 
helyen végzett csapatoknak 
Tóth Imre igazgatóhelyettes 
pénzjutalmat adott át. 

G. J. 

MISKOLC-KAZINCBARCIKA KÖZÖTI 

Átadták a villamosított vonalszakaszt 
Május 30-án, tiz óra negy

ven perckor indult Kazincbar
cikáról Misko1cra az első vil
lanymozdony vontatta szerel
vény. A villamosított vasútvo
nal ünnepélyes átadásán meg
jelentek a beruházás és kivite
lezés irányítói és a miskolci 
igazgatóság vezetői is. 

Hernádi István vasútigazga
tó ·beszédében hangsúlyozta, 
hogy a ikönny,ékre települt 
nagy ipari köz.ipont.ok: a BVK, 
a hőerőmű, a szénosztályozó, a 
Sajószentpéteri üveggyár és a 
bányák rendkívüli mértékben 
megnövelték a személy- és te
herszállítással szembeni köve
telményeket, ezért halasztha
tatlanná vált a vasút korszerű
sítése. 

A Nemzeti Bank 38,5 millió 
forint hiteléhez a MAV 11 
milliót adott és így keu:lődhe
tett el 1982. június 14-én, a 
villamosítás. A korszerűsítés 
határidőre, költségkereten be
lül készült el. A szerelők 22 
kilométer vonalvezetéket és 
három állomáson további 15 
kilométer hosszúságú villamo
sítást végeztek el. A beruházás 
két és fél év alatt térül meg, 
mert a vrillamosítással éven
ként 15 millió forint értékű 
gázolajat tak:aríthatnak meg. 

Az eddigi négy - Miskolc 
és Kazincbarcika között közle
kedő - vonatpár helyett most 
már naponta kilenc vonatpár 
viszi az utasokat, és nem lesz 
szükség mozdonycserére sem a 
sajóecsegi állomáson, ami el
sősorban a vegyngyárak szállí
tási feladatait könnyíti majd. 
A gyors vonalkorszerűsítés le
hetővé teszi Kazincbarcika és 

Miskolc között az elővárosi 
forgalom lebonyolítását. 

Az ünnepség végén Hernádi 
lstvá.n - M�ráz Béla és Csá-

rádi János szakosztályvezetők 
jelenlétében - átvágta a nem
zeti színű szalagot, és a szerel
vény elindult Miskolcra. 

Hernádi István vasútigazgató átvágja a szalagot 
(Szatmári János felvétele) 

Javítjáli ara órát 

a Keleti ho,nlohraat1í1, 

A két alpinista munka közben 

A Keleti pályaudvar hom
lokzatán levő, több mint há
romméteres számlapátmérő
jű óra sze11kezetének alkat
részei megkoptak, a számlap
járól lepergett a festék és a 
mutatók neoncsövei is halvá
nyan világítottak már. A vá
roskörnyék egyik jelképének 
is tekinthető időmérőt a Ke
leti óraközpontjának s4akem
berei felújították. 

A rekonstrukció során a 
számlap megtisztítása, illetve 
festése ígérkezett a legkriti
kusabbnak. Erre a célra fel
használható hidraulikus áll
vány nem bizonyult alkal
masnak, m.ert a födém nem 
bírta volna el a súlyát. Ma-

OKTÓBERTŐL :\LÁJUSIG 

(Wormser Antal felvétele) 

radt a hagyományos állvá
nyozási mód, amelyet külső 
cég 50 ezer forintért vállalt 
volna el. 

A MA V illetékesei felke
resték a K 2 Ipari Hegymá
szó Gazdasági közösséget, 
amely 15 ezer forintot kért 
ezért a munkáért úgy, hogy 
még festéket is adott. Az óra 
így nemcsak kevesebbe ke
rült, de hamarabb is elké
szült, a munkaközösség két 
bátor fiatal alpinistája, Mak
ray Ferenc és Valkó Bél.a ke
ze nyomán. 

A Keleti órája június 10-
tól ismét mutatja a pontos 
időt. 

S. R. 

Ezerötszáz nyugdíjas pihent 

az időszakos szociális gondozókban 
Hét-, illetve nyolchónapos 

üzemeltetés után ismét lezá
rult egy idény a balatonfüre
di és vonyarcvashegyi idosza
k.os szociális gondozókban. 
Ebben az idényben 1510 
nyugdíjasnak szereztek egy
egy hónapon át sok-sok örö
met, biztosítottak gondtalan 
él·etet. 

A gondozásban ,részt vevők 
hónapról hónapra megelége
déssel távoztak, hisz mindkét 
helyen megfelelő színvonalú 
ellátásban részesültek, kultu
rált körülmények között tö. t
hették idejüket. A vas1t
egészségügyi szogálat dolgo
zói is elismerésre méltó 
munkával járultak hozzá az 
időszakos szociális gondozás 
eredményességéhez. 

A tapasztalatok a gondozás 
létjogosultságát igazolják. Az 
igények azonban most is 
meghaladták a lehetőségeket. 

\TT A Nl.'ÁR! 

Ez nem is csoda. A 36 ezer 
2000 forint alatiti nyugdíjas 
számát figyelembe véve, a le
hetőségek ténylegesen szűkö
sek, korlátozottak. Éppen 
ezért szükséges, hogy a be
utalásra javaslatot tevő szak
szervezeti szervek. bizalmiak, 
nyugdíjas szervezetek, a jö
vőben körültekintően járja
nak el, s a ténylegesen rá
szorultakat javasolják. Arra 
is ügyelniük kell a beutalást 
végzőknek, hogy egy-egy sze
mélynek minden évben nem 
tudják biztosítani a lehetősé
geket. Éppen ezért alap- és 
területi szerveinknek jobban 
meg kell ismerni az idősko
rúak helyzetét, körülményeit. 
El kell jutni minden idős em
berhez. Ne feledjüik: a rok
kant és idős emberekkel va
ló törődés nem kampány, ha
nem áliandó feladat. 

Június 16-án l.e!.Zdődil. 

a vállalati gyerniel.iidiiltetés 

Itt a nyár, hamarosan meg
kezdődik a vakáció is!- Június 
16-án pedig a bal.atonkenesei 
üdülő fogadja a beutalt vas
utas gyerekek első csoportját. 

Az elmúlt esztendőben Ba
l.atonkenesén, Kőszegen és 
Bodrogolasziban összesen 3400 
gyerek üdülhetett, SZOT-üdü
lőkben pedig 1372-en pihenhet
tek. Külföldön (Olaszország
ban, Ausztriában, az NDK

ban, a Szovjetunióban és Len
gyelországban) csereüdülés ke
retében majdnem kétszázan 
nyaralhatnak évente. 

A gyermekbeutaló jegyek 
iránt változatlanul nagy a ke-

reslet. A vasutas-szakszervezet 
- a lehetőségek határain be
lül - igyekszik a gyermek
üdültetés színvonalát emelni, 
hogy a beutaltak valamennyi 
üdülőben kellemesen érezzék 
magukat. Az idéry-Tatán is le
hetőséget teremtettek üdülte
tésre. A ligetes, festői környe
zetben négy turnusban össze
sen 800 vasutas gyerek üdül
het. Ezen a nyáron, tehát vál
lal.ati üdültetésben az eddiginél 
több (3650) gyerek vehet részt. 

Külföldön 196-an, SZOT-be
utalóval pedig 1461-en üdül
hetnek. 
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BESZELGETES MARKO BARNA SZB-TITKARRAL 

Markó Barnát, a miskolci 
pályafenntartási főnökség 
szakszervezeti bi zotit.ságának 
titkárát évek óta ismerem. Ha 
emlékezetembe idézem, min
dig úgy jelenik meg előttem, 
mint akinek sok ugyan a mun
kája, de ját.szi könnyedséggel 
végzi. Eleinte azt hittem, 
hogy a hooszú idő alatt fel
gyülemlett tapasztalat tette 
rutinoosá, s aztán meggyőződ
tem egyébről is. 

Nemrégiben csak róla be
szélgettünk. Persze nem ta
gadta meg önmagá,t. Néhány 
perc után már lrernem kel
lett, hogy ne a többiekről, ha
nem magáról szóljon. 

Szerény ember 

- De hát mit érek én egye
dül, a többiek nélkül - nézett 
rám csodálkozva, s aztán már 
meg sem kíséreltem vissza
kalauzolni a saját világába. 
Amikor egy adat pontosítá
sáért a szomszéd szobába in
dult, egy villanásnyi időre a 
kilincsen felejtette a kezét: -
nagyon kérem, ne engem di
csérjen. 

Tudom, hogy őszintén 
mondta. Komolyan gondolta 
azt is, hogy a Szakszervezeti 
Munkáért arany fokozat, ame
lyet ez év május 1. alkalmá
ból kapott, csak je�képesen az 
övé. Többször is hangsúlyoz
ta: az elismerés méltán meg
illeti mindazokat, akikkel 
együttműködik, �s azokat az 
embereket, akik érdekében 
cselekszik.-

- Ilyen kollektíváért érde
mes dolgozni - jelentette ki 
egyszerűen, s a rövid csend
ben elmélázó tekintetéből ar
ra következtettem, hogy gon
dolatban - mint annyiszor -
ismét az emberek között járt. 

Tapasztaltam már, hogy mit 
jelent a látogatása. Utaztunk 
együtt hosszú kilométereket, 
hogy hepe-hupás „zötykölő
dés" után, kezet szoríthasson 
a pályán dolgozókkal: 

Lehet-e felejteni a vasúti 
pályakezdés izgalmas napjait? 
Azt az időszakot, amikor dön
teni kellett, hogy milyen 
irányba induljon szakmát sze
rezni. Bár legszívesebben 
hentes és mészároonak tanult 
volna, a körül�nyek úgy 
hoztálk, hogy - a család töb
bi tagjaihoz hasonlóan - vas
utas lett. Huszonnyolc eszten
dővel ezelőtt, annál a szolgá
lati főnökségnél kezd,te. ahol 
ma is dolgozik. Csaik a mun
kaköre vá1.tozott. 1955-ben fi
zikai munkásként áUt szolgá
latba, s alig vette észre ma
gát, máris a mozgalom sűrű
jében volt. Egy év múlva 
szakszervezeti bizalmi, majd 
műhelybizottsági tag, később 
titkár. Az egymást követő 
tisztségviselői tanfolyamokon 
és a mindennapi életben csak.
hamar több irányból is érzé
kelte: mit jelent a közössé
gért dolgozni. 1965. március
ban, a miskolci pá.lyaf enntar
tási főnökségen első ízben vá
lasztották függetlenített szb
titkárnak, és saját szavait 
idézve, .. ezt a megtisztelő fel
adatot" azóta is ellátja. S 
hogy dolgá,t jól teszi, bizony
ság erre az emberek bizalma 
és a felsőbb szervek elismeré
se. H06Szú évek óta aktív tag
ja a területi szakszervezeti bi
zottságnak, és 1980-tól a mis
kolci vasutas pártbizottságnak 
is. 

megértetni, közös érdekeket 
szolgáló döntéseket elfogad
tatni, mozgósítani, fegyelmet 
tartani. Mióta Markó Barna 
szb-ti tkár, a miskolci pálya
fenntartási főnökség belső 
élereben is volt néhány „ne
héz helyzet". A hetvenes évek 
elején például megindullt az á-t
szervezés, az ó- és újmiskolci 
pft-főnökség összevonása. 
amely nemcsak a létszámot és 
a területet növelte, hanem a 
felelősséget is. Aztán az 
üzem- és munkaszervezés to
vábbi folyamatában. a miskol
ci ÉHF és az üzemfőnökség 
megalakulása, a hidasi fel
építményi szakasz átcsatolása 
más pft-főnökséghez, elvitte a 
létszám ötven százalékát, a 
vágánykilométer viszont alig 
tíz százalékkal lett kevesebb. 
A területen tehát az emberek 
még szétszórtabban dolgoznak. 
nagyobb energia szüksé1<es a 
kapcsolatok erősítésére. a köz
vetlen tapaszta1atok szerzésé
re is. 

A munkában jó partnerek a 
gazdasági vezetők, segítőtár
sak a szaks2.ervezeti tlsztség'
viselők. Módszerta'Tl i kérdé
sekben természetesen varrnak 
élénk viták. o1ykor heves szó
váltások is, de ,az a nagusze
rú, hogy a közös célért min
denki tenni akar". Márpedig 
ha akarat van, könnyebb le
győzni az akadályokat is, 
amelyek sokszoir rajtuk kívül 
álló okok miatt nehezítik a 
feladatok végrehajtását. 

Mankó Barna hatszoros ki
váló dolgozó soha nem szeret
te a nagy szavakat. Ezért is 
fordult elő, hogy amikor a 
Szakszervezeti Munkáért ok
levél és ezüst fokozat után, 
most május l-én megkapta az 
arany fokozatot, a pályafenn
tartási főnökség kollektívájá
nak szíve szerint, csak ennyit 
mondott: a közös munkáért -
köszönöm, emberek. 

Pálinkás Katalin 

A Minisztertanács és a SZOT 
ELnökségének 1982. évi 1049. 
számű együttes határozata 
szabályozza a munkahelyi 
demokrácia egyes kérdéseit. 

A szentesi építési főnök
ség gyorsan reagált az együt
tes határozatra. Az igazgató, 
az szb-titkár és a párttitkár 
együtt kereste fel a főnökség 
valamennyi munkahelyét. A 
munkahelyi vezetőkkel, szak
szervezeti bizalmiakkal és a 
dolgozókkal közvetlenül meg
beszélték a termelési felada
tokat, a munikahelyi gondokat 
és minden egyéb kérdést, 
amely a dol,gozókat foglalkoz
tatja. Ezek a beszélgetések a 
vezetők és vezetettek közötti 
bizailom alapjait erősítették 
és rend!kívül kedvező fogadta
tásra találtak a dolgozók szé

les körében. 
Az együttes határozat töb

bek között azt is kimondja, 
hogy a dolgozók közösségének 
képviselőit véleményezési jog 
illeti meg a vezetés minden 
szintjén a vezetők éves tevé
kenységének a megítélésében. 
Ebből adódik: a munkahelyi 
demokrácia megnövekedett 
szerepében még nagyobb fel
adatok hárulnak a szakszer
vezeti bizalmiakra. 

lépéselőny/Jen 
Vannak aggályoskodók, akik 

még nem tartják megérettnek 
a felitételeket arra, hogy a bi
zalmiak kifejezzék csoportjuk 
véleményét közvetlen veze
tőikről. 

Nógrádi Sándor, a szakszer
vezeti bizottság titkára opti
mista a munkahelyi demok
rac1a továbbfejlesz,tésével 
kapcsolatban: 

- Azt hiszem, hogy mi lé
péselőnyben vagyunk, mert a 
legutóbbi szakszervezeti vá
lasztáson bizalmi testületünk 
megújult. Bizalmiaink ma 
már rátermettebbek a moz
galmi munkára és érettebbek 
a feladatok elvégzésére, mint 
korábban, Szervezeti életünk
ben az i,s öröm, hogy tisztség-

viselőink képesek egy-egy 
kérdésben mérlegelni a leg
jobb megoldást. 

- Ahol az élet minden te
rületén megvan az élő, min
dennapi kapcsolat a vezetők 
és vezetettek között, ott nem 
okozhat gondot az őszinte vé
lemény. Ott, ahol a vezető el
fogadta a tisztségviselőket 
partnernek, egészségesen fej
lődik a munkahelyi demokrá
cia és a fejlődés már megelőz
te a Minisz,tertanács és a 
SZOT együttes határozatát. 
Ám, ahol fehér folt van a 
partnerikapcsolatban, ott nem 
lehet tartalmas a munkahelyi 
demokrácia, és nagy feladaito
kat jelent az együttes határo
zat érvényesítése. 

A bizalmiak munkájának 
új arculatát ismertük meg. 
amikor Szentesen, kísérleti 
jelleggel, a bizalmiak két 
munlkahely vezetőjének 1982. 
évi tevékenységéről mondtak 
véleményt a szakszervezeti 
tagság előtt. 

JJismerés 11 t11f ságtól 
Először az építési főnökség 

szentes,i Ka!rbantartó szaka
szán hangzott el Patkós József 
bizalmi beszámolójában cso
portjának a véleménye Szé
kely Antalról, a munkahely 
vezetőjéről. 

A bizalmi előzetesen a szak
szervezeti tagsággal pontosan 
körülhatárolta a már kiala
kult véleményeket, s azt 
mondta el. Székely Antal mun
kahelyi vezető megfelelő elis
merést kapott a szakszerveze
ti tagságtól. A bizalmi beszá
moló árnyaLtabb fogalmazásá
val szemben a hozzászólók 
nyersebben, de nem sértő 
módon mondták el észrevéte
leiket. Szóba került, hogy 
szükséges a jobb mun>kaelósz
tás, a munkahelyi fegyelem 
szigorúbb betartatása és a több
letmunkával arányosabb juta
lomelosztás. Az észrevételek
ből a pozitív vezetői vonások 
is kitűntek. Sotkra értékelték. 
hogy a munkahelyi vezető 
szoros kapo.solatot tart fenn 
a Vosztok szocia1ista brigád-

dal és ott van a dol,gozókkal 
együtt a társadalmi munkák
ban. 
, A városföldi építésvezető
ségen az építésvezető, Tóth 
Tibor tevékenységéről mondta 
el Kovács Ottó hegesztő szak
munkás, főbizalmi a dolgozók 
véleményét. 

Meg11lapozott 
vélemények 

Megállapította, hogy az épí
tésvezető rendkívül energikus, 
nem ismer kis és nagy dolgok 
között különibséget, minden 
fontos, ami megoldásra vár, 
sokat tesz a murukahelyi kö
rülmények javításáért és a fi
zikai létszám növeléséért. A 
jó emberi kapcsolatok révén 
stabil létszámmal végezhetik 
termelő munkájukat. Tóth Ti
bor vezetőoi tekintélyével egy
séges munkahelyi közösséggé 
kovácsolta a sínhegesztőket és 

a pályamunkásotka.t. Az italo
zóknak Városföldön nincs 
élettere. Az építksvezető tá
maszkodik a szocia1ista bri
gádokro, részt vesz a brigád
mozgalom eseményeiben és 

ott van a közös programokon. 
Tóth Tibor a balesetek meg
előzéséért is sokat fáradowtt, 
de nem elég szigorral követel
te meg az óvó rendszabályok 
betartását. 

Kovács Ottó főbizalmi az 
előterjesztett véleményezésben 
öt bizalmi csoport megállapí
tásait összegezte. A dolgozók 
véleménye az volt, hogy ami 
elhangzott az építésvezető te
vékenységéről, az helytál,ló 
Tóth Tiborra. 

A két kísérleti jellegű veze
tői véleményezésnek a tapasz
talatai azt mutatják, hogy a 
vitában felszínre kerülnek 
helyi kérdések is, amelyekben 
rögtön közmegelégedést keltő 
intézkedéseket lehet tenni. 

Kovács Ottó főbizalmi és 
Patkós József bizalmi jól mu
tatkozott be a tisztségükikel 
járó új feladatban. 

Fogas Pál - Mi újság, emberek? 
A tekintetekben nem búj

kált a kérdés, mit keres itt az 
szb-titkár? Ellenkezőleg. Meg
szokták, hogy gyakran megje
lenik közöttük, és a munka, 
az egészségi állapot, a problé
mák iránt érdeklődik. Saját 
bevallása szerint a heti két
háromszori kiutazást a vilá
�rt sem mulasztaná el, mert 
,,két közvetlen szó többet ér, 
mint egy vaskoo jelentés". 
Igaz, a felesége többször is 
megjegyezte már, hO!!V a 
munkahelyre kellene költöz
nie, annyit van távol otthon
ról, no de ez csa:k amolyan 
asszonyi zsörtölődés. Mairkó 
Barna úgy véli, hogy a meg
értő csalá<li háttér szere
péért, az elismerésből egy rész 
a feleséget is megilleti. 

Az elmúlt években több ér- .----------------------------------------------------
.f�keileten ültünk már együtt. 

Már 18 éve? 

A beszélgetés közben rég
múlt időkben kalandoztunk 
Amikor azt számoltuk, mikor 
lett függetlenített szb-titkár, 
hitetlenill nézett rám: már 
tizennyolc esztendeje? úgy el
repült az idő, hogy észre sem 
vette. Pedig volt néhány em
lékeztető esemény. A múlt év 
szeptemberében például ven
dégül látták az 1960-ban nyug
díjba vonult munkatársakat. 
A nyolcvaJ11két éves kedves kis 
öregek visszahozták Markó 
Barna fiatalságát. 

- Emlékszel? - kérdezték 
többször is, s ő nem győzte 
felelni: - már hogyne emlé
keznék. 

Tanúja lehettem oonak a köz
vetlen, emberi kapcsolatnaik, 
amely a pályafenntartási fő
nökség vezetői és beosztottjai 
között kialakult, s a hozzászó-
1ásokban is megmutatkozott. 
Az őszinte beszédre az embe
rek mindig biztatást kaptak, 
és éltek is a lehetőséggel. 
Markó Barna leghatásosabb 
módszere kezdettől fogva a 
nyíltság, őszinteség. Még ak
kor is, ha kedvezőtlen fordu
latokat kellett bejelenteni, 
vagy hibás döntéseket módo
sítani. Közel húszesztendei 
függetlenített pályafutása 
alatt, volt példa erre is, airra 
is. Ma már persze nem az 
esemény, haJl'lem a tanulság a 
fontoo. Azt pé'ldául jól megje
gye2Jte, hogy többet �r a r056Z 
vezetői határozatot visszavon
ni, mint végrehajtásához te
kíntélyf éltésből ragaszkodni. 
Erre saját tapasztailatai szol
gáltak bizonyságul. Előfordult, 
hogy éjSz.a!kába nyúló tanács
kozás után keHett a kollektí
va előtt bevallani: emberek, 
tévedtünk. S ez, bár kényel
metlen, de becsületes dolog 
volt - és az őszinte szó 
tekintélyrombolás helyett 
inkább a bizalmat növelte. 

Voltak nehézségek 

A bizalom alapfeltétele a jé 
mozgalmi munkának. Enélkül 
nem lehet nehéz helyzetet 

Nőf elelősök levelező oktatása 
A pécsi igazgatóség terüle

tén 3208 nő dolgozik, 63 szá
zaléka fizikai állományban. 
Bátor Béláné, a pécsi területi 
szakszerv-ezeti bizottság nőbi
zottsága szervezésében leve
lező továbbképző tanfolyamot 
indítottak 19 nőfelelős részé
re. A tanfolyamot Halmay 
Arpád tszb-titkár nyitotta 
meg, majd a területet jól is
merő szakemberek előadásai
ból ismerkedhettek meg a 
hallgatók a nők egészségügyi 
helyzetének alakulásával, a 
családvédelemmel kapcsolatos 
feladatokkal. Fényes József 

vasútigazgató az igazgatóság 
gazdasági célkitűzéseit isme,r
tette a termelés, munkaerő
gazdálkodás, ezen belül a 
nók foglalkoztatása és bér
gazdálkodás függvényében. 

A továbbkép7-0 tanfolyam 
maJus 24-én zárult, ahol a 
hallgatók számot adtak az el
sajátított anyagból. A vizsga
dolgozatok alapján értékelték 
a hallgatók munkáját, és a 
legjobbak könyvjutalomban 
részesültek. 

Krajczár Antal 
Dombóvár 

A centenárium jegyében Jogsegélyszolgálat Pécsett 
Nyugdíjas-találkozó Mezőhegyesen A pécsi területi szakszerve

zeti bizottság jogsegélyszolgá
lata népszerű a vasutasok kö
rében. Bizonyítják ezt a sta
tis�tiikai adatok lis. 1976-ban 
például 135, 1980-ban 339 és 
1982-ben már 483 volt az ik
ta,tott ügyek száma. 

A volt Arad-Csanádi 

• 

Képünkön: a találkozó 

- Tavaly a csaknem fél
ezer ügyből 209 munkajogi, 111 
polgárjogi és 60 családjogi vo
natkozású volt - tájékoztat 
dr. Garainé dr. Kovács Júlia, a 
jogsegélyszolgálat vezetője. -
A nyugellátással kapcsolatban 
32-en kértek tanácsot, felvi
lágositásit. 

- Mi a jogsegélyszolgálat 
feladata? 

Egyesült Vasutak 1883. május 
20-án nyitották meg az Új-

részvevőinek egy csoportja. 

- A,lapvető feladat a jogi 
tanácsadás és felvilágosítás a 
munkaügyi és társadallombiz
tosítási ügyekben, szükség ese

t.én a dolgcnók jogi képvisele
tének ellátása bíróságotk, ha
tóságok előtt. A szo1gá,lat az 
ügyek szakmaoi e'lőkészítésével 
segíti az eredményes intézke
dést és tanácsadó tevékenysé
gével csökkenti a bíróságokra 

szeged-Makó-Mezőhe-
(Nagy József felvétele) 

gyes Battoriya, illetve Me
zőhegyes-X.étegyháza vasút
vonalat. A vasútc-entenárium 
rendezvénysorozata keretében 
május 16-án Makón, majd 
másnap, 17-én Mezőhegye
sen nyugdíjas-találkozóra ke
rillt sor. 
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� � = Fazekas Lajos = 

� A FÁK MUZSIKÁJA 1 
A mezőhegyesi találkozóra 

közel harminc idős vasutas 
jött el, olyanok, akik valami
kor szolgáltak a jubiláló vasút 
vonalain. A meghitt, baráti 
hangulatú találkozó részvevői 
feleleveniítették a régi emlé
keket, szolgálatuk egy--egy 
emlékezetes pillanatát. Az 
egész napos találkozó kiemel
kedő eseménye volt Lovas 
Gyulának, a GySEV vasút- . 
történészének a Fanyompá- _ 
lyától a villamosmozdonyig -
címmel nosztaJ,giát idéző 
filmösszeállítása. A találkozó 
jó alkalom volt arra is, hogy 

A szél megpendít 
egy kis ágat 
majd egész erdők 
muzsikálnak. 

Télen félelmes 
ez ia zene. 
Illatot hoz a 
tavasz szele. 

Gyümölcsöt ringat 
a nyári szél. 
Az őszben pilléz 
a fialevél. 

A szél megpendít 
egy drótszálat, 
s a sürgönypóznák 
muzsikálnak. 

a múlt felidézése mellett az 
idős emberek betekintést 
kapjanak a vasút mai világá
ba, mindennapos munkájába. -;IU'!lllllllllllllllllllllllllllllll� 1111111111111111111111111111111 llllltllllllllllllllllltlllllll:IJllllllllllllllllllllllla 

háruló feladatokat. Az ,is cé
lunk továbbá, hogy például 
egy-egy szolgálati helyen kJ
robbant mu!llkaügyi vitát köz
vetllen jogi segítséggel - az 
egyéb hivatalos eljárásdkat 
megelőzve - jutltassu:k nyug
vópontra. 

- Előfordul:nak vélt sérel
mek is - folyitatja. - Ilyen
kor a dolgozóval meg kelil. ér
tetni, el ke11 fogadtatni a szá
mára kedvezőtlen tényt is. 
Gyakran mi megyünik a vas
utasok közé, hiszen egy-egy 
üzemf őnökség területén kihe
lyezett fogadónapot tartunk. 
Soka,n kérnek ilyenkor taná
csot, felvilágosítást. Elnnek 
gazdasági haszna is van, mert 
nem kell a dolgozónak sza.: 
badságot kémi és az ügyinté
zésért f.izetni. 

- Mondana néhány példát 
a jogsegélyszolgálat eredmé
nyes közreműködéséről? 

- Sok olyan jogi esetet le
hetne felsorolni, amely köz
benjárásunkra a dolgozó pa
naszánaJk orvoSllásával zárult. 
Megemlíthetem ,annak az em
bernek az ügyét is, alki !közúti 
baleset során wes1Ztette e'l 
egyik szemét. iA bíróság végül 
150 ezer forint (nem vagyoni) 
kártérítkst ítélt a dolgozónak. 

Ere<lményesen zárult az a 
munkaügy,i per is, amely egy 
vasutas elbocsátásával kezdő
dött. A fiatalembert az üzem
főnökség vezetője bocsátotta 
el, ezt a munkaügyi dön
tőbizottság jóváhagyta. A 
jogsegélyszolgálat az ügyben 
keresettel fordult a munka
ügy,i bírósághoz. Ott bizonyí
tani tudtuk, hogy az elbocsá
tott dolgozó munkájáva1 a 
közvetlen szolgá:la1Ji. vezetők 
elégedetook voltak, soha nem 
volt figyelmeztetve, vagy bün
tebve. A munkaügyi bíróság 
visszahelyezte a dolgozót mun
kakörébe. 

A pécsi jogsegélyszolgálat 
do1gozói türelemmel, hozzáér
téssel, a szó igaz értelmében 
szolgálják a vasutasok érde
keit, segítik az eligazodást a 
jogi ügyekben. 

-b-
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Több pénz szociális célokra 

A vasutas biztosító egyesületek közgyűlése 
A Vasutasok Altalános Biz

tosító Egyesülete május 28-án 
tartotta közgyűlését a Keleti 
pályaudvar kultúrterimében. A 
vasutasok szakszervezetét 
Szemők Béla, a központi ve
zetőség titkára, a MA V Vezér
igazgatóságot dr. Acs Imre, az 
igazgatási és jogi szakosztály 
vezetője képviselte. 

Az 1894-ben alapított szer
vezetet a vasúti utazószemély
zet hozta létre az önsegélye
zés biztosítására. Ma 160 ezer 
vasutas, nyugdíjas és ezek csa
ládtagjai alkotják az egyesü
letet. 

A vezetőség beszámolt arról, 
hogy az utóbbi öt évben a be
vétel - kizárólag a tagdíjak
ból - 110 millió forintot tett 
ki. Szociális szolgáltatások -
házassági, születési, betegségi, 
baleseti, nyugdíj-, temetési se
gély folyósítása, a budapesti 
vendégszobák és a kedvezmé
nyes üdültetés biztosítása -
révén visszajuttattak a tagok
nak 87 milliót. A különbözetet. 
beruházásra, felújításra. be
szerzésre és ügyviteli költsé
gek fedezésére fordították. 

A balatonfüreclJi üdülőkben, 
a rendszeres fejlesztés követ
keztében, ma már - pótágy 
nélkül - egyidejűleg 230 ven
déget helyezhetnek el. A va
sutas-szakszervezettel kötött 
szerződésnek is köszönhetően 
öt év alatt több mint 15 ezer 
felnőtt és 1200 gyermek pi-

henhetett a tó partján. A 

szervezet működése kellő 
mértékben segíti a szociálpo
litikai célkitűzések megvaló
sítását. 

A tisztújító közgyűlés meg
választotta az egyesület veze
tő testületét; dr. Földesi Jó
zsef és Tóth László személyé
ben az ügyvezető elnököt, il
letve az elnököt. 

* 
Ugyancsak május 28-án tar-

totta a 102 éves múltra vissza
tekintő, 30 ezres taglétszámú 
Mozdonyvezetők, Vasútüzemi 
Dolgozók Biztosító és Segé
lyező Egyesülete küJdött köz
gyűlését, budapesti székházá
ban. 

Az egyesület hároméves 
tevékenységéről Nagy Lajos 
ügyvezető elnök számolt be. 
A takarékos gazdálkodás -
mondatta - lehetővé tette, 
hogy a pénzügyi mérleg ered
ményesen záruljon és a va
gyon gyarapodjék, holott 
újabb segélyeket is bevezet
tek. Az egyesület vagyona 
1982 végén 30 millió forint 
volt. Rendkívül népszerű a 
tagok körében a korszerűsí
tett hajdúszoboszlói és a ba
latonkenesei üdülő, amelyek
ben tavaly 12 ezer üdülési na
pot töliöttek a beutaltak. 

Az eddigi eredmények biz
tosítékot nyújtanak a Moz
donyvezetők Egyesülete to
vábbi sikeres munkájához. 

A Vasutas Biztosító Egye
sület június 5-én, a Keleti pá
lyaudv,ar kultúrtermében tar
totta közgyúlését. A tanács
kozáson megjelent Koszorús 
Ferenc főtitJkár is. 

Az egyesület választmányá
nak az elmúlt öt évről szóló 
összefoglaló jelentését Mol
nár László ügyvezető elnök 
ismertette a ['észtvevőkkel. 
Kiemelte, hogy erre az idő
szakra esett a hévízi gyógy
üdülő építése, amelyet 1979. 
november 2-án adtak át. A 
gyógyüd'lilő azóta kifogástala
nul üzemel. A beutaltak 65 
száz,aléka idős, nyugdíjas tag. 
Sajnos a téli időszakban az 
üdülő kapacitása nincs ki
használva. 

Az ügyvezető elnök ezután 
javasolta a közgyűlésnek a 
tagdíjak felemelését, hogy 
több szociális segélyt tudja
nak adni az arra rászorulók
nak. A tagdíjemelésből be
folyt összeg 85 százaléka fele
melt juttatásokon keresztül 
visszia.kerül a tagokhoz. A 
megemelt magasabb tagdíjak, 
valamint a kibővített szociális 
segélyek 1984. január l-től 
lépnek érvénybe. 

A közgyűlésen feJszólaJ,t 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára is. Be
szédében többek között az 
egyesületek szerepét hangsú
lyozta a szociális tervek meg
valósításában. 

Magyar-bolgár barátsági hét Szegeden 
Harmincnyolc esztendővel ez

előtt, 1945. május 9-én feje
ződött be az emberiség törté
netének eddigi legpusztítóbb, 
legborzalmasabb vérontása, a 
másodi•k világháború. Az év
fordulóhoz kapcsolódva május 
közepén magyar-bolgár ba
rátsági hetet rendeztek Szege
den. Ennek kiemelkedő ese
ménye volt az a békenagy
gyűlés, amelyet a Hazafia'S 
Népfront Szeged városi bi
zottsága és a szegedi igazgató
ság .rendezett május 20-án a 
vasutas művelődési házban. 

Kulcsárné dr. Kiss Piroska, 
a népfront Szeged városi bi
zottságának titkára köszöntöt
te a megjelenteket, a vendége
ket, köztük Boncso Mitevet, a 
Bolgár Népköztársaság buda
pesti rendkívüli és meghatal
mazott nagy,követét, lvan Pej
kovszkit, a Bolgár Kulturális 
és Tájékoztató Központ igaz
gatóját, továbbá dr. Koncz Já
nost, a Csongrád megyei párt
bizottság titkárát, dr. Székely 
Sándort, a Szeged városi párt
bizottság titkárát, Bányainé 
dr. Birkás Máriát, a Szeged 
megyei városi tanács elnök
helyettesét. 

Ezt követően Lovász Lázár, 
az 'MSZMP Csongrád megyei 
Bizottságának tagja, az igazga
tóság vezetője mondott beszé
det. Előadásának első részé-

ben visszatekintett a második 
világháborút követő évekre, 
a hidegháborús idősza'kra, 
majd az azt követő évek poli; 
tikai légkörére. Szólt a világot 
fenyegető háborús veszélyről, 
az Egyesült Allamok fegyver
kezéséről, s méltatta a Szov
jetunió és a szocialista orszá
gok béke-politikáját, a ve
szélyhelyzetek felszámolására 
tett intéz.kedéseit. A magyar
bolgár barátságról szólva meg
emlékezett a két nép történel
mi múltjáról. A mai kapcso
latról többek között elmon
dotta: 

- Az elmúlt ötéves tervidő
szak alatt a két ország közötti 
árucsereforgalom értéke meg
haladta az 1 milliárd rubelt. 
Nézetazonosságunk és cselek
vési egységünk megnyilvánu
lásának széles skáláján igen 
fontos helyet foglalnak el a 
bolgár-magyar •kulturális 
kapcsolatok is. A Budapesten 
1947-ben aláírt első kulturális 
megállapodás után egy,mást 
követik az újabb szerződések, 
amelyek lehetővé teszik, hogy 
a tudományos és műszaki iro
dalmi, színházi, filmművészeti 
és zenei kapcsolatok egyre na
gyobb mér,téket öltsenek. Az 
évek során ,kulturális együtt
működésünk formái is gazda
godtak - kulturális heteket 

rendezünk a két fővárosban, 
•kulturális napokra kerül sor 
a vidéki városokban, ki-állí
tásokkal emlékezünk meg a 
bolgár államalapítás, valamint 
Bulgária és Magyarország fel
szabadulásának évfordulójá
ról, st'b. - s ezek mindkét né
pet segítik egymás jobb meg
ismerésében, egymás szellemi 
és művészeti értékeinek át
vételében. 

Boncso Mitev megköszönte 
a bolg,ár-magyar barátsági 
hét Csongrád megyei ese
ménysorozatának sikeres meg
szervezését, amely méltó foly
tatása volt a nemrégiben Bu
dapesten megrendezett szófiai 
napokna•k. Emlékeztete,tt arra, 
hogy a bolgár nép május 24-
én ünnepli az 1100 éves szláv 
írásbeliség napját, amikor is 
az írott szó megteremtőinek 
- Cirillnek és Metódnak -
tisztelegnek. Hangsúlyozta, 
hogy az országaink közötti ba
rátság egészségesen fejlődik, 
bővül az együttműködés a gaz
daság, a kultúra és az idegen
forgalom területén is. 

A bolgár nagykövet felszóla
lását követően színvonalas 
művészi műsorra került sor , 
·amelyben fellépte.k a „Koteli" 
Népzenei Szakközépiskola 
együttese, valamint a DÉLÉP 
ilfjúsági tá-nd<ara. 

G. J. 

EMLÉKLAP - BÉKEMUNKÁÉRT Együttműködési 
megállapodás A záhonyi területi s:zJakszervezeti bizottság a partner gaz• 

dasági és társadallmi szervezetekkel együttműködve lúemelke
dő munkát végez annak érdekében, hogy a szomszédos szovjet 
és csehszlováik vasutasokkal elmélyítsék a baráti kapcsolato
kat. A szoonszédoo országOlk vasutasainiaik pdlitikai, kulturállis, 
spontszervezetével kialaku!lt delegációcserék, a szálllÍtási !fel
adatok teljesítését e1ősegiírtő szakmai páirbeszédek rendszeres
sé váltak az utóbbi években. 

Az ország nyári, illetve 
üdülőforgalmának oroszlán
része három vasútigazgatóság 
- a budapesti, a pécsi, a 
szombathelyi területére 
esik. Az idén várható utas
létszám zavartalan elszállítá
sa érdekében május 25-én 
Székesfehérvárott tanácsko
zott, majd együttműködési 
megállapodást kötött a há
rom igazgatóság üzemviteli 
igazgatóhelyettese: Józsa Ká
roly, Busch Károly, Szabó 
ZoLtán. 

Ezt az internacionalista munkát ismerte el az Országos 
BéketianáC'S azzal az emlékila.ppa!l, melyet a minap terilieti 
szakszerve;e'bi bizottsági ülésen adott át Verba Ferenc titkár
nak Bódis Imréné, az Országos Béketanács tagja. a Szabolcs
S2Jatmár megyei SZMT mu1nka1társa. 

Pécsi mozdonyvezetők a gyerekekért 
A pécsi vontatási üzemegy

ség Victor Jara brigádja 
1979-ben alakult hat fiatal 
mozdonyvezetőből. Ma már 
tizenöten vannak, s a brigád 
minden évben sikeresen tel
jesíti szerződésben vállalt 
kötelezettségeit. 

Társadalmi munka vállalá
saik között - az „Egy napot 
Pécsért" mozgalom keretében 
- gyermekintézmények pat
ronálása kapott nagyobb 
súlyt. Az 1981-ben végzett 
munkájukért bronz, az 1982-
ben végzettért arany diplo
mát kaptak a városi tanács 
elnökétől. 

1983-ban szerződést kötöt
tek az Endresz úti Fiatalok 

Ó , A megállapodás értelmé-Szociális Foglalkoztat javal, ben az eddiginél gyakrabban ahol óvoda is működik, s a tájékoztatják egymást az beteg gyermekek között sok utasáramlásról, továbbá nagy az állami gondozott. 
Vállalásaik között szerepel gond0t fordítanak a vontató 

a mecseki Kultúrparkban le- és a vontatott járművek mű
vő - hétvégeken közlekedő szaki, illetve tisztasági álla
- úttörővasút üzemeltetése. potáira. Csúosidőklben ügyeleti 

Gyermeknapkor, munkájuk szolgálatot tartanak a forgal
viszonzásaként, az általuk masabb csomópontokon, illet
patronált gyermekek egy cso- ve ia vasútigazgaitóságok lköz
portját a Vidámpark vezető- pontjában. 
sége „családtagokat" megille- A tanácskozás részvevo1 
tő kedvezményben részesítet- végül úgy döntöttek, hogy az 
te. A gyermekek díjmentes együttműködési megállapodás 
belépővel jártak az Allat- alapján elért eredményeket 
kertben, utazhattak az úttö- a nyári forgalom befejezése 
rővasúton, használhatták a után szeptember végén közö-
Vidám Pairk játékait. sen értékelik. 

Klencz Tiborné (s) 

Béke 
A hide.gháborrú évei óta ta

lán soha nem volt ilyen kiélé
zett a nemzetközi helyzet, mint 
napjainkban. A szélsőséges 
imperialista körök heves ideo
lógiai, politikai és gazdasági 
kampánya a Szovjetunió és a 
szocialista országok ellen fe
S2lültté tette a nemzetközi 
helyzetet. 

A feszültség egyik fő oka, 
hogy az enyhülés. a békés 
egymás meUett élés évei nem 
kedveztek az imperializmus
nak. A másik fő ok, hogy a tő
kés rendszer mély társadal
mi, ga.zda&ági és politikai vál
ságon megy keresztül. Ezeket 
a feloldhatatlan ellentmondá
sokat kísérli meg a kapitaliz
mus az erő politikájával meg
oldani. A töriénelmileg kiala

kult katonai erőegyensúlyt fi
gyelmen kívül hagyva, a leg
szélsőségesebb 'lvörök a fegy
verkezési. versenyben látják az 
eszközt az erőviszonyok világ
méretű megváltoztatására. Ez 
a politika irreális és ésszerűt
len. 

Állhaü•tosa.n 

a bi!Ztonságért 

A Szovjetunió és a szocialis
ta országok állhatatosan ja
vasoljá,k az egyenlő és kölcsö• 
nös biztonság megteremtését a 
fegyveres erők és a fegyver
zet lehető legalacsonyabb 
szintjén. 

A szocialista országok szá
mos j.ava.slatot tettek már az 
első atombomba előállítása 
óta. Legújabb ookejavaslataik 
széles körű viss2.1hangot váltot
tak ki a nemzetközi közvéle
ményben és az Atlanti Szövet
ség tagországainak kormányai 
körében. A prágai csúcsérte
kez,leten megtogalmazott ja
vaslatok ugyanis felölelték a 
nukleáris hatalmak és a kato
nai tömbök 1kö2Jötti kapcsolaitok 
összességét. 

A „Prágai Nyilatkozat"-ban 
a szocialista országok először 
is figyelmeztették mindazokat, 
alkik „korlátozott'' vagy „elhú
rocló" nukleáris háborúról áb
rándozn.a,k: egy nukleáris 
konfliktus „elkerülhetetlenül 
egész népek megsemmisülésé
hez, óriási puszti.táshoz, a 
földi élet és az emberi civili

zacio számára katasztrófális 
következményelohez vezetne." 

Azzal az atlanti tervvel kap
nsolastban pedig, hogy Európá
bam új ameri•kai nukleáris ra
kétákiat te.'lepítsenek, s amely 
nagyon súlyos veszéllyel fe
nyegeti a kontinens országait, 
a nyilatkozat aláhúzza: ,,a 
legjobb megoldás az lenne, ha 
Európa teljes mértékben men
tesülne mind a közép-hatótá
volságú, mind pedig a harcá
szati nukLeáris fegyverektől. 
Ha a nullamegoldás jelenleg 
nem érhető el, akkor célsze
rű Európában a közép-hatótá
volságú nukLeáris eszközök ra
di,kális csökkentésének útját 
választani, az egyenlőség és az 
egyenlő biztonság alapján." 

A nyilatkozat egyébként 
emlékeztet arra, hogy „a Var
sói S.zerwc:lés tagállamain.a!k 
nincs szándé'kában bővíteni sa
ját s:z.övetségtük tevékenységi 
területét, és felhívják a NATO 
tagállamait arra, hogy mond
janak le saját tömbjük tevé
kenységi területének a világ 
bármely térségére, többek kö
zött a Perzsa-öbölre történő 
ki terjesztéséről." 

A szocia1ista országok azt is 

javasolták a NATO-országok
n.alk, hogy haladéktalanul kezd
jék meg a közvetlen tárgyalá
sokat a katonai kiadások je
lentős csökkentéséről. A szo
ciailista országok ismét java
solták mindkét szövetség fel
osmatását, és első lépésként 
katonai sz,ervezetei,k felszámo
lását. 

A reagálások és állásfQg.la
lások nagyon eltérőek. voltak. 
Egyesek. a nyilatkozatot ügyes 
kil:Júvónak minősítették, azt 
állitva., hogy ezek a javasla
tok „semmi újat nem tartal
maznak." Egyébként ez az érv 
még azt a célt is szol,gálta, 
hogy elutasítsa Jurij Andro-
1)0V11,(l;k, a Szovjetunió megala
pítás.a 60. évfordulója alkial

mából meg.fogalmazott nU!kle
áris leszerelési javaslatát: a 
sitratégiilaá fegyverzet 25 száza
!.élkos csökkentését és több száz 
közép-hatótávolságú rakéta 
felszámolását Európában. 

Ezt követően a Fehér Ház 
- legalább is nyilatkozataiban 
- megismételte korábbi nega-
tív álláspontját, báT ugyanak
kor elismerte a Prágai Nyi
Latkomtnak „általában .pozitív 
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es leszerelés 
hangvételét". A közvélemény, 
de több nyugati országban szá

mos állarnfértfi valóban köve
tel te, hogy minden kezdemé
nyezést, amely a fegyverkezési 
verseny megfékezését és az ar
zenálok megszüntetését céloz
za, komolyan meg kell vizsgál
ni. 

A szocialista országok aján
latai annál is inkább komoly 
választ követelnek, mivel egy 
sor jó szándékú gesztus, sőt _a 

leszerelés érdekében egyoldalú 
intéztkedése'k előzik meg a 
Szovjetunió oldaláTól anélkül, 
hogy viszontintézkedéseket 
várna. Ez még több hitelt ad 
a Varsói Szerződés tagáll.annai 
új üzenetének. 

S§a.vah és tettek 

Az amer1k.a..i „Newsweek" 
ma,gazrin nemrégiben végzett 
közvélemény-kutatása jelzi, 
hogy a megkérdezett ameri
kaiak közel kétharmada (64° 0) 
egyetért az atomfegyverek be
f.agyasztásá val, mint első lépés
sel a meglévő amerikai és 
szovjet nukleáris fe,gyver.k.ész
letek csökikenté.se irányában. 
Ugyancsak aJZ említett Lap ál
lapította meg felmérése során, 
hogy a nyugatnémetek 57 
százaléka, a hollandok 54 szá
zaléka, a britek 45 százalé
ka és a ifrandák 43 száza:lé'ka 
értene egyet Nyugat-Európa 
semlegességével. A népek bé
kea,kamta és a leszerelés érde
k,ében kifejtett, egyre határo
zottabb alkciók jelentős hatást 
gyakoroitak a különböző pár
tok, sőt egyes kormányok ma
gatartására is. Ilymódon a 
nukleáris leszerelés problémái 
több európai szociáldemokrata 
és S2X)cialista párt vitáinak a 
közép.pontjában állt: Párizsban 
a Fraincia Szocialista Párt, a 
Brit Munkáspárt, a nyugat-né
met SPD több titkára és neves 
szem,élyiségei, valamint a finn 
minis:z.tere1nök vettek részt a 
Szocialista Internacionálé Ta
nácsának a leszerelés kérdései
vel foglalkozó ülésén. 

A pá1izsi találkozón részt 
vevő Olaf Palme svéd minisz
terelnök az egyik francia rá
dióban kijelentette, hogy „az 
Egyesült Államok politri,kája 
eredménytelen, azért a szovjet 
javaslatot komolyan kellene 
venni, mivel a jelek szerint 
febloészültek arra, hogy előse
gítsék a leszerelést. .,Nem 
vagyok semleges és nem va
gyo'.k pacifista - tette hozzá 
-, de bízok a nagyhatalmak 
közötti kiegyensúlyozott tár
gyalásokban." 

Bonnban ültek össze a „&an· 
dilux"-naik nevezett csoporthoz 
tartozó hét párt képvise'lői. 
(Norvégia, Dánia, NSZK, 
Nagy..;Britannia, Hollandia, 
BeL�ium és Luxemburg) és 
„irreális"-nak minősítették az 
amerikai „nulla megoldást", 
amely a közép-hatótávolságú 
srovjet rakéták egyoldalú le
szerel,ését k1öveteli awn í,géret 
ellenében, hogy nem telepíte
nek 572 NATO-rakétát. 

A kan.adai külügyminiszter, 
Allan Maceachen kijelentette, 
hogy Kanada kötelezi maigát 
arra, hogy „komolyan vegye" 
a szod.alis.ta országoknak a 
NATO-államokkal kötendő 
meg nem támadási szerződési 
javaslatát, és az Atlanti Szö
vetségben történő megvitatá
sát. A javasLat minden tekin
tetben előrelépéshez vezethet 
.,a fegyverzet-ellenőrzés és a 
leszerelési egyezmények terü
letén, s kanadai részről teljes 
támogatást fog kapni", mondta 
a miniszter. A szocialista or
szágok új javaslatainak beje
lentését követően Rea,gan el
nök nem mutatott különösebb 
ha,jl.andósá,got, hogy választ 
adjon ,ezekre. Megelégedett .an
nak kijelentésével, hogy: ,,sen
ki nálam jobban nem remény
kedik abban, hogy a jövő a 
Szovjetunióval fennálló ka.p
csolataiink javulását fogja 
eredményezni, amely eLlvépzel
hetetlen feltétele a világ tény
leges stabilitásának." Ezeknek 
a biztató szavaknak sajnos el
lenumonda!n.alk az amerikai 
kormány legutóbbi döntései, 
amely szerint tovább növelilk 
a má•r moot is elképesztően 
nagy katonai kiadásokat, s 
amely nem vall egyáltaLá.n 
őszinte szándékra, hogy véget 
kívánnának vetni a fegyverke
zési vensenynek. 

Reagan elnöknek, az Unió 
helyzetéről elmondott beszédé-

ben hiábavaló lenne választ 
keresni azokra a kezdemenye
zések.re, amelyek Moszkvában 
vagy a prágai csúcsértekezle
ten elhangzottak. Az am.e-rikai 
elnök továbbra is makacsul 
ragaszkodik a „nulla megol
dás"-hoz, amely az általános 
vélemény szerint is elfogadha
tatlan a Szovjetunió számára. 

A nullanaegolEMt, 

elfogadhatatlan 

A Wasihíngton és a NATO 
által támasztott minden .a.k.a
dály ellenére az amerikai
szovjet tárgyalások folytatód
nak. E tárgyalások azonban a 
korábbiaktól eltérő légkörben 
zajlanak. Egyrészt az európai 
és az amerikiai közvélemény 
példa nélkül álló nymnása, 
másrészt a Szovjetunió és a 
Varsói Szerződés tagjai leg
utóbbi javaslatainak eredmé
nyeként. A közvélemény nyo
mása több nyugat-európai kor
mányt arra késztetett, hogy 
bizonyos fenntartásokat han
goztassanak az amerikai raké
tatelepítési programmal kap
csolatban. A múlt év novem
berében fellfüggesztett szovjet 
-ameriikai tárgyalások az 

európai atomfegyverek ügyé
ben tovább folytatódtak Genf
ben, főleg a legtökéletesebbnek 
tartott SS--20-as szovjet és a 
Pershing-2-es amerikai raké
tákról. 

A szovjet delegáció vezetfr. 
je, J. A. Kvlicinszlúj, az ülés 
fontosságáról nyilatkozva 
hangsúlyozta, hogy „'lvözeLeg 
az idő, amikor választani kell 
a nukleáris összeütközés koc
kázatát csökkentő közös intéz
kedésekröl szóló megeg11ezés 
V<Ii1Y egy újabb feg11verkezési 
verseny között". A szovjet dip
lomata ismét megerősítette a 
szovjet kormány azon szán
dékát, hogy gyorsítja a megol
dás keresését. 

A Szakszervezeti Világszö
vetség a dolgozók érdekeit 
védve teljes mért.ékben elköte
lezte magát a népeknek a bé
kéért és leszereléséért folyó 
harcával. Az SZVSZ 206 mil
liós tagsága nevében határozot
tan elítélte az amerikai kato
nai-ipari komplexum által gya
korolt nukleáris zsarolás és 
nyomás politikáját. Az SZVSZ 
felhív valamennyi szaksZterve
zetet és minden békeszerető 
erőt, hogy hozzanak gyors in
té:z,ked,éseket miwél több dol
gozó mozgósítása érdekében, 
hogy útját álLjá.k a háborús 
erőknek és elhárítsák a békét 
fenyegető veszélyt. 

Ennek kapcsán rendkívüli 
feLelősség illeti az Egyesült Al
lamok dolgozóit és szai}{szerve
zetei t, amelyek első számú ál
dozatai a katonai kiadások és 
a fegyverkezési verseny növe
kedésének, amint azt az USA
ban a rekord nagyságú mun
kané,liküliség és a népesség 
életkörtülményeinek ramloása 
is bizonyít. Ezért az SZVSZ 
fe]hívta az amerikai dolgozó.. 
kat és szakszervezeteiket: 
egyedüli le'hetős,égként, fdkoz
záík: közös a'kcióikat a többi 
országok dolgozóival és szak
szervezeteivel annak érdeké
ben, 'hogy megfékezzék és vé
get vessenek a fegyverkezési 
versenynek a béke védelmé
ben, amely nélkül semmilyen 
gazdasági és társadalmi hala
dás nem lehetséges. 

Az európai béke és bizton
ság rendezést> vagy a rende
zés ehh úzódása óriási hatással 
volt és lesz tovább.na. is az 
egész világra. Ebből a szem
pontból az 19-83. év döntő fon
tosságú, merrt ez év végére ter
vezi a NATO az a.merrikai 111u,k
Leáris rokéták elhelyezését 
Európában. Ha ez megtörtérnk, 
a fe,gyvel.1kezési verseny új és 
sokkial komoly.abb szakasza 
követk.ezi1k be, s még fenyege
tőbbé vál-ik egy nukleáris há
bOrrú veszélye. Ennek a ves2.lély
nek a tudatában bocsátotta ki 
felhívását az SZVSZ főtaná
csának 35. ülése a prágai bé
ke-világértekezleten való szé
les k,örű részvételre és fogal
mazta meg e tanác5Jko:z.ás mot
tójá,t: ,,Nemet a háborúra, 
igent a békére és a fejlődés
re!" Az .emberiség éroelke meg
követeli, hogy a nemzetközi 
szakszervezeti mm,galom még 
aktív,abban kötelezze el magát 
a békéért folyó harcban, hogy 
el-kerülje egy UJ fegyveres 
konfli,ktus veszélyét, amely az 
emberi civilizáció megsemmi
sülésével járna. 

Baranyai Zoltán 
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Napirenden az együttműködés 

A MA V és az Utasellátó vezetőinek megbeszélése 

A lközelmúD.tban dr. Sebes 
Miklósnak, az Utasellátó ve
zérigazgatójának a meghívásá
ra Szücs Zoltán, a .MA V .ve
z-.érLgazga tója, Gulyás János, 
Urbán Sándor, és Mészáros 
András vezériigazgató..Jlelyet
tesek, dr. Acs Imre, az .igaz
gatási és jogi szakosztály ve
zetője, és dr. Várkonyi Lász
ló, a ,nem:ootközi ooztály veze
tője mUJI1kaértekezleten vett 
rész,t a vállalat Veres Pá1né 
utcai köz.pontjában. A rendkí
vül ,meleg baráti légkörben le
folyt megbeszélésnek azért 
van különös jelentősége, mert 
a két vállalat vezetői ilyen ösz
szet.ételben eddig még nem ta
lállkoztak. 

A IMlAV és az Utaseldátó 
munkája elválasz,thatatilain 
egymás-tóll. Em hangsúJyozta 
SziiűS .Zoltán, amikor értékelte 
a 1kiözösen végzett munkát, és 
vázolta a további együttmúkö
dát a megváltozott gazdasági 
körülményeik között. Kijelen
tette: a jövőben is egyetlen 
jáf'Mtó út, hogy az Utasellátó 
Vállalat véoezze a MAV te
rületén az ellátási tevékeny-

séget, mint eddig. Az együtt
múködés alapja továbbra is a 
két vállalat által megkötött 
generálszerződés. �zt a szerző
dést a gazdasági szabályozók 
változásainak tükrében, és a 
vállalatokra ható eltérő érde
kek figyelembevételével fo
lyannatosan karban kell tarta
ni. 

Ezután néhány fontos kér
dést vitattak meg. 1gy a je
lenlegi háló-, fekvőhelyes és 
bisztrókocsipark műszaki szín
vonalának további javítását, a 
há'ó- és fekvőhelyes kocsik 
elégtelenségét. A jelenlegi gaz
dasági helyzet gyors változta
tást - főleg a bővítést illetően 
- nem ígér. A vasút vezetői 
azonban ezt a kérdést napi
renden tarrtják, s a lehetősége
ken belül keresik a megoldás 
módját. 

A közeljövő feladata. hogy 
koncepcionálisan is kidolgoz
zák a MÁN és az Utasellátó 
Vállalat közötti husszútávú 
együttműködés rendszerét. 
Rendkívül jelentős, és a vál
lalart jövőjét meghatározó kér
dés a fejlesztés finanszírozása 
és a fenntartás költségviselé-

Sok a fuvaroztató, kevés a vágány 

M no 

(Skoda László felvétele) 

se. Az Utasellátó Vállalat a 
vasút területén eddig is csak a 
MAV igen hathatós támogatá
sával tudta fejlesztési és fenn
tartási elképzeléseit megvaló
sítani, és ennek elmaradását a 
jövőt illetően sem tudja elkép
zelni, mivel a vállalat felépí
tése, szabályozó rendszere erre 
épült. Megállapodás történt, 
hogy ebben a témában a két 
vállalat vezetői további tárgya
lások során keresik a megol
dás leh�őségeit. 

,A- Utasellátó vezérigazgató
ja biztosította a vatiút vezetőit 
ar.ról. hogy - az utazóközön
ség ellátásán túlmenően -
súlypontd feladatnak tekintik 
a vasli-tas dolgozók e11átásának 
sokoldalú segítését. Lehetősé
get lát arra is, hogy egyes tar
tós fogyasztási cikkek kedvez
ményes értékesítésével is se
gítséget nyújtsanak. 

A tanácsikozás résztvevői 
egyetértettek abban, hogy a 
szorosabb kapcsolattartás, és 
az időnkénti információcsere 
elősegíti a hatékonyabb és cél
ratörőbb munkát, melyet a 
népgazdaság mindkét vállalat
tól joggal elvárr. 

- Túl nagy válltozásra nem 
számíthatunk, de azért nem 
marad minden a régiben. Az 
év elején a na.gy.községi ta
nács vezetői levelet írtak a 
budapesti vasútigazgatóság
hoz, melyben kifogásolták a 
már említett állapotcikat. 

Séra Sándor 

Egyedülálló a beruházások történetében 

Kelenföldön együtt ,izsgáz,1< 
'gi és az új hl o itóberende é 

A kelenföldi állomáson vá- zatnak a nagyobb része. A vá
rakozó utazóközönség szeme gányihálózatra a jelző- és biz
előtt napjad.nkban szokatlan tosítóberendez,és külsőtéri ele
módon zajlik a vonatforgalom. mei (jelzők, váltóhajtóművek, 
A vonatok nemcsak az. eddig vágányszigetelés, kábelezés 
megszokott vágányokon jön- stb.) is zavartalanul rászerel
nek-mennek, hanem átkanya- hetók voltak, és összekapcso
rodnak az újonnan épülő vá- lódhattak az üzemi épületben 
gányz,atra is, különösen ha a levő vezérlőberendezésükkel. 
Déli-pályaudvar felé vezet az Ahogy eddig az építkezés 
útjuk. nem zavarta a pályaudvar mai 

- A vonatok haladásának biztosított forgalmát, úgy nem 
biztonságára ma már minde- zavarja ezt követően az új te
nütt bonyolult ,berendezések rületen zajló forgalom a mai 
vigyáznak. Hogyan van ez vágá,nyihálózat (felvételi épü
most Kelenföldön? - kérdez- let stb.) elbontását, átépítését. 
tűk Szűts '.l1amást, a MAV Ter- A forgalom átterelése a 
vező Intézet mérnök-fótaná- nyílt vonalaknak az új, biztosí
csosát, a kelenföldi biztosító- tott vágányterület felé hajlítá
berendezés fótervezőjét, aki sával úgy megy az adott idő
gyakran megfordul az állomás pon1lban vég'be, hogy a jelenle
új épületében, ahol már üze- gi vágányhálózat (és vele a 
mel az új Dominó-70 típusú jelző- és biztosítóberendezés) 
biztosítóberendez,és. változtatás nélkül kerül mind 

- Szívesen beszélnek róla, nagyobb részben használaton 
mert ez a megoldás, a.mit ide kívülre, e]bontásra. 
az ideiglenes építési fázisok A koncepció, az új Dominó-
alatti for@lom biztosítására 70 jelző- és biztosítóberende
terveztünk, a MAV-beruházá- zés egy éven át vizsgázik, 
sok történetében egyedülálló. amíg az új pályaudvar utolsó
Eddig, ha ,új állomás épült, nak megépülő váltóján is át 
vagy a régi átépült, mindig nem halad/hatnak a vonatok. 
szük�g volt egy olyan ideigle- Ideiglenes jelz-ő- és biztosító
nes jelző- és biztosítóberende- berendezés hiányában próba
z,ésre, amely az épülő, folyton üzem - az úgynevezett „sötét 
változó vágányhálózaton üzem", amikor a berendezés 
igazodva az építési fázislépé- letakart jelzőkkel működik és 
sekihez - mindenkor átvezette a vonatoknak az ideiglenes 
a vonatforgalmat. jelzők adják a .,szabad" jelz,ést 

Az átmeneti időre az épülő - nem lesz. 
vágányihálózatot átfogó ideig- 1976--lban, a berulházási prog
lenes, úgynevezett „kulcsazo- ram kész.ítése idején készült ez 
nosító"-iberendez,és (a legegy- a merésznek látszó terv. Meg
szerű:bb ,megoldás) mellett is, valósítJhatóságában sokan ké
minél több az állomás váltója, tellkedtek. Nehezen volt elkép
vá,gánya, annál költségesebb. zelhető, hogy a különböző 
Elég nehéz vele a forgalmat szakágazatok egymástól füg
időveszteség nélkül bonyolíta- getlen tevékenysége egy közös 
ni. Ugyanis ilyenkor egy vá- eredmény érdekeben végig 
gányút valamennyi váltóját a olyan összihanglban legyen, 
helyszínen kézzel kell állítani, mirnt ahogy az Kelenföld ese
kulccsal lezárni, majd a kul- tében történt. 

augusztusában hagyták végleg 
jóvá. A jóváhagyás alkalmá
val a tervezőknek nagy segít
séget jelentett a MA V Vez.ér
igazgatóság Biztosítóberende
zési és Automatizálási Szak
osztály szakembereinek bizta
tása és a konc�ió finomítá
sa érdekében tett észrevételei. 

A külső építéssel egyidőben 
a MA V Távközlő- és Biztosí
tóberendezések Építési Főnök
ség szakemberei rendkívüli 
munkát végeztek. Szőke István 
főépítésvezetőtől kezdve Biha
ri Józtiefig, a nagyszerű, min
den munkafázist tökéletesen 
ismerő múszerész-csoportveze
tóig m.iindenki ,1hajtott". 

EmJítést érdemel Czifra Zol
tánnak, a Vasúti Tudományos 
Kutatóintézet tudomány0s 
murukatársának kitartó mun
kája, amivel a saját vrl.zsgálati 
módszere útján hozzájárult a 
gyors eredm.ényhez. Módszere 
Kelenföldön vizsgázott, siker
rel. Czifra Zoltán nemcsak a 
vizsgálatot végezte, de javított, 
oktatott. Vizsgáztatta a beren
dezést, a műszerészeket, a for
galmi személyzetet, a.kik azóta 
már birtokukba vették az új 
berendezést. 

Egyelőre még a régi vágá
nyokon is zajlik a forgalom. 
Együtt működik a régi és az új 
biztosítóberendezés, amíg az 
új a régitől át nem veszi, a 
pályaépítés fázislépései szerint, 
az utolsó vonali cstatLakozást is. 
Ezt követően a jelenlegi vá
gányhálózat építési területté 
válik, hogy helyére megépül
jön az új vágányhálózatnak az 
a része, amely a végleges álla
pothoz ,még hiiámyzik. 

A változás.ok következtében 
az új jelző- és biztosítóberen
dezés kikapcsolás néllkül bővíti 
hatáskörzetét, a régi ,pedig fo
kozatosan elbontásra kerü�het. 

Demók Jóu.etné 

csokat egy arra swlgáló készü- A jelző- és biztosítóberende
lékben összegyűjteni. Innen a zésnek ezt az előtervét 1980 
vágányúthoz a .,Szabad"-jelzés 

,--------------------------addig nem vezérelhető ki, 
amíg a készülék az összes 
szükséges váltókulcsot magá
ba nem zárta. 

Ilyen berendezés Kelenföl
dön egyszerűen csődött mon
dott volna. A beruház.ásd prog
ram pályatervét látva a jövő 
végleges és a jelen helyzetet 
egylbevetve jött a felismerés: 
fegyelmezetten végreh/ajtott és 
jól összeh/angolt, több építési 
fázissal el lehet kerülni az ide
iglenes jelző- és biztosítóbe
rendezés megépítését, annak 
minden probLémájával együtt. 

Az új jelző- és biztosítóbe
rendezés jelfogós belsőtéri ré
sze a felvételi épülettel szem
ben levő üzemi épületbe ke
rűlt. Erről az oldalról indulva, 
új területen végleges formájá
ban épült meg a vágány,háló-

Ne tűrjük meg a lazaságokat 
A közelmúltban a debreceni építési főnökségen szakszer

vezeti tisztségviselők.kel beszélgettem. A vasút eredményeiről 
és gonki.jairól egyaránit sok szó esett. Egyi,k biza1lmi megjegy:z
te: tudja, jobb eredményeket is elérhetnénk, ha sehol sem tur-
nék meg a ta;;,aságokat! , . A biZiaillm1 szavaira igazán a•kkor döbbentem ra, amiikor 
néhány órával később Cegléden .a személyvonatra várvia, több 
egyenruhás vasutas áililt meg me11ettem. EgY'iiküknek most telt 
le a szolgárlarta, a többiek pedig éjszalkilli szolgálatba mentek. 
Idősek és fiatalabbak egy-aránst voltalk közöttük. A szolgálatba 
indulók egylilke a hazatérő kolléga felllé fordulva mondta: jó 
neked, Jóska, te már túlvagy a szolgálaton. Jóska nem sza
badkozott, sőt az akta,táskából - hogy jobban nyomartékot ad
jon a barátja szavainak - pálinkás üveget vett elő, és sorba 
kínállta a társaság tagjaii1. Senki nem utlasította vissza azzal, 
hogy szolgátlat előtt nem iszJik. 

A ceglédi körzeti üzemfő
nökség legnagyobb középállo
másán, Monoron, az utóbbi 
évekiben ritkán található üres 
hely a vágányokon. A hét sín
pá11ból álló átmenő állomáson 
ugyanis esztendőről esztendő
re szaporodnak a fuvarozta
tók. Következik ez abból, 
hogy egyre több gyáregységet 
telepítenek a fővárooból oda, 
és a régi partmerek is többet 
száHíitanll!k. Arról már nem is 
beszélve, hogy a nagyközség 
és környékéről naponta csak
nem tízezren ingáznak. 

kihasználunk - magyarázza 
s.zenvedélyesen MMótiné. -
Atmenó állomás vagyunk, ki
húzóvágányunk nincs, a for
gédom viszont nagy, ezért a 
néhány perces vonatmentes 
időben mindig nagyon gyor
san kell cselekednünk. Most 
is hat kocsit az állomás előtt 
tárolunk, de amint édkaJom 
adódik, visszük a rakodóra, .-

-------------------------

Ismerve a v.asút előtt ál1ló feladatokat, az Ulbasoik, a fuva
roz.tatók velünk szemben támasztott nlagyobb követe!Jményei,t, 
egyik l�gfontosabb tenni valónk a murn.kafegyelem megszillár
dítása. Ebben mindenikinek megvan a ma� feladata. Még alk
kor is, ha az nincs munlk!atervben rögzítve. Kötelességünlk, 
hogy a szerény anyagi ösztönz,ési lehetőségeket is egyre inkább 
ennek a célnak a szOl!.gáliatá,ba á]lítsUik, s ha kel11, még job
ban - s ne csialk papíron - éljünk a munlka differenciál1 
anY'agi eltlsmerésének fegyelmező erejével. De ha a szükség 
úgy hozza, élni ke11 a bércsök.kenres lehetőségeivel is. Mert 
nem !tehet mindig a létszámhiányt pajzsiként maguruk elé t.am
va, odázni a fegyelem megs:cillá.r1dításában ilin.már haLasztha
tat!lanná vált tennivalókat. Ezzel éppen azokat járiatjuk le, 
akik nap mint nap becsülettel ves2Ji.k ki részüket a feladatok 
teljesítéséből. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a létsz.ál!Tlhiány
ból eredő túlzott és káros ldberalizmus azoknaik is ked'vét sze
gi, akti..lmek tevékenységét a másra mutogatás helyett a vasút 
szeretete, a vasutas közösség becsületének fél·tése vez.ér'li. 

Az állomás létszáma 22. Va
lamennyien egy kollektívába, 
a József Attila szocialista bri
gádba tartoznak. Létszám
hiiány jelenleg nincs, ám hely
zetük mégsem könnyű. 

- Jelenleg mintegy 24 fu
varoztató rakodik állomásun
kon - mondja Ellenbacher 
Lajos, az állomás főnöke. -
Ebből tizenheten a nagyobb 

vállalatok közé tartoznak. Elő
fordul, hogy lökésszerűen ér
keznek a szállítmányok. A leg
nag.yobb ügyfielünk a Monori 
Alla.mi Gazdaság és a járási 
FOSmRT. 

Tavaly áprilisban Monoron 
460 kocsit kezeltek. Az idén 
526-ot. Ezek az adatok az 
utóbbi ötévi növekedés átla
gának is megfelelnek. Ami pe
dig az árunemeket illeti, fő
leg szemestakarmányok, állati 
tápok érkeznek. Ezenkívül a 
környék falvait innen látják 
el különböző élelmiszerekkel. 
A téeszek vetőmagot, műtrá
gyát, gumiárut szállítanak, il
letve fogadnak. A helyi 
Tű�-hez fűtő- és épftő
anyagok érkeznek, és legújab
ban a környéken összegyűj
tött ócskavasat is ezen az ál
lomáson rakják be. 

Az állomás egyik forgalmi 
szolgálattevője Maróti Béláné. 
A karcsú fiatalasszony kar
mesterként dirigálja az állo
más mozgását. 

- Itt csak úgy boldogulunk, 
ha minden centiméter helyet 

ment az árut várják a válla-
latok. Itt a lehető legponto
sabb összehangoltságra van 
szükség ahhoz, hogy ne fizes
sen rá a vasút a fuvarozásra. 

Monor állomást már nem
csak a teherforgalom nőtte ki, 
a személyszállítási feltételek 
sem az igaziak. A felvételi 
épületen is meglátszik az idő 
múlása. Az utasok által hasz
náLt helyiségek kopottak, a 
berendezések elhasználódtak. 
Ugyanez mondható e1 a for
galmi irodákról és az egyéb 
helyiségekről. 

- Várható-e itt a közeljö
vőben vaLamilyen váltoros? -
kérdezem az áll.omásfőnökőt. 

- Legnagyobb gondunk a 
szűk terület. Megnövelni ezt 
nem tudjuk, így korültekintó 
szervezéssel próbálunk ma
gunkon segíteni, mert fuva
roztatóinkat sem akarjuk el
veszíteni. Az utóbbi időben a 
körzeti üzemfőnökség vezetői
nek intéz.kedésére torlódás 
esetén Pilis, illetve AJberitirsa 
állomás területére helyezzük 
át a rakodást és gyakran ott 
is tárolunk kocsilkait. Ezt ugyan 
nem igen kedve1iik az ügyfe
lek, de mi baráti szóval pró
báljuk velük megértetni a ne
héz helyzetet, ami szerencsére 
már nem tart sokáig, mert a 
Monorn Allarnd Gazdaság sa
ját költségén mintegy 300 mé
terinyi iparvágányt építtet ma
gának. S ha ez jövőre elké
S2lül, rendki<vül nagy köny
nyebbség lesz számunkra is. 

A személyszállításban 
történt-e változás? 

Kislány fakanállal 
A levegő hőmérséklete ár

nyékban 30 fok felett van. 
Az Utasellátó Vállalat szom
bathelyi konyháján ennek a 
duplája lehet. A főzőüstök 
között az alig 18 esztendős 
Gerencsér Edina harmadéves 
szakácstanuló tüsténkedik. 

- Nem bánta meg a szak
maválasztást? - kérdezem. 

-! Nem, nem . . .  - mondja 
kipirultan. - Tudtam mivel 
jár a tűzhely környéke. Min
dig szakács akartam lenni és 
ez eldöntött mindent. 

Gerencsér Edina, a vállalat 
közelmúltban rendezett or
szágos tanulóversenyén a III. 
éves szakácstanulók között 
első lett. 

- úgy tudom, először lett 
ilyen szintű versenyen első 
szombathelyi szakács tanuló? 
- fordulok Varga Istvánné 
mesterszakácshoz, Edina ta
nulófelelőséhez, az üzlet 
konyhafőnökéhez. 

- Eddigi tanulóim közül 
Edina vitte legtöbbre a vál
lalat versenyén. 

- Mi sikerének a titka? 
- A szorgalom és a szak-

maszeretet. 
- Hogyan tovább? - kér

dezem ismét Edinát. 
- Sokat és jókat akarok 

főzni. Később az ismereteim 
bővítése érdekében szakkö
zépiskolában szeretnék to-
vábbtanulni. Sz. Jakab 

Gyakran halljuk, hogy mennyi baj van a fiataillabb kor
osztályúak munkafegyelméveU. Kétségtelen, hogy sok igazság 
van ebben, de ez csak az érem egy,ik olda!la. Mert az efféle 
véleményt vfa.Uók egyről megfeledikeZ111ek: vajon mit lát, mit 
tanul a fiatJal a munloohelyén az idősebbektől? A cegllléd.i eset 
a példa rá, hogy nem mindig csaik jót. Messze vezetne ennek 
a részletesebb boncolgatása. Egy bizonyos: nean lehet mdndent 
az is,kala ny'alkába varrnii, ha a vasúJtra jövő, pályakezdő füia
ta-lok - füzik.aiaik, éritelliniségieik, ad!rruirnis:mraitív áill<»nányúak 
- munk:akedvével, vasútszeretetével bajok vannak. A szülók:
nek, a vasutat régebben szolgáló munkatársaknak legall'éibb 
olyan kötelezettségeik vannak. A másra mutogatás pedig csak 
a . könnyebbik - nemegyszer önbizonylatoló - de nagyon 
téves kényszerpádya. 

'!V1?. már szinte hihetetlen, hogy az idős, nyugdíjba készülő 
kol!legamk ál'1lal emlegetett vallalilllikori vasw fegyelem milyen 
na.gy tekintélyt adott a vasútnaik. No nem• arróll van szó hogy 
a, re�, s,ol_rnnk _álta1l ismeretlen „ vak' fegyeimet", ,, vaska'tapos
sagot_ s1rJuk v1ss�_a. I?e arra igen is szükség van, hogy min
den_k1, a maga teruleten a rendelkezésére álló valamennyi le
hetoseget a fegyelem megszilárdításának szolgálatába állít
sa. S ha kell, a közporuti mut11kahelyi ösztönzőket is ennek re11-
dell.jük al�. D� ne úgy, hogy az ittas, rendszeresen fe.gye!Lme
zetlen�edo„ palyamun��st, forgalmi dolgozót elibocsáltók, ha 
n�. _snrkerul he�yére UJ dolgozót felvenni, saját maguk 8llaltJt 
va�Ja_k a fát. füszen a létszálm tartása is prémiumtényezó. De 
prem1Umtényező az igazolatlan távohléteik csökkentése is -
mint a debreceni építési főnökségen mondották - ami a ve
zetőket sokszor túlzottan elnéző átlláspontra kénysz��rí-ti. 

A vas�tnak va[óban szüksége van minden munkáskézre, 
de ne� min�en áron! A fegyelmet 'lent és fent egyaránt meg 
kell kovetelm. 

Orosz Károly 
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A hárnaas jels:Zó 
• 

naa is időálló 

A küldöttek a felszólalókat hallgatják 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A szocialista társadalom 
nemcsak anyagi tekintetben 
emeli fel az �mbert, hanem 
megváltoztatja egész életét. Ezt 
a követelmél}yt nagyon jól ki
fejezi a mozg�lom hármas jel
szava: szocialista módon dol
gozni. tanulni, élni. Ez a jelszó 
ma is időálló. Kifejezóbbet nem 
kell és nem is tudunk javasol
ni. 

A szocialista brigádmozga
lom és a munkaverseny céljai, 
törekvései mindig is túlmutat
tak a szűken értelmezett ter
melési feladatokon. Nevelő és 
tudatformáló hatásuk most, 
amikor gazdasági eredmé
nyeink jórészt a műveltség 
színvonalától, a pozitív emberi 
tulajdonságoktól függnek, még 
nagyobb szerephez jut. 

Ezért nemcS:§.k az anyagiak
ban kell érdekeltséget terem
teni, hanem a magatartás, a 
gondolkodás formálásában és 
a műveltség e_melésében is. 

Mit tisztelünk a szocialista 
brigádmozgalomban? Legfő
képpen azt, hogy a dolgozók 
százezrei önként törekednek 
olyan gondolkod-ásra. magatar
tásra és cselekedetekre, ame
lyek mindenképpen tiszteletet 
ébresztenek. 

A szakmai és az általános 
műveltség emelése érdekében 
tett vállalásoknak ezért fontos 
szerepük van a szocialista bri
gádmozgalomban. 

Igényeket, sót követelménye
ket kell ezután is támaszta
nunk, de meg kell szabadulni a 
formális vállalásoktól és érté
kelésektól. 

Főleg három területen kell 
növelni a lehetőségeket és � 
igényeket: a politikai művelő
désben és a politikai ismeret
terjesztésben, az állampolgári 
és munkavállalói kötelességek
re és jogokra való nevelésben 
valamint abban, hogy a dolga� 
zók szélesíthessék általános 
műszaki és gazdasági ismere
teiket. 

Nagyon fontos, hogy egészen 
a munkapadokig sikerüljön 
olyan helyzetet és légkört te
remteni, amelyben a kultúra és 
a művelődés valóságosan is el
foglalja az elméletben már 
tisztázott és szükséges helyét 
társadalmunkban. 

Az egyes állampolgár csak 
akkor és úgy „nőhet bele" a 
kulti'trába és a művelődésbe 
ha u!yan közegben él, amely 
ebb1on segíti és erre ösztönzi. 
Ennek megfelelően kell ezzel a 
feladattal foglalkozni. 

BE,fzéde további részében a 
szocialista építő1J1unka ered
rr.1•'1Y€it, nehézségeit ecsetelte 
majd befejezésül a következő� 
ket mor.dotta · 

Uefeiezésül szeretném ismét 
hangsúlyozni, hogy a szocialis
ta b, igádmozgalom nagy tár
sadalmi értéke szocializmust 
építő társadalmunknak. Sokat 
�ett szocialista fejlődésünkért, 
es még többre képes. 

Abban kérjük most az egész 
mozgalom, minden egyes bri
gád és mi�den egyes brigádtag 
segítését, amiben a legtöbbet 
tehet: s ez saját munkájának 
felelősségteljes elvégzése. Se
gítsenek abban, hogy százez
rek, milliók számára legyen 
szapad útja a kezdeményezés
nek. 

Ami a szakszervezeteket il
le!i, azt a követelményt, hogy 
m1�denkinek többet kell nyúj
tania, önmagunkra is értjük. 

Ezután is minden segítséget 
megadunk a szocialista brigád
mozgalomnak. Ez kötelessé
günk. 

Gá&pár Sándor beszéde után 
ker.01:.tét vette a vita, melyben 
másoctiknak kapott szót Szepe
si József, a ferencvárosi körze
ti üzemfónökség mozdonyveze
tő szocialista brigádvezetóje. 
Felszólalásában a brigádmoz
galom hármas jelszavának -
szocialista módon dolgoz.ni, él
ni, tanulni - egységes értelme
zésére hívta fel a figyelmet. 
Mint mondotta, a brigádoknak 
ehhez a régi, bevált jelszóhoz 
igazodva kell tevékenykedniük. 
A brigádmozgalom emberfor
máló erejéről szólva kiemelte 
a fiatal munkások, a pályakez
dők patronálásának és nevelé
s�nek fontosságát, hangsúlyoz
va, hogy ez mennyire fontos a 
brigádm�zgalom részvevőinek 
utánpót:�sa szempontjából. 
Szólt a brigádtagoknak arról a 
kötelezettségéről is, amit a hár
mas jelszó a családon belüli 
nevelé&ben, emberformálásban 
jelent. Szavai szerint a brigád
tag akkor tesz eleget ennek a 
kötelezettségének, ha gyerme
keit becsületes munkára az 
idősek tiszteletére, intern�cio
nalizmusra neveli. Igaz, a moz
donyvezetők helyzete nehéz, !hi
szen folyamatos munkarend
ben dolgoznak, s a létszám
hiány miatt az előírtnál lénye-

Szepesi József felszólalását 
mondja 

gesen több időt töltenek szol
gálatban. A család élvezi az öt
napos munkahét előnyeit, de a 
családfő általában kimarad a 
családi programból. 

A tanác�kozás részvevői a 
vita lezárása és Gáspár Sándor 
válaszbeszéde után állásfogla
lást fogadtak el. 

ITÜXTETÉSEK 

A szocialista brigádmozga
lom 25. évfordulója alkalmából 
május 28-án a Parlamentben és 
a SZOT székházában köszön
tötték a kiemelkedő eredmé
nyeket elért szocialista brigá
dok�t és brigádtagokat. 

A Magyar Népköztársaság 
Kiváló Brigádja 

kitüntetést kapta: a MA V Mis

kolci Körzeti Ozemfónökség 
Bláthy Ottó szocialista brigád
ja. 

A Munka f:rdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesült Szabó 
II. József, a MA V Dunakeszi 
Járműjavító Üzem Béke és Ba
rátság szocialisita brigád veze
tője. 

A Munka f:rdemrend 
ezüst fokozatát 

kapta Gyimesi József, a MAV 

Szombathelyi Körzeti Ozemfó
nökség Kandó Kálmán szocia
lista brigád vezetője. 

A Munka f:rdemrend 
bronz fokozatát 

kapta: Gara Istvánné, a MA V 
Debreceni Körzeti Ozemfónök
ség Baross Gábor szocialista 
brigád vezetője. 

Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozatát 

Csujna János, a MAV Nyíregy
házi Körzeti Ozemfónökség 
függetlenített szb-titkára, 

a Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozatát 

Piroska József, a MAV Hatva
ni Körzeti Ozemfónökség füg
getlenített szb-titkára kapta. 

A Magyar Békemozgalom 
Emlékplakettjét 

a MA V Püspökladány Körzeti 
Ozemfőnökség Kossuth Zsuzsa 
szocialista brigád kapta. 

A Magyar Békemozgalom 
Emléklapját 

a Pécsi BBF Új Mechanizmus 
szocialista brigád, Bartha De
zső, Miskolc Körzeti Ozemfó
nökség munkaügyi előadója 
kapta. 

A vasuta&küldöttek a tanácskozáson 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ BRIGÁDJA 

A villanymozdonyok doktorai 
Az érdeklődés középpontjá

ba kerülni, szerepelni, meg
jelenni, kérdésekre válaszol
ni kellemes érzés, hiszen 
mindez a siker bizonyítéka. 
Mégsem rajong mindenki a 
szereplésért, a reflektorfé
nyért, a kérdezósködésért. Ez 
utóbbit tapasztaltam gyakor
ta, amikor kitüntetett szo
cialista brigádokat kellett be
mutatnom. Mert e kollektívák 
tagjai sz.erény, csendes embe
rek. A tettek, és nem a sza
vak hívei. önmaguk minősí
tését nem szívesen vállalják. 
fgy van ezzel a miskolci kör- • 
zeti üzemfónökség Bláthy 
Ottó szocialista brigádja is. ~ 
Nem panaszkodnak, hiszen 
udvarias emberek, inkább 
csak sejtem, hogy elegük le
het az újságírókból. A külön
féle lapok munkatársai arra 
kíváncsiak, hogy mivel érde
melték ki a Magyar Népköz
társaság Kiváló Brigádja ki
tünt-etést? 

A kitüntetett Bláthy brigád 

Lépést tartv-a 

a fejlődéssel 

lyen is hasznosíthatnák. 
Ilyen például a V43-asok 
vontatómotorjainak állványon 
való bejáratása. Motorcserére 
az Északi Járműjavítóba kel
lene küldeni a mozdonyt, de 
a csere egy hétig is eltarthat. 

Nehéz, szinte lehetetlen ki- A jól felszerelt miskolci mű
merítóen válaszolni erre helyben azonban ezt a műve
ezért én nem is teszem fel � !etet egy nap alatt el lehet 
dicsekvésre buzdító kérdést végezni. Utána a mozdonyt 
a műhelyben, a kitüntetett régebben 200 kilométeres vo
mozdonyjavitóknak. Tudom nali próbára küldték, hogy 
hogy évtizedek kitartó mun� bejáródjon a motor. 
kájának, gyötrelmének a - A mi újításunk lényege 
mindig megújulni akarásnak a helyi bejáratás - mondja 
az elismerrése ez a kitüntetés Ványai. - A V43-ast fel
ez a jelképes babérkoszorú'. emeljük egy állványra és úgy 
Ezt a huszonegy éve alakult üzemeltetjük a motort. Nem 
most tizenhét tagú munkás� kell hozzá kezelő személyzet, 
kollektávát sohasem a szenzá- szabad pálya és így termé
ciós eredményekre, a látvá- sz-etesen kevesebb energiát is 
nyos sikerekre való törekvés fogyaszt. 
vezérelte, hanem a tisztessé- Érdemes lenne ezt az ötie
ges helytállás, a jobbító szán- tet több vontatási üzemegy
dék a szakmában és a köz- ségnél is hasznosítani, de a 
életben egyaránt. brigád tapasztalata szerint az 

Amit az első benyomás érdeklődés hiánya miatt a 
alapján rögtön megfogalma- legtöbb újítás helyi specíali
zok magamban róluk az a tás marad. Pedig néhány 
kenyérkereső foglalko�ásukra szakember felfedező útra me-
vonatkozik: valamennyien hetne a szomszédos üzemegy
sokoldalú, príma szakembe- ség-ekhez, hogy személyesen 
rek. Nem túlzás e blikkfan- győződjenek meg arról, má
gos minősítés: a villanymoz- sok ugyanazt a munkát mi
donyok doktorai. Mert van képpen csinálják. Az ötletes 
közöttük hegesztő lakatos újításokat aztán a másik fó
műszerész, vilianysz-ereló' nökség is megvásárolhatná. A 
technikus, s nem egy közülük szakmai kíváncsiság, az ér
több szakma mestere. deklődés, a tapasztalatcsere 

Amikor benyitok a forgó- nemcsak egyéni érdek. A 
gépjavító műhelybe Garanc Bláthy Ottó brigád tagjai jól 
Ferenc és Batta ZoÍtán villa- tudják ezt, hiszen sok olyan 
moslakatosok egy szétszerelt dolgot tesznek, ami nem len
dinamó sokszínű huzalköte- ne a kötelességük. 
geit vizsgálják. Valamikor Az idegen honállomású 
gőzgépeket javítottak, Keve- mozdonyokat például ha elcsánszki István, Garics Lász- romlanak, nem küldik haza ló, Ványai Miklós és Harsá- hanem helyben kijavítják'. 
nyi „ Géza brigádtagokkal Rengeteg pénzt, energiát ta
egyutt. Az akkori több kilós karítanak így meg, hiszen a 
szerszámokat felváltották a mozdonyt nem kell napokig 
precíz-ebb eszközök, műsze- üzemképtelenül utaztatni a 
rek. De az átképzés, az új honállomásra. ,,Egy vasút 
szakma elsajátítása nem volt van!" vallja a brigád. 
gyerekjáték. Nyíregyháza és Budapest 

- 1962-ben nyolcunkat már csatlakozott ehhez a 
Pestre küldtek átképző tan- mozgalomhoz, de az igazi az 
folyamra - magyarázza a lenne, ha a Magyar Allam
szálfatermetű, őszes hajú cso- vasutaknál mindenütt így 
portvezetó, Ványai Miklós. - gondolkoznának. 
Megismerkedtünk a villany-
mozdonyok szerkezetével 
karbantartásával. Sokat ta� 
nultunk, küszködtünk. Tel
tek-múltak az év-ek s mi egy
re többet akartunk. Ismét 
tanfolyamra mentünk és 
meg.szereztük a villamosla
katos képesítést. Ez a szakma 
azonban mindig korszerűsö
dik, ezért állandóan képez
nünk kell magunkat ha lé
pést akarunk tartani a tech
nikai fejlődéssel. 

És a Bláthy brigád már 
számtalanszor bizonyította 
szakmai tudását, fejlődését 
hiszen a legtöbbet újító kol� 
lektívákhoz tartozik. újításra 
ugyanis csak a szakma legki
válóbbjai képesek. A jobbra 
a tökéletesebbre törekvő em� 
berek. 

- Az bizony nehéz feladat 
lenne, ha most pontos szám
vetést kellene készítenünk 
eddigi újításainkról - jegyzi 
meg Tóth József brigádveze
tő. - Ványai Miklósnak pél
dául 63 újítása van. Többen 
rendelkezünk a Kiváló Újító 
kitüntetés arany, ezüst és 
'bronz fokozataival. A brigád
tagok 250-300 újításának gaz
dasági haszna meghaladja a 
hárommillió forintot. 

Kinek az érdeke? 

Jó néhány újításukat a 
MA V-nál több szolgálati he-

Alkatrészellátás 

- bonyodalmakkal 

Az alkatrészhiány is gyak
ran nehezíti a kollektíva 
munkáját. Hiánycikk például 
a Leonard vontatómotor. Né
ha három gép is moto.rra vár. 
De sokszor filléres alkatré
szek is hiányoznak. Például 
szöges 40 W-os izzók, érint
kezők, kapcsolók. Miattuk né
ha napokig nem hagyhatják 
el a mozdonyok az üzemet. 
Ember legyen a talpán aki 
kideríti, hogy az anyagbeszer
zés és -elosztás láncolatában 
mindezért ki a felelős?! Mert 
az alkatrészellátással foglal
kozók is szolgálnak néha meg
lepetéssel. 

- Ha Pesten járok, mindig 
benézek az Északi Osztószer
tár raktárába, hogy érdeklőd
jem a hiányzó alkatrészek 
után - meséli Ványai Mik
lós. - Néhány évvel ezelőtt 
az egé.sz országban nem lehe
tett beszerezni áramszedő 
csúszókat. A legtöbb mozd-0-
nyunk már csak egy áram
szedővel közlekedett. Az osz
tószertárban faggattam az is
merős kollégát, hogy mikor 
várható, de nem tudta meg
mondani. Már éppen el akar
tam jönni, amikor az egyik 
sarokban megpillantottam 

vagy ezer általam keresett 
alkatrészt. Kérdésemre, hogy 
miért nem küldtek már belő
le a szolgálati helyekre azt 
válaszolta az anyagkezelő, 
hogy azok régi típusok, nem 
használhatók az újaibb mozdo
nyokon. Azonnal rendeltem 
belőle háromszázat, hiszen 
tökél•etesen megfeleltek a cél
nak. Csak éppen a vasút 
anyaggazdálkodási szolgálata 
nem értett hozzá. 

A Bláthy brigád tagjaira 
azonban nemcsak a szakmai 
munkában lehet számítani. 
Sokoldalú, sokféle közéleti te
vékenységet fo"tytatnak. Szin
te valamennyiüknek van tár
sadalmi funkciója. Pártbizal
mi, sportbizottság-felelős, tár
sadalmi ellenőr, KISZ-vezető 
és sorolhatnánk tovább. E 
brigád tagja volt egykor a 
szihalmi tanácselnök, és a 
miskolci körzeti üzemfőnök
sé.g szb-jének egyik függetle
nített munkatársa. A társa
dalmi munkavállalásban is 
élen járnak, pedig valameny
nyien ingázók. Sok kilométert 
utaznak munkahelyükre, és 
otthon a ház körül is van te
endő. 

- ,,Hétszilvafás nemesek
nek" nevezzük tréfásan egy
mást, mert kertje, szőlóje, 
gyümölcsöse sokunkmak van 
- jegyzi meg Kavicsánszki 
István. - Én Hidasnémetiben 
lalkom. Minden reggel négy 
órakor kelek és 18 órára érek 
haza. Ha valamilyen b!'igád
prog•ram van, még lkésóbb. Az 
szb társadaLrni munkavédelmi 
felügyelői tisztét is ellátom. 
Ha társadalmi munkáról van 
szó, a brigád mindig együtt 
van. 

Teljesítmény 

és prémium ... 

Csináltak már ját.szóteret a 
mezőkövesdi vasutas üdülő
ben, és ugyanott 56 méter 
hosszú vaskerLtést, ,gyermeke
ket patronáltalk a bodrogolaszi 
nevelőotthonban, felújították a 
rokka'l1ltkocsiját egy Tiszake
szin élő va.s-utasna.k. Együtt
működési szerződésük van a 
Vörösmarty Művelődési Ház
zal. Az igazgató csak telefonál, 
hogy most állványt, vagy ab
lakirácsot kellene készíteni és 
a mozdonyjavítók teljesítik a 
kérést. A társadalmi munkák 
s�ámát már nem is jegyzik, 
hiszen az a véleményük, hogy 
az értékelésnél ne a brigád· 
naplót tekintsék perdöntő bi
zonyítéknak, mert azt sokan 
sminkeUk, szépítik. A vezet&k 
ismerjék a brigádokat, és igaz
ságosan bí.ráil.ják el a valóban 
haszmos, érdemi munkát. 

- Szeretnénk ha megírná 
azt is, hogy a teljesítménybé
rezés nem ösztönző - jegyzi 
meg Tóth József brigádvezető. 
- Sokszor szóvá tettük már 
javaslatunkat a vezérigazgató� 
ságra is felterjesztettük de 
még csak nem is válasz�ltak. 
Hogyan javuljon a munkamo· 
rál, növekedjen a teljesítmény 
ha negyedévenként - a ledol� 
gozott óra arányában - min
den dolgozó ,megikapja a pré
mium 80 százalékát, a műve
zetőnek pedig csalk 20 száza
lékos differenciálási lehetősége 
marad. Mi a 60-40 százalékos 
arányt tartanánk célraveze
tőbbnek, hiszen a művezető is
meri a dolgozók teljesítmé
nyét, munkáját. Aki keveseb
bet és rosszabbul dolgozik, az 
kapjon kevesebb pr'émiumot 
is! 

Kaszala Sándor 
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Álló helyzetű kocsikapcsolás Vasutas környezetv édök 
Az új tetl,nológia bevezetése az emheri élet védelmét szolgálja 

Napjainkban a környezet 
ovas,a, védelme világszerte 
fogla1kozta.tja az embereket, 
mert - küilönösen az ipa!'ilag 
fejlett társadailmak - ,levegő-, 
viz- vagy földszennyezéssel jó
vátehetetlen károkat okozhat
nalk a természetben, veszély
,be sodorva ezzel a civilizá
ciót. A legtöbb országban tör
vényekkel védik a természe
tet. Hazánkban az Országgyű
lés 1976. évi U. törvényben az 
állami pofüika tennivalói közé 
sorolta a környezetvédelmet. 

A kötöttpályás személy- és áruszállítás közel másfél év
százados történetében a legveszélyesebb műveletek között tar
tották számon, a kocsik előre meghatározott rendbe történő 
rendezését, összeállítását. A kocsirendezés műveletében a ren
dezési igények növekedésével egyre tisztábban kirajzolódott 
annak felismerése, hogy e műveletben foglalkoztatottak testi 
épségére legveszélyesebb elem a kocsik össze-, illetve szét
kapcsolása. Annak ellenére, hogy a végrehajtást utasítások
ban körültekintően szabályozták, évről évre előfordultak tra
gédiák a vasúti járművek között. A vasúti járműtípusok nö
vekedésével és a körülmények változásával párhuzamosan, az 
utasításokban is szaporodott a mozgó járművek kapcsolását 
tiltó rendelkezések száma. 

Három ütemben 
Ennek ellenére az emúlt 10 

esztendőben nem múlt el év 
halálos tragédia nélkül. A 10 
év munkaerővesztése ma ele
gendő lenne egy vidéki igaz
gatóság budapesti kirendelt
jeinek pótlására, hiszen a ha
lálos és csonkulásos balesetet 
szenvedtek száma 113 volt. 
Arról nem is beszélve, há
nyan hagyták itt a vasutat, il
letve hány fiatalt tartott visz
sza a belépéstől a munka ve
szélyessége. 

Feltétlenül említést érde
melnek az NDK tapasztalatai, 
mivel ott 1968 óta alkalmazzák 
az új technológiát. A baleseti 
előfordulás 10 éves időtávlat
ban ugyanis tized százalékban 
fejezhető ki az össz balesethez 
képest. Ezziel együtt hosszabb 
távon teljesítménycsökkenés 
nem volt. A pozitív külföldi és 
negatív hazai tapasztalatok 
birtokában szakszervezetünk a 
SZOT és az Országos Munka
védelmi Bizottság támogatásá
val 1977 óta szorgalmazza a 
vasúti járművek álló helyzetű 
kapcsolási technológiájának 
bevezetését a MA V és a 
GySEV területén. Eredménye
ként 1981. február 31-én a mi
niszteri értekezlet határozatot 
hozott az új technológia foko
zatos bevezetésére. 

genkedés miatt nehezült. Eh
hez hozzájárult egyes vezetők 
fenntartásos és a már megszo
kott „bázis"-szemlélete is. 

Alapvető kérdésként merült 
fel, hogy mennyire befolyásol
ja a kocsirendezői, elegyren
dezői munka intenzitását, ha a 
vasúti járműveket csak akkor 
kapcsolják össze, amiikor azok 
összetoltan. álló helyzetben 
vannak? A teljesítménycsök
kenést jósolók elképzelései vé
gül is nem igazolódtak be, 
persze ez csak azokon a szol
gálati helyeken mondható el, 
ahol megfelelő szabályozói és 
szervezési intézkedések kerül
tek bevezetésre. 

Közös akarattal 
Sok problémát okozott és 

okoz a mai napig a vágányhá
lózat műszaki állapotának 
helyzete. A műszaki okok mi
att saruzhatatlan vágány ne
hezíti a rögzítő saruk alkal
mazását. ezért ezeken a helye
ken bizonyos feltételekhez 
kellett kötni a rögzítő saruk 
használatát. További nehézsé
get jelentett a !különböző sín
rendszerek léte. Megoldás ez 
esetben is található volt, még
pedig síncsere, megfelelő saru 
alkalmazásával, illetve szerve
zési intézkedésekkel. A lehető
ségek realizálásánál a gazdasá
gi adottságokat is figyelembe 
kellett venni, mert az új tech
nológia bevezetése mellett lé
nyegében ez is egy szempont 
volt. 

mégpedig az egészségesebb és 
biztonságosabb munka meg
valósítását. 

Kétségtelen tény, hogy a 
vasúti járművek kapcsolásá
nak összes 1kérdései t és a dol
gozók teljesnek mondható biz
tonságát az önműködő kapcso
lókészülék bevezetése oldja 
majd meg. Már 1956-ban fel
merült az a kérdés, hogy a to
vábbi fejlődés az önműködő 
kapcsolókészülékek alkalma
zása nélkül már nehezen kép
zelhe'tő el. A kapcsolókészülé
kek kialakításával és műszaki 
kérdéseivel, az üzembehelye
zés üzemi problémáival nem-
zetközi vasúti bizottságok 
rendszeresen foglalkoznak. 
Egységes bevezetése azonban 
még várat magára. 

Nehéz az átállás 

A törvény végrehajtására 
kormány- és ágazati szintű 
koncepciókat, programokat 
dolgoztak kii, de a környezet
védeilem minden állampolgár 
kötelessége. A társadalmi 
szervezeteknek is fontos sze
rep jut ebben a .munkában. 
A Minisztertanács határozat
ban kérte fel például a szak
szervezeteket, hogy „a kör
nyezetvédelmi célkitűzések 
megvalósítása érdekében te
kintsék állandó, jelentős fel-

Ezért van igen nagy jelen- adatuknak az emberi környe
tősége a járművek álló hely- zet védelméről szóló jogsza
zetbent örténő kapcsolási tech- bályok végrehajtásának előse
nológiájának. A realitáshoz gítését, tegyék meg a feladat
hozzátartozik, hogy nem telje- körükbe tartozó intézkedése
sen új dologról van szó, mivel ket, működjenek együt: a vé9-
a jelenleg még érvényes F. 2. rehajtáson munkálkodó állami 
sz. utasítás összesen 18 esetben szervekkel és forditsnnak gon
rendeli el az álló helyzetű kap- dot tagjaiknak a környezeti'e
csolást, ami gyakorlatilag - delembe történő bevonascíra:· 
ismerve műszaki adottságain- A szaikszervezeLek többsége 
kat - a kapcsolási eseteik 75 - köztük a Vasuta•ok S7ak
százalékát érinti. Nyilvánvaló- szervezete is - a 70-es évrok 
an az új technológia sem ad másod.1k felétől megkezdte, és 
megfelelő szintű biztonságot a tevékenységi körébe iktatta a 
fegyelmezetlen, szabálytalanul környezetvédelmet. Szakszer
munkát végzők számára, ezért vezetünk a környezetvédelmet 
feltétlenül fontos szerepe van érdekvédelmi munkája ré
a közös - és persze az irányí- szének, társadalompolitikai je
tók - fegyelmező, szabályOJkat 
betartató kohéziós erejének. lentőségének megfelelően ke-
A tolatási műveletek előkészí- zeli. A X. kongresszusunk kü
tése, megszervezése ugyancsak !ön határozati pontba rögzí
lényeges eleme kell hogy le- tette az ezzel kapcsolatos fel
gyen e technológiának. aidatokait. Többek között le-

Az eddigi tapasztalatok azt szögez,i: ,,A tervek készítésé
is bizonyítják, hogy ennek el-
sajátítása nem •könnyű fel-
adat, különösen nehéz az átál-
lás idősebb korú, nagyobb ko- , , 
csirendezői múlttal rendelke- AZ AB AJANLATA 
ző vasutas dolgozóknál. Ezért 

né!, a beruházások kivitelezé
sénél és a termelés irányításá
nál gondoskodni kell a kör
nyezetvédelmi tevékenység el
lenőrzéséről. A szakszervezeti 
szervek, a gazdasági vezetők 
munkájának megítélése során 
értékeljék és minősítsék kör
nyezetvédelmi tevékenységü
ket is ... " 

A kongresszus óta eltelt két 
és fél év igazolta, hogy sike
rill.t a környezetvédelmet tár
sadalmi üggyé tenn L A kör
nyezet, a természet védelmét 
nem lehet csak kizárólag mun
kakörnyezeti kérdésként ke
ze1nii, hanem egy társadalmi 
méretű program részeként. Az 
elmúlt években szakszerveze

tünk kiépítette a környezet
védők társadaimi bázisát. Ma 
már több száz szakszervezeti 
aktivista tevékenykedik a 
közös ügy érdekében. Az igaz
gatóságok területi elhelyezke
déséhez igazodva, választott 
testületeink mellett :környe
zetvédelmi munkabizottságok 
is működnek. Ezek a bizottsá
gok nemcsak értekeznek, ha
nem részt vá1lalna,k a felada
tok megoldásában is. 

Többek között javaslatok,at 
dolgoznak ki a vasúti gazdál
kodó szervek környezetvédel
mi tervéhez. Külön munkacso
portok eJJenőrzik a munkahe
lyeket az egészségre káros 
anyagok, hatások szempontjá
ból. Az elmúlt két és fél év 
alatt tizenkét tanulmányt ké
szítettek egy-egy konkrét té
mában. Gyakorlattá vált, hogy 
a munkavédelmi felügyelők 
ellenőrzik a szolgálati helyek 
rendjét és tisztaságát. 

A szociailista 0:-iP,ádmozga
lom is aktív réslese a kör
nyezetvédelemnek. Program
jukban szerepel a hulladék
gyűjtés, fásítás, parkosítás, a 
mun,kahelyük egész�égesebbé, 
kulturáltabbá tétele. A MAV
nál már hagyomány a min-

den évben meghirdetett mun
kaheiyi tisztasági akció, amely
nek eredményét a vöröskeresz
tes szervekkei szeptemberben 
értékelik. Említést érdemelnek 
a kulturáiltabb utazás érdeké
ben tett társadalmi munkaak
ciók is. 

Szakszervezetünk gyümöl-
csöző kapcsolatot alakított k1 
a Hazafias Népfrom !�örnye
zetvédelmi bizottságával 1s. 
Tavaly novemberben titkársá
gunk előterjesztésében tárgyal
ta a bizottság a vasút kör
nyezetvédelmi tevékenységét és 
a további lehetőségeket. A bi
zottság áblásfoglalásban rögzí
tette a teendőket, amelyek el
sősorban a kulturált utazásra, 
a megszi1ntetett vasútvonalak 
föd területeinek hasznosítá
s,ára, és a vasúti környezetár
talmak (zaj- és rezgéshatások) 
csökkentésére vonatkoznak. 

Pásku Jenő 

* 

A környezetvédelem érdeké
ben kifejtett tevékenységért a 
SZOT és a Hazafias Népfront 
a környezetvédelmi világnap 
alkalmából ebben az évben 
több vasúti szolgálati helyet 
és főnökséget részesített elis
merő oklevélben. Ok/levelet � 
pénzjutalmat kapott Kistelek 
állomás, a nyíregyházi vonta
tási üzemegység, a Gyöngyösi 
Kitérőgyártó Üzem, a Szom
bathelyi Járműjavító Üzem és 
a veszprémi vontatási üzem
egység. 

Ugyancsak a környezetvé
delmi világnap alkalmából Ko
szorús Ferenc, szakszerveze
tünk főtitkára Szécsényi Ist
ván kitüntető iplaketitet kapott. 
Dr. Mayer József és THly 
Károly, a közponiti vezetőség 
környezetvédelmi munkabi
zot,tságának tagjai pedig a Ki
váló Társadalmi Munkás el
ismerő jel vényt vehették át. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
által elkészített ütemtervnek 
megfelelően három ütemben, 
az egész hálózatot átfogóan, az 
új F. 2. sz. utasítás hatályba 
léptetésével kerül bevezetésre. 
Az eddigi kísérleti, illetve be
vezetés utáni tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az erőfe
szítések elérték a kívánt ered
ményt: jelentősen csökkent a 
járműkapcsolás közben bekö
vetkezett súlyos tragédiák szá
ma. Azokon a szolgálati helye
ken, ahol már begyakorlottan 
alkalmazzák ezt a technoló
giát, súlyos kimenetelű baleset 
nem fordult elő. Azt hiszem 
mindenképpen elégedettek le
hetünk és legfőképpen azok, 
akik aggódva tekintettek, ille't
ve tekintenek a számukra új 
tanulást, begyakorlást igénylő 
technológia bevezetése elé. 
Természetes, hogy a téma fel
vetésétől a közeljövóben vár
ható általános bevezetéséig 
hosszú út vezetett. Ez az út 
az emberi életért való aggó
dás, az újtól való félelem, ide-

A hatéves időszakot felölelő 
kísérletezés eredményeképpen 
azonban a vasút illetékes ve
zetői is meggyőződtek arról, 
hogy az új technológia beveze
tése szükségszerű, a dolgozók 
széles rétegeit érin tő munka
biztonsági intézkedés. Ez tük
röződött abból az előadásból 
is, melyet Egri István, a MA V 

Vezérigazgatóság üzemviteli 
szakosztályának vezetője tar
tott Miskolcon, ez év február 
25-én. a munkavédelmi szak
emberek számára. Ezen az ér
tekezleten számolt be a helyi 
tapasztalatokról Miskolci 
Sándor vasútigazgató-helyet
tes. igazolva azt is, hogy közös 
akarattal, a dolgozók iránt ér
zett felelősséggel a vezető és 
beosztott egyaránt úrrá lehet a 
jelentkező személyi, tárgyi ne
hézségeken. Tették ezt azént, 
mert világosan látták a célt, 

ők több türelmet és segítsé
get igényelnek. A fiatalabb, 
kevesebb vasutas múlttal ren
delkezőknél már könnyebb a 
helyzet, de a lelkesedés, a fia
talos hév néha itt az ő esetük
ben is rossz tanácsadó. 

Kiegészítő biztosítás értékes vagyontárgyakra 

A segiíitsé�yújtás Jegalapve
tőbb módja az oktatás, a ne
velés és a meggyőzés. E terüle
ten még igen sok tennivaló 
van. 

Az új technológia alkalma
zásánál nem várhatunk gyors 
eredményt, hiszen begyako
rolt, rutinszerű mozdulatokat 
kell korrigálni. Ám folyama
,tos meggyőző, nevelő, segítő 
szándékú ellenőrző tevékeny
séggel rövidíteni lehet azt az 
átáJJási időszakot, mely után a 
kocsirendezéssel foglaJ1kozók 
életének és testi épségének 
fokozottabb garantálása érhe
tő el. 

Fekete Attila 

Figyelem, balesetveszély! 
Ezzel a címmel munkavédel

mi vándorkiállítás nyílt május 
26-án a Keleti körzeti üzernfő
nökség műszaki kocsiszolgála
tának kuluúrtermében. A 
megnyitón .részt vett Szemők 
Béla, a vasutas-szakszervezet 
titkára. 

ló tartálykocsira mászott fel és 
gyufávaJ. akarta ellenőrizni, mi 
van a tartályban. Az előbbi a 
kezével, az utóbbi pedig éle
tével fizetett könnyelműségé
ért. 

A kiá11ítás színvonala mel
lett szól még az is, hogy az 
összeállítók valamennyi -képet 
jól olvasható, tartalmas ma
gyarázó szöveggel látták el. 
Igy a bemutató figyelmes 

megtekintése, akár egy balese
ti oktatással is felér. 

A bemutató anyagát június 
3-tól Kelenföld állomáson, az
után Székesfehérváron. G11ő
ben, s majd folyamatosan az 
ország valamennyi nagyobb 
állomásán láthatják az érdek
lődők, akik remélhetően töb
ben lesznek, mint a premieren 
voltak. 

(séra) 

Az Allami Biztosító adatai 
szerint az elmúlt évben 6214 
betörést jelentettek be Ma
gyarországon, a kár 45 millió 
forint volt, en-nek 75 százalé
kát ékszer, műérték és egyéb 
drága holmik tették ki. 

Az óvatossá,g, a megfelelő 
biztonsági zárak alkalmazása 
sok kellemetlenségtől óvhatja 
meg az értékesebb tárgyak, 
gyűjtemények tulajdonosait. 
A sta,t,isztikák alapján azon
ban a koakázat - a betörök 
olda,Járó! nézve a kísértés -
a jelek szerint így is igen 
nagy. 

MH tehet az, aki ér.té'.-ces va
gyontárgyak,kaJ rendelkezik? 
Eriről a biztosító illetékes 
szakemberei a következőket 
mondták: 

- Még mielőtt a műérték
biztosítás feltételeiről, elő
nyeiről szólnánk, meg kell 
említeni, hogy az 1976. január 
1. után kötött lakásbiztosítá
sok alapján 50 ezer forintos 
értékhatárig ezek a vagyontár
gyak biztosítva vannak. A 
gyakorlat azonban azt mutat
ja, hogy sokszor egye,t,Jen mű
tárgy, kép vagy gyűjtemény 
ennek a többszörösét éri. A 
teljes anyagi védelmet teh-ít 
az óvintézkedések meJlett csak 
a műértékbiztosítás teremthe
ti meg. 

- őnálJó vagy kiegészítő 
módoza tróJ va,n szó? 

- Aki.k 1976. január 1. után 
kötöttek valamilyen lakásbiz
tosítást, ennek kiegészítője
ként vehetik igénybe a műér
tékbiztosítást. 

- A kötvényfeltételek sze
rint mit tekintenek műérték
nek? 

- Ilyennek minős·illnek a 
tudományos vagy gyűjtőérték
kel bíró tárgyak, művészi al
kotások, gyűjtemények stb. 
Ide soroljuk ezen kívül a szá
mottevő egyedi értéket képvi
selő festményeket, szobrokat. 
gobelineket, az olyan porcelá
nokat, bútorokat. amelyek a 
származás vagy az előállítás 
idejét figyelembe véve a je
lenlegi vagy eredeti előállítá
si értékű !-e többszörösét kép
viselik. Lehet műérték-biztosí
tást kötni kézírásos kódexek
re, bélyeggyűjteményre, pénz-, 
érem- és könyvgyűjteményre, 
nemesfémekre, antik ezüst
tárgyakra, ékszerekre stb. 

- Ki értékeli fel ezeket a 
tárgyakat? 

- A biztosítás felvételét az 
Állami Biztosító sza,kembere a 
műgyűjtő lakásán végzi el. Itt A kiállítást Gulyás János 

vezérigazgató-helyettes nyi
totta meg. Elmondotta, hogy a 
MÁV-nál az utóbbi évben ál
talában csökkent a munkahe
lyi balesetek száma, ám ez 
mégsem megnyugtató, mert a 
súlyos, illetve a halálos bal
esetek szaporodtak. A jövőben 
tehát fokozottabb gondot kell 
fordítani a megelőzésekre, a 
veszélyforrások mellett senki
nek sem szabad szó nélkül el
menni. 

Brigádok a mozgássérültekért 

A résztvevők ezután megte
kintették az ötven színes és 
fekete-fehér fotókból álló ki
állítást, amelyről túlzás nél
kül elmondható, hogy megér
demli az impozáns jelzőt. 

Az ott Iá tható képek több
nyire a nagy, közfeltűnést 
keltő balesetek utáni állapoto
kat ábrázolják. Vannak köztük 
olyan felvételek is. amelyeken 
kaszkadőrök re konstruálnak 
egy-egy megdöbbentő tragé
diát. Ilyen többek között. ami
kor egy sarus, a megfutamo
dott kocsi alá akarta tenni a 
sarut vagr amikor az egyik 
vasutas a felsővezeték alatt ál-

A megnyitó résztvevői megtekintik a kiállítást 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Hazánkban a mozgássérül
tek száma becslések szerint el
éri a 400 ezret. Rehabilitáció
juk, a társadalomba va!1 be
illeszkedésük, szakmai átkéi:>-

� zésük, sportolási, kulturáli � le
hetőségük megteremtése cs&k 
társadalmi összefogással lehet
séges. A mozgássérülteil: nem
rég alakult egyesületei koordi
nálják, segítik ezt a munkát, 
de szükség lenne egy rehabi
litációs központra is. 

Az Országgyűlés Egészség
ügyi Bizottsága egyetért a re
habilitációs központ létrehozá
sával. A főváros erre a célra 
a XIV. kerületben jelölt ki 
telket. Több váJlalat a kivite
lezéshez ígért segítséget. A be
ruházás fővállalkozója a FO
BER lesz. A létesítmény előre-
láthatóan 130 millió forintba 
kerül, de csak társadalmi ösz-

szefogással valósítható meg. 
Ezt az ország Széchenyi István 
szocialista brigádjai kezdemé
nyezték abban a reményben, 
hogy más brigádok is csatl:l
koznak ehhez az akcióhoz. 
(Hazánkban 220 Széchenyi bri
gád van, ebből 22 a, vasútnál 
tevékenykedik.) 

A MA V Tervező Intézet 64 
szocialista brigádja már csat
lakozott a Széchenyi brigáduk 
kezdeményezéséhez, é.5 tanács
kozáson döntöttek arról, hogy 
a kommunista műszakokért 
járó bér 25 százalékát a reha
bilitációs központ építésére 
ajánlják fel. A MAVTI bri
g�djai május 18-án 28 140 fo
rintot utaltak át a rehabilitá
ciós központ építésére, az idén 
tartott kommunista műszakért 
járó bérből. 

jegyzéket készí.t a biztosítható 
műértékekről, ezek együttes 
valóságos értékét azonban az 
ügyfél határozza meg. Ha egy 
műértékkel bíró tárgy értéke 
15 ezer forint felett van, ak
kor azt egyedi megnevezéssel 
és ér.tékmegha tározással ve
szik nyilvánta,rtásba. Ameny
nyiben ez nem történ•ik meg, 
a károsodott tárigy valóságos 
értékétől függetlenül a kárté
rítés a 15 ezer forintot nem 
haladhatja meg. A műérték
biztosítás évi díja egyébként a 
bejelentett érték összegének 
1,5 ezreiéke. A biztosító a mű
érték-biztosításokat a titkos 
szoJgálaiti iratok szabályai sze
rint kezeld. 

-A műtárgyak értéke idő
ről időre változhat, mi a teen
dője az ügyfélnek ezzel kap
csolatiban? 

- A műtárgytuJajdonoso!J
nál általános gyakorlat, holy 
gyűjteményüket szaporítjá_k. 
esetleg eladják, és teljesen 
természetes az is. hogy egy bi
zonyos idő eltelte után ezek 
értéke rendszerint nő. Erre te
kintettel azt tudjuk tanácsol
ni, hogy ügyfelüink bizonyos 
idóközönként keresse fel a la
kóhely szerint il,Ietékes Állami 
Biztosító fiókját, hogy ott az 
esetleges értékmódosítást el
végezhessék. 

Új szociális 

létesítmény 

Mátészalkán 

A mátészalkai csomóponton 
elkészült az új szociális létesít
mény. Az impozáns épületben 
kapott helyet az üzemorvosi és 
fogorvosi rendelő, valamint a 
modern üzemi konyha. A má
sodik emeleten helyezték el az 
oktatási központot, ahol többek 
között vonatvezetői, vonatkeze
lői és személypénztárosi képzés 
folyik. A legfelső szinten talál
ható kényelmes Jaktanyaszo
bákban nyugodtan pihenhetnek 
a vasutasok. 
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A SZERVEZES MAR MEGKEZDODOTT 

Az elnöksé/ lontosnak tartja 
a tisztsé/viselők tervszerű képzését 

Szakszervezetünk elnöksége 
április 21-i ülésén hozott hatá
rozatával - az eddigi gyakor
lattól etéróen - közel két hó
nappal korábban indította a 
szakszervezeti választott társa
dalmi tisztségviselők 1983/84-
es oktatási évben való kép
zésének előkészítését, szerve
zését. 

A szakszervezeti tisztségvi
selői oktatás-képzés ebben az 
évben is a már hagyományos 
oktatási formák keretében tör
ténik: bentlakásos, levelező, 
levelező előkészítő és munka
helyi „esti" tanfolyamokon. 
Ezeken közel húszezer válasz
tott tisztségviselő vesz részt. A 
tisztségviselők képzésének cél
ja a szakszervezeti ismeretek 
elsajátítása, annak gyakorlati 
alkalmazása, a tájékozottság 
kiszélesítése, a politizálási 
készség kifejlesztése. 

Az oktatás-képzés valameny
nyi formájában ügyelni kell 
arra, hogy a tananyagok fel
dolgozása a helyi sajátossá
gokra épüljön. A konzultációk 
során fokozni kell az aktivi
tást. A munkahelyi tisztségvi
selői tanfolyamok tématervét 
- a központi javaslatok fi
gyelembevételével - az szb-k
nek kelt ebkészíteni és tes

tületi ülésen tárgyalni. Fontos 
szerepet tölt be a munkahelyi 
tanfolyami képzés, az úgyne

feladata, hogy az előadókat 
folyamatosan ellássa friss in
formációkkal, írásos anyaggal, 
ugyanakkor az oktatásokon el
hangzott észrevételeket, javas
latokat az szb-nek kell érté
kelni és a szükséges intézke
déseket megtenni. Az elnök
ség fontosnak tart;a a munka
helyi oktatást, sőt erősíteni 
szeretné annak demokratikus 
fórum-jellegét. Ezért az eddi
ginél is többet kell törődni a 
megjelenéssel, a közérdeklő
désre számot tartó témák szé
lesebb körben való tárgyalá
sával. 

A munkahelyi tanfolyami 
képzés szervezése tehát nagy 
felelősséget jelent, folyamatos 
ellenőrzést kíván a szakszerve
zeti és oktatási bizottságok
tól, valamint a főbizalmiaktól 
egyaránt. 

A tisztségviselők közül töb
ben szb-tagok, munkabizottsá
gok vezetői, vagy főbizalmiak. 
Ok bentlakásos tanfolyami 
alap-, illetve továbbképzésre 
kötelezettek. Az új tisztségvi
selőt egyszer alap, egyszer pe
dig továbbképzésben kell ré
szesíteni. 

A tanlfolyamterv időbeni ki
adása �ényegesen segítheti a 
beiskolázás szervezését a mun
kahelyeken, hiszen így már 
hónapokkal korábban közölni 

lehet a tisztségviselővel, hogy 
mikor és hol kerül sor a · to
vábbképzésre. Az eddigi ta
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a beiskolázást sok szol
gálati helyen az utolsó napig 
halogatják. A bentlakásos tan
folyamterv alapján a szak
szervezeti bizottságok egyez
tetni tudják elképzeléseiket a 
gazdasági vezetőkkel és a be
iskolázásra kijelölt tisztségvi
selőkkel. 

Az szb-knek a beiskolázás 
előtt és után is konzultálni 
kell a hallgatókkal a képzés 
fontosságáról és a gondokról 
is. Az oktatás, a képzés (bele
értve a munkahelytől távol 
töltött napokat is) sok pénzbe 
kerül. Nem mindegy tehát, 
hogy kiket küldenek tanfo
lyamra és hogyan hasznosítják 
a munkahelyeken a tanfolya
mon részt vett dolgozók isme
reteit a termelő és a mozgal
mi munkában. 

Szakszervezetünk középirá
nyító és munkahelyi bizottsá
gainál júniusban és júliusban 
készülnek az 1983/84-es okta
tási évre vonatJkozó ütemter
vek. Fontos feladat, hogy ezt 
- a központi elvek és a saját 
tapasztalatok alapján - idő
ben készítsék el az ezért fele
lős bizottságok. 

Hegedüs Károly 

vezett bizalmioktatás. Az el- .-------------------------
nökség fontosnak tekinti ezt 
az dktatási formát, és a vele 
s,zemben támasztcrtt tartalmi
formai követelményeket to
vábbra is fenntartja. 

A bizalmiakat, főbizalmia
kat, helyetteseiket, valamint 
a szocialista brigádvezetőket 
és a velük partner gazdaság•i 
vezetőket az 1983/84-es oktatá
si évben is együtt és havon
ként folyamatosan kiscsopor
tokban kell felkészíteni, tájé
koztatni. 

A bizail.mitanfolyamok jól 
szolgálják a vezető-irányító 
munkát és a dolgozók felké
sizítését a döntésekre. A mun
kahelyi bizamitanfolyamok 
szervezésében még ma is elté
rő gyakorlat valósul meg. So
kan a helyi sajátosságokra hi
vatkoznalk. A bízalmiak utaz
tatással ;áró összehívása he
lyett az oktatást a munkahe
lyeken keLl szervezni. A 20-30 
tagú oktatási csoportok elő
adóinak meg lehet kémi a fő
bizalmiaka t, vagy a helyi gaz
dasági vezetőt is. 

A szalkszervezeti bizottságok 

A pécsi fúvószenekar 
első önálló koncertje 

Feszttfuválok, ta!liálkozók, kül
földi vendégszereplések, ailkal
.mi fellépések, után önálló 
hangversenyt adott a pécsi 
vasutas fnívószenekar. Május 
17..(m, a megyeszéklhely ifjú
sági házának sunháztermében 
nyolc koncertdarabbail mutat
ikoztak be a közönségnek. 
Nagy Viktor karnagy vezény
letével Héi.ndel-, Rachmani
nov-, Hidas-művek hangzot
tak el az egyórás műsorban, 
nagy siker,rel. 

Az ötverutagú zenekar fenn
á1J1ásának fontos á'lllomása volt 
ez a ha�erseny. Korábban 
,vasutas és városi ünnepsége
ket színesítették Lndulói'k:kal. 
,1980-ban került Nagy Vdkrtor 
zenetanár az együttes élére, 
akd új „vágányra" tetlte a vas
utas gárda zenei életét. Kon-

c.ertdara,bokat, dgényesebb, 
korszerűbb műveket kezdtek 
,próbá1ni a napi munka mel
lett, s most a.z önálló koncer
ten bizonyították fell.készültsé
güket. Az élet furcsa játéka 
úgy hozta, hogy ezen az esten 
Nagy Viktor utoljára dirigálta 
az együttest. Tanulmányai -
zenei rendezőnek készül - a 
fővárosba szólitják. Helyét 
Neumayer Károly vette át, aki 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola pécsi tagozatán tanít. 
A koncert végén, a jelképes 
kar,mesteri pálca átadása 
után, Halmay Árpád, ,a terü
leti sza!kszervezeti bizottság 
lliilkára ajándékaik!, meleg sza
vak kíséretében búcsúztatta a 
leköszönő karnagyot. 

Németh Tibor 

Vizsgáznak a főiskolások 

Az elmúlt napokban a 
Győri K.6zlüedést Műszaki 
Főlskolá.n is .t_neckozd6dött 
az év végi vi7.8ga- és beszá
molási időszak. Ebben a 
tanévben 10'79 nappali ta
gomkls hallptóJa van a 
féiiskolá.nak. A vasúti sza
kon 20 ballgató fejezi be 
tanulmá.nyaU, és sikeres 
vizsga esetén szerez vasúti 
sz�énlöld diplomát. 

A felvételek a vlzsga

idósmk napjaiban kmzill
tek Győrben. 

1. kép: A tanulmányi 
épületegyüttes 

2. kép: Geológiai vizsga a 
közlekedésépítési szakon 

3. kép: Vasútüzemi sza
kos hallgatókat vizsgáztat 
Kiss László adjunktwl 

4. kép: Búzás Miklós 
mérnök elókészíti a mérő
asztalokat a délutáni gya
korlati mérmekhez 

5. kép: A kollégium 300 
személyes önkiszolgáló ét
terme délidőben 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

HALLOM, HALLOM, CSAK NEM ÉRTEM 
Hallom, hallom, ami,t mon

danak (hogyne hallanám; a 
dot,hártyám ép, a füllkiagylóm 
- úgy mondják - szépen 
formázott), csak nem ér
tem . . . pedig értetlennek sem 
érzem magam. A:z,t mondják: 
én-te-ő-mi-iti-ók rosszul dol
goztunk, ezért nekem-meked-

neikd-neklünk-nektek....nekik 
mostantól másként kell dol
gouti. Mivelhogy én-mi dol
goztunk voLna már tegnap
előtt kiskedden is jól -
mondják , ha te-ő-ti-ők 
szálliitottatok volna a kallan
tyúgyártáshoz billentyűt, de 
biLlentyú nélkül nincs kallan
tyú, Aiklkor mi van? Más. 
De az a más nem ttml meg a 
nyomdafestéket. Mondanám: 
hohó, csaklhogy a billentyű
höz csellentyú is keli, de 
nincs, mert a cse1lentyúgyá
riak szerint nem lehet a csel
lentyűt kallantyú nélikül m.eg
munkálll'li. Ha tehát nincs kal
lantyú, nincs és nem is lesz 
cseLlentyú, amíg viszont nincs 
csellentyú, nem lesz billentyű 
sem, billentyű nélkül viszont 
nem nyomdalképes az egész. 

Elolvasom, amit eddig leír
tam, hátha így jobban megér
tem. Látom, látom, amit leír
tam (hogyne látnám; a sze
mem ép, s az ol'V'aSószem:üveg 
sem sok dioptriás), s ha így, 
folyamatosan le tudtam írni, 
ar,ra következtethetek, hogy 
tulajdonképpen értem. Addig 
értem is, hogy nincs se kal
lantyú, se billentyű, se csel
lentyú, azt is megértem, hogy 
az egyik azért nincs, amiért a 
másik sincs (márpedig az 

· egyiilcnek a másikba be keUe-

ne gyúrúznie), de azt is tu
dom, hogy bár az sem viJá
gos, mi volit előbb: a tyúk 
vagy a tojás - mégis van 
tyúk is, meg tojás is. Igaz: a 
tyúkok nem rnagy3ráZikod
nak, hanem tojnak A tojá
sokból pedig, annak rendje
módja szerdnt kikelll'lek a kis
csibék. Hogy azt követően mit 
csipognak, azt megint nem ér
tem, de számomra teljesen 
közömbös - a csibékból 
ugyanis, csipogjanak bármit, 
tyúik, vagy kakas lesz, függet
len ül attól, hogy kukocicán 
vagy tápon nevelkednek. A 
tyúkból peddg Újházy-leves 
lesz, pörkölt, papriikás - vagy 
valuta. 

Az ám, de ha nincs valuta! 
- mondják. S már ismét hal
lom: valuta ni nos, importkor
látozás van. Ez idáig világos. 
De az már kevésbé, hogy 
miért aikadozott a kailan·tyú
billentyú-csellentyű ellátás, 
amikor még nem volt import
korlátozás. . . s különben is, 
minek importanyag e három 
fontos szer,kenytúhöz, amikor 
minden összetevője itthon, 
hond anyagból is előállítható. 
Kezdem gyanítani, hogy még
is én vagyok az értetlen: azért 
ke11 az impor,tamyag, mert 
anélkül nem lehetne a hiá
nyára, s a hiányt okozó kor
látozásra hivatkozni . . . '.e.s 
mégsem értem. Ha ugyanis a 
kallantyúgyártóiknak meg a 
többieklJlek az a dolguk, hogy 
kallantyűt és egyebeket gyárt
sanak - ebből élnek ... pon
tosabban fogalmazva ebből 
kellene megélniük '- akkor 
miért nem a megoldást kere
sik, miéct inkább a kibúvó-

kat? S ráadásu1: ha nem a 
kallantyú.gyártásból élnek, ak
kor miből élnek? Jó, addig 
világos. hogy aki a bérüket 
számfejti (ami a kallantyú
gyártásért jár-na), az bér
számfejtésből él. Azt is ér
tem, hogy ak,i a szociális he
lyiségeket kitakarítja utá
nuk, az a talkarí,tásbó1 él. Azt 
is tudom, hogy a kallantyú
gyártók külön-külön mind 
rendes, becsületes emberek, 
akik igyekeznek munkahe
lyük.ró! nem elkésni, s arra is 
ügyelnek, hogy távozáskor n� 
bélyegezzenek korábban, mint 
amiikor dUlkál . . . csak éppen 
arra a fránya kaillantyúra 
volll'la szükség, hogy legyen 
cseHentyű, ami né1kül - min,t 
tudjuk - tán' sose lesz biil
lentyú, ami viszont a kallan
tyúhoz kell, hogy osellentyű 
is legyen, s mindebből teljék 
tyúkra is, tojásra is. 

Azt mondják a szillantyú
gyártók, hogy ők gyártanák 
a nagy fontosságú szillan
tyút, még többet is, mint ma, 
hisz igény van iránta - de 
nincs elég emberük. Mondom 
az egyik kallantyúgyártónak: 
komám, szükség volna rád a 
szmantyúfóilzemben. Nem 
oly ördöngős munka az sem, 
hamar belejönnél. Meg1Vaikar
ja kobakját a koma, akikurá
tusan vakarja, ahogy azt ko
moly megnyHatJkozások előtt 
iolli!k, még a homlokát is öre
gessé redőzi, majd kimondja: 
nem úgy van az! Merthogy 
már a papája, sőt a nagypa
pája is a kallantyúból tartotta 
el - ha nem is mindig fénye
sen, de tisztességgel - népes 
családját. Neki azt mondtáik 

(és tényleg azt mondtálc!), 
hogy „légy hú mindhalálig", 
ó pedig hű, mert szereti a kal
lantyút is, meg a többi komát 
is. Mondom neki ismét: de 
most, a mai helyzetben, ami 
ugye helyzet a javából, a szil
lantyúra volna nagyobb szük
ség, s ott adva a lehetőség, 
tán' még a kereset is nagyobb 
lenne. Erre meg azt válaszol
ja, hogy neki azt mondták 
(és tényleg azt mondták), hogy 
nem minden a pénz. Tiszteli 
a szillantyúgyártókat ... de 
marad. Előbb-utóbb csak-csak 
érkezik billentyű, s atkkor 
szorgosan gyárthatja megint a 
kallan tyúkat. Tailán még a 
korábbinál is korszerűbb, 
mert ért ő az idők szavából, 
és tudja, hogy a tegnapinál 
már ma is korszerűbb kel4, 
nem hogy holnap. 

Szóval ő jól dolgoz.na, ha 
ők is jól dolgoznának, de 
mert ők nem dolgoznak jól, 
egyebet nem tehet, mint hogy 
ostorozza őket. Ostorozzuk 
együtt, mi őket: egységben az 
erő! 

Hallom, hallom, hogy egy
ségben az erő - mi több ér
tem is. De a koma vajon érti
tudja-e, hogy az .,&k" is „mi" 
vaigyunk. Ha pedig mi, va1a
mennyien - én-te-ő-ti-ők -
egységet alkotunk ... , akikor 
vég1képp nem értem. Mit nem 
értek? Azt nem értem, hogy 
ha mi gyártjuk, és nekünk 
kell - akikor miért nincs se 
kallantyú, se billentyű, se 
cseblentyú. Mert kedves jó 
komáim, ez itt a lényeg. 

Érthető? 
Fo To 
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Kőbányán, a nagyok árnyékában 
PILLANATKÉPEK A TÖREKVÉS SE ÉLETÉBŐL 

SAKK 

Tíz mérkőzés 

- líz győzelem 

1978 óta május 28-án tized
szer találkozott egymással, 
nemzetközi csapatmérkőzésen 
Budapesten, a Vasútépítő Tö
rekvés és az Askö Amstetten 

Schachverein (Ausztria) sakk
csapata. A csapatok 1978 óta, 
évente! kétszer találkoztak Bu
dapesten, iUetve Ausztriában. 
Mind a tíz mérkőzést a ma
gyarok nyerték. 

A jubileumi mérkőzés utáni 
ünnepségen mindkét csapat 
vezetői e sportkapcsolat to
vábbi erősítése mellett foglal
tak állást. 

Észt öttusázók 

a Szolnoki MÁ V-MTE-nél 

A Törekvés SE sporttelepe 
Kőbányán szinte elbújik a 
Ganz-MA V AG, a Spartacus 
sportkombinátjai mellett. A 
régi torna terem előtt atlétikai 
pálya, két teniszpálya, mellet
tük a jobb napokra emlékező 
most is elsőosztályú gyepszö
nyegű futballpálya. Elöl a ke
rítés mellett kék tetős épület, a 
tavaly átadott edzőcsarnok. 

Boér Béla 1952-től áll a Tö
rekvés élén. Boldogan vezet 
körbe a csarnokban. Az öltöző
ket mintha csa1k tegnap adták 
volna át. minden ragyog a 
tisztaságtól. Látszik. hogy so
kat tettek azért. hogy végre 
fedél legyen a teremsportokat 
űzéYk feje felett. A megnyitóra 
pedig már csak a dicsőségtáb
lák emlékeznek ; a szakosztá
lvok legjobbjai mosolyognak a 
fotókról. A zene ismét becsal 
minket a tornaterembe: az 
alig iskolássá cseperedett lá
nvok szorgalmasan gyakorol
nak. bemutatóra 'készülődnek. 

ELMOZDULNI  

A MÉLYPONTRÓL 

- A művészi torna nálunk 
egyelőre csa;k a tanfolyamok 
szintjén működik - mondja az 
elnök. - A résztvevők térítést 
fizetnek. Különben nem 1enne 
miből e ltartani saját sportoló
inkat. De most már alig titkolt 
vágyunk, hogy a karate mintá
jára ez a sport is átalakuljon 
szakosztállyá. 

Boér Béla nem szívesen me
sél a múltról - legalábbis az 
utóbbi néhány évről. Amikor 
korszerű csarnok híján éppen 
a hagyományos sportok, az 
ökölvívás, a birkózás. került a 
mé1ypontra. A szakosztályok 
létszáma aggasztóan csakkent, 
s az eredmények is elmaradtak 
a várakozástól. 

- Mindig csak ígértük, lesz 
csarnok, Lesz hely mindenki
nek. Hiszen tíz szakosztály egy 
teremre mégiscsak sok. A 
kevesebb edzés, a rosszabb kö
rülmények mi;att csa.k a 1egki
tart6bllak maradtak meg. De 

sportolóinkat, ahogy föltün
nek, már el is viszik a na
gyobb egyesületek. 

A Törekvés belátható időn 
belül nem nyeri vissza régi fé
nyét a magyar sportéletben. 
Pedig volt idő, amikor nem
csak a labdarúgók hoztak 
számtalan dicsőséget a kék-fe
hér színeknek; Boér Béla ma
ga is ti.füoozörös magyar birkó
zó bajnok, segítőtársa, az at
létikai szakosztály vezetője. 
Kővári Rudolf is sokszor nyert 
bajnokságot a maratóni futás
ban, s a tájfutók dicsőségét is 
számtalan értékes serleg őrzi a 
vitrinben. Igaz, akkortájt egé
szen más volt a vasút és az 
egyesület kapcsolata. Az után
pótlást a vasútnál szalkmát ta
nuló fiatal fiúk és lányok ad
ták ;  erről a széles bázisról 
táplálkozott az élsport. Oly 
szorosan összefonódott a vas
út és az egyesület. hogy a Tö
rekvés sporttagsági <igazolvány 
belépőt jelentett az akkor csak 
áLmodott vasúti szolgálatra. 
Sajnos, manapság az utánpót
lás nem az �szaki JárműjaVIÍtó 
csarnokaiból jön. 

MINDEN HÉTFŐN 

NYITOTT KAPUK 

- Valóban más a kapcsola
tunk az �zaki Járműjavító
val - mondja Boér Béla. 
Bár az üz,emtől most is jelen
tős támogatást kapunk, dolgo
LÓi közül sokan patronáló 
tagjaink. A Törekvés pedig szó 
szerint kinyitotta a pálya ka
puit a járműjavító dolgozói 
előtt. Minden hétfőn övék dél
után a pálya, azt csinálnak, 
amihez éppen kedvük van. 
A tanfolyamainkat pedig nem
csaik a dolgozók, h anem a csa
ládtagjaik is ingyen látogat
hatják. A magunk sajátos esz
közeivel így próbáljuk szolgál
ni a tömegsportot. A KISZ ne
gyedévenként tömegsportnapo
kat rendez nálunk. 

A lehetőség tehát adott. 
Vajon hányan élnek vele? 

- Ha azt mondom kevesen, 

akkor ez nem a teljes igazság. 
Az Északi Járműjavító terüle
tén társadalmi munkában épí
tettünk egy mini labdarúgópá
lyát. A fiatalok ott fociznak a 
munkaidő után. A sportnapok 
alkalmával hetvenen-nyolcva
nan jönnek ki a pályára. 

- & igénybe veszik a hét
fői ingyenes mozgást ?  

- Elsősorban a teniszpályák 
után nagy az érdeklődés. De 
nem tudunk mindenkinek pá
lyát adni, mert két tenisz.csa
patunk vesz részt a bajnok
ságban. Néhányan kijönnek 
kocogni, a tornateremben vi
szont ritkán találkozom .,mú
kedvelők,kel". 

A KÖRNYÉKEN IS 

TOBOROZNAK 

A tömegsport egyébként a 
tizeddk szakosztálya az egye
sületnek. Nemcsak az Északi 
Járműjavító dolgozóinak, ha
nem a környék lakóinak is le
hetőséget teremtenelk - legin
kább a hétvégeken - az aktív 
pihenésre. Nem rajtuk múlik, 
hogy ritkán kopogtatnak a ka
pun labdát, tornaszert kérve. 

- Néhány hónapja levelet 
írtam a környék általános is
koláiba, s arra kértem az igaz
gatókat, üljünk le, beszéljük 
meg, hogyan tudnánk egymá
son segíteni. Mit gondol há
nyan jöttek el ? 

- Hát . . .  
- Egyetlen egy sem, csak 

egy testnevelőtanár. Aztán a 
kerületi pártbizottság közben
járására kezdték el a gyereke
ket ideküldeni. Most már öt 
kiemelt általános iskolában 
figyeljük : hol bukkan föl egy 
új tehetség. 

Boér Béla hosszú távra ter
vez, pedig jövőre nyugdíjba 
készül. 

- Az egész életemet a Tö
rekvésben töltöttem el. Har
mincegy esztendeje vagyok el
nök. Belefáradtam. De azért 
később sem fogok elszakadni 
az egyesülettől. 

Lakatos Mária 

Irodalmi délután a Törekvésben 

A vasutas-szakszervezet Törekvés Művelődési Központ
jának (Budapest, X., Könyves Kálmán krt. 25.) irodalmi köre 
június 20-án, 16 órakor Sínek mentén címmel irodalmi délutánt 
rendez. Az esten a ferencvárosi vasutasok művelődési központ
ja irodalmi színpadának tagjai vasutas írók és költők alkotá
sait mutatják be. Bevezetőt mond dr. Mészöly Ferenc, a buda
pesti területi szakszervezeti bizottság titkára. 

- Kirándulás. A szombat
helyi vasútüzemi párt- és 
KISZ-bizottság május 31-én 
kirándulást szervezett Cseh
szlováJk,iába az a,k!tivisták ré
szére. Az 50 tagú csoport 
többek közöt megismerkedhe
tett Pozsony nevezetességei
vel. 

- Kiállítás. Nagykanizsán, a 
vasutasok Kodály Zoltán Mű
velődési Házában május 23-án 
Traub Sándorné, az üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
gának nőfelelőse nyitotta meg 
Tóth Jánosné iparművész hím
zéseket bemutató kiállítását. 
A népraJz1 hagyományokat 
feldolgozó művész, hímzőszak
köröket és néptánccsoportokat 
is irányított. 

Véradás. A tapolcai kör
zeti üzemfőnökség Vöröske
reszt alapszervezete a közel
múltban véradónapot rende- - Hangverseny. Kőszegen, 
zett, amelyen 95-en összesen az Irottkő Szálló halljában 
32 liter vért adtak térítes- maJus 28-án hangversenyt 
mentesen. adott a kőszegi nevelőotthon 

- Szb-értekezlet. A hatvan 
�salgótarjáni pft-főnökség 
szakszervezeti bizottsága ki
helyezett értekezletet tartott 
az isaszegi I-es főpályames
teri szakaszon. A napirendi 
pontok között a munkavédel
mi szabályzat helyi függelé
kének és a közművelődési bi
zottság feladatainak megtár
gyalása szerepelt. 

Landler Jenő általános isko
lájának fiúkórusa. A műsoron 
Praetourist, Handel, Bárdos, 
Kodály és a ma élő magyar 
zeneszerzők művei szerepel
tek. A ,kórust Gráf László 
vezényelte. Közreműködött a 
szolnoki Viktória hegedű-, 
valamint az intézet rézfúvós
négyese. A kórus ezzel a mű
sorral mutatJkozik majd be 
az Ausztriában sorra kerülő 
Pannónia nemzetközi kórus
fesztiválon. - Nyugdíjas bizalmiak Bu

dapesten. A győri önálló 
nyugdíjas csoport bizalmiai .-----

-----
----

25-én egynapos j utalomkirán- Ha1· ómodellek versenye duláson vehettek részt a fő-
városban. A résztvevők meg
tekintették Budapest neveze
tességeit és múzeumait. 

Május 29-én rendezték a rá
dió-távirányítású sebességi ha
jómodellek Budapest-bajnok
ságát a városligeti tavon. A 
verseny,en a budapesti MA V 
modellezőklub tagjai sikere
sen szerepeltek. A 10  köbcen
tis kategóriában Angel Tamás 
Budapest-bajnokságot nyert. 
Soós Vince a harmadik lett. 

A Szolnoki MAV-MTE öt
tusaszakosztálya vendégeként 
május 4-10. között hazánkban 
tartózkodott az észt öttusa-vá
logatott. A csapat részt vett a 
Székesfehérvári Volán nem
zetközi öttusaversenyén. Raj
tuk kívül : lengyel és osztrák 
öttusázók is indultak és vala
mennyi hazai szakosztály kép
viseltette magát. Az észtek 
15 757 ponttal biztosan nyer
ték a csapatversenyt. Az egyé
ni versenyben az első 10 kö
zött végeztek. A Szolnoki 
MA V-MTE fiatal versenyzője, 
Szilágyi István a 22. helyezést 
érte el. most már ismét növekedett az .---------

--
-----------

-
------

- Néptáncfesztivál. Szolno
kon rendezték ·a XI. néptánc
fesztivált, amely május 20-tól 
22-ig tartott. A fesztiválon 1 7  
arany kategóriás minősítéssel 
rendelkező együttes vett részt. 
Közöttük volt a debreceni jár
műjavító művelődési központ
ja és a debreceni ÁFÉSZ kö
zös fenntartásában működő 
Bocskai Néptánc Együttes is. 
Pirodukciójukat a zsűri nívó
díjjal j utalmazta. 

DALÁLOZÁ.'S 

Lövészverseny 

A hatvani vasúti csomópont 
MHSZ-lőterén - a szervezet 
megalakulásának 35. évfordu-
lója tiszteletére - lövészver
senyt rendeztek kispuska- és 
pisztolyszámokban. 

igazolt spO<rtol6k száma. 
- � az eredmények ? 
- Arra még vár,hatunk két-

három évet. 
A Törekvés sportolói rvaló

ban kevésszer álltak az utóbbi 
időben a hazai és külföldi ver
senyek rivaldafényében. Szá
mottevő eredményt csak a sak
kozók értek el, akik felküz
dötték magukat az NB I-be, a 
gátfutók - Mester Miklós és 
Szekeres Sándor - mindketten 
váloga tottaik. 

- A Törekvés kis egyesü

A körzeti üzernfőnökség és a 
hatvan-füzesabonyi pft-fő
nökség tartalékos klubjai egy
egy négytagú csapattal indul- let. Kevés a pénzünk, viszony
tak. A csapat és az egyéni ver- lag szűkösek a körülménye<ink. 
seny első három helyezettje ok- Mégis sok fiatalt nevelünk. 
levelet és tárgyjutalmat kapott. Sajnos, az aranyjelvényes 

A gödöllői dombokon rendezték 
a nemzetközi tájfutó Vasutas Kupát 

A 34. Nemz.etlközi Vasutas 
Kuip,a és Csilk Judit tájfutóver
senyt hagyomáinyosam a Törek
vés SE tájfutó-szakosztálya 
rendezte Babatpuszta térségé
ben. Gödöllőn az Agrártudo
mányi Egyetem helyiségeiben 
gyülekezett a közel 1200 indu
ló, közöttük 1 30 külföldi futó, 
hogy 27 -korcsoportban mérjék 
össze erejüket 9 éves kortól 
egészen az 50 év feletti senior 
'korosztályig. 

Az induló 79 klub verseny
zői - egyéni és csapatver
senyben - kemény küzdelmet 
vívtak egymással. A külföldi
ek ez alkalommal a Szovjet
unióból, Csehszlovákiából, 
Ausztriából, az NDK-ból, és 
az NSZK-ból, valamint Svájc
ból érkeztek a versenyre. 

- Mozi a váróteremben. 
Győr állomás diákvárótermé
ben a várakozó utasok kis
és rövidfiilmeket nézhetnek, 
amelyért mindössze négy fo
rintot kell fizetni. 

Május 24-én 32 éves korában, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Szücs Istvánné üzemmérnök, a 
miskolci körzeti üzemfőnökség 
villanymozdony-vezetöinek reszor
tosa. Társadalmi munkában az 
üzemfőnökség Vöröskereszt-szer
vezete vontatási alapszervezetének 
titkári teendőit is ellátta. Halá
lával nagy veszteség érte az 
üzemfőnökség műszaki kollektívá
ját. 

Lakás�sere 

Elcserélném MAV-telepi két 
szoba komfortos, 58 négyzetmé
teres lakásomat, amihez kert is 
tartozik, kisebb lakásra. Érdek
lődni 17-20 óra között a 894-985 
telefonszámon. 

Elcserélném Miskolc, Avas-Dél 
lakótelepen, szép környezetben 
levő egy plusz két félszobás 
összkomfortos, nagy erkélyes, 56 
négyzetméteres, távfűtéses, n. 
emeleti Lakásomat budapesti 
másfél szobás, esetleg kétszobás 
lakásra. Minden megoldás érde
kel. Cím : Riczu Sándorné, Mis
kolc II., Bokányi D. u. 36., 11/5. 

KERESZTREJTVÉ NY 

A vasutasklubok közül a 
svájciak voltak a legeredmé
nyesebbek, mert egy első és 
két harmadik helyezéssel, va
lamint 1 csapatgyőzelemmel 
tértek haza. Jól szerepelt a 
Szegedi Vasutas SE is. 1 első, 
1 második egyéni helyezéssel, 
míg csapatban az F 21B kate
góriában ezüst és az F 17B
ben pedig bronzérmet ,nyertek. 
Hasonlóan eredményes volt a 
Szentesi VSE. Egyéniben egy 
ezüst, és egy bronzérmet sze
reztek, csapatban pedig N 13B
ben második helyen végeztek. 
A Szombathelyi Haladás ver
senyzői <két első, és egy máso
dik egyéni helyet harcol13.k ki, 
csapatban pedig egy első 
(F 13B) és F l lC-ben egy har
madik helyhez jutottak. A Tö
rekvés egy aranyat nyert, csa
patban viszont az F 13C-ben 
lett ezüstérmes. A Bp. MAV 
F l0C-ben szerzett egyéni ara
nyat. 

Elcserélném Budapest xv., Rá
kos u. 100. II, emeleti egy plusz 
két félszobás, összkomfortos, vi
lágos konyhás, nagy erkélyes, 
telefonos, 64 négyzetméteres 
MA V bérlakásomat másfél szo
bás, központi fűtéses, telefonos 
lakásra, MAV-dolgozóval Város
liget, Kálvin tér vagy a Belváros 
környékén. Érdeklődni lehet a 
696-325 telefonszámon. 

Elcserélném háromszobás kom
fortos, kertvárosi MA V-bérlaká· 
somat egyszoba hallos vagy 
másfél szobás összkomfortos ta
nácsi lakásra igényjogosult MAV
dolgozóval. Érdeklődni lehet este 
6 óra után a 152-288 telefonszá
mon. Vízszintes : 1. A három össz

hangja elengedhetetlen. 12. Az 
asztácium vegyjele. 13. Mértani 
test. 14. Kevert tinó. 15. Kimon
dott betű. 16. Dunántúli község. 
18. Agyagból égetett hangszer. 20. 
Ruhát tisztít. 21. Parancs, tilalom. 
23. Ide a tetejére. 24. . , . artis, 
szabályszerűen (latin). 25. Takar
mánygabona. 27. Nöi név. 28. Nem 
szelíd. 29. Szemlencse. n. Sín. 33. 

Iparos. 36. Zoli tulajdona. 37. Fé
lig bundáz. 38. Énekel. 41. Férfi
név. 42. Nomád törökök sátor
tátora. 43. A gyertya alapanyaga. 
45. Kabin, végek nélkül. 46. Sál 
szélei. 47. Ellentétes kötőszó. 48. 
Építőanyag, névelővel. 49. Végte
len orr. 51. Azonos betűk. 52. 
A Dráva mellékfolyója. 54. Gár
donyi regénye. 55. Kimondott be
tű. 57. Kerek szám fordítottja. 59. 

Héberben az első betű. 60. Juttat, 
61. Magyar AUamvasutak. 63. ve
zényel. 65. Latin üdvözlés. 66. Ele
venen. 68. Veszprém megyei tele
pülés. 69. Idom. 

Függöleges : 1. Hindu törzs Dek
kánban. 2. Szitok. 3. Téli sport. 
4. Allami bevétel. 6. Becézett or
vos. 7. Végzet, sors (görög) . 8. 
Kiürítené a poharát. 9. Vissza : a 
varrószerszám. 10. zamat fordí
tottj a. 11 .  Kevert gomb. 17. Rá
omlik. 19. Szórakoztató műsor. 20. 
Érem, kitüntetés. 22. Futását Vö
rösmarty énekelte meg. 24. Afri
kai főváros. 26. Mulatóhely, 28. 
Keret. 30. Szédül. 32. Görög mi
tológiai alak. 34. Gabonaőrlemény. 
35. Székely nemes volt. 38. Orosz 
helyeslés. 39. Szobabérlő. 40, Ró
mai 51. 42. Az oktatásnak ez is 
feladata. 43. Heves megyei köz
ség, 44. . . . Alfréd (1833-1896) , a 
dinamit feltalálója. 47. Maga után 
von. 50. Jó Buda testvére. 53. Fe
hérnemű, névelővel. 54. Kevert 
lámpa. 56. Község Borsod megyé
ben. 58. Csavar. 59. Kutyafajta. 60. 
Miskolc hegye. 62. Három római 
szám. 64. Tejtermék. 65. Fölé el
lentéte. 67. Kimondott betű. 69. 
Rangjelző. 

Beküldendő : vízszintes 1. és 
függőleges 42. 

Beküldési határidő: 1983. július 1 .  
A megfejtéseket szerkesztöségünk 
címére kérjük küldeni 1 

Az elözö keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A személyszáll1tás 
éve. A munkahelyi demokrácia 
bővítése. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 10. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejté
séért: Durai Lászlóné, Hatvan, 
Szatadság u. 9 .. ; Szilágyi Béla, 
Gyula, Villa u. 12. ; Ferkó Gyula, 
Kemecse, vasűt u. 7. ; Forgács Jó
zsef, Belezna, Petőfi út 73. ;  Far
kas Jenőné, Veszprém, Wartha 
Vince út 26/A. 

Elcserélném Budafok központ
jában levő egy plusz két félszo
bás, 62 négyzetméteres, IX. eme
leti, összkomfortos, telefonos ta
nácsi lakásomat (8 négyzetméte
res erkéllyel) budapesti 2 plusz 
két félszobás összkomfortos vagy 
gázfűtéses lakásra MA V-dolgozó
val. Tanácsi, szövetkezeti, vagy 
OTP-társasház egyaránt érdekel. 
Zöldövezet, kertes ház előnyben. 
Érdeklődni lehet napközben a 
34-28, vagy 228-487 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest zöldöve
zet!, 57 négyzetméteres, I. emele
ti, gázfűtéses, kétszobás MAV
bérlakásomat hasonló tanácsira 
- XIV. kerület előnyben 
MAV-dolgozóval. Érdeklődni le
het ia 834-828 telefonszámon, 18-
19 óra között. 

Elcserélném 100 négyzetméteres 
háromszobás, teljesen felújított, 
korszerű fűtésű, komfortos, ker-

Elcserélném Budapest xv. ker., 
Rákos űt, 10. emeleti egy plusz 
két félszobás, világos konyhás, 
67 négyzetméter alapterületű, 
plusz nagy erkélyes MAV-bérla
kásomat kb. 55 négyzetméteres 
lakásra. Érdeklődni a 143-510 te• 
lefonszámon. 

Elcserélném Tapolca, Dimitrov 
tér 11. VIII. em. B 30. alatti, 57 
négyzetméteres, 12 négyzetméter 
erkély, plusz nagy méretű te
rasz, ötéves, összkomfortos, déli 
fekvésű, telefonos OTP-öröklaká
somat hasonló adottságú buda
pesti lakásra. Tanácsi is lehet. 
Érdeklődni napközben üzeml te
lefonon a 07+42-17-es számon, 
vagy városi távhívással 18 óra 
után a 06+87+11-241 számon. 

A győztesek plakettjei1:, tisz
teletdíjait a vasutas szakszer
vezet, a MA V J;';szaki Jármű
j a ví tó és a klub vezetői adták 
át az új gödöllői sportcsarnok
ban. 

tes, garázsos budapesti MAV- ,__ ____________ _ 
bérlakásomat két kisebbre. Az 
egyik székesfehérvári is lehet. 
Érdeklődni 8-17 óráig a, 228-819 
telefonszámon. 

Sakkverseny Pécsett 
A szellemi sport legjobbjai találkoztak április 16-án Pé

csett, hogy megküzdjenek egymással. A tömegsport keretében 
hirdetett országos vasutas sakkversenyre hat csapat érkezett 
a mecsekaljai városba. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, 
Szombathel11 és Záhon11 háromtagú csapatai küzdöttek az első
ségért. 

A győzelmet a szombathelyi csapat (Huszár Jenő, Pálmai 
Miklós és Tóth Ernő) szerezte meg. Második Miskolc, harma
dik pedig Debrecen lett. A vasutas sakkozók jövőre Szombat
helyen találkoznak majd. 

N. T. 

MAGYAR VASUT,f.S 

a vasutasok szakszervezeténel 
lapja 
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NAPIRENDEN 

A szombathelyi vasútigazgatóság 
és a fuvaroztatók együttműködése 

Tapolcán, Jumus 10-én, 
együttes kihelyezett ülést tar
tott a vasutasok szakszerve
zete és a Szakszervezetek Vas 
megyei Tanácsának titkársá
ga. A testületeket Koszorús 
Ferenc fötitkár, illetőleg Nagy 
Lajos vezető titkár vezette. 
Részt vettek a tanácskozáson 
a szakszervezetek Veszprém 
és Zala megyei titkárságainak 
a képviselői. Ott volt a meg
beszélésen Bende László, a 
Vas megyei Tanács elnökhe
lyettese, a megyei szállítási 
bizottság elnöke. 

Az írásos beszámoló, ame
lyet a szombathelyi vasút
igazgatóság és a területi szak
szervezeti bizottság készített 
az igai,gatóság és a szállító fe
lek együttműködéséről szólt. 

A vasút ez évi 124 millió 
tonnás áruszállítási tervéből 
10,4 milliót a Nyugat-Dunán
túlon 1kell továbbítani. A vál
lalati gazdálkodási érdekek 
megkövetelik az igazgatósági 
terv 100-200 ezer tonnával va
ló túlteljesítését. Ez az eddi
ginél jobb munkát, eredmé
nyesebb piackutatást, hatéko
nyabb teherkocsi- és mozdony-
gazdálkodást, dinamikusabb 
vonatforgalmat igényel. A 

áruszállítási politika színvo
nalának az emelésére, az egy
séges fuvarozási lánc megte
remtésére. 

A szállítás minőségi igényei
nek a növekedésével az eddi
ginél lényegesen nagyobb gon
dot kell fordítani a minőség 
javítását szolgáló beruházá
sokra, a kiszolgálás korrektsé
gére. Csak megbízható mun
kával lehet a vasút hírnevét 
visszaszerezni, a szállíttatóka t 
megnyerni. 

A szombathelyi igazgatóság 
területén a fuvaroztatók ki
szolgálása közforgalmú bérelt 
rakterületeken és iparvágá
nyokon történik. Az elmúlt 
esztendőben a feladás 78,65 
százaléka, míg a leadási áru
tonna 60,69 százaléka bonyo
lódott ipari vágányokon. Je
lenleg 77 állomáshoz tartozó 
156 iparvágányon részben gra
fikonos, részben közlekedő 
vonatgéppel történik a kiszol
gálás. 

az engedélyezett rakodási idő
ket és a kedvezményes kocsi
álláspénz elszámolásához is le
hetőséget biztosított. Ennek el
lenére csak 11 fuvaroztatóval 
348 100 tonna kedvezménye
zett áru fogadására sikerült 
szerződést kötni. 

A rakodások egyenletességé
nek a fokozására a MA V 7 na
pos kocsirendelést vezetett be, 
bízva a hétvégi rakodások nö
velésében. A vállalatok ennek 

ellenére csak 5 napra igényel
nek vagonokat. Ez egyaránt 
káros a fuvarozónak és a fu
varoztatónak. Kivétel csak a 
folyamatos munkáltatást vég
ző vállalatoknál tapasztalható. 
!gy a Péti Műtrágyagyárnál, a 
Peremartoni Vegyiműveknél és 
a Zalai Kőolajipari Vállalat
nál. 

Az előterjesztést Kapronczai 
János vasútigazgató és Hajas 
Endre, a területi szakszerve
zeti biwttság titkára szóban 
is kiegészítette. 

1983. JÚNIUS 27. 

Értékelték 
az előszállítás 
tapasztalatait 

A MA V-nál áprilisban be
fejeződött az előszállítás. A 
debreceni igazgatóság terüle
tén az idén 13 fogadó fuva
roztató vállalattal kötöttek 
szerződést. Az idén e1őször ha
vonta értékelték és térítették 
vissza a fuvaroztatóknak a 
többletszál!íttatásért járó ked
vezményt. 

Az igazgatóság területén ja
nuárban hét, februárban há
rom, márciusban öt és április
ban hat vállalat teljesítette 
túl a küszöbértéket és része
sült áruszállítási ked'-'ezmény
ben. Az előszállításban élen 
járt a Kelet TűZF:P Vállalat 
és a Szolnoki Cukorgyár. Az 
előbbi vállalat 210 028 tonna 
árut fogadott. 60 ezer tonná
val többet a szokásosnál. Ezért 
egymillió 116 ezer forint visz
szatérítésben részesült. 

A megállapodást kötő vál
lalatok, a kedvezményezett 
árunemekből összesen 687 ezer 
tonnát fogadtak, amely több 
mint 81 ezer tonnával haladta 
meg az elmúlt év azonos idő
szakát. A vállalatoknak ösz

szesen 3 422 790 forintot térített 
vissza a vasút. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Szegedi Igazgatóság 

A 33. vasutasnap 
központi rendezvényei 
Az idén. július 10-én ünnepeljük a 33. vasutasnapot. 

A központi rendezvényeket a hagyományok szerint Bu
dapesten tartják. Az első esemény ezúttal is az Orszá
gos vasutas képzőművészeti kiállítás megnyitása lesz. 
Erre július 6-án. szerdán, 18 órakor kerül sor a vas
utas-szakszervezet képzőművészeti iskolájában (Buda
pest VIII.. Népszínház u. 29.). Másnap. csütörtökön a 
MA V Tisztképző és Továbbképző Intézetben ünnepélyes 
tanévzárót tartanak. 

A Kiváló Vasutas és a Kiváló Munkáért kitüntetések 
átadási ünnepségét a Pesti Vigadóban rendezik. Az ün
nepség után a MA V Szimfonikusok adnak hangver-
senyt. 

A vasutastisztek ünnepélyes avatására pedig szomba
ton délelőtt 11 órakor kerül sor a Keleti pályaudvar 
érkezési oldalán levő téren. 

Fiatalok fóruma 
A budapesti területi szakszervezeti bizottság június 

14-én. az idei szakszervezeti ifjúsági napok programja
ként fórumot rendezett a 30 éven aluli vasutas fiata
lok részére. amelyen majdnem hatvanan vettek részt. 

A fórumon Koszorús Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára válaszolt a fiatalok - a népgazdaság helyze
tével, a szakszervezeti jogok gyakorlásával. a munka
szervezéssel és a vasút gondjaival kapcsolatos - kér
déseire. 

A fórum Mészöly Ferenc tszl:>--titkár zárszavával ért 
véget. 

Üvegvonat Münchenből Sopronba 
A Német Vasúttörténeti Tár

saság szervezésében május 29-
én indult el '.München főpálya
udvaráról a 491 001--4 számú 
DB. tulajdonában lévő üveg
vonat. Ebenfurthig viilamos 

vontatással, onnan a GYSEV 
17. számú gőzmozdonya von

tatta Sopronig. 

A 72 főnyi utas Nagycenken 

megtekintette a Széchenyi Mú
zeumot. Utaztak a Múzeum
vasúton és az 1982-ben épült 
,.Lóvonaton". 

A Ba 701-es számú Rába 
motorkocsival Budapestre ki
rándultak. A főváros neveze
tességeinek megtekintése után 
aznap este visszaérkeztek Sop
ronba. 

A társaság a GYSEV neve
zetes Oldtimer vonatáva! Fer
tőszentmiklós-Pamhagen át
menetben Neusidl am See-ig 
utazott. Onnan folytatták útju
kat az üvegvonattal vissza 
Münchenig. 

Az üvegvonat 1935-ben épült 
azzal a céllal, hogy a közúttal 
felvegye a konkurrenciát. Nép
szerűségét bizonyítja, hogy 
erre az útvonalra már 1981-
ben jelentkeztek: dán, az an
gol és természetesen a nyu
gatnémet turisták. 

A társaság 1985-ben szeret
né megismételni ezt az útvo
nalat, ugyanis akkor lesz 50 
éves az üvegvonat, a GYSEV 
17. számú gőzmozdonya pedig 
100 éves. 

szállítási igények gazdaságo
sabb kielégítése kötelezővé te
szi a közlekedési alágazatok, a 
szállíttató felek közötti együtt
működés javítását. Fokozott 
figyelmet kell fordítani a kor
szerű szállítási módok elter
jesztésére, az üzletpolitika, az 

Iparvágánnyal nem rendel
kező fuvaroztatók az állomá
sokon - igény szerint - bur
kolt, illetőleg burkolatlan rak
területet vehetnek igénybe 
minimális díjért. 1982-ben fel
adásban 33 944, leadásban 
24 277 vagont kezeltek ezeken 
a helyeken. 

A vasút 1983-ban bővítette a 
fuvar kedvezménybe bevont 
áruféleségek körét, növelte a 
rakodási versenyekre fordítha
tó anyagi ösztönzés mértékét. 
Jelentősen meghosszabbította 

A vitában Koszorús Ferenc 
arra hívta fel a figyelmet. 
hogy a feladatokat csak a 
MA V és partnerei közös össze
fogásával oldhatják meg. Egy
séges szemléletre van szükség 
a szállítás eredményessége ér
dekében. E tekintetben nagy 
feladat hárul a megyei szak
szervezeti szervekre is. 

A vitát Szemök Béla. a köz
ponti vezetőség titkára foglal
ta össze. 

Sz. J. 

Megkezdődött a zoldség• 
és a gyü,nol�sszállílás 

HATÁRIDŐRE 

Balatonfüreden befejeződött 

az áll9másépület felújítása 

Már hagyománynak számít, 
hogy a zöldség- és gyümölcs
szállítás indulása előtt a sze
gedi igazgatóság tanácskozásra 
hívja meg a szállításban érde
kelt feleket. A közelmúltban 
tartott ilyen tanácskozáson 
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun 
és a Szolnok megyei, valamint 
a budapesti ZÖLDF:RT-ek, a 
Hungarofruct és a Göngyöleg
ellátó Vállalat képviselői 
egyeztették terveiket, elképze
léseiket a vasút szakemberei
vel. 

Május 27-én, az 1983184. évi 
menetrend változásra, az ere
detileg ígért határidőre átad
ták a személyforgalom részére 
a balatonfüredi vasútállomás 
felújított épületét. 

Mint ismeretes 1981. novem
ber 11-én, hajnali öt órakor, 
viharos szélben, elektromos rö
vidzárlat következtében tűz 
pusztított az új, korszerű ál
lomásépületben. Kiégett a föld
szinti jegyváltócsarnok kéthar
mad része, a peronszigeten lé
vő két váróterem és az Utas
ellátó Vállalat étterme. Meg
rongálódtak a tetőszerkezetek, 
valamint a kőburkolatok, a 
nyílászárók és a nagy üvegfe-

!illetek. Használhatatlanná vál
tak a bútorok is. 

A helyreállítási munkálato
kat már a tűzeset napján 
megkezdte a szombathelyi 
épület- és hídfenntartási fő
nökség. Ideiglenes tetófedést 
készítettek, nyílászárókat fó
liáztak és takarítottak. A MA V 
a kevésbé sérült részeken -
igaz erősen csökkentett terüle
teken - biztosította a nagy 
üdülőváros utasforgalmát. 

A helyreállítási munkálatok 
felülvizsgálatára és tervezésé
re a MA V Tervező Intézet ka
pott megbízást. A Vezerigaz
gatóság és a szombathelyi va
sútigazgatóság a generálkivi-

telezéssel a MA V Celldömölki 
Építési Főnökséget bízta meg. 

A 30 millió forintos helyre
állítási költséggel az eredeti 
állapotot állították vissza Ba
latonfüreden. A kivitelezésben 
részt vett a MA V Szak- és 
Szerelőipari Főnökség, a Bala
tonfüredi TÖV ALL, a Balaton
füredi Asztalosipari Szövetke
zet, a Szombathelyi E:pítőipari 
Szövetkezet, a Téti E:pítőipari 
Szövetkezet, a Kőfaragó Vál
lalat, a Veszprém megyei Al
lami E:pítőipari Vállalat, a Szé
kesfehérvári KÉV, a Vas me
gyei TANÉP, a Celldömölki 
KERIP AR, a Somogy megyei 
AF:V, a MEZF:PSZER és még 
számos kisebb alvállalkozó. 

Harmati János, az igazgató
ság kereskedelmi és szá!l,t 
osztályának helyettes vezetője 
tájékoztatta a jelenlévőket a 
vasút munkájáról. Többek kö
zött elmondotta, az elmúlt év 
zöldség, gyümölcs és göngyö
leg szállítása megfelelt az el-
vásároknak. Igaz, esetenként 
voltak feszültségek - különö
sen csúcsidőszakban a hűtő
kocsiellátás miatt - de áru a 
vasút hibájából nem maradt 
vissza. Idén némileg kedvezőbb 

Irány 

a Balaton! 

Véle a tanításnak, me,
kezd6dött a vakáció. S mint 
azt lapunk el6z6 számának 
els6 oldalán hírül adtuk, 
június 18-án megkezd6dött 
a vállalail gyermeküdülte
tés. Ezen a napon indult el 
Budapest-Déli pályaudvar
ról a balatonkenesei üdül6-
be a vasutasgyerekek els6 
csoportja. Felvkeleink a 
búcsúzás pillanatait 6r6ki
tik me,. 

Fotó: Lackó lldik6 

helyzetet teremt az az intéz
kedés. amely a tervek 5zerint 
lehetővé teszi, hogy a Szov
jetunióba a vágott baromfit és 
egyéb húsféleségeket tengely
átszerelt szovjet motoros hűti" 
kocsikban fuvarozzák. E mel
lett igénybe veszik az Interfri
go Táirsaság hűtőkocsijait is. 

Szólt arról is, hogy a vasút 
a tőle elvárható intézkedése
ket megteszi, azonban ahhoz, 
hogy a kért időre a megfelelő 
kocsikat biztosíthassa, tudnia 
kell a soronlévő szállítási igé
nyeket. Ezen belül is a pon
tos kocsimegrendelések adásá
ra, az előzetes tájékoztatás 
szükségességére hívta fel az 
érdekeltek figyelmét. Hangsú
lyozta, hogy csak ezeknek az 
adatoknak az ismeretében tud
ják biztosítani a zavartalan 
szállítást, elsősorban az ex
portra menő áruk esetében. 
Kérte azt is, hogy a szállítá
sokhoz szükséges göngyöleget 
folyamatosan adják fel a vál
lalatok. 

A szállításban érdekelt felek 
kölcsönös és jó együttműködé
sére azért is szükség van, mi
vel az előzetes felmérések 
alapján a Dél-Alföldről ex
portra mintegy 3850 fedett és 
2500 hűtős kocsit terveznek 
megrakni, ennek nagyrészét a 
nyugati országokba. A belföl
di piacokra is több mint 2500 
fedett és hűtős kocsival szán
dékoznak árut továbbítani. 

Ezekben a hetekben a zöld
ség- és gyümölcsszállítás már 
megindult. Május utolsó heté
ben csupán Szentesről húsz 
zöldpaprikával megrakott va
gon indult útnak az ország 
határain túlra. Június első 
napjaiban pedig megkezdődött 
a meggy szállítása Tiszakécske 
és Füzesgyarmat térségéből. 
Az igazgatóság a feladott zöld
ség, gyümölcs, burgonya és 
egyéb gyors továbbítást igény
lő árukat TEEM, és gyorste
hervonatokkal továbbítja. 

(gellért) 
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Nemzetközi kapcsolataink 
A iömegpolitikai oktatás új é,·adjában 

Bellel.torfényben 
asz alaps!Zerveszetel. Norvég delegáció ismerkedett_ 

szakszervezetünk tevékenységével A szakszervezeti tömegpo
Ji tikai oktatás 1983 84. évi fel
adatait szakszervezetünk el
nöksége április 21-i ülésén 
határozta meg. A tömegpoliti
kai oktatás célja a szakszer
vezeti tagok tájékoztatása az 
időszerű gazdasági és politi
kai kérdésekről, továbbá a 
politikai és közéleti aktivitá
suk serkentése. 

hogy a propagandisták évkö
zi felkészítését a középszer
veknek a csomópontokon. 
üzemekben kell rendezni. hogy 
ezáltal is csökkenjen az utaz
gatás miatti munkaidő-kiesés. 
A járműjavító üzemek ezen
túl önállóan készítik fel pro
pagandistáikat. Első ízben 
rendeznek felkészítő foglalko
zásokat a székesfehérvári, a 
győri, a ceglédi . a balassa
gyarmati és a ferencvárosi 
csomópontokon. 

szállítás. a gazdálkodás. a 
közélet és művelődés aktuá
lis gondjaival. feladataival. 

Az oktatás keretében folya
matosan fel kell dolgozni a 
párt- és a szakszervezeti ha
tározatokból, valamint a nép
gazdaság és a vasút terveiből 
adódó konkrét teendőket. A 
dolgozók ezekkel kapcsolatos 
tapasztalatait, véleményét. ja
vaslatait is hasznosítani kell. 

A tömegpolitikai oktatás 
tartalmát a SZOT által készí
tett tananyagok képezik. Ezek 
kiegészítése, frissítése az alap
szervezetek és a propagandis
ták feladata. 

Az elnökség áprilisi ülésén 
határozatot hozott arra is. 

A propagandisták felkészí
tésének követésre méltó gya
korlata alakult ki például a 
szolnoki, a miskolci és a hat
vani csomópontokon. valamint 
a központi hi\'atalok és intéz
mények szb-jénél. Ezeken a 
helyeken a tananyag egyes 
témáit kiegészítik a kongresz
szusi határozatok ismerteté
sével, a demokratikus fóru
mok működésének tapasztala
taival. valamint a termelés, a 

Az oktatási évben az alap
szervezeteknek hatékonyabban 
kell bekapcsolódni az oktatás 
irányításába és ellenőrzésébe. 
A SZOT-határozatok értelmé
ben folyamatosan kell bizto
sítani a propagandisták évkö
zi felkészítését. Ennek kereté
ben kell megoldani az idő
szerű vasúti és munkahelyi 
kérdésekről való tájékoztatást 
is .Hasznos módszernek bizo
nyult. hogy az alapszerveze
tek és a vasutas művelődési 
otthonok segítik a propagan
disták felkészülését. 

A foglalkozásokon elhang
zott vélemények. javaslatok 
általában jól hasznosíthatók a 
szakszen·ezeti munkában. A 
tanfolvamok alkalmas fóru
mai lehetnek a tagság mozgó
sításának. az időszerű tenni
valókról való tájékoztatásnak. 

F. L. 

Tolnai Ildikó és Szemők Béla, a központi vezetőség titkárai a vendégekkel beszélgetnek 
(Skoda László felvétele) A versmondó klubkönyvtáros 

A vasutas-szakszervezet meg- és aktuális feladatairól. A 

hívására június 6-án hazánk- MAV Vezérigazgatóságon Gu
ba érkezett a Norvég Vasutas lyás János vezérigazgató-he
Szakszervezet kéttagú tanul- lyettes adott tájékoztatót a mányi delegációja: Olav Hab- vasút helyzetéről, az eredméberstad és Odd Roren elnök-
ségi tagok. A hazánkban öt nyekről és gondokról. 

- Gazda,g tapasztalatokkal 
térünk haza Magyarországról 
- mondotta Olav Habberstad. 
a delegáció vezetője. - Átfogó 
képet kaptunk a magyar vas
útról, a szakszervezet érdek
védelmi és egyéb tevékenysé
géről. Nekünk különösen tet
szett a magas nívójú üdültetés 
és a szakszervezeti aktivisták 

Tóth Lajosné, a szentesi 
körzeti üzemfőnökség munka
ügyi ügyintézóje a vasutasok 
József Attila szavalóversenyé
nek Siófokon megrendezett or
szágos döntőjében a legjobb 
eredményt érte el. 

pályázaton veszünk részt. Az 

a célunk, hogy ápoljuk haladó 
hagyományainkat, hogy job
ban megismerjük nemzeti tör
ténelmünket és kultúránkat, 
hallatni akarjuk ifjúságunk 
hangját, hogy békében élő 
nemzedék akarunk lenni. napig tartózkodó norvég ven- Ötnapos itt-tartózkodásuk 

dégek látogatásának célja a során a delegáció tagjai meg
két szakszervezet közötti látogatták többek között a 
együttműködés kiszélesítése Gyóri Közlekedési Műszaki 
és szakszervezetünk munká- Főiskolát, a győri körzeti 
jának tanulmányozása volt. üzemfónökséget és a balaton-

továbbképzésének rendszere. 
Nekünk sajnos nincsenek 
ilyen lehetőségeink. Nagyon 
szép emlékekkel távozuk az 
önök országából. Reméljük. 
hogy a két szakszervezet 
együttműködése a jövőben 
még eredményesebb és gyü
mölcsözőbb lesz. 

Halhatatlan költőnknek a 
„Szabad ötletek jegyzéke két 
ülésben" című verse volt az 
utolsó. E csapongó kö:temény
ben a szabad asszociáció;.. 
freudi módszerét kövJtve ve
tette papírra utolsó napjaiban 
felötlő emlékeit. Ezt a kese
rű, önéletrajzi vallomást kife
jezó verset választotta. s 
amely a verseny első helyét 
jelentette számára. 

- A sikerélmények mellett 
mire nem emlékszik szívesen? 

- Egy országos vetélkedőn 
Bertold Brecht-verset szaval
tam. Egyik zsüritag nullára 
értékelt, pedig jó' sikerült az 
előadásom, másoktól magas 
pontokat kaptam. Ez viszont 
elég volt, hogy megbuktam. 
Később megtudtam a leponto-. 
zás okát, az a bizonyos zsü
ritag utálja Brechtet és ezek 
szerint azt is, aki tőle választ 
verset. Ilyen eset is megesik. 

A delegációt június 6-án fo- füredi SZOT Oktatási Intéze
gadta Koszorus Ferenc fótit- tet. Elismeréssel nyilatkoztak 
kár, valamint Tolnai Ildikó a vasúti szakemberek és a 
és Szemők Béla titkár. Szak- szakszervezeti tisztségviselók 
szervezetünk vezetői tájékoz- képzésének lehetőségeiről. 
tatták a vendégeket a vasutas- Megtekintettek ezenkívül több 
szakszervezet tevékenységéről · balatoni vasutasüdülót is. - ar - Tóth Lajosnét egy kommu

nista műszak végén találtam 
meg a szentesi motorgarázs

Tóth Lajosné 

munkákból, mindig számítha
tok rá. Nyugodtan tanulhatom 
a verseket, férjem együtt 
drukkol a versenyek előtt és a 
sikereknek is együtt örülünk. 
Édesanyám is sokat átvállal 
a család mindennapi dolgai
ból. Nyolcéves Zsuzsi lányom 
is szüntelen ösztönöz, aki nyo
mon követ és sok verset tud, 
mindig újabb és újabbak el
szavalásával lep meg. 

A genfi világkonferencián 
nál kocsimosás közben. 

- Mióta foglalkozik verse
léssel? 

- Máskor egy versmondás 
közben leblokkoltam és ki
hagytam egy versszakot. A 
zsüri nem vette észre, csak a 
lányom. Azt mondta: .,Buta A szakszervezetek képviselői 

apartheid elleni akciókat dolgoztak ki 

- Már az általános iskolá
ban volt egy kis irodalmi szín
padunk. Még akkor eljegyez
tem magam az irodalommal. 
Aztán a szegedi Bebrits La
jos vasútforgalmi szakközép
iskolába jártam. Nagy oro
mömre itt is működött iro

- A további tervek? 
- Most a munkahelyi mű-

vagy anyú, szégyent hoztál 
rám!" 

Tóth Lajosné most egy ön
álló irodalmi estre készül, 
amelyre a szentesi vasutas 
kultúrházban kerül sor. Iro
dalmi színpaduk zenés össze
kötő szöveggel egészíti majd 
ki műsorát. Nagyon készül er
re az előadói estre, mert eh
hez a kultúrházhoz annyi min
den köti. Itt ismerte meg fér
jét, itt volt gyermekei névadó
ja és még számos sikerélmé
nye is ehhez a helyhez fűzi. 

Rendkívül nagy jelentőségű 
tanácskozásnak, az apartheid.
ellenes vi!ágkonfenenciának 
adott helyet Genf június 10-
12-e között. Első ízben ült 
össze önállóan szakszervezeti 
világkonferencia, amelyen az 
összes nemzetközi szövetség, 
valamennyi ország szakszer
vezetének képviselői vettek 
részt. Témája az apartheid 
elleni szakszervezeti akciók és 
szankciók kidolgozása volt. 

Több mint húsz éve annak, 
hogy az ENSZ közgyűlése az 
1962. november 6-án hozott 
1761. számú határozatában 
nyomatékosan felkért minden 
tagállamot, hogy hozzanak 
olyan intézkedéseket, ame
lyekkel a fajüldöző rezsimet, 
az apartheid irendszerének fel
számolására kényszerítik. 

Az ENSZ közgyűlése az 1974 
és 1984 közötti időszakot a faji 
megkülönböztetés elleni harc 
évtizedének nyilvánította. A 
kommunista és munkáspártok 
1969-es nemzetközi tanácsko
zásának dokumentuma felhí
vással fordult a világ minden 
becsületes emberéhez, hogy 
egyesült erővel harcoljon a 
fajüldözés embergyűlölő ideo
lógiája ellen, mivel az impe
rializmus a fajgyűlöletet a 
népek megosztására és saját 
uralmának fenntartására hasz
nálja fel. 

A világ haladó erői, közöt
tük az SZVSZ és tagszerveze
tei 1982-ben fokozták szolida
ritási kampányukat a dél-af
rikai dolgozókkal, az apart
heid áldozataival, és kifejez
ték támogatásukat az afrikai 
nemzeti felszabadító mozga
lom iránt, az ENSZ által ho
zott határozatoknak megfele
lően. 

A X. szakszervezeti világ
kongresszus Havannában is
m.ét teljes támogatásáról biz
tosította az ENSZ határoza
tait és intézkedéseit, amely
nek célja, hogy véget ves�enek 
a faji megkülönböztetesnek 
és a oyarmati uralomnak 
Dél-Afrikában és Namíbiá
ban, továbbá védelmezzék 
Angolát, Mozambikot és a 

többi frontvonali országot a mántszükségletének 100. urá- dalmi színpad. Fiatal korban 
pretóriai rezsim által elköve- niumszükségletének 58 és is gyorsan lépdel az idő. Kö
tett agressziók ellen. Ugyan- mangánszükségletének 44 szá- vetkeztek a gyes-es évek. Ek
akkor egyes nyugati országok zalékát. kor fogott el újra a verseny
együttműködése erősíti a dél- Az utóbbi időben Izrael és láz és 1982-ben már ott vol
afrikai fajüldöző rezsimet és az apalrtheid rezsim kapcsola- tam a fiatalok vers- é.s próza
arra bátorítja, hogy a lakos- tálnak alakulása, többek között mondó versenyének salgótar
ság többségét képező feketék katonai és nukleáris téren jáni országos döntőjében. 
és színesbőrűek elleni elnyo- Tóth Lajosné a 28. évében 
mó intézkedéseiket továbbra kezd nyugtalanítóvá válni. fp- jár és két gyermek anyja, 
is fenntartsák és folytassák pen ezért nem keltett megle- feladatait munkahelyén ma-

velődés kiterjesztésére fo1·di
tom energiámat. Szocialista
brigád-klubunk irodalmi szín
padával sikeresen szerepel
tünk az 1983. évi forradalmi 
ifjúsági napok keretében. Az 

1848-as, az 1919-es és az 1945-
ös forradalmi eseményeket 
verses, zenés keretjátékban 
elevenítettük fel. Ezzel a for
gatókönyvünkkel most egy F. P. 

petést, hogy Izrael nem vett agressziós politikájukat a részt az apartheidre vonatko- radéktalanul ellátja, számolat- --------------------------
frontvonali államok ellen. Ez zó szavazáson az ENSZ-köz- lanul végez társadalmi mun-
az együttműködés ellenséges gyűlés 37_ ülésszakán. kát, ő a szentesi klubkönyvtár 
megnyilvánulásként értékel- vezetője, a sza.kszervezeti hi- Közgyűlést tartott az EBSE 
hető az elnyomott afrikai né- Időszerű tehát, hogy az zottság tagja, a kulturális, 
pek ellen és kihívást jelent a apartheid miatt szenvedő mii- agitációs és propagandabizott- Június 12-én tartotta 105. Az egyesület taglétszáma ta
nemzetközi közösséggel szem- Iiók érdekében a nemzetközi ság vezetője. Tagja a Hámán rendkívüli közgyűlését a Ke- valy 128 333 volt. Két év alatt 
ben. közösség minden erejét moz- Kató MAV Kiváló Szocialista Jeti pályaudvar kultúrtermé- viszontbiztosítási és család-

Az ENSZ Apartheid Ellenes gósítsa az ENSZ közgyűlésen Brigádnak. A KISZ Központi ben a Magyar Államvasúti védelmi segély címén 38 mil
Központja szerint egyes nyu- elfogadott valamennyi döntés Bizottsága Kiváló Ifjúsági Alkalmazottak Első Biztosító lió 560 ezer forintot fizetett 
gati országok bankjai és és szankció érvényesítésének vezető elismerésben része- és Segélyegyesülete. A köz- ki a segélyegyesület, több mint 
egyéb pénzintézetei - főleg az biztosítására. és határozottan sítette. gyűlésen a vasutas-szakszer- százezer esetben. Egyesült Királyságban, az fellépjen azokkal az országok- - Ilyen sokrétű társadalmi vezet elnöksége képviseleté- Az EBSE üdülőiben kétheNSZK-ban, Svájcban és az kal szemben, amelyek nem tevékenységre hogyan tud időt ben megjelent Szabó Miklós tes turnusonként 236 tag pi-Amerikai Egyesült Allamok- hajlandók tiszteletben tartani szakítani? osztályvezető is. henhetett. A vendégszobaházat ban - nem kevesebb, mint az ENSZ tagállamok közös - Családi segítség nélkül Az .elmúlt két évben vég- is sokan vették igénybe. Ki-2,75 milliárd dollár kölcsönt akaratát. semmire sem jutnék. Férjem zett munkáról Rétfalvi Tibor használtsága tavaly 82,3 szá-folyósítottak az apartheid re- Baranyai Zoltán sok mindent átvállal a házi ügyvezető elnök számolt be. zalékos wolt. zsimnek 1979 eleje és 1982 kö- .--------------�------------------------� zepe között. A kölcsönfolyósí• Másodi!k napirendi pontként 
tások 1982�ben tovább növe- a számvizsgáló bizottság be-
kedtek. Ezek után aligha meg- V1'Ja' "kon"resszus elo"tt az SZSZNSZ 

számolóját hallgatták meg a 
lepő, hogy egyes nyugati or- 6 6 közgyűlés résztvevői, majd 
szágok majdnem minden ha- megválasztották Maczkó Ist-
tározati javaslatot elvetettek Megosztott világunkban a szóhasználatukkal élve - a tó testülete három fő témát ván, az egyesület tavaly el-
az apartheiddel foglalkozó 37. szakszervezeteket is elválaszt- ,.Kommunista irányítás alatt határozott meg a kongresszus hunyt elnöke helyett Orosz

ENSZ közgyűlésen azért, ják egymástól a különböző vi- álló" központokkal való talál- számára: a foglalkoztatottság vári Lászlót, a GySEV vezér
hogy a nagy ipari társaságok lágnézetek, a más-más ideoló- kozásokat. Az SZVSZ-t pedig kérdését, a szakszervezeti jo- igazgatóját, valamint a nyug
és bankctk érdekeit és profit- giák. Ez a helyzet azonban ilyennek minősítik. Természe- gok helyzetét, valamint a bé- díjba vonult Lázár János ügyját védjék. Például a Dél-Af- sem az egyik, sem a másik fe- tesen ezek a korábbi megnyil- ke, a biztonság és a leszerelés vezető elnökhelyettes utódjá
rika elleni szankciók kérdésé- let nem menti fel az együtt- vánulások valamelyest mér- témáját. nak Vágvölgyi MátyáSt, a 
re vonatkozó határozatot 114 működés útjának keresése alól. séklődtek, és a nemzetközi vi- Számunkra különösen az BVSC volt ügyvezető elnökét. 
ország szavazta meg, 19 tar- A Helsinki nevével fémjelzett szonyokban bekövetkezett vál- utóbbi érdekes, mert mód lesz 
tózkodott, és 10 szavazott el- enyhülési folyamat korábbi tozások új helyzet kialakulá- arra, hogy az SZSZNSZ kong
ellene: · Belgium, Kanada, gyors előrehaladása késztette sához vezettek a nemzetközi resszusának a 80-as évek ki
Franciaország, Luxemburg, a szakszervezeteket is arra, szakszervezeti mozgalomban, hívására adott válaszait össze
Japán, Hollandia, Portugália, hogy keressék és kialakítsák a így az SZSZNSZ-ben is. Bár vessük az SZVSZ havannai ál
az NSZK, az Egyesült Király- több oldalú érintkezés formáit. ez a szervezet még elutasítja lásfoglalásaival. Feltételezhe
ság és az USA. Ennek megfelelően a Szak- az SZVSZ-szel való együttmű- tően több kérdésben azonos 

Egyébként az Egyesült Al- szervezeti Világszövetség kez- ködést és kapcsolatfelvételt, az vélemény alakul ki, amely le
lamok katonai köreinek azért deményezően lépett fel, az SZSZNSZ és az SZVSZ tag- hetóvé teszi a jobb és haté
van különösen nagy szüksége SZVSZ után második Jegjelen- szervezetei között már létre- konyabb együttműködést ezen 
az apartheid rezsimmel törté- tősebb nemzetközi szakszerve- jött a párbeszéd és a kapcsa- a területen. A téma napirend
nő együttműködésre, hogy zeti szövetségnél, a Szabad latok különböző formája. re tűzésének az ad még külö
folytathassa nagyszabású Szakszervezetek Nemzetközi A közeli napokban, június nös jelentőséget, hogy mindez 
fegyverkezési programját. Az Szövetségénél (SZSZNSZ), de 23-30-a között Oslóban kerül a tizenkét évi távolmaradás 
Egyesült ALlamok ugyanis kezdeményezései többnyire vá- sor az SZSZNSZ XIII. vilá�- után, az SZSZNSZ-be vissza
Pretóriából importálja kobalt- lasz nélkül maradtak. Az kongresszusára. A 90 ország tért AFL-CIO amerikai szak
szükségletének 98, platina- SZSZNSZ mindmáig elképzel- 130 tagszervezetéből álló. 80 szervezet tiltakozása ellenére 
szükségletének 80, ipari gyé- hetetlennek tartotta - saját millió fős szervezet végrehaj- történt. 

Vasúttörténeti 

előadás 

A nagykanizsai Kodály Zol
tán Művelődési Ház vasúttör
téneti klubjának tagjai részé
re diavetítéssel egybekötött 
előadást tartott A magyar vas
utak a második világháború
ban címmel Lovas Gyula vas
úttörténész. Az előadó a mll
sor után magnófelvételt ké
szített a megjelent nyugdí
jas vasutasok visszaemléke
zéseiről. 
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A PINCÉBEN VAN, A CSAPBAN NINCS 

Holtvágányon a fűzfői 
• , / 

IVOVIZ 

Pontosan érkezünk Bala
tonfűzföre. Bár ez a vonat me
betrend szerint csak idáig köz
lekedik, az utasok javarésze 
továbbra is nyugodtan üldö
gél. Vajon hová akarnak el
jutni? 

- Naponta két pár személy
vonat közlekedik Fűzfő és a 
Nitrokémia között a négy ki
lométeres vontatóvágányon -
ad választ Nagy Bertalan, ál
lomásfőnök. - Ezeket a me
neteket a gyár finanszírozza, 
kizárólag az ő dolgozóikat fu
varozzuk. Egyébként állomá
sunk fő ügyfele is a vegyi 
üzem, tömegesen rakják ko
csikba az általuk előállított 
Nitrocell nevű szigetelőanya
got. Rajtuk kívül a Kohászati 
Alapanyagellátó és a MÉH ra
kodik. Havonta mintegy 50-90 
kocsit sorozunk vonatba. 

- .c.xportföladás is van? 
- o.l.cerencsére nincs vagy 

nagyon ritkán. Ezt azért mon
dom, mert mint állomásfőnök, 
az egyéb, így az árupénztáro
si teendőket is magam végzem. 
Az exportügyek intézése már 
sok lenne. A berakásokkal meg 
már így is gond van. Kicsi a 

rakodóterület, amelyet még 
tovább szűkít az Épület- és 
Hídfenntartók részére tavaly 
ősszel kirámolt két vagon ka
vics. Emiatt a Nitrokémia és 
a J'4ÉH képtelen egyidejűleg 
rakodni. Már reklamáltam az 
üzemfőnökségen, azt válaszol
ták, hogy a kavics folyama
tosan kerül beépítésre, le
gyünk türelemmel. 

Problémák mutatkoznak a 
kocsiellátásban is. Ha ócska
vasnak igényelnek hat kocsit, 
biztos, hogy csak kettőt kap
nak. Ez némileg ellentmond a 
hangzatos reklámoknak, ame
lyek a fuvaroztatókat akarják 
megnyerni a vasútnak. 

- Személyszállítást illetően 
főleg a Nitrokémia dolgozói 
jöhetnek számításba - foly
tatja a főnök. Ilyenkor, sze
zonban aztán megérkeznek az 
üdülővendégek. Nyáron ezek 
száma is jel·entős. Csak akkor 
jövünk zavarba, ha közülük 
valaki vizet kér, mert ivóvi
zünk már két éve nincs. 

Az állomásfőnök pap1rt terít 
az asztalra, rajta a KŐJÁL 
véleményezése. A magas só-, 
szulfát- és nitráttartalom miatt 
a víz ivásra alkalmatlan. 

A múltkor egyik vezetőnk
nek felvetettem a problémát. 

- Maga tud itt vizet fa-
kasztani? - kérdezte. . 

- Nem - feleltem. 
- Nahát, én sem. 
- Száz méterre van tőlünk 

egy üdülő, ott két nap alatt 
kutat fúrtak, jó minőségű ivó
vízzel. Még csak fakasztani 
sem kellett. 

- f:n a szak3zervezetnél is 
szóvá tettem ezt a problémát 
- mondja Haba Péter szolgá
lattevő. - Ajánlották, hogy 
adnak szifont, meg patront. 
Ez rendben is volna, de rossz 
vízből nem lehet jó szódát csi
nálni. 

Itt fönt nincs víz, lent a 
pincében viszont térdig ér. 
Egyik állomásellenőrzés előtt 
hamar befalazták a pinceab
lakot, nehogy valaki benéz
zen . . . Amíg valami érdem
leges történik, addig Füzfőn 
választhatnak. Vagy isznak a 
kútnak nevezett gödörből vagy 
marmonkannával hordják a 
vizet valamelyik háztól. Vég
leges megoldásnak egyik sem 
elfogadható. 

Gerecsei Zoltán 

Ünnepélyes külsőségek között 

Úttörővasutas-avatás Hűvösvölgyben 
Az úttörővasút mindig for

galmas hűvösvölgyi végállo
másán június 11-én délután, a 
szokottnál is jóval több fel
nőtt és gyermek gyűlt össze. 
Ezen a napon tartották ugyan
is az 1982-83. tanévben úttö
rővasutas és postás tanfolya
mot végzett pajtások szokásos 
avatását. Ezt a minden évben 
visszatérő eseményt kihasz
nálva a gyermekintézmény 
vezetősége meghívta azokat a 
hőskorban szolgálatot teljesí
tő „pajtásokat", akik között 
már nagymama, sőt nagypa
pa is akad bőven. 

Sásdi Zoltán, a Széchenyi
hegyi úttörővasút üzemfönök
helyettese szerint az intéz
mény fő sajátosságai közé tar
tozik, hogy a régi pajtások 
legtöbbjének gyermekei is 
szolgálnak ezen a fegyelemre 
nevelő, jellemet formáló kis 
vasúton. 

Az ünnepség a hagyomá

Ezt követően a régi pajtások Lotz Árpád befejezésül 
közül Kovács Attila, az Alla- eredményes szolgálatokat, sok 
mi Hangversenyzenekar mű- élményt kívánt a legifjabb 
vésze, az úttörőzenekar kar- vasutasoknak. 
nagya szólt a legifjabb pajtá- Az ünnepi aktusok után az sokhoz, idézve az intézmény úttörővasutas Zenekar térze
történelmét, pozitív nevelő ha- nével, a kultúrcsoport tagjai 
tását. népi tánccal, a modellezők egy 

Végül Lotz Árpád, a buda- működő terepasztallal szóra
pesti vasútigazgatóság keres- koztatták a részvevőket. A 
kedelmi és szállítási osztályá- legnagyobb élményt talán 
nak vezetője, az egyik legidő- mégis az idősebbek találkozá
sebb úttörővasutas-nemzedék sai jelentették, akik ez alka
tagja mondott ünnepi beszé- lommal két-három évtized 
det. Az osztályvezető elsőként távlatából elevenítették fel él
gratulált a tanfolyamot vég- ményeiket. Herczeg Miklós az 
zett pajtások tanulmányi si- Úttörővasút vontatási üz�m-

egységének vezetője például keréhez, majd hangsúlyozta, elmondta: édesapja, az egy-hogy ez a külön tanulás és a kori pályamunkás adta át a 
szolgálatok!kal Jaro többlet- csákányt Bebrits Lajos közle
megterhelés áldozatot jelent. kedés- és postaügyi miniszter
de tapasztalatból tudja: ezzel nek, hogy megejtse az első 
a munkával jálró élmények vágást, s utána megkezdődött 
szórakozások kárpótolnak a az építési munka. 
fáradozásért. (séra) 

nyoknak megfelelően jelentés--:---------------------------
adással kezdődött, majd a tan
folyamot végzettek elmondták 
a fogadalom szövegét. Ezután 
Tőkés Réka a kezdők nevé
ben megköszönte tanáraik fá
radozását, ígérve, hogy a ta
nultakat legjobb tudásuk sze
rint kamatoztatják az elkö
vetkezendő négy esztendőben. 
Máthé Szilvia ugyancsak az új 
pajtások nevében búcsúzott a 
.,leszerelőktől". A nyolcadik 

' osztályosok nevében pedig 
Kindl Ágnes, aki ősztől a 
Mechwart András szakközép
iskola vasútforgalmi tagozatán 
folytatja majd tanu1mánya-it, 
köszönt el. 

Pilis-Albertirsa között 

Nagyszabá,sú pályarekonstrukció 

A Budapest-Cegléd közötti 
vasútvonal legrosszabb pálya
szakasza Pilis-Albertirsa kö
zött található. 1951-ben újítot
tá,k fel utoljára. Az eltelt 
harminckélt esztendő alatt a 
talpfák nagy része elkorhadt, 
s a sínek is alaposan megkop
tak. 

A budapesti vasútigazgató
ság pályafenntartási szakszol-

gálata június 15-én megkezd
te a pályaszakasz teljes re
konstrukcióját. Az elkorhadt 
talpfák helyett betonaljakat 
raknak le és a régi, 48 kilo
grammos síneket 54,5 kilo
grammosra cserélik. 1984-ben 
.megkezdik Pilis, majd Albert
irsa átmenő vágányainak re
konstrukcióját is. 

- s -

BONYODALMASABB ÜGYINTÉZÉS, BESIERIÉS/ GONDOK 

Üdülővezetők kesernyés nyara 
Napfény, víz, árnyas hegyek. Itt a pihenésre, 

kikapcsolódásra csábító nyár. A szabadságolások 

ideje. Megkezdődött az üdülési főszezon. Akik be

utalót kaptak, izgatottan latolgatják, hogy vajon 

milyen lesz az idő és az üdülő, ahol a két hetet 

töltik majd. Június 8-án háztűznézoöe indultunk 

néhány Balaton-parti vasutasüdülőbe, hogy a 

vendégek és vendéglátók közérzetéről érdeklőd

jünk. Villámlátogatásunk tanulságait regisztrálja 

ez a riport. 

Medárd napja van. Az au
tórádióból hallom, ragyogó 
napsütést, 25-30 fok meleget 
jósol mára a meteorológia. 
,,Ha medárdkor esik, negy
ven napig esik" - véli a ne
pi bölcselet. De az ég most 
felhőtlen, izzik a nyár. úticé
lunk első állomása Székesfe
hérvár. A körzeti üzemfőnök
ségen kilencre várnak ben
nünket. Pontosabban útitársa
mat, Pere Józsefet, a vasutas
szakszervezet főkönyvelőjét. 
Néhány hasznos instrukciót 
ad majd az üzemfőnökség és 
a szakszervezeti bizottság kép
viselőinek arról, hogy mire 
kell különösen ügyelni egy 
üdülő üzemeltetése közben. 
Mert a székesfehérvári üzem
főnökség szinte egyik napról 
a másikra ,,üdülőtulajdonos". 
hivatalosabb szóval, üzemelte
tő lett. Kevesen tudják, meny
nyi gonddal-bajjal. felelősség
gel jár ez a megbízatás. Azért 
hát e kis kitérő, hogy az új
donsült gazdákkal találkoz
zunk. 

Utasítások fedezékében 

Hogy az olvasó is értse mi
ről van szó, egy kis magyará
zattal tartozom. A balatonke
nesei és az agárdi vasutas 
üdülőket eddig a budapesti 
igazgatóság üzemeltette köz
megelégedésre. Ebben az év
ben ezt a jogot átruházta a 
körzeti üzemfőnökségre. (Ne 
firtassuk most az okot, hogy 
miért?, a tényeken úgysem 
változtat.) Egyszerre két üdülő 
működitetésének felelőssége 
szakadt hát az üzemfőnökség 
nyaká0a. A gondok körvonalai 
rajzo!ódnak ki Pázmány Sán
dor gazdasági üzemfőnök-he
lyettes irodájában is. Szóba 
kerül az idei költségvetés, a 
gazdálkodás és az üdülőveze
tők önállóságának kérdése. Az 

üzemfőnök-helyettes az írott 
szó híve. Gondosan ügyel ar
ra. hogy mindenben a rendel
kezések. előíráso'.<: sze!lemében 
cselekedjék. A vasúti utasítá
sok biztonságot jelentenek an
nak, aki betűje szerint dolgo
zik, intézkedik. Csakhogy a 
MA V termelési viszonylataira 
érvényes előírásokat változta
tás nélkül átültetni a teljesen 
más jellegű moz.si:almi terület
re - az üdültetési, vagy sport
tevékenységre - előbb-utóbb 
bonyodalmakiat okoz. 

-;- Én ezentúl az üdülő ré
szére még szalvétát sem vásá
rolhatok - kesereg Nagy Fe
renc, a bal.atonkenesei üdülő 
gondnoka. - A beszerzés is -
kivéve az élelmezést - az 
üzemfőnökség hatáskörébe tar
tozik. Leadjuk a megrende
lést. és az igényeket a vasúti 
szertár teljesíti majd, ha tud
ja. Most még háromezer szal
vétám van. Néhány hét múlva 
�lfogy. Ha addig a szertár 
nem szállít, hiányos lesz a te
ríték. Régebben ez nem oko
zott gondot, hiszen elmentem 
a boltba és megvásároltam a 
szükséges árut, a számlát pe
dig beküldtem az igazgatóság
ba. Most egy tányért vagy ka
nal3.t sem vehetek, hiszen a 
vasúti rendtartás szerint 
mindez az anyagszerkezelési 
szolgá!at dolga. 

- Sok a gazda, nehéz még 
eligazodni - jegyzi meg Páz
mány Sán.dor. - Mi az igaz
gatóság felügyelete alá tarto
zunk, a szakszervezet a beuta
lójegyeket intézi. és ellenőriz
heti az üdültetést. tn csak 
írásban fogadok el minden ké
rést, utasítást. Az igazgatóság
tól és a szakszervezettől is. A 
szó elszáll, nekem pedig felel
nem kell mindenért. 

Hősugánók és csónakok 

Hallgatagon ülünk a kocsi
ban, Ba:atonkenesére igyek
szünk. Nagy Ferenc gondnok 
szinte csak magának mondja: 

- Nincs önállóságom, szinte 
egy lépést sem tehetek az 
üzemfőnökség engedélye nél
kül. Régebben én voltam a 
gépkocsivezető, az anyagbe
szerző, a rakodómunkás és a 
gondnok egyszemélyben. 
Mindezért 1500 forint kiegé
szítést kaptam. Most főfoglal
kozású gépkocsi vezetőt küld
tek, az anyagbeszerzésse: pe
dig a szertár foglalkozik. Az 
átszervezés után tehát ugyan
az a munka a duplájábé kerül 
a v3.sútnak. 

Begördülünk az üdülő gon
dozott udvarára. A kapuval 
szemben szökőkutat javít két 
munkás. Az út szélén virágok. 
örökzöld bokrok, beljebb gon
dozott gyepszőnyeg. Két pavi
lonban és öt faházban össze
sen nyolcvanan üdülhetnek itt. 

- Ez az első turnus - ma
gyarázza kísérőm. - Még nem 

férj. Csutorás Márton, a mis
kolci oktatási főnökség dolgo
zója. - A személyzet nagyon 
ked1:es. és az üdülő felszerelt
sége is kielégítő. A gyerekek 
is jól érzik magukat. A jövő
ben talán több közös progra
mot kellene szervezni. 

Az üdülőtől nyolcvan mé
terre kü:ik a Balaton. Az or
szágút túlo!dalán a tó. A ka
pun figyelmeztető tábla: Vi

gyázz a gyerekre! Lesétálunk 
a strandra. Forrón süt a nap, 
a. hosszan nyújtózó stégen fia
talok fekszenek. A stég mel
lett. a nádak között két csónak 
ringatózik a vízen. 

- Hat csónakunk volt -
mondja a gondnok -. de né
gyet selejtezés címén az üzem
főnökség elszállíttatott. A 
hiányt még nem pótolták. pe
dig kedvelt szórakozási eszkö
ze a csónak a felnőtteknek és 
a gyerekeknek. 

A távolban vitorlás siklik a 
vízen. A szemben kékló dom
bo'.wn - mint rézkarc a falon 

rajzolódnak ki a tihanyi 
apátság körvonalai. 

Most még nem késő! 

Látogatásunk következő 
színhelye Bog'.árlelle. Ezt az 
üdülőparadicsomot nem kell 
bemutatni a vasutasoknak. Há
rom első osztályú épületében 
egy turnusban háromszázan 
üdülhetnek, élvezve a pompás 
környezetet. Szinte minden év
ben újabb épületekkel is gaz
dagodik ez a kedvelt komple
xum. Nemrég adták át pél
dául a szórakozásra, művelő
désre kiválóan alkalmas kul
túrtermet, és már épül a szau
na is. Csere Antalné üdülőve
zető-helyettes mégsem teljesen 
elégedett. 

- Január l-től a pécsi igaz
gatóság üzemelteti az üdülőn
ket. Az anyagbeszerzés nálunk 
is bonyodalmakat okoz. Ezen
túl például tisztítószert is csa,k 
a szertártól vételezhetünk. Ré
gebben bárhol beszerezhettük 
a szükséges anyagokat. Most a 
homokozó� feltöltése is gon
dokkal jár. Eddig minden év-
ben telefonon szóltunk a helyi 
Béke tsz-nek, hogy hozzanak 
két teherautó homokot. Más
nap már teljesítették kérésün
ket. Most valamelyik vasúti 
szertár próbál majd intézked-
ni, és elképzelhető, hogy két
száz kilométerről szállítják 
ide. De mikor? Hiszen már 
megkezdődött az üdülési fő
szezon. 

Bonyodlalmas.abb, lassúbb és 
gazdaságtalanabb lett az ügy
intézés, a már jól bevált üze
meltetési, fenntartási mecha
nizmus most akadozik. Erről 
beszélt Bogdándi Zoltánné, a 
balatonfenyvesi v,asutasüdülő 
vezetője is. 

----------�-------------------------------- ------------. kezdődött meg az iskolaszünet, 

- Amióta a szakszervezet a 

MA V kezelésébe adta az üdü
lőket elment a kedvem az 
üdülő szépítgetésétől, csinosí
tásától, mert merev szabál11ok
ba ütközöm. A rendelkezések 
értelmében javítási y,agy fel
újítási munkálatokat csak az 

illetékes épület és hídfenntar
tási főnökség végezhet. A MA V 
közismert kapacitásgondjai 
miatt egy strandlejáró kijaví
tására is hetekig kell várni. 
Külső kivitelezőt, szakembert 
nem vehetek igénybe, pedig 
akkor gyOTsabban és olcsób
ban elvégezhető lenne a mun
ka. Bizonyíték erre a régebbi 
gyakorlat, hiszen sohasem volt 
kivitelezői gondunk. Én dol
goztattam a marcali szövetke
zettel is; belső lambériázást 
végeztek határidóve, betarfva 
az egyéb megállapodást is. 
Három évvel ezelótt pedig két 
maszek festő két hét aLatt fes
tette ki az üdülő szobáit, ki
fogástalan minőségben. Kor
szerűsíteni kellene ezt az új 
szabályozást! 

A balatonfüredi vasutas
üdülőben éppen 'Váltás volt. 
A pihentek elutaztak, az újabb 
beutaltak érkeztek. A vendé
gek még a kipakolás, a fész
kelődés lázában égtek, amikor 
Vidos Ferenc - debreceni ko
csirendező - már az üdülő 
társalgójában téblábolt. Neki 
nincs köze a pakoláshoz. Ez 
az asszony dolga. De úgy lát
szik más házaspároknál is ez 
a szokás, mert negyed óra 
múlva már két budapesti kol
légájával ült az asztalnál. 

- No még egy gádzsó kel
lene - mondta debreceniesen 
Vidos - és ki lenne a parti. 
Akár oszthatnánk is. amíg az 
asszonyok berendezkednek. 

Aztán rövidesen a negyedik 
,.gádzsó" - egy forgalmista 
személyében - is előkerült, 
de az emeletről szállingóztak 
már az asszonyok is és ebéd 
előtt nem került sor az ulti
partira. A feleségek hívták 
férjeiket Balatont nézni és 
egyáltalán ismerkedni a kör
nyezettel. 

Délután se nagyon tágítot
tak emberüktől, de azok ki
harcolták a pihenőt. Vidos 
végül is előszedte a vadonat
új kártyát és osztott. 

Az asszonyok a mellettük 
levő asztalnál ismerkedtek, te
referéltek. 

Ez ment vacsoraidőig. Utá
na tv-nézés, de csak a nejek-

nek, mert a férjeket nem ér
dekelte a műsor, ők fent, Vido
sék szobájában osztották to
vább a lapot. 

Másnap a strandon is ezt 
csinálták. Jószerint még a víz-

ni alvást áldozhatták fel a 
férfiak a szenvedélyüknek. 

No de, amikor legjobban 
ment a játék. jöttek az asz
szonyok és nem volt „piros 
ász, oszt, nem oszt". 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Az elfogott piros ulti 

be is alig mártóztak: csak a 
kártya, az ulti. 

- No ebből most már elég 
volt! - lázongtak a harma
dik napon az asszonyok és 
robbantották a partit. A kár
tyásoknak közös hajókirándu
láson, meg egyéb programo
kon kellett részt venniük, aho
vá persze olyan kényszeredet
ten vánszorogtak, mint kecs
ke a vásárra. Mert van-e an
nál nagyobb élmény, gyönyö
rűség, ha valakinek elfogják a 
piros ultiját? 

Valamit tenni kellett. De 
mit? Végül is az asszonyok
nak igazuk volt. Az üdülés 
nemcsak kártyázásból áll. És 
még azon sem lehet csodálkoz
ni, ha egy-egy este táncolni, 
mulatni szeretnének. 

Ilyen formán úgy látszott, 
hogy az ultipartinak befelleg
zett. s legfeljebb az ebéd utá-

Vég.ül is Vidos fundálta ki. 
hogy a csendespihenő alatt 
séltáljanak el Zsiga bácsi pin
céjéhez akinek termelői 
borkimérése van a Tamás-he
gyen - és vacsoráig az asz
szonyok bottal üthetik a nyo
mukat. 

így is történt. Csakhogy az 
asszonyok sem estek ám a fe
jükre. Másnap délután már 
biztos nyomon indultak a Ta
más-hegyre, ahol Zsiga bácsi 
árnyas kertjében úgy röpköd
tek a kártyások bemondásai, 
mint a rigók az öreg diófán. 

- Negyvenszáz ulti! 
- Ha, ha, ha! - nevetett 

Kerekes -, van ennél ele
gánsabb is elvtikém ... 

- No akkor nyöszörögd 
ki . .. 

- Például a betli. 
- Sima? 

- Piros! 
- Akkor ulti - ragyogott 

az arca Vidosnak -. méghoz
zá ez is piros! Ha meg tudtok 
fogni, akkor megeszem a ka
lapom - heherészett Vidos. 

- Akkor már eheted is -
lépett elő a pince mögül a fe
lesége, ahonnan már egy ide
je lesték a ká,rtyásokat. 

Vidos kezéből kihulltak a 
lapok és a többiek is olyan 
megszeppent arcot vágtak. 
mint a csínytevésen kapott 
gyerekek. 

- Nincs igazság! - bődült 
el Vidos. - Soha az életben 
még ilyen biztos piros ulti 
nem volt a kezemben ... 

- És soha még ilyen fur
fangosan nem csíptek volna el 
piros ultit, mint most - ke
sergett a forgalmista is, de 
nem volt pardon. 

Az asszonyok leseperték az 
asztalról a kártyát és bort 
rendeltek, de amikor egy ki
csit bepityókáztak, megenged
ték, hogy vacsoráig négy par
tit még lejátszhatnak a zsu
gások. A következő napokon 
pedig csak este - ha éppen 
nem volt valami program -
forgathatták a férjek dZ ör
dög bibliáját, mert végtére is 
üdülni jöttek, élvezni a nap
fényt, a Balatont, a könnyű 
sétákat és ezt be kellett látni 
a férjemuraméknak is ... 

Dávid József 

ezért csak ötvenkét vendégünk 
van. Valamikor felvonulási 
épületek voltak itt. Az üdül
tetés 1964-ben kezdődött. f:n 
hét éve vagyok gondnok. 

Körülnézünk az épületek
ben. Mindenütt rend és tiszta
ság fogad. Az ebédlőben már 
terítettek. Néhány perc múlva 
tizenkét óra. A fal mellett, egy 
koc:{ás terítővel letakart asz
talon zöld borítású vendég
könyv. Belelapozok és elolva
som az idei első bejegyzést: 

- ,,Tisztelettel megköszö-
nöm az ittlétünk alkalmával 
tanúsított figyelmességet, a 
gondnok és a konyhai dolgo
zók udvariasságát . . .  " Aláírás: 
Bodor József. 

Betekintünk a pavilonokba 
is. !zlésesen berendezett szo
bák, társalgók. Minden szobá
hoz kempingágy is tartozik. A 
faházak berendezése is ízléses, 
tetszetős. A kézmosó és a hű
tőszekrény sem hiányzik. 

- Csak a villanymelegítők 
- jegyzi meg Nagy Ferenc. -
Ha hűvösebbre fordul az idő. 
a faházakba fűteni keLl. A sze
relők azonban egy hónapja 
összeszedték valamen.nyit és 
elvitték karbantartásra. Az.óta 
sem láttam őket. 

- Hogy érzik itt magukat? 
- kérdezem az egyik fiatal 
há:ziaspárt. 

- Csak egyetlen panaszunk 
van: holnapután utaznunk kell 
haza - válaszol mosolyogva a 

Mégpedig gyorsan, mielőtt 
egy rendkívüli műszaki hiba 
vagy egyéb beszerzési gond 
meg nem keseríti az üdülők 
életét. Mert most még nem 
késő. Közfeltűnést keltő intéz
kedés ll'lélkül orvosolni lehet a 
MA V hatáskörébe tartozó üze
meltetés és fenntia-rtás gyer
mekbetegségeit! A sportlétesít
mények és művelődési intéz
mények házatáján is hasonló 
gondok vannaik. A szakembe
rek, az üdülő- és sportvezetők 
ismerik a diagnózist. A gyó
gyítás a viasút Hletékeseire 
vár! 

Kaszala Sándor 
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Mi a vörös revízió? 

Energiatakarékosság a záhonyi üzemigazgatóságon 

A záhonyi üzemigazgatóság elmúlt évi szállítási 
feladatainak teljesítéséhez felhasznált energiaköltsé
gek meghaladták a 182 millió forintot, tehát az összes 
felmerült szállítási költség között az egyik legmaga
sabb összeget éppen az energiaráfordítások tették ki. 
Nem közömbös tehát, hogyan bánnak az energiával 
Közép-Európa legnagyobb „szárazföldi kikötőjében". 
A záhonyi munkáskollektíva becsületére legyen mond
va : 1 982-ben 1 1  millió forintnál is több értékű ener
giát takarítottak meg, ami az előző évinek több mint 
kétszerese. Kétségtelen, hogy a megtakarított költsé
gek ilyen mértékű növekedésében az energiahordozók 
árának emelkedése is szerepett játszott. Tény azonban, 
hogy a szervezési és takarékossági intézkedések kö
vetkezetes betartásában és betartatásában kell keresni 
a siker kulcsát. 

Tavaly az üzem igazgatóság 
területén, az energia takarékos
ságban elért eredan€nyek alap
ján mintegy 2,1 millió foriint 
prémiumot !; 7.'!'tte:r. '.{i a szak
szolgálatok érd�kelt dolgozói
nak. EbböJ az össz.egbÖl a leg
többet a vontatá.si dolgozók 
kapták, hiszen a i e�nagyob!:J 
meg,takarílást ök ér t,ék el. 

Sajátos kezdeményezés 

Bécsi Gábor vontatási fö
nökhelyettes.sel és Sárosi 
Lászió szb-ti tkárraJ arról be
szélgettünk, hogy a takaréirns
s�i eredll11ények mögött mi
lyen - má.shol is alkalmaz
ható - munkamódszerek, agi
táció és propaganda húzódik 
meg. 

Az szb�titkár, aki negyed-
százada szdlgáUja a vasuta,t, 21 
évet a ve.zérálJ.áson töltött. Né
hány évig gőzmowonyon szol
gált, majd a dízelre és vil
lanyunozdonyra is 1etette a 
szakvizsgálkat. 

- Annyit már az elején 
szögezw,nk le : igaz, hogy mint 
legnagyobb üzemanyag, i lletve 
energiafelhasználó a vontatá.si 
üzemegység takarította meg a 
legtöbb energiát, ehhez azon
ban a dolgozók, a vezetők és 
a szakszervezeti aktivisták leg
jobb hozzáállása is kevés lea 
volna, ha az üzemigazgatóság 
vezetői és szakszolgálatai to
vábbá a szakszervezeti bizott
ság nem segítették volna tö
rekvéseinket - ke.zldte a be
szélgetést Sárosi Lás71ló. - Hi
szen a jelző előtti feltartások 
csökke,nté.sét, a szakmai kép
zés s:zJínvonalának fokozását, a 
szerveZJélsi és teahnológjai in
tézkedéseket, s egyáltalán a 
takarékosságnak kedivező mun
kahelyi szemlléletet, a célirá
nyos agHácíót csak közösen 
érhettük el. S bár az ere-d'mé
nyek kétségbeivonhatat1anok. 
el bizakodásra nem lelhet 
okunk. 

A mozdonyok üz.emkészsé
gére jelentősen kifrlattó té1i
tavas:z.i felkés:zJüilésekre nagy 
figyelmet fordíitanak Zálhony
ban. Ezt a munkát össze,kap
csolták eg11 sajátos kezdemé
n11ezé�, az úg-i,nevezett vö
rös revízióval. Az szb-titkár 
elmondása szerint ez azt je
lenti, hogy a mozdonyszemély
zet forgalO!lllmentes időben, 
álltalában a szolgálat letelte 
után, a vontatási telepr.e be
állított gé'pen nagy karibantar
tást, tisztítást végez, ami felér 
egy ellenörző javíitással is. 
Mindezrt társadalmi munkában 
a vontatási szerelőkkel. együtt
működve teszik. 

- Az energiatakarékosságot 
is eredanényez.ö kal"bantartá
son, tisztíitáson túl, az ered
mén11einket közvetve elősegítő 
egyéb el6n11ei is voUak, metve 

· vannak a voros revíziónak. 
l.gy például a szemelyzet job
ban meg.ismerte az átlta'la ke
zelt mozdonyt, a technológiai 
fegyelem szigorú betar'tása 
mellett nyugodtan eilrvégezheit
te a felmerült' tisztítási műve
leteket. Nem rohantak, ha in
dult a vona1juk, mint az a 
szolgálatátadások idején má
sutt szinte mindennapos. A 
legnagyobb erecl'lnénynek, 6 t.a
lán túlzás nélkül is mondlha
tom : a termelést segítő agitá
cióink silkerének mégis azt 
tartom, hog11 sikerült a ,,ma
gamnak csinálom" szemlél.etet 
kialakítani a mozdonyszemély
zet tagjaiban. Ennek tulajdo
nítható, hogy nálunk csak el
vétve akad szolgálatképtelen
ség, s a mozdonyok üzem.kész
sége is kedvezőbb az országos 
átlagnál. S ha mindehhez azt 
is hozzáves:zem, hogy a záho-

nyi vontatási dolgozók munka
körülményei soká•ig nem vol
tak irigylésre méltóak, akkor 
az eredmények erkölcsi súlya 
még nagyobb - egészít ki Sá
rosi László. 

Közös összefogással 

A vontatási szocialista bri
gádok között is megértésre ta
lált a vörös revízió jelentősé
ge. Az Egyetértés szocialista 
brigád például, nevéhez méltó
an, köz.ö; összefogással, társa
dalmi munkában tisztította a 
tagjai által kezelt két dízel
mozdonyt. s példájuk követök
re tafráH. 

- üzeman1JC,got, energiát 
csak akkor lehet mt11takaríta
ni, ha a lehető legoptimálisab
ban, karbantartott á llapotban 
üzemelnek a mozdon11ok 
veszi át a szót Bécsi Gábor. -
Alló, hibás gépekkel nem le
het olajat, gázolajat megtaka
rítani! Sokan azt gondolják, 
hogy ha csökken a vasút szál
Htási teljesítménye, a megtaka
rítás lelhetösége is zsugorodiik. 
Ha egyik oildalról nézz.,ü.k a 
kérdést, valöban fennáll egy 
ilyen optikai csalódás itt Zá
honyban is, azonban a keve
sebb munkát is lehet szerve
zettebben, ésszerűbben végez
ni. Mi csak dízelmozdonyokat 
üzemeltebünk, s a le.,cttöbbnél 
betartottuk a köZlI}Ontilag elő.
írt technológiát. Nevezetesen 
azt, hogy az M 62-es mozdo
nyok ala1pjáraitát a percenkénti 
400-ról 330 fordullatra ooök
kentet1iük. Sót toválblbi lelhető
ség,et látunk az energiaitakaré
kosságra, a csökkentett alap
járatú gépek körének bóví<tése 
által is. 

Mint megtru.dtam, Záihony
ban a köz.ismert hitelesített 
méröpálcáival, klövetkezetesen 
ellenőrzik az üzemanyag-fo
gyasztást. Sokan túl kezdetle
g.esnek ítélték meg ezt a mé
rési módszert, s imdokkén t aZtt 
hozták fel, hogy pályaívben, 
vagy .nem kellően szintezett 
pályán a mért adatok nem ad
nak való.s ké!Ret a fogyasztás 
méresélhez. :eppen ezért a két 
mérölélcen leolvasott mennyi
ség középértékével számolnak, 
s ezt beszélgetö partnereim 
nem tartják záhonyi „spanyol
viasznak". 

Itt említem meg, hogy « zá
hony,i tapasmalatok szerint a 
sokak által klezdetleges.nek 1ar -
tott fogyasztásmérések adatai 
és a ténylleges fogyatsztás kö
rott alig két ( !) százai.ék az el
térés. A ki,ugró, az átlagtól el
térő adatok €6€-tén, a megbíz
hatóbb mérés érdekében. s�ük
ség szerint kaililbrálták a mé
rőléceket. 

Engedélyre vár! 
- V.alló igaz, hogy nem a 

legkorszerűbb eljárás - m ond
ja az szb-titkár. - Biztooan 
jobb lenne a rendszerbe be
épített szárnlálóberende.zés, de 
a jelenlegi gazdasági helyzet
ben, a kö1t.ségg.azdáJkodás szi
gorodás.a kö2'Jben erre rövid 
időn bel,ül aliglha lesz lehető
ség. S egyébként is kitelik a 
mozxlony;vezetők idejéből, h0igy 
a mérópálca revén ellenőriz
zék a fogyasztást. Az aztán 
már a mozdonyszemélyzet lel
kiismeretes hozzáállásán, meg 
a helyesen alkalmazott anyagi 
ösztönzésen múlik. hogy ha 
egy M 62-es 500 liter helyett 
70 liter gá-zolajat „ivott", je
lezzék. S itt vain szerepe a 
szakszervezetnek, a bizalmiak 
meggyőz.ö munkájának, hogy a 
mou:lony,vei,etók közötti helyes 
sz.erruélet kialwtásáivaiJ elér-

jék : a túlfogyasztó gépek ve
zetői szóljanak a szerelőknek! 

A záhonyiak objektív elő
nyeit sem szabad elhalga tni. 
Az üzemigazgatóság területe 
nem nagy, Ahhoz, hog_\· ezen 
a kis területen megtakarítást 
lehess.en elérni, elkeril'lhetet
Jen volt a szak.szolgálatok 
együttműködése. Olyan ese-
tekre gondolunk amikor az 
elegyfeldolgozási technológia 
és a vágányutak várható állí
tásának ismeretében a forga_ 
lomtól rádión szóltak a moz
donyvezetöknek : állj le egy 
órára, mert csak később kapsz 
jelzőt. Kivétel persze itt is 
volt, s van. Különösen a kri
tikus pontokon, mint például 
Komoróban. Itt eliég gyakori, 
hogy azért!: fogják meg a sze
relvényt. mert Fényesilitke nem 
fogadja. Ilyenkor csak annyit 
közölnek rádión : engedélyre 
vár! De hogv meddig. azt nem 
tudhatják. Az stb-titkár egye
nesen t örölné a vasút szótárá
ból az engedélyre vár közlést. 
s helyette azt vezetné be. hogv 
ennyi és ennyi időre állítsa le 
a gépet. 

Vontatási sz.emszöglből az 
akkumulátorok állapotát. a 
fékren<lszer tömörségét. a kül
ső hőmérsékletei és egyéb té
nyezőket is mérlegelni kell. 
Szerencsére Zálhonyban az ak
kumulátorok állapota. feltöl
tött.sége egyre több lehetöséget 
ad az Hyen apró. de a sok ki
csi sokra megy elven megva
lósítható energiatakarékossági 
módszerekre. 

- Meggyőződésem, ha van 
a mozdonyvezetőnek vonalis
merete, és tud utazni, akkor a 
helyes vezetési módszerekben 
is van takarékossági lehetőség. 
Nem tudom elfogadni mások 
véleményét. amikor azt mond
ják:  könnyű a záhony,iaknak, 
mer,t laza üzemanyagnormát 
kaptak. Egyáltalán nem : söt ! 
Nekünk is van olyan ,normán'.-<, 
amit csak nehezen lehet telje
síteni. Ezért van az, hogy 
mozdonyvezetőinket vala
mennyi területen forgatjuk. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
a zálhonyi üzemigazgatóságon a 
százelegy,tonnára von a tkozta
tott fajlagos üzemanyag-fo
gyasztás az utób'bi két évben 
15  százalékkal csökkent. Mind
ez a műszaki. technológiai, 
szervezési intézkedések mel
le'tt azt is mutatja, hogy Zá
honyban az energiatakarékos
sági prémiumot nem fizetés
kiegészítésként, hanem az 
egyénileg elért megtakarítások 
alél!Pján osztják el, tehát van 
ösztönző hatásuk. Sárosi 
László ehhez a következőket 
mon<lita kiegészítésként : 

A végzett munka 

a dillerenciálás alapja 

- Előfordult. hogy az idö
sebbek sérelmezték, ha a fia
talabb is annyi takarékossági 
prémiumot ka,pott. Nehezen, de 
sikerült megértetni : a kor egy 
áLlapot, s irreális, egyoldalú 
dol.og lenne a takarékossági 
ösztönzőket ennek alapján el
osztani. Ebben is - mint az 
élet más területén is - csak a 
végzett munka, az elért ered
mény lehet a differenciálás 
alapja. Sokszor elhangzik :  a 
vontatási utazó biza1miaknak 
nagy szájuk van. ami olykor 
igaz is. De am1•kor összehívtuk 
a takarekosságban érdekelte
ket, s kerestük az ered'ménye
se'b'b m ódsrereket, ők ugyan
úgy kiálltak az emberek elé, 
mint a vezetők, amikor a pré-
miumdifferenciálást kellett 
indokolni. Mert az nálunk 
rendszeres. hogy a bizalmival 
egyetértésben - vagy javasla
tára - az egyéni m�takarí
bás ará,nyáil>an végzett diffe
renoiáláson túl - a gépek 
t'isztítási fogyatékosságai vagy 
tárgyi baleset esetén csökkent
jük a .prémiumot. 

1!:rdemes elmondani, hogy a 
záhonyiak 1981 elején még 
nem füzettek takarékossági pré
miumot, mert megtakarításuk 
nem vo1t. Eredményeiket kö
vetkezetes munkával ért-ék el. 
Azt azonban ök is látják, hogy 
még sok kihasználatlan tarta
lék van az üzemanyag-takaré
kosságban. 

Orosz Károly 

-

A VESZPRÉMI VONTATÁSNÁL 

Minden szombaton dolgozik 
egy öttagú szerelőbrigád 

A közelmúltban egy szabad 
szombaton reggel csatlakozás
ra vártam Veszprémben. Gon
doltam körülnézek a vontatási 
üzemegységnél, Kíváncsi vol
tam :  milyen az élet a hét vé
gén? A síneken átballagva 
egy-két munkást láttam csak 
a műhely és a mozdonyok kö
rül. 

- A műszaki üzemfönök
helyettest keresem - mon
dom. 

- Bent van az irodájában, 
vagy valahol itt a környéken 
- igazít útba az egyik ove
raillos szerelő. 

Kismihók Róbert, a vonta
tási üzemegység vezetője mo
solyogva fogad : 

- Nem, mi nem dolgozunk 
ma - mondja. - Megszoktuk, 
hogy minden szombaton reg
gel benézünk. Ha valami sür
gös munka van, akkor intéz
kedünk. Amennyiben nincs, 
nyugodtan megyünk pihenni. 
A vezetö mérnök az elöbb 
ment haza . . .  

- Szombaton is dolgoznak 
a műhelyben ? 

- A szabad szombat bei•e
zetése óta, önként jelentke
zőkből, minden szombaton dol
!Jozik itt e!Jy, öt-hat különbö
ző szakma képviselőiből össze
álló brigád - folytatja Kis
mihók Róbert. - Az .apróbb 
szerelési munkák mellett a 
soros javítási feladatokat is 
elvégzik. 

G 

HoU Nándor, művezetö ka
lauzolásával kimegyünk a 
munkaterületre. Közben el
mondja, hogy a szombati mű
szak reggel 7 órától negyed 
négyig tart. Utána, mint más
kor. amikor nincs műszak, 
csak egy szerelö tart ügyele
tet. Molnár György villanysze
relöt a szabad ég alatt álló 
egyik mozdonynál szólítjuk 
meg. 

- Mit javított ?  - kérde
zem. 

- Most jött be az M 47 
2044-es számú mozdony, a 
homlokfényszóróját tettem 
rendbe. Amennyiben nincs ez 
a műszak, a javítás hétfőre 
maradt volna. 

- Megéri ez a szabad szom
baton végzett munka? - fag
gatom tovább. 

- Ahogy vesszük. Ha szom
baton dolgozunk, helyette hét 
közben kapunk pihenöt. Ek
kor el tudjuk intézni ügyes
bajos dolgainkat a városban 
és a hivatalokban. 

- Nekem mindegy - véle
kedik Zsida Gyula, ak.i állan
dó fordás. 

Kovács Pál lakatos vélemé
nye a következő: 

- Nekem nem gond ez a 
szabad szombaton végzett 
munka. Jól jön helyette a 
pihenőnap hét közben i.s . . .  -
Kicsit gondolkodik és átvált : 
- . . .  azért mégis jobb lenne 
ha kifizetnék . . .  

Arki József csoportvezető 
már keményebben fogalmaz: 

- Ez a munka önkéntes! 
Ennek el lenére nagyon sűrűn 
ránk kerül a sor, mert csak 
mi régiek, 10-en 15-en vállal
juk. A vasútnak mennie kell! 
Sajnos ezt nem érzi minden
ki egyformán . . . Ezért jobb 
lenne, ha a végzett munka 

megváltását illetöen választ
hatna a dolgozó. Aki pénzbe 
akarná annak fizetnék ki, aki 
a szabadnapot igényU, annak 
azt adnák ki! Egyébként a ré
gi emberek nincsenek megbe
csülve. A fizetésemelésnél di
vatos az egyenlősdi . . .  Gon
dolják, mi már úgysem me
gyünk el. 

A többiek felbátorodva, jó
váhagyólag bólogatnak. 

Ez a csoport ezen a szomba
ti napon várhatóan 8-10 moz
dony kisebb-nagyobb javítását 
végzi el. Ha ők nem dolgozná
nak, több vontatójármű javí
tására csak hétfön kerülne 
sor. 

Néhány nappal később te
lefonon beszéltem Téli János
sal, a veszprémi körzeti üzem
fönökség szakszervezeti bizott
ságának titkárával. Amikor 
elmondtam a tapasztalataimat, 
tömören így válszolt: 

- Igazuk van a szerelök
nek . . .  

Sz. Jakab István 

)" ) akarhat l 
Dél-Dunántúlon járt a jászkiséri gé pláne 

Pa,rádés felvonulás. Nagy
kainizsa irányából nyolc sár
gára festett gépmonstrum ér
kezik, lassan, egymástól alig 
száz méterre. szinte sugallva 
azt a hatalmas eröt. amelyet 
az emberi elme beléjük szorí
tott. A MÁV Jászkiséri Építö
gép-javító bázisáról érkezett a 
két géplánc, a maga nemében 
a legkorszerűbbek közé tarto
zik hazán.kban. Erröl pillana
tok alatt meggyöz Bálint Pál, 
a nagaykanizsa,i pályafenntar
tási főnö,kség szakaszmérnöke 
is. 

- Három nap a latt végzik 
el a Nagykanizsci.-Murake
resztur közötti 1 1 ,2 kilométe
res vasúti pálya karbantartá
sát. Hagyományos módszerek
kel ötszáz pályamunkás kelle
ne hozzá. ha ugyanilyen rö
vid idő a latt kívánnánk befe
jezni. 

S bizony, ha belegondol az 
emlber, hol van ma ennyi pá
lyaimunkás, feltétlenül csak a 
felmagasztaló jelzőkkel szól
ha-t a ma,gamfajta laikus ezek

Közben a többiek nekiké
szülnek az utolsó kUométer
nek. Juhász Emánuel az elö
kocsiban a fotocellás műszer 
mögött foglal helyet. Németh 
József és Lovács Imre a talán 
még kényesebb feladatot vég
zö kezelö- és műszerfalnál 
marad. 

Figyelem. nagy rutin kell 
ahhoz, hogy ez a 32 vibrációs 
kalapács mindig úgy illesz
kedjen a 60 centiméteres kö
zökbe, hogy a betonaljak ne 
i,érüljenek. Figyelje csak . . .  

Ami,kor feldübörög a gép
monstrum egyszerre süllyed, s 
emelkedik a 32 kalapács. Bi
zony jó, ha egy centiméter 
van köztük és a beton között. 
Azután néhány pillanatig ke
ményen megdolgozza a zuza
lék,követ. s máris három évre 
stabilizálódik ez a pályasza
kasz. És ezzel a módszerrel 
óvatosan araszol elöre. Elől a 
fotocella. amely a milliméte
res beállítások pontosságát biz
tosítja, mert a legkisebb elté
résnél automatikusan kikap-

csol. Mögötttilk már „ tüsténke
dik" az ágyazat-rendezö, 
amely a lehullott zúzobt követ 
. .lapátolja" \'issza és szabá
lyos formát ad az ágyazaitnak. 

- Óránként 600-700 métert 
haladnak előre - magyarázza 
ismét Bálint Pál. - Ha a sí
nek hőfoka eléri a kri.ti-kus 
szintet. ami ezúttal 25 Celsius 
fok, akkor abba kell hagy
nunk. Ezért jobbára éjjel és a 
kora reggeli órákban folyik ez a 
munka, ahogyan a vágányzat 
engedi. Mert feleslegesen a 
vasúti közlekedést nem szabad 
zavarnii. 

Közben a másik géplámc is 
beáll egy ki lométerrel odébb, 
folyamatosan araszolnak a 
már szemmel is látható Mu
rakeresztur felé. Távozóban 
még afféle búcsúként vissza
kiált a jászkiséri pályames
ter : 

- Igyekezzünk, mert csü
törtökön már Barcsról aka
runk indulni Szentlőrinc irá
nyába. 

Győri András 

röl a gépekröl. Persze az em- 1-------------------------

ber így sem maradhat el. sem 
mellőle, sem a kezelöülésböl. 
A hag:i,.·ományos értelemben 
vett pályamunkás ma sem 
mindenütt helvettesíthetö. Itt 
Muraikeresztur · határában is 
közel húsz csákánnyal, markos 
legény.t követelö hatalmas fo
gókka.l felszereLt brigád halad 
a géplánc előtt és mögött. 

- A gépek előtt az utátjá
rókat nekünk kell kibontani. 
majd visszatenni - mondja 
Balogh János, aki tíz eszten
deje pályamunkásként szol
gálja a vasutat. 

- Én csak öt hónapja ér
keztem, de meg lehet ezt a 
munkát szokni - mosolyog 
Orsolya Géza. 

És mivel a géplánc komó
tosan közeleg, befejezik a be
sz-élgetést, nekigyűl1köznek a 
240 kilograimmos betonaljak
nak. Emelik csáikánnyal, ráil-
lesztik a méteres fogót, végül 
egy hóruk.kal kibillen.t ik' a 
testes betont. Azután újabb 
következik. 

- No akkor, mi megyünk 
tovább - s fellépnek a rájuk 
váraikozó autóra. 

Elsőké-nt a Plass& aláverö 
gördül mellénk, Dobri Károly 
pályamester lép le róla. 

- Most Villányból érkez-
tünk, innen Barcs, majd Kör
mend az úticél. Mi egyábként 
Szolnok megyeiek vagyunk, 
pén-tekenként külön gépkocsi 
visz haza bennünket a család
hoz, hétfön pedig már ismét 
a szolgálati helyünkön va
gyunk. 

Értékelték az elöszállítás tapasztalatait 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A napokban a MA V ve
zérigazgatóság kereskedelmi 
szakemberei értékelték az elö
szállítás' hálózati tapasztala
tait. 1983-ban 78 vállalat, ti
zennégy árunemre 3,7 millió 
tonna küldeményre kötött elő
szállítási szerződést. 

Mint ezzel kapcsolatban el
mondták : annak dacára, hogy 
a vasút tavaly 4 millió tonná
val fuvarozott kevesebbet a 
tervezettnél, az elöszállításban 
részvevők 850 ezer tonnával 
adtak fel többet, mint ameny
nyit a megállapodásban vál-

laltak. Ez a növekedés többek 
között azzal magyarázható, 
hogy a MAV kereskedelmi 
szakszolgálatának fuvarozás
szervezői gyakrabban és sze
mélyesen keresték fel a szál
líttatókat. 

A kampány sikerét nagy
mértékben se�itette az is, 
hogy a MA V 19i!O-tól anyagi 
ösztönzőt vezetett be. Az idén 
például egymillió forint jutal
mat osztottak szét a vállalati 
szállításszervezók között. A 
fuvaroztatók ugyanakkor 17,S 
millió forinttal kevesebb szál
lítási költséget fizettek a vas
útnak. 

MÁ V-VOJÁN laná�alcozáa 
az egyÜllmülcödéaről 

A budapesti vasútigazgató
ság területén működő öt Vo
lán vállalat és az igazgatóság 
kereskedelmi- és szállítási osz
tályának vezetői tanácskoztak 
június 7-én az igazgatóságon, 
amelyen jelen volt Tongori 
Imre, vasútigazgató is. A 
résztvevők értékelték az elmúlt 
évi eredményeket és meghatá
rozták a legfontosabb tenniva
lókat. 

Megállapították többek kö-

zött, hogy a munkát nehezítik 
a szúk rakodóterek, és a rak
tárhiány is gondot okoz. Sok 
vasúti kocsit rongálnak meg 
a rakodógépek, mert azok ve
zetőfülkéje alacsonyan van és 
a gépkezelő nem lát bele a 
vagonba. Sajnos a fuvarozta
tók többsége a hét végén nem 
rakodik és a címzettek sem fo
gadják az árut. 

- • -
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Profilváltás után Dunakeszin 
Előre vagy vissza az úton? 

A kocsijavítást fejlesztik 
Szolgálati helyeinken az emberek köztudatáb.an sok'helyen 

még ma is úgy tekintik a munkaverseny rendszerét. mint egy 
konzervatív mivoltában megkövesedett szobrot, amely évente 
egyszer életre kel és áldó kezével elismeréseket oslit. 

Mi sugárzik ebből a megkövesedett szoborból? 

a gyártási tevékenység színvonalára 
A dunakeszi járműjavító fő_ 

kapujához egy parkon keresz
tül, hangulatos lakóépületek, 
családi házak között lehet el
jutni. Mintha nem is üzembe 
igyekezne a látogató, a járdá
nyi „autóutak" újból és újból 
más irányba terelik. Az üzem 
szerény, központi épületét 
megpillantva különösen nehéz 
elképzelni, hogy a MA V jelen
legi személykocsi parkjának 
mintegy kétharmada ennek az 
üzemnek a csarnokaiból került 
ki. 

ban reménykednek, hogy egy
szer sikerül ismét feléleszteni 
az elhalt tevékenységet? 

javítás nem olyan érdekes. 
Másrészt munkavédelmi szem
pontból is előnyösebb, hogy 
például az oldalfalakról a le
mezt nem lángvagóval bont
ják az emberek, hanem egysze
rűen kicserélik az egészet. 
Évente harminc-neg11ven em
bert kellett más munkakörbe 
helyezni, mert a vágásnál ke
letkező ólomgőzök súlyosan 
veszélyeztették az egészségü
ket. 

tudjuk még a szükséges más
fél. kétévente esedékes javítá
so:._,at sem mindig elvégezni. 
Ezért a műszaki osztály segít
ségéve<! kidolgozták a módját, 
hogyan lehetne bizonyos Ko
csiknál a másfél évente ese
dékes javítás idejét még egr 
fél évvel megtoldani. Magát az 
ú,iítás.t korábban beadtuk már. 
de tavaly érett meg a gyü
mölcse. a megtakarítás elérte 
a 42 millió forintot. fgy ,mi 
lettünk az elsők az újítási ver
senyben. 

A gyártásról ma is szívesen 
beszélnek az emberek. Igaz, 
nem is oly régen, az elmúlt 
esztendő nyarán hagyta el az 
utolsó új kocsi Dunakeszit. 

Legfőbb cél 

a tudás átmentése 

- Ez volt a By 20-17-469-es 
számú, másodosztályú kocsi -
mondja Gyepessy Ferenc ter
melési főmérnök -. Akkorra 
már minimálisra csökkent a 
termelésünkben a gyártás ré
szesedése. Pedig volt olyan 
esztendő, amikor 160, sőt 180 
kocsit gyártottunk. 

- Miért szűnt meg a gyár
tás? 

- Nem volt megrendelés. 
Amikor 1951-ben elhatározták, 
hogy a mi üzemünk is gyárt 
majd kocsikat, a MA V-nál alig 
volt személyszállításra alkal
mas vagon. A háborús pusztí
tásokat gyorsan akarták pótol
ni; évről évre nőtt a termelé
sünk, hiszen még így sem tud
tunk eleget gyártani. Nyolcféle 
személykocsitípust és egy 
hálókocsit is gyártottunk. 

Az első típus talán ma már 
sehol sem közlekedik; a fapa
dos változatú, középen fülkés, 
elől és hátul termes kocsi so
káig szállította az utasok tíz
ezreit. A legtöbb a Eh-típusú, 
úgynevezett középfeljárósból 
készült, a belföldi forgalomban 
leginkább ilyenek közleked
nek. A csaknem harminc esz
tendő alatt jelentős termelési, 
szerkesztési tapasztalat gyűlt 
össze, ami megrendelés híján 
most parlagon hever. 

- Azért nem egészen -
csóválja fejét a főmérnök. -
A legfőbb célunknak tekintjük, 
hogy a megszerzett tudást át
mentsük. 

- Dehát megszűnt a sze
mélykocsigyártás. Talán a,b-

A Kecskemét-Bugac-felső 
között közlekedő - elsősorban 
külföldieknek -, szóló gőz
vontatású vonat tervein dolgo
z.ik. Az előmunkálatok foly
nak, egyfajta társulás ez az 
IBUSZ-szal és másokkal. A 
nosztalgiát keltő gőzvontatás a 
keskeny nyomközű vonalon 
megvalósulva, idegenforgalmi 
ajánlás lehet. 

Simonek G11ula betöltötte a 
60. életévét. Az obsitot még 
nem vette át. Ahogy mondani 
szokták: ,.még rátett egy 
évet"! A szegedi igazgatóság 
személyszállítási csoportveze
tóje, életének háromnegyedét 
a végrehajtó munkában töltöt
te. 

- 1942-ben jelentkeztem a 
vasúthoz. Sokan elmondták, 
mert tény, hogy nem volt 
könnyű bejutni. Amikor Pilis
vörösváron fel vettek, a tanu
lást tekintettem legfőbb fel
adatnak. És nem telt el egy év, 

- Ez ma még valóban csak 
remény - mosolyog Gyepessy 
Ferenc -. De ha utána szá
molunk, reálisnak tűnik. Egy 
kocsi 25-30 esztendeig vehet 
részt a forgalomban. Ennyit él, 
utána már nem alkalmas arra, 
hogy biztonságban és főleg ké
nyelmes körülmények között 
szállítsa az utasokat. A nyolc
vanas évek elején csak évi 
hatvan kocsit selejtez ki a 
MAV, de nemsokára, talán 
négy-öt év múlva a mi kocsi
jaink is kiöregszenek, s több
százat selejteznek majd. Ak
kor talán ismét szükség lesz a 
dunakeszi járműjavító gyár
tókapaci tására. 

A beszélgetésből kiderül, a 
gazdasági és a társadalmi ve
zetők nem a kivárás, hanem 
közkeletű kifejezéssel élve, a 
rugalmas alkalmazkodás tak
tikáját alkalmazzák: ha nincs 
gyártás, akkor a javítást fej
lesztik a korábbi tevékenység 
színvonalára. Kétféle javítást 
végeznek. A kocsik másfél-két 
évente, a tmk karbantartási 
ciklus elteltével sorra kerülő 
fővizsgán esnek át. Tizenöt, 
esetleg húsz esztendő eltelté
vel pedig szinte teljesen újjá
építik a kocsikat. 

- Ezt a fajta javítást sike
rült leginkább a gyártáshoz 
közelítenünk - folytatja a 
beszélgetést a főm�rnök. -
Kicseréljük ilyenkor szinte az 

egész kocsit, kezdve a belső be
rendezésektől a külső oldalfa
lakig. Az alvázakat kivéve új
ból „alkotjuk" a kocsikat, s 
beépítjük a korszerűbb eleme
ket. A felszerszámozottságunk 
elsősorban a gyártásra alkal
mas, ezért is kényszerültünk 
arra, hogy a javításba a ko
rábbi gyártási folyamatból 
minél többet beépítsünk. 

Egyszerűbb 

és jóval gyorsabb 

- Az emberek érdeke is ezt 
kívánja - szól közbe Bősz Jó
zsef, a szakszervezeti bizottság 
titkára. - Amikor megtudták, 
hogy nem gyártunk több sze
mélykocsit, bizony sokan jöt
tek hozzám bejelenteni: kive
szik a munkakönyvüket. A 
szándék érthető volt, hiszen 
több évtizedes gyártás után a 

TÚL A HATVANON 

- A tradíció és a munkavé
delmi szempontok mellett gon
dolom a ráfordításokat is 
számba vették. 

- Természetesen - veszi 
vissza a szót a főmérnök. -
Mindenképpen megéri anya_ 
gilag is. A korábbi módszer ke
vesebb anyagot, de rendkívül 
sok munkaórát igényelt, hiszen 
nagyon aprólékos munka. Va
lóban egyszerűbb és gyorsabb 
- és nálunk ez is fontos 
szempont, újból gyártani eze
ket a részeket. Amikor kül
földről jöttek szakemberek 
hozzánk, elcsodálkoztak, hogy 
mi nem pepecselünk ezekkel 
a munkákkal, s elismerően 
szóltak a nemrég nyugdíjba 
ment fejlesztési főmérnök 
módszeréről. 

Elsők 

az újításban 

A dunakeszi járműjavító 
1975 óta nem mondhat magáé
nak fényes kitüntetéseket, 
nagy elismeréseket. A feszített 
terveket a csökkenő létszám és 
a szűkös anyagi források mel
lett nem sikerült teljesíteniük. 
De a képhez tartozik az is, 
hogy az elmúlt esztendőben 
elért eredmények alapján a 
járműjavítók közötti újítási 
versenyben elvitték a pálmát. 
önkéntelenül adódik a kérdés: 
hogyan lehet egy, a profilvál
tás gondjaival küszködő üzem
ben ilyen jó eredményt elérni? 

- A valóságot nem igen 
iükrözii az első helyezés -
mondja a főmérnök. - Az 
újítási tevékenység szerint mi 
inkább a középmezőnybe tar
tozunk. Ismét a kényszer vitt 
minket arra, hogy kidolgoz
zunk valamilyen újítást a ja
vításoknál. Ugyanis évek óta 
kapacitáshiánnyal - ponto
sabban az egyre nyomasztóbb 
munkaerőhiány miatt kihasz
nálaltlan gépi kapacitás gond
jaJi val küszködünk. és nem 

Az üzem gondjai 

nem csökkentek 

Az idén nem lehet megismé
teln,i ezt a jó eredményt, 
mondják kicsi,t pesszimistán a 
szakemberek. De mindenkép
pen azon leszn�. hogy kisebb 
volumenű újításokkal takarít
sanak meg a munka-, az 
anyag- és a bérköiltségekből. 

Az idei évben más babérok
ra pályáznak. Úgy látják, le
hetőség nyílik arra. hogy a ter
vet teljesítsék. s talán túl is 
teljesítsék. A gondok viszont 
nem let,tek kisebbe'rl:. vá!tozat
lan ul létszámhiánnv.al küzd a 
járműjavító. ezért "a feladato
kat csak túlóráv•al és szerző
déses munkaváillalással lehet 
rr,·ajd megoldani. 

- Amikor szb-titkár lettem 
-. mosolyog Bősz József -, 
elhatároztam, hogy minden 
erömmel a túlóra megszünte
tésére törekszem. Persze ilyen 
körülmények között be kellett 
látnom. ez a cél elérhetetlen. 
Különben is az emberek szá
mítanak erre a többlet pénzre. 
De nagy eredménynek tartom, 
hogy évente ,.csak" 80 ezer 
órát dolgoznak nálunk a hiva
talos munkaidőn túl. s ez ta
lán idén sem növekszik. Az 
önkéntes vállalásokat pedig 
a szak5zervezet korlátozza. 

Nagyobb beruházásra. gyö
keres változásra nem számíta
nak a következő években Du
na•keszin . Hiszen cs,ak egy-két 
esztendeje fejeződött be az el
ső nagyobb rekonstrukció. 530 
millió forintért szociális léte
sítmények. munkásszá�ló és ét
kezde. tanműhely és koHégium 
épi1:t. és .az új. 16 ezer négy
zetméteres szerelő csarnok. A 
mostani költségkeretből csak a 
legszükségesebb pót.lásokra és 
az új szerszámokra futja. 

Lakatos Mária 

Életének háromnegyed részét 
a végrehajtó szolgálatnál töltötte 

már menesztettem .a vonatokat 
és adtam a jegyeket. 

Ma hdihetetlennek tűnik, 
hogy volt idő, ami.kor jószán
dékú .,dicsekvésnek" tűnt, 
hogy ki mennyi idő alatt sze
rezte meg összes szakviz..sgáját. 
Bár így lenne ez ma is. Pedig 
abban az időben a 24 124. ké
sőbb a 12/24-es fordulószolgá
lat mellett erőfeszítéssel járt a 
tanulás. 

Köztben megfordult Győrben, 
Vecsésen, .ahol 1945-től forgal
mi szolgálattevőként dolgozott. 
Számára az egy és két vágá
nyú pályák forgalma csak 
mint eltérő lehetőségek jelent
keztek képességeinek kipróbá
lására. Aztán 1949�ben tdszt
képzóre került. Ez az évfolyam 
volt az első, ahol érettségi 
nélkül, háromhónapos felké
szítövel is kerültek be hallga
tók. 

- Kevés szó esik erről az 
időről. Pedig forradalmian új 
volt ez a MAV képzési rend
szerében. Fűtők, lakatosok, se
gédtisztek, váltókezelők, kocsi
rendezők, elómunkások kerül
tek be a tanfolyamra, nők, fér
fiak vegyesen. Noha ilyen még 
nem volt. mégis az eredmé
nyek a lehető legjobbak vol
tak. Ma is büszke vagyok, 

hogy ennek a tanfolyamnak a 
közösségébe tartozhattam. 

Kitüntetéssel végzett. A 
tisztképzőt 1951-ben .az állo
más:főnöki tanfolyam követte, s 
utána Kispest, majd Kiskun
hal.as kövebkezett. 

Halas jelentős forgalmú ál
lomás volt azelőtt is. Simonek 
Gyula tarsolyába vitte azt a 
többletet, melyet a tanfolya
mon összeszedett. A fegyelmet, 
a szorgalmat és a helytállást. 
Az Allami Pincegazdaság, a 
Baromfifeldolgozó Vállalat, a 
Téglagyár. az Allami Gazdasá
gok napról napra újabb fuvar
igénnyel jelentkeztek. A kör
nyék gyümölcs- és szőlőkultú
rája, valamint ,a vonal tranzit
forgalma egész évben adott 
munkát a vasutasoknak. Húsz 
éven át volt itt állomásfőnök 
egyfolytában, a vezetés összes 
gondjával, felelősségével. 

- 1962-ben bővíteni keui
ték az állomásunkat. Nem volt 
két egyforma .n,ap. Elvégeztem 
közben a műszaki főiskolát. 
Az elmélet segített. hogy az 
élet kínálta gyalkorlatot jobban 
megoldhassam. A tanulás. a 
képzés. az ismeretek elsajátí
tása megállíthatatlan folya
mattá vált. 

1975-ben a szegedi vasút
igazgatóságba helyezték, ahol 

a műszaki fejlesztéssel bízták 
meg. Aztán az igazgató mellett 
múszaki-gazd.asági tanácsadó 
lett. Most személyszállítási 
csoportvezető. Feladatát válto
zatlan 1endülettel végzi. Ezút
tal nem az árufuvarozás, ha
nem a személyszállítás szerve
zése és irányítása a főprofil a 
munkájában. Önállóság kell 
ehhez. Koncepció. A helyi vi
szonyok átfogó ismerete. 

Simonek Gyula mérnök-fő
tanácsost az erre vállalkozó 
tudatooság jellemzi. Készség 
az újra. Jártasság a jó megol
dásokhoz. Örömmel tölti el. 
hogy részese volt a Szeged
Eger, a Szeged-Fonyód közöt
ti balatoni járat indításának 
A gyulai és a Békéscsaba
Szeged .közöttii gyorsok forga
lomba helyezésének. Ezek is a 
munka oromei. A munkáé. 
mely elválaszthatatlan tőlünk. 

- Az emberi knpcsolatok
ban mindig a bizalomra építet
tem. Hittel voltam környeze
temmel szemben. ts bár értek 
kudarcok, így lett teljes az éle· 
tem. 

A család adta számára min
denkor azt a környezeti nyu
galmat. amely segítette átkelni 
a buktatókon. 

Szabó Béla 

Számos munkahelyen gazdag táptalajában él az elvtelen 
és helytelen gyakorlat, amelyben sorban állnak a főnökségek 
és üzemek. várva arra, hogy mikor kapják meg a kiváló vagy 
élüzem kitüntetést. Minden soron következő gazdasági egység
nek lehetnek kiragadott kiemelkedő ,tevékenységei, ezeket bár
mikor meg lehet nyergellni és a kitüntetések odaítélése elótt 
csak ezek csillognak. A negatív tényekre pedig a komplex te
vékenységen belül fátylat lehet borítani. Szirute tálcára van 
rakva •a prioritás. 

A k;itüntetések odaítélésekor mindenkinek van patronálója, 
Ahol ez az elvtelen gy,akorlat él. ott leértékelődik az üzemi de
mokrácia és a munkaverseny, am€llynek vonzatában a szocia
lista brigádmozgalom szinten tartásáért is nagy erőfeszítéseket 
kell tenni. 

Az építési főnökségek és üzemek a Budapesten székelő 
szakszervezeti középszervük közgazdasági bizottságában, a ve
zérigazgatósági szakértők.kel együtt, három évvel eze1ött olyan 
szakszerű munkaverseny-szabályzatot dolgoztak ki, amely a 
vasútépítő főnökségek és üzemek .,Kiváló" kitüntetés pályá
zatának minősítésében és a rangsorolásban kizárja a szub
jektív megítélést. 

Az ú.i rendszerű értékelésben az elvtelen tendenciák hát
térbe szorultak. Vo'.tak örök favoritnak kikiáltott egységek, 
amelyekről lehullottak az évenként felújított, agyon restaurált 
menyasszonyi fátylak. Bizony, amikor ezek a magukat előtérbe 
helyező palyázó egységek a szakszervezeti és szakvonali sze
m�lyekbő,! álló tizenegy tagú zsüri elé kerültek, és megmére
tett komplex munkájuk egyévi eredménye, aJkkor kitűnt, hogy 
öltözetük rendes, de szürke hétköznapi. 

A főnökségek sorolásánál a szempont nem az egymáshoz 
reál,isan nem viszonyíthaitó eredmények jutalmazása, hanem 
a saját feladathoz mért korábbi szintekhez viszonyított elért 
eredmény. A versenytényezőkhöz tartoznak meghatározott 
szintek is, amelyek a hatékonyság növelésére ösz.tönöznek. Alá
tervezéssel sem lehet előnyöket szerezni a versen11ben. Ezzel 
a rendszerrel fokozottabb elismeréshez juthat az a gazdálkodó 
egység, amelyre a korábbinál nagyobb feladat hárul és azt ki
váló szinten teljesíti, vagy a hatékonysági mutatók elóínt kö
vetelményi szintje felett tartós eredményeket tud elérni. 

Ez a munkaverseny-rendszer és az értékelés módja a gaz
dasági. szabályzókra és a központi célkitűzések irányelveire 
épül, de a speciális sajátosságokat is figyelembe veszi. A T€nd
szerben egy év komplex munkájának halmozott eredményei 
kerülnek számbavételre. Például hiába teljesül az építési terv, 
ha hozzá alacsony eredményhá,nyad tartozik, vagy a rossz bal
eseti helyzet, v.agy éppen a termelékenységi mutató kedve
zőtlen. 

Az egységesen és konkrétan mérhető versenytényezők 
a'.apján maximum 55 mi,nőségi egyenéntéket lehet szerezni. A 
.. �i váló'' szinthez a maximum érték legalább 60 százaléka 
szükséges. 

Az építési főnökségek és üzemek harmadik éve folyó anun
kaversenye szorosan kapcsolódik a vasútüzem érdekeihez és 
célkitűzéseihez. Az élet és a gazdaság,i körülmények új hely
zetet teremtenek. ezért minden évben finomítanak a verseny 
szabályzatán-

Fogas Pál 

Záhonytól Mátészalkáig 

Varga Bálint vonatvezető életútja 
Ma divat arról beszélni: 

milyen fontos a gyerek szá
mára az, hogy mit lát, mit 
tapasztal otthon. Az én 
gyerekkoromban ezt nem 
hangsúlyozták - emléke
zik vissza a nyugdíjba vo
nuló Varga Bálint vonat
vezető -, de a gyerek leg
többször követte apja fog
lalkozását. 1gy ,volt az én 
esetemben is. Édesapám 
előmunkás volt, s el sem 
képzeltem más munkahe
lyet, mint a vasutat. 

Az alig több mint 30 ki
lométerre lévő Szatmárné
metibe jelentkezett munká
ra az éppen tizennyolcadik 
évét betöltött fiatalember. 
A fűtőháznál lett mozdooy
fútő. 

A felszabadulás utáni új
jáépítés lendülete és örök
'.ött nyughatatlansága Zá
honyba viszi. Ott van az 
első kapa vágásoknál, s 
még öt évig dolgozik „Ke
let" kapujában, mint kocsi
rendező, váltókezelő. Erről 
a hősi korró1 emlékként őr
zi Sztahanovista jeLvényét. 
A kitüntetéssel együtt a 
Szovjetunióba szóló utat 
is kapott, de csak egy sze
mélyre szólt a jegy, ő pe
dig még egyhónaipos nős 
ember sem volt. Természe
tes. hogy nem élt a világ
Iá tás lehetőségével. 

A nem könny,í szolgálat 
- huszonnégy-huszonnégy
be jártak - és az ingázás 
Záhonyba. egy idő után fá
radságos volt. A család 
pedig Győrteleken volt, Má
tészalkához kilenc kilomé
terre. 1952-ben vezető vál
tókezelő a szatmári csomó
ponton, tanulni kezd, és 
1956-ban már szülőfalujá
ban állomáskezelő, sót két 
évvel később már megbí
zott állomásvezető egészen 
1971-ig. A hetvenes árvíz 
„elmossa" Győrtelek-Alsó 
állomás ra,ngját, így nem 
volt más választás, mint 
újra Mátészalkán dolgozni. 

A záhonyi mozgalmi élet 
után néhány csöndesebb 
esztendő következett. Ez el
sősorban annak a következ
ménye volt, hogy Győrtelek 
mégiscsak kis község. Ez a 
nyugalom is csaJk viszony
lagoo, mert a beszélgetés
kor derült ki, hogy a hat
v,anas évek végétől tanács
tag, s a Hazafias Népfront 
elnöke volt éveken át, sőt 
a helyi áfész vezetőségi 
tagja ma ilS. 

A nagy forga1mú állomá- • 
son vonatkísérő lett. Tiszt
séget váll.alt a szakszerve
zetben, majd 1973-tól aktí
oo.n bekapcsolódott a szo
c;ialista brigádmozgalomba. 
A November 7. szociauista 
brigád valamennyi tagja, 
köztük Varga Bálint is pél
daképe volt a firatal, pálya
kezdő vasutasoknak. Két
szer nyerték el a MA V ki
váló brigádja cúnet, s 
minthogy 1978-tól ő 'Volt a 
brigád vezetője, arra külön 
büszke, hogy egyik kivá1ó 
cím erre az idősz.akra esik. 
S íme, az élet ismétli ön
magát, a Szovjetunióba szó-
ló jutalomutat k.aax>tt, de 
erről már nem kelilett le
mondania. 

Az ott eltöltött napokról, 
a Ba-rátsá.gvonat hangul.atá
ról egész nap lehetne me
sélni emlJ.ékszik vissza. 

Zsoldos Barnabás 
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A MÁV kollektív szerződés módosítása 
SZEGEDI TAPASZTALATOK 

Az ittasság fegyelmi vétség 
Az álló helyzetű kocsikapcsolással 

biztonságosabb a tolatási munka 
A kollektív szerződés éven

kénti módosítása lehetőséget 
nyújt arra, hogy szabályait 
rugalmasan hozzáigazítsuk az 
élet követelményeihez. A mó
dosítástervezetet tárgyaló ta
nácskozásokon sok javaslat 
hangzik el az egyes szabályok 
megváltoztatására. illetőleg új 
szabályok felvételére vonat
kozóan. Indokolt. hogy a dol
gozók tájékoztatást kapjanak 
az elfogadott és a bevezetés
re nem került javaslatokról 
egyaránt. 

Szankciók 

alkalmazása 

A kollektív szerződés 12. §-a 
meghatározza a dolgozó mun
kára képes állapotát. Ezzel 
kapcsolatban előírja, hogy ha 
a dolgozó alkoholos befolyá
soltságát megállapították, vagy 
ha a vizsgálatot megtagadta, 
a munkába állástól, illetve a 
további munkavégzéstől el 
kell tiltani. A . gyakorlatban 
nem volt egyértelmű, hogy ez 
milyen következményeket von 
maga után. A mostani módo
sító kiegészítés előírja, hogy 
ilyen esetben az igazolatlan 
mulasztásra előírt szankciókat 
kell alkalmazni. Ezek a szank
ciók a következők: a kérdéses 
napra (szolgálatra) nem Jar 
munkabér, az így kiesett mun
kaidőt le kell vonni a legma
gasabban pótlékolt túlórából, 
ennek hiányában le nem dol
gozott időnek kell tekinteni, 
továbbá csökken az érintett 
dolgozó év végi részesedése és 
a kiemelt forgalmi jutaléka 
is. 

A vasútüzem biztonságához 
fűződő érdek indokolja e 
szankciók következetes érvé
nyesítését. Hangsúlyozni szük
séges azonban, hogy az emlí
tett szankció nem büntetés 
(nincs eljárás, határozat, elő
jegyzés, hatály). Ennek alkal
mazása nem változtat azon a 
tényen, hogy az ittasság fe
gyelmi vétség. Ebből követke
zik, hogy a fegyelmi jogkör 
gyakorlója e mellett fegyelmi 
eljárást indíthat és fegyeLmi 
büntetést szabhat ki, ez az ő 
mérlegelési jogkörébe tarto
zik. 

Új előírások 

a pihenőidőkre 

Ismeretes, hogy a forduló 
illetőleg utazó szolgálatot tel
jesítő dolgozók heti pihenő
napját - a folyamatos üze
meltetés biztosítása érdekében 
- a kollektív szerződés az 
általánostól eltérő módon sza
bályozza. Ezzel kapcsolatban 
már az elmúlt évi tanácskozá
sokon felmeriiilt, hogy havon
ta egy esetben szombat-vasár
napi pihenőt biztosítson a kol
lektív szerződés. A 35/A § ed
dig is lehetővé tette, hogy a 
helyi függelékek ilyen előírást 
tartalmazzanak. Az ez évi 
módosítással a kollektív szer
ződés már előírja, hogy 12/24-
es forduló szolgálat esetén ha
vonta egy közbeváltást úgy 
kell kijelölni, hogy a közbe
váltással keletkező összes sza-

bad időböl legalább 40 óra, 
szombat 0 órától vasárnap 24 
óráig terjedő időre essen. Et
től csak a dolgozó beleegyezé
sével, írásbeli nyilatkozata 
alapján lehet eltérni. 

Az utazó dolgozókra pedig 
a következőket tartalmazza a 
módosító rendelkezés: kétheti 
pihenőnapot összevontan kell 
kijelölni oly módon, hogy az 
szombatra és vasárnapra es
sen (utazóknál ugyanis 0-24 
óráig terjed a heti pihenő
nap). Természetesen utazó 
dolgozók esetében is csak az 
érintett dolgozó írásbeli nyi
latkozata alapján lehet ettől 
eltérni. 

A kollektív szerződés módo
sítása azt célozza, hogy a vál
tásos vagy utazó szolgálatot 
ellátó dolgozók is havonta leg
alább egy hét végét családjuk 
körében tölthessenek. A sza
bályt hozó szervek előtt is is
mert, hogy nagy körültekin
tést igényel és nem kis felada
tot jelent a végrehajtó üzem
főnökségeknél a heti pihenő
nap ily módon történő bizto
sítása. Ezt azonban vállalni 
kellett az említett méltánylást 
érdemlő cél megvalósítása ér
dekében. Ennek egyébként 
munkaerő-megtartó szerepe is 
van. 

Nőtt a hatáskör 

és a felelősség 

A másik változás a napi pi
henőidőknél van. Az utazó 
dolgozók napi pihenőidejének 
meghatározásánál nőtt az 
üzemfőnőkségek szabályozási 
jogköre. Eddig az utazó dol
gozók napi pihenőidejét (két 
szolgálat közötti pihenő) a 
kollektív szerződés 20 §-ának 
3. pontja rögzítette. A tanács
kozásokon, illetőleg a vasutas
szakszervezet központi vezető
ségének ülésén azonban ész
revétel hangzott el, hogy ez a 
szabály merev. nem alkalmaz
kodik a helyi sajátosságokhoz, 
a fordulók rendjéhez. Az új 
szabály a következő: az utazó 
dolgozók napi pihenőidejét a 
helyi viszonyok figyelembe
vételével legalább 8-12 óra 
között, helyi függelékben kell 
meghatározni, oly módon, 
hogy a kettő szolgálat közötti 
pihenőt a lakásra való érke
zéstől az onnan történő újabb 
szolgálatba indulásig kell szá
mítani. A pihenőidőt a me-g
adott tól-ig határon belül 
olyan értékben kell rögzíteni, 
hogy az betartható legyen és 
ne forduljon elő ennek meg
sértése. 

Ezzel kapcsolatban tehát 
nőtt a helyi hatáskör és ezzel 
együtt a felelősség is. Ugyan
csak a napi pihenőidő válto
zását jelenti a 32. § kiegészí
tése. Ennek értelmében folya
matos vágányzári munkák 
alatt az építési és pályafenn
tartási szakszolgálati ág ott 
fogla1koztatott dolgozóinak 
legalább nyolc óra naPi pihe
nőidőt kell biztosítani. Egyéb 
esetekben a napi pihenőidő 
mértéke 11 óra. Ennek csök
kentése a vágányzár mielőbbi 
feloldását célozza, az üzem
vitel zavartalanságának bizto
sítása érdekében. 

Felelősségre vonják a kárt okozókat 

SGentesen javult 
a vagyonbi§tonság 

A közelmúltban értékelő és 
feladatmeghatározó áttekin
tést tartottak Szentesen, a 
szegedi vasútigazgatóság tűz
és társadalmi tulajdon védel
mi körzetének a helyzetéről. 

Az év első négy hónapjá1t 
vizsgálva a keletkezett kár 37 
ezer forint volt, ami azt jel
zi, hogy a körzet vagyonbiz
tonsági helyzete lényegesen 
javult az előző év azonos idő
szakához képest, amikor az ez 
évinek több mint a dupláját 
tette ,ki a keletkezett árukár 
összege. 

A javulás ellenére figyel
meztetőek az esetek. Például 
a nyitva hagyott kocsizár 
miatt a Szőregről Záhonyba 

• 

feladott export borszá1lít-
mányt megdézsmálták. 

Munkaviszony keretében 
történt károkozásért az idén 
eddig 14 személyt vontak fe
lelősségre. A fegyelmi eljárá
sok során megállapították, 
hogy 40 ezer forint károkozás 
történt. A fegyelmi bünteté
sekkel ki1encezer forint rész
kártérítésre ítélték a károko
zókat. Az ide tartozó esetek 
gondatlanságból származtak. 

A szentesi körzetben foko
zott figyelmet fordítanak a 
társadalmi tulajdon védelmére 
és a megelőzésre. A javulás 
ennek az eredménye. 

Fogas 

Az év végi termelési szünet 
tartására a többször módosí
tott 19 1971 (VI. 25.) f::VM sz. 
rendelet alapján a MA V épí
tési főnökségeknél. valamint 
az 1025 1978. (VIII. 15.) MT 
sz. határozat alapján a MÁV 
ipari és fatelítő üzemeknél 
van lehetőség. Az új szabály 
itt is egyszerűsítést jelent. Ed
dig ugyanis az év végi terme
lési szünet tartását évenként 
központilag szabályozták. A 
mostani módosítáissal a kol
lektív szerződés előírja, hogy 
az év végi termelési szünet 
tartását és annak feltételeit 
helyi függelékben lehet szabá
lyozni. Annak eldöntése. hogy 
egyáltalán tartanak-e év vég; 
termelési szünetet, ugyancsak 
helyi hatáskör. Ha ennek tar
tására sor kerül, a ledolgozás 
módját is helyi függelékben 
kell rögzíteni. Az jogszabályi 
előírás, hogy a két -ünnep kö
zé eső munkaidőt előre le kell 
dolgozni, és erre kizárólag 
szabadnapon (szabad szomba
ton) kerülhet sor. 

A kollektív szerződés 13. §-a 
előírja, hogy az állandó mun
kahelyen kívüli tartós mun
kavégzést írásban kell elren
delni. A gyakorlatban vitás 
volt. hogy mennyi időtarta
mot ke]J tartós kirendelésnek 
tekinteni. A kollektív szerző
dés ezt most konkrétan meg
határozta. Eszerint az írás
beli elrendelés a 30 napot 
meghaladó kirendelésekre vo
natkozik. 

Mit értünk tartós 

kirendelés alatt? 

Ez a meghatározás össz
hangban van a belföldi kikül
detésekről szóló kormányren
delettel, mely ugyancsak a 
30 napot megha1adó kikülde
téseket tekint tartósnak. 

Statisztikai adatokkal lehet
ne bizonyítani, hogy a vasúton 
a mozgó járművek kapcsolá
sát mindenkor a legveszélye
sebb műveletek között tartot
ták számon. Előbb a hagyo
mányos középütközős, majd a 
mai rendszerű európai oldal
ütközős járműtípusoknál saj
nos rendszeressé váltak a 
mozgó járművek közé lépés
kor. illetve a kapcsolásuk köz
beni balesetek. 

A MÁV-nál 19W-ben kísér
letképpen került sor a vasúti 
járművek álló helyzetben tör
ténő kapcsolására. A szegedi 
igazgatóság területén ezt a 
módszert elsőként a Cegléd
Szeged vonal alsó szakaszán. 
1980. április l-től, szintén kí
sérleti jelleggel vezették be. 

Két ütemben 
és hét vonalon 

Az azóta eltelt három év ta
pasztalatait összegezték azon 
a tanácskozáson. amelyet má
jus 30-án tartottak Szegeden, 
a vasú tigazga tóság épületé
ben. A tanácskozásra az 
üzemfőnökségek gazdasági és 
társadalmi szerveinek veze
tőin kívül meghívták a legin
kább érdekelteket. a tolatásve
zetők és kocsirendezők képvi
selőit is. 

Tóth Imre igazgatóhelyettes 
vitaindítójában elmondotta. 
hogy a kísérleti időszak alatt 
kidolgozo technológia alap
ján az első üzemben. 1982. ja
nuár l-től, majd a második 
ütemben szeptembertől került 
sor a járművek álló helyzet
ben történő kapcsolására. Az 
igazgatóság területén 7 vona
lon vezették be az új techno
lógiát. Bevezetésével kiiktat
ták a tolatási munkaYégzésből 
a mozgó kocsik között való 
tartózkodást. megszüntették 

A 2/1982. (Xl. 1.) ME sz. azt a körülményt. mely sze
rendelettel módosított 33, 1951. rint a dolgozó belátására volt 
(I. 31.) MT sz. rendelet érte!- bízva annak megítélése. hogy 
mében a külszolgálatos mun- mikor lépjen be a kocsik kö
kaköröket a kollektív szerző- zé. 
désben kell felsorolni. Ezt is 

A technológia bevezetése 
lényegében nem jelentett telje
sen új módszert, hiszen az 
1976-tól érvényes F. 2. sz. 
Forgalmi utasítás rendelkezé
sei szerint is 18 esetben csak 
álló helyzetben lehet a kocsi
kat összekapcsolni. tehát a 
dolgozók naponta végezne1< 
ilyen tevékenységet. Az álló
helyzetű járműkapcsolás tola
tási technológia be\·ezetését 
széles körű� vizsgálat, elem
zés előzte meg. amit azóta is 
állandóan figyelemmel kísér
nek. Végrehajtási utasításban 
szabályozták a tudnivalókat. a 
tolatási műveletek mikénti 
végrehajtását. Ennek ellenére 
egy sor nehézséggel kellett 
megküzdeniök. Így például 
gondot okozott a vágányok sa
ruzhatóvá tétele, a saruk mi
nősége, az új módszer elfo
gadtatása. A hosszú szolgálati 
idővel rendelkező dolgozók 
nehezebben tudták megszokni 
az újat, reflexszerűen több
ször a régi módon akasztották 
össze a kocsikat oktatásokon, 
szolgálat átadásokon. a kü
lönböző fórumokon az új tech
nológiára mindig felhívták a 
dolgozók figyelmét. s termé
szetesen ezzel együtt fokozták 
az ellenőrzéseket is. 

A teljesítmény 
nem csökkent 

Az új technológia a beveze
tett vonalszakaszokon általá
ban nem okozott teljesítmény
csökenést, azonban más a 
hatása a nagyobb pályauda
rokon, a kis- és középállomá
sokon, az Mt vonatok által 
végzett tolatásoknál. Ez utób
biaknál bizonyos menettartam 
növekedéssel kell számolni. 
amit végsősoron a menetren
dek szerkesztésénél is figye
lembe kell venni. De az állo
mások tolatási munkáihoz is 
valamivel több időt kell bizto
sítani. különösen akkor, ha 
csak 1, 1 fővel tolatnak. Gon
dot jelent továbbra is a sa-

ruk minősége. A korábbi. a 
hagyományos „magyar•· saru
kat más típusúra cserélték ki, 
amelyek nem alkalmasak ren
deltetésszerű használatra. Az 
új típusú sarukat nemcsak a 
gyorsan. de a lassan guruló 
kocsik is lelökik a vágányról. 
Két-három használat után 
szinte teljesen alkalmatlanná 
válnak: a fogórészük letörik, 
vagy kiesik, a talprész felra
kódik, deformálódik, ami 

egyúttal balesetveszélyes is le
het. 

Az említett gondok ellenére 
azonban megállapítható: az 
eltelt három év alatt a kije
lölt vonalszakaszokon a jár
művek állóhelyzetű kapcsolá
sa közben baleset nem követ
kezett be. Biztonságosabbá 
vált a tolatási munka, s ez a 
legfontosabb eredmény. A 
szegedi terület tapasztalatai 
azt mutatják. hogy az új tech
nológia széles körű bevezeté
se. a jelentkező nehézségek el
lenére is hozzájárulna ahhoz, 
hogy emberi tragédiák ne kö
vetkezzenek be. és biztosítja 
azt, ami tolatás közben a 
legfontosabb, a dolgozók vé
delmét. 

Támogatják 
az új technológiát 

A tanácskozás vitájában 
16-an kértek szót.. Általános 
vélemény volt, hogy az álló
helyzetű kapcsolás országos 
bevezetése célszerű és szük
séges - hiszen az emberi élet 
védelmét szolgálja. A szegedi 
igazgatóság dolyozói támo
gatják az új módszer beveze
tését és arra felkészültek. El
mondották azonban azt is, 
hogy a bevezetéssel együtt a 
műszaki feltételeket (saruzha
tó vágányokat, jó minóségú 
sarukat, további rádiós körze
tek kialakítását stb.) is meg 
kel! oldani, illetve megoldá
sán szorgoskodni kell. 

Gellért József 

helyi hatáskörbe utalták. te
hát az érintett munkaköröket 
helyi függelékben kell felso
rolni. 

DOMBÓVÁRI IÍJÍTÁS 

Külszolgálatot akkor tel
jesít a dolgozó, ha munkakö
re, beosztása révén napi mun
káját teljes egészében vagy 
túlnyomórészben nem a telep
helyén, hanem külső területen 
(szakaszon, vonalon) végzi, 
vagy havonta legalább nyolc 
munkanapon át rendszere
sen telephelyén kívül műkö
dik. Annak megállapításánál, 
hogy havonta nyolc napnál 
többet tölt-e rendszeresen ki
küldetésben, hoszabb időtar
tam - általában legalább fél 
év - átlagát kell figyelembe 
venni. 

Ilyen külszolgálatos munka
körök az anyagátvevő, anyag
beszerző, építésvezető, vona
lon szerelést-javítást végző 
műszerész, lakatos, villanysze
relő stb. Ismeretes, hogy a kül
szolgálatot teljesítő dolgozók 
költségtérítésére külön ren
delkezések vonatkoznak. 

Dr. Garabon Sándor 

Napirenden 
a munkavédelem 

Június elején befejeződtek a 
Nyugat-Dunántú1on az első íz
ben rendezett munkavédelmi 
tanácskozások. A szombathe
lyi vasútigazgatóságon az év 
elején határozták el, hogy e 
fontos témakört mindenütt 
tűzzék napirendre. 

Ennek megfelelően Sopron
ban, Celldömölkön, Tapolcán, 
Veszprémben, Zalaegerszegen 
és Szombathelyen tartottak 
konzultációkat. Valamennyi 
helyen a bevezető előadási a 
vasútigazgató vagy helyettese 
tartotta. A konzultációkon a 
szolgálati helyek vezetőin kí
vül részt vettek a munkavé
delmi vezetők, .ügyintézők, 
valamint a szakszervezeti ak
tivisták, társadalmi munkavé
delmi felügyelők és munkavé
delmi őrök. 

A tanácskozásokon mintegy 
100 olyan észrevétel, javaslat 
és megállapítás hangzott el, 
amely intézkedést igényel. 

Szonda helyett műszerrel 
A.z AT 8201 alkoholgőz-érzékelő berende!ZSés 

niég a nuisnapos állapotot is jel.zi 

A Minisztertanácsnak a 
munkavédelemről szóló 49/ 
1979. (XI. 30.) sz. rendelete 16 
§ (3) c. pontja mindenki szá
mára kötelezően írja elő a 

munkahelyen a biztonságos 
munkavégzésre alkalmas áila
potban való megjelenést. Az a 
személy, aki szeszes italt fo
gyasztott, vagy szeszes ital ha
tása alatt áll, biztonságos mun
kára nem alkalmas, az ilyen 
dolgozó fegyelmi vétséget kö
vet el. 

A gépjárművezetőkre, moz
donyvezetőkre azonban már a 
szeszfogyasztás jogi tilalma is 
vonatkozik, aminek a megsze
gése, a szabálysértéstöl kezd
ve, a következményektől füg
gően, bűncselekménynek is 
minősíthető, halálos baleset 
esetében tíz évi börtönnel is 
büntethető. 

A szeszfogyasztás jogi tilal
mának betartása tehát felelős
ségteljes feladatot jelent a 
járművezetőkre és a gazdál
kodó szervezetekre egyaránt. 

A MA V-nál történt üzemi 
balesetek vizsgálata során is 
sok esetben szerepel az alko
holos befolyásoltság mint köz
reható tényező, annak ellené
re, hogy valamennyi szolgálati 
helyen megnövekedett az al-
koholszondás ellenőrzések 
száma. A kívánalmaknak 
megfelelően, az a törekvés 
alakult ki, hogy valamennyi 
szolgálatra jelentkező jármű
vezető rendszeres alkoholos 
befolyásoltság vizsgálatára 
sor kerüljön. Ezirányban szá
mos kezdeményezés történt. 

A dombóvári vontatási 
üzemegységnél például zsákot 
varrtak, és benne száz golyót 
helyeztek el. A golyók között 
általában tíz vörös szír.ű volt, 
fizetésnapok körül húsz, és 
ilyenkor fokozott ellenőrzésről 
lehetett beszélni. Aki voros 
golyót húzott, kötelezően részt 
kellett vennie alkoholszondás 
ellen'5rzésen. 

Jelentkezés a mozdonyfelvigyázónál 

Ezt a módszert továbbfej- fon van beépítve, Horváth 
lesztette egy elektromos óra- Károly mozdonyfelvigyázó 
szerkezet. A jelentkező dolgo- szerelte be az ablakba, így őt 
zó megnyomta az „éberségi" kérdeztem meg, milyenek az 
gombot, s amennyiben a mű- eltelt néhány hét tapasztala
szeren kigyulladt a vörös lám- tai? 
pa, megszólalt a duda, úgy is-· Elmondta, hogy a műszer a 
mét következhetett a szondá- dolgozók körében is sikert 
zás. aratott, mert higiénikus, meg-

Ezután egy újabb „talál- bízható, nem lehet kijátszani 
mány" került bevezetésre, és megvalósította azt a célt, 
amit a mozdonyszemélyzet hogy valamennyi szolgálatra 
igen találóan „nyálfogónak" jelentkező dolgozó alkoholos 
nevezett el. Bevezetése, hasz- befolyásoltsá.gának vizsgálatát 
nálata a felsőbb utasítás elle- észrevétlenül elvégzik. Igaz, 
nére is sok problémát okozott. hogy a dombóvári személy
Témája volt valamennyi ter- zetre azelőtt sem volt jellem-
melési tanácskozásnak és ző az ittas szolgálatra jelent-
egyéb értekezletnek, akkor kezés. 
sem szűnt a tiltakozás, amikor A műszer nagyon érzékeny, 
mindenki külön üvegcsövet az alkoholgőzre 3-4 méterről 
kapott a higiénikus fúvás ér- is „megszólal" és még a más
dekében. A maradandó ellen- naposságot is jelzi. A hangjel
szenv miatt keresték a tovább- zés mellett különböző színű 
lépés lehetőségét. lámpák felvillanása mutatja 

Aki keres, az talál! - mond- az ittasság mértékét. Pszichi
ja a közmondás, amely ebben kai hatása igen kedvező, aki 
az esetben igaznak bizonyult. ,,nem tiszta", inkább vállalja 

Megtalálták, és ez év április a szolgálatra nem jelentkezé-
29-én a dombóvári vontatási sért járó felelősségre vonást. 
telep mozdonyfelvigyázó iro- Az alkoholtester kivívta a ne
dában üzembehelyezték az ki járó tekintélyt, még bece
AT 8201-nek keresztelt alko- nevet sem adtak neki! 
holgőz érzékelő műszert. Az 
érzékelőfejet, amelybe mikro- Krajczár Antal 
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Meglelt ösvényen 

Páhy József paradicsornfái 
Magányosan él Abrahám

hegyen Páhy József rokkant
nyugdíja.s. Immár egy évtize
de. hogy a sors szűk ösvény
re parancsolta vissza a mindig 
tevékeny, nagy lánggal égő 
férfi életét. Azok közül való, 
akik nem könnyen adják fel 
a harcot, akiknek minden kis 
eredménY'ért kétszere.sen kel
lett megküzdeni. A moot hat
vanéves ember eddigi életében 
sokszor került nehéz helyzet-

,. 

be, sokszor kapott a sorstól 
képletes, de valóságos pofo-
nokat is. S hogy úrrá tudott 
lenni a nehéz helyzeteken, s 
mindig talált kiutat, értelmes . kapaszkodót, töretlen akarat
erejének köszönheti. 

Aki elmegy ta.karoo háza, "' 
virágdíszben pompázó kertje 
előtt, nem tudhatja: mi a tit
ka a fekete kardvirágoknak, 
róisáknak. Milyen erő dúsit
ja, magasítja négy-öt méteres
re paradicsomfáit? Milyen ára 
van a gyönyörűen elmunkált 
kertnek, dús növényzeb1ek? 

Jobb életre vágyott 

Páhy József nagyapja, apJa, 
s gyermekikorában ő maga is 
a szőlészetnek volt a:i: imádó
ja. Ambár nem volit könnyű 
a gyermekkora. A tovatűnt 
évek emléke ma is keserű íze
ket ébreszt az ooz hajú férfi
ban. Hatan voltak testvérek, s 
át i.s korán kelll'ány munkára 
fogták. Nyolcéves korában 

már aratott, markot szedett, 
később kévét kötött. Sajnos, 
az apa keresetének nagy ré
szét elitta. A nagy család csak 
úgy tengethette életét. hogy az 
éde.sanya a módooabb csalá
doknál mooott, takarított. 1gy 
azután nemegyszer Jóskára 
maradt testvérei ellátása, a 
főzés, takarítás is. Már �ver
mekkorában érlelődött benne 
az elhatározás. hogy ő valami 
más életet teremt magának, 
mint amibe beleszületett. Vá
gyai egy emberibb világ felé 
tárulkoztak. S amióta megkö
.tött benne ez a szándék. tuda
tooan készült az életforma
váltásra. 

Páhy József a bő termést adó paradicsomfák előtt 

Az iskolában mindig kitűnő 
tanuló volt, tanítói kedvelték, 
becsülték a szorgalmas, önér
zete.s fiút. De tanulmányait 

- bármennyire is szerette 
volna - nem folytathatta. Az 
apának az volt az álláspontja, 
·hagy ő maga is kapával szüle
tett, miért ácsingózna a gyere
ke más sors után?! 

Páhy József vágyait noha 
korán megnyírbálták, veger
vényesen nem tudt,ák vissza
metszeni. Szerette a szőlésze
tet, a gondjaira bízott munkát 
mindig legjobb le1kiismerete 
szerint végezte el. Hosszabb
rövidebb tanfolyamokat vég
zett, elsajátította a borászati 
sza:kmát, s pincemesteri kép
zettséget is szerzett. Egy na
pon önállósította magáit, meg
há7Jé!Sodott. A kisönsi szőlőben 
egy gazda rábízta 1600 négy
szögöles telkének a gondozá
sát. Munkájért laikást. kony
ha:kertet, tisztes bért kapo,tt. 

Egy napon !{1ét nyakkendoo 
férfi jelent meg a lakásukon. 
Azt kérdezték, hogyan véle
kednek a gazdáról. Páhy Jó
zsef szíve szerint felelt. azt 
mondta, becsületes. rendes 
ember a gazda. Erre akkora 
pofont kapott, hogy fél métert 
emelkedett a levegőben. Még 
három nap múlva is sajgott 
az arca. Nem értette, miért 
kapta a pofont, mert a két ide
gen továbbállt, mielőtt még 
bármit is kérdezhetett volna. 

Néhány nap múlva találko
zott a gazdával. A mindig jó 
kedélyű, vidám emberbe mé
lyen szállt vissza a lélek. Csak 
a nagy, szomorú szemei sejt
tették. hogy vele is törrernt va
lami. 

- Jóska. ne kérdezzük egy
mást! Meg kell azonban mon
danom. hogy én magát tovább 
még egy doboz cigarettával 
sem támogathatom. De taná
csolom. hogy menjen le a to
maji állomásra. ott majd fel
fogadják vasúti munkára. 

Megállta a helyét 

Mivel nem volt más válasz
tási lehetősége, megfogadta a 
tanácsot. 

Mi tagadás. az első hetek
ben nagyon .idegennek érezte 

magát a vasúton
_. 

Egész addigi 
élete a növényekhez, a szőlő
höz, gyümölcsfákhoz, virágok
hoz kötötte. Új J"/1Unkahelyén 
pedig kő és vas, s a krampá
csolás jelentette a kenyérke
resetet. Csak lassan szokott 
hozzá ehhez a világhoz. 

Azon az éven nagy tél sza
kadt rájuk. A pályamestert 
több ízben is neki kellett kézi 
hajtányon beszállítani a köz
pontba. Egyik alkalommal, 
miután már a pályamester ki
ismerte Páhy József természe
ret - így szólt hozzá: 

- Jobb sorsra lenne maga 
érdemes, Jóska. Nem volna 
kedve tanulni? 

A pályamester szombaton 
Páhy József kezébe nyomott 
egy könyvet, amely háromszáz 
kérdést és feleletet tartalma
zott. Hétfőre meg is tanulta 
minden kérdésre a választ. 
Amikor ismét felszálltak a 
kézi haj tányra, a mester hoo:zá 
is látott a vizsgáztatáshoz. 

- Nemsokára indul Cell-
dömölkön egy tanfolyam. Igaz, 
hogy oda kétéves pályamun
kási gyakorlat is szükséges -
mondta a pályamester. 

- Nem értem, mi,re vol,t 
akkor jó ez az egész? 

- Mert én megis bízom 
magában. Megállná helyét a 
háromhónapos tanfolyamon, 
s ha üresedés lesz, lehetne 
magából őrhelyettes. 

A pályamester újabb köny
veket adott Páhy Józsefnek, 
aki hamarosan Abrahám
hegyre kerü1t önálló hielyet
,tesnek. Nyáron pedig elküld
ték felvételi vizsgáJI'a. Nyolc
van jelentkező közül har
minckettőt vettek fel. Köztük 
volt ő is. Néhány hét után 
az előadók jobbkeze lett. 

A tanfolyam elvégzése után 
visszakerült Tördemicre pá
lyamunkásnak. Kis idei,g so
rompókezelő is volt Balaton
füreden. Türelmesen várta, 
mikor, ho1 lesz üresedés. Ké
sőbb Balatonalmádiban lett 
fel váltóőr. 

Megszerette a vasutat, őt is 
megkedvelték. Több éven át 
a pá,rttitkári teendőket is el
látta. 

Jöttek azUltán a kemény 
megpróbáltatás évei. Felesége 
halála, majd saját betegsé
g,e. Porcleválás miatt ope
rálták a térdét. A műtét nem 
sikerült, s újabb és újabb 
-operációkat élt M. Há,rom és 
fél esztendőt töltött kórház
ban. Jobb végtagjai lebénul
tak. Lerokkantosították. 

A testi fájdalmaknál is kín
zóbb lett az a tudat, hogy éle
te szűk ösvényre szorult visz
sza, s a maga erejéből áb
,rahámhegyi hajlékát el nem 
hagyhatja. 

Nagy öröme telt mindig a 
kertjében, ahol 83 féle szőlőt 
maga telepített, s új fajták
kal kísérletezett. A nehéz 
időben kertje nagyobbik fe
létől is meg kellett válnia. 

De nem tudott beletörődni. 
hogy nincs tovább, hogy szá
mára immár végérvényesen 
elvesztek a jövőbe vivő utak 
Akkoriban többször is felrém
lettek benne egyik olvasmá
nyának sorai: ,, Tanu.ij meg 
akkor is élni, amikor az élet 
elviselhetetlennek látszik!" 

Értelmes kapaszkodó 

Lassan hozzászoktatta ma
gát a gondolathoz, hogy 
megmaradt kertrészében kell 
megtalálnia az értelmes ka
paszkodót. Hason kúszva, ol
dalazva tudta csak művelni a 
kertet, araszolgatva jutott 
előre a tőkék között. Szinte 

nem volt egyetl.en rög sem, 
amelyet testével is ne érintett 
valna. Vasakaratának meg
lett az eredménye, A kétszáz 
ölnyi telken többet termelt, 
mint korábban a hal.Száz 
négyszögölön. Különös örö
me telt a rózsák nemesítésé
ben, a virágok l'l'lRghonosítá
sában. Kertjében tizenegy 
féle színben nyílnak szinte 
tavasztól őszig a rózsák. Több 
éve kinemesítette a fekete 
kardvirágot, amelynek sokan 
csodájára járnak. Paradicsom
fái pedig négy méternél is 
magasabbra nőnek. Külön 
története van a paradicsom
fáknak, s azért is érdemes 
szólni a szokatlan méretű nö
vényekröl, mert mintha egy 
kicsit Páhy József akaratere
jét, életszeretetét is szimbo
lizálnák. 

Néhány esztendeje kapott 
egy palántát. Kertjében na
gyon gondját viselte. S ahogy 
múltak a napok, a heteK, a 
palánta egyre csak magaso
dott, hamarosan támaszra 
szorult. Mint később kide
rült, Magyarországon többen 
is kaptak abból a palánta
fajtából, de senkinek a kert
jében ,nem eredt meg, Páhy 
József fél mázs.a termést szü
retelt le az első esztendőben 
a paradicsomfáról. ősszel né
hány túlérett paradicsomot 
bele is munkált a földbe. 
Már-mátr meg is feledkezett 
kedvencéről, amikor a követ
kező tavaszon újabb palán
táJk dugták ki fejüket a föld
ből. Eleinte- nem is nagyon 
gondolt rá, miféle növények 
terebélyesednek egy bokor
ban. Nagy volt a meglepe
tése, amikor felfedezte, hogy 
azok bizony nem egyebek, 
mint az előző évi paradicsom
fa utódai. Sok orome telik 
azóta is minden esztendőben 
a paradicsomfák kiterebélye
sedésében, a gazdag szüret
ben. 

Éjszakákon, ha nagyon elő
veszik a fájások, a testi és 
a lelk1 kín�. gyakiran ül 
írógépéhez. Bal kezével pö
työgteti a billentyűket. Leve
leket ír, magvakat küld szét 
az országba. 

Hamar Imre 

Közlekedési szakközépiskola Záhonyban 

A hallgatók négy/ éle 
szakma közül választhatnak 

A záhonyi közlekedési szak
középiskolában viasútforgalmi, 
anyagmozgató, gépszerelő és 
karbantartó szakmákat tanul
hatnak a hallgatók. Az 1982/ 
83-as tanévben nyolc nappalos 
és négy levelező tagozaton 
összesen 246-an tanultak. 

- Sajnos az anyagmozgatá
si szakmát még a vasútnál 
sem becsülik eléggé - mond
ja Nagy László igazgató. - Az 

országban középfokon csak 
Záhonyban képeznek ilyen 
szakembereket. A tanulók ná
lunk elsajátíthatják többek 
között az erőgépek, autómoto
rok, emelők, daruk, billenő ko
csik, szállítószalagok és szi
vattyúk kezelését, szerelését. 
Sikeres vizsgák után a tanu-
lók felső fokon is folytathat- Kovács István tanár a modellvasút működését magyarázza ják tanulmányaikat. Az idén 
tizenegyen jelentkeztek főis-
kolára, egyetemre. 

Az iskola 122 fiúnak és 28 
lánynak tud bentlakást bizto
sítani a kollégiumban. A térí
tési díj az első osztályban 340 
forint, később - a tanulmá
nyi eredménytől függően -
680 forintig. Nyaranta száz ta
nuló vehet részt az NDK-ban 
kéthetes építőtáborban. Az 
érettségi után az itt végzett 
szakemberek azonnal elhe
lyezkedhetnek. 

- A sportolási lehetőség is 
kitűnő - folytatja az igazga
tó, - Több szakosztály - lab
darúgó, kézi- és kosárlabda. 
birkózó - is működik, A fia
ta-lok nyolc KISZ-alapszerve
zetben folytatnak hasznos po
litikai-közéleti tevékenységet. 

Szőgyényi Bertalan 
Fotó: Iván István A tanulók jól felszerelt műhelyekben gyakorolnak 

Minden kár a közösség kára 
Évek óta járom az országot. 

Mint utas gyakran kényszerü
lök várakozásra. Ugyan hol 
tölthetném el az időt? A pá
lyaudvarok éttermeiben, esz
presszóiban, tej- és ételbár
jaiban. Ilyenkor sok aprósá
got figyelek meg. Olyan apró
ságokat, amelyek súrlódást 
okoznak vendég és pincér kö
zött, vendég és vendég kö
zött ... Mert jó dolgunkban, 
unalmunkban nem tudunk 
mit csinálni, nem tudunk mit 
kezdeni magunkkal. Kritizál
juk a pincért. mert nem siet 
oda hozzánk az étteremben. 
pedig „nekünk sietős az 
utunk .. ,.!" Rosszalljuk, ha 
langyos a leves, ha a felszol
gáló nem ikszelte ki azokat az 
ételeket, amelyek fél kettőkor 
már nem kaphatók. Dohogunk 
okkal. ok nélkül - pedig mi 
sem vagyunk angyalok. 

„Térkép" a terítőn 
fme néhány ,.apróság" az el

múlt hónapok megfigyelései
ből. 

Budapest-Keleti pályaudvar. 
Három fiatal férfi beszélget 
az éteremben. Jól öltözöttek. 
Közben egyikük a Parker tol
lat próbálgatja. Először csak 
a szalvétán, aztán a terítőre 
siklik a kék irón. Kalap, majd 
egy férfiarc alakul ki a nyo
mán. Jön a felszolgáló, A férfi 
gyors mozdulatatal a tányér
jával tünteti el az iménti raj
zot ... 

Szolnok. Tisztaság, rend. öt 
lány nevetgél a pályaudvari 
étterem fal melletti asztalá
nál. Annyira nevetnek. hogy 
a hamutartó mellé verik a ci
garettáról a hamut, és köz
ben egyikük felborítja a mál
nával teli poharát. Térkép 
rajzolódik a szép terítőre. A 
piros lé az iménti szürke ha
mut feketévé varázsolja ... 
Sza'ivétával, papírzsebkendő
vel itatgatják. Mindhiába. 

Mondja most a tréfás szál
lóige: 

nak érzi. Fogja a sótartót ... 
és kupakostól beleömlik az 
egész az ételbe. 

- Pincér! - kiáltja torka 
szakadtából. - Ez mégiscsak 
sok! - aztán csapkodja az 
asztalt, és véget nem érően 
vitatkozik. 

Szegény pincér ... 

„Paprikás" fogvájó 
Hegyeshalom. Itt a határ

szélen sok az átfutó vendég. 
Magyar szokás szerint minden 
asztalon só, paprika, bors, fog
vályó ... Az ablak melleti asz
talnál vidám társaság. Egyi
kük viccmesélés közben 4-5 
fogvájóval a csípős pirospap
rikát kevergeti . . . Jön a vo
nat. Indulnak. ,,Rend a lelke 
mindennek" - gondolja vi
dám barátunk, és a fogvájó
kat a helyükre illeszti. 

Az asztalt pár perccel ké
sőbb, újabb társaság foglalja 
el. Étkezés után egy idősebb 
férfi a fogvájóért nyúl ... 

Potztausend .. . ! A jó 
mindenit! Itt előpaprikázott 
fogvájókkal fogadják a ven
déget? 

Az üzletvezető homlokán 
gyöngyözik a verejték. Bocsá
natot kér ... 

Győr. Meg.szólalt a hangos
beszélő, így aztán az étterem
ben nem igen lehet beszélget
ni. Akkor mit lehet csinál
ni ... ? Inni. Mosolyogni. Sze
mezni a közeli és távolabbi 
utazó vendégtársakkal. Nem 
elég ez? És lehet még „kézi
munkázni". Felfejteni a szép 
üléseket. Egy óra várakozás, 
tíz szeg, két óra várakozás, 
egy fél ülés ... Pár hét alatt 
ilyen. szorgalmas kézimunká
zással meg lehet kopasztani az 
Utasellátó Vállalat valameny
nyi éttermének párnázott szé
keit ... Kopasztják is. A kék 
blúzos lánynak sikerült a leg
jobban. A fekete inges fiú sem 

marad el. A felszolgáló észre
veszi és szól. Meglepődnek: 
jé, felfeslik? Nem is vettük 
észre ... 

Látványos mutatvány 
Szombathely. Egy magas, 

szőke férfi társasága a velük 
levő egyetlen nő előtt akarja 
fitogtatni rosszul értelmezett 
erejét: ki tudja jobban elgör
bíteni a kanalat, a villát? 
Mindegyik. A mutatvány 
olyan hatásos, hogy a hölgy is 
négyszer, .. tekeri ki a nyakát" 
a kanálnak ... 

Egy kiránduló csoport eszik
iszik, hangoskodik. A sok 
vendég egy,ike az ital hatá
sára gátlásaitól megszabadul
va fél kézzel emeli fel egyik 
lábánál fogva a széket. Mu
tatványát csodálatot keltő 
hümmögés kíséri. Mások is 
kipróbálják, no persze csak 
úgy, hogy a felszolgáló meg se 
lássa . , . közben valaki még 
.. hatásosabb módszert" vá
laszt . . . Puszta kézzel össze
roppant egy poharat .. . 

Sopron. GYSEV Lokomotív 
panoráma étterem és szálló. 
Tisztaság, mértéktartó ele
gancia, osztályon felüli udva
rias kiszolgálás. Annál szem
betűnőbb az egyik vendég 
osztályon aluli viselkedése. A 
túlzott evés és ivás eredmé
nye: a vendégeket megbotrán
koztató rosszullét . .. 

Szegény takarító nők! 

• 

Nem tudom, hogy az Utas
ellátó Vállalat évente mennyit 
költ felújításra, csinosításra, 
fogyóeszközre, de hogy a ká
ra tizenkét hónap alatt nagy 
összegű, abban bizonyos va
gyok. És minden kár a közös
ség kára! Érdemes rá jobban 
odafigyelni. Nekünk, utasok
nak is. 

Sindulár Anna 

,,Ecetben áztatott ollóval c----------------------------

eltüntethető ... " 
Szeged. Az egyik asztalnál 

szerelmespár. A lány már 
négy szalvétát felaprított és 
mivel a keze ügyében levők 
már elfogytak, a sótartóval 
játszik. Leveszi a kupakot, 
aztán visszarakja . . . 1eveszi, 
visszarakja . . . Már vissza se 
rakja. csak ráteszi. mert lo
vagja menni készül. ő is 
megy vele. A sótartó marad ... 

Jön egy újabb vendég. Ve
sevelőt kér, rizzsel ... Sótlan-

Nyugdíjasok köszöntése 
Pápa állomás klubhelyiségé

ben a nyugdíjasok részére ta
lálkozót rendeztek, amelyen 
Hunyadvári László klubveze
tő köszöntötte a megjelente
ket, majd Mózes Károly ál
lomásfőnök mondott beszédet. 
Tájékoztatta többek között a 
jelenlevőket az állomás dolgo
zóinak felajánlásáról. Tavaly 

22 400 forintot gyűjtöttek ösz
sze, amelyből 26 idős nyugdí
jasnak adtak segélyt, és eb
ből a pénzből rendezték az 
idei találkozót is. 

Ezután a nyugdíjasokat kul
túrműsorral szórakoztatták, 
majd megvendégelték vala
mennyiüket. 
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SZENTESI TERMÉSZET JÁRÓK KITtNTETETT BRIGÁDVEZETŐ 

Negyedszázada a mozgalomban A megye legjobb szakosztálya 
A szocialista brigádvezetők 

VI. országos tanácskozásán ott 
volt a küldöttek között Szabó 
II. József, a dunakeszi jármű
javító Béke és Barátság szo
cialista brigádjának a vezető
je. Beszélgetésünk közben fel
elevenednek az elmúlt huszon
öt év küzdelmei és eredmé
nyei. 

kicsendült, hogy a brigádm:)z
galom további fellendülését 
szeretnék elősegíteni. 

- Miénk a természet. ha út
rakél csapatunk, sza,badok va
gyunk. mint a madár 
mondja Balyi Sándor, a Szen
tesi Vasutas se természetjá
róinak szakosztályvezetője. 

A szakosztály naplójába az  
elmúlt évet i s  sikeresnek 
könyvelhették el a szentesi 
természetjárók, mert az elha
tározott 32 túra helyett 36-on 
vettek részt. Az országos ren
dezvények közül ott voltak a 
vörösköi, a csoványosi és a pi
lisnyeregi túrákon. A vasutas 
szakbizottság valamennyi ren
dezvényén részt vettek. Az 
eredmények sorából kiemel
kedett, hogy a szentesi vas
utas természetjárók voltak 
Csongrád megyében a legered
ményesebbek. A vasutas for
rástalálkozó versenyében az 
első helyet szerezték meg. Az 
1982-es évben 81 túranapon 
400-an vettek részt és tízezer
nél több gyalogkilométert tet
tek meg 

Mi,lyen egy verseny ? 
Az indulás helyén, tájfutó

térképpel látnak el bennünket. 
isrr eretlen terepen haladva kö
rülbelül 15 el•lenőrzési pántot 
és több időellenőrző állomást 
kell érintenünk, amíg a célba 
érünk. Előírt a haladási sebes
ség, ami 4 kilométer óránként. 
A megadott sorrendben hala
dunk a pályán. Célba érés után, 
ha nem találunk meg egy idő
ellenőrző állomást, akkor 200 
pontot vonnak le eredmé
nyünkból, ha pedig kihagyunk 
egy állomást, akkor az 100 
pont veszteséggel jár, és bár
milyen jellegű időeltérés ese
tén percenként két hibapon
tot kapunk. 

Az 1983. évi programokra 
lelkesen készültek és készil'l-

nek Szentesen. Ott lesznek szá
mos csillagtúrán. Sárospatak. 
Lillafüred, Pécs mellett egyik 
kiemelkedő program lesz a 
felvidéki gyalogtúra a Fehér
Kárpátokban és Trencsén kör
nyékén. 

A vasutas természetjárók ba
ráti kapcsolatban szervezik 
programjaikat a másik két 
városi természetjáró csoport
tal a Spartacussal és a Ki
nizsi TE-vel. 

A városban a :legrégibb szak
osztály, a három említett kö
zül a vasutasoké. Vezetőjük. 
Balyi Sándor 1929 óta tarto
zik a természetjárók népes tá
borába és 70 évesen is állan
dóan túrázik, neveli a fiata
lokat. Szinte minden percét le
köti a sportággal va'1ó foglal
kozás. 

Az ízig-vérig „vasas", külö
nös hangsúllyal beszél a kez
detröl. Arról az időszakról. 
amikor az öntudatos munkás
kollektívák politikailag és 
gazdaságilag nehéz időszak
ban nyilvánították ki szándé
kukat, a párt politikájának tá
mogatására. 

A járműjavítóban kezdetben 
1 1  brigád alakult. Jó munká
val, szorgalommal és tettek
kel segí'tették a gazdasági fel
emelkedést. Bizonyítja ezt az 
is, hogy ma már az üzemben 
101 szocialista brigád 1240 tag
gal vesz részt a brigádmozga
lomban. 

A természetjárás anyagi ál
dozatokkal is jár, és mit nyújt 
cserébe rajongóinak? Ezt a 
rangidős Balyi Sándor így fo-
galmazta meg : A múlt idézése után a ta-

- Rohanó világunkban a nácskozásról beszélgetünk. 
gyalogtúrák egészségünkre - Életemben először vet

gyakorolt hatása felértékelő- tem részt országos tanácsko

dött. A természetjárás önálló- záson - mondotta. - Ezért 

ságra nevel, megismerjük. izgatottan vártam május 29-ét. 

megszeretjük a ,növény és ál- Nagy hatással volt rám az 

latvilágot. A csodálatos tájak őszinte, családiasnak nevez

tálcán kínálják a fényképezés hető hangulat. Sokan nagyon 
örömét. JártunkJban, keltünk- határozottan fogalmaztak, de 
ben fel.elevenednek előttünk le- a hozzászólásokból mindig 
tűnt korok, amikor a múzeu-
mokba belépünk vagy a várak 

- Manapság többen meg
kérdőjelezik a brigádmozga
lom létjogosultságát. Mint bri
gádvezetőnek erről mi a véie
ménye? 

- Én eddig is úgy véleked
tem, és most is azt mondom, 
hogy a brigádmozgalomnak 
i;an jövője. Ahol konkrét fel
adatokat adnak a munkáskol
lektívák számára. politikailag 
és szakmai'lag jól felkészült 
vezetők irányítják ezt a na
gyon fontos tevékenységet. ott 
nem lehet baj. Természete
sen ehhez azt is hozzá kell 
tenni, hogy amit mi válla
lunk. azt szívvel. lélekkel tel
jesíteni kell. 

- Véleménye szerint milyen 
intézkedés segítené elő leg
j obban a mozgalom fellendü
lését ? 

Tapasztalatból tudom, 
hogy bármennyire is szeret
nénk mindenkit a végzett mun
kája alapján igazságosan dif
ferenciálni, valakiben mindig 
11'1,3.rad tüske. & ez előbb
utóbb a jó közösségi szellemet 
is megrontja f:n úgy vélem : 
sokkal ösztönzőbb lenne, ha 
az anyagi elismerés helyett az 
erkölcsi kapna nagyobb hang
súlyt. 

Vetési Imre 

komor falai közt lépdelünk. A Egészségügyiek részvételével 
mi sportunknak az az előnye. 
hogy az iskolás gyerektől a 
nyugdíjasig mindenki űzheti. 
Tagjaink fegyelmezettek és ki
tűnő közösségi emberek. Tú
ráinkról mi-ndig győztesen té
rünk haza. mert testi és lelki 
felüdülést nyerünk. 

Sportdélután Szombathelyen 

Fogas 

Társadalmi munka. A 
debreceni igazgatóság szak
szervezeti bizottsága május 2 1 -
é n  társadalmi munkát szerve
zett. amelyen az szb-hez tar
tozó dolgozók pályafenntartá
si és kocsitakarítási munkát 
végeztek Az érte járó 22 ezer 
forintot a debreceni úttörő
olimpia rendezésére és az ar
ra rászoruló nyugdíjas vasuta
sok javára ajánlották fel. 

- Gyermeknap Veszprém
ben A veszprémi körzeti üzem
főnökség szakszervezeti és köz
művelődési bizottsága június 
-l-én gyermeknapot rendezett 
a megyeszékhely parkerdejé
ben. A gyerekek játékos vetél
kedőkön és különféle verse
nyeken vehettek részt. A park
erdőben a szülők is jól érez
ték magukat. 

- Nosztalgia KISZ-gyűlés. 
Ezzel a címmel rendezett ta
lálkozót Pécs állomás KISZ
alapszervezetének egykori öt
ven tagja. azzal a céllal, hogy 
fehérasztalnál emlékezzenek 
a múltra, az együtt töltött 
évekre. Egy régi névsor segít
ségével a távollevőkről is meg
emlékeztek. 

- Bánrévén a vándorzász
ló. A Bánréve és Sajólénárt
falva határállomások munka
versenyének győztesei - az el
múlt évi munka alapján - a 
bánrévei vasutasok lettek. A 
vándorzászlót a közelmúltban 
rendezett ünnepségen adták 
át. 

- Véradás. A Déli pályaud
var Vöröskereszt-szervezete 
május 17-én és 18-án véradó
napokat rendezett. Két nap 
alatt 198 vasutas adott vért. A 
miskolci csomóponton is ren
deztek véradónapokat, ame
lyen -165-en összesen 160 li
ter vért adtak térítésmentesen. 

- Vetélkedő. A nagykani
zsai vasutasok ifjúsági klubja 
- a húsipari klubbal közösen 
- június 1 1 -én Fele sem igaz 
címmel vetélkedőt rendezett a 
Kodály Zoltán Művelődési 
Házban. A játékot Bálintné 
Domján Piroska, a vasutas 
klub vezetője vezette. A győz
tes a húsipari fiatalok csapata 
lett. A vetélkedőt diszkó kö
vette. 

- Konténerrakodási bemu
tató. Vasúti szállítási szakem
'Jerek és a legnagyobb fuva
roztató vállalatok képviselői 
részére konténerrakodási be
mutatót rendeztek a nagyka
nizsai teherpályaudvaron ab
ból az alkalomból. hogy az ál
lomás június l -től bekapcso
lódott a belföldi és a nemzet
közi nagyszállítótartályos for
galomba. A bemutatót szak
mai tájékoztató követte. 

- úszni tanuló ovisok. A 
hatvani vasutas óvoda 28 nagy
csoportosa tanul az idén úszni 
díjmentesen a vérosi strandon. 
Az óvodásokat Csekő Mihály
né úszómesternő oktatja. 

- Megbeszélés. Kál-Kápolna 
állomás vezetői j únius végén 
megbeszélést tartottak a Zöl-------------� dért és a téesz vezetőivel a zöld

Tartós wonatkerekek 

A MÁV-MTE szervezésében 
.. 

A szombathelyi területi egészségügyi központ szakszerve
zeti bizottsága a közelmúltban sportdélutánt rendezett. A 
TEK-hez tartozó balatonfüredi és hévízi szanatórium dolgozói 
mérték össze tudásukat asztaliteniszben és tekében. Asztali
teniszben a nők közül első lett Berend Lászlóné (Hévíz), a 
férfiak versenyének győztese pedig dr. Rákli Kálmán (Szom
bathely). A tekeverseny győztese Héjjas ÁgMs (Balatonfüred) 
és Vitéz Csaba (Balatonfüred) . 

A nyisLnyetnye,proprovszki 
csőhen.gerlő ü.z.emben meg
kezdték a kizárólag he.ngerlés
sel készült vasúti kocsikerekek 
sorozatgyártását. Az ilyen ke
rekek lehetővé te.szik a köz
lekedés sebe.s.ségének növelé
sét és csaknem kétszer annyi 
ideig - 20 évig - használha
tók, mint a korábbiak. A 
Szovjetunióban 1S85 végére a 
távolsági személyvonatok 
többsége már az új eljárással 
készült kerekeken fog közle
kedni. 

áruk szállításának feltételei
ről. Az állomás felkészült a 
gyümölcs és zöldség fogadásá
ra, a rakterületeket kitakarí
tották, és meghosszabbították 
az öt fogadóvágányt is . 

S,zol nokon befejeződött 

a kispályás focibajnokság 
A MAV-MTE tömegsport

bizottsága szervezésében több 
mint két hónapon át zajlott 
Szolnokon, a kispályás férfi 
labdarúgó-bajnokság. Az 
egyesületet támogató vállala
tok, intézmények dolgozóiból 
és a pártoló tagokból álló al
kalmi csapatok, melyekben 
csak egyesületi tagok és nem 
aktív sportolók szerepelhet
tek, előre elkészített sorsolás 
szerinti fordulókon, szomba
tonként, az egyesület Véső úti 
sporttelepén játszották mér-

Brigádok kupaversenye 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökség Kandó Kálmán 
szocialista brigádja által ala
pított kispályás labdarúgó
vándorkupa idei fordulóját 
május 20-án rendezte Vácott 
a vontatási üzemegység vil
lanyszerelő szocialista brigád
ja. A másodszor rendezett tor
nán a ferencvárosi villamos
műhely, a Budapest Keleti 
műszerészműhely, és a székes
fehérvári villamosműhely bri
gádjainak csapatai vettek 
részt. 

A kupagyőztes ismét a váci 
brigád csapata lett. 

kőzéseiket. A cél, minél több 
egyesületi tag számára, rend
szeres tömegsportolási lehető
ség biztosítása volt. 

Az első alkalommal sorra 
került, újszerű sportolási for
ma sikert aratott. Az együtte
sek nagy becsvággyal készül
tek mérkőzéseikre. 

A június 4-én megtartott 
ünnepélyes eredményhirdeté
sen Hollóy Tamás ügyvezető 
elnök adta át a díjakat a baj
nokság első három helyezett
jének. 

Tömegsportnap Györben 
Első ízben rendezett tömeg

sportnapot Győrben a MA V 

DAC Sportegyesület tömeg
sportibizdttsága május 28-án. 
Az egyesület sporttelepén meg
jeilentek a vasút és a város 
üzemeinek dolgozói és család
tagjai. 

A legnépszerűbb sportágnak 
a labdarúgás bizonyult. A több 
mint 300 résztvevő választha
tott a tekézés, a lövészet és a 
kézilabda közül. A tömeg
sportnapon sok gyerek is meg
jelent és talált elfoglaltságot, 
szórakozást a sporttelepen. 

Vonatindítás, gombbenyomásra 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Eredményesen gazdálkodik az ÖT A 
A 1 211 0-os OT A a vasutas 

biztosítottak és hozzátartozóik 
segélyezésén kívül támogatja 
az egészségügyi létesítmények 
építését. bővítését. korszerűsí
tését is. Az egyes segélynemek 
megállapítása az OTA járulék
bevételének a függvénye. lgy 

Az ŐT A 1982-ben a iárulék
bevétel 80 s:zá:zalékát viss:za
fi:zette tagjainak. A budapesti 
:.v1A V Kórház rekonstrukció
ját az önkéntes Támogatási 
Alap 28 millió forinttal finan
szírozza. 

Halálozások 

vált lehetővé már több a·lka- .----------------------------

Május 19-én, 64 éves koriban, 
hosszú szenvedés után elhunyt 
:uaczkó András, a miskolci Igaz
gatóság személyzeti és okt.atásl 
osztályának egykori munkatársa. 
1938-ban lépett a MA V szolgálati• 
ba, pályamunkásnak. Késöbb kü
lönbözö beosztásokban dolgozott; 
majd 1952-ben az igazgatósAg sze
mélyzeti osztályára helyezték, 
ahol 1979-lg, nyugállományba vo• 
nulásáig tevékenykedett. 1945-től 
vett részt a munkásmozgalomban, 
Tagja volt az igazgatóság pArt• 
bizottsAgának Is, és alapltó tagja 
a munkAsörségnek. Eredményes 
munkásságát több kitüntetéssel, 
köztük a Munka trdemrend bronz 
fokozatával Is elismerték 

lommal a segélyek összegének 
emelése és új segélyfajták be Búcsú a vasúttól 
vezetése. 

Az ŐT A elmúlt évi bevétele 
60,5 millió, kiadása pedig 48 
miHió forint volt. Ebből az ösz
szegből a legtöbbet - 10.8 
millió forintot - kórházi ápo
lási kiegészítő segély címén fi
zettek ki. Temetési segély ki
egészítésére 9,8 milliót fordí
tottak. Említést érdemel még 
a hosszú ideig táppénzen lévő 
dolgozók támogatása. I lyen cí
men 7.3 millió forintot fizettek 
a rászorulóknak. Az OT A tá
mogatást adott még többek kö
zött a cukorbetegeknek. a kór
házi ápolásban részesült nyug
díjasoknak, tbc-s betegeknek. 

Nyugalomba vonult 

a szertár anyaggazdálkodója Május 21-én kísérték utolsó út
jára a Szerencsi temetöben. 

A közvetlen segélyek közé 
sorolhatók azok az összegek is. 
amelyeket a különféle gyógyá
szati segédeszközök térítése
ként fizetett az OTA. Erre a 
célra 2.8 millió forintot fordí
tottak. Az időszakos szociális 
gondozók fenntartásához 3.1 
mi'llió forinttal járult hozzá az 
alap. 

A székesfehérvári szertárfő
nökség tanácstermében a :.-ö
zelmúltban bensőséges ünnep
ség keretében búcsúztatták 
Pintér József anyaggazdálko
dót. aki 42 évi vasúti szolgálat 
után vonult nyugdíjba. Az ün
nepségen Nagy László szertár
főnök mondott köszönetet 
he1ytállásáé11t, ki váló munká
jáért. 

P intér József vasutas csa
!ádból származik. Az apja pá
lyamunkás volt. és három fia 
is a vasutat választotta élet
hivatásnak. Józsi bácsi már 
1942-ben az anyagszer-kezelési 
szolgálatnál dolgozott. A fel
szabadulástól nyugdíjazásáig. 
a székesfehérvári szertárfő
nökség számadóságain tevé
kenykedett különböző beosztá
sokban. Felelősségteljes gazda
sági munkáján kívül aktív 

Fejébe vette, hogy bevágja az új vonatszámozási rendszert 

(Fekete István rajza) 

közéleti tevékenységet is foly
tatott. Élen járt az újfelvé
telesek nevelésében, képzésé
ben. 1952-től a szertárfőnök
ség tűzvédelmi bizottságának a 
vezetője volt. A polgári védel
mi törzsben kiképzési felelős
ként szolgált. 

Tunyogi Tibor 

Június l•én, 55 éves korában 
meghalt :Sagy József, a Landler 
Jenö Villamos Vonalfönökség ve
zetöje. Nagy József 1944-ben lé
pett a MAV szolgálatát>a. Az el
telt 39 esztendöböl 33 évet töltött 
ezen a munkahelyen. :.<iváló szak• 
ember volt, és aktív közéleti te
vékenységet folytatott, Munkás• 
ságát több elismerés, köztük a 
Kiváló Munkáért kitüntetés is 
fémjelzi. Temetése június 16-án 
volt a Rá'kospalotal köztemetöben. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Bp. Keleti pálya
udvarnál levő kétszobás. 96 négy
zetméteres, k omfortos MA \"-bér
lakásomat 1-2 szobás komfortos 
tanácsi vagy öröklakásra. Az Ete
le térnél kétszobás. 51 négyzet
méteres, félkomfortos, kertes, sze
mélyi tulajdonú. száraz szuterént 
is adhatok. Cím : Budapest VIII„ 
Kerepesi u. 5.  sz. v. épület, 
fszt. 4. 

Elcserélném MAV-telep! két szo
ba komfortos, 58 négyzetméteres 
lakásomat. amihez kert is tarto
zik, kisebb lakásra. Jö:rdeklődni 
17-20 óra között a 894-985 telefon
számon. 

Elcserélném Budapest xv., Rá
k<?s u. 100. II. emeleti egy plusz 
ket félszobás összkomfortos, vilá
gos konyhás, nagy erkélyes, tele
fonos, 6� négyzetméteres MAV
bérlakásomat másfél szobás köz
ponti fűtéses, telefonos lakásra 
MAV-dolgozóva!, Városllget, Kál
vin tér vagy a Belváros környé
kén. Érdeklődni lehet a 696-325 
telefonszámon. 

négyzetméteres. távfűtéses, II. 
emeleti lakásomat budapesti más· 
fél szobás, esetleg kétszobás la
kásra. Minden megoldás érdekel. 
Cím : Riczu Sándorné, Miskolc II., 
Bokányi D. u. 36. II.'5. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy plusz két félszo• 
bás. világos konyhás, 67 négyzet
méter alapterületű, plusz nagy 
erkélyes, II. emeleti MÁV-bér
lakásomat kb. 55 ,négyzetméteres 
lakásra. Érdeklődni a 143-510 te
lefonszámon. 

Elcserélném Tapolca, Dl.mltrov 
tér 11 .  vm. em. B. 30. alatti, 57 
négyzetméteres, 12 négyzetunéter 
erkély, plusz egy nagyméretű te· 
rasz, ötéves, összkomfortos, déll 
fekvésű, telefonos OTP-öröklaká
somat hasonló adottságú buda
pesti lakásra. Tanácsi is lehet. Jö:r
deklödni napközben üzemi tele
fonon a 07-42+17-es számon vagy 
városi távhívással 18 óra után a 
06-87..!.. ll-2U számon. 

MAGYAR V ASUTAl!f 

Vasutasok Szakszervezeténell 
lapja 

Elcserélném Budapest zöldöve
zeti, 57 négyzetméteres, I. emeleti 
gázfü téses, kétszobás MA V-bér� 
lakásomat hasonló tanács!ra - a 
XIV. kerület előnyben - MAV
dolgozóval. Érdeklődni lehet a 
834-828 telefonszámon 18-19 óra 
között. 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő : Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: 
J 088 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Telefon, városi : 229-872 
Uzeml : 19-77 

Elcserélném 100 négyzetméteres. 
háromszobás, teljesen felújított. 
korszerű fűtésü, komfortos, ker
tes, garázsos budapesti MÁV-bér
lakásomat két kisebbre. Az egyik 
székesfehérvári is lehet. Érdek- Kiadja és terjeszt! : 
lődn! 8-17 óráig a 228-819_es tele- • Népszava Lap- és Könyvklado 
fonszámon. 1553 Bp. xm., Váci út 73. 

Elcserélném háromszobás kom- Telefon : 497-950 
fortos kertváros! MA V-bérlakáso- PostafiOk: 43 Budapest 
mat egy szoba hallos vagy más- Felelős kiadó: 
fél szobás összkomfortos tanácsi dr. Jandek Géza Igazgató 
lakásra Igényjogosult MA V-dolgo- Előfizetési dfj egy évre : 34 forint 
zóvaJ. Érdeklődni lehet este 6 óra Egyszámlaszám : MNB 215 - 11 850 
után a 152-288 telefonszámon. ' 83-2901. Szikra Lapnyomda, 

Elcserélném Miskolc, Avas-Déli Budapest 
lakótelepen szép környezetben le- Felelős vezető : . vő egy plusz két félszobás össz- Csöndes Zoltán vezérigaz,l!ato 
komfortos, nagy erkélyes, 56 ISSN 0460-H00 



/mllJS 1-t6L 

l(ulönvált a közlekedés és a posta 
Július 1-t61 elVilt eomástól �_geke� az ltfedijseket, és 

posta önálló 



2 M A G YA R  VAS U TA S  1983. JÚLIUS 8, 

Sajátos alapszervezeti feladat 

A gazdasági munka sef ítése 
BESZÉLGETÉS GEIGER PÉTERREL. -\Z ÉPÍTÉSI GÉPTELEP 

FŐNÖKSÉG SZAKSZERYEZETI BIZOTTS_.\G \NAK TITK-ÁR:\VAL 

Geiger Péter abban az esz
tendöben került a MA V Épí
tési Géptelep Fönökségéhez, 
amikor az első vasutasnapot 
megszervezték. Munkaviszo
nyának kezdete csaknem egy
be esik a vasutas ünneppel. 
Jelenlegi munkahelyén 1951.  
július 28-án kezdte meg a 
szolgálatot, s azóta július má
sodik vasárnapjának közeled
te, minden évben emlékezeté
be idézi a saját pályafutását 
is. 

Harminckét esztendő alatt, 
életében sok minden változott, 
a vasúthoz való hűsége azon
ban változatlan maradt. Pedig 
az ötvenes évek elején az Épí
tési Géptelep Fönökség Köér 
utcai telephelyén korántsem 
volt olyan kellemes környe
zet, mint ma. A hatalmas 
bombatölcsérekkel tarkított 
udvar lehangoló látványt 
nyújtott, s a szomszédságában 
„ virító" káposztáskert sem a 
fönökség profiljába tartozott. 
Mindezek helyén ma már kor
szerű, modern szociális épü
let, irodaház, javítóműhely és 
zöldellő park található. Gei
ger Péter, a külsö forma vál
tozásaival együtt, a főnökség 
szervezeti, tartalmi, emberi 
fejlödését is nyomon követte. 

Fiatalos hévvel 
A közel ezerötszázas lét

számmal dolgozó fónökség 
szb-titkárának nincs sok ide
je „nosztalgiázni''. De ha kér
dezik, szívesen elmondja éle
tének, munkájának föbb állo
másait. Miután géplakatos 
szakmát szerzett, 1951-ben -
18 évesen - lett az Építési 
Géptelep Főnökség gépkezelő
je. Késöbb autó- és motorsze
relö vizsgát tett. 1960-ig járja 
a főnökség változó munkahe
lyeit és fiatalos hévvel, len
dülettel érdeklődik a közösség 
ügyei iránt is. Ahogy a köz
ponti telephelyre kerül, szak
szervezeti bizalminak választ
ják és ettöl kezdve mozgalmi 
pályafutása felfelé ível. 1966-
ban műhelybizottsági elnök 
lesz, két évvel később pedig 
már műhelybizottsági titkár. 
1974-ben a tagság megválaszt
ja a szakszervezeti bizottság 
titkárának. Kilenc esztendő 
óta, ebben a feladatkörben 
látja el, a gazdasági munka 
segítésével, a dolgozók érdek
védelmével és a tisztségvise
lők, társadalmi aktivisták te
vékenységének irányításával 
összefüggő titkári teeendőket. 

A bizalmiak szerepének he
lyes megítélését, jogaik érvé
nyesítését - személyes ta
pasztalatok alapján segíti. Mi
után a hatvanas években 6 
évig volt bizalmi, közvetlenül 
szerzett élmények hatására 
vonja le a tanulságokat. Jól 
emlékszik még azokra az idők
re, amikor a bizalmi munkája 
csak a bélyegeladásra korlá
tozódott. Mint tisztségviselö, 
nem volt „kulcsember" a 
munkahely életében, észrevé
teleit, megjegyzéseit és javas
latait a vezetők kevésbé igé
nyelték. Ma a főnökségen öt
ven bizalmi és hat főbizalmi 
hozza-viszi az információkat. 

Geiger Péter 

Tájékoztatásukra, felkészíté
sükre az szb-titkár különös 
gondot fordít. A bizalmi mun
kájában már régóta nem súly
ponti feladat a bélyeg eladá
sa. Az aktivitással azonban 
még mindig baj van. 

Geiger Péter úg:v véli, hogy 
a szakszervezeti bizottság tag
jainak s a munkahelyi .veze
tőknek sokkal több bátorítást 
kell adniok az őszinte véle
ménynyilvánításokhoz. Jól le
het a szűkebb csoportmegbe
szélésekre nem jellemző a 
passzivitás. Ezeken a helye
ken mindig felszínre kerül
nek az embereket szorító 
problémák. Ha azonban fel
sőbb szinten kell hangot ad
ni  a csoport életéröl, gondjai
ról. a legtöbb szószóló elcsen
desül. Oldani kell tehát a fe
szültséget, a tömeg előtti sze
repléseknél. A telephelyen 
belül minden pénteken jó al
kalom erre a rendszeres érte
kezlet, ahol a szakszervezeti 
bizottság szűkebb körében cse
rélnek véleményt és kapnak 
tájékoztatást a bizalmiak. Ez
zel a lehetöséggel azonban a 
változó munkahelyek tisztség
viselői nem élhetnek. fgy szá
mukra a szakmai oktatások, 
negyedéves értekezletek bizto
sítják az információ és tájé
koztatás legföbb forrását. 

Sajátos helyzetben 

Az eltelt három évtized 
alatt Geiger Péter tapasztalt 
könnyebb időszakot is a mun
kahely életében. A pályaépí
tésben és korszerűsítésben 
azonban mindig sajátosan ne
héz feladatot láttak el. A fő
nökség közel 900 millió forint 
értékű gépállománnyal. hoz
záértö műszaki irányítással és 
jól képzett gépkezelőkkel szol
gálja ki az építési és pálya
fenntartási szakszolgálatot. Je
lenlegi létszámának csaknem 
a fele 30 éven aluli fiatal .  Az 
emberek ismerik a feladatokat 
és igyekeznek jól dolgozni .  A 
munkafegyelemmel nincs kü
lönösebb baj. Ám van ami 
nemcsak rajtuk múlik. A 
géptelep tervteljesítése ugyan
is nagymértékben függ a társ
szolgálati ágak előkészítö, 
szervezö munkájától. A pá
lyaépítési, javítási területek
re igényelt gépeket, szakem
bereket a főnökség biztosítja, 
s ehhez hozzátartozik a gépek 
üzemképes állapota, karban
tartása is. A zökkenömentes 

munkafolyamatról. a gépek ki
használtságáról azonban már 
a ,,megrendelő"" szakszolgá'.a t 
gondoskodik. 

Ily módon a géptelepfönök
ség teljesítménye mindig 
függvénye a társszolgálati 
ágak munkájának. Ezért is 
tartja úgy az szb-titkár. 
hogy az alapszervezet legne
hezebb feladata - a gazdasá
gi munka segítése. Hiszen a 
főnökség létszámának 65-70 
százaléka változó munkaterü
leten dolgozik, s a jól vagy 
rosszul szervezett feladatot 
.,idegen" helyröl kapja. A 
foglalkoztatás, a munkaidö 
kihasználtságának problémái 
legtöbbször mégis a géptele
pen csapódnak le Emellett -
az emberek kettős irányítása 
miatt - lehetetlen az ellen
örzés. 

Mit tehet a szakszervezet? 
Erösíti a kapcsolatokat a társ
szolgálati ágak alapszerveze- , teivel. és javítja az együttmű
ködés feltételeit A közös 
munka kedvezö eredményei
hez az is szükséges, hogy a 
jószándék. az igyekezet, a fe
lelősségvállalás. a másik 
irányból is tapasztalható le
gyen. 

A f elelösség közös 

A munkagépek uzemkészsé
gének biztosításáért, a taka
rékos gazdálkodásért a szak
szervezet is felelösséget érez. 
Ezért is kíséri figyelemmel az 
alkatrészellátási gondokat és 
segíti az anyagpótlást szolgá
ló újítások megvalósítását. A 
közel egy milliárd forint érté
kű állóeszköz állományba tar
tozó csaknem négyszáz mun
kagép nagy része nyugati im
portból származik. s a meghi
básodott alkatrészek pótlása 
is több százezer forintba ke
rül. lgy például a Plasser gép 
kaparólánca 870 ezer deviza 
forint. Miután évenként 12-
14 darab láncot használnak 
fel. a főnökség hazai megol
dást keresett - és talált. Im
már harmadik esztendeje az 
Acélöntő és Csőgyár készíti és 
szállítja a kaparóláncokat, 
amelvnek e1öállítási költségei
ből, a főnökség darabonként 
430 ezer forintot takarít meg. 

A 1 35 féle típusú gép keze
lése és karbantartása, termé
szetesen nagy szakértelmet 
igényel. Az szb-titkár szerint 
éppen ezért, a mozgalmi fő
felada tok egyike : segíteni a 
szakmai oktatások színvonalá
nak növelését, a dolgozók szé
lesebb körű képzését is. 

Az építési géptelep főnök
ség sajátos feladatainak ellá
tásában, a gazdasági és moz
galmi szervek összehangoltan 
dolgoznak. Az szb-titkár kü
lön is hangsúlyozta : olyannyi
ra sikerült mindig közös ne
vezőre jutni, hogy a gazdasá
gi vezetők döntése ellen egy
szer sem kellett vétót emelni. 

Az idei május 1 .  alkalmából 
Geiger Péter minden bizony
nyal ezért is kapta meg a 
Szakszervezeti Munkáért ki
t iintetés arany fokozatát. 

Pálinkás Katalin 

A szakmunkásképző intézetekben javult a szervezettség 
Szombathelyen tanácskozoll az ifjúsági bizottság 

A közelmúltban Szombat
helyen .tartotta ülését a szak
szervezetünk központi vezetö
sége mellett működö ifjúsági 
bizottság. A tanácskozáson be
számolót ihallga,ttaJk meg a 
szQl'Ilbatlhelyi területi szalkszer
vezeti bizottság ifjúsá,gi bizott
ságának a tev€ikenységérő1 és 
az ifjúsági munkaverseny
mozg,almaik eredményei•ről. 
feladatairól. 

A bizottsági ülés napirend
jén szerepelt a szaik.mun,kásta
nulói ia.1apszervezetelk tevé
kenységének az értékelése is. 
A SZOT elnöksége 1979-ben 
ha,t szalkmunikástanulói ín té
zetet helyezett a vasutas-szalk
szervezet hatáskörébe. 

Az elmúlt évek során kiala
kult a smkmun,kástanulói 
alapszervezetek mÚ'ködési 
rendje . ..Létrejöttek a tanulói 
alapszervezetek. Egy osztály
n,aik egy bizalmija lett. Vala-

menny·i bizalmi .tagja a biza·l
mi testületnek. A főbizalmi 
általában a szaikoktató. 

A tanulók szervezettséae 
1982-ben 84,5, jelenleg pedig 
95-98 százalék. Az alapszer,ve
zete:k az is,koláv,a1l egyeztetett 
munlkiaterv alapján dolgoznak 
és közösen gyakorolják az ér
de'k.képvise letet. 

Az új tagok szervezése az 
elsö évesek megérkezése után 
osztályfőnöki óráikon kezdő
dik. Felelősségteljes feladat a 
bizalmiak kiválasztása. Ez ál
talában jól sikerül. Ennek bi
zonyítékia a taggyűlések a1kti
vitása is. A bizalmiak bátran 
képviselik társaiiik vé,leményét. 
Oktatásukat. továbbképzésü
ket évek óta Balatonkenesén 
végzik. Sajnos előfordult. hogy 
néhány iskola nem engedte to
vábbképzésre a tisztségviselő
ket. 

Fo,ntos szempont a főbi7.al
mi.alk kiválasztása is. A gyere
kek csak olyan felinőttet foga<l
naik el igazán, aki jó pedagó
gus is. A főbi2'Ja1mi ennek az 
elvárásnalk csalk a szabadide
jénelk bizonyos feláldozásával 
tud megfelelni. 

A tanulói alapszervezetek 
közvetlen irányítói az illetékes 
területi szakszervezeti bizott
ságok. A debreceni és a szom
bathelyi tsz'b-,k ezt kiválóan 
látjálk el. A budapesti területi 
szakiszervezeti bizott.ságnak 
nincs szoros k>apcsolata a hoz
zá tartozó három iskolával. 

A bizottsági tagDlk a hely
színen is megismerkedte:k a 
405-ös számú Szombathelvi 
Ipari Szakmunkásképző Inté
zetben működő ta,nulói alap
szervezet munkájáv,al és ,az 
i!ikolával, madd fel•keresték a 
Kőszegi MAV Nevelőotthont 
is. Sz. Jakab István 

K I TÜ N T E T É S E K  

nyugállományba vonulás alkalmából 
Jú.ius l -én, a MAV Vezér

igazgatóság konferenciatermé
ben nyugállományba vonuló 
vasutasokat tüntettek ki. 
A KISZ-bizottság nevében 
Hipszki Mihály meleg szavak
kal méltatta az ünnepeltek ér
demeit. Ezután Szücs Zoltán, 
a MA V vezérigazgatója átad
ta a Vezérigazgatói Dicséretet. 
A kormány- és a miniszteri 
kitüntetéseket a Közlekedési 
Minisztériumban rendezett ün
nepségen adták át. 

:-yugállományba vonulásu'k al
kalmából - több évtizeden keresz
tül végzett példamutató munkájuk 
elismeréséül - a Magyar Népköz
t'\rsnság Elnöki Tanácsa 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata  

k1timtetésben részesítette : Bujna 
Kalmán tisztképző csop vez ..  MAV 
Tisztképző és Továbbképző Int. : 
Dallos Géza kocsivizsg. csop. vez„ 
Miskolc. KÜF : Nagy József lakatos 
csap. vez .. Debrecen Ji . U. : Tóth 
István munkavez„ Debrecen MAV 
Epitési Főn. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette : Eartfai 
József váltókez„ Hatvan KUF : G 
Kiss József szem. és okt. oszt. vez . .  
Szolnok Jj. U . :  M á k  László csop. 
vez„ szeged vasútig ; Márkus De
zsó kocsivizsg. csap. vez.. Zala
egerszeg KÜF ; Szász Sándor vál
tókez.. Székesfehén·ár KÜF : Var
ga Bálint vonatvez.. Mátészalka 
KÜF : Varró Sándor 1a·katost. Dom
bóvár Uzemfőn. 

A 'közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette:  Bacsó 
József nyomdász munkavez., MAV 
lö:pület- és Hídfenntartó Főn. Sze
ged : Borsodi Károly pályamun· 
kást. Szekszárd. Pft Főn. : Csapó 
Zoltán \'ill. csop. vez„ Bp. Vasút
ig. ; Dekovics Sándor laboratóriu
mi asszisztenst. Szombathely MA V 
Ter. Egé<;zségügyi Közp. : Dömötör 
Józ�ef áll. fön. h . .  \'esz prém KUF : 
Gönczi Imréné könyvkötő\. Bp. 
:lllA ,. Jegynyomda Főn. : Görbedi 
Lajos szertárfőn . Nyíregyháza 
Szertárfőn . :  Gyurán Géza vonat
vez., Miskolc KÜF : Holló József 
csap. vez. előmunkást. Mátészal'ka 
Pft. Főn. ; Horváth Ferenc \"ill. sze
relö csap. vez., Győr KÜF ; Juhász 
,Tánosné oszt. vez. h., Vasútegészs. 
Ig. : Kiss Henrik főépítésvez . .  Bp. 
:\!A V TEtF : Kiss József \'. vonat
kez„ Szombathely KÜF; Kiss Sán
dor térfon . .  Miskolc KÜF ; Kisréti 
István végátvevőt, Bp. MAV Gé
pészeti Technológiai és Anyag
vizsg. ü. : Mándli István művez„ 

Gyöngyös MAV Kitérögyártó ü. ; 
Molnár József kazánfűtőt. Záhony 
üzemig. : Mózes Jánosné vasútren
dészt. Bp MÁV Hídép. Főn. ; Né
meth János áll. fön.. Nagykani
zsJ KÜF ; dr. Nyerges Lászlóné 
ügyint . .  MA V Vezérig. ; Papp Lász
ló oszt. vez.. Miskolc Vasútig. :  
Pavljás Károly szem. gépkocsivez„ 

MAV ÜGH : Szikriszt József kocsi
vizsg. Rákosrendezö KÜF : Tibol
di Sándor 'kocsivizsg., Füzesabony 
KÜF : Tözsér András főépítésvez. ,  
Bp. MA\' Építési Főn. ; Utassy Jó-

Siófoki találkozó 

Szücs Zoltán átnyújtja a dicséretet Nagy Flóriánnak, a szol
noki KUF vezénylőtisztjének 

zsef ügyint., Cegléd KÜF ;  Vitéz 
Imre MEO-végátvevöt, Eszaki Jj.  
ü. 

Miniszteri Dicséret 
kitüntetést kaptak : Berényi József 
belsöell., Szeged KÜF : Csilléry 
G;yula áll. főn ..  Bátaszék üzemfön. 
Dombóvári, Sándor forg. szolg. te
vő. Szerencs KÜF ; Gál Sándor 
gépkez., Bp. MA V Kórház és Közp. 
Rend. Int . ; Mucza Gábor vonat
vez . .  Szolnok KÜF ; Sándor István
n é  vonatátvevő, Ep. Ferencváros 
KÜF ; Szabó József mozd. lakatos 
csop. vez.. Északi Jj. ü . :  H. Tóth 
Pál áll .  főn„ Püspökladány KÜF ; 
Török Mihály esztergályos csap. 
vez„ Bp. MAV Gépjavító U. ; Vö
rös Lajos műsz. ügyint . .  Bp. Vas
útig. 
A MA\' vezérigazgatója 

Vezérigazgatói Dicséret 
kitüntetésben részesltette : Baranyi 
László vonatkez.. Hatvan KÜF : 
Benedek Attila balesetvizsg., Zá
hony üzemig . ;  Benő Imre előmun
kást. Debrecen MA V Építési Főn . ;  
Eéres Etelka munkaügyi ügymt.. 
Püspökladány KÜF : Bolya Lajos 
forg. szolg. tevőt. Rákosrendező 
KOF : Bossánszky Ferencné ügy
vit. csap. vez.. MA v ÜGH : Botló 
Sándor raktárno'kot. Komárom 
KÜF : Bódos I. Ferenc vonatvez . .  
Gyékényes üzemfőn. : Csétei Imre 
pályamunkást. Kisú,iszállás Pft, 
Főn . :  Csizmazia Jenöné kompresz
szorkez„ Szombathely Ji, ü. : Do
nácz János kertész csap. vez„ 

Szombathely lö:pület- és Hidfenn•. 
Főn. : Fekete István felépítmény
vizsg. . Közp. Felépitményvizsg. 
För. . :  Fodor Gyula szertárfőn „ Z, -
laegerszeg Szertárfőn. ; Friedreich 
Vilmos Gézáné üzemápolónőt. Bp. 
MA V Ter. Egészségügyi Közp. : 
Gargya László anyaggazd., DebrP
cen MA V BBFF : Goda Lajos n 
�etközi szállítm. vez., MA,. 
lítmányozási Irod a ; Gyüre Sándor 
normatechnológust. Debrecen Jj. 
ü . :  Hrabovszky János anyagbe
szerzöt. Pécs Szertárfőn. : Ilku And
rás P.?lyamunkást. Nyiregyháza 
Pft. Fon. : Kasznár József körz. 
áruirányítót. Győr KÜF : Koncz 
Miklósné árupénztárost. Kecske
mét KÜF : Kormányos László ko
csivizsg. csap. vez., Szentes KűF : 
Kovács Sándor váltótisztltót. Deb
recen KÜF ; Lévai Márton ügyint.. 
Ki�kunhalas Pft. Főn. : Maglódi 
Gyuláné előadót. Szolnok MA V 
Kórház és Rend. Int . :  Márkus 
László vonalgond .. Pápa Pft. Főn : 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Molnár György csap. vez., Északi 
Jj .  e . ;  Muri Mihályné ügyvi t. dolg„ 

MA v Vezérig. :  Nack Lászlóné ügy
int., MAV Vezérig . ;  Nagy Flónan 
ve.zénylőtisztet, Szolnok KÜF ; Né
meth József palyamunkást. Sopron 
Pft. Fön. ; Németh Lajos betan. 
mun·Kást, Bp. MA V TBÉF ; Németi 
László anyagszámadót, Debrecen. 
M A  v E:pnést Főn. ; Oldal Ferenc 
műszerészt. Bp. MAV Balparti 
BEFF ; Pozsonyi András ügymt., 
Miskolc Vasutig. ; Román Dénesné 
normást. Záhony üzemig. : Rózsa 
Ferenc kocsirend., Pé<;s KÜF ; Sef
fer Gyula kőművest, Miskolc MA\" 
BBFF : Simonyák Gyula légfék• 
lakato.s csap. vez .• Miskolc Jj. ü. ; 
Sipos József áll. főn.. Miskolc 
KUF : Szabon Pál rendelk. forg. 
szolg. tevöt. Kazincbarcika KÜF; 
Szajkó Péter iakatost. Székesfehér
vár Jj. ü. ; szalai Józsefné számla
folyósitót. MAV Anyagell. Ig. ; 
Szántat Pál kovácsot, Bp. MAV 
tpítési Géptelep Főn . :  Takács Fe
renc ügyint.. Szombathely Vasút· 
ig. :  Tápay József anyaggaid „ Szen
tes MA\' Építési Fön. : Tóth János 
áll. főn „ Kaposvár Ozemfőn. ·  Tóth 
J_c';zs_efné határforg. ügyint.'. Bp. 
\ asutJg, ; Tóth Sándor vonalgond . .  
Békéscsaba Pft. Főn . :  Török Já
nosné béreli . .  E-p. Vasútig Szám
,·it. Fön. : Varga Béla forg. átmc
nesztöt. Záhony üzemig. 

* 

A szakszervezeti mozgalom-
ban végzett munkájuk elisme
réséül nyugállományba vo
nulásuk alkalmából egy tiszt
ségviselö kormány-, egy pe
dig szakszervezeti kitüntetés
ben részesült. A 

Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát 

kapta : Kiss József, a MAV 

Celldömölki Építési Fönökség 
függetlenített szb-titkára. A 

Szakszeryezeti Munkáért 
arany fokozatú 

kitüntetésben részesült Kere
kes László, a MÁV Hídépítési 
Főnökség szb-titkára. 

Kató Arpádot, a debreceni 
nyugdíjascsoport elnökét 75. 
születés11apja alkalmából a 

Munka Érdemrend bronz 
fokozatával 

tüntették ki. 
, A kitüntetéseket június 23-

án Koszorús Ferenc fötitkár 
adta át a vasutas-szakszerve
zetben. 

Hangverseny nyugdíjas vasutasok tiszteletére 
Június 24-én reggel a szo

kottnál is több utas várako
zott Siófok állomás szemet 
gyönyörködtető virágos, tiszta 
peronjain. Kisebb-nagyobb 
csoportokban régi ismerösök, 
egykori munkatársak beszél
gettek. Délelött az állomásra 
befutó vonatok utasait a meg
szokott, hivatalos tájékoztató 
után a hangszórón át kedves 
női hang üdvözölte: ,,Szeretet
tel köszöntjük az országos 
vasutas nyugdíjas találkozóra 
városunkba érkezett vendége
inket!'' 

A vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetösége mellett mű
ködő nyugdíj as szakbizottság 
által kezdeményezett, s a te
rületi szakszervezeti bizottsá
gok közreműködésével szerve
zett eseményre mintegy 1500-
an jöttek el. Az ország külön
böző részeiből érkező csopor.
tokat a förendező házigazda, 
a pécsi területi szakszervezeti 
bizottság képvisel9i fogadták. 
Az idöjárás is kedvezett a ta
lálkozó résztvevőinek. A Bala
ton-partra é1'kezett nyugdíja
sokat gazdag program, szó
rakozási lehetőség várta. Dél
előtt hajókirándulás, városné
zés tette emlékezetessé a ta
lálkozót. A fö program tizen
hat órakor kezdődött. A Sió
foki Kálmán Imre Szabadtéri 
Színpadon adott hangver
senyt a vasutas nyugdíjasok 

tiszteletére a Budapesti MA V 
Szimfonikus Zenekar, a Ma
gyar Allami Operaház művé
szeinek közreműködésével. 

A műsor előtt Halmai Ar
pád, a pécsi területi szakszer
vezeti bizottság titkára kö
szöntötte a találkozón résztve
vö nyugdíjasokat, amelyen 
megjelent többek között Ton
gori Imre és Fényes József, a 
budapesti, illetve a pécsi igaz
gatóság vezetője, Kajcsa Jó
zsef, a vasutas-szakszervezE!'t 

alelnöke, a nyugdíjas szakbi
zottság elnöke, továbbá Dénes 
Sándor, szakszervezetünk szer
vezési- és káderosztályának 
vezetöje, az elnökség · tagja. 

A Budapesti MÁV Szimfo
nikus Zenekart Mondvai 
György vezényelte. Közremű
ködött Vadas Kis László és 
Bordás György, a Magyar Al
lami Operaház magánénekese, 
valamint Zöldi Ildikó, a Nép
színház művésze. 

A nyugdíjasok a műsort hallgatják 
(Zclman Ferenc felvétele) 
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Miniszteri szemle Záho nyban 

(Folytatás az 1. oldalról) 

J.yának megfelel�n k_ell kezel� 
milk a területi part- e� tan_acs1 
szervekneik. Ennek Jegyeben 
fol11tatják a �eruházás�t, _a 
i,árosiasodó Zahony fe;leszte-
sit. _ . 

Az átrakókörzet vezeto1 e.s 
a nagyobb állomások, szak-
szolgálatok főnökei kötet:en 
eszmecseren számoltak be 
helyzetükről, ismertették ered
ményeiket és megoldásra váró 
gondjailkat. Majd június 28-án 
egész napos üzemlátogatás so
rá,n részletesen megismerke9-
tek a körzetben folyó munka
val. Előbb a fényeslitkei új, 
északi rendezópályaudvart te
'kintették meg, ahol az auto
matizált irányítási rendszer 
egységét is megnézték, i lletve 
a gurítási technológiával is
merkedtek. A déli rendező
pályaudvaro_n a váigányfé�es 
kocsirendezes megteikmtese 
után, a kocsijavitóban azt 
vizsgálták, miként lehet mi
nél több olyan kocsit kia<lni. 
amely tranzit szállításra is al
kaamas. 

Az átrakási technológiái< kö
zül Eperjeske átrakó pálvaud
varon a közelmúltban ellké
szült csigás műtrágya átrakőt 
mutatták be működés közben 
a vendégeknek, majd a kisgé
pes és a daru.s átrakás 'követ
kezett, végül a sort a nyitott 
ömlesztett átrakó zárta, ahol a 
koksz, szén és vasérc átraká
sa .  történik. Eperjeske rende
zőpályaudvaron a széles nyom
távú szovjet kocsik  automata 
mérlegelését és rendezését te
kintették meg, maj<l a záho
nyi kézi átra�ó területre men
tek. A látogatást az átadás 
előtt álló új vontatás•i telepen 
fejezték be. 

A késő délutáni órákban a 
szociaU.sta brigádvezetők kép
viselőivel találkozott a mi
niszter és kisérete. A talál'ko
zón igen hasznos eszmecserére 
került sor ahol a dolgozók 
felvetették' azokat a megoldás
ra váró gondokat, amelyek gá
tolják a jobb munkát, de szól
tak az eredményekről, a m a
guk tennivalóiró1 is. !gy töb
bek között megemlíteték, hogy 
a kézi átrakáshoz kevés az 
ember, a további gépesítés 
már igen nehéz. A bri,gádok a 
n':ári hónaipok'ban ezer kocsi 
átrakását vállalták társadalmi. 
illetve alkallm i  munkában az 
átralkókörzet va1amennyi te!'Ü
letéről. Az anyage,llátási gon
do'kat .azért említették. mert 
az a gépek jobb működtetésé
nek sza'b gátat. Örvendete.s a 
fiataiJítás a biztosító'berende7,é
si szaksrol-gálatnál. azonban a 
szociális ellátás kívánnivalókat 
h.agy maga után. Felvetették a 
munkások a bérezési arányta
lanságokat is. 

Szücs Zoltán vezérigazgat(' 
arról beszélt, hogy az átrakás 
további gépesítése központi 
kérdés. azonban az anyagiak 
meghatározzák a lehetősége
ket. Kedvezőnek mondta.  
ahogy ta,pasztal.atai szerint a 
munkások és vezetők s:zieretik 
munkájukat. Mivel a felvetett 
problémák többsége is ehhez 
kötődilk, ezért helyben érde
mes szorgailtmazni a megoldást. 

Koszorus Ferenc főtitkár 
mint kedvező benyomást emel
te ki, hogy a vezetők és a be
osztottaik által elmondottak 
szinkronban vannak. A társa-

A záhonyi fedett átrakóban a miniszter az egyik targoncave
zetővel beszélget 

dalmi munkái-ól elmondta : 
bármennyire szükség van a 
kézi átrakásra, úg11 kell szer
vezni a munkát, hogy az egyé
ni érdekeltséget is fig11elembe 
veg11ék, másrészt vigyázzanak 
a mértékére. A ,Jétszámgon
dokná! kifejezte · bizakodását. 
hogy egyre több fiatail is meg
ta'lálja számítását újra a vas
útnál, és ismét kiala'kul111ak 
vasutas d inaszti'kák. (Záhony
ban és a körzetben sok család
nál már a fiú is a vasútnál 
dolkozik.) 

Pullai Árpád miniszter a 
brigádvezetők felivetéseire el
mondta, hogy a záhonyi körze
tet kiemelten kezelik, ennek a 
je'le ez a látogatás is. A kéZi 
átrakás gondja például túllép 
a :körzet határain. Mag11aror
szágon a ralwdás gépesítésé
nek „laboratóriuma" lehet Zá
hony, azonban a kézi átrakó
munkásoknál nem aránvítgat
ni kell, hanem olyan fizetése
ket adni, ami megbecsültté 
teszi ezt a munkát. Ezt meg 
ke!l, hogy értsék a többi szak
srolgálatnál is. Ugyanakkor a 
teljesítmenyektöl sem lehet el
vonatkoztatni, csakis a végzett 
munka arányában állhatnak a 
keresetek. Mindez igényli azt 
a felismerést, hogy a záhonyi 
körzetben a tevékenységnek 
csak egy része a klasszikusan 
vett vasútüzemi munka, ám a 
meg'hartározó az átrakás, ami
hez ka!PCSO!ódik a forgalom, a 
fenntartás. Figyelmeztetett ar
ra, hogv a vasutasok többségé
nek az otthoni, a háztáji gaz
daság is ad elfoglaltságot, s a 
fizikai „elhasználódás"-nál 
ezt is látni kell. Külön 
szólt az üzemigazgatóság fel
adatairól. A kapott öná!lóság
gal a jelenlegi né'l jobban kell 
élni, hiszen a .munkások által 
felvetett gondok többségét 
helyben meg 1ehet oldani. Az 
önáfüS.Sághoz tartozik a haté
konyabb mtmlka, a gazdálko
dás a meglievő erőforrásokkal. 
Még vannak tartal.ékok, ame
lyeket ki kell használni. 

A területi szakszervezeti bi
zotts,ág bizalmi küldöttértekez
lete aúni us 29-én ülésezett, 
amelyen szintén részt \/'ettek a 
vendégek. Pul1ai Arpád felszó
J alásá'ban megismételte a na
gyobb önállóság szükségessé
gét, a differenciálást a bére
zésben. 

A küldöttértelkezlet a válasz
tás óta végzett munkát érté-

(Császár Csaba felvétele) 

kelte, .a szóbeli elöterjesz,tést 
Verba Ferenc, a tszb titkára 
tartotta. 

A tanácskozáson a vasúti 
feladatokról szólt Ko5zorus 
Ferenc főtitkár. Elmondta, 
hogy a beruházá50k visszafo
gása a .szállltá5okat 'korlátoz
ta, a tarifaemelés csökkentet
te az utazási tked�et, miközben 
az igények nőttek. Mindez új 
helyzet elé álllította a v.asút 
gazdasági vezetését, de a szak
szervezetnek is sajátos felada-
tai vannak. A magyar vasút 
irányításának átszervezése, 
korszerűsítése azért indult 
meg, hogy alkalmazkodjon a 
változásokhoz. Ebben a szak
szervezet jó partnernek bizo
nyult, időben felvetette a meg
olJdásra váró gondokat. Nem 
kell a tagság előtt szégyenkez
ni, mert a kongresszusi célok 
megvalósulnak. Ezt mutatják .a 
zá!hony'i -példá'k is. 

A záihonyi körzet megítélé
sét, megbecsülését jelzi a mi
niszteri látogatás is. A kör
zetben dolgozók a saját mun
káj ukon \keresztül tapasztal
ják a gazdaságpolitikai felada
tok végrehajtását, látják az 
árumoz.gást. Egy sor dolgot 
közösen kell! megoldani. Azt, 
hogy a vasutasok jól dolgoz
nak tényekkel kell f:iizonyíta
ni. 'Az egyenetlen árubeérke
zéssel a továbbiakban is szá
molni kell, vagyis ehhez kell 
igazodni. 

Az egyik legvitatottabb téma 
a bér, aminél a szakszervezeti 
érdekvédelemnek is feladatai 
vanna'k. Biwnyos feszültségek 
mindig <lesznek, azonban a 
mai, csökkenő telje5ítmények 
meL!ett (a vasútüzem egészé
nél),  olyan megoldások szük
ségesek, amelyek a végzet L 

munkát ismerik el. A kerese
t� közötti differenciálásnak 
demokratikusan kell történnie, 
hogy az megyegyezzen a dol
gozók igazságérzetével Meg 
kell barátkozni azzal a gon
dolattal is, hogy nem tudunk 
olyan mértékben új gépeket 
beszerezni ahogy szeretnénk. 
Közösen. együttműködve kell 
eldönlteni a helyes sorrendet. 

Pullai Arpád és Szücs Zol
tán még talállkozott a záhonyi 
községi vezetőkkel is. szót vál
tottak a várossá fejlesztés kö
zös folad'atairóL végül a láto
gatás a számítógép központ 
megtekintlésé've1 fejeződött be. 

Lányi Botond 

Örökös kezdemé,zyezők 

Egy kiváló brigád Békéscsabáról 
Mindenki ismeri őket, be

szélnek róluk, - az állomáson 
az üzemfőnökség területén, sőt 
még a városban is. ők az 
-0rökös kezdeményezők, az 
újat, a szebbet, az emberi ér
téket keresők és megvalósítók. 

Adni, örömet szerezni má
soknak, ezáltal önmaguknak 

. 1s. Névadój ukat igaz hittel 
tisztelők és hitvallását követők 
a munkában, a közéletben, a 
tanulásban, a művelődésben. 

Így jellemezhetők ők kilen
cen, a József Attila szocialis
ta brigád tagjai, akik forgalmi 
szolgálattevő, váltókezelő, táv
írász, vezényilő, gépkísérő, ko-
csirendező és térfelvigyázó 
munkakörökben teljesítenek 
szolgálatot Békéscsaba állomá
son. 

A brigád 1964-ben alakult. 
Az azóta eltelt 19 év alatt 12 
alkalommal nyerték el a szo
cialista brigád kitüntetés kü-

lönböző fokozatait. 3 alkalom
mal bronz, 5 alkalommal 
ezüst, egy alkalommal arany� koszorús elismerést, 1982. évi 
munkájukért pedig a MAV 
Kiváló Brigádja kitüntetésben 
részesültek. 

- Mit tettek ezért? Hogyan 
dolgoztak ?  

A létszámhiány, 12  24-es 
balesetmentes forduló szolgá
lat mellett Tót Kálmán befe
jezte az általános iskolát, majd 
tovább tanult és Zsíros György 
brigádtársával együtt érettsé
gi bizonyítványt is szerzett. A 
10. számú általános iskola egy 
osztályát patronálják; feste
nek, takarítanak, a tanulókat 
üzemlátogatásra hívják, fenyő
ünnepet és gyermeknapot ren
deztek, tanév végén a legjobb 
tanulókat könyvjutalomban 
részesítik. 

A kommunista műszakokon 
ők az elsők, akik munkára je-

Jentkeznek. Az önművelődés 
szép példája, hogy részt vesz
nek már évek óta a Tájak, 
Korok, Múzeumok országos 
mozgalomban, ahol az arany 
fokozat elérése után ez évben 
egyhetes táborozást nyertek. 
1982-ben közművelődési TOTÓ 
játékot, most, a 33. vasutasnap 
alkalmából „Ki tud többet 
Békés megyéről" címmel hir
dettek vetélkedőt. Kulturáfü 
vándorserleget alapítottak és 
hagyományt teremtettek a 
vasutasnap méltó megünneplé
sére. 

Összeforrott, ön tevékeny, a 
társadalmi, a kulturális élet
ben és a szocialista életmód 
kialakításában egyaránt részt 
vesz ez a kollektíva. Helytál
lásukkal méltón érdemelték ki 
a MAV Kiváló Brigádja címet. 

Zacharidesz Jánosné 

Túl sok szolgálat kezdődik önköltségi úttal 

Egységes-e az egységes vezénylés ? 
A Vasutasok Szakszervezete termelést, gazdálko

dást segítő agitációjának szerves részét képezik azok 
a tematikus információk, melyeket egy-egy fontos 
üzemviteli, energiatakarékossági vagy éppen a l�ts�ám
gazdálkodási tevékenységhez szorosan kapcsolodo ve
zénylési munka tapasztalatairól az alapszervezetek jel
zései alapján készít a kulturális, agitációs, propag�nda
és sportosztály. A közelmúltban az utazó szemelyzet 
egységes vezénylésével kapcsolatos tapasztalatokat 
gyűjtöttünk össze: Célunk _az· ':olt, hog_y. ar�� keressük _a 
választ : a vasút ismert letszamgondJai kozepette mi
lyen lehetőségek vannak az élőmunkával való éssze
rűbb gazdálkodásra? 

A tematikus információk 
alapján a MA V Vezérigazga
tóság üzemviteli szakosztályá
nak és a vasutasszakszervezet 
központjának képviselői közös 
vizsgálatot tartottak a ferenc
városi, a rákosrendezői, a 
kecskeméti, a celldömölki, a 
bátaszéki körzeti üzemfőnök
ségen és Kál-Kápolna telep
állomáson. A vizsgálat tapasz
talatait a teljesség igénye nél
kül adjuk közre. 

Vegyes a kép 
A MA V Vezérigazgatóság 

Üzemviteli Szakosztálya 1981-
ben adott ki rendeletet az 
üzemfőnökségek részére az 
immár közös irányítás alá ke
rült vontatási és forgalmi uta
zók egységes vezénylésére. A 
gyakorlati tapasztalatok, to
vábbá az információk is mu
tatják, hogy az egységes ve
zénvlés értelmezése sem egy
séÚs, következésképpen a 
megvalósítása is vegyes képet 
mutat. 

- Valóban így van 
mondja Hrobár Mihály, az 
üzemviteli szakosztály ügyin
tézője. - Célunk az volt, hogy 
a vontatási utazó személyzet
nél már hosszabb ideje bevált 
úgynevezett grafikus vezény
lést hálózati szinten a forgal
mi utazóknál is alkalmazzuk. 
A grafikus vezénylési könyv
ből a vezénylők, segédvezény
Jők az adott hónap bármely 
napján, az üzemfőnökség b�r� mely utazó szolgálatot ellat_o 
dolgozójánál figyelemmel k1-
sérhették az addig teljesített 
szolgálati órákat. A vezény
lési munkát a személyzetirá
nyítás és felügyelet minden 
szintjén az üzemfőnökségektől 
a vasútigazgatóságokon át a 
vezérigazgatóságig megosztha
tatlan feladattá tette a rende
let. Az utazószemélyzet egysé
ges elvek és módszerek szerin
ti vezénylése, a teljesítmények 
azonos nyilvántartása a tervek 
szerint az elszámolás egységes 
bizonvlati rendszerének alap
ját képezték. Sajnos tárgyila
gosan meg kell állapítani, 
hogy a körzeti üzemfőnöksé
gek. de a MAV Vezérigazga
tóság is eltúlozta az egységes 
vezénylés várható munkaerő
gazdálkodási előnyeit, sőt 
egyes szolgálati helyeken a 
létszámgondok automatikus 
javulását remélték ettől. Ez 
nem következett be, mivel az 
utazó személyzet megfelelő 
fog1alkoztatásának csak egy 
kis részét képezi jelenleg a 
hatékony vezénylés. 

Kiegészítésként csak annyit. 
hogy a vezénylési munka ha
tékonyságának egyik legna
gyobb gátja, hogy a szolgálat
ra jelentkező utazó a jelent
kezést követően legtöbbször 

elvész" a vezénylő számára. 
A beje1entkezésig, vagyis a 
szolgálat 12-16 órájában a ve
zénylő nem tudja hol jár, 
mennvi a vontatási vagy for
galmi· utazó által végzett pro
duktív vonattovábbítási mun
ka. mikor és hova kell neki 
leváltó személyzet. Erről sok
szor csak utólag szerez tudo
mást. Kivételt csupán néhány, 
a vasúti zsargonban ablakos
nak nevezett vonat és egyes 
fordavonatok képeznek. 

Párhuzamosság 
- A sokféle értelmezés a 

magyarázata annak, hogy az 
u-tazó személyzet foglalkozta
tásában nem mindig tudtunk 
szándékainknak megfelelően 
előrelépni. Pedig az utóbbi 
három évben ezekkel a fel
adatokkal megkülönböztetett 
módon foglalkoztunk. A leg
több problémát a rendelet 
egységes teljesítménynyilván
tartásra és elszámolására vo
natkozó részei jelentették. 
Alapvetően az utazószemélyzet 
és a vontatójárművek teljesít
ményeit kellett szétválaszta-

nunk, amit az utazási napló
tói és az egyéni számlától 
vártunk. Elképzeléseink - a 
fennálló merev szakszolgálati 
elkülönülés, a presztízsféltés, a 
megszokotthoz való ragaszko
dás az egyre szigorúbb gaz
dálkodási követelményekkel 
kapcsolatos értetlenség, a ké
nyelmesség, s különösen a 
vontatási utazók, mozdonyve-
zetők által nehézményezett 
utazási napló vezetésével 
együttjáró, átmenetileg a tény
legesen több .adminisztráció 
miatt nem valósulnak meg. 

Csak zárójelben tesszük fel 
a kérdést : szerencsés volt-e 
egymás után ennyi módosítást 
végezni az adminisztrációban, 
s az adatszolgáitatás ban? 
Ugyanis a kedélyeket felbor
zoló utazási napló, a helyette 
rendszeresített szolgálati lap, a 
menetigazolványokra rendsze
resített kódszámok, a CsM-ben 
közlekedő vonatoknál beveze
tett vezérlőkocsi üzemnapló és 
az egyéb apró, önmagában 
nem sok munkát jelentő vál
toztatás után életbelépett új 
vonat.szám rendszer viszonylag 
rövid átfutási idő alatt ugyan
annál - az egyre fogyatkozó 
- rétegnél csapódott le, mi
közben teljesítmény elszámo
lásuk, a központi adatfeldol
gozás nem egyszerűsödött. 
Nem vitatom, hogy olykor in
dokolatlan demagóg megnyil
vánulás, szűk látókörűség, el
túlzott kényelmesség is előfor
dul az utazóknál. De az, hogy 
az egyik adat az egyik szak
osztály, a másik nyilt:ántartás 
a másik szakosztály munkájá
nak korszerűsítéséhez kell, 
számukra közömbös. Különö
sen akkor, ha az adatszolgál
tatás párhuzamos, mint a szol
gálati lap és menetigazol
vány esetében az ténylegesen 
fennáll. 

Nem lehet elhallgatni az 
egységes vezénylési rendszer 
adminisztrációjának előnyeit 
sem. Ugyanis az önköltségi 
utakról, várakozási időkről, a 
távolléti és szolgálati időkről, 
a produktív vonattovábbítási 
időkről, a kollektív szerződés 
munkáltatóra vonatkozó ren
deleteinek betartásáról nem
csak pontos adatok állnak így 
rendelkezésre, hanern azokból 
a következtetések levonásán 
túl a túlórát kiváltó okokra 
is következtetni lehet, s azok 
megelőzésére, csökkentésére is 
lehet törekedni. 

Rossz az arány 
Ahogy a vezérigazgatóság 

képviselői elmondták :  a szege
di és a szombathelyi igazgató
ságon az utazó, különösen a 
vontatási uta7,n személyzet 
szolgálatainak 60 százaléka 
önköltsági úttal kezdődik vagy 
zárul. Igen rossz a szolgálati 
időn belül azoknak az órák
nak az aránya, amelyek mö
gött konkrét teljesítmény hú
zódik meg. így például a Rá
mán Kató vontatási üzemegy
ségnél a márciusi több mint 
7 3 ezer távolléti órából alig 
30 ezer óra mögött van pro
duktív teljesítmény, vagyis a 
távolléti időnek csupán 41 szá
zaléka hasznos a vasút szá
mára. A celldömölki körzeti 
üzemfőnökségen is al ig jobb, 
csupán 46,1 százalék az arány. 

Arra, hogy az adatok mö
gött milyen okozati összefüg
gés húzódik meg, először Fe
rencvárosban kerestük a vá
laszt. Beszélgető partnereink 
Turjánszki László, a vontatási 
üzemegység vezetője és Gold
gruber Pál, az szb. közgazda
sági bizottságának vezetője. 

Turjánsz.ki László mindjárt 
példával kezdi. 

- Nézzék, jön a tehervonat 
CsM-ben az alföldi, vagy du
nántúli vonalakról, ,,át kell 
emelni". A vonattal érkező 
masiniszta csak nevet, mert 

hiába tizedszer járja ezt az 
utat nincs rögzítve a vezetői 
kartonján a vona!ismeret, így 
pilótát kell adni melléje. Hiá
ba van egységes vezénylés, a 
készenlétből kell valakit oda 
irányítani, akinél legfeljebb 
arra tudunk figyelni a jelen
legi létszámhiányos időben, 
hogy a kollektív szerződés 
ide vonatikozó utalásait betart
suk. Mondhatnák a vezérigaz
gatóság vagy a szakszervezet 
képviselői : ott a grafikus ve
zénylési tabló. látható rajta a 
mozdonyvezető leterhelése, 
hogy mennyi a szolgálati _órá
ja, túlórája stb. Ez valob�n 
így van. de ez a rendelet elott 
is megvolt. Egyébként is ak�r 
volt, akár nem, a vonatot at 
ke<l! emelni. Másképpen még 
jobban felhalmozódnak a vá
rakozó tehervonatok a környé
ken. 

Kivel egyeztettek ? 
Vagy itt van az utazást 

napló, illetve újabban a szol
gálati lap. Nekem rendeleti
leg elő van írva, hogy ellen
őriznem kell rajta az adato
kat. Amit lehet ellenőrzöm is, 
de csak szúrópróbaszerűen le
het mert nem kísérhetem a 
vo�atot Rákosrendezőre vagy 
Monorra. Honnan tudjam, va
lós-e az a közbevcföás, amit a 
lapon feltüntetett a mozdony
vezető? Azt ír rá a személy
zet. amit akar. Eleve olyan 
rendszer kell, amiért a kitöl
tő személy fegyelmi felelős
séggel tartozik. Igaz. hogy a 
mozdonyvezetők esetleg ezt se 
vennék szimpatikus dolognak. 
és az 5 órás várakozás helyett 
is csak 3 óra 50 percet írnií
nak a lapra, hogy az is szol
gálati időnek minősüljön. Szó
val nem látom tisztán, Il).i len
ne a jó megoldás. Annyi bi
zonyos, más az elmélet és más 
a gyakorlat. s i lyen esetben a 
kollektív bölcsesség eredmé
nyesebb lehetne. 

Amikor a vezérigazgatóság 
képviselői elmondják, hogy a 
rendelet kiadása előtt az uta
zó főbizalmiakkal egyeztették 
a rendeletben vázolt. köztük az 
utazási naplóra vonatkozó el
képzeléseket is. Goldgruber 
Pál is szót kért : 

- Lehet, hogy kikérték az 
utazók véleményét, de nem az 
érdekeitekét. Mi - de a gaz
dasági partnerek is -, el
mondtuk az aggályainkat a 
szolgálati lapról, mégis elren
delték a vezetést. Igaz, az em
berek kezdik már megszokni. 
Mi mást tehetnének? Bár a 
párhuzamos adatszolgáltatás 
értelmetlenségét ma sem lehet 
nekik elfogadhatóan megma
gyarázni. Az, hogy a vezér
igazgatóság külön akarja lát
ni a személyzet és külön a 
vontatójárművek teljesítmé
nyét, az nem elfogadható ér
velés. Ettől a vasút nem fog 
jobban menni, de több embe
rünk sem Lesz. Pedig már, volt 
olyan forda, hogy nem volt rá 
személyzet, s ennek a vasút, a 
népgazdaság egyaránt kárát 
látja. Annyi az igazgatóságtól 
elrendelt készenJét, anyagvo
ria.t, rendkívüli személyzet-
1geny, pilóta szolgálat és 
egyéb, sokszor a kényszerűség
ből túlbiztosítottan vezényelt 
utazó létszám, hogy már szá
mon tartani is nehéz. Ha 
mindehhez hozzáveszem azt 
is, hogy oly,kor egy szolgálat 
alatt Ferencvárostól alig jut 
el a tehervonat Vecsésig, sőt 
előfordul, hogy ugyanott szá,JJ 
le a vonatról a masiniszta, 
ahol a szolgállatát elkezdte, s 
közben semmi hasznosat nem 
tett a vasút asztalára, akkor 
kezd tisztulni az emberben : 
miért is van az a sok túlóra? 
S mindezek következménye
ként a műszakpótlékon, túlóra 
díjon, önköltségi utazáson és 
egyebeken keresztül a túlzott 
bérkiáramlás. 

Amíg folyamatosabb elegy
továbbítás, i'lletve jobb menet
irányító munka nem lesz, s az 
igazgatósági osztályok, vezér
igazgatósági szakosztályok kö
zött nem javul az együttmű
ködés, együttes vagy egységes 
vezénylés -ide vagy oda, ezen 
a helyzeten, gyakorlati tapasz
talataim alapján, aligha lesz 
változás. Pedig enélkül sem a 
fuvaroztatók vasút iránti bi
zalma, sem a � kocsiforduló 
idő, s ezeken keresztül ter-
mészetesen a vasút gazd'álko
dása sem javulhat. 

Orosz Károly 
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Nemzetközi össze/ ogással 
a vasutas dolgozók egységéért 

ÍRTA: DEBKU)IAR GA:\GULI. A KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍT.\SI 

SZAKSZER\-.EZETEK :NE:\IZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK FŐTITK.ÁRA 

A vasutasnap alkalmából a 
Közlekedési és Szállítási Szak
szervezetek Nemzetközi Szö
vetsége szeretettel köszönti a 
magyar vasutas dolgozókat, 
akik hivatásuk magaslatán, 
önfeláldozóan végzik minden
napos munkájukat a köz, a 
dolgozó nép szolgálatában. 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége a Szakszervezeti 
Világszövetség nagy családjá
nak tagja, mely egyesíti a köz
lekedés kü1önböző ágazatainak 
- vasutak, polgári repülés, 
közúti személy- és teherszállí
tás, folyami és tengeri hajó
zás, kikötők és dokkok 
dolgozóit, a különböző társa
dalmi rendszerű országokból. 

A vasutasok 
érdekéhen 

A szövetség nagyra értékeli 
a magyar vasutas dolgozók és 
szakszervezetük, a Vasutasok 
Szakszervezete tevékenységét, 
mely nemcsak Magyarország 
területén, hanem nemzetközi 
szinten is érzékelhető. 

A Vasutasok Szakszervezete 
számos alkalommal adta tanú
jelét annak, hogy kész segíte
ni és együttműködni a nem
zetközi szakszervezeti mozga
lom egységéért minden terüle
ten, de különösen a vasutas 
dolgozók alapvető érdekeinek 
védelméért. 

Nemzetközi szövetségünk 
egyik kiemelkedő munkát 
végző · ágazata a vasutas ága
zati bizottság, amely több éven 
át Koszorus Ferenc, a Vasuta
sok Szakszervezete főtitkárá
nak irányításával, számos kü
lönböző társadalmi berendez
kedésű ország vasutas-szak-

. szervezete részvételével végzi 
munkáját. A bizottság számos 
kezdeményezést és ajánlást 
tett az elmúlt évek során, 
amelyek közül kiemelkedik a 
közlekedési és szállítási dol
gozók VIII. nemzetközi szak
mai konferenC'iájá,n, 1981-ben 
elvégzett elemzés és a felada
tok átfogó meghatározása. A 
körvonalazott feladatok közül 
különös figyelmet érdemelnek 
a következők: 

- A vasutas dolgozók mun
kához való joga és a teljes 
foglalkoztatottság biztosítása, 
mely különösen a jelenlegi 
példa nélküli gazdasági válság 
következtében alapvető prob
léma a kapitalista és fejlődő 
országokban egyaránt. 

- A vasutas dolgozók élet
és munkakörülményeinek ál
landó javítása, a jobb és biz
tonságosabb munkakörülmé
nyek megteremtése. 

- A vasutas dolgozók szak
mai képzésének, továbbképzé
sének biztosítása. 

A vasutas dolgozókat 
érintő kérdések állandó és kö
vetkezetes képviselete a Nem
zetközi Munkaügyi Hivatal 
megfelelő fórumain. 

Debkumar Ganguli 

Allandó információcsere a 
vasutas-szakszervezetek kö
zött, a vasutas dolgozók ta
pasztalatainak széles körű ter
jesztése. 

Ennek kiemelkedő fóruma a 
nemzetközi vasutasszern-i
náriumok rendszere, megren
dezése. Az eddig megtartott 
hat, és az előkészületben lé
vő hetedik szeminárium jó al
kalom arra, hogy a különböző 
ideológiai töltésű európai vas
utas-szakszervezetek egysége
sen képviseljék a sok tízez
res tagságukat, alapvető szak
mai és érdekvédelmi kérdé
sekben. 

Külön kiemeLkedő része a 
munkának a szakszervezeti 
demokrácia érvényesítése a 
vasúti ágazat területén, mely 
lehetőséget ad a szakszerveze
tek beleszólási, részvételi jo
gának növelésére. 

Egyesiilt erővel 

Az elért eredményeket csak 
a vasutas dolgozók és szak
szervezeteik osztályön tudatá
nak fejlesztésév�I, a dolgozók 
állandó képzésével lehetett el
érni és ezek nemcsak az ága
zatra, hanem az egész szak
szervezeti mozgalomra jó ha
tással! voltak. Ezt a jövöben to
vább kell folytatni. 

A szövetség titkársága, a 
vasutas ágazati bizottsággal 
közösen oLyan feladatokat tű
zött maga elé, amelyek egy
részt biztosítják az elért ered
mények megtartását, másrészt 
tovább fejlesztik azokat a köz
lekedéspolitikai kérdéseket, 
amelyek napjainkban és hosz
szú távon is érintik a közleke
dési dolgozók millióit az egész 
világon. 

Természetesen nemcsak 
szakmai és érdekvédelmi fel
adatokra kell koncentrálnunk, 
hanem állandóan és követke
zetesen erősítenünk kell a 
vasutas dolgozók akcióegysé
gét és nemzetközi szolidaritá
sát. A közlekedési és azon be
lül a vasutas dolgozókat érin
tő legégetőbb problémákat 
csak egyesült erővel, széles 
körű összefogással, erőtelje
sebb és hatékonyabb akció
kon keresztül lehet megoldani. 

A közlekedési dolgozók, köz
tük a vasutasok nemzetközi 

akcióegysége több évtizedes 
múltra tekint vissza. Ez az ak
cióegység azokból a szolidari-

• tási megmozdulásokból nőtt 
ki. amelyeket a közlekedési 
szakszervezetek a különböző 
országokban és területeken 
folvtatott küzdelmek támoga
tására szerveztek. 

Ahhoz, hogy növekedjék a 
szakszervezetek társadalmi 
szerepe és fontossága, szüksé
ges a legkülönbözőbb tagságú 
és beállítottságú szakszerveze
tek közötti baráti kapcsolatok 
kiépítése. Sokat kell még ten
nünk azért, hogy a szavak és 
a szándék a valódi akcióegy
ség lüktetésével váljanak élő
vé. Ami tegnap elegendő volt, 
az napjaink gyorsan változó 
világában kevés. 

Az akcióegység 
megteremtéséért 

A tapasztalatcsere mellett 
szükség van azok alapos elem
zésére, mely hozzásegít a kö
zös célok kidolgozásához terü
leti és nemzetközi szinten 
egyaránt. Csak a legnagyobb 
akcióegységben folytatott ki
tartó munkával érhető el és 
biztosítható a közlekedési dol
gozók, köztük a vasutasok 
jobb élet- és munkakörülmé
nye. 

A magyar vasutas dolgozók 
sokat tettek és tesznek en
nek az akcióegységnek megte
remtéséért, nemzeti és nem
zetközi szinten egyaránt. Ah
hoz, hogy a közlekedési és 
vasutas dolgozók a jövőben is 
hasonló szorgalommal végez
hessék munkájukat, békés kö
rülményekre van szükség. 
Ezért a békéért folytatott har
cot a jövőben is tevékenysé
günk középpontjába kell he
lyeznünk. A magunk sajátos 
eszközeivel küzdünk minden 
háborús törekvés ellen. 

Természetesen ez a harc 
nem lehet elszigetelt, be kell 
vonnunk az egész világ vas
utas dolgozóinak szakszerveze
teit, társadalmi berendezke
désre való tekintet nélkül, hi
szen a közlekedésben nem lé
teznek országhatárok, annak 
fenntartásához és zökkenő
mentes működéséhez a béke 
nyugaton és keleten, é6zakon és 
délen egyaránt szükséges. 

A szövetség elismeréssel 
adózik azoknak az erőfeszíté
seknek, amelyeket a magyar 
vasutas dolgozók és a Vasuta
sok Szakszervezete az elmúlt 
időszakban tett a béke és a 
haladás biztosításáért. 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének meggyőződése, 
hogy a közös erőfeszítések 
gyümölcsözően fognak hat
ni a nemzetközi szakszervezeti 
mozgalomra és azon belül a 
vasutas dolgozók sokmilliós 
családjára. 

As NDK-ban előtérben 
a gasdaságos s§állítás 

Írta : Karl Kala�lt" a Szállítási és llíradáste�l111ikai 
Dolgozók Szakszer,·ezetének elnöke 

A SzálUtási és Hiradástech
nik:ai Dolgozók Szakszerveze
tének az NDK-ban 760 OOO tag
ja van - vasutasok, a teher
szállításban, a városi közleke
désben, a belföldi és tengeri 
hajózásban, a polgáni repülés
ben dolgozók, a kikötői dolgo
zók, az útépítési dolgozók. va
lamint a posta és a hiradásügy 
dolgozói. Országunk népgaz
daságának dinamikus fejlődé
se érdekében megbízható mun
kát végeznek és a legjobb 
eredmények elérésére töreik
szenek. A nap 24 órájában 
kell magas színvonalon és 
pontosan ellátniuk az ipar. az 
építésügy, a mezőgazdaság és 
nem utolsósorban a la,kosság 
egyre növekvő szü kségle<teit. a 
magas színvonalú szállítást. 
Különös figyelemmel fordu-

. lunk vasutasaink felé - gon
doljunk csak például arra a 
SOlk millió tonnányi teherszál
lítmányra, amit eddig a köz-

Karl Kalach 

úti forgalom szállított a ter
melőtől a felhasználóig, s 
most ezt is a vasútnak kell 
szállítania. 1985-ig legalább 40 
millió tonna árú száHítása ke
rül vissza az utakról a sinekre. 
Ez évben ez a menny1seg 
plusz tíz milJJió ton1J1a lesz. Az 
NDK vasútja a népgazdaság 
újraitermelési folyamatának 
legfontosabb össze'kötője. 

N"-ö,·ekedtek 

a követelmények 

„Hiszen a vasút - mint 
ahogy V. I. Lenin mondotta -
a legfontosabb fordulópont i;á
ros és vidék, ipar és mezőgaz
daság között, amelyre a szo
cializmus teljes mértékben tá
maszkodik". 

De nemcsak az áruszállítás 
területén növekedtek a köve
telmények. A személyforgalom 
is megkívánja a technológiai 
tartaJlékok kiaknázását, ál
landóan megköveteli a vasuta
sok tudatos részvételét abban. 
hogy miként javítsuk a mun
kájukat. 

Erre csa,k egy példa: tai:aly 
nyáron a szünidőben közel 
300 000-rel több gyermeket és 
fiatalt kellett a vasúton szállí
tani, mint az előző éi:ekben. A 
különvonatokon kívül a távol
sági forgalomban a vonaitok
hoz többlet kocsikat kellett 
hozzákapcsoln,i. 

A gazdaságos szállítás meg
követeli, hogy a nagyobb tá
volságokra történő szállítások
nál a leghatékonyabb és leg
energiatakarékosabb szállítási 
ágazatot vegyék igénybe. Ez a 
vasút, mégpedig a villamosí-
tott vasúti közlekedés. 

Erich Honecker, a Német 
Szocialista· Egységpárt Köz
ponti Bizottságának fóti �kára. 
az 1981-es X. pártlkongresszu
son többek között a követ'ke
zőket mondotta: 

,,Új tapasztala.tok és ismere
tek birtokában továbbro is 
sikerrel fogjuk építeni a fej
lett szocialhsta társadalmat ... 
Ennek során a fő feladat ab
ban áll, hogy a nép anyagi és 
kulturális életszínvonalát a 
szocialista termelés magas nö
vekedési üteme, a hatékony
ság növelése. a tudományos 
technikai haladás. valamint a 
munka termelékenységének 
növelése alapján tovább 
emeljük." 

A közlekedés területén dol
gozó minden szakszervezeti 
tag számára, különösen pedig 
a vasút számára azt jelenti a 
X. pártkongresszus ezen dön
tése. hogy képességei legjavát 
nyújtsa ahhoz. hogy az NDK
ban a szocializmus fejlódése 
továbbra is szilárd és ered
ményes legyen. 

Kezdemén,'f'ZŐ 

,·asuta� koll.,.kch·ák 

A 80-as évek kihívásait -
legmagasabb hatékonyság, ta
karékos nyersanyag- és ener
giafelhasználás mellett a leg
jobb kihasználtsági fok e1éré
se - főleg a dízel nyersanyag
nál - országunk vasutasai el
fogadtá�. Követve egy már jól 
bevált vasutashagyományt, a 
szakszervezetek támogatásával 
kezdeményező üzemek alakul
nak. 

A zwickaui vasutasok 
Zwickau az NDK déli részén 
fekszik, fontos vasúti csomó
pont, a hálózatban meghatá
rozó szerepet játszó rendező
�ályaudvarral - felhívással 
fordultak az NDK összes vas
úti kollektívájához. Hebest
reit elvtárs, aki 30 éve vas
utas s közel 20 éve kocsiren
dező, mondotta: ,,A békéért 
való síkrasaállás nálunk a szo
cializmusért végzett jó mun
kával kezdődik". 

Például el kell érni a teherva
gonok magasabb kihaszDáltsá
gát. csökkenteni kell a kocsi
tartózkodást. a rendezőpálya
udvarokon úgy kell gyorsítani 
a munkát, hogy ne sérüljön 
meg a rakomány, takarékos
kodni kell az anyaggal és az 
energiával. Gyorsítani kell a 
vonalvillamosítás tempóját 
( 1985-ig 700 km hoss�ú fővo
nal villamosítása szer.epe! a 
tervben.) A menetrend szigo
rú betartása, s az utazási 
szolgáltatások fokozatos bőví
tése is szerepel a célkitűzések 
között. 

A ,,Feljegyzések a tervhez" 
munkamódszer különösen jól 
bevált a mozdonyvezetőknél. 
Példaadóak voltak ezen a te
rületen a cottbusi vontatási 
dolgozók. Ma már a „Feljegy
zések a tervhez''-módszer tár
sadalmi akcióvá vált, amely 
átfogja a vasút majd minden 
területét. Ennek a módszernek 
a keretében a sze•nélyzet a 
technológiának nem megfele
lő összes esetet feljegyzi, s a 
gyakorlatnak nem megfelelő 
megállapításokat felkutatják. 
Az állami vezetés köteles eze
l{et a „feljegyzéseket" felülvizs
gálni, értékelni s a hibát azon
nal kijavítani. Éppen a „Fel
jegyzések a tervhez" által je
lentős tartalékok szabadulnak 
fel. A cottbusi dízelmozdony 
üzemben például hozzájárul
tak ahhoz, hogy több ezer ton
nányi dízelüzemanyagot meg
takaríts,anak. 

Testvéri üdvözlf't 

Az FDGB X. kongresszusán 
az alábbiakat mondotta töb
bek között Erick Honecker 
elvtárs: ,,Joggal mondhatjuk, 
hogy országunkban a sikerek 
a szocializmus építésében csa.k 
a Szabad Német Szakszerve
zeti Szövetség aktív közremű
ködése révén ua1ósulhattak 
meg ... A német munkásmoz
galom történetében még soha 
nem foglaltak el a szakszerve
zetek annyira megbecsült he
lyet, mint ma nálunk az NDK

ban". 
Ezen szavak mögött a vas

utasok mindennapi teljesítmé
nyei is ott állnak. Büszkeség
gel állapíthatjuk meg, hogy a 
zwickaui vasutasokon kívül 
szinte minden kollektíva jó 
eredményeket ért el az NDK 
vasutainál. 

Természetesen az egyes pá
lyaudvarokon, a raktárakban, 
a vasúti műhelyekben. vala
mint a pályaépítés és a villa
mosítás területén mások és 
mások az elérendő értékek. _________ .....:..... ___________________________________________ 1 Am a megvalósítandó a1ap-

Az év végéig az NDK nép
gazdaságában 1 százalékkal 
túl kell teljesíteni a munka
termelékenységi tervet. Ebből 
eredően új és magasabb köve
telmények állnak a vasúti 
szállítás, s ennek előkészítő 
területei előtt. Egyre inkább 
megvalósul az a felismerés, 
hogy minél erősebb a szocia
lizmus, annál erősebb a béke 
is - ez az NDK vasutasaiook 
napi menetrendje, amelyet 
nektek, kedves magyar kollé
gák, vasutasnapotok alkalmá
ból testvéri üdvözlettel továb
bítunk. 

Július l-től 

Az új jogszabály több vo
natkozásban módosította pél
dául az újítás fogalmát. ,,A 
munkaköri kötelességet nem 
az újítás fogalmi elemeként, 
hanem az újítási díj megálla
pítása során, díjcsökkentő té
nyezőként kell értékelni. Ez
által lehetőség nyílik a műsza
ki értelmiségnek az újítómoz
galomba való fokozott bevo
nására, a munkaköri köteles
ségként benyújtott megoldá
sok újításként való elismeré
sére." 

A beruházási újítások külön 
szabá•lyozását ,az új jogsza
bály mellőzi, mert a beruházá
si rendszer vállalkozói jelle
gének előtérbe kerülése ezt 
szükségtelenné teszi. 

Az újítók díjazására vonat
kozó szabályokat is megvál
toztatták, továbbfejlesztették. 
A gyakorlatban kialakult átla
gok alapján a hasznos ered
mény százalékban meghatá
rozza az újítási díj mértéké-

., 

1 

nek kiindulási értékét (50/o), 
amely a díjkulcs növelő és 
csökkentő tényezői figyelem
bevételével módosítható. A 

meghatározott 2 % alsó ha
tártól lefelé csak munkaköri 
kötelesség esetén lehet eltérni, 
de újításonként az 500 Ft-ot 
- vagyis a legkisebb újítási 
díjat - ki kell fizetni. Ez a 
szabály kiküszöböli a felesle
ges pereket, az újítók és elbí
rálók kapcsolatát zavaró bi
zonytalanságot, s ezáltal gyor
sul az újítások hasznosítása is. 

A népgazdaság számára 
nagy hasznot hozó (eRergia
megtakarítási, könyezetvédel
mi stb.) újítás esetén az új 
jogszabály lehetővé teszi, hogy 
az illetékes minisztérium az 
újítót megjutalmazza például 
abban az esetben, ha annál a 
gazdálkodó szervnél, ahol az 
újító dolgozik, az újítás hasz
na csak kismértékben jelent
kezik, népgazdasági haszna 
viszont jelentós. 

Az új jogszabály korszerű
sítette a gazdálkodó szerveze
tek felad.atait az újítómozga
lom szervezésében, irányításá
ban. A teendőket szorosan 
összekapcsolja a vállalati mű
szaki-gazdasági folyamatokkal 
Az újítási szabályzatban - a 
helyi körülményeknek megfe
lelően - kell meghatározni 
többek között a kisebb jelen
tőségű újítások egyszerűsített 
benyújtási, elbírálá-si és díjki
fizetési rendjét. 

Nagy ösztönzési lehetóséget 
teremt a jogszabály annak ki
mondásával, hogy az illetékes 
miniszter kitüntető díjat ado
mányozhat azoknak, akik az 
újítások hasznosításában, érté
kesítésében és széles körű el
terjesztésében kiemelkedő 
eredményt értek el. 

A találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1969. évi II. 
törvényt módosító törvényere
jű rendelet font06abb rendel
kezései a következők: 

A módosító jogszabály több 
vonatkozásban erősíti a szol
gálati találmány feltalálójá
nak jogvédelmét. A feltaláló 
önálló bejelentési jogot nyer, 
ha a munkáltató 90 napon be
lül nem tesz szabadalmi beje
lentést. Ezenkívül széles kö
rű lehetőséget ad a szolgálati 
találmány értékesítésén�k 
minden formája esetén. 

A régi szabályozás túlzott 
szigorát enyhíti a módosító 
jogszabály, amikor lehetővé 
teszi a fenntartási illeték nem 
fizetése miatt megszűnt sza
badalom újra érvénybe helye
zését, ha a mulasztást ment
hető ok idézte eló. 

Az újításokról szóló 10/1983. 
(V. 12.) -számú Minisztt!rtaná
csi rendelet a Magyar Kii%!öny 
20. számában (május 12-én), 
és az Újítók Lapja 11. számá
ban (június 13.) jelent meg. 

Dr. Gyóni Béla 

elvek mindenütt ugyanazok. 

A daru segítségével gyorsan helyükre kerülnek a konténerek 
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A MÁV kollektív szerződés módosítása (2.) 

Napi pihenőidő, 
,nunkahelyi és nyelvpótlék 

Népgazdaságunk helyzete 
mindenkor befolyásolja a 
MA 'l gazdálkodását és ez ha
tással van a kollektív szerző
désre is. A szigorodó gazdasá
gi körüimények között és az 
új bérgazdálkodási formára 
történő áttérés időszakában a 
MA V nem vállalkozhatott a 
vasutas dolgozók életszínvo
nalának növelésére. A cél az 
volt, hogy elkerüljünk min
den olyan módosítást, amely 
teljesítmény nélküli, nagy 
összegű pénzkiáramlást von
na maga után. 

A gondos előkészítő munka 
hatására az idén a korábbi 
éveknél lényegesen kevesebb 
javaslat érkezett hozzánk 
Cikkünkben is olyan módosí
tásokról számolhatunk be, 
amelyeket a jogszabályok vál
tozásai és a gyakorlati élet
ben felmerült pontosítási igé
nyek tettek szükségessé. 

Legalább 11 óra 

Ismeretes, hogy a napi pi
henőidőt a túlmunka egyik 
korlátjaként és egyben a dol
gozó egészségéhez fűződő jog
védelem garanciájaként tartja 
nyilván a jogirodalom. 

Az Mt. 38. §-ának (2) bekez
dése szerint a napi munka 
befejezése és a másnapi mun
kakezdés között legalább 11 

óra egybefüggő pihenőidőt kell 
biztosítani. A jogszabály 
egyúttal lehetőséget ad arra, 
hogy a kollektív szerződés 
ennél rövidebb, de legalább 
nyolcórai pihenőidőt írjon elő. 

E felhatalmazás alapján -
az érintett dolgozói kollektí
va és az illetékes szakszolgá
lat kérésére - írták elő, hogy 
az építési és pályafenntartási 
szolgálat részére, rendkívüli 
esetekben, folyamatos vágány
zári munkák alatt, legalább 
nyolcórai napi pihenőidőt kell 
biztosítani. 

Hangsúlyozni kell, hogy ez 
a pihenőidő mellőzhetetlen 
erővel bír, erről a dolgozó 
sem munkáltatói utasításra, 
sem pedig önkéntesen nem 
mondhat le. Bármikor is fe
jezi b'.!, akár rendes, akár túl
munkáját, a befejezéstől a kö
vetkező szolgálatáig minden 
körülmények között meg kell 
lennie a nyolc órának. A napi 
pihenőidőnek nyolc órára tör
ténő csökkentését, tehát csak 
ott és annál a szakszolgálat
nál lehet alkalmazni, ahol a 
kollektív szerződés kifejezet
ten előírja. 

Ezek az esetek a követke
zők: 

- az utazószemélyzet ese
tén, feltéve hogy a helyi füg
gelék konkrétan előírja; 

- készenlétben végzett 
munka befejezése után, ha a 
munkavégzés a hat órát nem 
haladta meg; 

- Folyamatos vaganyzár 
esetén az építési és pálya
fenntartási dolgozóknál. 

Minden egyéb esetben a 
szolgálatok közötti pihenőidő 
tartamára a jogszabály előírá
sait ke:l alkalmazni, azaz a 
napi pihenőidő tartamának 
legalább 11 órában kell je
lentkeznie. 

Az indok 
egyértehnű 

A kollektív szerződés akkor 
állapíthat meg bérpótlékot, ha 
a dolgozó a szokásostól eltérő 
körülmények között dolgozik. 

Ilyen lehet: 
- különleges hely (például 

föld alatt, magasban); 
- az általánostól eltérő 

munkabeosztás (pl. éjszaka); 
- felelősséget jelentő mun

kabeosztás (pl. csoportvezető); 
- egyéb különleges, illetve 

kedvezőtlen körülmény (pl. 
rádióaktív sugárzásnak kitett 
hely). 

Ezek is csak akkor pótlékol
hatók, ha az alapbér megálla
pításánál a munkakörülmé
nyeket nem vették figyelem
be. Ennek alapján vezette be 
a MAV a munkahelyi pótlé
kot egyes nagy leterheltségü 
pályaudvarokon, állomásokon, 
meghatározott munkakörök
ben. A pótlék bevezetését a 
fokozott igénybevételen túl
menően a budapesti szolgála
ti helyek különleges helyzeté
ből - például a főváros elszí
vó hatása - adódó munkaerő
gazdálkodási szempontok i� 
indokolták. 

A pótlék tulajdonképpen a 
forgalommal összefüggő mun
kakörökben adható. Ennek 
ellenére több szolgálati he
lyen kezdeményezték a pótlék 
ki terjesztő jellegű értelmezé
sét és emiatt munkaügyi vi
ta is indult. 

A vitára nem a ténybeli 
helyzet - különleges munka
körülmény -, hanem a kol
lektív szerződés szabályozásá
nak pontatlansága adott ala
pot. Ezért vált szükségessé a 
szakoktatói munkakört a „ki
zárólag forgalmi" kifejezéssel 
kiegészíteni. 

Mindemellett hangsúlyoz-
nunk kell azt, hogy a kiala
kult gyakorlat alapján az em
lített szolgálati helyek keres
kedelmi oktatótisztjei is ré
szesültek-e pótlékban. Ezt a 
forgalmi oktatótisztekhez ha
sonló munkakörülményeik in
dokolták. :f:ppen ezért minden 
olyan kereskedelmi oktató
tiszttől, aki 1983. maJus 1. 
előtt pótlékban részesült, attól 
visszavonni nem lehet. A 
munkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztály erről külön állás
foglalást tett közzé a MAV 
Értesítőben. 

ORVOSI TANÁCSOK 
' 

A kollektív szerződés a 
nyelvtudás hasznossága szem
pontjából rangsorolja a mun
kaköröket. A 67. § felsorolja 
azokat a munkaköröket, ahol 
az idegen nyelv használata 
nélkülözhetetlen és azokat, 
ahol nem nélkülözhetetlen, de 
hasznos. 

Ez évi módosítás e munka
köröket további munkakörök
kel egészítette ki. A kiegészí
tésre azért volt szükség, mert 
a MA V importjogot kapott és 
a MA V Anyagellátási Igazga
tóságon import osztály létesült 
és bizonyos munkaterületeken 
a nyelvhasználat szükségessé 
vált. Természetes igény volt 
tehát, hogy az itteni dolgozók 
is részesüljenek nyelvtudási 
pótlékban. 

A jogszabály 
, 

d, a merva o 

A nyelvpótlékos munkakö
rök elhatárolásának esetén a 
jogszabály által meghatáro
zott kereten belül lehet a 
nyelvpótlék mértékét megálla
pítani, a hasznos nyelvtudást 
pedig ennek csak a 60 száza
lékával lehet pótlékolni. 

Ettől a szabálytól eltérő 
mértékben pótlékot megálla
pítani eddig nem lehetett. A 
gyakorlatban felvetődött an
nak a szükségessége, hogy 
olyan dolgozó esetében, aki
nek az idegen nyelv tudása a 
munkakörétől függetlenül 
szükséges és nélkülözhetetlen, 
eltérini lehessen. 

Az ilyen egyedi körülmé
nyek alapos vizsgálatot és in
doklást igényelnek, ezért az 
eltérés engedélyezésére csak a 
vezérigazgató jogosult. 

Természetesen a jogszabályi 
keretet ebben az esetben is 
be kell tartani. 

A do1gozók lakásépítésének 
támogatásáról szóló szabály
zat újbóli kiadását lényegé
ben a 16. pontjának a módo
sítása tette szükségessé. A ré
gi szabályozás szerint a há
zassági vagyonközösség meg
osztása esefén a MAV által 
nyújtott kölcsönt a lakásban 
maradó házastárs csak akkor 
vállalhatta át, ha egyúttal 
MAV-dolgozó is volt. Ez a 
MA V-nál dolgozó házastársat 
a lakás elhagyásán túlmenő
en is hátrányosan érintette, 
mert a kölcsön visszafizetése a 
vagyoni megosztástól függet
lenül őt terhelte, ezért részé
re új kölcsönt folyósítani nem 
lehetett. 

Az új szabályozás ezt a szi
gorító rendelkezést hagyta el. 
tehát más vállalatnál dolgozó 
házastárs is átvállalhatja a 
MA V által nyújtott kölcsönt, 
természetesen a többi feltétel 
megléte esetén. 

Szabó László 

Hogyan védeke§�ünk 
a bőrgo,nbásodás ellen, 

Szemmel alig látható, ,,ra
gadozókkal" teli dzsungelben 
élünk mindannyian. Ezeknek 
a „fenevadakna1k" még szí
vességet is teszünk, hiszen 
szállítjuk őket, megteremtjük 
a szaporodásuk feltételeit ... 
Miről is van szó? Természete
sen a kórokozó gombákról, 
azok közül is a legelterjedteb
bekről, a fonalas és sarjazó
gombákról, amik a lábujjak 
közének berepedéssel és hám
lással járó megbetegedését 
okozzák. 

A bőrgyógyászhoz forduló 
betegek közül sokan lábköröm 
megvastagodására, letöredezé
sére panaszkodnak. Van aki 
apró, víztiszta hólyagokat fe
dez fel a kezén, amelyek visz
ketnek, és a bőr erősen hám
lik körülöttük. Vannak, akik 
visszatérő érgyulladás, orbánc, 
vagy éppen makacs ekcéma 
miatt keresik fel az orvost. E 
panaszok gyakran egyetlen ok
ra vezethetők v,issza: az elha
nyagolt, évek óta lábujj kö
zötti gombásodásra. A láb
gombásodás világszerte prob
léma. né{lbetegségnek tekint
hető. A városi lakosság 60-80 

százaléka fertőzött. Az eHen
őrzésekből kiderül, hogy a 
fürdők, közös zuhanyozók a 
naponta el végzett sz.abálysze
rű fentő'tlenítés dacára, dél
utánra már telítve vannak a 
legkülönbözőbb gombákkal. 
Elpusztításuk forró vízzel, 
Hypóval, különféle fertőtlení
tőkkel lehetséges. Megszaba
dulni azonban nehéz tőlük! 
Egyetlen fertőző személy, me
zítláb sétálgatva a strandon 
több száz négyzetméternyi te
rületet tehet fertőzővé! 

Mi tehát a teendő? Megelő
zésképpen ajánlatos a stran
dolás, fürdés után Mycosid 
hintőport szórni a lábujjak 
közé. Ez még a kevéssé meg
törölt bőrön is hatásos, azon
kívfrl rendszeres használatá
val a cipő is gombamentes 
lesz. A szárazra törölt bőr, a 
cérnazokni, a lábizzadás meg
szüntetés segít a gombák el
leni küzdelemben, de sajnos 
nehéz ezeknek az igényeknek 
mindig eleget tenni. A cérna
zokni nehezen mosható és jól 
szellőző, puha bőrcipőben sem 
járhat mindenki. 

A műanyag cipők olykor 
valóságos gombatenyészetek. 
Ezeket - a gyógyszertárban 
kapható - 10 százalékos for
malinnal úgy fertőtleníthetjük, 
hogy minden cipő orrába dió
nyi, formalinnal átitatott vat
tát teszünk, majd páronként 
műanyag zacskóba zárjuk 48 
órára. Ezután 48 órás szellőz
tetés következik, nemcsak 
azért, hogy a szúrós szag elil
lanjon, hanem azért is, hogy 
az esetleges formalinallergiát 
megelőzzük. 

Ha a gombásodás következ
ményes :betegségeivel állunk 
szemben, a gyógyítás bőrgyó
gyász szakorvos feladata. De 
a védekezés, a 'kiinduló ok 
gyógyítása akkor is mindenki
nek feladata, kötelessége! 

Tíz évvel ezelőtt 10-12 éven 
aluli gyermek nagyon ritkán 
betegedett meg ebben a be
tegségben. Ma már nem rit
ka a 2-3 éves ·korú lábmyco
sisban szenvedő kis beteg! A 
gombafertőzés megelőzése ezért 
is fontos egészségügyi feladat. 

Dr. Horváth Edit 

AvasútÍdeÍtervéhen 

Másfél ,nilliárd 
s�ociális ellátásra 

-

'. "r""f 

Szerencsen a vasutasok részére épülnek ezek az érdekes külsejű, egyenként 120 négyzet-

A vasút 1983. évi tervében 
szociális ellátásrc: 1 683 159 
ezer forint munkavédelemre 
15 689 ezer, tűzvédelemre 
37 349 ezer, környezetvédelem
re pedig 93 212 ezer forint az 
előirányzat. Ez mintegy 47 
millióval több az elmúlt évi
nél. Az üzemeltetési előirány
zat, az üzemi szociális létesít
ményeknél 4. a jóléti intézmé
nyeknél pedig 6 százalékkal 
magasabb a tavalyinál. Ez az 
üzemeltetési költs.égek növe
kedéséből adódik, mmoseg1 
színvonalemelést nem jelent. 

A fejlesztési előirányzat szo
ciális célokra mintegy 350 
millió forint. A fedezet terhé
re épül, napi 850 adag kiszol
gálására a kalmas, melegítő
tálaló konyha, 5800 adag előál
lítását szolgáló főzőkonyha és 
mellettük 1307 fő egyidejű ét
keztetését biztosító étterem. 
Az üzemi étkeztetésben része
sülők száma az idén kb. 1000 
fővel növekszik, s eléri a 41 
ezret. 

Jllunkásszállók!) 

üzeuti konyhák 

A tervben 856 dolgozó el
szállásolását biztosító férőhely, 
ezen belül 576 személyes 
munkásszálló építésének elő
készítése, továbbá lakókocsik 
és lakókonténerek beszerzése 
szerepel. A munkásszálláson 
elhelyezettek száma az év vé
gén 8200 fő lesz. 8 üzemorvosi 
és 5 üzemi fogorvosi rendelő, 
valamint 3105 dolgozó részére 
ölföző-mosdó, 488 főnek pihe
nő-melegedő épül. 

Előreláthatólag az idén 
üzembe helyezésre kerül 300 
adagos melegítő-tálaló Siófo
kon és Csoma-Szabadiban, 
2000 adagos főzőkonyha és 500 
fős étterem Budapest-Ferenc
városban. 260 férőhelyet biz
tosító vasúti lakókocsi, konté
ner és 89 új laktanyai férőhely 
ei:iyhíti Bp-Ferencváros, Bán
reve, Magyarboly gondjait. 2 
üzemi rendelővel és 2 fogor
vosi rendelővel is gyarapodik 
a ferencvárosi csomópont. 
Többek között pihenő-melege
dő létesül Pécsett és Siófokon. 
Öltöző-mosdó bővítésére kerül 
sor Komáromban, Rákoson, 
Debrecenben, Lajosmizsén, 
Csoma-Szabadiban, Kisújszál
láson, Siófokon. 

A jóléti beruházásokon be
lül indul az új miskolci gyer
mekintézmény kivitelezése, 
folytatódik a Haladás sportlé
tesítményének fejlesztése. a 
BVSC fedett teniszpá:yájának 
építése. Befejeződik a balaton
boglári családos üdülő építke
zése. 

Lakásépítésre, lakásépítés 
támogatására, lakáskorszerűsí
tésre 156 millió forint az elő
irányzat. Továbbra is elsődle
ges cél a magánerős - min
denek előtt a szervezett akció
ban épülő - lakásépítés tá
mogatása. A kamatmentes 
kölcsön odaítélésénél elsősor
ban üzemi, munkaerő-gazdál
kodási szempontokat vesznek 
figyelembe. 

méter alapterületű társasházak (Timár Mátyás felvétele) 

Nem érdektelen néhány 
naturális mutatót felsorakoz
tatni a vasút szociális tevé
kenységének illusztrálására. 
Érdemes megjegyezni, hogy az 
intézményekben elhelyezett 
vasutas gyermekek száma 
5500. Ebből saját óvodában 
2400, saját bölcsődében 650 
kap helyet. Az üdültetésben 
részesíthető dolgozók és csa
ládtagjaik száma 38 ezer. Sa
ját üdülőben vagy bérlemény
ben 27 OOO főt tudnak elhe
lyezni. 11 ezren üdülhetnek 
SZOT-beutalóval. 

A segélyezésben részesü!ők 
száma 1983-ban eléri a 16 OOO 
főt, mintegy 1615 dolgozó 
részesül lakástámogatásban. 
A csoportos munkásszállást 
igénybe vevők száma megkö
zelíti a 15 ezret. 

Kulturális 
és sport�élokra 

Gépállomás fejlesztésére ke
rül sor Miskolcon, Dombóvá
ron, és a Szentesi Építési Fö

nökségen. Zajártalom elleni 
intézkedésrP kerül sor a mis
kolci. a dunakeszi, az Északi 
Járműjavító üzemekben. va
lamint a Püspökladányi Fate
lítő. Üzemben. A M47-2000 
sorozatú díze:mozdonyok ve
zetőfülkéinek zajcsökkentése 
is folyik. 

Térvilágítási rekonstrukció
ra kerül sor Pécs, Szentas, 
Kazincbarcika állomásokon, 
ezek mellett folytatódik a Bp. 
Déli pá:yaudvaron és Nyír
egyházán a tárolóvágányok 
térvilágítási munkája. 

Gépi ko�sitnosók 

A személykocsik tisztításá
nak műszaki feltételeit tovább 
javítják. Bp. Keleti pályaud
varon, Székesfehérváron gépi 
kocsimosót, Győrben, Nyíregy
házán, Celldömölkön, Lajos
mizsén, Esztergomban, Balas
sagyarmaton tisztítóvágányok 

A kulturális ráfordítások kialakítását és a tisztítási 
összege meghaladja az évi 50 technológia korszerűsítését 
millió forintot, a testnevelés- tervezik. A veszélyes és ár
re és sportra előirányzott ösz- talmas körülmények között 
szeg a 130 milliót. Más intéz- dolgozók száma várhatóan 588 
mények, illetve tanácsok szol- fővel csökken. 
gáltatásaiért fizetett hozzájá- A biztonságtechnikai szín
rulás több mint 30 milliót tesz vonal fenntartására mérsékelt 
ki. Ifjúsági veté:kedőkre, ren- ütemű a fejlesztés. Folytatják 
dezvényekre, egyéb célokra az a gépek hiányzó védőberende
előirányzat 1,2 millió forint. zéseinek, burkolatainak pót
Tervünkben 1850 ösztöndíjas lását és a korszerűtlen, e:
szerepel évi 7 millió forinttal. használódott védőberendezé-

Jelenleg egyenruha viselésére sek cseréjét. az URH rádió-
40 ezer, munkaruhára 81 ezer körzetek kialakítását, a tech
dolgozó jogosult. A két ruha- nológiai területek térhangosí
féleség biztosítására 165 millió tását. 
az előirányzat. Növekedett a villamos be-

űzemegészségügyre, rehabi- rendezések hatásos érintésvé
litációra 88 milliót terveztek. delmének biztosítását célzó 
Az üzemorvosok száma 222, összeg. A színdinamikai elő
ebből főfoglalkozású 172 or- írások megvalósítását célzó 
vos. A rehabilitációban része- költségek között a biztonsági 
sü'.ők száma meghaladja a szín- és alakjelek alkalmazása 
900-at. mellett a műhelyek, gépek be-

Az oktatási intézmények rendezések színdinamikai el-
működési és fenntartási költ- veknek megfelelő kö'.tségkiha
sége, valamint a képzésre tása is szerepel. 
és továbbképzésre fordítan- A fizikai munka gépesítését 
dó előirányzat 110 millió fo- szolgáló költségeket az előző 
rint. Képzésben mintegy 10 OOO év szintjén tervezték meg. 
dolgozó részesül. Állami szer- Ezen belül a rakodást végző 
vezett oktatásban 5000 dolgo- gépek, illetve a belső anyag
zó vesz részt. mozgató száHítóeszközök mű-

A munkakörülmények javí- ködtetési költségeinek aránya 
tására előirányzott 723 millió- növekedett. Korszerű üzem
nyf összegből kerül sor kor- anyagtárolók és kiszolgáló be
szerűtlen, veszélyes és ártal- rendezések létesítését kezdték 
mas munkakörülmények meg- meg Kaposvárott, Veszprém
szüntetését jelentő építésekre, ben, Dombóváron, és Püspök
elavult technológiával működő ladányban. 
munkahelyek és a fokozottan Kisgépek beszerzésére is 
balesetveszélyes munkafolya- sor kerül. A súlyos munkada
matok korszerűsítésére, veszé- rabok mozgatásának gépesíté
lyek és ártalmak csökkentésé- sét tervezik többek között Zá
re, egészségesebb munkakö- honyban a forgóvázak mozga
rülmények kialakítására. tásánál, valamint a Landler és 

Folytatódik Szombathelyen Szolnoki Járműjavító űze
Békéscsabán, Záhonyban � mekben alkatrészmosó és ke
vontatási telep rekonstrukció- rékvizsgáló berendezések léte
ja, és a siófoki pályafenntar- sítésével. A tervezett gépesítés 
tási telep korszerűsítése. A hatására a nehéz fizikai mun
kocsijavítást végző dolgozók kakörben foglalkoztatottak 
érdekében Pécsbánya rende- száma várhatóan 1300 fővel 
zőn, Gyékényesen, Pusztasza- fog csökkenni. 
bolcson, Celldömölkön kocsi- A fentiekből látható, hogy a 
javító műhe:yek létesítését, il- vasút szociálpolitikai és mun
letve rekonstrukcióját terve- kavédelmi célra 1983-ban elő
zik. A Landler Járműjavító- irányzott összege a középtávú 
ban a mozdonyosztály felújí- terv időarányos teljesítését az 
tása 1983-ban befejeződik. idén is biztosítja. 
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S A J T Ó S Z E M L E  

M it írnak ró lunk?  
Vasutasok helytállásáról, 

példaadó szolgálatáról, társa
dalmi-közéleti munkájáról 
szólnak a következő írások, 
amelyeket megyei újságokból 
válogattunk. 

Kelet
Magyarország 

Százhuszonöt éves jubileu
mára 'készül a nyíregyházi 
vasút. A jelE\S ünnepséget 1983. 
szeptember 5-én tartják Nyír
egyházán, melyre máris meg
kezdődtek az előkészületek. 
Szervezője a körzeti közműve
lődési bizottság, amely elhatá
rozta, hogy ebből az alkalom
ból az idei vasutasnapon kiál
lítást rendeznek a nyíregyházi 
vasút történetéből. 

Erre a kiállításra, melyet a 
nyíregyházi pályaudvar diák
várótermében rendeznek meg, 
sok vasutas dolgozó készül. A 
múltat idéző gyűjtőmunkát 
megkezdték. Régi kinevezési 
okmányokat, menetjegyeket, 
arcképes igazolványokat, aján
lottak fel az öreg vasutasok. 
Előkerült egy matuzsálem ko
rú morzetávíró is, amelyet az 
1900-as évek elején használ
tak a nyíregyházi állomáson, 
s 1965-ben selejtezték k i .  

Különösen nagy segítséget 
ad a jeles jubileumra megnyí
ló kiállításhoz a nyugdíjas 
vasutasok klubja. Tagjai vas
utas egyenruhákat ajánlottak 
fel, amelyeket a világháború 
előtti időkben használtak. 
Őriznek fotót a régi tornyos 
nyíregyházi állomásról, a lkis
vasúton közlekedő „kávédará
ló"-mozdonyokról. a nyíregy
házi villamosokról, amelyeket 
szintén kiállítanak. Láthatók 
lesznek a ·kézi jelzésű lámpák 
és a régen használt pályames
teri kocsi is. 

Különösen gazdag lesz a 
fényképkiállítás. Történelmet 
idéző értékes fotókat láthat 
majd a közönség. 

Szolnok megyei 
Néplap 

Amikor 1 25 éves fennállását 
ünnepelte a szolnoki járműja
vító. összeszámolta. hogy az 
édesapjával és a fiával együtt 
a jubileumig összesen éppen 
száz esztendőt töltöttelk el az 
üzemben. 

,,Vasutasdinasztia vagyunk", 
vallja büstkén a január elseje 
óta nyugdíjas Maglódi Gyula, 
vagy ahogyan mindenki job
ban ismeri : Gyula bácsi. 

Viselkediünk 

,,Még ma se tudok úgy vé
gigmenni a járműjavító mű
helyben, hogy innen is  onnan 
is  ne jönne oda hozzám vala
ki, s kérdezi : Gyula bácsi, 
hogy i·an, mint telnek a nyug
díjas napok? Nem tudnám 
pontosan megmondani, hogy 
hány szakmunkás került k i  a 
kezem alól, azt viszont tudom, 
hogy az 1980-ban átadott dí
zelcsarnokban egytől egyig az 
én tanítványaim dolgoznak." 

Több mint negyvennégy 
évet töltött el a vasútnál, eb
ből huszonhat esztendőt a 
szakmunkás-utánpótlás okta
tásával, nevelésével. 

Január óta nyugdíjas a .,pe
dagógus vasutas·•. de nem ma
rad tétlenül. A vasút szolnoki 
körzeti üzemfönökségén vál
lalt napi négyórás elfoglaltsá
got : természetesen egy okta
tási bázis kialakítását bízták 
rá. Járja az iskolákat, hívja a 
fiúkat szeretett vasútjához. 
úgy tervezi, hogy az üzem.fő
nökség egy régi üzemrészéből 
augusztusra tanműhely lesz. 
Nem olyan korszerű. nem is  
olyan nagy, mint a járműjaví
tóban. de ,kezdetnek valami. 

,.Körülbelül nyolcvan tanu
lóval indulunk, de később biz
tosan többen is lesznek." -
mondja Maglódi Gyula biza
kodva. 

Vas Népe 

A MA V szombathelyi Jar
műjavító üzemében nagy ha
gyományai vannak az újító
mozgalomnak. 1947 óta szer
vezett keretek között mozog e 
tevékenység, amely az évek, 
évtizedek során sok milliós 
megta,karítást eredményezett 
az üzemnek. Jellemző az újítá
si •kedvre, hogy tavaly - a 35 
éven aluli KISZ-fiatalokról 
van szó - hatvankilenc újítást 
vezettek be, s csaknem száz
ezer forintot fizettek ki az al
kotóknak. Az üzem mérhető 
haszna meghaladja ,a félmillió 
forintot. Az újítások jobbára 
az anyag- és energiamegta,ka
rítást, az importanyagok he
lyettesítését célozzák. 

A járműjavítóban tavaly 
összesen 9 millió 96 ezer fo
rint értékű megtakarítást 
eredményezett az újítómozga
lom. Az újítókna'k 652 ezer fo_ 
rintnyi díjat fizettek ki.  

Zalai Hírlap 

A sajtószemle anyagai kö
zött tallózva gyakran találunk 
vidám, derűs történeteket, s 
újabban csípős kritikai meg-
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jegyzéseket is. Az alábbi két 
epizód a Zala megyei lapban 
jelent meg : 

- Látja azt az e mbert? 
- Igen. 
- Nos, ö a Juliska bácsi. 
- Mi? 
- Juliska bácsi. Ugyanis 

kisvállalkozásban ő is egyike 
a vonattakarítóknak. Magunk 
közt ezt a nevet adtuk neki. 
De van Kati. Mariska, Borbála 
bácsi is. 

Kis vidéki állomás, gyér 
személyzet. Annak egy része 
takarít, mert meszelés után 
vannak. Az utas az ablak előtt 
ácsorog, a jegykiadó odabent 
olvassa a Népsportot. Telnek a 
percek. A takarítók javasolják. 
hogy zörgessen be. 

- Minek? Hiszen látott. 
Aztán minden marad a ré

giben. Csak nem kívánhatja 
az ember. hogy a dupla helyá
rért még udvariasak is legye
•nek vele. 

Észak
Magyarország 

Egy olvasó írása látott nap
világot a Borsod-Abaúj-Zemp
lén megyei napilapban. Ebből 
idézünk :  

,,A MÁV egy olyan rendele
téről szeretnék írni, amit úgy 
gondolom, soha nem fognak 
tudni végrehajtani, s mind a 
dohányosoknak, mind a nem
dohányzóknak csak bosszúsá
got okoz, s nagyban hozzájárul 
ahhoz. hogy szemetesek a vas
úti 'kocsik. 

Bizonyos menettartamú vo
natokon tilos a dohányzás. A 
jegyvizsgáló viszont képtelen a 
rendeletnek érvényt szerezni, 
mert ha jelenlétében nem is 
dohányoznak, de távozása 
után igen. A rendelet eredmé
nye az, hogy mindenütt dohá
nyoznak, szórják a hamut és a 
csikket a kocsi padozatára. 
úgy gondolom, akkor minden
ki megtalálná a helyét, ha a 
régi rendet visszaállítanák, 
legfeljebb a nemdohányzó 
részből a folyosóra, a peronra 
mennének dohányozni. S hogy 
ésszerű. korlátozással lehet 
rendet tartani, arra példaként 
felhozom a Miskolc-Tiszai 
pályaudvart, ahol van nemdo
hányzó váróterem és van do
hányzó folyosó. Itt kifogásta
lan rend is  van. A végre nem 
hajtható rendelkezés így vi
szont csak nagyobb rendetlen
séget eredményez." 

Összeállította : 
Hegedfis Ferenc 

Cihhünh 
, 

nyonean : 

Tisztább lesz 

a váróteretn 
Lapunk május 16-i számá

ban glosszát közöltünk Kicsi 
rakás nagyot kíván címmel, 
amelyben szóvá tettük Békés
csaba állomás utascsarnoká
ban, az Utasellátó Vállalat ál
tal üzemeltetett söntés elötti 
rendetlenséget. A cU�kre Far
kas Ferenc, a békéscsabai kör
zeti üzemfőnökség helyettes 
vezetője válaszolt. 

,,A cikkben leírtakat meg
vizsgáltattam. Megállapítottuk, 
hogy az ott elhelyezett sze
métgyűjtők mérete nem meg
felelő, és azok ürítését, vala
mint a terület takarítását sem 
végzik rendszeresen. Az uta
sok a hulladékgyűjtőket ezért 
nem tudják használni. 

A söntés előtti terület tisz
tántartása a megkötött 
szerződés értelmében - az 
Utasellátó Vállalat feladata. A 
vállalatnak sajnos nincs taka
rító személyzete, ezért a taka
rítást is  a kiszolgáló egységek
ben foglalkoztatott dolgozók 
végzik.  Az . Utasellátó helyi 
egységének vezetőjével történt 
megállapodás eredményeként 
nagyobb méretű hulladékgyűj
tőket helyeztek el. és a jövő
ben gondoskodnak azok rend
szeres ürítéséről és a terület 
takarításáról is" 

- Kirándulás. A győri ön
álló nyugdíjascsoport vezető
sége júniusban egynapos ki
rándulást szervezett Kőszegre. 
160 nyugdíjas ismerkedett 
a város nevezetességeivel, mú
zeumaival. 

Ismét véget ért egy tanév 

Vizsgázó hallgatók k özött 
a tisztképző nappali tagozatán 

A folyosón nagy a sürgés
forgás. A .kék egyenruhás, fe
hér inges hallgatók izgalom
mal lapozzák jegyzeteiKet. Ha 
valaki k ilép az ajtón, a mor
gás fölerooödilk, s izgatottan 
érdeklődnek a sorstársa'!< a 
benti légkör felől. Vizsga van 
a MA V Tisztképzöben. 

1890 óta - még leírni is 
sdk - kilencvenharmadszor 
állnak a hal>Lgatók a vizsgáz
tatók elé, hogy számot adja
nak a tanlfolyamon szerzett tu
dásukról. 

Börözdi Klára Lepsény allo
másról jött a tiszrképző keres
kedelmi tagoz,atára. :,.;egy e6Z

· ten<le'je - egy sikertelen főis
kolai felvételi viz.sga után -
került a vasúthoz számadó- és 
árupénztárosna!{. Ha végez., 
ugyanezt a munkakört látja 
majd el. 

- Az .év végi vizsgákkal az 
a legnagyobb probléma, hog1; 
túlságosan súrün köretik egy
mást - mondja. - Ebben az 
időszakban naponta kétszer 
adunk számot a tudásunkról 
eg:vszer szóban. egyszer meg 

Felsorolni is nehéz írásban. A vizsgák szünetében 
az ember inkább csak sz\J.5z

Az igazgatót keresve a hall- szanni. pihenni tud, ismétlésre 
gatök az egyi'k viz.sgaterembe - netán tanulásra - nem na
irányitottak. Saját vizsgáim g\·on j ut ideje • . •  

· · · 1 - Bizom·ára tehát az ai szívdobogtató elmenyeit e tem 
alapelv. ho·g\_' az év foJ,•amán át újból, amikor beléptem. Az 

ehső sorban négy hal'lgató ült, keil megtanulni a tananyagot. 
a dobogón helyet foglaló két De hogyan jutott erre idő, hi
vizsgáztató előtt. A felelő a me- szen késő délutánig nyúltak 
netlevelek kitöltésének szabá- az órák_? . 
lyairól beszél. Dr. Kun Dezső . - Hat , bzz�n1/ , csak es!e 

igazgató halkan -. hogy ne vagy � het vegen a ll�at nek1 ,a 
zavat'juk a vizsgát _ igazít el, tanulasnak a ha_llg_ato. És az 1s 
hogy kit és főleg mit haJrlunk. igaz. hogy a sza1lon _sem �a
Még felsorc,lni is nehéz, hány- gyon _lehetett tanulni. N:s, ol
féle okmányt kel,! 'kitölteni. c�n-lk:1J�ncei:1 v?ltunk _egy szo
továbbítani a vasúti teherszál- babain, ig"'. m'kabb csa}<- 1.ava1:
Jítás során. A hallgató jól tuk egyma�t. Tanuloszoba 1.s 
vizsgázott, s ahogy föláll. mi  em�letenk�n! csak egv talál
is kimegyünk, ne zavarjuk az hato a szallason . . .  
amúgy is izg,atott újabb fele- Ennek elllenére Börözdi Klá-
lőt. ra nagyon jól vizsgázott. 

Az irodá'ban már nyugodt 
k örüll!nények között beszélge
tünk tovább. 

- Az idén a nappali tago
zaton 1 74 ha!Lgató tanult. Kö
zülük 58-an a kere�kedelmi 
szakon. 1 16-an pedig a for6-al
mi-1kereskedelmi szakon Yé
geznek. Rajtuk kívül még a 
HÉV 19  forgalmi-kereskedel
mi széJJkos tanulója hagyja el az 
intézet kapuit. Hogy végül is 
hányan írják majd alá a fo
gadalmi könyvet. az most dő! 
el a vizsgákon. Öten már bi
zonyosan nem lesznek ott. 
mert egy vagy több tárgyból 
nem érték el a mini mális szin
tet 6em . . .  

Ennek ellenére úgv tűni,k, 
az idei évfolyam átlageredmé
nye jobb lesz, mint a koráb
ban végzetteké. Pedig az el
méleti tanulmányi idő mintegy 
két honapp,aQ csök'kent. de 
ennvitvel töltöttek több időt a 
hallgatók a budapesti nagy
állomásokon ,gyakorllat i  mun
kávat 

A vizsgázókkal is szót vál
t ottam. 

Jelesre sikerült 
Kisfalvi Ervin félévkor ki

tűnő eredménnvel. az évfo
lyam legjobbja .;olt. A tanfo
I:vam idején. az elméleti okta
tás megkezdése előtt váltóke
zelóként dolgozott Ferencvá
rosban. 

- A vizs,gák befejeztével 
megváltozik majd a mun'ka
köre? 

- Igen. Eddig Szombathely 
mellett egy kis állomáson i•ol
tam forgalmista, most bekerü
lök a nagyállomásra. forgalmi 
tartalékosnak. Oda megyek, 
ahol valakit ván�tlanul helyet. 
tesíteni kell. fgv néhányszor 
biztosan eljutdk majd a régi 
árJlomásomra is. A főnökeim 
mindent megtettek. hog_\' az is
kolára küldjenek. pedig nehe
zen ra1áltak új embert a he
lyemre. 

Harmadik beszélgető partne
rem, Gál Antal is jól vette az 
akadályokat : mind a négy 
vizsgája jelesre sikerült. 

- Nemcsak az én velemé
nyem - kezdi a beszélgetést 
-. hogy az itt levő tanárok
nak sokat köszönhetünk. Ne
héz lehet nekik csökkentett 
időben e:magyarázni, megér
tetni a tanan_\·agot. Nem raj
tuk múlik, ha egyetlen órán 
húsz. harminc oldalt is felad
nak. amit másnapra .�zinte le
hetetlen kifogástalanul meg
tanulni. Nekem azért szeren
csém volt. mert viszon_viag kö
ze!. Vácon lakom, így minden
nap hazajártam. Családi kör
nyezetben könnyebb az éjsza
ka egy részét ta nulásra fölál
dozni . . .  

G.vakorl-ata és vizsgarutinja 
nem újkeletű. Ezt ugyanis né
hány éve a Budapesti Műsza
k i  Egyetemen szerezte. Persze 
így sem volt könnvű a Tiszt
képző. de a fáradság megérte. 
Gál Antal is föl jebb kerül a 
ranglétrán : a sikeres t'izsga
időszak után szakaszirányító
ként kezdi a szolgálatot, is
mét Vácott. 

Ne a tanulás 
rovására 

A hal1gatók'ka1 fuiytatott be
szélgetés után dr. Kun Dezs,5-
vel bes1.kJ-getün!k.. Nem ki,; 
meglepetésemre az igazgató 
tel•jes mértékben egyetért a 
hallgatók által elmondott 
problémá'kkal : 

- Mindenképpen a tanítás 
rovására megy - mondja -. 
ha röridül az oktatás és en-
nek hatásaként a felkészülés 
ideje. Ré�ebben egváltalán 
nem volt üzemi gvakorlat a 
tanfolvamon. Csakhogv, ami
kor a budapesti állomásolkon a 
munkaerőgondok szinte elvi
sel'hetetlenné váltak. szükS€g 
lett a h 1llgatók kisegítő 
munkájára. Nem ellenzem 
equáltalá n. hogu megismerje
nek más állomást és más-más 
munkakört. de ez nem mehet 
az oktatás rovására. T;rnárok 
és ha;J,gató'k kö7ö.<; erófeszítf'
seként ezt <;ikerült is elkerü1-
nünk. Az iskolán e<ivébként 
nagv gondot fordítunk arra. 
hogy ne csak a tananvagot, 
hanem '1 V'i.'iUÍ''I<; <;ze11emet is 
elsajátítsák ::i. fiatalok. 

A MÁV Ti.<;zt'képző i,<; To
vább'kéoző Intéz�t a nehe1.eb'b, 
megváltozott körülménve'I< kö
zött is  ápolh h<igvománvait. 

Lakatos Mária 

A S Z E �I É LY S Z ÁLLÍTÁS É \' É B E X  

Pécsi vasutasol. 

a l.ulturált uta§ásért 
1 983 a személyszállítás éve 

Ebből az alkalomból kérdez
tük meg a pécsi körzeti üzem
főnökség egy-egy munkahelyi 
vezetőjét. hogy mit tettek ed
dig a kulturáltabb utazás ér
dekében ? 

Lepesi Ágnes személyszállí
tási vezetőhelyettes : 

- A pécsi kocsimosó fel
újításával a kocsik külső tisz
títása nem okoz gondot. Bel
ső takarításra Mohács állo
másra, a takarítóbázisra utaz
tattuk a szerelvényeket. A hét
végeken a rövidfordulók 
idején - viszont a mohácsi 
,,repülő" takarítóbrigádot hoz
zuk fel Pécsre, illetve műszak 
végén kis busszal szállítjuk 
őket haza vidéki otthonukba. 
(Ez a nyolc-tíz asszony látja 
el a Mohács-Pécs vonal ál
lomásainak havi nagytakarí
tását is, mert az állomások
nak nincs külön takarítósze
mélyzetük.) A napokban érke
zett Pécsre egy nagy teljesít
ményű seprőgép, amelynek 
kezelésére öt dolgozót képez
tünk ki. Az állomás belsö pe
ronjait, illetve az igazgatóság 
és az ál lomásépület körüli 
járdákat takarítja. Az utastá
jékoztatás színvonalának eme
lése érdekében új - szerel
hető fémlapú - vonatközle
kedési tablót állítottunk fel, 
amelyet az üzemfónökség dol
gozói készítettek tárSddalmi 
munkában. 

Sivák Istvánné pénztárfő
nök : 

- A joM, utastájékoztatás 
érdekében az állomási infor
mációs iroda nyitvatartását 

napi négy órával növeltük! 
Sajnos nem vált be a 30 OOO 
lakosú Kertvárosban idősza
kosan működő MA V jegyel
adó pénztár üzemeltetése. 
ezért azt beszüntettük. A 
poggyászpénztár-kezelök át-
szervezésével azonban az ál-
1omásépületben megnyi toltunk 
egy újabb személypénztárt. 

Miha Mihályné, a belföldi 
és nemzetközi helykezelési 
szolgálat vezetője :  

- A helyfoglalásoknál azt a 
módszert alkalmazzuk, hogy 
ha a kért vonatra már nem 
tudunk helyet biztosítani, fel
ajánlunk egy vagy több lehe
tőséget, de az utast minden
képpen utaztatjuk. Nagy örö
münkre szolgál az új vonat
pár bevezetése Pécs-Szeged 
viszonylatban, illetve a Bara
nya-expressz mentesítésére 
vasárnap délután egy Pécs
Budapest vonat. A menetrend
szerkesztők érdeme, hogy a 
menetrendkönyv külön feltün
teti a vágányzárak miatt elté
rően közlekedő vonatokat. 

Gerendai László vezető 
jegyvizsgáló : 

- Tavaly hat, az idén pe
dig már 1 5  vezető jegyvizsgá
ló dolgozik, s ez a szám a jö
vőben növekszik. 1982-ben kb. 
450 utasleadásunk volt. 1 983 
május végéig pedig már több 
mint 500. Korábban a felvilá
gosító munkakört jegyvizsgá
ló vizsgán meg nem felelt sze
méllyel töltötték be, vagy az
zal, aki  éppen kéznél volt. 
Most a nyári forgalomban 
már begyakorlott munka
erőkre számíthatunk. 

Füst Istvánné után.fiizetési 
előadó : 

- Utasleadási lapokon álta
lában rövidtávon utazó sze
mélyeket szűrnek ki, akik nem 
minden esetben rendezik 
adósságukat. Sokszor a vitel
díjak pótdíjakkal felemelt 
összege együttesen sem éri el 
azt a határt, amellyel peresít
hető lenne - ezért a menet
díjakat. mint behajthatatlan 
követelést - törlésre terjeszt
jük fel. Saj nos a legutóbbi 
ilyen ügyirat - zömmel 1 982-
es követelés - 10  OOO Ft-ról 
szólt. Az újabb szabályozás az 
elmuw.sztott viteldíjfizetést 
magas összegű pótdíjjal bün
teti. Ez m inden bizonnyal ösz
tönzi majd az utast a fizetés
re. hiszen most már bírósági 
ügy is lehet belőle. 

Lengyel János, a üzemfó
nök gazdasági helyettese : 

- A tisztaságért újabb erő
feszítéseket teszünk, a XVII. 

vágányon már az év második 
felében, személykocsi karban
tartó és takarító bázist ho
zunk létre. Ennek k isgépesíté
se folyamatban van. Jó lenne 
azonban, ha az uta-sok is mél
tányolnák erőfeszítéseinket és 
jobban vigyáznának a tiszta
ságra. A k icsavart villanykör
ték, a kiszetelt berendezések, 
az összetört fajansztárgyak, a 
felhasogatott ülések. az össze
kent függönyök arról tanús
kodnak, hogy a személyszállí
tás színvonala csak akkor 
emelkedhet lényegesen, ha az 
utasok szemlélete is megvál
tozik. 

Klencz Tiborné 



8 

Július l-től 

Az MSZMP Központi Bizott
ságának határozata . s az 1 983. 
ev1 terviörvényl;>en foglaltak 
alapján július l -től sor kerül, 
a családi pótlékok emelésére. 
Ennek megfelelően 490 forint
ról 600 forintra emelkedik a 
kétgyermekesek gyermeken
Kénti ,  és az egygyermekes. 
egyedülállók családi pótléka. 
Az emelés kiterjed azokra is. 
akik korábban két gyermek 
után már családi pótlékban ré
szesültek. s háztartásukban egv 
gyermek maradt. 

Az egyg_vermekesek a jelen
legi 130 forint jövedelempótlék 
helyett havi 300 forint családi 
pótlékot kapnak a g_vermek 
hatéves koráig. Nagyobb ösz
szegű (810 Ft) családi pótlékot. 
folyósítanak a „középsúlyos·' 

értelmi fogyatekos gyermekek J 

után. 
A felemelt családi pótlékok 

kifizetésére a társadalombiz
tosítási ügyintézők és a MA V 
Nyugdíj Hivatal felkészült. A 
nyugellátással folyósított fel
emelt családi pótlékot a jú lius 
havi nyugellátással, a társada
lombiztosítási üg_vintézők ál
tal folvósított felemelt családi 
pótlék�! pedig a július havi 
bérrel együtt fizetik ki. Külön 
igén�·t (orvosi igazolással ) .  
csak a g�·ermek egészségi ál
lapotától függő magasabb ösz
szegű családi pótlékra kell be
nyújtani .  

Az új intézkedés a vasuta
sok és n\·ugdíjasok körében kö
zel -lO ezer családot érint. s 
mintegy 60 ezer gyermekre ter
jed ki. 

Színjátszó fesztivál Debrecenben 
A Vasutasok Szakszerveze

te, a M A  V Járműjavító Üzem 
Egyetértés Művelődési Köz
pontja és a vasutas klubkönyv
tár szervezesében június 2,1-én 
és 25-én másodszor rendezték 
meg Debrecenben a vasutas 
szín.játszók országos találkozó
ját. 

Az első napon a résztvevők 
megismerkedhettek a n.agy,ke
reki Bocskai várkastéllyal és 
múzeummal, majd a debreceni 
MA V Filharmonikus Zenekar 
kamaraegyütteseinek rene
szánsz és barokk muzsikájáva,l 
és az Unió Mo:agásszín „Ta
vasz" című műsorában gyö
nyörködhettek. 

A versenyprogram másnap 
10 órakor a járD1űjavító üzem 
művelődési házában, Volosi-

nouszki János tszb-titkár meg
nyitója után kezdődött. 

A fesztiválra hat amatőr 
színjábzó együttes nevezett 
de csak öt együttes érkezet1 
meg. A dunakeszi ,József Atti
la  Művelődési Központ Pince
színházának eWadása vívta ki 
a szakmai zsüri legnagyobb 
elismerését. 

Ez a színjátszó ta,lál•kozó is 
hasznos továbbképzési fórum
nak bizonyult. megismerihették 
eg�•más munkáját és megszív
lelhették a szakzsüri irányadó 
bírálatát. tanácsait. 

A színjátszó találkozó gála
műsorral zárul,t. Előtte Korpo
nai Lajos, a járműjavító üzem 
szb-titkára emlékplaketteket 
aaott át a részvevőknek. 

Nagy Béláné 

Szakközépiskolások búcsúztatója 

A Mechwart András Vasútii 
Szakközépiskola hetvenkét 
idén vé,.:zett tanuloja részére 
bizonyítványosztáss.a:l egybe
kötött búcsúztatót tartottak 
június 23-án. a ferencvárosi 
Vasutas Művelődési Közp:int
ban. 

A rendezvényen részt vett . 
Dávoti Istvánné, a SZOT ifjú
sági bizottságának t i tkára : Fi
scher Gábor, a Szakszervezetek 

Budapesti Tanácsának titkára 
és Gulyás János vezérigazga
tó-helvettes is. 

Az ünnepségen Váczi Ist1:án, 
az iskola igazgatója osztotta ki 
a bizonyítványokat. majd rö
vid beszédet tartva a tantestü
let nevében búcsúzott el az if
jú szakemberektől. Ezután For
gács Gábor színművész és Ha
rangozó Teréz táncdalénekes 
szórakoztatta a részvevőket. 

Dö,1,tőben a vasuta.�csapat 

Az V. szakszervezeti ifjú
sági napok keretében a Szak
szervezetek Budapesti Taná
csa, a KISZ budapesti bizott
sága, a Fővárosi Közlekedés
biztonsági Tanács és az OKTH 
budapesti felügyelősége mun
kavédelmi. közlekedésbizton
sági és környezetvédelmi ve
télkedőt h irdetett. 

A vetélkedőre több vas
utas csapat, köztük az építési 
főnökségek csapata is beneve
zett. s a több mint 300 csapat 
közül, a június 29-én rende
zett középdöntőből a döntőbe 
jutottak. A döntőt szeptember 
26-án, a SZOT székházában 
rendezik. 

MAGYA R  VAS U TA S  

VE RS E NY B E N  

- Nem elég, hogy csökken a menetdíjbevétel, a végén még 
előbb odaér, mint mi 

(Fekete István rajza) 

Kempinggyors a Tisza-partra 

A debreceni vasútigazgató
ság hétvégi turistavonatot in
dított a népszerű vásárosna
ményi Tisza-parti strandra. Az 
első kempinggyors június 25-
én indult Debrecenből, Máté
szalkán át Vásárosnaményba. 

- Ezentúl minden hét vé
gén, szombaton reggel indul a 
gyors Debrecenből, és este 
vissza tájékoztat Simon 
Ödön, az üzemirányító központ 
vezetője - Az első vonat uta-

Miskolctól Szentesig 

sai debreceniek voltak. de ké
sőbb igénybe veszik ezt a szol
gáltatást mások i s. Például 
utaznak csoportok Nyíradony
ból és Nyírbátorból is. Termé
szetesen akkor a vonat ezeken 
az állomásokon is megál l .  

A kempinggyors valameny
nyi utasa 50 százalékos menet
díjkedvezményt kap. Június 
25-én kétszázan vették igény -
be ezt a kedvező szolgáltatást. 

Zs. B. 

A vasútépítők tömet sportverseny e 
Hetedik a.Jkaloimmal került 

sor a tiszántúli építési főnök
ségek tömegsport vándorkupa 
versenyeire. A hagyományos 
ta lálkozó házigazdája ezúttal 
a szentesi építési főnökség 
volt. A ,versenyeken a házi
gazdákon k�vül a m iskolei, a 
debreceni építési főnökség, a 
jászkis-éri építőgépjavító és a 
gyöngyösi k itérőgyártó üzem 
vett részt. A sportágak verse
nyére Szegeden került sor, az 
SZVSE korszerűsített sportpá. 
lyáján. 

A tömegsport kupa verse
nyeit a debreceni építési fő
nökség indította el és azóta 
egyre nőtt a népszerűsége. Az 
előkészületek a m unkahelyi 
olimpia házi versenyeivel kg_z
dődte'k és a legeredményesebb 
sportolók kerültek be a főnök
ségek és üzemek csapataiba. A 
tömegsport kUJPa versenyei 
egyben a 33. vasutasnap ren-

dezvényeinek a láncolatába 
kapcsolódtak. 

A sportolók kispályás lab
darúgás,ban, tekében, asztali
teniszben és sakkban mérték 
össze tudásukat. Két e lső és 
két második hell11el Szentes 
ért el legjobb eredményt. A 
másod,ik  helyen a jászkisériek 
végeztek. őket követte Gyön
gyös, Debrecen és Miskolc. 

A szentesiek első helyezé-
sükkel az építési .főnőkségek és 
üzemek kispályás labdarúgá
sá nak országos döntőjébe ke
rültek, amelyre CelldömöLkön 
ke1,ül sor. 

Az é,pítési főnökségek és üze
mek évenlként megrendezésre 
kerülő sporttalál'kozója bizo
nyi tja a tömegsport életrevaló
ságát. A sport baráti kapcso
latokat teremt, összeköti a fő
nökségek dolgozóit. A szegedi 
találkozónak 170 részvevője 
volt és jó alkaLom nyílt a vá
ros megismerésére is. 

A tiszántúli MA V építési 

K E R E S ZT R EJ TV É N Y. 

főnökségek tömegs,port ván
dorkupa versenyeire _jövőre 
Gyöngyösön kerül sor. 

Fogas Pál 

vízszintes : 1. Költségkim<Uö lehe- 1838). térképrajzoló. 34. Ütölap. 35. 
töség (folytatása a 42. függőleges- Apró szemcse. 37. Olasz vár06. 38. 
ben). 12. Személyes névmás. 13. Tas keverve. 39 . . . .  Jean Paul 
. . . Lajos (1850-1914) hU'es mese- (1744-li93) .  a francia forradalom 
mondó. 14. Hires kolostor helye vezére. 41. Kevert zebu. 42. Fafé
Bulgáriában. 15. Éneklő hang. 16. leség. 43. Női táska. 45. M. T. B.  
Nem utó. 18. Szlovákiai gyógyfür- 46. Latin és. 47. Becézett női  név. 
dö. 20. Szent, latinul. 21. 48. Zamatok. 50. Alig egynemű be
. . . Scott, neves előadómű,·ész. 23. tűi. 51. A dal. 53. Fodorban van. 
Férfinév. 24. . . .  ák. lengyel. 25. 56. Dalai. énekei (ék. hiány). 59. 
Város Belgiumban. 27. Női név. 29. Női név. 60. Csattanós karcolat. 62. 
Megviselt. 32. . . .  Ferenc (1770- Volt politikusunk. utónevének kez-

döbetűjével. 64. centrálé 
(bánhidai centrálé) . 65. Francia ir 
utónevének kezdőbetűjével (é,.. 
fel.). 67. szomszédos nép . 

Függőleges : L Az egyi'k földrész. 
2. Nyak . . . . guillotm. 3. Lap szé
lei. 4. Jövendomondó. 5. Agyalt. 6. 
. . .  Frantisek, cseh iró és kritikus . 
7. Szekér, fogat, vonat (ék. fel.) . 
8. Darabokra szaggatottak. 9. A kö
zepén félsz. 10. Nátrium vegyjele. 
1 1 .  Két rangjelző. li. A görög re
gében tébai király. 19. Papirmér
ték. 20. . . .  tuberosum, burgonya. 
22. Mutatószó. 24. A szőlőt 'Kéne
zi. 26. Nem itt. 28. Kamasz fele. 
30. Rácsap. 31. Az Alpok része. 33. 
. . .  Antal (1801-1865) növénygyűj
tő. 35. Elszíneződés. pl. fémen. 36. 
Szovjet kardvívó. 39. . . .  bolizmus, 
anyagcsere. 40 . . . .  nap, süt a nap. 
43. • Rag. 44. Igekötő. 47. Bevétel el
lentéte. 49. Akadály. 50. Vissza : 
meg sem ingott. 52. Arra a helyre. 
54. Hajitaná. 55. Nem mindennapi. 
57. Szocialista országok televíziói
nak szervezete. 58. Ilyenek párat
lan betűi. 60. . . .  kaze, élő torpe
dó. 61. . . .  János, táncdalénekes. 
63. A közepén buzdító. 64. Tartó. 
66. A mai napon. 67. Kicsinyítő 
képző. 

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 42. függőleges. 

Beküldési határidő :  1983. július 
29. A megfejtéseket szerkesztősé
günk címére kérjük külden i !  

A z  előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése :  Társadalmi. üzemi és 
egyéni érdek. A személyiségform&
lás. 

Egy-egy könyvet nyertek Japunk 
12. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért : Czirjá�: 
F erencné, Nyíregyháza. Arpád u. 
79. : Lipák István, Abony. Bicskei 
u. 7 a. ; Velencei Vladimir, Kisvár
da. Gyár u. 1�. ; György Mihály 
Szolnok, IX„ Sás u.  33. : Kosztk , 
Sándorné. Budapest XIV„ Ond 
vezér u. 31. 

·Polónia Kupa 

Június 16-17-én hatodik 
alkalommal rendezték meg a 
Polónia Kupa nemzetközi lab
darúgó-mérkőzés sorozatot. 
Ebben a mezőnyben azok a 
lengyel, csehszlovák és ma
gyar vasutas fiatalok vettek 
részt, akik a Polónia nemzet
közi expreszvonat útvonalán 
fekvő határállomáson dolgoz
nak. A hat mérkőzésből álló 
sorozatot Somoskőújfalun és a 
vele szomszédos Füleken bo
nyolították le. 

A kupát az idén a lengyel 
vasút Zebrzydovics csapata 
nyerte, második a CSD Pet
rovice Karvine, harmadik a 
Fülek, negyedi k  pedig a So
moskőújfalu csapatai lettek. 

Sportdélután Szegeden 
A szegedi igazgatóság köz

pontjának dolgozói június 10-
én, pénteken, a munkaidő be
fejezése után, az SZVSE sta
dionba siettek, hogy részt ve
gyenek a szakszervezeti bi
zottság sportvetélkedőjén. Az 
első alkalommal rendezett 
sportdélután programjában 
tekeverseny, légpuskalövészet, 
asztal i tenisz és labdarúgás 
szerepelt. A több mint száz 
résztvevő vidám hangulatban 
sportolt, mozgott, versenyzett. 

- A gyermekekért. A Ma
gyar úttörők Szövetségének 
Országos Tanácsa, a lakótelepi 
általános iskolák k imagasló 
patronálásáért a Gyermeke
kért kitüntetést adományozta 
a debreceni Járműjavító 
üzem művelődési házának. A 
kitüntetést ünnepélyes külső
ségek között adta át Csengeri 
Miklósné, a városi úttörő Szö
vetség elnöke. 

- Társadalmi munka. A 
nagykanizsai körzeti üzemfő
nökség III-as KISZ-alapszer
vezete ebben az évben két al
kalommal rendezett kommu
nista műszakot. A fiatalok az 
M62-es mozdonyok D 0-ás 
revízióját végezték el, ezen
kívül a gépkocsiparkolóból 
több köbméter földet hord
tak el és betonkavicsot terí
tettek szét. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
nagykanizsai üzemfőnökség 
szakszervezeti b izottsága, a 
Kodály Zoltán Művelődési 
Házban június 30-án ünnepsé
get rendezett 39 nyugdíjba 
vonult vasutas tiszteletére. 
Szentes László üzemfőnök 
méltatta több évtizedes mun
kásságukat, majd Tóth János 
szb-titkár átadta a szakszerve
zet ajándékait. 

- Előadás. A kiskunhalasi 
vasutasok művelődési házában 
júmus 21 -én a csomóponti 
pártvezetőség es az üzemi mű
velődési bizottság gazdaságpo
l itikai előadást szervezett. 
Kondor Katalin, a Magyar 
Televízió Hét című műsorá
nak műsorvezetője aktuál is  
gazdaságpolitikai témákról be
szélt, majd válaszolt a dolgo
zók kérdéseire. 

- Brigádkirándulás. A hat
van-salgótarjáni pályafenn
tartási főnökség József Atti la 
szocialista brigádja a közel
múltban kirándulást szervezett 
a Mátrába. A családtagokkal 
együtt ismerkedtek a környék 
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- Ifjú szakemberek A mis
kolci üzemfőnökségen Jumus 
15-én Kiváló ifjú szakember 
és Ki minek a mestere vetél
kedőt rendeztek. amelyre 15  
szakmában majdnem száz 
fiatal nevezett be. Szakmai, 
politikai és munkavédelmi is
mereteikről adtak számot a 
zsűrinek. Hatan Kiváló ifjú 
szakember, 34-en pedig A 
szakma ifjú mestere címet 
nyerték el. A kitűntetésekkel 
járó pénzjutalmat a vasutas
napi ünnepségen adják át a 
fiataloknak. 

F E L H Í \'Á S 

Rákosrendezőn a közelmúlt
ban megalakult a Vasutasok 
baráti köre. A kör vezetői azok 
jelentkezését várják, akik is
merik Rákosrendező múltját, 
illetve érdeklődést tanúsítanak 
a vasút fejlődése iránt és sze
retnének bekapcsolódni a hely
történeti kutatásba is. Jelent
kezni lehet a rákosrendezői 
munkásszálló kultúrosánáJ. Bu. 

, dapest-Rákosrendezö, XIV., 
Tatai út i9. Telefon: 291-253, 
üzem i :  49-04. 

- Nyugdíjasok találkozója. 

A hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága június 29-én 
találkozót rendezett a nyugdí
jasok részére Jászboldogházán. 
A megjelenteket Kerepesi Pál 
pft-főnök köszöntötte és tájé
koztatta az eddigi eredmé
nyekről, gondokról. Utána 
megvendégelték a nyugdíjaso
kat. 

Lapunk június 27-i számá

nak 5. oldalán, Varga Bálint 

vonatvezető életútja c1mu 

cikkébe nyomdatechnikai okok 

miatt „idegen" portrékép ke

rült. A tévedésért szíves elné

zést kérünk! 

nevezetességeivel, a mátrai _____________ _ 
tájjal. 

1 - Gyerekek a fürdőben. A 
püspökladányi körzeti üzem
főnökségen június 22-én ren
dezték a hagyományos gyer
meknapot a község fürdőjé
ben. Az ötszáz gyermek prog
ramjáról a szakszervezeti bi
zottság gondoskodott. 

- Véradás. Június 29-én 
véradónapot rendeztek a hat
vani vasúti csomóponton, ame
lyen nyolcvanan 32 liter vért 
adtak térítésmentesen. 

H A L Á L O Z Á S  

Június 14-én, 56 éves korában 
meghalt Nagy József, Szolnok ál
lomás gazdasági hiivatalának ve
zetője. Tizenhét éves korában lé
pett a MAV szolgálatába. Vonat• 
kísérő volt, majd később - több 
évi munka és tanulás után - ne
vezték ki a gazdasági hivatal ve
letőjének. 1947-től vett részt a 
munkásmozgalomban. Korán be
kapcsolódott a szakszervezeti moz
galomba, bizalmi, majd szb-tag 
lett. Koporsójánál a körzeti üzem
főnökség dolgozói álltak díszőrsé
get. Temetése június 16-án volt. 

LAKÁSCSER E 

Elcserélném Őrbottyánban levő 
62 négyzetméteres, nagy kertes há
zunkat budapesti MAY-bérlakásra 
megegyezé·s szerint. Megtekinthe
tő bármikor. Cím : Süle Ferenc, 
Őrbottyán, József Attila u. 50. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
várnál levő kétszobás, 96 négyzet
méteres, komfortos MAV-bérlaká
somat 1-2 szobás, komfortos taná
csi vagy öröklakásra. Az Etele 
térnél kétszobás, 51 négyzetmé
teres, félkomfortos, kertes, sze
mélyi tulajdonú, száraz szuterént 
IS adhatok. Cim : Budapest, VIII., 
Kerepesi ut 5. sz. V. ép•.ll=t- fsz. 4. 

Elcserélném MA V-telepi két szo
ba ,rnmfortos, 58 négyzetméteres 
lakásomat, amihez kert is tarto
zik, kisebb lakásra. Erdeklödni lí 
-20 óra között a 894-985 telefonszá
mon. 

Elcserélném Eudapest, XV., Rá
kos u. 100. IL emeleti egy plusz 
két relszobás osszkomfortos, vi
lágos konyhás, nagy erkélyes, te
lefonos. 64 négyzetméteres MAV
bE'rlakásomat másfél szobás, köz
ponti fútéses, telefonos lakásra 
MAV-dolgozóvaJ. Városliget, Kál
vin tér vagy a Belváros környé
kén. Erdeklődni lehet a 696-325 te
lefonszámon. 

Elcserélném Tapolca, D1mitrov 
tér 11. VIII. em. B. 30. alatti 57 
négyzetméteres, 12 négyzetméter 
erkély, plusz egy nagy méretú te� 
rasz. ötéves, össz.komfortos, dell 
fekvésű, telefonos OTP-öröklakáso
mat hasonló adottságú budapesti 
lakásra. Tanácsi is lehet. Érdeklőd
ni napközben üzemi telefonon a 
07-42-17-es számon vagy városi táv
hívással 18 óra után a 06-87-ll-2H 
telefonszámon. 

Mozgásában ko,látozott, 70 éves 
férfi rákospalotai, Széchenyi utca 
MA V komfortos lakásába eltartó: 
keres. Csak MÁV-dolgozó lehet. 
.Érdeklődni 7-15 óra között a 427-
399-es telefonszámon. 

Elcserélném Győr, Kun Béla la
kótelepen levő két plusz fél szo
bás, telefonos szövetkezeti lakáso
mat budapesti hasonlóra, vag_y 
MA V bérlakásra, OTP kiegyenll· 
téssel. Cím : özv. Filakovszky And
rásné, 9024 Győr. Kun Béla lakó
telep Rákos Ferenc u. 21. IV. 10. 
Telefon : 11-062. 

Elcserélném Miskolc, Avas-Déli 
lakótelepen szép környezetben levő 
egy plusz két félszobás összkom
fortos. nagy erkélyes, 56 négyzet
méteres, távfűtéses, II. emeleti la
kásomat budapesti másfél szobás. 
esetleg kétszobás lakásra. Minden 
megoldás érdekel. Cím : Riczu Sán
dorné. Miskolc. rr., Bokányi D. u. 
36 II/5. 

Elcserélném Budapest zöldöveze
ti, 57 négyzetméteres, I. emeleti, gázfűtészs, kétszobás MAV-bérlakásomat hasonló tanácsira - XIV. kerület előnyben - MAV-dolgozó- ....--------------
val. Érdeklődni lehet a 834-828 telefonszámon 18-19 óra között. MAGYAR VASUTAS 

Elcserélném háromszobás kom- a vasutasok szakszervezeténe� fortos, kertvárosi MAV-bérlakáso- lapja mat egy szoba hallos, vagy másfél szerkeszti a szerkesztő bizoitsag szobás össz.komfortos tanácsi la-kásra igényjogosult MÁV-dolgozó- Felelős szerltesztö: Visi �·erellt 
val. Érdeklődni lehet este 6 után Szerkesztőség : a 152-288 telefonszámon. 1068 Budapest VI.,  Benczúr u. 41-

Elcserélném Füredi úti lakótele
pen levő 46 négyzetméteres, más
fel szoba, összkomfortos tanácsi 
lakásom egy 36 négyzetméter kö
rüli másfél szobás MA V-lakásra 
- lehet gondnoki lakás is - és 
egy tanácsi garzonra. Érdeklődni 
lehet 8-16 óra között a 35-71/166 
melléken Csontosné. 

Elcserélném Budapest XV. ker .. 
Rákos úti egy plusz két félszobás. 
világos konyhás, 67 négyzetméter 
alapterületű, plusz nagy erkélyes, 
X.  emeleti MA V-bérlakásomat. kb. 
55 négyzetméteres lakásra. Érdek
lődni a 143-510 telefonszámon. 

Telefon, városi : 229-872 
lizcmi : 19-77 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lap- és Könyvl{iad(, 

1553 Bp. XIII., Váci út 73. 
Telefon:  497-950 

l'ostafiólc : 43 Budapest 
F •l<.!!ÖS kindú; 

dr. Jnndelc Géui igazgató 
Előfizetési díj egy évre : 34 forinl 
Egyszámlaszá m :  MNB 215 - 11 850 

83-3124. Szikra Lapnyomda 
Budapest 
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TARTALOMBÓL: 

Az egységes vezénylésröl 
3. oldal 

Tudósítások a vasutasnapi 
ünnepségekről 

4. oldal 

Bérpótlék vagy hatékonyság? 
6. oldal 

Mit kell tudni .. . 

6. oldal 

Kitüntetési ünnepség 
a Pesti Vigadóban 

A vasút első félévi teljesítménye 

61 millió tonna áru 
, 

Havasi Ferent>� az llS'ZllP Központi Bizottságának titkára 

köszöntötte az ünneplő va�utasokat 
es 115 millió utas 

Az első félév utolsó hónap
jában, júniusban, a vasút 10 

millió 247 ezer tonna árut szál
lított, amely 100 százalékos 
tervteljesítésnek felel meg. A 
díjszabási árutonna-kilométer
ben kifejezett teljesítmény a 
bázishoz viszonyítva 100, 7, il
letve a tervet alapul véve 
104,8 százalék. 

földi rendeltetésűeknél jelen
tős - 33,8 százalékos -, illet
ve export relációban kismérté
kű 2,8 százalékos visszaesés fi
gyelhető meg. 

termelékenysége is, amely jú
niusban 4,6 százalékkal meg
haladta az egy évvel korábbi 
értéket. 

A múlt év azonos időszaká
hoz képest az exportszállitá
sokat 4,7 százalé':ds fejlődés, 
míg a belföldi, az import- és a 
tranzitküldemények volume
nét 2,3, 3,7 és 8,3 százalékos 
csökkenés jellemezte. 

A kocsiigényes forgalomban 
8 millió 136 ezer tonna árut 
szállított a vasút. Ez a bázis
hoz viszonyítva 97,4, a tervhez 
képest pedig 99,6 százalékos 
teljesí,tésnek felel meg. Ezen-

A záhonyi átrakótérség be
lépő áruforgalma tonnában ki
fejezve 8.1 százalékkal a bázis
szint alatt maradt. A kiürítet
len széles nyomtávú, ralkott te
herkocsik napi átlaga 3,3 szá
zalékkal emelkedett, hóvégi ér
téke 7,7 százalékkal több volt, 
mint egy évvel korábban. A 
körzetben megrakott normál 
nyomtávú teherkocsik meny
nyisége 6.1 százalékkal, az 
ezekbe berakott árusúly pedig 
10,1 százalékkal kevesebb volt 
mint tavaly. 

A tehervonati mozdonyok 
napi {utása a villamos vonta
tásnál 98,7, a kis teljesítményű 
dízelmozdonyoknál ltl2,5, a 
nagy teljesítményű dízelmoz
donyoknál pedig 100,7 százalé
kos volt. 

Becsült adatok szerint a vas
út júniusban 20 millió 260 ezer 
utast szállított, amely a bázis
érték 87,4, a tervnek pedig 
98,4 százaléka. A személyszál
lító vonatok menetrendszerű
sége 1,5 százalékkal javult, az 
egy késetten közlekedett sze
mélyvonatra eső késési idő 
3,8 perccel csökkent a múlt év 
azonos időszakához képest. 

Havasi Ferenc tolmácsolja az MSZMP KB üdvözletét 

.., belül mészből 2,1, cementből 
8,5, műtrágyából 3,9, földsalak
ból 5,8 százalékkal többet, míg 
szénből 7,5, kőből 20.5, kavics 
és homokból 5,6, tégla- és cse
répáruból 21,7, cementgyárt-
mányból 15 · százalékkal keve
sebbet fuvarozott mint 1982 
júniusában. 

Az áruszállítás minőségét 
jellemző adatok közül a ki 
nem állított teherkocsik száma 
a félév végi exportrakodások 
fokozódása miatt jelentősen 
növekedett. A teherkocsik idő
beli kihasználásra jellemző 
kocsiforduló értéke 4,45 nap 
volt. amely az előírt értéknél 
5,5 százalékkal kedvezőtleneb
bül, a tavalyi értéknél viszont 
1 százalékkal kedvezőbben 
alakult. A teherkocsik javuló 
kihasználását tükrözi az egy 
do'.gozó teherkocsi árutonna
kilométerben kifejezett napi 

Az év első felében a vasút 
60 millió 900 ezer tonna árut 

szállított, amely a bázishoz ké
pest 102, a tervhez viszonyítva 
101 százalékos teljesítést jelent. 
Az összehasonlítási alapokhoz 
viszonyított többletteljesítés 
abszolút értéke megközelíti az 
1,4 millió, illetve a 800 ezer 
tonnát. A 33. vasutasnap aLkalmából 

kitüntetési ünnepségre július 
8-án a Pesti Vigadóban került 
sor. Az elnökségben helyet 
foglalt Havasi Ferenc, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja, a Központi Bizott
ság titkára, Pullai Arpád, az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak tagja, közlekedési minisz
ter, Koszorús Ferenc, az 
MSZMP Központi Ellenőrző 
Bizottságának tagja, a vasutas 
szakszervezet főtitkára, Urbán 
Lajos államtitlkár és Szűcs 
Zoltán, a MA V vezérigazgató
ja. 

Az ünnepséget Nagy Károly, 
a MAV Vezérigazgatóság párt
bizottságának titkára nyitotta 
meg, majd Szűcs Zoltán mon
dott beszédet. 

- A vasutasnap a párt, a 
kormány és a társadalom elis
merése, amelyben egyaránt ki
fejezésre jut a vasúti ,közleke
dés népgazdasági, társadalmi 
szerepének jelentősége és a 
vasutasok munkájának meg
becsülése - hangsúlyozta. -
Ezen a napon nem magunkat 
ünnepeljük, hanem a hosszú 
évtizedek tradicióival megala
pozott munkát, ameilyel a 
vasutasság hozzájárul társa-

dalmunk, népgazdaságunk fej
lődéséhez. 

A vasutasok hivatásszeretete 
·közismert. Mindnyájan, akik a 
vasút szolgálatában állunk, jól 
tudjuk, milyen személyes örö
met okoz egy-egy feladat jó 
elvégzése, Jegyen az egy pon
tosan közlekedő vonat, egy jól 
végzett vonatösszeállítás vagy 
járműjavítás, pályaépítés. A 
hivatásszeretet, a vasúthoz 
való ragaszkodás a legnagyobb 
erkölcsi erőnk. De éppen en
nek kapcsán sohasem szabad 
elfeledkeznünk arról, hogy a 
vasúti közlekedés nem öncél. 
A vasút feladata a szállítás; 
személyek és áruk gyors, pon
tos, biztonságos és emellett 
gazdaságos száUítása. Bár
mennyire is lekötnek bennün
ket az üzemi belső feladatok, a 
végső eredménynek mindig az 
utasok és a .fuvaroztatók min
den tekintetben kielégítő, ud
varias kiszolgálásának kell 
lennie. 

A tevékenységünk eredmé
nyesebbé tételé érdekében a 
vasút területén is egyre in
kább előtérbe került a vállala
ti jelleg, az önfinanszírozás és 
a hatékonyság. Idejét múlt az 
a felfogás is, mely a vasutat 

-

S!Sentesi újítósilier 

a ,nos!Slivai KGST-1.iállításon 

Moszkvában a Swvjet Újítók és Feltalálók ős.sz-szö
vetségi Tanácsa ,nagyszabású kiállítást rendezett. A ki
állításon a KGST-tagországok energia- és anyagta:ka
rékosságával ,kapcsoilatos újításait és találmányait mu
tatták be. A magyar k,iállítási rész a Sz.akszervezetek 
Országos Tanácsa. irányításával készült el. 

A magyar közlekedési és postai szervek 25 újítást, 
találmányt mutattak be az érdeklődóknek - fotókon, 
modelleken. rajwkon és eredeti darabokk0.Jl szemléltet
ve. 

A Vasúti dízelmotorok diagnosztikai vizsgáLa.ti rend
szer�;, tárgyú újítást, mely e1nyerte a zsüri elismerését 
és első díjban .részesült, eredetiben állították ki. 

Az újítás lényege: a vizsgálati rendszer a kifejlesz
tett műszerek. segítségével alkalmas a dízelmotorok meg
bontás nélküli vizsgálatára (hengerteljesítmény-különb
ség, vil1lamos fődarabok működése, fogyasztás hőmér
sékleti viszonyok). A rendszerhez ,k.iértékelő műszerek, 
üzemóra-számlálók, programozható sokcsatornás ered
ménykijelző műszerek csatlakoznak. Kalkulált számí
tás alapján az éves gáwlaj- és .anyag-, valamint élő
munka-.ráfordítás megközelíti az egymillió fori,nt meg
takarítást. Az újítás a javítások átfutási idejét csökken
ti. a mozdonyok üzemkészségét, használhatóságát növe
,li. Az újítás szerzője Vaczkó István, a szentesi körzeti 
üzemfőnökség műszaki reszortosa. 

(Laczkó Ildikó !felvétele) 

olyan közüzemnek tekinti, 
ahol a jelentkező nehézsége
ket elsősorban az államnak 
kell korrigálnia, megoldania. 
Az új szemlélet arra késztet 
bennünket, hogy rugalmas, a 
külső és belső változásokat 
gyorsabban követő kereske-

A vasúti fuvarozásra feladott 
élőállat-küldemények volume
ne összességében 9,3 százalék
kal csökkent. Ezen belül a be!-

deLmi tevékenységet kell foly
tatnunk. Gazdálkodási érde
kein1knek megfelelően fejlesz
teni kell az üzemvitel munká
ját, gyorsabbá, öntevékenyeb
bé és hatékonyabbá kell tenni, 

Villamosmozdony-vezetők 

szellemi vetélkedője 
nagyobb ön3.llóságot és dönté- Húsz esztendeje annak, hogy 
si hatáskört kell adni a terü- Miskolcon megindult a villalethez közelebb álló vasúti mo-s vontatás. Ebből az alkaszolgálati helyeknek, egysé-
geknek. lomból az üzemfőnökség von-

Tovább kell folytatnunk a tatási üzemegysége június 30-

vasút korszerűbb szervezeté- án szellemi vetélkedőt rende
nek kialakítását, mivel a szol- zett az új szociális létesítmény
gáltatásaink növelése, a fuva- ben. A vetélkedőre az ország 
rozás és forgalomszervezés a olyan vontatási szolgálati he
régi keretek között már nem lyei kaptak meghívót, ahol vil
folytatható kellő színvonalon lamos vontatás üzemel. 
és eredménnyel. Szolnok, Békéscsaba, Hat-

A vasút munkájával kapcso- van, Budapest-Keleti, Ferenc
latban is megnövekedett köve- város, Hámán Kató, Vác, Ceg
telmények azt is szükségessé léd, Szeged, Nyíregyháza, 
teszik, hogy gazdálkodásunk Debrecen, Püspökladány küld
hatékonysága érdekében még te el három tagú csapatát. A 
fokozottabban törődjünk, a házigazda Miskolc két csapat

tal indult. A vetélkedő írás
beli feladatokkal kezdődött, (Folytatás a 2. oldalon) 

ahol szak.mai, fékismeretek, 
forgalmi utasítás, munkavéde
:em szerepelt. Ezt politikai, 
irodalmi és szak.mai kérdések 
követték. 

A vetélkedőn részt vevő 
mozdonyvezetők jó felkészült
ségről tettek tanulságot. Ezt 
bizonyítja, hogy az első és a 
második. továbbá a harmadik 
és a negyedik helyezett csa
pat között holcverseny alakult 
ki és a zsüri kiegészítő kér
désekkel döntötte el ::i helye
zési sorrendet, amely a követ
kező volt: 1. Szolnok KÜF, 2. 
Miskolc KÜF I., 3. Bp. Fe
rencváros. 4. Debrecen, 5. Bp. 
Keleti. 

A téren felsorakozott tiszti egységek az avatóbeszédet hallgatják 

A vasúti munkát jellemző 
műszaki gazdasági mutatók 

( Folytatás a 3. oldalon) 

Új telefonközpontot 
kapott Váe állomás 

Július 6-itn 300 vonalas te
lefonközpontot adtak át a vá
ci vasútáUomáson. A magyar 
gyártmányú berendezés lehe
tővé teszi, hogy egy időben 
120-ain telefonáljanak. 

Az új központ üzemzavar 
esetén átkapcsol a po.stai há
lózatra és ideiglenesen azon 
folytathatók az üzemi tele
fon beszélgetések. A bal parti 
biztosítóberendezési fenntar
tási főnökség szakemberei 
korsrzerűsítették a térség adó
vevő állomást is. A szobi vo
nalon ugyancsak gondot dko

zott korábban a menetirányí
tóknak kaipcsolatot tartani a 
mozdonyvezetők!kel. Mo.st az 
adótorony és a berendezések 
felújításával megszűntek az 
említett kommunikációs 
problémáik. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

• 
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Kitűntetések a 33. vasutasnap 
alkalmából 

(Folytatás az 1. oldalról) 

rendelkezésünlcre álló lehető
ségeken belül, a vasút techni
kai fejlesztésével. 

Arra törekszünk, hogy a 
technikai fejlesztés révén 
könnyebbé tegyük a sokszor 
megerőltető fizikai munkát. 
Biztonsági berendezésekkel 
óvjuk a vasutasok testi épsé
gét, és növeljük a vasúti for
galom biztonságát. Évről évre 
jelentős összegeket fordítunk 
arra, hogy a vasutasok minél 
nagyobb számban önálló la
káshoz jussanak, gyermekeiket 
el tudják helyezni a bölcső
dékben, _óvodákban. Mindez 
alapvetően szükséges a nyu
godt légkörben végezhető 
eredményes munkához. 

A MA V vezérigazgatója ez
után a vasút törekvéseiről 
szólva kifejtette, hogy azok a 
minőségi színvonal emelésére, 
a gazdálkodás hatékonyságára 
és a technikai fej lesztésre irá
nyulnak, majd így folytatta : 

- A szállí,tási feladatok 
eredményes megoldása egy
aránt érdeke vasútnak és fu
varoztatóna'k. Mi valamennyi 
szállíttató kooperációs partne
rének tekintjük magurukat. 

Szücs Zoltán ünnepi beszéde 
után Havasi Ferenc to1mácsol
ta a Központi Bizottság és Ká
dár János elvtárs üdvözletét a 
33. vasutasnap alkalmából, 
majd elismeréssel szólt a vas
utasok szép hivatásáról, nehéz 
munkájáról. Utána Pullai Ar
pád közlekedési miniszter át
adta a Kiváló Vasutas és a Ki
váló Munkáért kitüntetéseket. 

Az ünnepség ,hivatalos része 
után a MA V Szimfonikus Ze
nekar adott hangversenyt. 

A 33. vasutasnap alkalmából -
kiemelkedö munkájuk elismerése
ként - a 'közle!<edési miniszter 

Kivtiló Vasutas 
kitüntetö címet adományozott : Al
mási Béla dízel-mozd. szerelönek, 
Záhony üzemig. ; Adám János to
latásvez., Miskolc KÜF ; Balda Já
nos asztalos munkavez., Szeged 
MA V Épület- és Hidfennt. Főn. ; 
Bojtor Imre igazgatónak, Vasuta
soJt Sl'Jakszervezete Központi Ének-, 
Zene- és Képzömüvészeti Isko
la ; Burányi József elömunkásnak, 
Kiskunhalas Pft. Fön . ;  Császár 
Ferenc oszt. vez.h!., szeged, Vas
úti�. ; Dénes János rendelk. forg. 
.:,2:olg. tevöne.k, Bp. Kelenföld 
KÜF ; R. Fekete Béla szállítmányo
zási részlegvez., Záhony üzemig. ; 
Ficsor László pályamunk., Dom
bóvár MA V ÉpJ;tési Fön. ; Hoff,er 
Mátyásné kocs!Jtakaritó csop. vez.., 
Pécs KÜF ; Hollrnann József vill. 
szerelő csop. vez., Miskolc KüF; 
Horváth Tibor műsz. gazd. tanács
adónak. Pécs Vasútig. : Horváth 
Elek ügyint., Szombathely Vasút
ig. : Joó József fömúvez., Szolnoilc 
Jj. ü. ; Jurtin László viii. szerelö
nek, Dunakeszi JJ. ű. ; Kaposi Jó
zsef gépkez., Bp. MAV Építési 
Géptelep Fön. : Kiss József sze
mélyz. és okt. csop. vez., Bp. Nyu
gati KÜF ; Kocsis Ferenc ügyint. 
csop. vez., MA v vezérig. ; Kon
rád József műsz. gazd. tanácsadó
nak, MAVTI ; Kóródi László mun
kavez., Sátoraljaújhely Pft. Fön. ; 
Kővágó János kocsivizsg.. Békés
csaba KÜF ; Kővágó Mátyás mozd. 
verz., Bátaszék KUF ; Kucsera Mi
hály munkavez., Bp. MA V Hidép. 
Főn. ; Makkai László pb-tirt;k., 
MSZMP MA V Miskolci B1zotts,. ; 
Mundrák László váltókez., Szerencs 
KÜF ; Nagy Károly pb-titk., 
MSZMP MAV Vezérigazgatóság, 
Nemes Lajos munkavez .. Zalaeger
szeg P:ft. Fön. : Patkás Sándor okt. 
1 iszt., Dombóvár Uzemfön. : Pogá
C6ás János lakatos, MAV Balparti 
BBFF: Skrabán Ferenc dizel-mozct. 
vez., Szolnok KÜF ; Szabó F erenc 
gyáregys,. vez., Miskolc Jj.  ü. ; 
Szabó László vez. váltókez„ Duna
újváros üzemfőn . ;  Szabó Sándor 
lakatos., Székesfehérvár Jj. ü. ; 
Szobota Imre kocsimester., Bp. Ke
leti KÜF ; Szolnoki Ferenc müsz. 
gazd. tanácsadónak, Debrecen 
Vasútig. ;  Tier József szolg. fön., 
Debrecen MA V Épület- és Híd
fennt. Főn. ; Tóti) 2. Ferenc focg. 
keresk. tart., :ép. Ferencváros 
KÜF ; Tóth Pál vizvez. szerelő 
csop. vez., Bp, MA V Épületfennt. 
Főn . ;  Zádori Zoltán oszt. vez. h.,  
Bp. Vasútig. ; Zsák József eszter
gályosnak, Tapolca KÜF. 

Kivtiló Munkiért 
kitüntetésben részesítette : Bagoly 
Dezső vizsg. fölkalauzt, Pécs KÜF ;  
Barto.s László gyártáslakatos bri
gádvez., Dunakeszi Jj. U. ; Bánka 
József szerelö lakatost. Gyöngyös 
MA V kitérögyártó ü . ;  Besenyei 
1-·ercnc műsz. gazd. tanácsadót. 
MAV Vezérig. ; Botlik László 
ügyint., Bp. vasútig. ; Böleskey 
Lászlóné üzemegys. vez., Bp. MAV 
Számitástechn. ú . ;  Bödey Kál
mán mozd. resz.ortost, Szombathely 
KÜF ; Csányi Pál gazd. ig„ Szentes 
MA V Építési Fön. ; Farkasházy Er
nő oszt. vez.h., tszaki Jj. ü . ;  Fes
tő Emő mozd. lakatost. Szentes 
KÜF ; Gorza Sándor szakmunkást, 
Bp. MAV Tüdögyógyint. és Tüdö
gondozó ; Gregus Zoltán pol. mun
katársat, Vaisutasok Szakszerveze
te : Gyuricska Jánosné munkaügyi 
ügyint., Záhony üzemig. ; Hoffmann 
Odön géplakatos csop. vez„ Bp. 
MA V Gépjavító ü. ; István! Ferenc 
normair. vez., Szolnok Jj. ü. ; Ju
hász Ferenc asztalos-ács csop. vez., 
Miskolc MAV Épület- és Hidfenn
tartó Főn. ; Kecskés László ügyin!. 
csop. vez.. Miskolc Vasútig. ; Ke
rekes Istvánné ügyim., Pécs Vas
útig. : dr. Keresztes István oszt. 

Pullai A.rpád közlekedési miniszter !Kiváló Vasutas kitüntetést 
ad át Kovács István kiskunhalasi vonatvezetőnek 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

vez. h., vasutasok szakszervezete : 
Kovács István vonatvez., Kiskun
halas KUF ; Kreics Gyula raktár
nokot, Györ KÜF ; Látos János vo
natvez., Bátaszék üzemfön. ;  Lé
vai Ferenc szertárfön., Hatvan 
Szertárfön. ; Mádé Jenöné iroda
kez .. Szombathely Jj. ü . ;  Mosdó
si László ko<'6ilakatos csop. vez., 
Nagykanizsa KÜF ; Nagy László 
pol. mun'katársat, Debrecen Jj. ü. ; 
Nagy Lajos áll. !ön., Rákosrende
zö KÜF ; Németi Béla ívhegesztőt, 
Debrecen Jj. ü . ;  Orosz Imre ko
cs1rcndezöt, Püspökladány KÜF ; 
őr Józsefné rakt. kez., Bp. Nyugati 
Szertárfön. ; Pócza Antal felépít
ményes elömunkást, Celldömölk 
MA V Építési Főn. ; Prazsák Má· 
tyás vizvez. szerelö csop. vez., 
MAV Balparti tpületfenntartó 
Fön. ; Rácz László lakatost, Land
ler .Jenö Jj. ü. ; Sáfri Lajos műsze
részt, Szeged-Rókus MA V BBFF ; 
Sepsi Gyula Vili. mozd. vez„ Mis
kolc KUF ; Sipos István munkavez., 
Györ Pft. Fön. ; Suba László áll. 
fön.h., Kiskunhalas KÜF ; szabó 
Imre dízel-mozd. vez.. Celldömölk 
KÜF : Szabó József festő-mázoló 
csop. vez., Bp. MA V Magasép. Fön. ; 
Szalkári Jánosné VSZT-ügyint., Bp. 
MA V Szak- és Szerelöip. Főn. ; 
Szalma Mihály üzemgazd. ügyint., 
Szeged Vasútig. : Szántó György 
távközl. csop. vez., MAV Jobbparti 
BBFF ; Szeder László dizel-mozd. 
vez.. Koanárom KÜF : Szélpál Gé
za pol. munkatársat, Vasutasok 
Szakszervezete. szegedi Ter. 
Sz.akSz. Biz. ; Tamás Tibor karban
tart. részlegvez., Dombóvár üzem
főn. ; Tóth Ferenc sorompókez., 
Kazincba,rciJka KÜF : Tóth János 
távl<ÖZlő műszerészt, Szombathely 
BBFF ; B. Tóth Józsefné személyz. 
ügyint., Debrecen KÜF ; Tóth Sán
dor mÜNez., Debrecen MA v Épí
tési Fön . ;  újvári Tivadar kábel
építő csop.. vez. ,  Miskolc BBFF ; 
Varga István munka\'ez., Sopron 
Pft. Főn . ;  varga István raktárno
kot, Záhony üzemig. ;  Varga László 
aláll. karbantartó csop. vez., Észa
ki Jj. ü. ; Végsö József 'koc�iren
dezöt, Mátészalka KÜF. 

Miniszteri dicséret 
kitüntetést kaptak : sogár János 
esztergályos, Landler Jenő Jj. ü. ; 
Bognár Béla munkaügyi csop. vez., 
Celldömölk MAV Építési Fön. ; Csi
kász József mozd. vez., Székesfe-
11érvár KÜF ; dr. Erdődi Zoltán 
igazg-ató főorvos, Bp. MAV Ter. 
Egészségügyi Köz.p . ;  Gál János 
vez. váltökez ... Dunaújváros üzem
főn. ; Grósz György keresk. hiva
talnok, Békéscsaba KÜF : Helllnger 
Jánosné j egyvizsg., Bátaszék 
üzemfőn. ; Jenik Gyözőné titkárnő, 
MAV vezérig. Titkársága ; Kaló 
András mű6ZerésZ, Szolnok BBFF ; 
Király István anya_ggazd. csop. 
vez„ szerenes KÜF ; Kovács Dezsö 
oszt. vezt., Szombathely Vasútig. ; 
Kőha1mi Tibor pol. munkatárs, Va
sutasok Sza!kszervezete. Magyar 
IStván munkavez., Miskolc Pft. 
Főn. ; Molnár István raktárkez .• 
Balassagyarmat Szertárfőn. :  Rónai 
Andrásné személyz. űgyint., Bp. 
vasútig'. ; Stecz Józsefné keresk. 
tartalékos. Záhony üzemig . ;  Sza
lóki Károly gépláncvez., Jászkisér 
MAV Építögépjav., ü . ;  szegedi An
talné betan. munlkás, Debrecen 
Pft. Főn . ;  Takács Ferencné sze
mélypénztáros, Pécs KÜF : Zsig
mond István málházó. Zalaeger
szeg KÜF. 

A MAV vezérigazgatója 

Vezérigazgatói dicséret 
kitüntetésben részesítette : An gy s -
losy Ferenc ügyint., MAV Vezér
ig, : Antalffy László üzemvez., Bp. 
MAV Szak- és szerelőip. Főn. ; Ba
té Ilona ügyint., Szeged Vasútig . :  
Bartek László lakatos csop. vez., 
Miskolc KÜF; Bába Györgyné iro
davez.h., MAV Közönségszolg. Iro
da ; Biró Ferenc főüzemirányítót, 
Debrecen Vasútig,, ; Boda János 
ralktárnokot, Záhony üzemig. ; Bo
dacz Jánosné rakt. kez. ,  Kecskemét 
szertárfön. ; . Bodnár Ferencné óvó
n öt. Debrecen MA V Napközi ott
honos óvoda ; Boros Lászlb laka
tos csop. vez .• Debrecen JJ. ü . ;  
Braczkó Miklós kazánfütö-t, MA V 
Széchenyi-hegyi úttörővasút 
üzemfőn. ;  Budai László kocsilaka
tost. Vésztő KÜF : Choma Csaba 
munkavéd. ügyint,. .  Zalaegerszeg 
KÜF ; Czlrják Sándor gépkocsive
zetőt, vasutasok Szakszervezete ; 
Cséke Lajosné 'kocsimosó - csop. 
vez., Landler Jenő Jj. 0. ; Csitári 
Istvánt távközlömüszerészt, sze
ged-Rókus BBFF ; Demeter Jolán 
ügyint., Szeged Vasútig.; Donkó 
Emil kocsilakatost. Szolnok KÜF ; 
Drávay Gábor végátvevö-végellen
ört. MAV Gépészeti-. Technolóvai 
és Anyagvizsg. ü. : Dudás Ferenc 
mozd. irányítót, Bp. Vasútig. 
üzemirányító Közp. ; Dunavölgyi 
Béláné főnyilvántartót, Pécs vas
útig. : Erdélyi Piroska számvit. ve
zetöt. Bp. MAV Jobbparti Épület
fennt. Főn. ;  Fáth József előmun
kást. Szekszárd Pft. Fón . :  Ficzere 

István épitésvez. ,  Debrecen MA v 
Épület- és Hídfennt. Fön. ; Forrás 
Ferenc elektri'kust, Landler Jenö 
MA V Vili. Vonalfőn. ;  Gazsi László 
üzemgazdászt. Szentes KÜF; Gáb
riel János dizel-mozdonyvez„ Bé
késcsaba KÜF ; Gál Sándor motor
vez .. Pécs KUF ; Gázer József bá
dogost, MA V Balparti Épületfenn
tartó Fön . ;  Gerencsér Lajos 2. ok
tatótisztet, Gyékényes űzemfön. ; 
Greman László szolg. vez., Hatvan 
KÜF ; dr. Gyulai István felülvizsg. 
főorvost. Miskolc MA V Ter. Egész
ségügyi Közp. ; Hadadi Mihályné 
mosodai dolg„ MAV Rákospalotai 
óvoda-bölcsöde ; Hajdú Béla kocsi
bontó csoportvez., Sátoraljaújhely 
szertárfön. ; Haraszti Pál vez. mér
nököt. Kaposvár Epület- és Hid
fenntartó Főn. ; Hegedüs Béláné 
gazd. vez.. Bp. MA V Szimfoniku
sok ; Héjj László ügyint. ,  Miskolc 
Vasútig. ; Horváth Ede ugyint. ,  Pécs 
Vasútig. ;  Horváth János tartalé
kost. Celldömölk KÜF' : Hubert 
Miklós gépkocsivez., Bp. MA V 
Építési Géptelep Fön . :  Jova Zsófia 
Veronika menetjegyiroda vez., Bé
késcsaba KÜF ; Józsa István áll. 
fön.h., Békéscsaba KÜF : Jurmann 
Oszkárné pénzügyi ügyint., Északi 
Jj. ü. ; Jurás Imre vágánygond., 
Szolnok Pft. Fön. ; Kamuti Gyula 
jegyv1zsg., Debrecen KUF : Kaszás 
László műszerészt : Kerny a István 
üzemvez„ Szombathely MAV 
BBFF; Kersánszky István vonat
menesztö térfelvigy.. Záhony 
üzemig. : Kéki Miklós betan. gép
kez., Bp. MAV TBÉF ; Klrályházi 
Mihályné munkaügy! ügymt.. Zá
hány üzemig. : Kiss András aszta
lost, Debrecen MA V Épület- és 
Hidfenntartó Fön. ; G. Kiss József 
váltókez., Miskolc KUF ; Kiss La
jos anyagkiadót, Szombathely Jj. 
ü. ; Kiss László viii. szerelő csop. 
vez„ Sopron Vont. Fön. : Kiszi Il

lés ügy!nt., MA V Vezérig. ;  Koplá
nyi György forg. szolg. tevőt. B,
lassagyarmat KUF ; Köröcz János 
száll.-rakodó munkást. Szombat
hely Osztószertárfőn. ; Kriston Já
nos tartalékost ; Krupa Ferenc vo
natvez., Füzesabony KÜF; Kovác, 
Józsefné rakt. vez„ Mátészal'ka 
Szertárfőn. ; Kovács Károly pálya
munkás, Tapolca Pft. Fön. ; Ko
vács Károlyné ügyint., Debrecen 
Vasútig. ; Kovács 14. László tola
tásvez„ Bp. Ferencváros KÜF · 
Kuthy Józsefné fiz. pénztárost 
Cegléd KOF ; Kürti Pál köműves 
csop. vez., Miskolc MAV tpülzt
és Hidfenntartó Főn. : Lai tár And
rás műsz. elöadót, Bp. MA V Táv
közl. és Bizt. ber. Közp. Fön. ; Lau
fer Feren,c segédmunkást, Bp. MA\' 
Építési Fön. ; Lázár József vonat
ve21., Veszprém KÜF ; Lévai Tibor 
felépitm. vonalbiztost, . Miskolc 
Vasútig . ;  Mag István lakatost. Kis
'kunfélegyháza MAV Vili. Vonal
főn . ;  Majoros István elömunkást. 
Záhony Pft. Főn. ; Márkus Antal 
csapatvez. elömunkást, Pápa Pft. 
Főn. ; Mt:ctve János főpályamestert, 
Hatvan-Füzesabony Pft. Fön . ;  
Meizner Tibor viii. szerelő csop. 
vez., Bp. MA V TBÉF ; Mikus Ist
vánné iratkez.. Dombóvár üzem
fön. ; Nagy Lajos föépítésvez., 
Szombathely MA V Épület- és Híd
fenntartó Fön. : Nagy Tibor terv
statisztikai ügyint. ; Dombóvár 
MA V tpitési Főn. ; Nárai Bálint 
rakt. kez., Pécs szertárfön. : dr. 
Németh Istvánné ügyint. . Vasút
'1(1. Ig.,Ormal Gyula vonatvez., 
:Cecskemét KÜF ; őri Mihály s!kny. 
gépmestert, Debrecen MA V Gond
nokság; Pál Kovács Jánosné üzem
elszámolót, Dombóvár Pft. Főn. : 
Pálmai József ell. csop. vez., Szé
kesfehérvár Jj. ü . :  Pecze Istvánné 
bérelszámolási vez„ Bp. MA V Szá
mitáslechn. ü. ; Pintér József ko
csirakományos raktámoko1:. Ka
posvár üzemfőn., Piros János vo
Illa'tkisérőt, Dunaújváros üzemfőn. ;  
!>olócz György föelektrikust, Ta
tabánya-alsó MA V Vili. Vonalfel
ügy. ; Rácz György vill. felsövez. 
szerelő csop. vez.. Miskolc Vili. 
Vonalfőn. : Rácz Károly nehézgép
kez ..  Debrecen Vasútig. Osztószer
tár Főn . ;  Sass Gyuláné műszerészt. 
Pécs MAV BBFF; Sass Imre la'ka
tost, Bp. Ferencváros Pft. Főn. : 
Sári Gábor lakatos szakmunk„ 

Debrecen MAV :Építési Főn . :  Sipos 
János esztergá1yos csop. vez., Szol
nok Jj. ü . :  Somody Arpád ügyint. 
csop. vez . .  MAV Vezéri�- : Steiner 
György tolatásvez., Nagykanizsa 
KUF : Sulán János kovácsot. Rá
kosrendező KÜF : Szabó József ne
hézgépkez., Záhony MA V Gépesí
tett rakod. Főn. : Szabó Lajos 
személykocsi lakatos csop. vez., 
Hatvan KÜF : Szilágyi Arpád forg. 
szolg. tevőt, Szeged KÜF : Szilágyi 
Lajos rakt. vez., Püspö<kladány 
MAV Fatelitő Főn. : Szitás György 
pályamunkást, Kisújszállás Pft. 
Főn. : Szombath Kálmán anyagki
adót. Győr Szertárfőn. :  Szöllősi 
Lajosné pénzügyi ügy!nt„ Bp. Vas
útig. :  Tanczer György szolg. főn„ 

Nyfre�yháza MAV Vlll. Vonalfőn. ; 
Tompos Zoltán szertárfőn., Sop
ron Szertárfon. :  Torma Pál mun
kást. Vác szertár!ön. : Tóth Lá�zló 
külsős fon!•- szolg. tevőt, 'Kiazinc
barclka KÜF : Tóth Tibor pálya
mester\, Vác Pft. Főn . :  Vass Ká
roly mozd. villamossági müs?.erészt. 
Záhony üzemig. : Vincze Endre vez. 
főmérnököt, Miskolc KÜF. 

Bojtor IIDre két hivatása 
Mint  vasutas nyugdíjba vonult, de tová bb énekel 

A hírlapi krónikás tusako
dik. Voltaképpen - úgy ér
zi - két portrét kellene felvá
zolnia, egyet Bojtor Imre vas
utasról, aki negyvenegy esz
tendőt töltött a MA V szolgála
tában, egy másikat pedig Boj
tor Imre dalénekesről, aki 
több mint három évtizede tar
tozik a magyar előadóművé
szek élvonalába. Am két írás 
megjelentetésére két okból 
sincs módja. Egyrészt mert 
egy cikket kértek tőle, más
részt - és ez a nyomósabb in
dok - Bojtor Lmre nem tud 
különbséget tenni a vasút és a 
színpad között. Az ő élete úgy 
teljes, hogy mindmáig két hi
vatásnak hódolt, s tartok tőle, 
válságba került volna, ha 'va
laha is választásra •kényszerí
tik. 

Az első felvételi 

Számomra, sápi kislegény 
számára mi volt a vasút? Min
den. Az esemény. Ha megállt 

Miközben két esztendő alatt 
magánúton elvégezte a polgári 
iskola négy osztályát, három 
vasúti szakvizsgát is letett - a 
távirdait, a forgalmit és a ke
reskedelmit -, a Zeneakadé
mián pedig az egy év előkészí
tőt követte az egy gyakorló, 
majd az egy akadémiai esz
tendő. úgy érezte, muszáj dol
goznia, előrehaladni a vasúti 
ranglétrán, mert nemcsak neki 
kell a pénz :  idős szülei is 
támogatásra szorultak. Ezért 
döntött úgy, hogy a nappali el
foglaltsággal j áró Zeneakadé
miáról átkéri magát a konzer
vatóriumba, ahol este voltak a 
tanórák (a konzervatórium 

a vonat, mi gyönyörködtünk 
benne - emlékezik vissza a 
kezdetekre. - S micsoda ese
mény volt, amikor tizennyolc 
évesen, a szülőfalumban, Sá
pon, pályamunkásnak állhat
tam. Addig apám igen kicsiny 

" földjén dolgozgattam én is, de 
oly kicsiny volt a föld, hogy 
nem adott az egész családnak 
megélhetést . . .  

No persze, esemény volt az 
is, amikor műkedvelők színpa
dán vagy a templomi kórus
ban énekelt. Csa:k úgy, a maga 
gyönyörűségére - de másokat 
is megörvendeztetve. Ha nem 
így lett volna, aligha említik 
meg a vasutas kollégák Csala 
János pesti zenetanárnak, 
hogy dolgozik közöttük egy jó 
hangú fiú - akkor, 1945-ben 
már vizsgázott váltókezelő -, 
akit érdemes meghallgatni. S 
bár a tanár úr (a kor kénysze
rű szokása szerint) ,,csencsel
ni" érkezett Sápra, ágyne
műért, ruházatért kért élelmi
szert, a meghallgatástól sem 
zárkózott el. Ott, a forgalmi 
irodában volt Bojtor Imre első 
,,felvételi vizsgája". 

- Hittem is, nem is, hogy 
Csala tanár úr valóban meg
hív Pestre, zeneiskolai felvéte
lire. Aztán nyár végén megjött 
a levél : menjek meghallgatás
ra, méghozzá a Zeneakadémiá
ra! Felvettem a vasutas egyen
ruhámat, hátizsákba került 
egy tiszta fehér ing, egy liba, 
egy kis zsír, liszt, s felkapasz
kodtam a vonat tetejére . . .  
akkoriban így utaztunk. 

Az akadémián nemigen kö
zölték rögvest a meghallgatás 
után, hogy kinek sikerült, ki
nek nem - de neki tudtára 
adták : felvették az előkészítő
be. Am ahhoz, hogy hetente 
kétszer jelen lehessen az elő
adásokon, a fővárosba kellett 
költö_znie. Beadványt adott a 
sápi állomásfőnöknek, s maga 
is bekopogtatott a MA V Buda
pesti Igazgatóságának sze
mélyzeti osztályán, előadva jö
vetele okát. A szerencse több
nyire n:;iegtalálja azt, aki párt
fogására érdemes : a személy
zeti osztályon ott dolgozott Se
res főfelügyelő, a vasutascsa
ládban jól ismert karnagy, aki 
menten felkiáltott : - Ilyen fiú 
kell nekünk! Két héttel ké
sőbb már Budapest Keleti pá
lyaudvarán dolgozhatott, előbb 
segédrakitárnokként, vizsgája 
után raktárnokként, majd a 
kereskedelmi főnökségen, iro
dai munkán. Hét évet töltött a 
Keletiben ! 

Micsoda hét év volt! Csak a 
legkitartóbbaknak kívánnám. 

Bo,jtor Imre 

valójában az akadémia esti t'l
gozatának számított). Az opera 
szakon végzett, énekesi diplo
máját 1952-ben szerezte meg, 
s mert ,egy növendékhangver
senyen első díjat kapott, a rá
dióban is énekelhetett. S azóta 
állandó vendége a Bródy Sán
dor utcai stúdióknaik. 

A vasutat választotta 
- Zsebében az énekesi dip

lomával nem akarta főhivatá
sul választani a művészpályát ? 

- Szerződtetni akartak a 
szegedi operatársulathoz, de 
kevesebbet kerestem volna ott, 
mint a vasútnál. Ráadásul már 
akkor úgy véltem, és nem té
vedtem, hogy mint énekesnek 
nagy biztonságot ad az a hát
ország, amit a MÁV kínál. 
Csak így lehettem oly módon 
független, hogy nemet mond
jak a kedvem ellen való fellé
pésekre. No meg az sem mind
egy, hogy szerettem a vasutat, 
jól éreztem magam a munka
társak körében, s éreztem, 
hogy ők is szeretnek engem. A 
MA V mindig nagyvonalú volt 
velem kapcsolatban :  ha kül
földi turnéra induitam, illet
mény nélküli szabadságot kap
tam . . .  

Aki Bojtor Imrét nem isme
ri személyesen, azt gondolhat
ná :  biztos valamiféle „sport
státusz" volt az övé, nem kö
veteltek tőle sokat, a MA V 
,,elkényeztetett gyermeke". 
Hogy mennyit követeltek tőle, 
nem firtatom, de hogy ő igen 
magasra helyezte a mércét, azt 
tudom. Előadódott, hogy haj
nalban érkezett haza vidéki 
fellépéséről, hazament, meg
fürdött, megborotválkozott, s 
indult a murukahelyére. Res
tellte volna, ha akár csak 
egyetlen percet is késik 
amiatt, mert az előző este éne
kelt. 

Zsebében a friss énekesi 
diplomával, 1952-ben a vasuta
sok ferencvárosi kultúrházá
nak igazgatója lett. Másfél év 

múlva volt az eg:vetlen 
ugyancsak másfél évig tartó -
kitérő a pályán : a SZOT mű
vészegyüttes szólistája lett. 
Am ezt a váltót tartósan nem 
lehetett átállítani : visszatért a 
MAV-hoz. a Déli pályaudvarra 
vezető raktárnoknak, majd 
újabb másfél év elteltével a 
BVKH-ba. Aztán 1962-tól 
hosszú időszak egyhelyütt: 
1 978-ig dolgozott a Budapesti 
Igazgatóság kereskedelmi osz
tályán, kereskedelmi előadó
ként. Maradt volna ott nyugdí
jazásáig közben a MA V 
tisztképzőt is elvégezte .- ha 
a szakszervezet központjában 
nem győzik meg arról : a vas
utasok érdeke, hogy a Vasuta
sok Szakszervezetének Zene
és Képzőművészeti Iskolájá
ban tevékenykedjék tovább. 
1 978-tól igazgatóhelyettes.ként, 
1979 végétől pedig most, július 
l-ig mint igazgató. Valójában 
október l-től nyugdijasa a 
MA V-nak, de már nem kell 
bejárnia. 

Azt írtam:  szerették, szere
tik. Miért ? Feladatát minden
kor nagy igyekezettel és preci
zitással látta el (olykor már 
egy órával korábban munka
helyén volt, hogy kihasználja 
a kora reggel csendjét). Am a • 
társadalmi tevékenységektől 
sem riadt vissza : volt szak
szervezeti bizalmi, a Budapesti 
Igazgatóságon vezetőségi tag, s 
tagja a Vasutasok Szakszerve
zete kulturális bizottságának. 
Emellett mi sem természete
sebb : ha a vasutasok hívták 
fellépni, egyetlen fillért sem 
fogadott el (pedig aligha titok: 
rangja van az énekesek között, 
s tetszetős felléptidíjjal hono
rálják) . 

Ismerik, becsülik 
- Gazdag ember? - kér

dezem, talán tapintatlanul. 
- Nem, nem v.agydk gaz

dag. Igaz, gépkocsim talán 
előbb volt, mint másoknak: 
kellett a fellépésekhez, de a 
vasúti munkában is használ
tam. Rákospalotán, MÁV-la
kásban la-kom, kettesben a 88 

éves édesanyámmal, másfél 
szobában. Emellett Érd park
városában van egy 240 négy
szögöles gyümölcsösöm, ahol 
1968 óta terebélyesednek a 
fák. Számomra az a felüdülés, 
ha ott dolgozhatok. Ott dús az 
oxigén, ott tisztul a tüdő, ott 
ropognak egészségesen a cson� 
tok. S tavasztól őszig a magam 
termesztette gyümölcsök kí
nálják a vitamint. 

. . .  Azért mégis gazdag em

bet, jóllehet e gazdagság nem 
forintokban és földi javakban 
mérhető. Am bejárhatta a vi
lágot, s eközben ébredhetett rá 
arra : milyen szép ország is az, 

amely az ő hazája. Ahol isme

ritk, szeretik, becsülik. Több
ször volt a vasút kiváló dolgo
zoJa, 1973-ban a Szocialista 
Kultúráért !kitüntetést kapta 
meg, s most, nyugdíjazása 
előtt kiváló vasutas lett. 

A holnap tervei? Énekel, 
fellép módjával. Annyit, 
amennyit az egészsége megen
ged. S talán több idő jut majd 
a barátokra is, akiknek sorá
ban több a vasutas, mint a 
művésztárs. Tegnap Karcagon 
volt, ma Miskolcon lép ' fel az 
„Él még a vén cigány" című 
műsorban. Vastapssal fogad
ják. Mosolygó arcok fordulnak 
feléje. S majd minden nézőté
ren akad egy-két vasutas is, 
aki büszkén húzza 1ki magát: 
ő „a" Bojtor Imre, a mi kollé
gánk. 

Földes Tamás 
1 

Jvadzlirás 11 Budapesti MÁV-szimlonikusoknál 
Végéhez ért az 1982-83. évi 

zen_ei évad is. A Budapesti 
MA V-szimfonikU60k évadzáró 
társulati ülése az idén a szo
kottnál is mozgalmasabb, szí
nesebb, változatosabb volt. 

Mondvay György igazgató 
értékelte az elmúlt hangver
senyszezon munkáját, amely
nek legfőbb eredménye, hogy 
állandósultak a hangverseny
rendező irodákkal való kap
csolatok és így a zenekar mű
ködése ma már biztos alapo
kon nyugszik. A zeneakadé
miai és vigadóbeli vasutas bér
leti hangversenyeken kívül 14 
- zömében kamarazenei hang
versenyt - adtak a vasutas 
dolgozók részére. örvendetes 
az egyre növekvő igény e mű
faj iránt, amely a zenekari ta
gok muzikális képességének 
fejlesztése mellett, a legköz-

vetlenebb intim szellemi kap
csolatot teremti meg a hall
gatósággal. 

Magas művészi színvonalat 
jelentettek azok a „nagy" 
koncertek, amelyeken olyan 
világhírességek működtek köz
re, mint Ferencsik János, Ko
csis Zoltán, Jandó Jenő. Ezen 
a véleményem volt az együttes 
művészeti bizottságának titká
ra Kerényi Sándor is, aki a 
műsorpolitikáról, a külföldi 
turnékról, az egyes szólamok 
szakmai problémájáról adott 
tájékoztatást. 

A társulati ülés keretében 
osztották ki a szerencsés kez
deményezésként megrendezett 
hegedűs verseny díjait is. En
nek 10 OOO Ft-os első díját 
Adelmayer Éva, második díját 

megosztva - Feitl Agnes 
és Nagy Miklós, harmadik dí-

ját pedig Szücs I lona érde
melte ki. 

Személyi változásokról is szó 
esett a társulati ülésen, hiszen 
a zenekar vezető karmestere 
Oberfrank Géza a jövő évad
tól a Szegedi Nemzeti Szín
házhoz szerződött. Ezt az al
kalmat kell felhasználni, hogy , 
hosszú évek után ismét főállá
sú, kizárólag az együttesnek és 
az együttesért dolgozó vezető· 
karnagy álljon a zenekar élén. 

Mint arról utóbb értesül
tünk, az erre irányuló tárgya
lások eredményesek voltak és 
az 1983-84. évi hangverseny
szezonban már Nagy Ferenc 

Liszt-díjas karmester főállás• 

ban vezeti majd a MAV-S?.im· 
fonikusokat. 

Dr. Csillag Ferenc 
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Mérlegen három év Inunkája 
A szegedi területi szakszer

vezeti bizottság bizalmi testü
lete a közelmúltban értékelte 
az 1980 júniusi küldöttértekez
let óta végzett munkát. A be
számoló leszögezte: a megnö
vekedett követelményeknek, a 
határozatok végrehajtásának, 
valamint a tagság elvárásának 
a tisztségviselők többsége ele
get tesz. Mindenütt nagy fi
gyelmet fordítottak a gazda
ságpolitikai célkitűzések segí
tésére, az igazgatóság előtt álló 
feladatok végrehajtására. 

Sokat tettek 

az érdekvédelemért 
Az igazgatósági tervek véle

ményezésével párhuzamosan a 
szakszervezeti feladatokat is 
évenként megfogalmazták. 
Fontosnak tartották, hogy a 
tisztségviselőkön keresztül a 
dolgozók széles tömege megis
merje saját munkaterülete 
tervfeladatait. A testület ülé
sein rendszeresen vizsgálták a 
személy- és áruszállítási tevé
kenység alakulását, azok gaz
daságosságát, a személyi és 
technikai eszközök hatékony 
foglalkoztatását. Megvitatták 
többek között az ötnapos mun
kahétre való átállás tapaszta
latait, az igazgatóság részvéte
lét a nemzetközi szállítási fel
adatok végrehajtásában. 

A szállítási feladatok teljesí
téséhez nagy segítséget adtak 
a szocialista brigádok, eredmé
nyesen dolgoztak a MAV
VOLAN komplexbrigádok. Az 
őszi szállítási csúcsok munká
ját pedig jól segítették a MA V 
-VOLAN-SZMT-k együtt
működé_si megállapodásai. A 
rakodási és fogadási készség 
javításához konkrét segítséget 
nyújtottak az SZMT-k. 

A beszámoló megállapította 
azt is, hogy a területi szak
szervezeti bizottság sokat tett 
a dolgozók érdekvédelme, a 
szociális és egészségügyi ellá
tás érdekében. Ügyeltek arra 
is, hogy a kollektív szerződés 
előírásait betartsák. Az érdek
védelemnek, az érdekképvise-

MEGJEGYEZZÜK 

letnek jó gazdája volt a jogse
gélyszolgálat, amely jogi tájé
koztatást, tanácsadást, bead
ványszerkesztést, egyes ese�ek
ben eljárást, illetve jogi kép
viseletet is biztosított. A jog
segélyszolgálat szükségességé
re utal az is, hogy az általuk 
tárgyalt ügyek száma állan
dóan emelkedett. Legtöbb ügy
felük a fizikai dolgozók közül 
került ki, arányuk eléri a 68 

százalékot. Rajtuk kívül igen 
sok nyugdíjas jelentkezett az 
ügyfélfogadási napokon. Az 
egyre növekvő forgalom ma
gas szintű ellátására egy fő
foglalkozású jogászt is beállí
tottak, ami lehetővé tette azt 
is, hogy havonta az egyes 
üzemfőnökségeken, nagyobb 
szolgálati helyeken helyszíni 
ügyfélfogadást tartsanak. Ez a 
kezdeményezés a dolgozók kö
rében kedvező fogadtatásra 
talált. 

Jelentősen javult 

a szociális helyzet 
Javult a dolgozók szociális 

ellátottsága. Három év alatt 
ilyen célra több mint 13 millió 
forintot fordítottak. Kecske
méten, Békéscsabán a vonta
tásnál elkészült az új szociális 
épület. Vésztőn, Kiskőrösön, 
Szeged-Tisza pályaudvaron 
is előbbre tuqtak lépni e té
ren. örvendetes az is, hogy 
hamarosan hozzákezdenek 
Szeged állomás üzemi és szo
ciális épületének kivitelezési 
munkáihoz. Javultak az üzemi 
étkeztetés feltételei. Jelenleg 
az összes dolgozók 43 százalé
ka részesül üzemi étkeztetés
ben, a vonalon dolgozóknak 
pedig 55-60 százaléka kap na
ponta ízletes, meleg ételt. Si
került az utazószemélyzet 
nagy részénél is biztosítani az 
étkeztetést, több csomóponton 
az Utasellátóval kötöttek meg
állapodást, sőt Szegeden és Bé
késcsabán a hétvégeken is biz
tosítják az ebédet. Előbbre 
léptek a laktanyák szociális t!l
látottsága terén is. 

Munkásszállítás céljára 58 

A lelkesedést fűteni, 
nem pedig hűteni kell 
A tál"Sadalmi aktivJsta mába mutatta a felsőbb szerv 

megbízólevelét, ia ro.ss.zalló kérdést ,nem tudta elhárítani: 
- Miért törőd�k ezzel a témával - dörögtek rá -, ami

kOtr hii.vatalból úgy is foglaLkozunk vele?! 
Kell-e mondaná. hogy a táirsadaLmi megbízott ezek utám 

kedves:z.egetten fogott munkához, ami egyébként .nem „hiva
tali" ,kötelességként jelentett többletfeladatot számára. 

Sajnos, nem egyedi esetről van szó, ezért is kell beszélni 
cóla. őszinte megnyilatkozások alkalmával, a mozgalmi mun
ka hű segítőtársai gyakran kérdezik: de hát mi magyarázzuk 
a munkahelyi vezetőknek, hogy nem személyes kíváncsiságból 
érdeklődünk? 

Swmorú valóság, hogy vannak olyan munkahelyi ve:z.e
tők. aki,k nem értik, s ez.állta! .nem is értékeliik a társadalLmi 
aktiv.isták szerepét, kö:z.reműködésük thas:z.n.ooságát. Nem gon
dolnak airra, hogy .k.özömbösségükikiel, olyikor lebecsülő meg
jegyzéseikkel kétszeresen is ártanak: hűti.k az aktivri.sta lel
kesedését, és nehezítik a köz érdekében végzet munkát. 

Néhány példa a valós ié!l.etből. 
A munkahelyi ve:z.ető tudomásul veszi, jóváhagyja beosz

,tott.iának társadalmi megbízatását. Még gratulál is ahhoz, 
hogy éppen rá esett a választás. Azután a társadailmi feladatok 
végrehajtás.a során - bár a szakvonali munkáját az aktivista 
kifogástalanul ellátja - ikellemetlen megjegyzést tesz: már 
megint lóg, nincs elég munkája? Azt talán nem szükséges 
mondani, hogy vanna;k felad.aitok. amelyek munkaidőn kívül 
azért nem végezhetők, mert emberekhez. kötődnek. 

A mozga1om emberét, a kiijelölt területen, bar-átságtaLa
nul fogadják. Kényszerűségből válaszolnak ugyan. de nem 
mindi.g őszintén. Kimondatlanul is a társadalmi aktivista tu
domására hozzák: mit üti az orrát mások dolgába? 

A megbízottnak sikerül jól hasznosÍltlható tanácsot adnia, 
gyors inté:z.kedést igényl].ő problémát felszínre hoznia. Az in
tézkedésre jogosult felsőbb szervek azonban ledorongolják a 
problémát őszintén felvető munkahely vei,;etőit: miért verrték 
nagydobra a belső ügyeket? 

Nagyobb megbecsülést ,a társadalmi munkának - hány
szor halljuk és hangoztatjuk, s aztán marad minden, megy to
vább a régi kerékvágásban. Előfordul. hogy az önzetlenül vég
zett társadalmi munkáért még a köszönet is elmarad. Pedig 
az aktivisták segítségét a szakszervezeti mozgailom nem nél
küilözheti. Közreműködésük.kel sikerül széles ,körű helyzetfel
mérést végez.ni, valósághű, gyors i,nformációkat gyűjteni, 
problémákat megoldani. Egyetlen munkahelyen sem felejthe
tik el - főleg a vezetők -, hogy a társadalmi a,ktivista nem 
egyéni .céljai megvalósítására. hanem ,a ,közösség érdekében 
vál1lal többletfeladatot, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Amit 
viszonzásként adhatunk: a megbecsülés. Elsőso.rban ott, ahol 
társadalmi aktiv,itásukat kifejtik, ahol jó szóval, tanáccsal, az 
információk gyűjtésével és továbbításával - segíteni akar
nak. S aztán ott, ahol jelzéseiket hasznosíthatjá,k. 

Ugyan, mi fűtse a mozgalom elkötelezettjeit, ha a min
dennapok során nem tapasztalják a tisztes fogadtatást, mun
kájuk szülkségességét és elismerését? Világosabban foga1maz
va: a megbecsülést nemcsak az aktivistát megbízó szakszer

vezeti szervnek kell éreztetnie. Politi,kai feladata annak a kö
zegnek is. ahol társadalmi megbízatását teljesíti. 

Mi,ndezekről azért ejtettünk szót, ment a társadalmi ak
tivisták <;okan vannak. Számuk több ezerre tehető. 

Pálinkás Katalin 

járművük van, amelyekkel 930 
dolgozót szállítanak munkába, 
illetve onnan a telephelyre. A 
biztonságosabb munkavégzé�t 
segítik azok a fejlesztések, 
amelyeket az elmúlt években 
a Dél-Alföldön megvalósítot
tak. A teljesség igénye nélkül: 
Békéscsabán új dízel- és villa
mos csarnok épült, villamosí
tották a Cegléd-Szeged, illet
ve Kiskunfélegyháza-Kiskun
halas vonalat, több állomást 
korszerűsítettek, javult a tér
világítás többek között Al
győn, Székkutason, Szar�ason, 
Tószegen, Kelebián, Ócsán -
és még lehetne folytatni a sort. 
Igen sokat foglalkoztak a mun
kavédelmi előírások betartásá
val, a baleset-elhárító tevé
kenységgel. Közel 700 tagú 
munkavédelmi-őri hálózatuk 
működik. 

A területi szakszervezeti bi
zottság munkájában fontos he
lyet kapott az agitációs és pro
pagandamunka, valamint a 
kulturális tevékenység. Arra 
törekedtek, hogy a szakszerve
zeti munkát segítő írásos ki
adványok, folyóiratok, lapok 
eljussanak az érdekeltekhez, a 
tisztségvielőkhöz, a tagsághoz. 
Jelenleg a tagság 26,9 százalé
ka, közel 3300 fő fizeti elő la
punkat, a Magyar Vasutast -
ezt az arányt tovább szeretnék 
javítani. 

Népszerűek 

a kulturális napok 
A kulturális, művészeti és 

nevelőtevékenységből nagy 
részt vállalnak a művelődési 
intézmények. Ismeretterjesztő 
előadásaikat, vetélkedöiket, ki
állításaikat, népszerű irodalmi 
és zenés rendezvényeiket szép 
számmal látogatják a vasutas 
dolgozók és családtagjaik, de a 
környező lakosság is. Igen 
népszerűvé váltak a kulturális 
napok, amelyeken a helyi 
együtteseken kívül a vasutas
szakszervezet központi együ t
tesei - a szimfonikus zenekar, 
a népi táncegyüttes stb. - is 
felléptek. Gellért József 

A vasút 

első félévi 

teljesítniénye 

(Folytatás az 1. oldalról) 

közül a bázishoz viszonyítva 
kedvezően alakult a teherko
csik tér-, illetve időbeli ki
használása. A géprevárások 
száma a tavalyinak 85 száza
lékát, a vonatácsorgásoké pe
dig 66 százalékát tette ki. A 
vonatfeloszlatási esetek meny
nyisége a bázisbelinek közel a 
felére csökkent. A teherkocsik 
termelékenysége mind a tava
lyinál, mind pedig a kitűzött 
szintnél magasabb volt. 

Az elmúlt év azonos idősza
kát alapul véve visszaesés kö
vetkezett be néhány mutató
nál. Az összes futáson belül a 
rakott futás aránya csökkent, 
az állomási kocsi tartózkodási 
idő viszont emelkedett. A te
hervonati menetrendszerűség 
egy százalékkal romlott. 

A vasút az első félévben 
115 millió utast szállított. Ez 
több mint 14 millióval keve
sebb, mint az előző év azonos 
időszakában. A tervezettől 
való lemaradás pedig közel 2 
millió. A visszaesés mind a 
nemzetközi, mind a belföldi 
utasforgalmat érintette. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége átlagosan 
alig javult, de az egy késetten 
közlekedett személyvonatra 
eső késési idő 3 perccel csök
kent. 

Kiránduló 

·vasutasoA 
Jól sikerült (kirándulást bo

nyolított le a minap a salgó
tarjáni Vasutas Művelődési 
Ház „Tájak, korok, múzeu
mok" és „Fórum" klubja. A 
tJÚ!ra :részvevői megyénk iiro
dalmi 111éprajzi hiagyomáiny,ait 
nyoman kövebvie Btalassagyiar
maton a Palóc Múzeumot, 
Oseszwén ia Madách-lli.getet, 
Horpácson a Mi:kszáth-.kú1iát 
látogatllák meg. Szécsényben 
a Kubinyi Ferenc Múzeum 
kiállításait szemtléltélk végig, 
maj<l a hollókői népi építé
szeti együtrtes 1átnivalóinak 
megtekintésével koronázták 
meg az élmények'l:>en gazdag 
ki.rándulást. 

Ahogy a külszolgálatnál látják 

Az egységes vezénylést 
csak kigondolni volt könnyű 

Az utazószolgálat dolgozói
nak az őket vezénylő szakem
bereknek, üzemfőnökségi és 
szakszervezeti vezetőknek 
egyezik a véleménye abban, 
hogy a menetrendszerűség 
problémáit a legjobb vezény
lési munkával sem lehet el
lensúlyozni. A vezénylőtisz
tek elegendő információ nél
kül az utazó személyzet egy
séges vezénylésére vonatkozó 
rendelet jó szándéka mellett 
se képesek az utazó személy
zettel. s a vontató jármű
vekikel gazdálkodni. Kétség
telen, hogy a rádiós körzetek 
révén az információ szerzés 
lehetősége sok területen bő
vült. sőt egyes üzemfőnöksé
geken, mint például a hatva
niaknál élnek is a korszerű 
technika e lehetőségével, azon
ban ez sem olyan egyszerű do
log, mint első hallásra vélhet
nénk, s nem is csak „pénz
kérdés" miatt van így. 

A ferencvárosiak is próbál
koztak az információ gyűjtés 
rádiósításával. De mint Tur
jánsz ki László mondta: egy idő 
után be kellett látniuk, hogy 
igyekezetük hiábavaló, sőt, 
szándékaik félreértelmezésé
ből voltak, akik inkább gátol
ták, mintsem segítették azt a 
munkát. Pedig a jövő útja -
főként a budapesti szolgálati 
helyek létszámhiánya, és a fő
városi pályaudvarok átbocsá
tó képességének problémái 
miatt - a rádiósítás kiterjesz
tése lehet. 

A realitásokkal 

számolni kellene 
Kétségtelen, hogy Kelenföld 

átépítése is csökkentette az át
bocsátó képességet, ami a ke
rülő útirányokon, ácsorgáso
kon és egyéb tényezőkön ke
resztül az utazó személyzet 
idejének produktivitását csök
kenthetik. Az azonban felele
lőtlenség lenne, ha minden fo
gyatékosságra Kelenföld áté
pítésében keresnénk a magya
rázatot. 

Mint az üzemviteli szakosz
tály és a vasutasszakszervezet 
képviselői Ferencvárosban ta
pasztalták, van az utazó sze
mélyzet vezénylésének egyéb 
oldala is. A vasút minőségi 
mutatói között szerepel a gép
revárások száma, ami önmagá
ben minden következmény és 
közös vizsgálat ismételten bi
zonyította: előfordul, hogy 
Ferencvárosban hiányzik egy 
mozdony, ugyanakkor Buda
örsön Hároson vagy Dunaha
rasztiban engedélyre várnak a 
gépek. Sőt gyakori eset, hogy 
két szomszédos állomás közül 
egyiken órák óta gép vár sze
mélyzetre, míg a másikon a 
vonatszemélyzet várja a gépet. 
S ilyenkor a másnapi jelentés
ben minden következmény és 
intézkedés nélkül belekerül
nek a statisztikákba a gép és 
személyzethiányok. Ember le
gyen a talpán az a vezénylő, 
aki ezek után, úgy tudja a sze
mélyzet szolgálatbeosztását el
készíti, hogy abban még a kol
lektív szerződés előírásainak, 
a pihenő napok kiadásának is 
eleget tud tenni. 

A rákosrendezői körzeti 
üzemfőnökség Hámán Kató 
vontatási telepét öt állomás
hoz, illetve telephelyhez tar
tozó utazó személyzet vezény
lését irányítják. A személy
vonatokra mozdonyforduló 
szerint, a tehervonatokra idő
re vezénylik az utazó személy
zetet, ami az egységes elvek 
szerinti vezénylés ellenére sem 
könnyű feladat. 

- Elég gyakori, hogy egy 
személyzet az egész szolgálat 
alatt Dunakeszitől Gödig jut 
el, tehát a munkaidő produk
tivitása még jóindulattal sem 
nevezhető optimálisnak. 
mondja Gelléri László körzeti 
vezénylő. - Lehet akármi
lyen egységes a vezénylési elv, 
a menettartam ilyen alakulása 
minden központi elképzelést, 
számítást áthúz. Próbáltuk mi 
is átgondolni ilyen körülmé
nyek között az egységes ve
zénylésre utasító rendeletet. 
Kevesebbet kell dolgozni az 
elszámoláson? Nem. Több in
formációhoz jutunk a sze
mélyzettel való gazdálkodás
hoz? Aligha. Igaz a leterhelést 
naprakészen látjuk, de a lét
számhiány miatt a kiegyenlí
tésre ritkán, akkor is csak 

azonos szakszolgálaton belül 
kerülhet sor. Aki ettől a ren
delettől a létszámhelyzet ja
vulását várta. az tévedett. 
Nem biztos, hogy erről a ren
delet megfogalmazói tehetnek, 
de a realitásokkal nekik is szá
molniuk kellett volna. 

A menetrendszerűség, 

az olyan púder ... 
- Nálunk az utazószemély

zet vezénylésénél van olyan 
gyakorlat, hogy a váciakat az 
ottani segédvezénylővel koor
dinálva Rákosrendező vagy 
Szob kisegítésére is igénybe
vesszük - folytatta. De 
hogy milyen munkát végeztek 
a szolgálat alatt, vagyis milyen 
volt szolgálatuk produktivitá
sa, csak utólag a menetigazol
vány alapján láthatom. A szo
bi vonal menetirányítója je
lenleg a budapesti igazgató
sághoz tartozik, miközben az 
érintett terület a mi üzemfő
nökségünk. Emiatt a kettőség 
miatt nem rendelkezünk kel
lő információval, aminek a 
hasznosításával a személyzet
gazdálkodást javíthatnánk. 

Németh László vezetőmér
nök véleménye szerint el kel
lene gondolkodni azon, hogy 
a jelenlegi technikai felsze
reltség mellett hogyan lehet
ne a CsM-rendszert bővíteni. 

- Egységes vezénylés nél
kül is végeztük a leterhelési 
vizsgálatot, mert ha a kollek
tív szerződést nem tartottuk 
be a szakszervezeti bizottság 
azonnal reklamált. De mit le
het tenni, ha annyi a készen
lét, a műhelypróba, az anyag
vonat, a motorszíni tartalék és 
a többi? Ha egyszer az ügy
rendben benne van, hogy a 
lajosmizsei vonatok kispesti 
fordulása miatt oda is kell 
gépvizsgálót küldeni, nem le
het azt mondani, hogy nincs 
ember. Illetve lehet, csak az 
ilyen választ nem fogadják el. 
Kétségtelen, ha van kit vezé
nyelni ez a mi munkánk szem
pontjából közömbös, de nem 
így a vasútnak. A sok túlóra, 
önköltségi utazás, műszakpót
lék és egyéb járulékos plusz 
kiadás előbb-utóbb problémát 
okoznak. S ezt a vezénylés 
túlszabályozása helyett inkább 
a tényleges okok feltárásával, 
megelőzésével lehet kiküszöböl
ni. Olyan dologra gondolok, 
mint a menettartam-vizsgálat, 
mert hiába mutatjuk ki, hogy 
milyen jól számonkérhető 
prémiumtényezö a menetrend
szerűség, közben mindenki 
tudja, hogy olyan púder, 
amely mindent takar. A vasú
ti szállítás gondjait kiváltó 
okokhoz kell eljutnunk, ha 
előre akarunk lépni. 

Az egységes vezénylésre vo
natkozó rendelet egyik célja 
volt a vontatójármű és a sze
mélyzet teljesítményeinek el
különítése. Hogy miért? Arra 
már nehéz választ találni. 
::viint Rákosrendezőn mondták, 
a szolgálati lapon is ugyan
azok a rublikák vannak, mint 
a menetigazolványon. Igaz: 
miután a mozdonvvezetők lát
ták, hogy a bérüket ez alap
ján számfejtik, a Hámánban 
azóta vezetik. Viszont a me
netigazolványokon egyre több 
a hiányzó adat, amiért a köz
ponti nyilvántartóból az üzem
főnökségre visszaküldik. 

- Ilyenkor mit tehetünk. A 
legtöbbször hasból beírjuk a 
hiányzó adatokat. Ez így biz
tosan nem jó dolog. De vajon 
a szolgálati lap adatai ponto
sabbak, megbízhatóbbak-e? 
Nem merném ezt határozottan 
állítani - egészítette ki a ve
zetőmérnököt a körzeti ve
zénylő. 

Azt már Celldömölkön gaz
dasági és szakszervezeti veze
tők mondják, hogy a vontatá
si és forgalmi utazó személy
zet egységes vezénylésének 
kérdését nem is érdemes eny
nyire feszegetni. Fehér Tamás 
üzemfőnök-helyettes szerint a 
vontatásnál az élet igazolta a 
géprevezénylés előnyeit, s a 
két utazó személyzet szolgá
lati ideje a járulékos idők 
miatt amúgy is eltérő. 

- Minden újnak híve va
gyok, de az egységes vezény
lést csak kigondolni volt köny
nyű, a gyakorlat egészen más. 
Ha viszont arra gondoltak az 
illetékesek, hogy a nyilván
tartás legyen egységes, akkor 

erre azt mondhatom, hogy mi 
az üzemfönökség létrejötte 
után minden rendelet nélkül 
bevezettük a grafikus vezény
lést a forgalmi utazóknál is. 
Mert a leterhelést a grafikus 
vezénylési könyvből tisztán 
akartuk látni. Mindezt azért 
tettük, mert értelmét láttuk az 
egésznek. Bár itt is előfordult 
eltérés. Például egy időben az 
ajkai utazók leterhelése lehe
tővé tette volna az átcsopor
tosítást, de az igazgatóság le
állított bennünket. Bizonyára 
volt okuk rá. Hogy mi a hely� 
zet jelenleg? Van olyan dolgo
zó, aki az első félévben közel 
500 túlórát teljesített,. pedig 
náluk nincs külön megállapo
dás szerin ti önkéntes túlóra. 
Sajnos a túlórák a budapesti 
kirendelés, a pályaépítéshez 
szükséges anyagvonatok, a vo
na tfordulók menettartam 
problémáiból adódó nehézsé
gek miatt csak növekednek. 

Egy példa a sok közül 
Rózsa József körzeti vezény

lő szerint érdemes lenne né
hány vonat esetét külön is 
megvizsgálni. 

- Csak egy példát említek: 
a 90 013 számú tehervonat Pét
ről Budapest-Kikötőbe vitt 
küldeményt. Várpalotáról reg
gel 5 óra 23-kor indult, 9 óra 
16-kor volt Székesfehérváron, 
miközben a személyzetváltás 
is megtörtént. Fehérváron új 
vonatszámot kapott, s 12 óra 
2 perckor volt Martonvásáron. 
Innen 22 óra 12-kor indult és 
csak másnap reggel 6 óra 40-
kor ért Ferencvárosba. Közben 
ismét személyzetváltás. Ott a 
gép és a személyzet új vonatot 
kapott, de mielőtt az esti órák
ban elindulhatott volna, ismét 
önköltségben utazó személyzet
re volt szükség. Nem részlete
zem tovább, csak még annyit, 
hogy ez a gép 142 óra alatt ért 
vissza Várpalotára, s közben 
öt személyzetet fogyasztott el. 
Ilyen körülmények között ho
gyan lehet egységes vezénylést 
végezni, túlórát csökkenteni? 
S ez nem egyedi eset! 

Ismét a szolgálati lapra tere
lődik a szó. Bálint Sándor szb
ti tkár szerint az emberek az 
átmeneti rossz hangulat után 
elfogadták a szolgálati lapot. 
Igaz, az adatokat a menetiga
zolványról másolják át, s az 
utazók bérének kiszámolása 
továbbra is a menetigazolvány 
szerint történik Celldömölkön, 
rövid időn belül mégsem lenne 
szerencsés változtatni a jelen
legi rendszeren. Csak újabb 
rossz hangulatot szülne. 

A vizsgálat végén, amikor 
összesítettük a tapasztalatokat 
Hrobár Mihály és Tóth János 
ügyintéző elmondották, hogy a 
tematikus információk és a 
közös vizsgálat is igazolta: az 
üzem főnökségi, igazgatósági 
szakemberek előzetes felkészí
tése ellenére a köztudatban az 
együttes, egy helyről való ve
zénylésne k erősek a gyökerei. 
Levonható az a tanulság, hogy 
a rendeletek kiadásánál elsőd
leges szempontként azt kell 
mérlegelni, hogy minden szak
ember, vezető vagy szakszer
vezeti tisztségvliselő azonos 
nyelven beszéljen s a kiskapu
kat, értelmezési nehézségeket 
mellőzni kell. Az olyan szem
léletet, hogy „ nem azért szúr
nak le, mert elvertem a vona
tot, hanem azért, mert a rub
rikák nincsenek rendben" kö
zös erővel kell visszaszorítani. 
Ebben a gazdasági vezetésnek 
és a szakszervezetnek is van
nak tennivalói. Az említettek 
ellenére egyre többen látják a 
grafikus vezénylés és nyi! ván
tartás előnyeit. Azonban en
nek elterjedését, a személyzet
tel, vontató jál'művel való 
tényleges gazdálikodást a me
nettartamok akut problémái 
hátráltatják. 

Indokolt tehát, hogy fontos
sága és aktualitása alapján a 
jövőben is megkülönböztetett 
módon törődjünk az utazó sze
mélyzet foglalkoztatásának 
gazdaságosságával. Ha kell en
nek érdekében vezérii.gazgató
sági, igazgatósági szinten is ja
vítani kell a koordinálást, a 
szakszervezet és a gazdasági 
vezetés együttműködését, mint 
ahogy azt a szombathelyi, a 
pécsi vasútigazgatóság és az il
letékes területi szb-k már el
kezdték. 

Orosz Károly 
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Minden főnökség ,,kitett magáért" 
A budapesti vasútigazgató

ság területén a 33. vasutasnapi 
ünnepségek július 5-én kez
dődtek. Tongori Imre vasút
igazgató a központi szolgálat 
kistanácstermében rendezett 
ünnepségen Kiváló Dolgozó és 
törzsgárda kitüntetéseket, ok
leveleket adott át. Ezt köve
tően az igazgató méltatta 
azoknak a vasutasoknak a 
munkáját, akik az idén vonul
tak nyugdíjba. 

Az igazgatóság központi ün
nepségét a MA V TBÉF '11a1Jai 
úti kultúrtermében rendezték, 
amelyen megjelentek: Koszo
rús Ferenc, a vasutasszakszer
vezet föti tkára, Mester Alajos 
vezérigazgató-helyettes, dr. 
Mészöly Ferenc, a budapesti 
területi szakszervezeti bizott
ság titkára. valamint a lengyel, 
a csehszlovák és az NDK-beli 
vasútigazgatóságok képvise
lői is. 

Tongori Imre igiazgató ün
nepi beszéde után jutalmak és 
kitüntetések átadására került 
sor. Az ünnepség neves szín
művészek: Bitskey Tibor, Ko
zák András, Békés Itala, Med
gyessi Mária fellépésével foly
tatódott. 

G A Z. A 

A budapesti igazgatóság te
rületén minden körzeti üzem
főnökségen és nagyobb állo
máson ünnepélyesen emlékez
tek meg a 33. vasutasnapról. 

Cegléden például egész na
pos lövészversenyt tartottak a 
nyársapáti lőtéren. Kispályás 
labdarúgást és asztalitenisz
versenyt is rendeztek. 

Balassagyarmaton is hasonló 
sporteseményre került sor. 

A határ menti körzeti üzem
főnökségek (Győr, Komárom) 
az idén is meghívták ünnepsé
gükre a csehszlovák vasutaso
kat. 

A fővárosban ez alkalom
mal is Rákosrendezőn és Fe
rencvárosban volt legváltoza
tosabb a program. A rákos
rendezőiek az UJ munkás
szállón, illetve a BVSC nemré
gen átadott birkózócsarnoká
ban tartották meg rendezvé
nyüket. Molnár Béla, a KÜF 
vezetőjének ünnepi beszéde 
után neves művészek: Alfonzó, 
valamint Pitti Katalin és Leb
lanc Győző, az Allami Opera
ház magánénekesei szórakoz
tatták a jelenlevőket. A mű
sort vasutasbál követte. 

Ferencvárosban a hagyomá
nyos politikai nagygyűlésen, 
amelyet Tiborc József, a KÜF 
vezetője tartott, ott volt Tol
nai Ildikó, a vasutasszakszer
vezet titkára, Csárádi János, 
a gépészeti szakosztály veze
tője és Ábrahám Ferenc, a IX. 
kerületi pártbizottság titkára. 

A rendezőség most is válto
zatos programokkal kedveske
dett a gyerekeknek: különvo
natot indítottak, aszfaltrajzver
senyt és különböző vetélkedő
ket rendeztek. A szakszerve
zeti bizottság természetesen 
nem feledkezett el az időseb
bekkel való foglalkozásról 
sem. Százhúsz nyugdíjasnak 
rendeztek ünnepélyes találko
zót és búcsúztatót. A kultúr
műsorokban összesen tizenhat 
művész lépett a közönség elé. 
Érdekesek voltak a hagyomá
nyos sportműsorok is. A kis
pályás labdarúgn-vándorkupát 
ez alkalommal a ferencvárosi 
vontatási utazók csapata nyer
te el. Az ünnepségsorozat itt is 
vasutasbállal fejeződött be, 
amelyhez a Pepsi zenekar szol
gáltatta a muzsikát. 

Séra Sándo-:-

Koszorúzás, veteránmozdony-avatás 
A nagykanizsai vasutasok is 

méltó keretek között emlékez
tek meg a 33. vasutasnapról. 
A rendezvénysorozat július 
8-án, délelőtt 11 órakor kezdő
dött a vontatási főnökségen, 
ahol Novotny Károly üzemfő
nök-helyettes emlékezett meg 
a hivatásuk teljesítése közben 
elhunyt vasutasokról, majd az 
üzemfönökség politikai, társa
dalmi és gazdaisági veze,bői ko
szorút helyeztek el a volt kol
légák tiszteletére állított em
lékműnél. 

Délben a kultúrváróterem
ben kiállítás nyílt a nagykö
zönség számára, majd a közeli 
közlekedési parkban a társa
dalmi munkával felújított ve
terán mozdonyt helyezték vég
leges pihenőhelyére. Az öreg 
424-es - ebből a típusból az 
ötvenes években 26 volt a 
nagykanizsai fűtőházban 
csillogva, kidíszítve emlékez
tetett a hőskorszakra. Erről 
beszélt Juhász Gyula, a pécsi 
vasútigazgatóság képviselője 
is, majd búcsúztató versében 
a nyugdíjas dr. Tóth György. 
A rövid ünnepségen dicsérő 
szavak hangzottak el a vonta
tási főnökség Lenin nevét vi
selő szocd1aliisba brigádjának 
címezve, hiszen a kollektíva 
immár a harmadik veterán 
vasúti járművet újította fel, s 
helyezte el a vasút szomszéd-
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ságában, emléket állítva a rég
múlt időknek. 

Egy órával később ünneplő
be öltözött vasutasok gyüle
keztek a vasutasok Kodály 
Zoltán Művelődési Házában. 
A megjelenteket, köztük a me
gye és ,a város társadalmi 
szervezeteinek és vállalatainak 
képviselőit, többek között Ki
rály Ferencet, az SZMT vezető 
titkárát, Mózes Pált, a városi 
tanács elnökét, Temesvári An
dort, a HNF nagykanizsai tit
kárát az ünnepi nagygyűlésen 
elnöklő Tóth János szb-titkár 

köszöntötte. Ünnepi beszédé
ben Szentes László üzemfőnök 
méltatta a hétköznapok folya
mán tanúsított helytállást, a 
vasutasok helyi kollektíváinak 
önfeláldozó munl<;áját. Szólt a 
közeli és távoli célokról, köz
tük a már több helyen, így a 
Nagykanizsán is megkezdett 
korszerűsítésről, fejlesztések
ről. 

Az ünnepség kitüntetések és 
szolgálati emlékérmek átadá
sával fejeződött be. 

Győri András 

Befejezte pályafutását ez ,a 424-es gőzmozdony 

Megőrizni a szakma tisztességét! 
A 33. vasutasnapot gazdag 

programmal köszöntötték a 
szegedi vasutasok. Az i,gazga
tóság központi ünnepségét jú
lius 9-én, szombaton Szegeden, 
az SZVSE spor.btelepén ren
dezték meg. Reggel 9-től már 
szólt a térzene. Pontosan 10 
órakor a Himnusz hangjaival 
kezdődött az ünnepség. Ekkor 
már ,több száz vasutassal, csa
ládtaggal, nyugdíjassal volt tele 
a stadion 'lelátója. 

A résztvevőket, köztük a 
dél-alföldi megyék párt-, ál
lami és társadalmi szervezetei
nek a képviselőit Zákány Ist
ván, a vasúti párbbizottság tit
kára köszöntötte, majd dr. Lu
gosi József, a területi szakszer
vezeti bizottság titkára mon
dott ünnepi beszédet. 

Bevezetőjében a szónok 
hangsúlyozta, hogy a társada
lom részéről megnyilvánuló 
bizalom - a vasutasok mun
kájának erkölcsi és anyagi 
megbecsülése - arra kötelezi 
valamennyiüket, hogy meg
őrizzék szakmájuk, hivatásuk 
tisztességét: fokozzák az üzem-

biztonságot, ja,vítsák együtt
működésüket valamennyi köz
lekedési ág dolgozóival, jó 
kapcsolatot teremtsenek a fu
varoztató felekkel. Ezt köve
tően utalt az igazgatóság mun
kájára, eredményeire, végül 
elismeréssel szólt a vasutas 
dolgozók helytállásáról. 

Az ünnepi beszédet köve
tően a város, a megye párt- és 
állami testületei nevében Berta 
István, az MSZMP Szeged vá
rosi bizottságának titikára •kö
szöntötte a vasutasokat, majd 
Lovász Lázár igazgató kitün
tetéseket adott át. 

Az ünnepség után gazdag 
kulturális és sportprogram kö
vetkezett. Neves fővárosi mű
vészek: Kovács Apollónia, Ko
vács Erzsi, Harangozó Teri, 
Ambrus Kyri, Liener Márta, 
Morelli István, Angyal János 
gondoskodtak a jókedvről, a 
színvonalas szórakozásról. 
Az ünneplő vasutasok válogat
hattak a sok látnivaló között: 
atlétikai, birkózóbemutató. 
karate, kispályás labdarúgás, 
játékos sportvetélkedők, lég-

gömbvadászat, kötélhúzás és 
sok más vetélkedő szerepelt a 
programban. S aki közben 
megéhezett, beült a pályán fel
á!Utott sátrakba, ahol a vas
utas mesterszakácsok bogrács
ban főtt ízletes pörköltjét szol
gálták fel, vagy felkereshette 
az Utasellátó büféit. A hangu
latról a Hági étterem zenészei 
gondoskodtak. 

A pergő programok, a keres
kedők, árusok sátrai igazi ma
jális hangulatot teremtettek a 
pályán, ahol a késő esti órákig 
szórakoztak a vasutasok és 
vendégeik. 

Az ünneplők nagy része 
megteikintette a portcsarnok
ban rendezett kiállítást, ame
lyen a jubiláló budapest-ke
lebiai, az Újszeged-mezőhe
gyesi és a békéscsaba-szolno
ki vonal vasúttörténeti anya
gait áHították ki. 

A gazdag program befejező 
részeként másnap, vasárnap 
délelőtt a vasutas fúvószene
kar térzenét adott a Széchenyi 
téren. 

G.J. 

SZOMBATHELY 

E xportszál lít mány, irányv onattal 
A szombathelyi vasútigaz

gatóság központi vasutasnapi 
ünnepsége július 9-én reggel a 
vasútállomáson kezdődött. El
sőnek a körzeti üzemfőnökség 
gazdasági és mozgalmi vezetői 
megkoszorúzták az emlékosz
lopot, amelyet 18 éve az állo
más felépítéséneik centenáriu
ma alkalmával emeltek. 9 óra 
után pár perccel indították út
jára a fellobogózott - M 63-as 
dízelmozdonnyal vontatott -
irányvonatot, amely ez alka
lommal 2000 tonnán felüli 
szállítmánnyal Rajkán keresz
tül exportteljesítményünket 
növeli. Ugyanekkor avai;ta fel 
Szabó Zoltán vezérigazgató
helyettes azt a 328 054-es soro
zatszámú muzeális gőzmoz
donyt, amely a jövőben a pá
lyaudvar egyik dísze lesz. 
A kiöregedett vontatójármű 
helyreállításánál, illetve a 
mozdony kiállíthatóságáért 
több ezer órát dolgoztak tár-

ALAEGERSZEG 

sadalmi munkában a vasuta
sok. 

A központi ünnepség színhe
lye a Savária Filmszínház volt. 
Hajas Endre tszb-titkár kö
szöntötte Urbán Sándort, a 
MA V vezérigazgató-helyette
sét, Molnár Istvánt, az MSZMP 
Vas megyei bizottságának tit
kárát, dr. Bors Zoltán megyei 
tanácselnököt, Herbert Markt
scheffelt, az erfurti vasútigaz
gatóság vezetőjét, Nagy Lajost, 
az SZMT vezető titkárát, dr. 
Kuti Béla vezér.őrnagyot, a 
megyei rendőrkapitányság ve
zetőjét. 

Az elnöki megnyitót követő 
szavalat után az ünnepi nagy
gyűlés szónoka Molnár István, 
a megyei pártbizottság titkára 
volt. A megyei titkár számok
kal is érzékeltette a vasutasok
nak a Nyugat-Dunántúlon vég
zett munkáját: 

- Az igazgatóság területén 
1982-ben 20 millió utast szállí-

tottak, s közel 11 millió tonna 
árut juttattak el rendeltetési 
helyére. Mindezt a létszám 
2 százalékos csökkenése mel
lett érték el a 1:asutasok, s 
költségeiket mintegy 60 millió 
forinttal csökkentették. 

Az ünnepi beszéd elhang
zása után Herbert Marktschef
fel az erfurti vasútigazgatóság 
25 ezer vasutasának üdvözle
tét tolmácsolta. Emlékeztetett 
arra, hogy már két évtizede 
van jó kapcsolat a két igazga
tóság között. Végezetül egy 
mozdonymakettet adott át a 
vendéglátó vasútigazgatóság
nak. 

Ezután Kapronczai János 
vasútigazgató és Hajas Endre, 
a szombathelyi területi szak
szervezeti bizottság titkára ki
tüntetéseket adott át. 

A szombathelyi vasutasnapi 
ü,rnepség kultúrműsorral zá
rult. 

Sz. Jakab István 

E napon szűnt meg a gőzvontatás 
A 33. vasutasnap minden bi

zonnyal emlékezetes marad a 
zalaegerszegiek számára. Ez al
kalommal ugyanis a szombat
helyi vasútigazgatóság terüle
tén Tapolca, Veszprém é� Sop
ron után a göcseji tájakon is 
megszűnt a gőzvontatás. 

Az ünnepségre július 7-én 
délelőtt került sor. Elsőnek a 
városi párt- és tanáq;i szervek 
képviselőinek jelenlétében a 
helyi vezetők megkoszorúzták 
az állomás épülete mellett em
lékként már régebben felállí
tott 377 503-as számú gőzmoz
donyt. 

Miközben egy vasutas tangó
harmonikájáról megszólalt a 
„Megy a gőzös, megy a gőzös 
Kanizsára . .. " című vasutas
nóta, Zalaszentiván felől befu-

MISKOLC 

tott az utolsó gőzös a zalai fő
városba. A „gőzparipát" 
Rumpler László mozdonyveze
tő és Kiss II. István irányította 
utolsó hivatalos útján. 

A 424 sorozatú 1012-es pá
lyaszámú mozdonnyal a vonta
tási üzemegység területére vo
nultak be. Itt utódai - a Bz-k. 
az M 43-asok és az M 62-esek 
- mellé állították. Az ünneplő 
vasutasok és a vendégek ez
után meghallgatták Szarka 
Lajosnak, a zalaegerszegi kör
zeti üzemfőnökség szakszerve
zeti bizottsága titkárának vas
utasnapi köszöntőjét.• 

Kiss Róbert, műszaki üzem
főnök-helyettes megemlékezett 
a zalai gőzvontatásról. Ez az 
utolsó gőzüzemű vontatójármű 
1943-tól gurult a síneken -

miközben háborús jóvátétel
ként - külföldön is „szolgált". 
Dombóvár és Celldömölk után 
került Zalaegerszegre. Becslé
sek szerint az eltelt 40 eszten
dőben 2 millió kilométert tett 
meg, 100 millió tonna árut fu
varozott és 250 ezer tonna tü
zelőanyag kellett az üzemeHe
téséhez. 

Még egy utolsó tiszteletme
netre is sor került a 424-essel. 
Ekkor Kovác:; Imre, nyugdíjas 
segédkezelő ve:.-:ette, aki 1933-
tól 1964-ig szolgált gőzmozdo
nyokon. Édesapja 1907-től, 26 
éven keresztül voit „ vezér". 
Három fia: Géza, László és 
Péter szintén a mozdonyveze
tés megszállottai. 

Sz. J. I. 

Nonstop műsor az MVSC-pályán 
Jó hangulatban ünnepelték 

a 33. vasutasnapot a miskolci 
vasútigazgatóság dolgozói is. 
A központi ünnepséget :Mis
kolcon az oktatási centrum
ban tartották. 

Zombori Lajos, a területi 
szakszervezeti bizottság titká
ra köszöntötte a részvevőket, 
majd Hernádi István igazgató 
szólt a vasutasnap jelentősé
géről. Ünnepi beszédében is
mertetté az elért eredménye
ket, vázolta a vasút jelenlegi 
helyzetét, és a soronlevő fel
adatokat. Külön köszöntötte a 
magasabb kitüntetésben ré
szesült dolgozókat, köztük azt 
az 1955 törzsgárda tagot. akik 
az idei vasutasnap alkalmával 
részesültek elismerésben. A 

szolgálati helyeken kiosztott 
jutalmak összege csaknem 
hatmillió forintot tett ki. 

i\TASZl::K 

A csomóponti szolgálati he
lyek bevonásával a körzeti 
üzemfőnökség a Miskolci Vas
utas Sport Club sporttelepén 
júliálist rendezett. Ott Gávai 
Pál üzemfönök megnyitója 
után a miskolci MA V Koncert 
Fúvószenekar Csorba Ilona és 
Vass László művészek közre
működésével operettegyvele
get adott elő. Nagy sikerrel 
szerepelt a Gyöngyösi Ki térő
gyár Vidróczky néptáncegyüt
tese és tovább színesítette a 
műsort a Miskolci Rajkó Ze
nekar, a Vörösmarty Művelő
dési Ház Főnix tánccsoportja. 

Délután a fancsali általános 
iskola citerazenekara és a gö
römbölyi pávakör szórakoz
tatta a mintegy ötezer jelen
levőt. 

A rendezők gondoskodtak 
a vasutasgyerekeik szórakozta-

Ünnepi nagygyűlés, 
gazdag sport program 

A bátaszéki körzeti üzem- ja végzett az első helyen, má
fönökség dolgozói számára sodik a mázaszászvári Május 
mozgalmas volt a 33. vasutas- 1., harmadik a bátaszéki Szé

nap. Július 7-én, Bátaszék ál- chenyi brigád lett. 
lomás szociális létesítményé- Július 9-én Baja-Dunafür
nek oktatótermében ünnepi dőre szerveztek kirándulást. 
nagygyűlést rendeztek, me- Ezen ötvenen vettek részt. 
lyen Végh Józsefné, a nagy
községi pártbizottság titkára 
mondott beszédet. Utána 
Csendes GyuLa üzemfőnök és 
Nagy Arpád szb-titkár kitün
tetéseket és különböző elis
meréseket adott át. 

Másnap a vasutasklubban 
szocialista brigád vetélkedőt 
rendeztek. A részvevő 13 bri
gád közül a szekszárdiak 
Kossuth kereskedelmi brigád-

A vasárnapot a szórakozás
nak szentelték a bátaszékiek. 
A sportpályán került sor a II. 
Vasutas Derby megrendezésé
re. Motoros és kerékpáros 
ügyességi verseny, céllövészet 
és labdarúgás szerepelt a 
programban. Ugyanezen a na
pon adták át Szekszárd állo
más várócsarnokát, melynek 
falát Patay László Munkácsy
díjas művé� alkotása díszíti. 

tásáról is. Igen nagy sikert 
aratott a mesefilmek vetítése 
és Szepes Péter bábművész 
műsora. 

A vasutasnap eseményeit 
népművészeti vásár és tömeg
sport versenyek egészítették 
ki. Jellemző az utóbb említett 
versenyekre, hogy a főnöksé
gek szék.helyein megtartott 
előselejtezőkön és a vasutas
napi dön.tő küzdelmekben 
mintegy 1200 dolgozó vett 
részt. Ezenkívül sok nézőt 
vonzott a nemzetközi röplab
da-torna, amelyet a csehszlo
vákiai Késmárk csapata nyert 
meg. A második helyezést az 
MVSC, a harmadikat pedig a 
bolgár Lokomoti.v Szófia röp
labdázói szerezték meg. 

Ko-

HATVAN 

Zászló Kassáról 

Heves és Nógrád megyék 
vasúti szolgálati helyein is jó 
hangulatban ünnepelték a 33. 
vasutasnapot. A hatvani cso
mópont dolgozói a helyi sport
pályán rendezett gazdag prog
ramon vettek részt, amelyen 
jelen voltak Kassa vasútállo
más meghívott képviselői is. 

Az ünnepségen a kassai kül
döttség - a két állomás kö
zötti kapcsolat 20. évfordulója 
alkalmából - jubileumi zász
lót ajándékozott a hatvani cso
mópont dolgozóinak. Utána 
színvonalas sport- és kulturá
lis műsor szórakoztatta a je
lenlevőket. 

Somoskőújfalu határállomás 
vasutasai a község sportklub
jának helyiségében ünnepeltek 
a határ- és vámőrség tagjaival. 
Az ünnepségen részt vett Fü
lek állomás küldöttsége is. 

Szücs Ferenc 
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Tisztavatás a Keleti pályaudvaron 

Szép, de nehéz pályát választottak 

Szűcs Zoltán ünnepi beszédét mondja 

A va:;utasnap központi ren
deFényeinek, mint minden 
évben, az idén is kedves szín
foltja, látványos eseménye 
volt a tisztavatás, melyre a 
Keleti pályaudvar érkezési ol
dalán került sor. Az ünnepsé
gen megjelent és az elnökség
ben foglalt helyet Pullai Ár
pád, az MSZMP KB tagja, köz
lekedési minisZiter, Timmer Jó
zsef, a SZOT titkára, Koszorús 
]i'erenc, az MSZMP Központi 
Ellenőrző Bizottságának tagja, 
a vasutasszakszervezet főtit
kára, Urbán Lajos közlekedési 
minisztériumi államtitkár, An
tal Sándor, az MSZMP VIII. 
kerületi és Lugosi György, a 
VI. kerületi pártbizottság tit
kára. Werner Junghaus, a Köz
lekedési és Szállítási Dolgozók 
Szakszervezete Nemzetközi 
Szövetségének titkára, Györffy 
József, a Közlekedési Minisz
térium pártbizottságának tit
kára. Szücs Zoltán, a MA V 
Vezérigazgatója, Nagy Károly, 
a MÁV Vezérigazgatóság párt
bizottságának a titkára. 

A Himnusz után dr. Kun 
Dezső, a MA V Tisztképző és 
Továbbképző Intézet igazga
tója köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit, köztük az avatásra 
felsorakozott haHgatókat. 

- A vasutasnap, szakmánk 
piros betűs ünnepe - kezdte 
megnyitó beszédét -, annak a 
közlekedési ágaz,atnak az er
kölcsi megbecsülése, amelyet 
nem lehet elkötelezettség, ma
gas fokú szakmai felkészültség 
és hivatástudat nélkül mű
velni. 

Örömmel jelentem, hogy a 
MA V Tisztképző és Tovább
képző Intézet 1982 18 3-as tan
évének 106 forgalmi-kereske
delmi szakos, 58 kereskedelmi 
szakos, illetve 19 BKV elővárosi 
forgalmi-kereskede1mi szakos 
hallgatója, megfelelő szakmai 
felkészültséggel, polfükai 
helytállással, a beosztásukhoz 
szükséges vezetőkészséggel 
rendelkezik, és felav.atásuk 
után értékes ta,gjai lesznek ,a 

közlekedési dolgozók nagy csa
ládjának. 

A három tanfolyam tanul
mányi átlaga: 3,62. A hallga
tók a társadalmi munkában is 
helytálltaik. Józsefváros parko
sításában 600 órát dolgoztak és 
két szabad szombatjukat felál
dozva, közel 60 ezer forint ér
tékű, fizikai munkát végeztek. 
Három nagy budapesti pálya
udvaron, a vonatszerelvények 
takarításánál, illetve vasúti ká
belek fektetésénél segédkez
tek. 

Az avatásra, a nappali tago
zatok hallgatói sorakoztak fel. 
Első ízben kerül sor a BKV 
Helyiérdekű Vasutak hallga
tóinak avatására, akik 14 hó
napos, részben levelező, rész
ben nappali tanulmányaikat 
intézetünkben folytatták. 

felsorakozott, eredményesen meljük. Az' irántunk megnyil
képesített tanfolyamhallgató- vánuló bizalom arra kötelez 
kat avassa vasúti tisztekké. bennünket, hogy megőrizzük 

A vezérigazgató elöljáróban szakmánk tisztesJégét. A „vas
a vasút helyzetét ismertette. utas" fogalomna,k a jövőben is 
Elmondotta egyebek között, a szolgálatot, a kötelességtelje
hogy milyen műszaki és egyéb, sítést, gondosságot, pontossá
a vasutasokat szolgáló fejlesz- got, fegyelmezett, balesetmen
tésekre van lehetőség. Foglal- tes munkát kell jelentenie. 
kozott továbbá a MÁV veze- Nem feledhetjük egyetlen pil
tőinek azokkal az alapvető tö- lanatra sem, hogy fegyelme
rekvéseivel, amelyek révén a zett, pontos, lelkiismeretes 
vasútüzemet szemléletében ru- munkánktól emberi életek 
galmasabb, a változásokat százai, sok milliós értékek 
gyorsabban követő, üzemvite- megóvása függ. 
lében, gazdálkodásában önte- Mi valamennyien, akik a 
vékenyebb és hatékonyabb közlekedésben dolgozunk, a 
�zervezetté formálják. népgazdaságnak ugyanazt az 

Ezt követően az avatásra fel- igényét elégítjük ki: utasokat, 
árut szállítunk. Ebben a közös sorakozott tiszteklhez fordulva tevékenységben szoros kapcso-a következőket mondotta: latban állunk egymással és fe-

- Önök, akik most feayel- lelősségünk, de munkakörül
mezet,t sorokban várják tisztté ményeink is megegyeznek. 
avatásuk pillanatát, ismerik a Ezért mondhatom, a közleke
vasúti munka szépségeit, ne- dés különböző területeiről jött, 
hézségeit. Készen állanak arra, a tanfolyamot sikeresen elvég
hogy megnövekedett, kibővült zett fiataloknak. hogy szép, de 
szakmai és politikai tudásuk- nehéz pályát választottak. 
kal, elkötelezetten, fiatalos A megszerzett tudásukkal tettrekészségükkel szolgálják szolgálják önök is célki tűzé
társadalmunk, vasútüzemünk seinket. Becsülettel álljanak 
érdekeit, feladataink maga- helyt a mindennapi munkásabb szintű ellátását. Termé- ban. őszintén kívánom, hogy 
szetesnek tartjuk, hogy egyéni az egyéni elképzeléseik minél 
boldogulásuk lehetőségeit is jobban találkozzanak a közös
mérlegelik. Bízom abban, hogy ségi érdekekkel, hasznos tevétudják: elképzeléseik csak fe- kenységük során élvezzék a 
gyelmezett, jó munkájuk telje- jól végzett munka örömét és 
sítésével összhangban valósul- szépségét. 
hatnak meg. A Magyar Államvasutak, a 

A Tisztképző Intézet kötelé- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 
kében végzett munkájukat a és a Budapesti Közlekedési 
mai nappal befejezték. Néhány Vállalat vezetői nevében meg
nap múlva a MÁV, a BKV, a köszönöm eddigi munkájukat, 
GYSEV különböző szolgálati oktatóik fáradozását és to
helyeire távoznak. A köteles- vábbi feladataik elvégzéséhez 
ség - más-más feladat ellátá- sok sikert, jó erőt és egészsé
sára - különböző szakszolgá- get, egész életükben pedig sok 
laitokhoz szólítja Önöket. Most, örömet és boldogságot kívá
amikor távoznak az intézet no.k. Ezennel Önöket tisztekké 
falai közül, emlékeztetem és avatom. 
kérem valamennyiüket: ne fe- A MÁV vezérigazgatójának 
ledjék soha, hogy mindnyájan avatóbeszéde után került sor 
egy ügyet, egy vasutat szolgál- az újdonSIÜlt tisztek fogada
nak. A társadalom nem a szak- lomtételére, majd a szalago
szolgálatokat becsüli, hanem a zásra. A fogadalom szövegét 
szakszolgálatok jó munkája, Kiss József, az intézet KISZ
össz;hangja alapján működő, bizottságának titkára olvasta 
rendeltetésének megfelelő, biz- fel. 
tonságos, pontos vasutat. Be- Az avatóünnepség az inter
csüljék tehát egymást. és egy- nacionáléval, illetve a tiszti 
más munkáját. Ápolják, fej- egységek elvonulásával ért vé
lesszék tovább az intézetben get. A felavatott tisztek dísz
kialakult elvtársi-munkatársi ebédjét a Keleti pályaudvar 
szellemet, az együttműködés, Utasellátó éttermében tartot
egymás segítésének készségét. ták, ahol a vasutasszakszerve-

Kérem, hogy úgy végezzék zet elnöksége nevében Szemők 
továbbra is munkájukat, hogy Béla, a központi vezetőség tit
azt a megbecsülést, amelyet az kára mondott pohárköszöntőt. 
előző vasutas nemzedékek meg 
szereztek, újra és újra kiérde- Visi Ferenc 

Oktatási, nevelési munkánk
ban, nagy súlyt helyezünk a 
folyamatosságra. a vasúti mun
ka megszerettetésére, a vasúti 
szolgálat hivatástudattal tör
ténő ellátására. Végzett hall
gatóink a fokozott követelmé
n11eknek megfeleltek. Alkal
masak a vasúti végrehajtó 
szolgálat irányítására, mind a 
MAV, mind a GYSEV vona
lain, illetve a BKV által irá
n11ított budapesti elővárosi vas
úti forgalomban. Méltóak a 
vasút vezetőinek biza1mára, a 
tuvaroztatók és az utazóközön
:ség megbecsülésére·. Ezért, mint 

A kfilönböz6 tagoatok képviselői szalagot kötnek az intézet 
zászlajára 

az intézet igazgatója, felkérem 
S2liics Zoltán vezérigazgató 
elvtársat, hogy a díszszemlére (Laczkó Ildikó felvétele) 

, .. 

u,,, •• , •• , 

Julika, 
Havonta négyszer haj

nalban kelek. Pontosan ne
gyed ötkor, hogy idejében el
érjem a Déliből 5.30-kor in
duló, Komáromig közlekedő 
személyvonatot. Ez nem szo
kott késni, ami egyáltalán 
nem mellékes vidéki küldeté
sem szempontjából. Igazodnom 
kell egy nyomdaüzem munlka
kezdéséhez. 

A bevezető sorok látszólag 
nem tartoznak az olvasóra. 
Különösen nem, ha még azt is 
hozzáteszem az előbbiekhez, 
hogy valahányszor sor kerül 
említett utazásomra, mindig 
egy kicsit mártírnak képzelem 
magam. Hősnek, aki hajnalok 
hajnalán önfeláldozóan kiká
szálódik az ágyából, és a még 
üres, kihalt utcákon „elindul 
kitűzött célja felé ... " 

- Kérem a menetjegyeket! 
- riasztott fel legutóbb effajta 
ábrándozásom közben már a 
vonaton a kalauznő hangja. 
Ránéztem a csinos, az egyen
ruhát szabályosan viselő, a 
munkáját határozottan végző 
jegyvizsgálónőre, é� egy pilla
natra elrestelltem magam. 

- Maga nem álmos? Mikor 
kelt fel? - kérdeztem aztán, 
amint visszaadta a kezelésre 
átnyújtott jegyet. 

- Szolgálatban mindig 
frissnek kell lennie a vasutas
nak. Különösen érvényes ez, 
amikor a mozdony- és a vo
natvezetőn kívül egyetlen 
jegyvizsgáló, vagyis én vagyok 
felelős a nyolc kocsiból álló 
szerelvényért. Most, 4.5 5-kor 
érkeztünk a Délibe, egyébként 
tegnap délután kezdtem meg 
a szolgálatomat Tatabánya
Alsón. Az a honállomásunk. 
Most Komáromban végzünk, s 
onnan önköltségen térünk 
haza ... 

A lány (elnézést a jelen 
esetben talán méltatlan kife
jezésért, de ez a felelőssége tu• 
datában példásan dolgozó vas
utasnő koránál fogva akár a 
lányom lehetne) folytatta 
munkáját. 

Az ablakon kinézve meg
figyelhettem, milként mássza 
meg az állomásokon, megálló
helyeken a kocsilk lépcsőit, és 
ad Indulásra készen!" jelzést, 
vigyázva az utasok testi épsé
gére. Amikor az rúj ;felszállók 
miatt visszatént a fülkébe, 
meg:kérdeztem tőle: 

- Hány éves? f.:s mióta vas
utas? 

- Az elmúlt nyáron töltöt
tem be a 18. évemet, s mivel 

iegyvizsgáló 
előbb nem jöhettem, azóta -
tehát augusztustól - vagyok a 
MA V alkalmazásában. Pár hó
napig persze tanulnom kellett, 
tanfolyamon részt venni, így 
hát ez év januárjában kezdtem 
meg a vonatkísérői szolgálatot. 

- Ez az első munkahelye? 
- Dehogy! Az általános is-

kola után elmentem szakmát 
tanulni a Komárom megyei 
Műanyag- és űvegfeldolgozó
hoz. A szakmunkás-bizonyít
vány megszerzéséhez szüksé
ges három esztendőt még meg 
kellett toldanom egy évvel, 
mire aztán ide jöhettem a vas
úthoz. 

- Mi vonzotta ide? 
- Az édesanyám példája, 

aki már jó k'ét évtizede pálya
munkás a győri pH-főnökség 
II-es szakaszán. Ezenkívül 
hozzájárult az elhatározásom
hoz Szűcs László menetirányí
tónak - Tatabánya-Alsó ak
kori állomásfőnök-helyettesé
nek - segítő szándékú taná
csa. Jó, hogy hallgattam rá. 
Megszerettem a vasutat, a 
szolgálatot, a kolléganőket, 
munkatársaimat. Sokat kö
szönhetek Szendrei Laci bácsi
nak, az oktatótisztnek, Nagy 
János vezénylőnek, Pánczél 
Gyöngyinek, aki szakszervezeti 
bizalmi és a felügyeleti szolgá
lat idején vállalta a patronálá
somat, Aszódi Jánosné vonat
vezetőnek és másoknak ... Jól 
összeforrott gárda alkotja Ta
tabánya-Alsó személyzetét, 
ahol a 60 főnyi vonatkíséret 
mintegy 70 százaléka lány és 
asszony. Jó érzés velük dol
gozni, közéjük tartozni ... S 
nem utolsó szempont az sem, 
hogy a keresetem meghaladja 
a havi öt- öt és fél ezret . .. 

Szívesen hallgaittam a 
fiatal kalauznőt, de tapaszta
lataim alapján már vártam a 
szokásos, mondhatni divaitos 
panaszJkodást, ami végered
ményben természetes emberi 
tulajdonság. Legalábbis én 
majdnem mindig sok „sí
rást", zokszót hallok ilyen be
szélgetések alkalmával, füg
getlenül attól, hogy ki, hol 
dolgozik. Jobb hát elébe men
ni a problémáknak: 

- Nem irigylem a maga 
munkáját, keresetét. Sokat kell 
fáradni, törődni azért - je
gyeztem meg. 

- No és hol nem kell? -
hangzott a kalauznő kérdése, 
mire azonnal ő maga vála
szolt: - Az előző munkahe
lyemen három műszakban, fu
tószalagon, szigorú normában 
dolgoztam, s jó, ha kaptam 

háromezerötszá2; forintot. Ná
lunk csak az panaszkodhat, 
aki még nem próbálta a gyári 
munkát. Vagy ott van édes
anyám, aki a férfiakkal egy 
sorban veri a talpfát, emelgeti 
a síneket. Igaz, most egy !kicsit 
neki is könnyebb, mert a nyá
ri szünidőben a pályafenntar
táshoz felvett diákokra ügyel. 
Látom őt mindig és integetek 
neki, amint mellettük hala
dunk el a vonattal ... s tudom, 
hogy milyen büszke rám, az ő 
„Julikájára". Ja, még nem is 
mondtam: Hideg Julianna a 
nevem ... 

A kölcsönös bemutat
kozás közben arra gondol
tam, hogy Julilka buzgó ön
tudata, szinte gyermeki lelke
sedése talán csak fiatal korá
nak tudható be. Ot még nem 
viselhette meg az élet. Ma
gamban azt kívántam. hogy 
még nagyon sokáig ne is le
gyen része igazi megpróbálta
tásokban, s meg tudja őrizni 
bizakodását, hivatásszeretetét. 

- Hát sok sikert a továb
biakban is - mondtam. - Re
mélem, ha legközelebb talál
kozunk, már nem is jegyvizs
gáló, hanem vonatvezető lesz. 

- Szeretnék egyszer az len
ni, de egyelőre még a vezetői 
szakvizsgát se tehetem le, mert 
orvosilag harmadik csoportos 
vagyok. 

Meglepődve kérdeztem: 
- Csak nem beteg? 
- Nem, nem vagyok beteg, 

de felvételemkor nagyon rossz 
időpontban került sor az orvosi 
vizsgálatra. Egy végigdolgozott 
éjszakai műszak után állítot
tam oda, éppen a válóperes 
tárgyalásom idején, miután 
egyhónapi házasság elteltével 
elhagyott a férjem . . . Ráadá
sul a válás és az állásváltozta
tás izgalmait tetézte, hogy a 
lánykori nevem visszaszerzése 
miatt még rohanni kellett ki
cseréU:etni a személyi igazol
ványomat . . . Szóval így tör
tént. Rosszul sikerültek a vizs
gálati tesztek, hiszen reszke
tett a kezem, lábam. De jelent
kezem felülvizsgálatra, hogy 
első csoportos lehessek. úgy 
érzem, a vasútnál teljesen 
rendbejöttem. Az itteni mun
ka, a környezet és a közösség 
minden gondomtól, bajomtól 
megszabadított ... 

E találkozás óta soha nem 
jutott eszembe a korai felke
léskor, se a rám váró felada
tok közben, hogy én valami 
fontosabbat, nehezebbet teszek 
másoknál ... 

Kovács József 

Ba11xitáll<,11 á 

Tavaly ősszel már jártam 
ezen az állomáson. Akkor áll
ványgyűrű fogta közre az 1896-
ban emelt felvételi épületet. 
Most július van, és az áll
ványgyűrű még most is közre
fogja a falakat ... Mióta is tart 
az átépítés? 

- Nyolcvankettő márciusá
ban kezdték - válaszol Fodor 
Ferenc, állomásfőnök. - Igaz, 
hamarosan el is vonultak, az
tán csak ősszel jöttek vissza. 
Akkor is csak hat-hét fős lét
számmal. Mi reméljük, még 
egy telet nem kell ebben a 
szűk helyiségben összezsúfol
va, télen a széngázt nyelve el
töltenünk. 

- Azt mondják, hogy a 
bauxit révén a szombathelyi 
igazgatóság egyik legnagyobb 
forgalmú állomásává lépnek 
elő. 

- Valóban. Az új, a közel
jövőben megnyíló bán11a teljes 
termelésének elszállítása 

ötvenezer tonna árut rakunk 
és ugyanennyi érkezik. Ta
vasszal készült el az új két
százötvenszer húszméteres 
burkolt rakodóterület. A szál
líttató vállalatok közül két 
iparvágánnyal rendelkezik az 
Erdő- és Fafeldolgozó Vállalat, 
eggyel a helyi téglagyár. Utób
bi azonban tetemes mennyisé
get, napi negyvenezer téglát 
közúton továbbít, holott mi 
jobban szeretnénk, ha a vas
utat vennék igénybe. 

- Nyilván a kocsiellátás bi
zonytalansága miatt pártoltak 
a Volánhoz. 

- Nagyon ritka, ha nem 
tudunk nekik kocsit adni. De 
ha egyszer előfordul, egész év
ben azt emlegetik. Erre hivat
kozva a nekik kényelmesebb 
Volánnal szállíttatnak, még 
Kecskemétre és Kiskőrösre is. 
A. drágább teherautét persze 
tükrözik az árak is. Az itt öt 
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forint nyolcvanért árult téglát 
háromszáz kilométerrel odébb 
már tizenkettőért lehet meg
kapni. 

- Bakonyszentlászlót a Ba
kony kapujaként emlegetik. 
Lemérhető ez a személyforga
lomban? 

- Nyári szezonban hetente 
három különvonat érkezik a 
környékre turistákkal, bár ők 
pénztár bevételeinket nem 
emelik. Átlagban havi négy
ezer fizető utasunk van. Sok 
az ingázó. Érdekes, hogy nem
csak a faluból járnak el az 
emberek, hanem más közsé
gekből is érkeznek az említett 
üzemek dolgozói. Létszámilag 
szerencsés helyzetben va
gyunk. Minden posztot be tu
dunk tölteni, sőt még kisegítő 
személyzetet is adunk, ha va
lahol a szükség úgy kívánja. 

Gerecsei Zoltán 

reánk ·hárul. A tervek évi egy-,-------------------------
millió tonnával számolnak. Ez 
napi három-négy irányvonatot 
jelent. A jó minőségű ipari 
nyersanyag mintegy nyolcvan 
százaléka exportra indul. 
Győrig már dolgoznak a vonal 
átépítésén, a vonatokat M 62-
es dízel-gépek továbbítják 
majd. Már fektetik az iparvá
gányt a feladó és az állomás 
között ennek hossza hat kilo
méter lesz. 

- Ez tehát a jövő. De ma
radjunk a jelennél. 

- Ma még kisállomásnak 
számítunk, bár a feladásunk 
ehhez mérten eléggé nagy. Évi 

Ga11Sdasági niunlialiÖ1JSÖsség· 

a raliodásoli gyorsitásáért 

A vasúti szállítások egyenle
tesebbé tétele, a fuvareszkö
zök jobb kihasználása érdeké
ben nagy jelentősége van an
nak, hogy a vasúti kocsik ki
és bt!rakását a fuvaroztató fe
lek szombaton és vasárnap is 
folyamatosan végezzék. Ebből 
a szempontból különösen 
hasznos a debreceni vasútigaz
gatóság területén, pontosabban 
Mátészalka állomáson létreho-

zott rakodási gazdasági mun
kaközösség tevékenysége. 

A közösség kimondottan 
vasúti kocsik hétvégi ki- és 
berakása céljából alakult. El• 
sősorban a Szatmár Bútorgyár 
részére nyújtja az említett 
szolgáltatást, de az igényektől 
és lehetőségektől, illetve a gé
pi és fizikai kapacitástól füg
gően bővíteni kívánja tevé
kenységét. 
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A MÁV kollektív szerződés módosítása (3.) 

Bérpótlék vagy hatékonyság? 
A kollektív szerződés éven

kénti módosításához visszaté
rően és igen nagy számban ér
keznek olyan javaslatok, me
lyek a bérfelhasználást szá
mottevően megnövelnék. 
A módosításra irányuló kérel
mek nagy része nem az ösz
tönzés szempontjából leghaté
konyabb bérformákra vonat
kozik, hanem a teljesítmé
nyektől független bérpótlékok 
és kiegészítő fizetések növelé
sére, illetve további kiterjesz
tésére. 

A vasút vezetői, a Vasutasok 
Szakszervezetével egyetértés
ben, számos esetben helyt ad
tak ezeknek a javaslatoknak 
és indokolt esetben bevezetés
re kerültek. (A MAV kollek
tív szerződés 14 jogcímén álla
pít meg bérpótlékot.) Ezen túl
menően jogszabályi rendelke
zés alapján is igen nagy össze
gű pótlékot fizet ki a vasút 
dolgozói részére. 

A munkabér 

elemei és funkcióil 
Miután a bérpótlékok finan

szírozási forrása a bérfejlesz
tési keret, vizsgáljuk meg a 
munkabér legdöntőbb elemei
nek tartalmát, funkcióját, 
nagyságrendjét, változásának 
dinamizmus árt. 

1. Törzsbér. 
Itt kelJl számba venni az 

alapbér jellegű fizetéseket, 

Bérfa.jták 

Törzsbér 
Ebből telj. bér 
Bérpótlék 
Ebből túlórapótlék 
Műszakpótlék 
Egyéb bér 

össz. kifiz. bér 

1978. 
E Ft 

4 839 030 
600 128,8 
611 899 

73 625 
430 786 
734 930 

6 185 860 

A növekedési indexek kö
zött szembetűnően kiemelke
dik a pótlékok 52,07 százalé
kos emelkedése, szemben az 
alapbérek 17,26 százalékos nö
vekedésével. 

Ebből megállapítható, hogy 
a vasút ebben az időszakban 
felhasznált bérkereteiből igen 
nagy összeget fordított a ne
héz munkakörülmények kö
zött, a túlórában végzett mun
ka és a több .műszakos ,mun
karend fokozottabb igénybe
vételének anyagi elismerésére. 

Alaposan megnőtt 

a pótlékok szerepe 

Ha a pótlékok felhasználási 
területeit szorosabban vizsgál
juk, azt tapasztalhatjuk, hogy 
egyes munkakörökben a kere
setek döntő tényezőivé váltak. 
Egy reprezentatív vizsgá1lat so
rán megállapították, hogy a 
mozdonyvezetők keresetét a 
produktív teljesítmény sokkal 

továbbá a teljesítmény köve
telményrendszer alapján járó 
munkabért, illetve prémiumot. 

Az alapbér nagyságát a vég
zett munka, az adott munka
körülmény és a dolgozó szak
képzettsége határolja be. To
vábbá a dolgozó tulajdonsága 
(pontosság. beg?akor lottság 
stb.) is közrejátszanak az alap
bérek konkrét megállapításá
nál. Az ösztönzésben kifejtett 
szerepe miatt a keresetek ala
kulásában meghatározó jelle
get kell öltenie. 

2. Prémium, jutalom. 
A vállalati prémium- és ju

talomkeretek jó gyakorlat mel
lett igen hatékonyan szolgál
hatják az anyagi ösztönzést. 
A prémiumfeladatokat a mun
kakör jellegéhez igazodva, dif
ferenciáltan szükséges megál
lapítani, figyelemmel az adott 
szervezet, egység vagy a pre
mizált dolgozó feladatkörére. 

3. Bérpótlékok. 
A bérpótlék az alapbérhez 

vagy a törzsbérhez járuló, 

magasabb vetítési kulccsal 
megállapított ügyeleti díjazás 
bevezetése, munkásszállón el
töltött készenléti díj a munka
helyen · alkalmazott szabály 
szerinti díjazása, az utazosze
mélyzet műszakpótléka kiszá
mításának megváltoztatása -
míg egy-egy javaslat a bér
rendszer módosítására vonat
kozik. 

A javaslatokat több okból 
sem célszerű végrehajtani. El
ső indokként kell megemlíteni 
azt az alapelvet, hogy akkor 
célszerű bérpótlékot megálla
pítani, ha az alapbérben, mint 
munkavégzési sajátosságot 
nem lehet kellően elismerni, 
illetve az adott kedvezőtlen 
körülmény esetenként jelent
kezik. 

A következő és igen lénye
ges indok, hogy az esetleges 
bevezetés bérfedezetét ered
ményes bérgazdálkodással kell 
megteremteni. 

A rendelkezések 
rendszerint sajátos munkakö- nem teszik lehetővé rülményekkel vagy a munka-
kör ellátásával kapcsolatos 
külső feladattal (pl. nyelvpót- Az idén bevezetett bér- és 
lék) megállapított összeg. keresetszabályozás erőteljesen 

korlátozza a bérkiáramlást (a 
Bérpótlék megállapítására korábbi évek átlagos bérfejlő-

általában akkor kerülhet sor, désének a felére csökkent a 
ha a dolgozó több műszakos vasút bérszínvonal-növelési le
munkakörben, meghatározott hetősége). A rendelkezésre álló 
beosztásban, kedvezőtlen kö- összegeket kizárólag a haté
rülmények között végzi a kony és eredményes munka 
munkáját. ösztönzésére (alap-, illetve tel

1982. Index% 
E Ft 1982178 

5 674 386 117,26 
638 041 113,82 
930 563 152,07 

96 223 130,69 
635 370 147,49 
912 208 124,12 

7 517 157 121,52 

kisebb mértékben alakítja, 
mint a teljesített munkaidő, il
letve az ennek alapján fizetett 
túlórapótlék és a vonzataként 
jelentkező műszakpótléktöbb
let. 

Ugyanez állapítható meg a 
vonatvezetők, jegyvizsgálók, 
forgalmi szolgálattevők bér
szer.kezetéről is. 

Azt kell mondani, hogy a 
uótlékok a dinamikus növeke
dés követke2ltében, több mun
kakönben, a keresetek megha
tározó tényezővé váltak - és 
ennek végső következménye 
az lett, hogy a hatékonyság 
növelésében lényegesen na
gyobb szerepet betöltő alapbér 
(teljesítménybér) és prémium 
növelési lehetőségei beszűkül
tek. 

Az 1983. évi módosítások, 
melyek a bérfelhasználást nö
velnék, jó része a pótlékok fel
emelésére - veszélyességi pót
lék ki terjesztése, pén2lkezelési 
pótlék emeLése, készenléti díj 
emelése, készenléti díj helyett 

jesítménybér-növelésre) kell 
felhasználni. A népgazdasági. 
illetve ágazati szintű irányel
vek is ezt a célt, továbbá a 
bérszerkezet átalakítását az 
indokolatlan bérpótlékok alap
béresí-tése útján szorgalmaz
zák. 

A rendelkezések nem teszik 
lehetővé a készenlét ügyeletté 
történő átminősítését változat
lan tartalmú feladat mellett. 
Ebből következik, hogy nem 
adnak lehetőséget az utazósze
mélyzet műszakpótlék-elszá
molásának megváltoztatására 
sem. 

A bérrendszerre vonatkozó 
javaslatok közül célszerűtlen a 
rangfokozati bér visszaállítása. 
A vasúti munka sajátosságait, 
az előírt képesítések megszer
zését· a vállalati bérrendszer 
kellően ösztönzi. A bérezésben 
meglevő feszültségek nem el
sősorban az alapbérrendszer
ből erednek, hanem a cikkben 
jelzett bérelemek felfutásából. 

A bérezéssel kapcsolatos ér
tékelést azzal szeretnénk le
zárni, hogy a bérrendszer gya
korlati alkalmazásának, to
vábbá a munkabér többi ele
me funkcionálásának széles 
körű, folyamatos vizsgálatára 
állandóan szü:kség van. Ezért 
minden olyan javaslatot öröm
mel fogadunk, mely a haté
kony, eredmén)res munkavég
zés ösztönzését segíti elő. 

Zsadányi Péter 

A BÚCSÚZÓ VISSZATEKINT 
Legénykorában falusi vagy 

tanyasi tanító szeretett volna 
lenni. úgy érezte, minden ké
pessége adott ahhoz, hogy okos 
szóval, jó példával formálja a 
felnövekvő nemzedéket. 

- Kár, hogy nem sikerült -
sóhajt a most, hatvanhárom 
évesen nyugdíjba vonult Baki 
Miklós, a MA V Egészségügyi 
Ellátási Főnökség volt vezető
je, majd hozzáteszi: - Azért 
egyáltalán nem vagyok elége
detlen a sorsommal. 

Meg is indokolja kijelenté
sét: 

- Sok gonddal, nehézséggel 
kellett életemben szembenéz
ni, és sikeresen jutottunk ki a 
küzdelmekből ... 

Erős akarattal 
A mondat második részében 

használt többes szám elárulja 
közösségi érzését, alapvető 
természetét, ami elsősorban 
talán onnan ered, hogy 16 

gyermekes családban nőtt fel, 
a Fejér megyei Ráckeresztú
ron. Édesanyját négyéves ko
rában elvesztette, s már csak 
ezért sem nehéz elképzelni, 
mennyi akarat, elszántság kel
lett a felszabadulás előtt a 
Bólyai-főreálgimnázium elvég
zéséhez, az érettségi bizonyít
vány megszerzéséhez. Aztán 
jött a háború, a katonaság, ha-

difogság az amerikaiaknál, és 
egy időben a bizalmatlanság, 
amelyet a zászlósi rang ténye 
táplált. Kétség ugyan nem fért 
a tisztességéhez, ezért 1952-ben 
az azonos értékű „ tartalékos 
hadnagy" címet írták be a ka
tonakönyvébe. ő azonban arra 
is igazán büszke volt, hogy ak
kor már egy éve hivatásos gép
kocsivezetőként dolgozott a 
MA V Autófuvarozási Főnök
ségen. 

- Később ott választottak 
meg munkatársaim szakszer
vezeti titkárrá. Hét éven át te
vékenykedtem függetlenített 
funkcióban. Ezt követően az 
Építési Géptelep Főnökség 
Verseny utcai kirendeltségé
nek a vezetését bízták rám -
emlékezik. 

Nem mondja, de életrajzi 
adataiból látható, hogy már 
abban az időszakban is több
ször kitüntették. 1968-ban 
kapta meg a SZOT-elnökség 
által adományozott Szakszer
vezeti Munkáért kitüntető jel
vény ezüst fokozatát. 

- A MÁV Egészségügyi El
látási Főnökséghez 1974-ben 
kerültem - jegyzi meg. -
Előbb itt ügyintéző, aztán szál
lítási csoportvezető, végül a 
főnökség vezetője lettem. 
A nyugdíjkorhatár elérése 
után még három évig marad
tam ezen a poszton. úgy ér-

zem, megtettem, amit felette
seim és munkatársaim elvár
hattak tőlem. Legyen bizony
ság rá az 1980-ban átvett Ve
zérigazgatói dicséret ... 

Őrségváltás után, 
Utóda, Rékasi István is csak 

az elismerés hangján szól Baki 
Miklórsól, aki most is kész se
gíteni, ha szükség van rá. Min
denesetre követendő példa: ki
kérni az emberek véleményét 
egy-egy vezetői döntés előtt. 

- Én is vallom - mondja 
Rékasi István, -, hogy csak a 
közösséggel együtt lehet ered
ményeket elemi, feladatokat 
megoldani, tervet teljesíteni. 

A főnökség 69 tagú kollek
tívája évente 100 milliós for
galmat bonyolít le. A kívülálló 
nem tudja megítélni, hogy ez 
sok-e vagy kevés, de Baki 
Miklós magyarázata egyszerű
síti a számadatot: 

- Az itt dolgozó emberek 
munkája alapvetően megha
tározza a vasút kötelékében 
dolgozók egészségügyi ellátasá
nak és gyógyításának színvo
nalát. Időben és gyorsan kell 
a központi beszerzési rendszer
ben forgalmazott orvosi eszkö
zöket, gyógyászati anyagokat, 
műszereket stb. kezelni, szálli
tani, rendelni, nyilvántartani. 
Szinte valamennyi vasútegész-

Mit kelf tudni 

a levonásos lakbérfizetés új szabályairól? 
Mint ismeretes, a vállalati 

bérlakások és munkaköri szol
gálati lakások azon bérlői vagy 
jogcím nélküli használói, akik 
illetményüket a MA V-tól, il
letve nyugellátásukat a MA V 
Nyugdíj Hivatal útján kapják, 
lakbérüket (lakáshasználati dí
jukat) úgy is fizethetik. hogy 
azt munkabérükből, illetve 
nyugellátásukból levonják és 
átutalják. 

A lakásügyi jogszabályok 
változásai, az ezzel kapcsola
tos MA V-utasítások korszerű
sítése szükségessé tették a le
vonásos lakbér- (lakáshaszná
lati díj) fizetés rendjének pon
tosítását is. A MA V Lakás
ügyi Utasítás azzal kapcsolatos 
módosítását a MÁV Értesítője 
1983. évi 23. számában jelent 
meg. 

A jövőben a lakbér- (lakás
használati díj) fizetésre kötele
zett szerződésben bízza meg a 
Magyar Államvasutakat, hogy 
járandóságából (fizetés, táp
pénz, nyugellátás) vonja le és 
utalja át az illetékes lakbér
nyilvántartó szervnek a lak
bért. A megbízási szerződés 
(kötelező ) mintáját a MÁV 
Lakásügyi Utasítás 11. sz. mel
léklete tartalmazza. 

A megbízási szerződést 
,, tényleges" dolgozónalk az il
letményét számfejtő szolgálati 
főnökséggel (pl. körzeti üzem
főnökség, üzem-, számviteli fő-
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VASIJTASOK 
Nász Pál, Török Mihály és 

Sándor János ·nyugdíjasként 
ismerkedett meg a fafaragás 
művészetével. Szajoli ottho
nukban szebbnél szebb nép
művészeti tárgyakat készítet
tek már. Godó Józsefné vas
utas feleség pedig népi hím
zéseivel vált ismertté. 

A vasutas nyugdíjasok fa
ragásaiból és népi hímzéseiből 
július 6-20-ig Horváth István, 
a szolnoki nyugdíjas szakszer
vezeti csoport elnöke kiállí
tást rendezett. A kiállításnak 
nagy sikere volt Szolnokon. 

ünnepélyes bizonyít-
ványosztás. Hatvanban öt év
vel ezelőtt alakult a vasútfor
galmi szakközépiskola. Az idén 
21 fiatalnak adták át ünnepé
lyesen a bizonyítványt. A fia
talok többsége a hatvani és a 
füzesabonyi körzeti üzemfő
nökségen helyezkedik el for
galmi és kereskedelmi munka
körben. A bizonyítvány átvé
tele után a legjobb három ta
nuló pénzjutalmat kapott. 

-

' 

ségügyi intézménnyel kapcso
latban állunk . .. 

Csakugyan szép, felelősség
teljes feladat volt ez mindig. 
Ha Baki Miklósnak csupán az 
volna az egyetlen érdeme, hogy 
kezdettől fogva részt vett a fő
nökség munkájában, már ak
kor se kellene elégedetlenked
nie sorsa, pályája ilyetén ala
kulása miatt. 

Tanácstagként 
Pedagógus ugyan nem lett, 

mint ifjúkorában álmodta, de 
eredményes életutat járt be. 
S ez az út még nem zárult le 
a nyugdíjazással. Lakóhelyén. 
a fővárosi XI. kerületben -
ahol 1969-ben tanácstaggá vá
lasztották -, most is meglevő 
ambíciójával még sokat kíván 
tenni az ott lakó emberekért. 

Buzgó Ferenc 

nökség stb.), míg a nyugellá
tásban részesülőnek a MA V 
Nyugdíj Hivatallal (Budapest 
VI., Népköztársaság útja 66.), 
levélcím: Budapest, PF. 20. 
1378 kell megkötnie. 

A megbízottnak (bérelszá
moló, Nyugdíj Hivatal ügyin
tézője) nincs lehetősége, hogy 
az összeg helyességét ellen
őrizze. Ezért az áutalandó ösz
szeg helyes és pontos megjelö
léséért kizárólag a megbízó fe
lelős, mely egyúttal azt is je
lenti, hogy ha a helytelenül 
feltüntetett összeg alacso
nyabb, mint a lakbér, akkor a 
levonás és átutalás ellenére 
úgy kell tekinteni, mintha a 
megbízó egyáltalán nem tenne 
eleget lakbérfizetési kötelezett
ségének. Ezért célszerű, ha a 
megbízási szerződés 1. pontját 
a megbízó a jogerős Lakbér
közlési lap B) rész 17. e. pontja 
alapján tölti ki. 

A megbízási szerződés alap
ján a MA V vállalja, hogy a 
megjelölt összeget levonja a 
munkabérből vagy - ameny
nyiben a tényleges dolgozó ezt 
nem zárja ki - a táppénzből, 
illetőleg a nyugellátásból és 
átutalja a számviteli szervnek. 
Vállalja továbbá a MÁV - ez 
az új -, hogyha a megjelölt 
összeg levonásához elegendő 
fedezet nem áll rendelkezésre, 
soron kívül és úgy értesíti a 
megbízót. hogy az - a tárgyhó 
15-ig beérkezőleg - eleget 

Kiváló szakember 

tudjon tenni lakbérfizetési kö
telezettségének készpénzfize
téssel, OTP-átutalással vagy 
postautalvánnyal. 

A megbízási szerződést 2 pél
dányban, jól olvashatóan kell 
kitölteni és aláírni. A szerző
dés-nyomtatványt a tényleges 
dolgozó a szolgálati főnökség
től, illetve a számviteli főnök
ségtől, a nyugellátásban része
sülő a MÁV Nyugdíj Hivatal
tól kérheti. A megbízási szer
ződés létrejöttének leggyor
sabb módja, hogy a ténylegtts 
dolgozó, illetve a nyugellátás
ban részesülő két példányban 
kitölti és ajánlott levélben el
küldi a számfejtő, illetve 
nyugellátást folyósító szerv
hez, ahol előjegyzik, aláírják, 
lepecsételik és az egyik pél
dányt visszaküldik. 

A korábbi hozzájárulásos és 
az új szerződéses rendszer vál
tása, az átmenet, természete
sen türelmi idővel történik. 
Ennek megfelelően 1983 szep
temberéig a két forma párhu
zamosan él. az 1983 októberi 
lakbér azonban már csak an
nál kerül levonásra, aki érvé
nyes, új megbízási szerződést 
kötött. Ehhez pedig az szüksé
ges, hogy a nyugellátott 1983. 
augusztus 15-ig, a tényleges 
dolgozó pedig 1983. szeptem
ber 15-ig legkésőbb nyújtsa be 
a megbízási szerződést. 

Dr. Bábiczky László 

A vU/anyszerelők briglidvezetője 
Nedvig Tivadart, a zala

egerszegi körzeti üzemfő
nökség villamos csoportve
zetőjét a vasutas szocialis
ta brigádvezetők országos 
tanácskozásán Kiváló Dol
gozó kitüntetésben részesí
tették. Negyedik ilyen ki
tüntetését a brigádmozga
lomban végzett eredményes 
munkájáért kapta a kiváló 
szakember, az üzemfőnök
ség Dózsa György szocia
lista brigádjának a vezető
je. 

Munkahelyén, a zalaeger
szegi villamos műhelyben 
beszélgettünk vele. 

- Mikor alakult a bri
gád? 

- 1964-ben alakítottuk. 
Kilencen vagyunk villany
szerelők. Területünk a za
lai megyeszékhelytől Nagy
kanizsáig, Rédicsig, Zala
lövőig és Zalaszentgrótig 
terjed. A villanyszerelés 
mellett minden olyan mun
kát elvégzünk, ami ehhez 
kapcsolódik. 

A Dózsa György szocia
lista brigád 9 alkalommal 
kapta meg a szocialista cí
met, négyszer részesült 
bronz és ezüst fokozatú 
elismerésben. 

- Legfőbb feladatunk a 
gazdasági munka segítése 
- folytatja Nedvig Tiva
dar. - Pár órás, főként 
munkaidőn túli munkán
kért nem kérünk különdí
jazást. A túlórapapír he
lyett a brigádnaplónk a bi
zonylat. Több brigádtagunk 
bejáró. A munkaidő után 
a vonatindulásig itt dol
goznak a műhelyben egy
egy külön feladaton, amiért 
nem kérünk ellenszolgálta
tást. Részt vettünk az állo
más térvilágításának a ki
alakítási munkájában 
társadalmi munkában is. 
Egy villanyszerelő renge
teg anyagot meg tud spó
rolni figyelmesebb munká
jával. A takarékosság is 
szerepel célkitűzéseink kö
zött. 

- És az óvoda patroná
lása? 

- Hát igen - mosolyo
dik el, majd így folytatja: 

a ma 23 éves fiam is 
ide, az állomáshoz közeli 
Radnóti óvodába járt. An
nak idején megkértek ap
róbb-cseprőbb javítások el
végzésére. Később vittem a 
brigádtársaimat is. Az ösz
szes javítási, karbantartá
si feladatok mellett mi vé
gezzük a parkosítást is. így 
értük el, hogy ebben a 
gyermekintézményben a 
bejutás szempontjából elő
nyös helyzetük van a vas
utasok gyerekeinek. 

Három, Erkel Színházba 
szóló vasutas operabérletük 
van évek óta. Több eset
ben egymás között sorsol
ják a bérleteket az érdek
lődés miatt. A brigádvezető 
20 évig tagja volt az állo
mási szakszervezeti bizott
ság kulturális és sportbi
zottságának. Ezzel széles 
körű ismeretségre tett szert 
az országban a vasutasok 
között. Ezt különböző ki
rándulásaik szervezésekor 
hasznosítják. Más bdgádok 
képviselőivel együtt a nyá
ron 23-an Szegedre men
nek kirándulni. 

Nedvig Tivadar egyike 
volt azoknak a brigádveze
tőknek, akik az országos 
tanácskozáson képviselték 
a vasutas brigádokat. 

Sz. Jakab István 

BARÁTI EGYiÍTTMVKÖDÉS 
A Keleti csomópont és Moszkva kijevi pályaudvar dolgo

zói 1974-ben kötöttek szocialista együttműködési szerződést. 
E :kapcsolat eredményeként lényegesen javult a kocsik műsza
ki állapota. Kilenc év alatt egyetlen vagont sem kellett kiso
rozni sem a magyar, sem a szovjet vasutasok hibájából. 

A közelmúltban Lázár Józsefnek, a Keleti MSZBT tag
csoportjának vezetésével nyolctagú ·vasutas delegáció utazott 
Moszkvába, hogy ismét felújítsák a szocialista együttműködé
si szerződést. 
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Változatos témák, színvonalas alkotások AZ IDÉN NEGYEDSZER 

Bereczki Loránd, a Nemzeti Galéria főigazgatója 
nyitotta meg a. 33. vasutas képzőművészeti kiállítást Dunakeszin találkoztak 

a vasutas fuvószenekarok 

Esztendőről esztendőre 
örömmel várt esemény a vas
utasnap, hiszen a hétköznapok 
egyhangúságába, megszokott
ságába nemcsak mást, nem
csak üde színt hoz, hanem a 
változatos ünnepi programo
kon keresztül, - közvetve -
eredményeinket is tükrözteti. 
Jólesik egy szusszanásnyi idő
re megállni, feltöltődni, rácso
dálkozni munkatársaink al
kotó fantáziájára, a szépségre 
ami kezük nyomán kibontako
zik. Mindennek talán legszebb 
megnyilvánulása időről időre 
a vasutas képzőművészek or
szágos kiállítása, amely egy
ben a vasutasnapi ünnepség
sorozatot is megnyitja. Az idén 
33. alkalommal került sor erre. 

A kiállítást ezúttal is a fő
város szívében, a Vasutasok 
Szakszervezetének Központi 
Képzőművészeti Köre otthoná
ban, a Népszínház utca 29-ben 
rendezték meg. A megnyitó 
napján, július 6-án ünnepi 
transzparens fogadta a látoga
tókat, a kiállítókat, a vendége
ket, akik között ott volt Ko
szorús Ferenc főtitkár és Szűcs 
Zoltán, a MA V vezérigazga
tója is. 

Bojtor Imre, a népszerű ma
gyarnóta énekes, a vasutas
szakszervezet zeneiskolájának 
igazgatója köszöntötte az egy
begyűlteket, s tájékoztatta 
őket a kiállítás előzményeiről 
Mint elmondotta, az idei kiál
lítást megelőző pályázati felhí
vásra kettő híján százan je
lentkeztek 421 alkotással. 
A beérkezett pályaműveket 
5 tagú, hivatásos művészekből 
álló zsüri bírálta el. Érdemes 
megjegyezni egybehangzó vé
leményüket: alig akadt olyan 
alkotó, akinek el kellett utasí
tani a munkáját; magas szín
vonal, változatos téma és ere-

. deti megoldás jellemzi a kiál
lított műveket, amelyek nem
csak az alkotókat, hanem a 
képzőművész tanárokat is di
cséri. 

Bereczki Loránd, a Magyar 
Nemzeti Galéria főigazgatója 
is hangsúlyozta ezt megnyitó
jában. Elöljáróban utalt arra, 
hogy a korábbi kiállításokhoz 
képest határozott és egyértel
mű a fejlődés, ami elsősorban 
az alkotásokból sugárzó mű
veszi felszabadultságban, 
örömben nyilvánul meg. Bát-

Kőszegen és Sopronban 

• 

l 
• 

A hagyományok szerint -
mint az közismert - szakszer
vezetünk eddig kétévenként 
rendezte meg a vasutas fuvós-

f zenekarok országos találkozó
ját. A sorozat 1976-ban Duna
keszin kezdődött, majd két al
kalommal Tapolca adott ott-
hont e rangos zenei találkozó
nak. A IV. országos vasutas 
fúvószenekari találkozó szín-
helye ismét Dunakeszi volt. 

A város, a járműjavító üzem 
és a József Attila Művelődési 
Központ vezetősége örömmel 
fogadta a felkérést a találkozó 
megrendezésére. Több szín
nyomásos, ízléses kivitelű -
szakszervezetünk emblémájá
val díszített - .meghívó adta 
hírül a kétnapos rendezvény 
gazdag programját. 

A megnyitó ünnepélyes pillanatai 

A találkozó július 2-án, a 
Dunakeszi új városrészében 
épült 4-es számú Általános Is
kola előtti téren tartott meg
nyitó ünnepséggel kezdődött. 
A hét fúvószenekar közel 300 
tagját és a nagyszámú közön
séget Szemők Béla, a Vasuta
sok Szakszervezete központi 
vezetőségének titkára üdvö
zölte. Az ünnepségen részt vett 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára is. 

Neked melyik tetszik? 

rabb a kísérletező kedv, több
féle anyagba „leheltek lelket" 
a pályázók, s több a karakte
res, egyéni látásmód ihlette al
kotás. Külön elismerésre mél
tó a feldolgozott, megjelenített 
témák sokszínűsége. Mindez 
támpontot és inspirációt adhat 
a leendő művészeknek, és fel
töltheti a már elismerteket is. 
Ezzel, a körön túlmutató ha
tással válhat az országos vas
utas képzőművészet rangos 
eseményévé. A főigazgató vé
gezetül köszönetet mondott 
mindazoknak, akik segítették, 
támogatták ennek a kiállítás
nak a létrejöttét, s külön is 
elismerően szólt a képzőmű
vész tanárok áldozatos mun
kájáról. 

A kiállítást, az egyes alkotá
sokat szemlélve az jut az em
ber eszébe, hogy semmiképpen 
sem vállalta volna a zsüritag 
szerepét, mert oly változatos az 
anyag, a téma, olyannyira 
meggyőző a látvány. A tárlat
néző előbb-utóbb ráeszmél: a 
szürke mindennapok színesek, 
ha van szemünk hozzá, az élet 
megannyi rejtelemmel, megol
dásra váró :feladattal teli, csak 
föl keU ismernünk azokat, 
szépség és értelem a hétköz
napok ajándéka, ha érzéke
nyek vagyunk rá. Picasso sza
vai jutnak az eszembe: ,,A mű
vészet szemfényvesztés, amely 
testközelbe hozza az igazsá-

(Laczkó Ildikó felvételei) 

got." Az első látogatók arcát 
fürkészve, talán hasonló érzé
sek, gondolatoK futhattak ke
resztül mások fejében is. Nem 
csoda hát, nogy nagy izgalom 
lett úrrá mindenkin, amiikor 
elérkeztek a pályadíjak átadá
sának percei, miközben Koszo

rús Ferenc, a vasutas-szaik.szer
vezet főtitkára a legjobbaknak 
kijáró pályadíjakat és jutal
makat átnyújtotta. 

Szobrászat: Csorba Katalin, 
legjobb emberábrázolás; Czi
nege István, legjobb emberáb
rázolás II., Ziman Lajos a leg
jobb munkaábrázolás, Pallag 
Józsefné, összmunkásságáért, 
Kocsis Miklós, összmunkássá
gáért. 

Festészet: Fábián Sándor, 
legjobb munkaábrázolás, Csül
lög Júlia, legjobb emberábrá
zolás, Barkóczi József, legjobb 
emberábrázolás II., Prax Ag
nes, legjobb táj I., Jobba Éva, 
legjobb táj II. 

Oklevél elismerésben része
sültek: Szikszai György, Szabó 
Magda, Pálfy József, Komorcz
ki Tamás, Bottyán János, Far
kas Antal, Morva Andrea, 
Klincsek János, Szabó László, 
Gomola József. 

Hárman kapták meg a vas
utas-szakszervezet különdíját: 
Szommer József szobrászat, 
Gomola József festészet, és 
Telkes Tamás grafika. 

Gyarmati Szabó tva 

A megnyitó után, az iskola 
előtt levő szökőkút körül el
helyezkedő zenekarok 15-15 
perces műsort adtak. Elsőként 
a házigazda, Dunakeszi József 
Attila Művelődési Központ fú
vószenekara adta elő műsorát, 
Gergely Gyula karnagy veze
tésével. Sikert aratott a he
gyeshalmi Művelődési Ház fú
vószenekara is. Sok tapssal ju
talmazta a hallgatóság a Kis
kunhalasi Művelődési Ház fú
vószenekarát, Katancstcs Gyu
la vezényletével, a Kálmán 

EREDlvfÉNYES VOLT 
A PÁLYÁZAT 

Fotókitillítt9 

Székeslehérvtiro11 
A vasutasok szakszervezete 

az idei vasutasnap tiszteletére 
immár harmadszor hirdetett 
fotópályázatot. A pályázatra 
56 alkotó 360 képet küldött, 
amelyből a zsüri kilencvenet 
javasolt kiállításra. A pályázat 
célja a fotóművészet eszközei
vel bemutatni a vasutasok élet
és munkakörülményeit, a vál
tozó világunk emberét, kap
csolatait. 

A székesfehérvári Vörös
marty Művelődési Házban 
rendezett kiállítás megnyitá
sán Kereszturi Ferenc, a vas
utas-szakszervezet elnökségé
nek tagja méltatta az amatőr
mozgalom szerepét, az egyént 
és a közösséget egyaránt for
máló művészet hatását. 

A zsüri 12 szerző 15 alkotá
sát díjazta. Vasutas témakör
ben fődíjat kapott Varga Imre 
négy portréja. A legjobb vas
utas fotószakkör díjat a szé
kesfehérvári vasutas művelő
dési ház fotószakköre kapta. 

A kiállítás anyagát az ország 
valamennyi vasutas művelő
dési házában megtekinthetik 
majd az érdeklődők. 

Lobogós Judit 

Kiállítások Celldömölkön 
Vasúti magasépítési napok 

A Nyugat-Dunántúlon az idei 
vasutasnap egyik legfontosabb 
eseménye Celldömölkön, a Ke
menesaljai Művelődési Köz
pontJban megnyitott kiállitás 
volt. Július 7-én Kapronczai 
János vasútigazgató nyitotta 
meg A múlt mozdonyai című 
bemutatót. Az eseményen ott 
volt Hajas Endre, a szombat
helyi területi szakszervezeti 
bizottság titkára, valamint 
Kálmán Jenő, az MSZMP 
Celldömölk városi bizottságá
nak első titkára és Tóth Jó
zsef tanácselnök. 

tatójárművek 110 éve nőttek 
össze a va.sutastelepülésse1, 
Celldömölkkel. Több egyedi 
mozdonyalkatrész is kiállítás
ra került. 

Június 16-án és 17-én Kősze
gen és Sopronban megrendez
ték a XII. vasúti magasépítési 
napokat. A Közlekedéstudo
mányi Egyesület szombathelyi, 
soproni területi szervezete és a 
vasúti magasépítési szakosz
tály tanácskozásán mintegy 
180 építési, műszaki szakem
ber vett részt az országból. 

Az első napon a szombathe
lyi vasútigazgatóság épület
fenntartási és a celldömölki 
építési főnökség tevékenységé
vel ismerkedtek a hallgatók. 
Több helyi témájú előadásra 
is sor került, többek között a 
szombathelyi vontatási telep 
rekonstrukciójáról és a vasi 
megyeszékhely rendezési ter
vének közlekedési összefüggé
seiről. Szó volt az energiataka
rékos fűtési rendszerekről is. 

Június 17-én Sopronban, a 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vas
útigazgatóság építészeti mun
káiba kaptak betekintést a ta
nácskozás résztvevői. Majd a 
soproni GySEV állomás felvé
teli épülete tervezésének és ki
vitelezésének az irányelveit is
mertették. Számos helyi építé
szeti és kulturális létesítmény 
meglátogatása is szerepelt a 
programban. 

A tanécskozás első napját 
Kapronczai János, a szombat
helyi vasútigazgatóság vezető
je, a másodikat Megyik Fe
renc, GySEV-igazgató nyitotta 
meg. A XII. vasúti magasépí
tési napokon részt vett Soly
mos János, az MTESZ főtit
kárhelyettese. 

Sz. Jakab 

A műszaki szempontból ki
fogástalan, az idővel együtt
haladó, magyarázó szöveggel, 
fotókkal és illusztrációkkal el
látott tablókon 24-féle moz
donytípussal ismerkedhetnek 
meg a látogatók. Ezek a von-

Az anyagot több éves gyűj
tés, válogatás után Fehér Ta
más műszaki üzemfőnök-he
lyettes irányításával tette köz
kinccse a vontatási üzemegy
ség kollektívája. 

Előtte két nappal a szocia
lis épületben a helyi vasutasok 
által készített tájjelegű hím
zések és fafaragások kiállítá
sát nyitották meg. A klubhe
lyiségben 50-60 hímzés és kö
zel 20 faragás kapott helyet. A 
bemutatót a Béke és Barátság 
szocialista brigád tagjai, több 
állomási nődolgozó lelkes 
munkája segítségével hozta 
létre. 

(Jakab) 

Koszorúznak a zenekarok képviselői 

Imre: Ördöglovas c. operett
jéből bemutatott palotásért. 

Külön zenei csemegét jelen
tett a közönség számára a bé
késcsabai zenekar előadásában 
elhangzott Marricone: Volt 
egyszer egy vadnyugat c. film
zenéje. Dirigálta ötvös Nándor 
karmester. Illett a találkozó 
műsorába a szegedi együttes 
által előadott Verdi: NabL?Cco 
nyitánya, amelyet Marosvári 
Attila karmester vezényelt. 

Lenyűgöző hatást váltott ki 
a bemutató hangverseny záró 
eseménye, amikor Heiner Ká
roly karmester intésére a részt 
vevő zenekarok együttes elő
adásában felhangzott Kodály 
Zoltán: Háry János c. daljáté
kából az Intermezzo. A közel 
300 főből álló zenekar tagjai 
nagy örömmel fogadták a 
szűnni nem akaró tapsot. 

Az első nap a művelődési 
központ színháztermében tar-

ALKOTÓ IFJÚSÁG 

tott jó hangulatú baráti talál
kozóval ért véget. 

Másnap, július 3-án, vasár
nap délelőtt a zenekarok a vá
ros hét pontján tartott térzené
vel köszöntötték Dunakeszi la
kosságát. Ezt követően vette 
kezdetét a nagyszabású fel vo
nulás. A zenekarok egymást 
követve, pattogós indulókat 
játszva, zeneszóval vonultak 
fel a Lenin-szoborhoz a járó
kelők és a környező házak 
teraszán levő lakók tapsának 
kíséretében. A Himnusz el
hangzása után a találkozó 
résztvevői nevében koszorút 
helyeztek el a szobor talapza
tán. 

Az ünnepség és ezzel együtt 
a kétnapos találkozó az Inter
nacionálé hangjaival és a ze
nekarok elvonulásával ért vé
get. 

Szőnyi Lajos 

Kiállítás a Déli pályaudvaron 
A MAV Vezérigazgatóság 

az idén is a vasutasnap al
kalmából rendezte meg a 
vasutas fiatalok országos Al
kotó Ifjúság kiállítását. A 
pályázatra beküldött alkotá
sok bemutatására ezúttal is 
a Déli pályaudvar üvegcsar
nok,ában került sor. 

Dr. Kuru.csai László, a 
munkaügy és szociálpolitikai 
szakosztály helyettes vezetője 
megnyitó beszédében hangsú
lyozta," hogy a pályázatra be
nyújtott alkotások kbzótt szá
mos újítás, szakdolgozat, 
FMKT-pályamunka találha
tó. Különösen ki kell emelni 
a műszaki berendezé�k, ké
sizülékek, műszerek szakmai 
színvonalát. Ezen belül első
sor,ban a vontatási szakszol
gálat, valamint a biztosítóbe
rendezési és automatizálási 
szakterület fiataljainak ad<ti
vitását. 

Figyelemre méltó az is, hogy 
a 45 értékelt szakdolgozat -kö-

zött mintegy 30 százatlékot 
tesz ki az energiatakarékos
sággal és a gazdáLkodáss.al 
fogLalkoo.ó pályamunka. 

Olyan a.il'kotás is szerepel a 
pályázaton, mely importk.ímé
lő hatása miatt, az új tehcno
lógiák eLter.iesztése reven 
hívja fe>l magára a figyelmet. 

A szakosztályve2'Jető-helyet
tes beszéde végén a MA V 

Vezérigazgatóság és a Vas
utasok Szakszervezete nevé
ben minden alkotónak meg
köSIZÖnte fáradozását, majd 
felkérte Gulyás János vezér
igazgató-helyettest a pályadí
jak átadására. A gyakorl.ati és 
a szakdolgozat kategóriában 
1000-4000 forintig díjazták a 
legjobb alkotásokat, míg a 
hobby kategóriában 500 fo
rinttal jutaLmazták a kiemel
kedő munkákat. 

Az ünnepé1yes megnyitó 
után a részvevők megtekin
tették a kiállítást. 

(Laczkó Ildikó felv.) 

FINN FÚVÓSZENEKAR SZEGEDEN 

Sz.eged testvérvárosából, a finnországi Turkuból énke7.ett. 
fúvószenekart baráti találkozón fogadta a szegedi vasutas-zene
kar. A vasutas. művelődési házban június 22--én tartott talál
kozón a két zenekar egy-egy órás bemutatkozó hangversenyt 
is adott. A nagyszámú hallgatóság lelkes taps.c;.ail kÖ67.Önte meg 
a két együttes színvonalas mllsorát. 
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Sporldélulán 

Fapol�án 

A tapolcai körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga a 33. vasutasnap tiszteletére 
sportdélutánt rendezett. A ren
dezvény kiemelkedő eseménye 
az öt csapat között megszerve
zett kispályás labdarúgótorna 
és a sakkbajnokság volt. A 
labdarúgótornát és az ezzel já
ró értékes üzemfőnökségi ván
dorkupát a biztosítóberendezé
si fenntartási üzem csapata 
nyerte a forgalom előtt. A har
madik hely a tavalyi győztes 
vontatás csapatának jutott. 

A sakkbajnokságot a forga
lom csapata nyerte. Egyéni 
győztese pedig Simon József 

lett a forgalom csapatából. 

Nöi kispályás 

labdarúgólorna 

A 33. vasutasnap alkalmá
ból, június 29-én a Központ,i 
Hivatalok és Intézmények 
Szakszervezeti Bizottsága, a 
BVSC sporttelepen női kispá
lyás labdarúgótornát rende
zett. Az első ízben kiírt tor
nán a MA V Számítástechni
kai üzem, a MAV Jegynyom
da és a MAV Tervező Intézet 
csapatai vettek részt. 

A hangulatos sportdélután 
ünnepélyes eredményhirde
téssel fejeződött be. Az első 
helyet a MAV Jegynyomda 
csapata szerezte meg. 

Szombathely, Pécs 

MAGYAR VAS UTAS 

KÉT USIC-VERSENY MERLEGE 

ó1 úszóválogafoffunk harmadik, 
férfi feniszezőink hatodik helyezése 

A nemzetközi vasutas sport- nyerték, 123 ponttal. 2. Szov
élet két rangos eseményére jetunió 101, 3. Magyarország 71, 
került sor a közelmúltban a 4. Bulgária 51, 5. Franciaor
jugoszláviai Novi-Sadon, illet- szág 33, 6. Jugoszlávia 10, 7. 
ve a lengyelországi Bielsko- Csehszlovákia 10, 8. Hollan-
Bialán. dia 5 és 9. az NSZK 3 ponttal. 

A Nemzetközi Vasutas Sport- A magyar csapat harmadik 
szövetség (USIC) szervezésé- helyezését az átlagos jó telje
ben Novi-Sadon nyolcadik al- sítménynek, de főleg a dobo
kalommal találkoztak a leg- gós helyezéseknek köszönheti. 
jobb vasutas úszónők, míg A 200 m gyorsúszásban Kovács 
Bielsko-Biala a férfi tenisze- Rita 5., Knipfer Judit 6. helye
zőknek adott otthont, immá- zett lett. 
ron a XII. bajnokság kereté- A 200 m mellúszásban Gál 
ben. Katalin bronzérmes, Kindl 

Novi-Sadon, a Vojvodina Gabriella 7. lett. 
uszodájában a részt vevő ki- A 100 m mellúszásban Kindl 
lenc ország zászlajának ünne- GabrieUa ezüstérmet, Gál Ka
pélyes felvonása után Ottó Kő- talin az 5. helyet szerez.te meg. 
del, az USIC elnöksége nevé- A 100 m pillangóban Mik
ben köszöntötte a rendezőket lósfalvi tva aranyérmes és ez
és a megjelent csapatokat. zel megvédte négy évvel ez-

A megnyitó után az előző előtti bajnokságát. 
napon megtartott sorsolás sze- A 100 m hátúszásban Palicz 
rint az időelöfutamokra ke- Anita 5., Szöllősi Gabriella 
rült sor. A kevés induló miatt 6. lett. 
még aznap délutánra a döntő- 400 m vegyes úszásban Pap 
ket is előrehozták, ezért a Iá- Ágnes 4., Kovács Rita 7., a 
nyaknak csak annyit kellett 4X100 m gyorsváltóban és a 
úszniuk, hogy a döI1tőbe be- 4X100 m vegyes váltóban a 
kerüljenek. Ez a terv a 100 m harmadik helyet szerezték 
gyorsúszás kivételével vala- meg lányaink. 
mennyi számban sikerült is. A lengyelországi férfi tenisz-

A délutáni döntőkben aztán bajnokságon már sokkal népe
már izgalmas, jó versenyeket sebb mezőnyt köszönthetett 
láthatott a szépszámú közön- dr. Alfred Hoppi, az USIC el
ség. Nagy örömünkre a Szov- · nökségének a képviselője. Ti
jetunió és az NDK vetélkedé- zenhat ország küldte el csa
sébe csak a magyar lányok patait erre a versenyre, amely 
tudtak időnként beleszólni. azt bizonyítja, hogy nemcsak 

A versenyt végeredményben Magyarországon, hanem egész 
a Német Demokratikus Köz- Európában egyre népszerűbb a 
társaság lányai nagy fölénnyel .tenisz.s.port. 

Tenisz 

Csapatunk - Sárréti, Pa
pics, Mészáros, Zaránd össze
állításban - jó rajtot véve 3 :2 
arányban bizonyult jobbnak 
a franciákkal, majd a követ
kező fordulóban ugyanilyen 
arányban alulmaradt a cseh
szlovákokkal szemben. A ve
reség jót tett, mert ezután 
könnyedén győztek 3 :1 arány
ban a belgák ellen, de ezzel a 
győzelemmel is csak az ötödik 
hely megszerzéséért állhattak 
ki Svájc válogatottja ellen. 
Csapatunk szereplését azon
ban ezúttal még a szerencse 
sem segítette és 3 :1 arányban 
alulmaradtak. !gy meg kellett 
elégedni a 6. hellyel. A csa
patversenyt végül is a Szovjet
unió nyerte a második helye
zett Ausztria és a harmadik 
Románia előtt. 

A csapatversenyek után ke
rült sor az egyéni versenyek
re, amelyben a legtovább Sár
réti György jutott el csapa
tunkból. Sorra verve ellenfelét 
a legjobb nyolc között szeren
csétlenségére azzal a román 
versenyzővel került szembe, 
aki végül az egyéni verseny 
győztese lett. 

Eredmények: 1. Florin Nita 
(Románia), 2. Alekszander Dol
gugalov (Szovjetunió), 3. 
Alekszander Kolaskin (Szov
jetunió), Sárréti György_ egy
egy lengyel, bolgár és román 
versenyző társaságában az 

5-8. helyen végzett. 

Székely György 

Munkahelyi olimpiai döntők Vasutas Kupa és öregfiúk versenye 

Július 2-án, két helyszínen 
- a Haladás-pá-lyán és ia jár
műjavító művelődési házában 
- kezdődtek a nyugat-dunán
túli vasutasok munkahelyi 
olimpiájának területi döntői. 
Az első helyszínen a labdarú
gást és a tenisllküzdelmeket, a 
másik helyen a többi játékot 
bonyolították le. A résztvevők 
a csomóponti, illetve a körzeti 
üzemfőnökségi versenyek leg
jobbjai közül kerültek ki. 

Eredmények, kispályás lab
darúgás: 1. szombathelyi jár
műjavító, 2. Zalaegerszeg KÜF, 
3. Sopron Vontatás. 

Tenisz egyéni: 1. Leiner Pé-
ter, Szombathely BFF, 2. 
Kaárh Ferenc tszb. 

Sakk egyéni: 1. Spitz Zoltán, 
2. Pálmai Miklós (mindketten 
igazgatóság). 

Asztalitenisz női egyéni: 1. 
Bodorkós Istvánné (járműja
vító), 2. Kövér Hildegárd, 3. 
Kajcsos Edit (mindketten szá
mítástechnika). Férfi, egyéni: 
1. Tihanyi Dezső (számítástech
nika), 2. Péczeli László, 3. Bo
dorkós István (mindketten a 
járműjavító dolgozói). 

Tekecsapat: 1. Zalaegerszeg 
ÉHF, 2. Sopron Vontatás, 3. 
Szombathely TBÉF. Egyéni: 1. 
Balázs Ferenc, 2. Schaffer 
László, 3. Pete Istvá.n (vala
mennyien Zalaegerszeg ÉHF). 

A 33. va.sutasnap keretében 
július 2-án és 3-án - a pécsi 
igazgatóság hét csomópontja 
között - hat sportágban ren
dezték meg a munkahelyi 
olimpia területi döntőjét. 

A kispályás ,l,a,bdairúgást a 
PVSK pályáin, 'az aszta1ite
nis:zt a PVSK sportcsarm.ok
ban, a s,aikkjáték döntőit az 

áirlbmáisi télll1.ácsteremben bo
nyolították ,le. Kispályás lab
darúgásban a következő sor
rend ala'kult ik!i: Pécs, Duna
újvá.ros, Kkiposvár, Gyéké
nyes, Dombóvár, Nagykani
zsa, Bátaszék. 

�taJlitenisz férfi csapat
ban Nagylkani:zJSa, Dombóvár, 
Dlllilaújvá,ros, mig a nőknél 
Pécs, Dombóvár, Bátasú:k a 
sorrend• Férfi egyén:i'ben: 1. 
Tóth György (Na.gykan,izsa), 
2. Kalmá-r Géza (DombóváT), 
3. Lendvai Károly (Dombó
vár). Nfü egyéniben: 1. Szabó 
Istvánné (Dombóvár), 2. 
Schöff erné Zádori Gizella 
�Pécs), 3. Bogolin Csabáné 
(Pécs). 

Sakkozók versenyében bá
tas7.ékú. siker született, a má
sodik helyet Dunaújváros, a 
harmadikat Dombóváa- csapa
ta sz.erezte meg. 

Az 1983. evi munkahelyi 
dlirmpia összesített pontver.5€
nyében 1. Dombóvár, 2. Pécs, 
3. Dunaújváros, 4. Nagykani
zsa, 5. Bátaszék, 6· Kaposvár, 
7. Gyékényes. 

A 99969. számú vonat 

Hogyan lehet ennek a rövid vonatnak ilyen nagy száma? 

Hagyomány már, hogy a 
Vasutas Kupa teniszversenyt, 
a vasutasnap eseményei közé 
iktatják be. !gy történt ez az 
idén is. A vasutas teniszezők 
július 9-én és 10-én Szombat
helyen találkoztak. A külön
böző korcsoportok versenyzői 
a Haladás VSE teniszpályáin 
mérték össze tudásukat. Bár 
több egyesület teniszezői tá
vol maradtak. mégis jó mér
kőzéseket láthattak azok a 
versenyzők és szakemberek. 
akik ott voltak Szombathe� 
lyen. Különösen kiemelkedő
en szerepeltek a BVSC teni
szezői. 

Az összesített pontverseny
ben a BVSC 101 ponttal vég
zett az első helyen. második a 

Nyíregyházi VSSC 40, harma
dik a Szombathelyi Haladás 
VSE 20 ponttal. 

Az idén is sok részvevője 
volt a BVSC rendezésében a 
Tatai úton sorrakerült öreg
fiúk nemzetközi páros tenisz
versenynek. A négy kategó
riában lebonyolított találko-
zókon jobbára ugyanazok 
vívtak érdekes. küzdelmes 
csatát, akik évek óta részve
vői ennek a vasutasnapi ese
ménynek. A 45-54 éves ko
rúaknál a Hidasi-Selmeczy, 
a 55-59 éveseknél a Lénárt 
L .-Lénárt K., a 60-64 éve
seknél a Bánsági-Komar
niczky, míg a 65 év felett a 
Bolgár-Erős páros végzett az 
első helyen. 

Vontatási Kupa labdarúgótorna 
A miskolci vontatási főnök

ség 1974-ben ünnepelte fenn
állásának 100. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a ·KISZ
szervezet vezetősége, a gazda
sági vezetők támogatásával 
nagypályás labdarúgótornát 
írt ki „Vontatási Kupa" elne
vezéssel. A tornán a záhonyi 
vontatás, a Miskolc MÁV üze
mi KISZ�bizottság, a miskolci 
vontatás és a CSD iglói von
tatás csapata vettek részt. A 
tornát azóta a vasutasnapi 
ünnepségsorozat keretében 
bonyolítják le és minden év
ben más csapat tölti be a há
zigazda szerepét. Annyi vál
tozás történt, hogy az iglói 

fűtőház csapatát a debreceni 
vontatás váltotta fel. 

Ez alkalommal Miskolc 
adott otthont a torna lebo
nyolításának és nagyszerű há
zigazdának bizonyult, ugyan
is a részvevő csapatokat a 
mérkőzések lebonyolításán kí
vül egy egri kiránduláson is 
vendégül látta. A tornát és az 
ezzel járó „Vontatási Kupát" 
a házigazda Miskolc nyerte, 
miután a döntőben 2:1 ará
nyú győzelmet ért el a záho
nyi vontatás ellen. A torna 
további sorrendje: harmadik 
a Miskolc MÁV üzemi KISZ
bizottság, negyedik a debre
ceni vontatás. 

Munkaerő-toborzás 

úgy látszik, már megint újfelvételest keres a főnök 
(Fekete Ist�án rajzai) 
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- Nyugdíjas-találkozó. A 
Nyugati körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága nyug
díjas-találkozót rendezett. Sós 
Károly, az üzemfőnökség veze
tője köszöntötte a megjelente
ket, majd beszélt a vasút ered
ményeiről és gondjairól is. 
Utána az ócsai Csipkerózsika 
citerazenekar szórakoztatta a 
vendégeket. 

- Vasutasok ajándéka. A 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség dolgozói a helyi Sü
tőipari Vállalat Nagy László 
szocialista brigádjának felhí
vásához csatlakozva mintegy 
12 ezer forintot utaltak át az 
egészség károsult gyermekek 
nyári táborozásához. 

A lakásépítőkért. A szen
tesi építési főnökség dolgozói 
kommunista műszakot tartot
tak, amelyen 484-en vettek 
részt. A munkálatokért járó 
60 ezer forintból 46 ezer forin
tot a lakásépítési alapra aján
lották fel. 

- Kirándulás. A nagykani
zsai Kodály Zoltán Művelődési 
Ház vasúttörténeti klubja Sop
ronba szervezett kirándulást. 
A GYSEV-igazgatóság épüle
tében megtekintették a 
GYSEV történetét bemutató 
fényképkiállítást, majd Lovas 
Gyula vasúttörténész vasúti 
alka trészgyűj teményét. 

- Teltház akció. A miskolci 
körzeti üzemfőnökség szak-

-------------- szervezeti bizottsága július 

Hangulatos 
iuliális 

A dunakeszi járműjavító 
dolgozói az üzem sportegyesü
letének pályáján ünnepelték a 
33. vasutasnapot, ahol Varga 
Lajos üzemigazgató mondott 
ünnepi beszédet. 

A József Attila Művelődési 
Központban rendezett kultu
rális műsorban fellépett az 
NDK-beli Schwerin város 
Theodor Körner nevét viselő 
vasutas esztrádegyüttese, az 
ugyancsak NDK-beli Bautzen 
pedagógus vegyeskar. A kultu
rális műsor látványos szín
foltja volt a sportis!kolások 
tornabemutatója, majd ezt kö
vetően kezdődtek az üzemi tö
megsportversenyek döntői. 

Az ünnepség különlegessége 
az a kisvonat volt, amely a 
késő esti órákig közlekedett, a 
jelenlevő gyermekek nagy 
örömére. A 130 méteres pályán 
közlekedő szerelvény moz
donyból és négy kocsiból állt, 
amelyeket az üzem szocialista 
brigádjai készítettek társadal
mi munkában a gyermekek
nek ajándékba. 

Ugyancsak a gyerekeknek 
szereztek örömet a rendezők 
szórakoztató mesefilmek vetí
tésével. A felnőttek is benső
séges hangulatban ünnepeltek. 
Volt kerámiavásár, gyönyör
ködhettek a repülőmodell-be
mutatóban, megkóstolhatták a 
,,mesterszakácsok" kitűnő bog
rácsgyulyását. És még sok 
egyéb érdekes látnivalóban, 
programban volt részük az ün
nepelteknek és az ünneplők
nek. 

l-én teltház akciót szervezett a 
miskolci Nemzeti Színházba. 
A vasutasok és családtagjaik 
mintegy nyolcszázan, a Marica 
grófnő revűoperettet tekintet
ték meg. 

- Nyugdíjas-rendezvény. A 
győri csomópont önálló nyug
díjas csoportja július l-én ta
lálkozót rendezett az Arany 
János Művelődési Házban, 
amelyen Barna Ottó, a csoport 
elnöke köszöntötte a megje
lenteket. A találkozó zenés, 
táncos szórakozással ért véget. 

- Kommunista műszak. 
A sátoraljaújhelyi pályafenn
tartási főnökség szocialista 
brigádjai a közelmúltban kom
munista műszakot tartottak, 
amelyen 279-en vettek részt. 
A munkáért járó több mint 
50 ezer forintot a miskolci vér
transzfúziós állomás korszerű
sítésére ajánlották fel. 

- Vasutasnap Lajosházán. 
Gyöngyös állomás dolgozói, a 
hagyományokhoz híven a Mát
rában, a festői környezetben 
levő Lajosházán rendeztek a 
vasutasnapot. A különféle 
sport- és kulturális vetélkedő
kön !kívül szalonna sütés és 
bográcsgulyás főzés is s.zere
pel t a programban. 

- Juniális. Második alkaa 
lommal rendeztek juniálist 
Porva-Cseszneken a veszprémi 
vasutasok. Június 25-én, szom
baton reggel a Veszprémből 
induló vonathoz még két sze
mélykocsit kapcsoltak. Ezek
ben mintegy 130 vasutas és 
hozzátartozója indult a híres 
kirándulóhelyre. A helyszínen 
kirándultak, sportoltak és já
tékos vetélkedőkön vettek 
részt. 

> 

LAKASCSERE 

Elcserélném Acs állomáson levö 
MAV-bérla'kásom - amely nagy 
méretü három szoba, konyha, élés
kamra, előszoba. fürdőszoba, pin
céből áll és egy zárt veteményes
kert tarto1ik hozzá - Budapesthez 
köze,ebb bármely fővonalon. vagy 
Budapesten levő másfél vagy két
szobás lakásra. MAV-dolgozóval. 
Cím: Györgyi Laj06né, Acs 2941 
Vasútállomás fe1vételi épület. 

Elcserélném egy szoba, konyha. 
előszoba, fürdőszoba, WC-s, kertes 
szolgálati lakásomat MA V-dolgozó
val tanácsi főbéneti lakásra. vagy 
telekre, melyen lakható faház. vagy 
épület áll és közművesített. Ér
deklődni személyesen vagy levél
ben: Kisvárdai Tibor, Budapest, 
XI. ker., Albertfalva MAV-ház 
189 a. 

Elcserélném Őrbottyánban levő 62 
négyzetméteres, nagy kertes há
zunkat budapesti MAV-bérlakásra 
megegyezés szerint. Megtekinthe
tő bármik.or. Cím: Süle Ferenc, 
Őrbottyán, József Attila u. 50. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő kétszobás 96 négyzet
méteres. komforto.s MA V-bérlaká
somat 1-2 szobás, komfortos taná
csi vagy öröklakásra. Az Etele tér
nél kétszobás, 51 négyzetméteres, 
félkomfortos. kertes, személyi tu
lajdonú, száraz szuterént is adha
tok. Cím: Budapest, VIII. Kerepesi 
út 5. sz. V. épület. fsz. 4. 

Elcserélném MA V-telepi két szo
ba komfortos, 58 négyzetméteres 
lakásomat. amihez kert is tartozik, 
kisebb lak:�5ra. Erdeklödnl 17-20 
között a 894-985 telefonszámon. 

Elcserélném Füredi úti lakótele
pen levő 46 négyzetméteres, más
fél szoba, összkomfortos tanácsi 
lakásom egy 36 négyzetméter kö
rüli másfél szobás MAV-lakásra -
lehet gondnoki lakás is - és egy 
tanácsi garzonra. Érdeklődni lehet 
8-16 óra közótt a 35-71. 166 mellé
ken Csontosné. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy plusz két félszobás, 
világos konyhás, 67 négyzetméter 
alapterületü plusz nagy erkélyes. 
X. emeleti MA V-bérlakásomat. kb. 
55 négyzetméteres lakásra. ltrdek
lődni a 143-510 telefonszámon. 

Elcserélném Gyár, Kun Béla la
kótelepen levő két plusz fél szobás, 
telef0'!1os szövetkezeti lakásomat 
budapesti hasonlóra, vagy MAV
bérla•kásra, OTP-kiegyenlítéssel. 
Cím: özv. Filakovszky Andrásné, 
9024, Győr, Kun Béla lakótelep 
Rákos F. u. 21. IV. 10. Telefoo: 
11--062. 

Mozgásban korlátozott, 70 éves 
férfi rákospalotai. Széchenyi úti 
MA V komfortos la1kásaba eltartót 
keres. Csak MÁV-dolgozó lehet. 
11:rdeklödni 7-15 óra között a 
427-399-es telef0111számon. 

Elcserélném háromszobás kom- :-------------

MAGYAR VASUTAa 
fortos, kertvárosi MÁV-bérlakáso
mat egy szoba hallos, vagy más
fél szobás bssz'komfortos tanácsi 
lakásra igényjogosult MAV-dolgo- a 
zóval. Jl:rdek'ődni lehet este 6 után 

v a■ utasok Sz.akszervezeténell 
lapja 

a 152-288 telefonszámon. 

Elcserélném Budapest zöldöve
zeti, 57 négyzetméteres, I. emeleti, 
gázfűtéses, kétszobás MÁV-bérla
kásomat hasonló tanácsira - XIV. 
kerület előnyben - MA V-dolgozó
val. Érdeklődni lehet a 834-828-as 
telefonszámon, 18-19 óra k6zött. 

Elcserélném Tapolca� Dimitrov 
tér 11., VIII. em. B. 30. alatti 57 
négyzetméteres, 12 négyzetméter 
erkély, plusz egy nagy méretű 
terasz. ötéves, összkomfortos, déli 
fekvésü telefonos OTP-öröklakáso
mat hasonló adottságú budapesti 
lakásra. Tanácsi is lehet. Érdek
lődni napközben üzemi telefonon a 
07-42-17-es számon vagy városi 
távhívással 18 óra után a 
06-87-11-241 telefonszámon. 
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'1823 d41rekán a vasdU mun
kások is eore több helyen 
IU'llitak , tztréjk feoveréhez. 
Aprilisban a Budapesti He�

-dalml ko�:�bb érdekd V$8Uta)t �q mun

vasutas •t. kásaf szlíntették bd a munkát; 
Ezt az li)totta ki, hogy a dQl- jlll')ius második felében a 
gozók reálkeresete az inflá- MA V Istvántelki F6mdhelyben 
ció felgyorsult üteme követ- kerillt sor részleges munka
k&ztében l'Ohamosan csökkent. ,beszilntetésre; július elején a A. bérmoqall1lak egyre gyak- Déli Vasút székesfehérvári rabban torkolltak sztrájkba A m'llhelyt és pályafenntartási t.6ke és a munka közötti ellen-
tét kiélez6dése hovatovább az munkásai, a hónap 'Véeé• pe
ellenlorradalml rendszer alig- dig a MAV szombathelyi mú
hogy kivívott politikai sta:bili- helyinek munkásai tették le 
zációját veszélyeztette. a uerszámot. 

A bizalmi férfiak döntöttek 
A Mozdonyvezet.6k Országos 

Szövetsége s a Vasdti Moz
donyfdt.6k és Vontatási Mun
kások Országos Otthona 1923 
tatHUzát6l eovre hatáf'ozottab
ban SÜT'Qeite a vontatási doí
oozók anflCIOi hel11zetinek ja
mtáaát, munka1'iuon114ikkal 
kapcaolatos sif'elmeik Mvoslá
sát. A mozdonyszemélyzet 
helyzetének olyan rendezésére 
törekedtek, hogy „ne legyünk 
kénytelenek hónapról-hónapra 
a mindennapi kenyérért kol
dulni." �érték a törzsfizetés 
és a változó illetmény „arany
paritás" alapján történő ren
dezését, a Szolgálati és Illet
ményszabályzatban törvényesí
tett jogok és kedvezmények 
visszaállítását a ténylegesek és 
a nyugdíjasok számára is, a 
szolgálati ruha illetményszerú 
biztosítását, a megállapított 
szolgálati id6 betartását, stb. 
A. mozdonyfdt.6k és vontatási 
munkások az alap és változó 
illetmény olyan módosítását 
kérték, hogy az elérje a moz
donyvezet.6k mindenkori illet
ményeinek 85 százalékát, to
vá,bbá egyévi szolgálat után 
reszesUoljenek ruhaiLletmény
ben, s ·háromévi szollálat után 
kinevezésben, egyéb követelé
seut pedig hasonlóak voltak a 
momonyvezet.6k memorandu
mában szerepl6khöz. 

A kereskedelemügyi minisz
ter jdnius 2-án engedélyezte a 
MAV mozdony- és vonatkísé
r6-személyzet órapénzének, a 
mozdonyfelvigyázók és előfű
tők .havi háborús pótlékának 
április 23-tól 200 százalékos 

felemelését, a kl}vetei4fse1' dl1n
t6 f'iszit azonban elutasította. 
A ll\0Zdonyvezet.6k szervezete 
elhatározta, hogy ha augusz
tus 1-éi& nem teljesítik a me
morandUmban foglaltakat, 
sztrájkba lépnek. A miniszter
elnök július 30-1, 6001/M. E. 
rendelete az aranyparitás he
lyett a fizetések kétszeresére 
emelésével akarta megnyugtat
ni az alkalmazottakat, de nem 
érte el a kívánt hatást. 

Az augusztus 2-1 értekezle
ten a tdt.6házak bizalmi fér
fiainak elszántsága nyilvánva
lóvá tette, hogy a sztrájk el
kerülhetetlen. A két szerve
zet vezetői a gyűlést félbesza
kítva a parlamentbe siettek. 
Saf"kadtl Sándof' km.ölte a ke
reskedelmi miniszterrel, hogy 
a szövetség vezet6i nem vál
lalnak felelősséget a memo
randum elutasításának követ
kezJP.ényeiért. A konnán11 
azonban hajthatatlan maNdt. 
A gyűlés részvevői is. Hiába 
figyelmeztette 6ket a Vasúti 
és Hajózási Főfelügyelőség 
képviselője, hogy a munkát 
beszüntet.6 vasutasokat fegyel
mi vizsgálat nélkül elbocsát
ják, valamenn11ien meoazavaz
ták a aztf"ájk kimondását. A 
vezetőség sztrájkbizottsággá 
alakurt. 

A fővárosi pályaudvarokon 
szolgálatot teljesít.6 vontatási 
dolgozók 16 órakor beszüntet
ték a munkát. Auouaztu• 2-án 
máf' nem indult eovetlen me
netf"end szerinti vonat ,em. 

Budapeatf"t'H. A vidéki moz
donyszemélyzet sem továbbí
totta a vonatokat 

Letartóztatások, elhocsá·lások 

Ez& a fo'6& az 8rdekes Cjsjg közölte 
f'a, amel11en túl aztán az em
be,-eknek minden mindea11, is 
akkof" nem tÖT6dnek azzal, 
hoov szabad vag11 nem sza
bad, hanem azt teszik, amit a 
végs6 elkeseTedésük diktál .•. 
Ebből következik az az in fel
tevisem, hoa11 habáT nem le
hetetlen, hog11 a sztf'ájkkal 
kapcsolatosan bizonvos kis po
litikai levesecskiket is meg 
kívánnak eo11némel11ek főzni 
maouknak, azért lén11eoileg ez 
a sztTájk iaenis gazdcuáoi teT
mészettl ... " S visszautasítva a 
mozdonyvezet.6k k,itdnő java
dalmazását bizonygató keres
kedelmi minlsateri felszólalást 
s az azt kísér6 demagóg köz
beszólásokat, melyek szerint 
a mozdonyvezetőknek olyan 
dolguk van, mint a miniszte
reknek, Peidl a kormány fe
lelősségéről beszélt, mivel a 
mozdonyszemélyzet két ház
tartásra kell hogy keressen, 
mert a családot nem vinetik 
magukkal az útra. 

A munkabeszüntetés bér
harc jellegének kétségbe voná
sa megkönnyítette a sztrájko
lók elszigetelését az ipari mun
kásság bérmozgalmaitól és 
kedvező feltételeket teremtett 
a sztrájk letöréséhez. A ke
resztényszocialista és a szociál
demokrata szakszervezetek ve
zetői szinte egymással ver
sengve küzdöttek, hogy elhá
rítsák a kirobbanással • fenye
gető általános sztrájkot. Hal
lef' István parl�enti felszó
lalásában a keresztényszocia
lista vezetők érdemeként em
lítette, hogy 3-án délelőtt a 
Budapesti He)yiérdektl Vasút 
alkalmazottai elhalasztották a 
már elhatározott sztrájkot. · A 
Keresztény Szociális Vasuta-

sok Országos Gazdasági Egye
sületének (VOGE) vezetői ha
tározatban ítélték el a mun
kabeszüntetést. A szociálde
mokrata szakszervezetek veze
tői sietve cáfolták a készülő 
munkabeszün tetésekről elter
jedt híreket. A 3-i vasas bi
zalmi értekezlet sok résztve
vője súlyosan elmarasztalta a 
vezetőséget az általános 
sztrájk elhalasztása miatt, de 
ez az események menetén már 
nem . változtathatott. 

Augusztus 3-án folytatódott 
a sztrájk vezetőinek, s a fű
t6házi bizalmiaknak a letar
tóztatása. Csuj)áft Bu&ípes&en 
több mint 100 őrizetbe vitel 
töTtént. 4-én délután már tö
megesen jelentkeztek szolgá
lattételre a mozdonyvezetők 
és a fűtők. 

A MA V Igazgatóság mint 
kivételes fegyelmi bíróság 
azonna� ellhoosátotta a moz
donyvezetők szövetségének 
három vezet6jét: Sarkad11 
Sándof" elnököt, Csciszcif" Gvu
la és Gt/Üre János vá:la&ztmá
nyi tagot, s KipíTó Sándort, a 
fúto"'k szövet-ségének elnökét, 
augusztus 8-án pedig további 
17 főt. (A s:rombathelyi mtl
hely:ből a sztrájk miatt 23 
ideitlenes munkást bocsátot
tak el.) A fegyelmi bíróságok 
ezt követően iláttalk munká
hoz. A buda.pesti üzletvezet.6-
ség (ima: Igazgatóság) terü!e
tén mintegy 120 mozdohyve
zetót és tdt6t ítéltek súl-yos 
pénzbfrságra. A szorn'battlel}"i 
műhelyiből 3 állandó munkáM: 
fegyelmileg elbocsátottak. 

A kormányzat a sztrájk le
verését felhasználta a szociál
demokrata munkásmozgalom 
befolyásának további vissza
szorítására is. 

A vontatási dolgozók elleoailltak 
A kereskedelmi miniszter 

feloszlatta az 1905-ben alakult 
Mozdonyvezet.6k Országos Szö
vetsé&ét, llletve az 190'1�ben 
alakf1;Qtt :V.Súti Mozdonyfű
t.6k is :Yjntatási Munkások 

dekvédelmi tevékeoységet 
folytattak. Osztálvtudatos ta.o
jtsikon kef'esztül if'vmvesülhe
tett a.z illeoálfi szociáldemok
Nta vcuutas szervezet befolvá
sa i& A vontatási dolgozók be-

Miskolc az elaók között volt 

Kilencvenéves a MA V-nál 
a szervezett tanulóképzéa 

A Mi.tkolCi jci.f'ffltljavitó jö
vőre lesz 125 éves. ám az idén 
is jubilálhat az üzem abban 
az é�emben, hogy most, 
1983-ban 90 esztendeje kezdő
dött el itt a MA V szervezett 
ipari tanuló-képzése. 

Amikor a vasút egykori ve
zetői elhatározták, hogy négy 
járműjavító milhelyben ta
nonciskolát szerveznek, mél
tán jelölték ki a mai t.szak.i 
és az úgynevezett István-
telki Főműhely, valamint 
egy vidéki jármíijavító mellett 
Miskolcot is. li:rdekesség, hogy 
akkor a ta.noncoktaitás néo11 
évig ta.rlott, s a mesterségek 
között első helyen szerepelt a 
lakatós és a kovács szakma. 
Mind a gyakorlati, mind az el
méleti oktatást wsútl szakem
berek végezték. A tantárgyak 
között nemcsak a szerszám
gépek használata, a köszörülés, 
csiszolás. edzés, forrasztás stb. 
szerepelt, hanem egészségtan
nal, közgazdasági ismeretek
kel, üzleti fogalmazással, le
velezéssel, szám- és köny,v,vt-

Kömyaetr,édelmi újdona_ágolt ltataló8',111Q 
Az emberi környezet védel

méről az utóbbi évtizedben 
könyvtári irodallom keletke
zett. Ogy ttlnik, hogy az em
beriség lassan már csontjai
ban érzi annak a szükségessé
gét, . hogy nem elég csupán 
időleges győzelmet aratni a 
természet felett, hanem előre
látó gazdaként meg is kell óv
ni azt. 

A Nipsza-va Lap- is Klm11v
kiad6 egy igen id6szertl �i
advánnyal jelentkezett. A Kör
nYezetvédelmi újdonságok ka
talógusa (Lezárva: 1982. már
cius 31.) crmtl összeállftás ter-

Sínek szerelmesei 
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Félidős beszámoló Debrecenben 
A bizalmiakra épüló uervezeti renduer növelte a tartalmi munkál 

A debreceni területi szakszervezeti bizottság július 26-án bizalmi testületi ülés keretében adott számot az 1980. évi választás óta végzett munkáról, a Vasutasok Szakszervezete X. kongresszusa határozatainak időarányos végrehajtásáról. A beszámolón részt vett Szemők Bél.a, a központi vezetőség titkára, Szabó ZobJán, az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának munkatársa, Nagy János, a Szakszervezetek Hajdú-Bihar megyei Tanácsána!k osztályvezetője. Az elmúlt három év munkájáról írásban kiadott• anyagokhoz Volosinovszki János, a területi szakszervezeti bizottság titkára fűzött szóbeli kiegészítőt. frtékelte a korábban megtartott bizalmicsoport-taggyűlések, alapszervezeti bizalmitestületi ülések tapasztalatait, amelyeken közel háromezer szervezett dolgozó nyilvánított véleményt. Ez képezte az alapját többek között a területi szintű beszámolónak is. 

Kiemelt feladatok 

A beszámolási időszakban kiemelt feladata volt a területi szakszervezeti bizottságnak és az irányítása alá tartozó alapszervezeteknek a gazdaságpolitikai munka, a személy- és áruszállítási feladatok végrehajtásának segítése. A tervezőmunka demokratizmusának erősödését mutatja, hogy minden év októberében a testület véleményezte a MA V és azon belül a debreceni vasútigazgatóság következő évi tervfeladatait. A reális vélemények jelentősen elősegítették a tervek végleges kialakítását és teljesítését. Az 
érthető, gyors, rendszeres és 
nyfüabb tájékoztatásadás és 
-kérés a dolgozók helyzetének, 
hangulatának, problémáinak 
ismerete nélkülözhetetlen fel-

- tétele volt az eredményes gaz
dálkodásnak. 

A szakszervezeti szervek 
_1 tartalmi munkája, a termelés · és a gazdálkodás segítését illetően is tovább fejlődött, melynek feltételeit az új szervezeti struktúra kialakítása, a bizalmiakra épülő szervezeti rendszer biztosította. Ennek eredményeként a munkahelyi demokrácia közvetett és közvetlen fórumai közötti kapcsolat jelentősen növekedett, hiszen a bizalmiak többsége a testületi ülésekre a bizalmicsoport-taggyúléseken mint közvetlen fórumon - előzetesen kialakított dolgozói véleményeket mondta el. 

Ez megfelel a kongresszusi határozatnak, a reálbérekre vonatkozó követelményeknek. A bérfejlesztésben a szűkre szabott kereteket jól használták fel, törekedtek a meglevő gondok enyhítésére. A bizalmi tes
tületek és a bizalmiak felelős
ségteljesen gyakorolták egyet
értési jogkörüket. 

Hatékonyabb 
munkaerő-gazdálkodást 

A szóbeli beszámolóból kitűnt, hogy a felmerült túlórához viszonyítva több mint 700 fős létszámhiány van jelenleg is a vasútigazgatóság területén. Főleg a forgalom lebonyolításával kapcsolatos területeken hiányzik a létszám, amely a vasútbiztonság szempontjából is gondot jelent. Nem véletlen, hogy az elhangzott szóbeli beszámoló hatékonyabb munkaerő-gazdálkodási létszámfeltöltésre vonatkozó feladatokat sürgette. A túlmunka csökkentésével el kell érni, hogy a heti pihenőnapok természetbeni kiac;lása biztosítva legyen, a jogszabályellenes 16 órán túli és a 24/24-es foglalkoztatások megszűnjenek. 
A dolgozók élet- és munkakörülményeinek fejlesztése terén a beszámolási időszakban került átadásra a mátészalkai 

szociális létesítmény és a deb
receni gyermekintézmény. Jelentős előrelépés történt a nyíltvonali pályán foglalkoztatott pályamunkások étkeztetésének kiterjesztésében. 

Szenvedélyesen szólt a beszámoló a kedvezőtlen személyi baleseti helyzetről. A vasú tigazgatóság területén a munkakörülmények, a biztonságos munkáltatás feltételei javultak, és mindezek ellenére az üzemi baleseti helyzet az idén kedvezőtlenül alakult. Szüksé
ges, hogy a tszb és a szakszer
vezeti bizottságok az eddiginél 
sokkal határozottabban lépje
nek fel a munkavédelmi köve
telmények érvényesítése érde
kében. Több kezdeményezésre van szükség a veszélyforrások feltárása és megszüntetése terén. Javítani kell a munkavédelmi bizottságok és őrhálózat munkáját, a balesetelhárítási és megelőző tevékenységet, a s:ziakszervezeti bizottságoknak érdekvédelmi tevékenységén belül a baleseti sérültek és hozzátartozóik védelmét jobban kell szolgálni. 

ga. Ezért örvendetes, hogy a gondok mellett is javult a bizalmitestilleti ülések előkészítése, tartalmasabbá váltak a csoportértekezletek, hatásosabb a tagság informálása. Fokozódott a bizalmiak aktivitása és felelősségérzete. Sikerült rövidíteni az utat a vezető tes
tületek és a tagság k9zött. 

Mindezek figyelembevételével növekedett a szakszervezet 
tekintélye, súlya és tömegkapcsolata. 

A tisztségviselők 
nagyobb felelőssége 

A testületi ülés vitájában tizennégyen szólaltak fel. Elismeréssel szóltak a hozzászólók azokról az erőfeszítésekről, amelyeket az élet- és munkakörülmények javítása, a nőés ifjúságpolitikai határozatok végrehajtása, a törzsgárda megbecsülése, a lakásgazdálkodás és egyéb területen tett a vasutas-szakszervezet. A hozzászólások elemzése, értékelése azt igényli, hogy a jövőben még nagyobb szükség lesz a társadalmi, az igazgatósági és a különböző szakszolgálati, összefüggéseik feltárására, megismerésére, a tagság véleményének, gondjainak még jobb ismeretére, a különböző szakszolgálati ágak, rétegek helyzetének elemzésére, észrevételeinek összegyűjtésére és érdekeik differenciált képviseletére. Ennek figyelembevételével kell az igények és a lehetőségek alapján rangsorolni, az érdekeket ütköztetni a gazdasági vezetéssel történő együttműködés során. Na
gyon fontos, hogy a tisztség
viselőknek, a testületeknek le
gyen bátorsága kiállni a jogos 
igények mellett. Mindez a tisztségviselők alapos felkészültségét, a munkamódszer, munkastílus, a jog- és hatáskörök megfelelő alkalmazását kívánja meg. A központi vezetőség képviseletében Szemók Béla titkár értékelte a területi szakszervezeti bizottság munkáját. Kiemelte azokat az új feladatokat, amelyek megnövekedett felelősség elé állították a szakszervezeti szerveket a beszámolási időszakban. Szólt a bizalmiak jog- és hatáskörének növekedéséről, a munkahelyi demokrácia fejlesztéséről és annak fontosságáról, a munka- és balesetvédelmi tevékenység eredményesebbé tételéről, a jogkörök bátrabb alkalmazásáról, a nevelő, tudatformáló munka, a tagság rendszeres tájékoztatása fontosságáról. Os.s?JeSSégében mozgalmasnak és tartalmasnak értékelte a terület szakszervezeti szerveinek munkáját. 

v. J. 

NYUGDfJ ELŐTT 

A fóbizalrni szá:,nvetése 
Sebók György, Pusztaszabolcs állomás főbizalmija, nyugdíjba készülődik. Rohamosan fogynak a napok, bár ő szívesen „megálljt" parancsolna az időnek. Augusztus 4-e, utolsó munkanapja, vészesen közeleg. Nincs mit tennie, bele kell nyugodnia, hogy 60 éves lett. 
Persze továbbra sem unatkozik majd, hiszen a méhészkedés, no meg a társadalmi megbízatásai, lekötik ideje nagy részét. Felsorolni is sok, mennyi tisztséget tölt be: a tanácsok megalakulásától tanácstag, és nyolc év óta a pusztaszabolcsi nagyközségi tanács társadalmi elnökhelyettese; az Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatósági tagja, és a pusztaszabolcsi takarékszövetkezet intéző bizottságának az elnöke; a helyi földművesszövetkezet méhész szakcsoportjának 25 év óta elnöke; két választási ciklusban volt megyei tanácstag, és 1980-tól a szakmaközi bizottság elnöke. Ebben a tisztségében képviseli majd nyugdíjazás után is, a vasutasok érdekeit. 
Huszonkét évesen 

propagandista 
Nem hiúságból vállalta a társadalmi megbízatásokat. Ellenkezőleg. Most, hogy a munkásélet számvetését készíti, jóleső érzéssel gondolja: ha 

a közösség érdekében nem dol
gozott volna eredményesen, 
valószínű a felsorolt tisztsé
gekre sem kérték volna fel. 

Munkája legteljesebb örömét azonban a vasút jelenti. Itt kezdett ismerkedni a kenyérkeresők szervezett életével, a szigorral, a fegyelemmel, és itt szerezte az első személyes tapasztalatokat, a munkás-összetartozás nagyszerű élményeiről is. Csoda-e, hogy torokszorító érzéssel készül a búcsú pillanatára? 
Negyvenkét esztendei hűséges szolgálat emlékei frissen ragyognak. Mintha tegnap történt volna, hogy 18 évesen -a második világháború harmadik esztendejében - rácsodálkozott a főváros házaira. Először járt Budapesten, hogy a vasútigazgatóságon felvételt kérjen. A pusztaszabolcsi ál

lomásra irányították, ahol ko
csifelíró lett. Később távírász, 
raktárnok, térfelvigyázó, nor
más, majd 29 év óta állomási 
kocsiintéző. A háborús évek, 
majd a vasút újjáépítési időszaka, jól összekovácsolta, for
málta az állomás kollektíváját. 

Bizonyára a körülmények, s 
a közösség is közrejátszott abban, hogy a felszabadulás után 
első dolga volt - immár több 
éves mozgalmi tapasztalattal 
- a párt- és a szakszervezet 

Seb6k György 
tagjai közé lépni. őrzi az első tagsági könyveket és az első szakszervezeti üzemi bizottság névsorát, amelyben az ő neve is szerepel. Huszonkét évesen 
már a helyi szakszervezeti ve
zetők között van. Propagandis
ta. Ha most visszagondol az akkori időkre, maga előtt látja az embereket is, akik számára mindig tudott érdekeset, újat mondani. Tizenhárom termelőszövetkezeti csoport patrónusa volt, s ha egy-egy do
hánypajtába húzódva beszélgetni kezdtek, késő éjszakai 
órákig sem tudták abbahagy
ni. 

A f elelósség, 
változatlan maradt 
Sebők György - bár hosszú ideig termelési felelős, 1969 és 1981 között pedig Pusztaszabolcs állomás szakszervezeti bizottságának titkára - mindig propagandista maradt. Vallja, hogy ma már nehezebb az embereknek újat mondani, hiszen a sajtó, a rádió, a televízió segíti a tömegtájékoztatást, és valahogy az érdeklődés is más irányú lett. Tapaszta-

1.atból tudja, hogy az agitációs, 
propagandamunkában, a tiszt
ségviselők felelőssége változat
lan maradt. Nehéz - de szép feladat. Az, hogy a jó propagandista leginkább személyes példamutatással, cselekedettel győzhet meg másokat, először az édesapjától tanulta. Mint ahogy a hűséges, becsületes munkát. az emberbaráti segítőkészséget is. 

Most, hogy búcsúzni készül, többször is tart önvizsgálatot: jól gazdálkodott-e az apai örökséggel? úgy érzi - igen. A munkában ezt tanúsítja az is, hogy kiváló oosutas, négyszeres kiváló dolgozó, a Hon
védelmi li:rdemérem és a Szak
szervezeti Munkáért arany fo
kozatú kitüntetés tulajdonosa. Az utóbbit ez év május elseje alkalmából kapta. 

Mindig kötelességének érezte másokon segíteni. A háború után például az állomási laktanya mellékhelyiségeit alakí-

tották át a családja számára. Ott született a két fia is. Nyolc esztendő után sóvárogva várták, hogy az újonnan felépített családi házba költözzenek. Ki gondolta volna, hogy abban az esztendőben nyolc csa-· 1ád otthonát teszi lakhatatlanná az árvíz. Az újonnan felépült házat felajánlotta az egyik vasutas családnak. 
- Ugyan mit tehettem volna, hiszen nekem volt fedél a 

fejem felett - magyarázza még ma is a döntését. 
A segítőszándék persze nem mindig végződött szerencsésen, s az is előfordult, hogy személyes kellemetlensége származott belőle. Az ilyen esetek azonban nem vették kedvét. 

Most ki segít 
a föbizalminak ? 

A főbizalmi aggódik. Azt tapasztalja, hogy amióta Pusztaszabolcs állomás a székesfehérvári körzeti üzemfőnökséghez tartozik, nehézkesebb, 
eseménytelenebb lett a szak
szervezeti élet. Magukra hagyottabbak a távol eső állomások, és a helyi szakszervezeti bizottság megszűnésével hiányzik a közösség mozgató ereje. Véleménye szerint, ahhoz, hogy az emberek problémáit, őszinte hangulatát, a szakszervezeti bizottság megismerje, ott kell élni közöttük. Míg titkár volt, el is ment minden megbeszélésre, termelési tanácskozásra, pedig Pusztaszabolcs állomáshoz - Börgöndtől a Dunai-Finomítóig -akkor is nyolc állomás tartozott. Tudott is minden eseményről. Most meg - igaz, hogy az üzemfőnökség területe nagy kiterjedésű - sokan 
nem ismerik az szb-titkárt. A főbizalmi meg csak papíron partnere a gazdasági vezetőnek. Hiába a jószándék, igyekezet mindkét részről - nincs igazi partneri kapcsolat. 

Azelőtt, minél kisebb volt egy szakszervezet, annál családiasabb légkör uralkodott. 
Pusztaszabolcson az állomási 
és a vontatási szakszervezeti 
bizottság szívén viselte a szocialista brigádok életét, műve
lődését. Most ki segít a fóbi
zalmiaknak? Székesfehérvár messze van, s a figyelem a 
nagy területen szétaprózódik. 

Augusztus 4-ig, reggel fél 
hatkor ébreszti az óra, hogy a 
7 órai felolvasásra az embe
rekhez érkezzen. Lehet, hogy 
egy ideig nyugdíjasként is ke
rékpárra ül majd, hogy meg
látogassa a vasutasok reggeli 
múszak:kezdését. Aztán, lassan 
megszokja, hogy már nem kell 
ébresztő, nyugodtan pihenhet tovább. PálinkáB Kaita.lin 

A tszb alapvetően eleget tett azoknak a követelményeknek, amelyek a szakszervezetek termelést, gazdálkodást segítő tevékenységével szemben jelentkeztek. A debreceni vasútigazgatóság kollektívája a beszámolási időszak éveiben a nehezebb gazdálkodási körülmények figyelembevételével is teljesítette feladatát. Ezt mutatja az, hogy az 1980. és 1982. évi összesített eredmények alapján a vasútigazgatóságok 

A beszámoló súlyának megfelelően fog'talkozott a szakszervezet nevelő, tudatformáló munkájával. A nevelő munka tartalmát mindig az adott időszak legfontosabb feladatai határozták meg, ily módon előtérbe került a gazdaságpolitikai agitáció, az ideológiai nevelés és a munkahelyi nevelés kérdése. Ebben fontos szerepet töltöttek be a szakszervezeti bizalmiak. Az új szervezeti keretek között a bizalmitestületek működésének tapasztalatai kedvezőek. A bi
zalmiak többsége fokozott fe
lelősséggel és növekvő hozzá
értéssel tesz eleget fel.adatá
nak. Egyre jobban részvevői és formálóLvá válnialk a .munkahelyi eseményeknek. Fokozottan kifejezésre jut a felkészültebb és minden vonatkozásban jobb öss21etételű bizalmihálózat felelősségérzete a tagság ügyeinek intézésében az érdekvédelmi munkában. 

ADJUNKTUS ím., A BIZALMI 
� versenyében első helyezést é1'

tek el. Ez azonban nem jelent problémamentességet, mert a személyszállítás minőségi színvonala, az áruszállításnál pedig az eszközök jobb kihasználása, s a kereskedelmi politika további javításában még nagyon sok tennivaló van. 
A beszámolási időszakban a dolgozók bérszínvonala három év alatt 17,82 százalékkal nőtt. 

A vezető-irányító munka fokmérője az alapszervezeti munka tartalma, hatékonysá-
t''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''l 
� � 
� 7\T J t , , f � 1 1.,0, ue anar ur.. . .  1 
� � � A közelmúlt napokiban Záhonyból Nyíregyházára � � uwtam, amikor ta,núja lehettem a gyerekek „életre ne- � � velés"�nek. Történt pedig ez úgy, hogy Kisvárdán az � 
1 első osztályú kocsiba szálltaJk fel a shelyi 4. számú álta.lá- � 
� nos iskola tanulói, hogy részt vegyenek .a sóstói atléti- � 1 klai versenyen. iA kísérő „tanár úr" dgy ,biztatta a vo- 1 
� naton tanítványait: � 
1 - V,l;etek csak le n1JUQodtan, én majd lesem a kia- � 
� lauzt! � 
� � 1 Lesni persze azért kellett, mert menetjegyük nem el- � 
1 &ő, hanem másodosztályra szólt, aihol - szombat lévén � 1 - egyáltalán nem volt zsúfoltság. � 
� � 
i!i A jegyvizsgáló !közeledtére �II/Va elhagyták a ko- 2 � csit, ttnajd gyorsan ,visszatérve elifoglalták előbbi helyü- 1 
1 �L � 
1 2 � Kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek hogyan fognak 1 � a jövőben viselkedni autóbuszon, villamoson, miután 1 � megfelelő oktatást kaptak blicceléSből. 1 2 � 1 Sz6uényi Bertalan � 
1 � !6..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,� 

Dr. Páczelt Ferenc, a MA V Kórház urológiai osztályának adjunktusa csaknem 190 centiméter magas, kisportolt alkatú fiatalember. Betegei közül talán sokan nem is tudják, hogy elismert, lelk.ilsmeretes gyógyít.ó munkája mellett több társadahm:i :biszt.séget is betölt osztályán: az ottani szo
cialista brigád vezetője és 
szakszervezeti bizalmi. Ez Utó'bbi funkciójában éppen egy évtizede tevékeny,kedik. A -JiiaitaJ. orvost egy fárasztó vizit után elsőként pályafotásáról kérdeztem. 

- Édesapám is vasutas vol't. de nem csupán ezért pályáz
tam annak ide;én a MÁV 
Kórházba - mondja. - 1966-ban végeztem el az egyetemet, s akikor a János Kórházban dolgozó ko1legákt.ól hallottam, hpgy a MA V Kórházban hagyoinány068n jó a kollektív szellem, és músrerezettsége .is az élvonalba tartozik. Mint a példa is bizonyítja, nem csalódtam, mert azóta is itt vagyok. 

- Mi jellemezte korábbi ifjúságát, a diák éveit? 
- Gimnazista koromtól dol

goztam az it;úsági mozgalom
ban, emel.lett az NB I-ben ko
saraztam. A kórházban még 

sokáig ifjúsági. felelős.ként tevékenykedtem és a kedvenc sportágamtól sem váltam el teljesen. Ot évvel ezielőtt segítettem megszervezni a Ferencvárosi Torna Klubban a kosárlabdacsapatot, ahová még ma is eljárok, s tanácsadóként patronálom a csapatot. 
- Az urológiiai osztály második embere, ugyanakkor szakszervezeti bizalmi is. A kettő nem ütközik egymással? 
- Fogl.alkozásom adott, bi

zalminak pedig megvál.asztot
tak. Megtehettem volna, hogy nem vállalom el, de láttam, hogy őszintén akarnak, s bíznak bennem a dolgozók. Márpedig ez esetben visszautasítani nem lett volna becsületes dolog. Egyébként is nálunk nem az a lényeg, hogy ki milyen beosztást vagy rangot visel, hanem az, hogy az adott területen miként végzi munkáJát. Pontosabban szólva: 
közmegelégedésre .lát;a-e el a 

betegeket. Osztályunk ko1lek,tivájának egyik érdeme például, hogy nálunk még egyetlen fertőzés sem fordult elő hanyagságból. Ha nem én volnék a bizalmi, de látnám, hogy 
valaki felüJetesen látja el feladatát, ,,sima" sza:ksz.ervezeti 

lagkén t is megmonda,nám a véleményemet. 
- A közéleti tevékenység tehát ötvöw.etó az orvosi praktizálással. 
- Véleményem .szerint igen. Ezen a területen, de másutt is a dolgok csak ak:kor mennek jól, ha a szakmai és a 

közéleti helytállás párhuzam
ban van egymással. Annak idején, amikor megválasztottak, jól tudtam, hogy tőlem nemcsak a tagdíj beszedését, az adminisztrálást várják el. Az orvosoknak, a nővéreknek éppen úgy megvannak a szociális gondjaik, mint akár egy kocsirendezónek vagy pályamunkásnak. Szücs Ber,talanné nővér például szívesen veszi igénybe a szalkszervezet adta hossza1bb-rövddebb nyaralási lehetőségeket. De mert fá
radságos, jó' rnimkájával rászolgált e11re a kedvezményre, 
tavalyelőtt igyekeztem kijárni neki egy családi beutalót Mátraházára. Ennyi év után 
már jól ismerem a munkatár
sak szociális körülményeit, s tudom, hogy kiknek !kell szep
temberben be.iskolázási segélyt 
kérni (de ezeknek a koll6gák
nak, hadd ne említsem a ne
vét). 

- Néhány évvel ezelőtt a nővérek felkértek, hogy tartsak nekik szakmai továbbképzést. Noha ez társadaimi alapon nem lenne :kötelességem, én ezt mégis úgy fogoznJ fel: 
az orvostól, <Ziki szakszervezeti 
bizalmi, joggal eLvárhatják. Ezt a tevékenységet sikerült már úgy ,kid:ejliesztenünk, hogy esetenként sza.kmad vetélkedőt i.s rende2ünk. - A munkája, családja, társadalmi elkötelezettsége mellett marad-e ideje saját szakmai továbbfejlesztésre? 

- Enélkül az orvosi pályán aligha lehetne boldQgU!ni. Jele.nleg intézményesen ugyan nem járok továbbképzésre. de természetesen rendszeresen olvasom a magyar és a .küiföldi szaklfolyóm-atokat, elsősorban az urológiával kapcsolatos í,rásokat. Emellett áhlaindóan publ:iká'1ok a Magyar Sebészet folyóiratban és a neurológiai szak.lapokban, illetve szemlékben. 
Dr. Fürst Ferenc osz.tál�zető főorvos szavai is ide kívánkoznak: ,,Pácrelt kolléga azon orvosok közé tartozik, akli jó modorával, közvetlenségével, igaz emberségével is képes gyógyitarú ... " 

8&a Sándor 





llU. AUGUSZTUS 8. MAGYAR VASUTAS s 

Tíz hónappal a vezérÍgazgatói felhívás után 

Beszélgetés Bánheg1i Fereaeeel. 

a vasútözelll'-hiztoasági öaálló osztály vezetőjével 

Tíz hónapja immár, hogy Szücs Zoltán, a MA V 
vezérigazgatója tavaly októberben lapunk hasábjain 
intézett felhívást a vasutassághoz. Ama fogyatékossá
gokat tette szóvá, amelyek a közlekedés biztonságát 
a mindennapi munka folyamatosságát veszélyeztetik: 
Egyebek mellett azt kérte, hogy a közlekedésbiztonsági 
ellenőrzések váljanak hatékonyabbá, s ami nem ke-

La.sztásna.k. öt alkailommal 
okozobt balesetet, hogy nem 
enged•ték le a sorompót . . . de 
ennél több mu'Lasztás ká'Vánt 
viuigásla,tot, sót el1m-ást! 

-, S mennyút"e „védettek" 
az. életek védelmére hivatott 
vasúti be-rend�, hiszen 
köztudollt, hogy csupán a fe
héren vill,logó fénysorompók 
közül évente hami.inc-negy
vennek mennek nekii? 

• vésbé lényeges: maguk a vasutasok is figyelmeztessék 
egymást, ha helytelen módszereket észlelnek, s követ
kezetesen lépjenek fel minden fegyelmezetlenség, sza
bálytalanság, figyelmetlenség ellen. A teljességhez 
tartozik, hogy e felhívást nem is annyira néhány 
1982-es baleset tragikus kimenetele indokolta, hanem 
az, hogy a balesetek elemzésekor sok emberi mulasz
tásra derült fény. 

- Ha tizenkettővel keve
sebb, összesen 145 sorompót 
rongálitadc is meg gépkocsik, 
mun�épeik, fova.s.kocsdok . .. 
mégis i.ndokola.tUl1111Ul magas 
ez a szlim. S ekkor még nem 
bes;z,étlitem a szá·ndékos rongá
lásola-ól AzokJröl aa; eseiteklről, 

!Eme á1!l.Hásit példák t.an.ú
aí,1úáJc. Kiderüillt, hogy a fedü
lete6 munka nem egyszer sú
lyo&alllb követk.e1llnénnyel ds 
já,rthatollt volina, é6 sokszor 
asaik. a szerencse - vaigy a 
momonyrvezetők figyelme -
meneldtett meg a nagyobb 
dlrámátől. �Előadódott - ki
rivó példa, kétségkívül! -, 
hogy két vonat hal1adt egy
mássaJ. sizembe. s a mozdo
nyok vezetőin múlott, hogy 
időben fékeztek és a szerel
vényeknek si'kenült egymástól 
két-bál"omszáz méternyilre 
megáil,linli.) A ta/vlaly;i, felrtehe
ta}ieg -ismert sz.ám: 41-gyel 
több, vagyfis 3939 esemény 
:történt, mint 1981..iben - ám 
a vasutasok hiibá:jából � ellő
ző éviinél 74-gyel kevesebb. 

Adatok„ téa1ek 

� volna fel tételezni, 
hogy az „iigeh.iroetés" önma
gáiban gyógy.íT a baJokra, ám 
a határowtt hang többnyire 
elgondolkodtat és céilJba ,talál. 
Bánhegyi Ferenccel, a MA V 
Vezérigazgatóság vasútüzem
biztonsági önálló osztályánalk 
vezetőjével ara-ól 'beszélget
tünk: hogyan alail5.ult az el
múlt tíz hónap, lkii vált az idei 
esztendő első fele. 

- Már 1982 utolsó negye
dében, megjelent.e 'U'tán érez
hető volt a felhívás ha
tása mondja a vezér
Lg,a.zgatóság ooztály;vezetője -, 
csöklkent az események száma, 
s a bekövetkezett balesetek 
kevéSlbé volJtak súlyosaik. Ne
háiny hét persze nem b:.zo ·yít, 
peridöntő csupán hosszabb 
�kilehet. 

1Tekintsük hát „hcx;;szabb 
időszaknak" 1983 első felét. 
E1.né7,ést a moot következő 
számok tán' hOSS!l.ú'!laik tűnő 
sorol.ásáért, de az adatok ö.n
m�,uk.ait minősítlik. .Alz i.dén, 
az első Lél€Mben 93-imal keve
sebb - 1819 - esemény tör
t.énit, mi,nrt; 1982 első felében, s 
ebből 95-tel kevesebb - 1070 
- vaisutas hilbábóL A közle
kedő von.atok nyolccal keve
sebb - 54 - hall.esetet okoz
tak, öttel kevesebb volt a ve
szélyeztetés, s 78-cail kevesebb 
baleset történt elegyrende.zés
kor_ Természetesen nem hagy
haltiuk figyelmen Jcivül, a mér
lleg másik serpenyőjét sem, 
f8y am, hogy bár szám S/le
rim kevesebb baweset történt, 
az anya.g� kár visu>nt 60 sz.á-
1.jlll),ékkal. nagyobb. Ráadásul 
súly06albbak volitak a bailese
tek: mikö.zben 1982 első felé
ben egyetlen ember sem halt 
meg, most heten vf.sztette,c 
életiiket, s �emben a tavaly 
első fé1évti 2.2-vel, 48 sérülJés 
történt. (A hét Mdoz.ait közfil 
öten a herendi ü�t nem 
élték túl - mint ismeretes, a 

vasutasok a tolatás szabályait amikor hogy, hogy nem, el
szeg1lék meg -, egy életet kö- tűnik a macskaszem, vagy 
vetelit Rákosrendezőn a hely- egyéb, má,s.utlt is ha.s.z.ná.Jiható, 
telen vállJtóáililil'ltás, a P,usikdn k!isebb-n.agyobb érté!kú alkat
expressz szaibáuytallian rolzár- ráiz. Boss�úira is van sajná
kózásá•n.alk Nyáirsapá,tin.á-1 pe- latos példa. Ft: 1 �ű11t, hogy az 
dlig maga a mozdony:vezet.ő egyik fénysorOllllPót évek óta 
volJt az áildozata, miközben to- ugyanawn a napon rongáil.ják 
vábbi négyen könnyebben �eg. Utó1ag derült ki, hogy 
meigsérüLtek.) n.éthány esztendeje ott gázol,t 

1A sziáimok elemrzésére kérem el egy kisgyerekt!. á vonat, s 
Báruhegyi Fereru:et: mi á,L! a ileilltehetőleg a hoz.zátairtozók 
közilekedő vonaltok 54 ba1ese- az évlforKhíl•ón ,,torolóák meg'' 
ténelk hátterében? ily· módon gyoászlukat ... 

A kö '•-d' , A vasútüzem-biztonság.i ön-- ZleAA: esi szabálya- álló osztály vezetóJ·e hosszabb kD,t tizennyolcsZOT sértették 
meg, 35 esemény mű.szaki hi- idéí6zakra tekint vissza, amiikor 
báva,l i,ndokol.na,tó, egysze(f pe- megjegyzi: a vasúti közl.eke
d,ig sza.bályta.'4n raJcodás sik- dés bizton.sága húsz év óta fo
la.tott ki t�heTkocsit _ i.,,y a lya,matosan �vul. Ennek_ per
válliasz. - JeLle-mzó volt a vo- �ze meg,ainnyl �ka -:an., �g! � 
na.tok sa,a.bálytalan visszaje- · J.,S, hogy a m,� feJlódés 
lent, J.- ·-�u, L I 

gyakma,n eleve kii.za.rJa az emese = lm•� asa, e mui.asz- ber. t, ed, leh..+�,;.t tották a kocsik áUvamaradá- 1 ev ,es =� · 
sát biztosítani, s a helytelen 
váltóállítás meg a szabályta
l.ain felzárkózás is okozot,t bal
e.setet. Armi a műszaki kérdé
seiket iLleti: 19-szeT a jármű, 
nyolcszor a pálya hibája, hét 
aLkal.ommal pedig a jármű és 
a pálya kölcsönhatása okozta 
a bajt. 

Da lankad 

az éherség 

Szo1gáLna!k-e újabb ta
nulság.g,a,l az elegy,rendiez.ések? 

- Firdekes, és figyelmet kí
ván., hogy bár ezen a terüle
ten a leg.szorongatóbb a mun
k.aenóniány, a bail.esetek na
gyobbik hányada mé®i,s ot,t 
törlténik, a)hol tnz.tosátottak a 
felltételek. 

,- �et, hogy ahol a 
munkaJidő eg€5<Zét lcihasznál
ják é5 foilyamwtos figyelemre 
van szükség, ott lankad ke
vésbé az éberség? 

- Allitgihanem így van. A:l 
eiI,s,ő fé1étvlben., elegyrende.zés 
k;ö24ben., 936-6Zor siklott k.i 
jánmú. A j elllemző okok : fi
gyel:metl.en váitóáfütás, elégte
z.en kocsif ékezés, az űrszel
vény h..iáinya. 

1A köz.ivé!leményt élénken 
fogilJaLk,o�tató kér.déssel ho.za
kodQl'Il eLő: mi válltozollt a 
kÖZJÚlt és a vasiúit &ZlintbeU ke
resrz.teződéseinél (ahol - hoz
z.áite!hetj.ük : szere�e - a 
smbállyballa,nságot nem CSU1Pán 
a tragédiálk száma re@sztrál
da)? 

,- A M.iálmok ugya,n.osiak 
kedvewbbeik: az igen sok kaz
útii tragédia min1lha felrázta 
vaLna a gépkocsirvezetöket, de 
a rendönség i.s sűrűbben el
lenórai erooket a kereszibeződé
seket. Ma.nde<rek együttes ha
tásáre, júnd,U5 végéiig 2J.-,gyel 
kevesebb: 47 ütközés tortent, 
mint 1982 első felében, s csu
pán öt Tóható fel vasúti mu-

.Nagyohh szigort! 

.- A MA V vezetésének 
szándéka a fejlesztés fokozá
sa, az anyagi lehetőségektől 
függően persze. De még 
hossz.ú iideig - sőt: mindig! 
- alapvető Lesz az emberi 
magatartá.s, a fegyelem és a 

f.igyel.em. F1iigye1nünk kell ön
magunkra csakúgy, mint a 
munkaitársalkira - ez a legha
tékonyabb móciJa a baileseLek 
rnegel.,őrz.,ésnek. A vesz.élyfoi-
rások között külön kell szól
nli az i.ttassá!}Tól, a.mely a mi 

sza,km,ánkiban megenged;hete t
len ! 

- E téren is na,gyob.b szi
gorra volma sz.ükség ... 

- Az élet a korábbiaknál 
solQloa.l köve,tkezetesebb és ha
táTozottiabb felelősségrevonást 
pwra,ncsol, élru>en a tragédiák 
rnegel&éséért. Akkor sem sza
bad szemet huny.ni semmillyen 
Lazaság fölött, ha bűn.vádi el
járás nem indokolt ugyan -
de a v.esoolyhelyzet előáa11otit, 
é6 a szerena.ének, v.aigy egy 
második, esetleg hamnadik 
(olykor kívüláilJló) személy fi
gyelmének köszönhető csupán, 
nogy nem töritéillt baleset. S 
ha a vezér:igazigaitóó. felihívás 
óta érezihetően váwtozott is a 
szemliélet, a vasút nem olyan 
munkahely, ahol önmagukban 
a részeTedmények megnyug
vással töl.thetnek eZ! Osak 
hO&SZaibb \időszak. ked.'Vezó 
javulása és az ideinél is ke
vesebb esemény monda.tiha tja 
az,t, hogy mli,nden vasutas 
�tetlte, ami tőLe telik. Et
t&J. még távol á'llLunlk. 

\Bár el&éídLeges az emberi 
élet, s egyetlen tragédoia sem 
mé!:1hető forii ntban, ne feled
j ük azt sem: minden baleset
nek anll'J(1i kihatása is van. 
Ez. pedig az ill1lmár gazdáiloko
dó, vál!lawa.rttiá lett MA V fe-j
'.leswésd forin,tjai<t Ls aipasZltja. 

Földes Tamás 

. . . 

, · · ;_:. ��\ ·. \i r:� ;� fo, �,;� /i �-J,�: .. 

Békéscsabán, a körzeti 
üzemfőnökség központjában és 
a csomópont szolgálati egysé
geinél, július 14-én, Mészáros 
András vezérigazgató-helyet
tes vezetésével munkawdelmi 
szemlét tartottak. 

A helyszíni szemle kezdete 
előtt Valkó Pál üzemfőnök 
adott tájélkoztatást a csomó
pont mookájáról, az eredmé
ny�kről és gondokról. Tájé
koztató jelentésében k1itért az 
előzetes ellenőrzésen megálla
pított hiányosságok felszámo
lására tett intézkedésekre, az 
üzemi baleseti- helyzet továb
bi javítását szolgáló kezde
ményezésekre. 

A tájékoztató után a szem
lebizottság a helyszínen vizs
gálta meg a fOI'lgalmi és von
tatási üzemegységek:nél, a 
szegedi tHF. 6. építésvezetó
ségénél, a szertárf'őnökség.nél 
é& a táv1közlő szakasznál fog
lalkoztatott dolgozók munka
körülményeit, a munkáltatás 
biztonságát és kulturáltságát. 

Egyöntetű vélemény volt, 
hogy az előzetes ellenőrzésen 
feltárt hiányosságok túlnyomó 
többségét felszámolták. A to
latócsapat tagjai, a kocsivizs
gálók védósisaklban végezték 
a feladatokat, az utasításolk
ban előírt technológia srzerint. 

Az intézkedések és a „taka
rítás" után is maradtak azon
ban rendellenességek, melye
ket a bizottság tagjai a biz
tonságos munkáltatás érdeké
ben észrevételeztek. Nem ki
elégítő például a dolgozók ré
szére kiadott védófelszeTelés 
Eis munka-ruházat előírásszerű 
és rendszeres használatának 
megkövetelése . 

A kocsijaV'Ítóba'Il a kerék
páresztergálásnál és a -cseré
nél nem fordítanak kellő gon
dot a technológiai fegyelem 
maradéktalan betartására, a 
targoncaközlelkedésre vonat
kozó sebességkor.!átozásokra, a 
villamos emelőcsoport kopott 
alapzatának cseréjére. Hiá
nyos volt a szolgálati helye
ken elhelyezett elsősegély
nyújtó dobozok felszereltsége. 
Az irányvágányokon alkalma
zott saruk tá<rolása sem felelt 
meg az előírásoknak. 

Az ÉHF műhelyeiben a dol
gozök elhasználódott szer
számnyeleket, használhatatlan 
hegesztő pajzsot alkalmaztak 
munka közben. Az előírt vé-

JEGYZETEK 

Döbbenetes kiállítás nyílt 
június 30-án reggel Győrött, 
az Arany János Művelődési 
Ház klubtermében. Az ötven 
tablóból álló fénykép.sorok és 
leírások minden pillanatban 
megtorpanásra késztették a lá
togatókat. A képek ugyanis 
azokat a baleseteket, tragé
diákat mutatták be, amelyek 
az elmúlt években történtek a 
MA V területén. A bemutatott 
dokumentumok négy fő téma 
köré csoportosultak: feltárják 
az alkoholos befolyásoltság 
alatt történt baleseteket, a vá
gányok között dolgozó em
bereket ért tragédiákat, a fe
lületességet; a technológiai fe
gyelem· megsértését és az 
áramütéses haláleseteket. 

A munka'Védelmi kiállítás 
tervezői, rendezői a tanulsá
gos esetektől azt várják, hogy 

Ellenőrző körúton a szemleblso&tság 
.. 

A látottakat már a helyszínen is értékellk. 

dők.esztyú.k hiánya növeli a dagodott, ellátottsági színvo-
balesetveszélyt. naluk megfelelő. 

A helyszíni szemlét követő Az üzemfónökség az igazga-
értékelésen a bizottság tagjai tósági szervek segítségével és 
ismertették a munka- bizton- a helyi mozgalmi szervek tá
ságára, a munkakörülmények- mogatásával jól hasznosította 
re vonatkozó megállapításo- lehetőségeit, de a vasúti fel
kat. Mészáros András vezér- adatnál jelentkező szabad ka
igazgató-helyettes összefoglaló pacitás még jobb okihasználá
értékelésében elmondotta, hogy sa közö.s érdek. 
a csomópont az átlagosnál A munkavédelmi szemle 
.;obb feltételekkel rendelkezik, réóizletes megállapításait - a 
, hiányosságok megszüntetésé-
a munkakörülmények keáve- ért felelősök nevével és a ki
zóek. A dolgozók szociális jelölt határidőkkel együtt -
helyzete, a közelmúltban épült jegyzőkönyvben rögzítették. 
köz.ponti létesítmények.kel gaz- Sutyor László 

okulásul szolgáljanak vala
mennyi vasutasnak. A ván
dork.iálli tás anyagát Győrben 
két hétig láthatták az érdek
lődők és ez idő alatt igen so
kan megfordultak a klubhe
lyiségben, nemcsak vasuta
sok, hanem a város más vál
lalatánál, intézményénél dol
gozók is, és sokáig téma volt 
mind a vasutas művelődési 
ház rendezvényein, mind pe
dig az egyes munkahelyeken. 

tn többször is megtekintet
tem a kiállítást. A döbbenetes 
képsorok leírása helyett in
kább azt a két esetet írom 
meg, amelyet a napokban és 
sok évvel ezelőtt tapasztaltam. 

* 

öt fiú ugrándozott a rende-

n 

zása" eszembe juttatta azt a 
tragikus szünidei esetet is, 
amely sok évvel ezelőtt Győ
rött, a MA V-nál történt. . 

Gyerekcsoport dolgozott a 
sínek mentén. Gazt szedtek, 
és ahogy a serdülők között az 
len.ni szokott - két csoport
ra oszlott a munkálkodó gyer
mekcsapat. Először dolgozta.le, 
aztán játszottak. Később ver
senyeztek a munkában, aztán 
hogyan, hogyan nem, va:lamti 
miatt nem tudtak igazságot 
tenni. Az egyik fiú úgy vélte: 
fölkap egy követ, majd azzal 
igazságot tesz. 

A következő pillanatban ret
tenetes dolog történt. A kő 
egy gyereket a halántékán el
talált. A sérülés annyira ve
szélyes helyen érte és olyan 
súlyos volt, hogy -nem sok!kal 
a kő eldobása után életét ve
szítette. 

ző-pályaudvaron egy teher
autó körül. Derüs viháncolá
Suk engem is fölvidámított. 
Azt hittem játszanak, pedig -,---------------------------------------------------, dolgoztak. Diákok voltak, 

A bíróságon folytatódott az 
ügy és bár erkölcsi, lelki és 
jogi elmarasztalást !kapott a 
kő alig .tizennégy esztendős el
hajítója - kispajtása nem 
támadt föl tőle. Ami történt 
megmásíthatatlan volt. 

Vasutas fiatalok 

találkozója Békéscsabán 
Július 15-17-e között im

már negyedik alkalommal ta-
11\lkoztak egymással a szegedi 
igazgatóság területén dolgozó 
fiatalok. Ez év,ben a lbékés
caabai csomópont KISZ-bizott
sága vállialta a szervező mun
kát éS adott otthont Bá.cs-Kds
kun, O!on,grád, Szolnok és 
Békés megye vasutlas l!júsá
láriak. 

A háramnapos program ün
nepélyes megnyitójára a me
gyei KISZ-vezetőképző tábor
ban került sor. Valkó Pál, � 
körzeti üzem:fónökség vezetője 
megnyitójában méltatta a fia
talok munkáját, tettrekészsé
gét. 

A résztvevőket gazdag prog
ram várta: volt kultúrműsor, 
sportvetélkedő, gyulai kirán
dulás, ahol Erkel Ferenc szü
lőházát, a Kohán Múzeumot é5 
a várat tekintették meg. 

A programok ki.iZül kiemel
kedett a júliUIS 16-i fórum, me
lyen a vitaindítót dr. Panko
ta4 István, a Békés megyei 
pártibizotlság instruktora és 
Tóth lmTe vas,útigazgató--he
lyettes tartotta. A fórumon 
részt vett és sok-sok kérdésre 
válaszolt dr. Lugosi József, a 
teriileti szak.szervezeti bizott
ság titkára és Annus István 
személyzeti és munkaügyi osz
tály.vezető is. 

Korszerűsített kocsikapcsolás 
Komló teherpályaudvaron eddig az úgynevezett vontatá

sos szalasztáLssal (oogolozás) végez.ték a kocsirendezést, iamelly 
- mint azt egy mun.k.a.V'édelm.i minóisító vizsgálat is meg
állapított - nehézkes és balesetveszélyes. A kocsik mozdony
ról való leakas:z.tása nagy figyelmet és gyakorlatot követel. 

A pécsi körzeti üzemfőnökség vezetői elhatározták, hogy 
e veszélyes technoló�át korsrerűs:íttk.. Több ötlletet, jawsLatot 
vizsgáltaik meg. A legjobb megoldásn.alk a vontatási telepeken 
h:asználato& félautomata kapcsolókészülék alkalmazása látszott. 
A készülék teherbíTó-képességét a szakemberek szeTkezeti át
alakítás&al növelték, és alkatma.ssá tették a távvezérlésTe. A 
készülék működésének lénye@e az, hogy a vontató jármú és 
a teher1koesi a ráütkö21é5 hatására önműködően öS&Szekapcso
lódiik. A szétkapcsolást a mozdonyve7.ető végzi villamos k'.a.p
csoló segí!tségével. A músz.ia.ki problémák során bebizonyoso
dott, hogy e készülék eredményesen és biztonságosan alkal
mazható, elsősorban a jámlúvek von1latásos szalasztásánál. 

A készüllék ahlmazása léts.zámmegtaka-rítást is eredlmé
nyezett. Az ü7.elllfőnökség vezetői a szaklszervezettel együtt 
vimgálják, hogy Komló állomáson kívül hol lehetne még be
vezetn1 ezt az újítást. 

Pogány lstvú 

nyári munkán. Hiába, a ti
zennégy-tizenöt évesnek még 
a munka is játék. Gyümölcsös 
rekeszeket rendezgettek. Az 
egyik fajtát jobbra, a másikat 
meg balra tették. Gyorsan, 
ügyesen ment a munka. Öröm 
volt nézni. Egyszercsak az 
egyik fiú hevesen fölkiáltott, 
lllJl.jd elég durva szavakkal 
szidalmazta a társát mondván: 
,.Azt akarod, hogy elessek?" 
és az autó oldalába kapasz
kodott. Az egyikük ugyanis 
feléje dobott egy ládát - csak 
úgy bolondozásból! - a társa 
meg, hogy el ne találja, fél
reugrott. 

Szerencsére nem történt baj. 

* 

A MA V mUilikavédelmi kiál-
lítása, és az öt gyerek „móká-

* 

Nem emlékszem mér, hogy 
a majd harminc évivel ezelőtti 
esetből a bÍII'óság milyen pe
dagógiai tanulságot szúrt le 
a társadalom számára, de ab

, ban bironyos vagyok, hogy a 
büntető ,tanáa9 elnöke jegyző
könyvbe diktálta: a 1111eTekek 
között azért téwténhetett meg 
ez a tragédia, mert felüOvelet 
nélkül voltaJc ..• 

Ez sem mésitotta meg per
sze a történeteket, de sok év 
táv,latálból is mindnyájunkat 
figyelemeztet a tragikus sorsú 
kisfiú esete. 

8indalák Aana 
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A MA V kollektív szerződés módosítása ( 4.) 
. A lúe.-redik OTP-lakás 

A munkaidő ésszerű le/használása 
A kollektív szerződés 15. 

§-ának (1) bekezdésével kap
csolatban a szegedi vasútigaz
gatóság javasolta, hogy a 
munkaidő beosztásának, illet
ve megváltoztatásának lehető
ségét utalják a közvetlen ve
zető hatáskörébe. Kétségtelen, 
célszerű lenne a lökésszerű 
munkacsúcsokhoz, illetve a 
pangási időszakokhoz rugal
masan igazítani a munkaren
det. Ennek legoperatívabb 
megvalósítója értelemszerűen 
a közvetlen vezető. Mindezek 
ellenére, a kollektív szerző
dés 15. §-a a munkaidő beosz
tásának a helyi függelékben 
történő meghatározását írja 
elő. 

Egy személy - legyen az 
akár a helyi vezető is - nem 
dönthet egy egész dolgozó 
csoport munkarendjéről, még 
akkor sem, ha ez a vállalat 
szempontjából bizonyos elő
nyökkel is járna. Mivel a he
lyi függelékben foglaltakat az 
üzemi demokrácia megfelelő 
fórumainak jóvá kell hagynia, 
így jobban biztosítható a dol
gozó kollektíva és a vállalat 
érdekeinek egyaránt megfelelő 
munkarend kialakítása. 

A rugalmas munkaidő 
Egyébként e javaslat félig 

nyitott kapukat dönget, hiszen 
rendkívüli okból a helyi 
függelékben meghatározott 
munkarendet meg lehet vál
toztatni. Például a négy bri
gádosról a három brigádos 
rendszerre történő áttérés, 
vagy röviddel, 12 óra után 
történő szo1gálatba vezény
lés esetén. Nappa1os mun
kakört ellátó dolgozóknál pe
dig munkacsúcsok miatt el
rendelhető túlmunka, illetve 
ha kevés a feladat, a túlórák 
természetbeni megváltása is 
lehetséges. 

Tartalmában a fentiekhez 
hasonló volt az a javaslat, 
hogy az igazgatóságok és a 
körzeti üzemfőnökségek köz
pontjainak dolgozói rugalmas 
munk1aidő-beosztásban dolgoz
hassanak. A javaslat mellett 
szól, hogy a rugalmas munka
időbeosztás számos előnnyel 
Jar. Bevezetése csökkenti a 
törtnapi veszteségidőket, te
hát növeli a munkaidőalap ki
használását. Mindezeken túl a 
dolgozó számára is hasznos, 
mert ügyes-bajos dolgait ké
retszkedés nélkül, a peremidő
ben elintézheti. Ott ahol az 
égé.sz napo,s folyannatos jelen
lét nem szükséges, a rugalmas 
munkarend valamelyik válto
zatának bevezetése minden
képpen indokolt. Alkalmazását 
a kollektív szerződés jelenleg 
három helyen engedélyezi. Az 
itt szerzett tapasztalatok, szé
les körű vizsgálat, valamint az 
egyéb anyagi-technikai felté
telek biztosítása után (blokko
ló óra stb.) és ezek függvényé
ben, a vázolt előnyök miatt el-

terjesztése a jövő feladatai kö
zé tartozik. 

Elsősorban a túlóra-gazdál
kodással kapcsolatos az a ja
vaslat, hogy a fordulószolgála
tot ellátó dolgozók éves mun
kaidökeretét a jelenleg havi 
keret helyett negyedéves bon
tásban lehessen megállapíta
ni. Ennek a javaslatnak a 
megszületése sem független a 
gyakorlat kényszerítő igényei
től. 

A túlmunka szabályai 
A vasút folyamatosan dol

gozó üzem. Ezért előfordulhat, 
hogy egyes munkakörökben a 
munkacsúcsok nem havi, ha
nem kéL, esetleg három havi 
periódusban jelentkeznek. 
Ilyenkor megeshet, hogy a 
tárgyhónapban esedékes túl
órák természetben történő ki
adására csak egy vagy két hó
nappal később nyílik lehető
ség. Ebből a szempontból a ja
vaslat elfogadása egyértelműen 
előnyös lett volna. Gondolni 
kell azonban arra is, hogy ne
gyedéves munkaidőkeret alkal
mazása esetén, a túlórák el
számolása is csak negyedéven
te történhetne, amely számos 
elszámolási nehézséget okozna 
a vállalatnak és a dolgozók 
számára sem jelentene egyé1 -
telmű előnyt. Egyébként a gya
korlat tapasztalatai szerint a 
jelenleg érvényes rendszer be
vált. 

Szintén a túlóra-gazdáillko
dással függ össze arz a javaslat 
is, amely a havi túlórakeretnelk 
24 óráról 36 órám történő fel
emelését kéri. A kollektív 
szerződés 29. §-a értelmében, 
a dolgozó részére egy naptári 
év alatt 96 óra túlóra rendel
hető el. Ez egyen1őtlenili. is 
felhasználható, havonta azon
ban a 24 órát nem haladhatja 
meg. A javaslat iteh&t nem a 96 
óra bővítését, hanem annak 
felhasználási korlátját kívánta 
lazítani. A javaslat elfogadá
sa esetén a túlmunka körül
belül 0,5 órával nőhetne na
ponta, ami nem mondható je
lentős változásnak. A tapaszta
lat azonlban az, hogy a tú1óra
korlátokkal kapcsolatos en
gedmények, idővel a túlórák 
összegének növekedésével jár
nak együtt, ez pedig mind a 
dolgozó, mind a vállalat érde
keivel ellentétes. 

A félreértések elkerülése vé
gett meg kell jegyezni, hogy 
az említett kerettől és szabá
lyozástól eltérő rendelkezések 
vonatkoznak a forduló szolgá
latot és egyéb, a kollektív 
szerződés 29. §-ának (2) pont
jában felsorolt munkaköröket 
ellátó dolgozók túlmunkájára. 
Az itt felsorolt munkaköröket 
ellátók részére naptári éven
ként legfeljebb 600 óra túl
óra rendelhető el. E keret ha
vi lebontását a helyi függelék 
tartalmazza. Túlórakeretük te
hát havi keret, amelyet tú-1-

FELHÍVÁS! 
A Magy,ar Vöröskereszt Ornzágos Vezetősége, a Sza'kszer

�tek Országos Tanácsának munkavédelmi ooztá.lyia, az Or
szágos Közlekedésbi2Jtonsági Tanács és a Termelőszövetkezetek 
Országos Tunácsa 

Országos vetéLkedőt hirdet 
- általános munk.avéde1mi ismeretek, 
- közlekedésii szabályok ismerete (üzemen belül és köz-

úton, gyalogosra, utasra és járművezetőkre vonaitJkozó sza
bályok), 

- és első.segélynyújtási ismeretek témaköreben. 
Ezen fel1ül a vetélkedők színesítése érdekében aján!ijUik a 

rendező szervek és közirernúködök tev&enységébe tartozó cé
lok megvalooí,tását e1ősegítő politi'kia!i, általános műveltségi, 
szakimai stb. feladiatok., Hletve .k'érdések feldolgozását (honis
meret, környezetvédelem, munkásmozg,alOIIll, gyár-, üzem-, szÖ
vetkezettörtlénet, munk.ajog stb.). 

A veMLkedőben részt vehetnek szocialista brigádok, a 
szocialista brigád címért versenyző brigádok, az alábbi rend
szerben: 

1. Vá11alaitok, üzeme!k, i111'1:éz:mények, szövetkezetek, fegy
veres testületek stb. 

II. Váirosok., járások, fővárosi kertiilete'k. 
I]ll. A fővárosi és a megyék rendezésében és keretében, 

melynek eredményeként megyénként és a fővárosból az első 
helyezett 5 fös csoportokban versenyezhet az országos döntő
ben. (1 fő tartalék állítható be.) 

A vetlé�kedők elméleti és gyakorJiati kérdésekből, illetve 
feladatokból á:Unialk. Az elméleti anya,gok és a gyakorlati fel
adatok kidolgozását, ia szervezést és bonyolítást végző szervek 
biztosítják úgy, hogy 

- a megyei vetéllkedők forgatótkönyvét a területileg ille
tékes rendező szervek, 

- az országos döntő forgatókönyvét az OKBT AJ.!jjalános 
Közlekedési Nevelési Szalkbizottság Operatív .Mbizotu;ága 
hagyja jóvá. 

A vetélkedók lebonyolításának határideje: 
1. Vállal.lati szinten 1983. XII. 31�ig, 

II. Városi, járási és Budapest !kerületi szinten 1984, V. 
30-ig, 

III. Megyei és fővárosi szinten 1984. IX. 30-ig, 
IV. Országos döntő 1984. november. 

lépni nem szabad. A havi ke
ret felett túlmunkát elrendel
ni nem lehet. Amennyiben a 
dolgozó munkájára az adott 
hónapra lebontott keret felett 
is szükség van, vele külön 
megállapodást kell kötni. 

Egy boldog család Záhonyban 

Szabadnap, pihenőnap 
A kollektív szerződés 35. § 

1/b. pontjával kapcsolatban 
született az a javaslat, mely 
a négy,brigádos forduló sze
rinti szabadnap megosztható
ságának rögzítését kéri. 

A kollektív szerződés szerint 
a szabadnap a két szolgálat 
között 24 órát elérő pihenőidő, 
amely heti pihenőnapként nem 
!került ik.ijelölésre. A négy bri
gádos munkarendből követke
zik, hogy az éjszakai szolgá
lat után 48 óra nem két nap
tári nap, vagyis nem O órától 
24 óráig terjedő idő, hanem 
2x24 óra. E javaslat elfogadá
sát azért nem tartottuk cél
szerűnek, mert négybrigádos 
forduló esetén a szabadnapok-
n!alk, illetve a pihenőnapoknak 

.

, .. . . 
a kollektív szerződés szerinti 
kiadása automatikusan meg-
oldódik. 

11r 
·r • • 
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A gazdaságpolitikai célkitű
zések közül kiemelten fontos 
feladat a foglalkoztatás haté- A tízezredik OTP-lakás, Záhonyban 

- Persze, hogy ideges, iz
gatott vagyok. De még jobban 
örülök - fogalmazza meg 
hangulatát Sarkadi László a 
záhonyi állomás tolatásve'ze
tője. 

Az ok nem mindennapi: jú
nius 24-én adták át Szabolcs
Szatmár megyében a tízezre
dik lakást, amely az Országos 
Takarékpénztár beruházásá
l>an épü'tt meg. Az Ady �nd
re utca 19. szám alatt, az el� 
só emeleten a négygyermekes 
Sark,idi László az, aki a tíz
ezredik a sorban. Az ünnep
lés me Hett nem hiányzott az 
ajándék sem, az OTP egy 
ol,yan kis asztalt adott, ame
lyen egy vadonatúj televízió 
és rádió lköszöntötte a boldog 
cs,aládot. 

konyságának növelése, a vál
lalati bel.ső tartalékok fokozot
tabb feltárása, ia munkla1dőalap 
jelenleginél racionálisabb fel
használása. A munkával való 
leterhelés a MAV-nál időben 
eltérő ütemezésben jelentke
zik, amelyet a nem kellően ru
galmas munklarendek nem ké
pesek követni. Különösen ked
vezővlen a mu.nklaidő-kihasz
nálás azokban a munlk.alkörök
ben, ahol a munka teljesít
mény megítélése jórészt a 
munkahelyen töltött időtől 
függ. A merev munkaren<lek 
indo'Joolatlan t�lóra-felhaszná
lást, illetve túlzott megterhe
lést, vagy munkával ki nem 
töltött időt eredményeznek. A 
feladatok szezonális ingadozá
sához szorosan kapcsolódó 
munklaidő-beosztások jobban 
szolgálják az általános foglal
koztatás-politikai célokat, le
hetővé teszik a vállalati és az 
egyéni érdekek közelítését, va
lamint a munkafegyelem erő
sítését is. 

- Enyém a legnagyobb bol
dogság - állítja a feleség. -
Végre nem szűkösködünk a 
gyerekek is jól elférnek. 

A Sarkadi család az új otthonban 

Bár ettől az ideális állapot
tól a MA V-ot m(.g nagy távol
ság választja el, de a jelenleg 
érvényes kollektív szerződés 
most is számos lehetőséget kí
nál a munkaidőalappal törté
nő ésszerű gazdálkodásra. 

Mindezetket figyel.emlbe véve 
a MA V és a szakszervezet ve� 
zetői a munlkaidővel kapcsola
tos va1amennyi ésszerű ja
vaslatot tüzetesen megvizsgál
nalk, és amennyiben eJ.ősegítik 
a gazdaságosságot, bevezeté
sük iránt a jövőben intéz
kednek. 

Balogh Tamás 

A 72 négyzetméteres, két 
nagyobb és két kisebb szobá
ból álló lakást hamar birtok
ba vette a család. A két leg
kisebb gyerek, a nyolcéves 
Ildikó és a 11 éves Zsuzsa 
már berendezkedett az egyik 
swbában, amely csak az övék. 
A .nagyobbik lányt, a 16 éves 
Anikót pedig az új lakás Jcö
szönti a nyaralásból, ar ová 
jutalomként mehetett, mint 
női szabó tanuló. ·O már nem 
lehet mindig a családdal, Má
tésza1kán az iskola, csak a 
hét végére és szünidőre jut 
haza. 

- A hegesztés sem nehe
zebb a takarításnál - állapít-

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
� � 

� HYCOMA T A TREPPEN � 
� � 
� A iki.6 Trabap,t fürgén fordul a treppre, egyet, kettőt � 
� ,,köhinit" és megá:1!1. Az .ajtón liassan, látszatra komóto- � 
� sa.n száU ki belőle egy fiataJember. Az első lépések után � 
� venni észre, hogy lassúságának ok.a van. � 
� !Mindez Fehérgyarmaton naponta látható. Itt dolgo- i 
� zik az árupénztárban Nyíri Gyula. Tőle tudtam meg, � 
� hogy 1975 decemberében a he1yi Metripond gyárból vo- � 
� natkísérőnek jelentkezett Mátészalkára. A jó fejű fia- � 
f talember gyorsan és, könnyen tanult, s tetszett is neki i 
� a változatos munka. Egy ifél évig minden rendben ment. � 
� A számáTa el nem felejW'iető dátum: 1976. május 13-ról � 
� 14-re virradó éjszaka. Tolatós tehervonatért mentek � 
� Nyíregyháza állomásra. A gyorsabb munka reményében � 
� hozzá kezdtek a vonat ÖS6zerakásához, noha egy-egy ko- � 
� csi még gurult a k�ülő vonatba. � 

� iArra emlékszilk, hogy egy koccanásná1 megcsúszott és � 
� a bal lába combköreptől elveszett. � 
� � 
� iA hosszú kórhá� és egyéb ápolás után vezetői arra � 
� biztatták tanuljon, tegyen sza1ovizsgákat. Nyíri Gyula � 
� mint kereskedelmi segéderő 1977 tavaszától kezdett dol- � 
f gozni Fehérgyarmat á11omáson. ltt iigaz lkollégálkra lelt � 
� segítették a mindennapi munkájában magánéletében � � 
� vizsgáikra való felkészülésben. ' ' � 
� � 
� Ma már, ha !kell árupénztáros, szánúejtő, de az anyag- � 
1 rakttár-kezelést is pontQ5.aJl, precízen ellátja. 1 
� A szomszéd községben - Penyigén - lakó fiatal � 
� vasutas februártól nem egyedül érkezik Hycomat lkom- i 
� bijában. Feleség,e szintén Fehérgyarmat állomáson vál- � 
� !alt takarí,tói munkát. Életében ez a második olyan ese- � 
� mény, amikor érezte a .kollégák, vezetők segítőkészségét. � 
� - Ha nem is szép a feleségem járása, de Budapesten � 
� sikerült a felvételét elintézni. Takaríthat! - legyint ke- � 

ja meg viszont a 18 éves nagy-
fiú. • 

Magának rendezkedett, ő is 
külön szobához jutott. Ahogy 
az életben is félig-meddig ön
álló már, hiszen dolgoz:Lk. He
gesztőnek tanult, az eperjes
kei átrakodó pályaudvar kar
bantartó műhelyében dolgo
zik. 

Ifjabb Sarkadi László apja 
nyomdokait követte. Az apa 
is 18 éves volt, ami.kor 27 év
vel ezelőtt a vasúthoz szegő
dött. Záhonyban, a forgalom
nál kezdte, s azóta sem vál
toztatott. Illetve annyiban for
dított sorsán, hogy nem a la
káshoz közelebb kereste a 
munkahelyet, hanem a mun
kahelyhez költözött. A négy 
gyerek még a nagyszülői ház
ban született, a harminc kilo
méterre lévő kis faluban, Ké
ken. Aztán a szülők csak jobb
nak látták, ha igénybe veszik 
a. vasút nyújtotta lehetőséget, 
kertek egy kétszobás mu11.
káslakást. fgy később a fele
ség is el tudott helyezkedni a 
helyi bőrdíszmű üzemben. 

(Császár Csaba felvételei) 

Csakhogy, amint nőttek a gye
rekek, kicsinek bizonyult a 
nyolc éve .kapott lakás. Ezért 
kértek minőségi cserét. A ré
gi lakás árát beszámította az 
OTP, előookenyen intézték a 
hitelt is, a MAV pedig száz
ezer forint váUalati kölcsönt 
adott Sarkadi Lászlónak. 

- Lehet, hogy azt már a 
gyerekek fizetik a végén, de 
örülök, hogy így egyenesbe 
kerültünk - mondja. 

A bizalom persze olyan em
bernek szól, aki régóta bizo
nyított. Ugyanis a záhonyi szé
les nyomtávú pályaudvaron 
rég kiérdemelte a Kiváló dol
gozó 1kitüntetést, elismerték 
véradó munkáját, s az a szo
cialista bri,gád, amelynek tag
ja, a MÁV Kiváló Brigádja 
címet érdemelte ki. 

A tízezredik la:kás kulcsát 
ctr. Fekete László, az Országos 
Takarékpénz:tá.r vezérigazgató
helyettese adta át Sarkadi 
Lászlónak, a helyi gazdasági, 
párt- és társadalmi vezetők 
jelenlétében. 

Lányi Botond 
1 

Együtt a BM-szervekkel 

Ellenőrzés a szolgálati helyeken· 
Az illetékes megyei rendőr

kapitányságok irányításával 
•kiterjedt közbiztonsági és 
közrendvédelmi akció volt 
három nyugat-dunántúli me
gyében. Június 28-án Vas 

Veszprém és Zala megyékbe� 
a szombathely,i vasútigazgató
ság ellenőrzési és rendészeti 
munkatársai egész napos el
lenőrzésen vettek részt a BM
szervekkel. 

A váratlan ellenőrzések so
rán 35 v�útállomást megál
lóhelyet kerestek fel.' Az ak
ció során szinte valamennyi 
in�uló, érkező és mozgó sze
mely- és teherszállító vonatot 
ellenőriztek. 

ményeinek, valamint a táro
lás biztonsága előírásszerű-e? 
Nézték, hogy a feladott kül
demények milyen gyorsan 
jutnak el a feladóitól a cím
zettig. 

Az egé&z napos közbizton
ságii és közrendvédelmi akció 
tapasztalatai kedvezőek. Né
hány apróbb észrevételt a 
MA V és az érintett szervek a 
későbbi munkájuk során 
hasznosítani tudják. 

Sz. Jakab 

Nosztalgiavonat 
� serűen. - Nekem még a házkörüli munkáért is fizetni � 
� kell. Az alig több mint 3000 forintos, fizetésből ez nem � 
� k .. - � � onnyu. i 
z � 
� Ezeket a .gondokat, amint haza megy a két kis gyere- � 
� kük igyekszik feledtetni. Nagy álma, hogy lakást épít- � 
� sen, hogy gyermekeinek - fél lábbal is - o1yan ké- � 
� nyelmes körülményt biztosítson mint minden egészséges � 
� ember. Zsoldos Barnabás � 
� z � ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 

Ellenőrzéseik kiterjedtek az 
utasok biztonságának a vé
delmére, az utazóközönség ál
tal has:mált területek kultu
ráltságának a színvonalára. 
Vizsgálták, hogy az árukat 
kísérik-e szabályszerű okmá
nyok, a szállított áruk meg
felelnek-e a szállítás követel-

Pécsről Mohácsra pöfögött 
július 9-én reggel a nosztalgia
szerelvényt vontató régi gőz
mozdony. Nyolc kocsija tele 
volt. Az utasok az egész na
pot a Duna-parti városban töl
tötték, majd este ugyanazzal 
a vonattal tértek vissza a 
mecsekaljai városba. 



K.oaorús Ferenc f61Hür a finn VU11&u-tulmerveze& vaetllvel ben61se& 
(akoda Lúsl6 felv61ele) 

Szakszervezetünk meghivá- Magyarországon, Hivatalos aor delec,4ctócaerhe - tolJ'tat--
sára július 25-29-ig ia finn vas- küldetésben, vezető azintd de- ta az elnök. - P•dto etff MOii 
U'ÖBS-&z:aklszervezet két :vezetője, legáció élén azonban először azükug Nfl. A szaksze� 
Unto Kei;onen elnök és helyet- látogatott el hozzánk. An-a a mozgalomban do]Smó vezet6k 
tase, Pentti JaaHnna, öt napot kérdésre: hogyan értékeli a két korrekt ea,ilttmdködése. baft
töltött hazánkban. A vendége- szakszervezet kapcsolatát, a ti kapcsolata mmdkét fél szá
ket Kouorús Fef'enc főtitkár további együttmdködés lehető- mára gy(lmölcsöz6 Ieltet. F.&Y· 
fogadta. A szí.vé)yes légkönl ta- ségeit, a következ6ket mond- egy látogatás aJkaJm4b61 na
lálkoz.ón kölcsönösen tájékoz- ta: gyon sok tapasztalat IY1l11ié

ser]8ás mlMt - fJ61aéllt a k.a- döo1lése - �- A koc- tattá.k. egymást a ltét szak.szer- - EU:)Z;átróbcm sz�Ntnlm el- sére van lehet.6ség. Nawon 
� jel,en'li a kon- máin.y még �. érv:i vezet tevékenység'1-61, majd a mondani, hog11 Finno,-szág ts- hasznoSMJc . ,ul,1i1Jc fflOltalni kn.lffendát - a VelllÚlt, nem ,ló---@ ez.er a1kaOmazottat ka�atok bővítéséről, az mert földf'ajzi hel11zete mtatt utunkat, a.melv a zaúfoU Pf'OO
� oI,ui méri.ékben érd.Dtó � követel. Ezt a együttmíiködés javításának le- a vasutak hossza alig halad- f'am eUenhe eredménves oolt 

'\IIBlit ek6étii ető- áraiot, ahoey uJt a meméll�- tnm1anurlti 'Vezérilgugatóság het6ségér61 tárgyaltak. ;a meg a 6000 kilométert. A és hozzájárult lrac,csolataank kért • kapot4 -vol- azálll('1Já.s kald8éilel megkíván- már emlá� ellemzéisében e1- A delegációt a néhá.ny napos vonalsiirdség is messze elma- kis7Jéles{téséhez. Szeptembl!r-wegt 8719rPé•lésé•·• A m1.:. ták voJma. utasiitoUta, mert ebben a.z magyarországi tartózkodás rad más európai vasutakétól. ben például egy turistacaopon-
��=� :!ri«[; � ���� =-= i:��� �:!��

lt 
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� Ez meghatározó a létszámra Is, taI l�t elléltogatok Magyar-
Hallr, a Német Vl8SIUtas keJileniek. A uuút vrezeC6sége rlE!ket ilS eli kellLene boosé4a,ni. Közlekedési Múzeumba, majd a.mi jelenleg 30 ezer körlll van. országra. A csoport tagjai kö

élnake álliJdltott, jmvcJisollJa, ooc,i, modain,tól 1990 Arzdm-ak ugyainds, akiiik 1Jöbb a SZOT-ha, ahol Jokab Sán- Ht jegyezném meg azt is, hogy zött lesz a mozdonyy�t6k 
11W a milDd&tlJbelrnl van- uéoMQ 11 312 pe,r aUo,ü.muott- rnmt ló éve dolgomak a vas- dof' fótiUkár-helyettes fogadta nálunk több szakszervezet is szaklszervezet.ének elnöke .111, 

a 'Vllllft további zsugori- ból 73 ezrw.t � le, útnál, .nem lehet fe'llrnondam. vendégeinket. va.n. A mién.k a legflGOVOlbb, akit én besa6111em rá, hoa fe-
rinyu16 ter.vek. 188'l-i8 éw 10 _. f6t. utána � pénzlücí szak- Vidéki programjuk során 20 8Zff iaoot számlál, s a for- lesélével eaOtt vegyen J9Zt 
J811t. aW a •'llP1Ditis Ul80-ic éri 8000 fa. A ,,lla{ipí- � � a Buo- Jártak a dunakeul j�QJav(- PifQmntl. a pi,lyaépNanél & ezen a � utam

� t-Dlt.Abb az ...,, oan � elbocsM'5sae1: da!fwm é711'811éd,n!111 �- tóbil.n, a péésl és a az�l vas- -fennfartásnál, valamint e v&IS- son • .. -.,-,e hajlik. KoJil a néJiriOildlebellen specila&- Hi,va,tkoznak a fra.nda W&út- út-igazgatóságon. Pécsett Fé- úti üzemekben dolgozók tar- - Milyennek látja Maoar-r a SCbUeniberr, pénz- táia:ól elltekmbve nem pcjtdl- ra, � Jényegesen kdsebb · ó f ú · 6 országot? aff6 akaI\1a rá- nák a D)'1Ulllld,íjazáls Vat/J más személLyzebtel és � állami n11es J zse vas t1ga7.gat • Sze- tozn8ik hozzánk. A mozdony-
boly llé&1den fell kemé- dt m.llllltit té,vozó vasutú!okalt. támog,a,tássell �kaa nagyobb geden pedig Sajtos Péter igaz- vezetőknek. külön szakszerve- - Általános a vilemn11, 
kéael A waút ugy&1lla6 tA: . �t is meg hállÓ'ISt<Jt kfl!G)es feonta.l'itani, gatóhelyettes adott tájékozta- zetük van, 3000 taggal. Van hogv mt� rokon Mp, anvi-

•clóe'1l napireQd«1 van, kellllene rövtldftend. A jelleln.legi rnliinlt a Bundesbahn. tást munkájukról, a vasutasok még egy harmadik szakszer- ivesen látflalk bnnanrce,, fi,a.. 
arz e1&.6 k<ll'IDMly<lkllak 212 ez«" 500 klllo•néta:es sze- iA bonmak 'buddák, hogy a élet- és munkakörülményeiről. vezet is, ez az il'odai a,lkalma- �- Elmondlaaltom m t,, 

IMJk �é!,t okozott. mél� sz,olgéRó vas- WL'Út J�ével kapcso1a,tos Szegeden dr. Ágoston József, zottakat tömörí1i soraiba. Lét-- hOQII az idegen .ud.máni aoJc, 
• Sto1t.enbeq meg úfwonaJbáJ, 1990-.ig Cllllk 6 ezer elhatárodsok sorsa llEll'DC98'k a az SZMT ve�tő titkára és dr. számuk nem éri el a mo1.dony- énlekes lámtvalót TciMZ Ma-
akadályozni hogy 500 k!ldanéte!' 11llllll'8lbl4 meg. J�TMtól, és a wzeták be- Lugosi József, a területi szak- V'eZletőkét. Ol#Jl'Of'SZág. S nekflnk, aalc-, a Gdh'lte � azon- lált'álliá'bólll ffigg. A szeméZ11zet eti b' tt á t'tká 

. ,n--órl'-i e�tadó'sodása to- ban így .is mél több pénzl"e �. a.z egve, vona.l.aJc szervez 1zo s g 1 ra 1s - Nos, amt a JcapcaoZatatn- sznvezeti vezet ........ lG az t, a 
�ék. A kmmáaiy- Jeirl szilalép. s� f� a sza,kszerveze- Mzt vett a fogadáson. kat illeti, lassan ttzives múlt- feladatunk, hoo1I támogassuk 

á't kellDene wllllalllnia a 1öbb tele á a J)Oll6tltkuaok eUená.1- Unto Keijonen elnök felesé- ra tekint Vissza, a 1cof'Ct.bfri a munkátutUtn:urt. 
mint ia miilll.ó múkát idltelvó ldsóba üt.k&.Uc. A vosuta.sok gével, turistaként már járt években azonbán Mm Jcerilt 
kanatfad,ozút át rnts s é,gr- t.8?'Vobe oect radUcáilis leépUéu 
saU> inlberlalty vonalak épí-té- elien tn4lnden f'endelkezéaüb'e 
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� t98J-BE ELKÉszh 
Jását Hl8'1◄g fokomtosan éfvj borml. ka,lllCléllánn,alk. Haall' em-
16 milOiárd márkára kela lléke7Jtebi Ko'hD,t, hogy a vawt 
emelllni, csak így tehetne le- az edmüllt tlfz évben máir ,töblb 
apasmani a�- A V861it mim 100 ezer munkahelyet 
smlrmté&a alllgha vüJk be. mmletett meg. Ha 1990-,i,g 

As SNCF ssupernaosdanya 
A pén,i� a JoiJ. most még egyse.er ugyaneny

ve1Gloez6 éoalobffl �Zen m4f'- n:?iivel �ék ,a vasutasok 
1°'Vláll 8leffl � tifbbet lélm.émét, C881k egy eredmény 
kal6ffll II tllllll'ávz, mint ed- .n.Ietihetne: ,,A matét sike
diQ. !E a lroa11clós komJány f'filt, a be.tieo meghalt." 

Hazánkban rendezte meg 68. met keltett az eszperantó bé
konpesazu,át az Eszperantó lyegek, bélyepésék és egyéb 
V1'Jlllr�I. &fflil!'lyen het- postai dokumentumok bemu
ve,n OQ11zá8 mLntea' ötezer km- tatása. Of'szcigo, bilveoktcilfftci
dötte qtit ,...._ A rendei- sokon is sikef't af',sttalc. A múlt 
•150roat megn�nt év &zén a Parafllatelial kiál-

nál bőség�en alikAlmazták az egyes vooalak foraalm6nak 
elektronikát is. Az új típus javi-tása a vasútt meailJók 
beállítását három év lefarpsa .széldának: �öveJésével anélldU, 
alatt tervezik. A stakért6k hogy a menettenctet módosfta
szerint ennek eN<lm.ényeként ni kellene. 
- tíz éven belW közel négy- � mozdony ki� indítászáz mozdony helyettesítése si teljesitmény.e .kKi� rilik lehet6vé u SNCF egész az SNCF l'llletékesel nem mhálózatán. Ják tm. hou' a szinlaronmotort A kísérletek vezet6i ar.erint a jöv&en alkalmazni focják a az új mo1.dony „mindent tud." TVG-Atlantlquen'1 (ójabb Sok előnyös tulajdonsága van: nagysebemélQ vonat) afteelószÖf' is a BB 1.0004-rn,el b4r,.,i 'Ue11fs(tett-- formáját a riroamil11en vonatot lehet ootita.tm, k&myéld voaatokriM. akár tizenhat személykocsit, Az SNOF az utazúi sebes (a jelenlegiek tizenkettőt von-: 8éeet 8 BB looot,.a,rel a ,.;:. tatóa.k), akár 2o&O tonna te- rii-Borcleu:r a BMflea.� herárut. Karbantartása a javí- Mcwsfille és 'az .AtlO.,.....Na• tómdhelyben n�r ol-
csóbb, mint •�Jel� ieg- tea � U Awoen-T•"• 

jobb gépeké. lt-,etlen eJ6- v� _,.. � 116-
nye az uta�%1 a azilltt- W!lni. 
tató fE!Íe1am:' lehetővé vá-Uk 

� 
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Bérletek a budapesti 

tornász-világbajnokságra 

Voaula• uülölc ajóndélca 

Minivonat a gyerekeknek 

Október 23�0. között a Budapest Sportcsarnokiban 
kerül soo- a XXII. tornász-világbajnokságra, a sportág 
idei legnagyobb eseményére, amely egyiben olimpiai mi
nősítő verseny, elővizsga a Los Angeles-ii játékok előtt. 

A világverseny iránt a vártnál n!agyOlbb a külföldi 
szövetségek, turistacsoportok és egyéni utazók érdeklő
dése. A világbajnokság szervező bizottsága elsősorban 
a tornasport hazai szurkolóinak igyekszik lehetőséget 
teremteni a VB-re szóló bérletek megvásárlására. Az 
október 23-i megnyitó ünnepségre, valaJmint az október 
24-én kezdődő és 30-án záruló versenysorozat minden 
111ap,jára érvényes bérletet a Népstadion Központi Jegy
irodájában (XIV., Istvánmezei út 1-3.) lehet írásban 
igényelni. A VB..,bérletek ára felnőtteknek 650 forint, 
diákoknak 300 for,int. 

A Népstadion jegypénztára az igénylőlevelekre fo
lyamatosan választ ad, annak feltüntetésével, hogy hol 
és mikor lehet átvenni a belépőket. A bérlettulajdono
sok jogosultak a négy napig tartó csapatversenyek, a 
két napon át megrendezésre kerülő egyéni összetett ver
senyek, továbbá a két részre bontott - férfi és női 
- szerenkénti döntők 'megtekintésére. 

Vasútegészségügyi sportnapok 

A kiözelmúl1lban Debrecen
ben rendezték a vasútegész
ségügyi dolgozók 3. országos 
sportvetélkedőjét. A vasút
egészségügy igazgatQja által 
felajánlott serleget harmad
szor is ra budapesti MAV Kór
ház dolgozói nyert& el, és 
így Vléglege5en a birtokiuikjblan 
maradhat a serleg. 

,A veté!Jkedőn öt sportágban 
(asz;talitenisz, 1klispályás lab
darúgás, 1Sakk, úszás és tenisz) 
140-en velltelk részt. A sport
vetélkedő házigazdája a debre
ceni TEK szakszervezeti bi
zottsága voit. A versenyeket 

a DMVSC ,sportpályárun. bonyo
lítottálk le, kispályás lab
darúgásban e!JSó lett a 
debreceni TBK, második a 
MAV Kórház, harmadik pe
dig a buda1pesti T.EK. Tenisz
iben dr. Adám István, (Buda
pesti TEK) !három aranyérmet, 
iúszásb.an .Bi,egelbauer Szilvia, 
(MA V K,ónház) két aranyér
met, as:zitalli,benis:l'Jben Schöffer
né Zádorii GizeU.a, <Pécs.i TEKJ 
két arany és egy ez.üst, Engi 
István, (MAV Kónház.) két 
arany, egy eziÜSt, sakkban Ka
tona ZoLtám, (Közeg_ Int.) egy 
aranyiérmet szerzett. 

Sport napközis tábor Szolnokon 

Nincs olyan !kisfiú, vagy kis
lány, aki ne álmodna arról, 
hogy mi szeretne lenni, ha 
nagy lesz. A sok képzeletbeli 
foglalkozás között egyaránt 
megtaláLható a mérnök, az 
ápolónő, a mentőautó-vezető. 
Aki mozdony,vezető, vagy for
galmista szeretne lenini, annak 
az „álma" már .most, kis srác
ként teljesült, ha csak né!hány 
órára is. A Dunakeszi Jármű
javító Üzem dolgozóinak a 
gyerekei a 33. vasutasnapon az 
apukáktól, anyukáJktól egy 
százharminc méteres pályán 
köziekedő minivasutat kaptak. 

A tervezők egyik szellemi 
vezérével, Gyetván Andrással, 
a TMK osztályvezető�helyet
tesével ibeszélgettünk a kisvo
nat „születéséről". 

- Az üzemben közel 60 éve 
gyártanak, illetve .iavdtanak 
vasúti személykocsit. Eddig 
még soha nem készült i lyen 
kisvonat. Most milyen elgon
dolásból készítették ? 

- Az üzem vezetőivel sokat 
beszélgettünk anról, hogyan le-
1vetne az eddigi Qyakorlattól 
eltérően megürnrnepelni a va
sutasnapot. Ekkor született az 
a gondolat, hogy a kulturális 
és sportprogramok mellett 
mindennapi munkánk jelké
peként egy miinivonatot készí
tünk a gyermekeiknek. Igazi 
vasutasélményt szerettünk vol
na nyújtani nekik. Mi, akik a 

szaikemiberek irányításával 
sportfoglalkozásokon vettek 
részt. A délutánra tervezett ' 
prog.ram: strandolás, úszóokta
tás, játék, szórakozás volt. 
Szerepelt a programban hajó- ., 
kirándulás a Tiszán, játékos '' 
veié!Jkedő, csere-bere akció, 
diszikó, ffilmvetí,tés stftl. is. 

szerel vényt gyártottuk, seI1 
gondoltuk, hogy a gyermekek 
és a felnőttek körében egya
ránt i lyen nagy sikere lesz. 

- Kik készítették a terveket 
és milyen anyagokat használ
tak 11:el? 

- Annak ellenére, hogy a 
személykocsi-gyártás a fő pro
filunk, külön terveket kellett 
készíteni a mozdonyról és a 
kocsikról. A három kéttenge
lyes kocsi terveit Peták Tibor, 
a szerkesztési osztály vezető
je dolgoz;ta ki, figyelembe vé
ve azt, hogy a gyermekeknek 
kényelmes, de ugyanakkor biz
tonságos is legyen. A mozdonyt 
én terweztem egy német moz
dony mintá/jára 1 :4 arány·ban, 
amelynek a motorját egy ki-be 
szerelhető targonca akkumu
látor műlködteti. A mozdony 
és a kocsik vázát hulladék 
anyagból „varázsolták" elő 
szocialista lbrigádjaink. A 11:Ör
góváz részeként a korábbi idő
ben leselejtezett tolópad 'ke
rekei lettek beépítve. 

- !Mi lesz a vonat további 
sorsa ? 

Nagyobb ünnepeken, 
gyermeknapon a kis „tulajdo
nosok" újra birtokukba vehe
tik. Sőt véleményem szerint 
hétvégeken kitűnő program
lehetőség városunk óvodásai, 
iskolásai 6zámára, kellő fel
ügyelet és szeI'vezettség mel
lett. 

Vetési Imre 

A Szolnoki MAV-MTE jú
lius 4-29. között kétszer két
hetes sportnapközis tábort 
szervezett I-IV. osztályos ál
talános iskolás tanulók részé
re. Erre az egyesület Véső úti 
sporttelepén került sor héúfő
tól péntekig, naponta 8-16 
óra között. A táhor ideje alatt 
a gyerekek megismerkedtek az 
egyesület sportágaival. Dél
előttönként ugyanis sportági 

A gyerekek napi egy étke
zésben részesültek. 

Beszálltak a gyerekek, indul a kisvonat 

.Tömegsportversenyek Celldömölkön 
Július 9-én négy sportágban 

rendeztek: vie.rsenyeket CeUdö
mölkön. A labdarúigótornát 
külön--kü:lön csoportban bo
nyolította az építési főnökség 
és a körzeti üzemfőnökség. A 
többit közösen sz;ervez;ték és 
csatlakowtt hozzájuk: a pápai 
pályafenntartási főnökség és 
a szombathelyi épület- és híd
fenntartási főnökség celldö
mölki építésvezetősége. 

Vízszintes : 1. Egy fontO!l ifjúság
pollt.ika.i feladat. 13. . . .  Rainer, 
Mar!a {18'16-JBUl) német költő. 1'4. 
Kevert gaz. 15. özönlik. 16. Japán 
magneto.fonmárka. 17. Női név. 
1.9. Vissza: nem titeket. 20. A:z. er� 
egysége. 21. Bosszantott. 2.3. Vész
jel a tengeren. 24. Csontokat köt 
össze. 25. Erre a helyre. 26. Meny
asszony. 28. Rag. 29. Vissza : egy 
Duna-menti községi. 32. Jelzés a 

A focinak és az asztali te
nisz összecsapásoknak a 
CVMSE-páJ.ya, a lövészetnek 
a helyi MHSZ lőtere, amí.g a 
sakk játiékokmak a vasutasok 
szociális épülete volt a hely
színe. 

A sporteseményeknek mint
egy 300 résztvevője volt. 

Sz. J. I. 

szarvasmarhán, névelővel. 35. 
Domibvidék. a Rába jo,bb partján. 
36. Kettőzve az egyik szülő. 3'8. 
Női név. 39. lgy kezdődik az om
iladozás. 40. Járunk rajta. 41. Mária, 
végek nélkül. 43. személyes név
más. 45. Egymást követő betűk. 
46. Nem a tied. 47. Indul a . . .  hin

tó. 49. Csapadék. 51. Semmi, nwla. 
53. Angol hossz.mérték. 54. Dalszín
ház. 56. Nem tőled. 57. Juttat-e? 58. 

Szómílóalechnikoi &emek 

azparlokiádja Szombathelyen 
A vasi megyeszékhelyen 

rendezték meg július 15-én, 
16-áin és 17-én a MAV száaní
tásteohnikai üzemeinek VI. 
országos szpartakiádját. 

A hét üzem sakkban, aszta-
1iteniszben, lövészetben, kézi
labdában és kispályás labda
rúgásban mérte össze tudá
sát, Az összetett versenyt a 

budapestiek nyerték a házli
gazdák és a harmadik helye
zést elért zálhonyiak előtt. 

Az egyik földrész. 60. Kimondott 
betű. 61. Karó szélei. 62. A késnek 
van. 63. Azonos betűk. �- Mint 43. 
vízszintes. 67. Híres lóverseny. 69. 
Vissza : elismeri a hibát. 

Függ6leges : 1. A 13 vértanú .Jel
zője. 2. N61 ruhadarab. 3. Lendü
let, lelli:esedés. 4. A 2. függőleges 
része. 5. Igekötő. 6 . . . .  bikavér. 7. 
Konytiai eszköz. 8. Vég nélküli 
szak.áll. 9. Latin és. 10 . . . .  áció, ja
vadalmazás. lL Ke1lemes ízű. �
Fejér megyei helység. 1'1. Nem má
solat. 18. A:z. USA egyik áJ.lama. 
21. Betanitó, idomár. 22. Trlllát 
énekel. 2'5. Idegen név. 27. Teteje 
ellentéte. 30. Pulyka része 31. 
Egyenlő részben (görög) . 32. · 
11:telfzesitő. 33. 11:neklő hang. 
34. Egy mlislk Ifjúságpoliti-
kai feladat, 37. A vészjelzés. 40. 
Nyelvcsoport (latin) . 42. Férfinév. 
44. Ceglédbercellel emlegetjük. 46. 
Nem múlan<ló. 48. Bárd szélei. 49. 
Belső szerv. 50. Vigyázói. 52. Mint 
9. függőleges. 54. Görög betű. 55. 
Skót törzsi szervezet, névelővel. 
58. Talapzat. 59. Végek nélküli hal
lás. 62. Kevert )ék. 64. Talál. 66. 
Női név. 67. A. 0. 68. A 65. vízszin
tes fordítottja. 60. Allóviz. 70. Fél 
bála. 

Beldildendő : vízszintes 1. és füg
gőleges 34. 

Beküldési ba.tárid6: 1983. augusz
tus 25. A megfejtéseket kérjük 
szerkesztőségünk címére küldeni 1 

Az e16ző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A teljesítmény a-rá
nyosa,bib fenntartás kialakítása. 

Egy-egy kllnyvet nyertek lapunk 
H. számAban megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: Má
dai Zoltán, Monor. Móricz Zsig
mond u. 57.,, Gönczy Tiborné, úr
k:út, Csokonai u. 4., Pécsi József, 
Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 31., 
Futó János, Boldog, Tabán út 19., 
Márkus Jtn..sd., saJgótarján, Esze 
Tamás u. 2. 

Eredmények : Kézilabda : 1 .  
Záhony, 2 .  Szombathely, 3. 
Budapest. Asztalitenisz : 1. 
Budapest II., 2. Budapest I., 
3. Szombathely. Kispályás 
labdarúgás : 1. Budapest, 2. 
Záhony, 3. Szombathely. Lö
vészet : 1 .  Szombathely, 2. Bu
dapest II., 3. Debrecen. Sakk: 
1.  Szeged, 2. Záhony, 3. Szom
bathely. 

A három Kriston 

112 esztendeje 

A kál-kápolnai Kriston 

család három tagja - a 
váltókezelő édesapa, a 
raktárnoki munkakört be
töltő Lukács fia és a so
rompókezelőként legutóbb 
nyugdíjba ment másik 
,,gyerek", János - össze
sen 112  évet szolgált a vas
útnál. 

Jellemző a vasutas di
nasztia tagjaira, hogy Kris

ton János például tizenöt 
esetben hárított ei az évek 
folyamán súlyosnak ígérke
ző balesetet a közlekedő 
vonatoknál, amiért eseten
ként jutalomban részesítet
ték. Háromszoros kiváló 
dolgozó, s az idei vasutas
napon igazgatói elismerés
sel együtt adták át részé
re a 40 éves törzsgárda
tagsággal járó szolgálati 
emlékérmet. 

A család több tagja 
folytatja a szép hagyo
mányt. 

Szücs Ferenc 

Lövész vándorkupa 
A miskolci vasútigazgatóság 

szakszex,vezeti bizottsága és 
Honvédelmi Klubja az igaz
gatóság szocialista brigádjai 
r{!szére Vasutasnapi Lövész 
Vándorkupát rendezett. A jú
lius 15-én lebonyolított verse
nyen 12 brigád 4-4 tagú csa
pata vett részt. 

- Előadás. A Közlekedés
tudományi Egyesület békéscsa
bai vasúti szakcsoportja a kö
zelmúltban előadást rendezett 
a munkaversennyel kapcsola
tos anyagi ösztönzők és szabá
lyozók lehetőségeiről. Az elő
adást Tóth János, a MAV Ve
zériiga:z.gatóság munkaügyi és 
szociálpolitikai szakosztályá
nak osztályvezetője tartotta. 

- Találkozó. A MA V V ez.ér
gazgatóság ügykezelési és gaz
dasági hivatalának 15-20 évvel 
ezelőtt nyugdíjba vonult dol
gozóit a közelmúltban találko
zóra hívták a szocialista bri
gádok és a hivatal vezetői. A 
találkozón megjelent, többsé
gében 75-80 éves nyugdíjaso
kat megvendégelték és ezer 
forint segélyben részesítették. 

PÁ L YÁ ZA T  

A MAV l!:szak Jlirmüjavftó Ozem 
plilylizatot hirdet vmamos forgó
vlizJavitó részleg tőmüvezetől mun
kakörének betöltésére. Alapbér: 
4500-7500 Ft-lg, A teljesftményt(il 
függően negyedévenként 3200 Ft 
prémium, 

Feltételek : szaklrlinyú egyetemi 
vagy főiskolai végzettség, felsőfo
kú vasúti (vagy azzal egyenérté
kű) szakképesítés, ötéves szakmai 
gyakorlat, hatósligl erkölcsi blzo
nyítvliny. A plilyázat tartalmazza 
a pálylizó önéletrajzát, részletes 
szakmai tevékenységét, eddigi 
munkahelyeinek és beosztásalnak 
felsorollisát, A plil_ylizatot 1983. 
VIII. 15-lg a MA V ltszakl Jirmű
javltó Ozem személyzeti és ok• 
tatásl osztályaira (UOl Budapest, 
X., Kőblinyal út 30.) kell benyúj
tani, Részletes felvllligosítást nyújt 
a személyzeti és oktatlisl osztályon 
Glirdal Ferenc. Telefon : 135-118, 
Vasúti: 28-0'7, 

- A szupergyors és a mű
holdak. A Sinkanzent, a japán 
szupergyors vonatot, amelynek 
sebessége több mint 200 kilo
méter óránként, műholdak se
gítségével akarják védeni a 
földrengések ellen. A japán ál
lami vasúttársaság közlése sze
rint műholdak útján sugárzott 
Megállj ! jelekkel fogják lefé
kezni ezt a rendkívül gyors vo
natot, mielőtt az érzékelt föld
mozgás elérné a vágányokat. 

- Jugoszláv vasutaszenekar 
Baranyában. Három napon át 
Baranyában tartózkodott a Ju
goszláv Vasutak koprivnicai 
munkásszervezetének vasutas
zenekara a pécsi vasútigazga
tóság meghívására. A jugo
szláv vendégzenekar hangver
senyt adott a pécsi István té
ren és ellátogattak Balaton
boglárra is. A harmadik na
pon a harkányi szabadtéri 
színpadon búcsúhangversenyen 
léptek fel. 

1983. AUGUSZTUS 8. 

Kirándulás. A hatvan
salgótarjáni pft. főnökség Rá
mán Kató szocialista brigád
ja a közelmúltban kirándu
lást szervezett Budapestre. A 
brigádtagok és családtagjaik 
megtekintették többek között 
az úttörővasutat és séta.hajóz
tak a Dunán. 

· - Véradás. A Székesfehér
vári Járműjavító Üzem Vörös
kereszt alapszervezete a közel
múltban véradónapot szerve
zett. Összesen 184-en adtak 
vért, térítésmentesen. 

- Társadalmi munka. Virág
tartó faládákat készítenek tár
sadalmi munkában a Szombat
helyi Járműjavító üzem szo
cialista brigádjai. A cement
kötésű forgácslapból lévő vi
rágtartókat a szombathelyi vá
rosi t.anács kérésére készítik a 
brigádok. 

- Lángvágás pb-gázzal. A 
székesfehérvári járműjavító
ban fél év óta eredményesen 
alkalmazzák a propán-bután 
gázt lángvágásra. Az eljárást 
hazai szabadalom felhasználá
sávail vezették be. Az új mód
srerrel a korábbinál termelé
kenyebbé és gazdaságosabbá 
vált az acélszerkezetek dara
bolása, a vasszeiikezetek me
legítése. 

- Új mozdonyjavító csar
nok. A t)ékéscsabai körzeti 
üzemfőnökség vontatási üzem
egységében új csarnokban ja
vítják a villany- és dízelmoz
donyokat. A több, mint 1 2  ezer 
négyzetméter alapterületű 
csarnokban egyszerre ft villany 
és 4 dízelmozdony kis-, közép-, 
illetve nagyjavítására van le
hetőség. 

Halálozás 

Július 6-lin, 62 éves koriban 
meghalt dr. Kovlics Imre nyugal
mazott MA V-főtanlicsos, Plilyafu
táslit 1940-ben Klskundorozsmlin 
kezdte, majd Rá.kosrendezőn és 
több Szeged környéki lillomáson 
dolgozott különböző beosztásokban. 
1943-ban végezte el a tisztképzőt, 
és hlirom évvel később Jogi dlplo
mlit is szerzett. 1.946-ban került a 
szegedi vasút!gazgatóságra. Ké
sőbb tfz évig a felsöfokú vasútfor
galmi technikum gazdasligl Igaz
gatója volt. Tavaly Szegeden, az 
EHF-től ment nyugd(Jba. Neve 
összeforrt Szeged koslirlabda
sportjával Is, A Szegedi Haladás, 
majd jogutódainak (a SZEAC és a 
SZEOL se férfi kosárlabdacsapa
tlinak) elismert edzője volt, 

Dr. Kovlics Imrét július 29-én 
Szegeden, a Belvárosi temetőben 
több száz volt munkatársa, barit· 
ja, Ismerőse és sporttársa kísérte 
utolsó útjára. 

LAK�SERE 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MA V-bérlak.ásom -, amely nagy
méretű három szoba, konyha, élés
kamra, előszoba, fürdőszoba, Pin
céből áll, és egy zárt veteményes
kert tartOZik hozzá - Budapef>t
hez közelebb, bármely fővonalon 
vagy Budapesten levő másfél vagy 
kétszobás lakásra, MAV-<iolgoz.ó
val. Cím : Györgyi Lajosné, Acs, 
2941, vasútállomás, felvételi épület. 

�cserélném egy szoba, konyha. 
eloszoba, fürdőszoba, W. C.-s. ker
tes, szolgálati lakásomat MA V-dol
gozóval, tanácsi főbérleti lakásra 
vagy telekre, melyen lakható fa
ház vagy épület áll és közművesí
tett. ercleklődni személyesen vagy 
levélben : Kisvárdai Tibor. Buda
pest, XI. ker. Albertfalva, MAV-ház 
189.'a. 

Elcserélném Orbottyánban levő 
62 négyzetméteres, na.gy kertes há
zunkat bu-dapesti MA v�bérlakás
ra, megegyezés szerint. Megtekint
hető bármikor. Cf,m : Süle Ferenc, 
ÖI1bottyán, József Attila u. so. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő kétszobás és 96 négy
zetméteres, komfortos MA V-bérla
k.ásomat 1-2 szobás, komtortos ta
nácsi vagy öröklakásra. Az Ete.le 
térnél kétszobás, 51 négyzetméte
res. félkomfortos. kertes, személYi 
lajdonú száraz szuterént 1s adha

a 07-42..,J,'7-e; számon vagy városi 
táV'lúvással, 18 óra után a 06-37-,lJl/ 
241-es telefonszámon. 

Elcserélném MAV-telepi, két szo
ba, komfortos, 58 négyzetméteres 
Lakásomat, a.m:lihez kert is tartozik. 
kisebb lakásra. 11:rdeklőd.ni 17-20 
között a 894-005-ös telefonszámon. 

Elcserélném Füredi úti lakótele
pen levő 46 négyzetméteres. más
fél szoba, összkomfortos, tanácsi 
l�om egy 36 négyzetméter kö
nili, másfél szobás MAV-Iak.ásra 
- lehet gondnoki lak.ás is - és 
egy tan.ács! garzonra. 11:rdekl<'Sdnl 
lehet 8�ll6 óra között a 35-711166-
os melléken, Csontosné. 

Elcserélném Budapest XV. ker. 
Rákos úti egy plusz két félszobás, 
vUá.gos !konyhás, 67 négyzetméter 
alapterületű, plusz nagy erkélyes, 
X. emeleti. MAV-,bérlak.ásomat, kb. 
55 négyzetméteres lakásra. 11:rdek
lődni a 143-610-es telefonszámon. 

Elcserélném Győr, Kun Béla la
kótelepen levő két plusz félszo
bás, telefonos, szövetkezeti lakáso
mat budapesti hasonlóra vagy 
MA V-bérlakásra, OTP-kiegyenlí
téssel. Cim : özv. F!lakovszkY 
Andrásné, Győr, Kun Béla lakó
telep, Rákos F. u. 21. IV. 10. 9024. 
Telefon :  11-062. 

tok. Cim : Budapest VIII., Kerepe- .--------------
si út 5. sz . .  V. épület, fszt. 4. IIAGYAK VASUTAS 

Vuuta1ok Szakazervuet-'nell 
lapja 

Elcserélném háromszobás, kom- • 
fortos, kertvárosi MAV-bérlak.áso
mat egy szoba, hallos vagy másfél 
szobás, összkomfortos, tanácsi la
kásra igényjogosult MA V-do.lgozó
val. 11:rdeklődni lehet este 6 után a 
152-288-as telefonszámon. 

llzerkeaztl a szerkesztő bizottdl 
Felelő• szerkesztő : V!11I Ferenc 

Szerkesztőség : 
lOH Budapeat VI., Bencz:11r u. '1, . 

Elcserélném Budapest, zöldöve
zeti, 57 négyzetméteres, I. emele-
ti, gáz:fütésesi, kétszobás MA V--bér
lak.ásomat hasonló tanácsJ.ra -
XIV. kerület előny,ben - MAV
do!gozóval. �eklődni lehet a 834-
828-as telefonszámon, 18--,J.9 óra 
között. 

Elcserélném Tapolca, Dimitrov 
tér 11. vm. em. B. 30. aJ.atti 57 
négyzetméteres, lrl négyzetméter 
erkély, plusz egy nagyméretü te
rasz, ötéves, öss:zlkomfortos, déli 
fekvésű, telefonos, OTP-öröklaká
somat hason!,ó adottságú budapes-
ti lakásra. Tanácsi is lehet. �ek
lődn! napköz.ben, üzemi telefonon, 

Telefon, vlirosl: 229-87:1 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti : a Nfpazava Lap- és KönyvldadO 
llU Bp. XIll., Váci út 71. 

Telefon : 497-950 
PostaflOk: u Budapest 

Felelős kiadó : 
dr. Jandek Géza Igazgató 

El6tlz:etésl dlj egy évre: 34 forint 
11:1:vmmtuúm : MNB 21s - 11 ae 

83-3545. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető : 
Caöndu ZOltlin vezér!gazaato 

IHN IHO-ttN 
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(Kiss Attila rajza) 

.Itt tartunk 
Bár az eseménytől független véletlenek egybeeséséről van 

szó, mégli.s: különös vasutasnap voit .az idei. Mi, e hiva!tás -

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVII. tVFOLYAM, 17. SZAM A&A: 1,11 l"OBINT 
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A MORZETA VIROTOL AZ INFORMACIOTECHNIKAIG 

1983. AUGUSZTUS 22. 

Meddig jutottunk a fejlesztéssel? 
Megemlékezés szeptember 8-án a „hírközlési világév" jegyében 

Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete 1983-at a hírközlés vi
lágévének nyilvánította. Célja, 
hogy felhívja a közvélemény 
figyelmét a tá v,közlés területén 
tapasztalható fejlódésre, a fel
használásban mutatkozó hatal
mas különbségekre. Felszólítja 
a tagországokat, hogy ebben 
az évben tekintsék át a táv
közlés helyzetét, és gyorsítsák 
meg a fejlesztés ütemét. Meg
allapításában hangsúlyozza, 
hogy „Azt az országot, ame
lyik nem képes széleskörűen 
hasznosítani a hírközlési tech
nikát, az a veszély fenyegeti, 
hogy háttérbe szorul a világ 
többi részéhez képest, és el
szakad a gazdasági, a kulturá
lis élet fő áramától." 

A hírközlési világév jó al
kalom arra, hogy ráirányítsuk 
a vasutas közvélemény figyel
mét egy kis létszámú, de a vas
út születésétól meglevó és in
tegráns részét iképezó szakága
zatra, a biztosítóberendezési és 

automatizálási szakszolgálatra, 
annak eredményeire és gond
jaira. 

A MÁV lépési tort 
Magyarországon ma a Posta 

után a MA V rendelkezik a 
legnagyobb összefüggó távköz
rnsi hálózattal, amely egyben 
szerves része az ország egysé
ges hírközlési hálózatának. 
Korszerűsége és megbízhatósá
ga szoros kapcsolatban áll a 
vasúti szállítás és forgalom 
eredményével és minóségével. 

A vasút hóskorában alkal
mazott - elsósorban biztonsá
gi célokat szolgáló - kézi ke
zelésű jelzóeszközöktől és az 
azok működtetésére parancsot 
továbbító egyszerű távközlő 
összeköttetésektól a ma hasz
nálatos - szállítási kapacitást 
és hatékonyságot is növelő -
hálózatokig és korszerű be
rendezésekig számos lépcső
fok vezetett. 

A vasutak - így a MAV is 
- élenjáró alkalmazói és hosz
szú ideig inspirálói voltak a 
távközlő eszközök fejlesztésé
nek. A villamos távjelzó be
rendezéseket és összeköttetése
ket már az 1860-as években 
felváltották a Morse távírók. 
Különböző típusai hosszú ideig 
látták el a pályaudvarok, cso
mópontok és állomások közöt
ti engedélykérés, az állomá
soknak szóló közlemények és 
kocsiintézőségi adatok továb
bítását. 

Az országos távgépíró háló
zat kiépítése, a kézi kezelésű 
távgépíró központok automati
zálása a távválasztásos üzem
mód bevezetése nálunk messze 
megelőzött számos más, fejlett 
európai vasutat. A távírótech
nika vasúti alkalmazásában a 
legmagasabb technikai színvo
nalat a napjainkban üzembe 
helyezett, teljesen elektronikus 
központ megépítésével érte el, 
amely egyúttal a számítógépes 

adatfeldolgozás, nyilván tartás, 
tervezés és irányítás szélesebb 
körű alkalmazását és elterje
dését is felgyorsítja. 

Szüntelen folyamot 
A távbeszélő-techni1ka vasúti 

alkalmazásának fontosabb 
mérföldkövei - az elsó váltó
őri távbeszélő körzettől, a mai 
utasítást adó hangrendszerig, 
az állomásközi távbeszélőtől 
az országos kiterjedésű irányí
tói hálózatokig, a 20 vonalas 
kézikapcsolású központtól a 
távhívó hálózatig, és ezek be
rendezései az LB készüléktől 
az integrált áramkörös korsze
rű berendezésekig - egybees
nek a távbeszélőtechnika egye
temes történetének kiemelke
dő eseményeivel. 

A korszerűsödés szakadatlan 
folyamat, amely során a Wes
tern szelektoros menetirányító, 

(Folytatás a 3. oldalon) 
s nem csupán munkakönyv! bejegyzést ik.í111áló fo�ato.sság - ----------------------------------------------------
gyakorlói ünnepeltünk, arunak rendje-módj,a sz,er,int (s ez igy 
természetes, hiszen ilyenkor volltaképpen ö&szetartozásunkat, 
szakmánik szépségét, közös örömeinket koozöntjük), á:m az ün
nepek vasúti sajátossága, hogy a forgalomnak mennie kell. ün
nep, vagy hétkö:zmap - az utazni vágyók utami akarnak, a to
vábbításra váró árut el kell szállitani. Azock:nak, akik éppen 
szolgálatban vannak. 

Mondom, forgalmi szempontból ez a júliU6 10. s,em külÖll1-
bözött - .nem különbözhetett - más vasárnapoktól, ha csak 
imnyiban nem, hogy l!"álnk köszöntött ia káinilkulai meleg, a fő
várOSliaik közül ped.iig 1rizezrek vágytak a „magyar tenger" hul
lámaiba, indultak útnak a Balaton felé. Sokan közülük - örö
münkre! - vo-oottal. Igen, örülnünk ke11 az utasnak - ,idáig 
is elju,tottunk -, mert ma már a MAV is gazdálkodik, s a fé
lig telt, vagy még üresebb s:zerelvényetk a mi bevételcinJset 
apasztják. A járatlan olvasó feltételezhetné: a szolgáitatás ko
rábbinál jobb m-mőségével akarunk az utazni vágyók kedvébe 
járni, s igyekszün:k meggyőmi arról, hogy kényelmesebb, gyor
sabb vcmatrtal (h.a. am már nem mondhatjuk el, hogy olcsóbb, 
mi.ntha másod-harmadmagával gépkocsiba üil. és az M7-esen 
pöfög). E jó hiszemű feltéllelezéssel. szemben mi történt azon a 
július 10-i vasárnapon (függet'leniil attól - ruaingsúlyozam még 
egyszer -, hogy akikoc vdlt a vasutasnap)? A B alalton északi 
partjáröJ. a főváros felé induló 16, s a déli part felől induló 27 
vonat közül csupán 3 érkezett a menetrend szerinti időpontban 
Budapestre. 

Leírom még egyszer, betűkkel és ö.ss.ze5.ítve: a negyvenhá
rom balatoni vonat közül csupán három közlekedett pontosan. 
A többi negyven pedig? A csupán, tisztesen cammogQk 7 percet 
késtek, a kirivóan xenitensek viszont már 90 percet (vagyis 
má6fél órát!); ernnyi idó ialartlt BudapestrŐII. ,gépkocsival komó
tosan aelérhettó Siófok, OS!Úcs.idősziakban is. Pedig elhangzott, 
me�yi vezetői értekezleten: a „rangos vonatok" 'l'angját meg 
kell eró.síteni ... Mondhatjuk persze: az újságíró kirívó pélldá
val érvel, s a sok mindent feltáró (egyszersmind elfedő) statisz
tika ennek az ellenkezőjét bizonyí,tja: éppen a Magyar Vasutas 
hasábjain olviashattuk: ,,A személyszáLLító vdna.tok menetrend
szerűsége 1,5 százalékkal javult, az egy késetten közlekedő sze
mélyvonatra eső késési idő 3,8 perccel csökkent a múlt év azo
nos időszakához képest". Am, ;aki a .késlekedő vonaiton ül, azt 
nem érdekli ia statisztika! S iieltehetóleg azt sem tudja - de 
mi tudjuk! -, hogy a vasút 1983 első félévében mill1t.egy 116 
millió utast szálllirtatt csupán,, 19 százalékkal kevesebbet, mint 
az előző év azonos időszialkában. 

· Nem lehetünk közömbösek a tényekkel szemben, !kivált
képp akkor, ha a mélltán makacS1I1alk nevezett tényelk éppen 
hogy közömbösségre UJtaLruak. A közönynek is közre !kell ját
szania abban, hogy az utóbbi idóben - egyebelk mellett - az 
elegymozgás lelassult, sok .a gépreváráis, a vonatfeloszliatás. Ami 
a kocsigazdállkodá.st illeti: májusbairu és júniusba!Il 52 703 kocsii
igény naprakész kiiál1ításáviall maradtunk adósak - ez 11 ezer
rel több, mint 1Ja,va1y vo'lrt. az azonos idősza.kba!Il. Ha a szállító
képesség l!"Omlásánaik okairt: keress.ük, elsőként kii.tűnik, hogy nőtt 
az álllomási kocsitartóz!kodási idő és a koCSiiforduló idő. Rossz 
az OPW-kocsiegyenlegünk is; mintegy 12 ezerrel nőtt a PPV 
fcmgalomban a MA V-r.a megrakott, valamint a tranzitkocsik 
mernnyisége. Kiu:ívó a romlás az OPW kocsitúllépésben. Amíg 
tavaly az el.só félévben 33 825 lkocsi/lflap túllépés volt, 1983 első 
felében már 123 342 (vagyis több mint három és félszer lélllliilyi !). 
Kell-e hangsúlyozmi: ez súlyos pénzügyi következményekkel 
já'l't. 

... Közhely arról szólni: szigOTOdnak a gia.zdáilkodás felté
telei. Ugyancsak közhely felemlíteni: -nekünk lkell alkalmaz
kodnunk a körülményekhez (miveilhqgy a körülmények .nem 
alkalmazkodnak a mi lehetőségeinkhez). :t:s mégis: unos-untig 
ismételjük - s hisszük: a vérbeli vasutas-olvasó egyetért e tö
rekvésü<nkkel -. hogy csak a realitásokkal számot vetve Mp
hetünk előbbre. Ha viszont a tenniakarást - mi1111t iiléhá.ny pél
dán'k bizonyítja - a nemtörődömség, a veszélyes közöny vá,Jtja 
fel, akkor 111em csupán az előbbre lépés vágya vá'lik tartalmat
lain céllá, hanem a gazdálkodási gondokon s,úlyosbítunk. 

Itt tartunk? Itt tartunk. De nem törvényszerű. hogy ebbe 
- ellenérzés, ten111i akarás nélkül - belenyugodjunk. Mert hol
nap - valós veszély! - tán' már itt sem tartunk! 

(földes) 

.JÚI.IUSI HEJ. YZET .JEI.ENTÉS 

tin m 't expert-import lorgaJ 
Nem Javultak az áruszállítás minőségi mutatói 

Júliusban a vasút 10 millió 
145 ezer tonna árut szállított. 
Ezzel a bázishoz viszonyítva 
94,9, a tervhez képest pedig 
94,3 százalékos teljesítést ért 
el. Az abszolút értékben kL 
fejezett lemaradás 544 ezer, 
illetve 611 ezer tonna. Az áru
tonnakilométer-teljesítmény a 
viszonyítási alapokhoz képest 
97,9, illetve 99,2 százalékot 
ért el. 

Ez a feltűnő csökkenés dön
tően a vonatfeloszlatások és 
a személyforgalom megnöve
kedése következtében az 
elegymozgás lassulása, illetve 
elegytorlódás miatt követke
zett be, ami a vasúti munka 
gyenge pontjaira utal. 

Az összes elszállított ton
nán belül a bázishoz viszo-

nyítva a belföldi forgalom
ban 4,6, a tranzitforgalomban 
12,8 százalékos volt a visz
szaesés, míg az export-, vala
mint az importforgalomban 
5,4, illetve 3,1 százalékos nö
vekedés tapasztalható tavaly 
júliusához képest. 

A főbb áruféleségek zömé
nél 4-20 százalékig terjedő 
forgalomcsökenés következett 
be, s csupán műtrágyából 
(11,4 százalékkal) és cement
ből (0,8 százalékkal) nótt a 
szállított tonnák mennyisége. 

A vasúton szállított élőál
lat-küldemények volumene 
14,6 százalékkal nőtt, ezen 
belül az exportforgalomban 
14,3, belföldi viszonylatban 
pedig 15,9 százalékos a felfu
tás. 

A gyorsan romló árukból 
összességében 8,9 százalékkal 
kevesebbet szállított a vasút, 
az elmúlt év júliusához ké
pest. Itt a belföldi forgalom
ban 10,5 százalékos, illetve az 
export relációban 8,3 száza
lékos visszaesés tapasztalha
tó. 

A záhonyi átrakótérség be
lépő forgalmát júliusban fel
futás jellemezte. A rakva be
lépett széles nyomtávú teher
kocsik mennyisége 10,4 száza
lékkal, az ezekbe belépett áru
tömeg 10,8 százalékkal volt 
több, mint az elmúlt év júliu
sában. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Befejezéséhez közeledik a Pusztaszabolcs-Dunaújváros közötti 27 kilométeres vasúti pálya
szakasz villamosítása, a felsővezetékek építése. A beruházás gyorsan meg1érill majd, hiszen 
gázolaj helyett az olcaóbb villamos energiával vontatják majd a szerelvényeket. Képtlnkön: 

szerelik a felsóvezetéket 
(MTI-képszoldlat, Bárándi István felv.) 

Nap fűtötte 
,, . " 

eromu 

Az úttörővasút vontatási 
telepén napenergia-telepet 
szereltek fel. A 36 négyzetmé-
ter felületű berendezés 
szaknyelven napkollektor -
első a MA V területén. A kis 
„erőművet" a Prométheus 
Tüzeléstechnikai Vállalat a 
V A TUKI-val közösen tervez
te. illetve állította üzembe. 

A naptelep teljesítménymé
rési adatai azt igazolják, hogy 
beváltja a hozzá fűzött re
ményeket. Az év 31-ik heté
ben például meglehetősen ke
vés volt a napsütés, és a hő
mérséklet is alatta volt az 
ez idő tájt mért sokévi át
lagnak. A napkollektor mégis 
képes volt 2100 liter vizet 40 
fokosra melegíteni. Hideg, bo
rús, téli időben természetesen 
nem várható ilyen teljesít
mény a kis erőműtől, de egy 
közepes méretű villanybojler 
pótolja a hiányzó hőt. 

A 760 OOO forintos beruhá
zással létesített berendezés -
előzetes számítások szerint -
két, legfeljebb három év alatt 
visszatéríti az árát. A buda
pesti vasú.tigazgatóság terüle
tén folytatódik az energiata
karékos napelemek felszere
lése. A tervek szerint még 500 
négyzetméter felületű napkol
lektort alkalmaznak kisebb 
állomásokon. Ezek ugyanúgy, 
mint az úttörővasúton: szo
ciális helyiségeket (fürdőket, 
mosdókat) fognak ellátni me
leg vfazel. 

S. R. 

F_elújított állomás 
A történelminek nevezhető 

Szeged-Csomád vasútvonal 
Apátfalva állomásának fel
vételi épülete az eltelt száz 
év alatt elhasználódott. A fa
lak átáztak, a vakolat leper
gett. A felújítást tavaly ősz
szel kezdték meg a szegedi 
épületfenntartók és az idén 
júliusra (másfél millió fo
rintos költséggel) be is fejez
ték. A várótermeket műanyag 
ourkolattal látták el, korsze
rűsítették a forgalmi irodát és 
az Utasellátó Vállalat büféjét 
is. 
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FEL/DOS ERTEKELES SZOMBATHELYEN 

Mi valósult meg a választások óta? 
A szombathelyi területi lista brigádok szerepe. 1981-

ben 346 brigád 3652 vasutassal, 
az idén már 390 kollektíva 4166 
taggal jeleskedik a gazdasági, 
a takarékossági és energiagaz
dálkodási feladatok teljesítésé
ben úgy, hogy közben nem 
szorult háttérbe a kulturális. a 
tanulási és a szocialista élet
móddal kapcsolatos készségük 
sem. 

dolgozók körében. Az eltelt 
három év alatt 1330 esetben 
fordultak a jogsegélyszolgálat
hoz a nyugat-dunántúli vas
utasok. A panaszO'k 35.2 szá
zaléka munkajogi, 24,7 száza
léka polgári jogi, míg az ál
lamigazgatási, családjogi és 
társadalombiztosítással kap
csolatos panaszok 33,3 százalé
kot tettek ki. A szabálysértési, 
büntető és egyéb ügyek száma 
nem érte el az összes esetek 
7 százalékát. 

Sohasem szerette 
az olcsó népszerúséget 

szakszervezeti bizottság a kö
zelmúltban megtartott bizalmi 
testületi ülésen áttekintette a 
válaszások óta végzett mun
kát. A testületi ülés előtt, már
ciusban a bizalmiak, a föbizal
miak, majd májusban a szak
szervezeti bizottságok végez
tek számadást az eltelt eszten
dők munkájáról. A tanácsko
zásokon a megjelenés 70-80 
százalék között mozgott, és az 
értékeléseken átlagosan né
gyen, öten szólaltak fel. 

ELŐTÉRBEN 
A GAZDÁLKODÁS 

A szakszervezeti munka 
rangsorolásában előtérbe ke
rült a szállítást, a gazdálkodást 
segítő tevékenység. A beszá
molási időszakban visszaesett 
az áruszállítás, valamint a sze
mélyszállítási tarifák és a ked
vezmények csökkentése után 
az utasok száma. Ilyen körül
mények közepette is jó ered
ményt értek el a nyugat-du
nántúli vasutasok. 1980. évi 
munkájuk alapján a vasút
igazgatóságok közötti szocia
lista munkaversenyben a má
sodikok lettek, majd 1981. évi 
teljesítményeik alapján meg
kapták a Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete Köz
ponti Vezetőségének voros 
vándorzászlaját, a vele járó 
1,2 miHió forint különjuta
lommal együtt. Tavaly ezt a 
teljesítményt nem tudtálk:meg
ismételni. 

Leszögezte a beszámoló, 
hogy az idei 10,4 millió tonnás 
áruszállítási tervet mintegy 
200 ezer tonnával kell túltelje
síteni ahhoz, hogy a dolgozók 
jövedelmét, szociális ellátását 
az igényeknek, az elvárások
nak megfelelően ki lehessen 
elégíteni. 

A tervek teljesítését jól 
szolgálja a vasútigazgatóságok 
és az üzemfönökségek 1981. 
január 1-gyel bevezetésre ke
rült új munkaverseny-rendsze
re, valamint a tavaly szeptem
ber elsején életbe lépett őszi 
forgalmi verseny. 

LÉTSZÁM, BÉR, 
MEGBECSÜLÉS 

Nemcsak számában, hanem 
jelentőségében is nőtt a szocia-

Elismerően szólt a beszá
moló az 1982-ben életbe lépett 
új Törzsgárda Szabályzatról, 
amely jobban figyelembe veszi 
a vasutas dolgozók munkájá
nak a megítélését és elismeré
sét. Lehetővé teszi a hosszú 
szolgálati idővel rendelkező és 
a vasútüzemhez hű dolgozók
nak ,,Szolgálati Emlékérem"
mel való kitüntetését. 

A beszámolási időszakban az 
amúgy is szűkös létszám 483-
mal csökkent. A létszámcsök
kenés megállítása érdekében 
több bérügyi intézkedésre, bel
ső szabályozásra került sor. 
Sajnos, ezek ugyan lassították, 
de megállítani nem tudták a 
létszámcsökkenési folyamatot. 
Ebből következik, hogy a leg
kritikusabb helyen - a forgal
mi utazóknál - állandó a túl
óráztatás, és sok esetben a kol
lektív szerződés egyes pontjait 
is megsértik. Igaz, 209 moz
donyvezetőt átképeztek vonat
vezetőnek, de havonta 60-70 
ember budapesti kirendelése 
mellett a helyzeten ez nem so
kat javíthat. 

1983. január l-től a szombat
helyi vasútigazgatóság 1ét
számcsökkentési érdekeltség
hez kötött központi bérszínvo
nal-gazdálkodást alkalmaz. 
Gond azonban, hogy a köz
ponti mutatók nem bonthatók 
le az egyes szolgálati helyekre, 
így ezekre csak közvetett be
folyást lehet gyakorolni. Fon
tos feladatként tűzték maguk 
elé, hogy a bázissal szemben 
60 százalékkal megnövekedett 
túlórákat legalább 30 százalék
kal csökkentsék. 

SZOCIÁLIS 

GONDOSKODÁS 

A beszámolási időszakban a 
tanácsi értékesítésű, OTP- és 
szövetkezeti lakások vásárlásá
hoz és családi házak építésé
hez szükséges anyagi kérése
ket, kölcsönfolyósítási igénye
ket a területen ki tudták elé
gíteni. A kölcsönök 80 száza
lékát munkások és több mint 
60 százalékát a 30 éven aluli 
fiataloknak juttatták. Az eltelt 
időben e célra mintegy 40 mil
lió forint alapot használtak 
fel. 

A választások óta valameny
nyi iskolai, óvodai és bölcsődei 
elhelyezést meg tudtak oldani. 
Ennek biztosítására az illeté
kes tanácsoknak jelentős ösz
szegeket juttatott a MAV. 

Javult az üzemegészségügy 
helyzete is. Nagyobb csomó
pontokon (Celldömölkön, Sop
ronban, Szombathelyen) kor
szerű, szakosított orvosi ren
delő várja a vasutasokat. 
A szombathelyi rendelőintézet
ben a részfoglalkozású orvo
sok helyett főfoglalkozásúakat 
alkalmaznak. Korszerűsítették 
a csornai, a körmendi, az ajkai 
és a veszprémi üzemorvosi 
rendelőket. A rokkantak éve 
alkalmával végzett kommunis
ta műszakokból 2,1 millió fo
rint központi támogatást kap
tak gépek beszerzésére a bala
tonfüredi és a hévízi szanató
riumok. 

TÖBB TUDÁS 
BIRTOKÁBAN 

Nagyon fontos feladat volt a 
négy megyében a tagság poli
tikai és világnézeti nevelé•se. 
A tömegpolitikai oktatásokon 
a dolgozók egynegyede, a tiszt

Egyre többen keresik fel a ségviselöi képzésben 14,4 szá
zaléka részesült. Allami és 

jogsegélyszolgálatot. Ebben szakmai oktatásban az összes 
nem a törvényesség megsérté- dolgozók 15 százaléka vett 
sénelk. a szaporodását látják, részt. Az utóbbinak is köszön
hanem azt, hogy a szakszer- hető, hogy az igazgatóság dol
vezeti jogsegélyszolgálat egyre gozóinak 17,8 százaléka ren
ismertebb és népszerűbb a delkezik egyetemi, főiskolai, 

62,7 százaléka középiskolai 
---------------------------; végzettséggel. Évente két leve

az 

Szá1Dvetés 

Uta.sellátónál 

lező tanfolyamot szerveznek 
saját hatáskörben. 

Részletesen szólt a beszá
moló a bizalmi testület, a terü
leti szakszervezeti bizottság és 
az alapszervezetek munkájá
ról is. 

Sz. Jakab 

A virágokkal díszített, ízlé
sesen berendezett iroda már 
nem sokáig kínál elfoglaltsá
got Gajda Mátyásnak, a kecs
keméti körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága ti tká
rának. Nyugállományba készü
lődik, szeptember 10-én lesz 
60 éves. Amíg elköszön, persze 
még többször kopogtatnak aj
taján a dolgozók, hogy problé
máik megoldásához segítségét 
kérjék. Altalában csak egyszer 
kell szólniuk, s az szb-titkár 
keresi, kutatja a megoldási le
hetőségeket. 

- Mintha magamnak intéz
ném. Csak úgy érthetem meg 
és érezhetem át az emberek 
gondjait, ha a helyükbe képze
lem magam. 

Sokáig emlékezetében ma
rad például a MAV Értesítő 
1981. évi 7. száma is, amiért 
napokon keresztül tűvé tett 
mindent. A gyűjteményben ott 
találta ugyan a papírt, hogy az 
Értesítőt kivették, de az üres 
cédula nem árult el semmit. 
Valóságos nyomozást kellett 
folytatnia, mire előkerült a 
rendelet. Mondta is a balesetet 
szenvedett dolgozónak, amikor 
az botjára támaszkodva ko
pogtatott az ajtaján. 

- No, ezt a rendeletet nem 
felejtem el, mert sokáig keres
tette magát. 

Aztán már nyitotta is ki az 
általa tintával aláhúzott fonto
sabb részeknél, hogy mire ér
demes odafigyelni. Papírt is 
előkészített, arra írta fel: 

- Erre a rendeletszámra hi
vatkozzon, ha a jogsegélyszol
gálattól az üzemfőnökségre ér
keznek. Egyébként - nyugtat
tatta meg a dolgozót - ma
gam is ott leszek a megbeszé
lésen. 

A balesetes, csendes, szerény 
ember, 25 évig a MAV-nál 
dolgozott, köszönte az infor
mációt s az szb-titkár nyugta
tó szavait. úgy volt az ígéret
tel, mintha már valóra is vál
tották volna. Tudta, hogy nem 
csalódik. 

Amióta módjában van az 
emberek érdekében szólni, 
tenni, még nem adott okot a 
csalódásra. Legalábbis önszán
tából nem. Ez különösen most 
tölti el jó érzéssel, hogy búcsú
zófélben van. Élete, munkája 
bárhogyan is alakult, számára 
a fő szempont mindig ugyanaz 
maradt: az emberek érdeké
ben dolgozni. Negyveneszten
dei munka, hosszú idő. Külö
nösen ha ebből 23 év a szak
szervezeti mozgalom szolgála
tában telik el. Akadt néhány 
„forró" helyzet, amikor úgy 
érezte, hogy véleményével az 
azonos �zintű vezetők körében 
egyedül maradt, de ha igazát 
tudta, mégis hajthatatlan volt. 
A támaszt, a biztosítékot az az 
erő képviselte számára, ame-

NE�I TÉVESZTETT PÁLYÁT 

lyet a háta mögött érzett: az 
emberek bizalmát. Ez adott 
mindig újabb lendületet a 
munkához. 

Nyílt, becsületes, őszinte jel
lemű ember, aki szemtől szem
be mond véleményt, állja a 
szavát, és nem érzéketlen má
sok gondjai iránt. Lehet, hogy 
ezért lett végül is 23 éven 
át a mozgalom elkötelezettje? 
Többszörös kiváló dolgozó, s 
minden bizonnyal ezért érde
melte ki az Érdemes Vasuta.,, 
a Munka Érdemérem ezüst, a 
Szakszervezeti Munkáért ezüst 
és arany, valamint legutóbb a 
Kiváló Vasutas kitüntetést is. 

Negyven évvel ezelőtt, egy 
hideg februári napon vették 
fel a szentesi osztálymérnök
ségre pályamunkásnak. Ez 
volt az első munkahelye, és in
nen vonult be katonának is. A 
felszabadulás után Hódmező
vásárhely, majd Kecskemét ál
lomás létszámában teljesített 
szolgálatot. 1960. januárban 
számadó pénztárosi beosztás
ból „emelték ki", és mint a 
Vautasok Szakszervezete füg
getlenített munkatársa, a 
Bács-Kiskun megyei bizottság 
titkára lett. Sokáig gondolko
dott a változtatási lehetőségen. 
mert nem akart elszakadni a 
szakmai munkától. Most már 
mosolyogva említi: 

- Az idő és az élet rácáfolt 
az aggályaimra, hiszen mint a 
szakszervezet felelős tisztség
viselője, sokkal több szakmai 
ismerettel kellett rendelkez
nem, mint amikor számadó 
pénztáros voltam. 

1967-től 1980-ig a vasutas
szakszervezet szegedi területi 
bizottságának titkárhelyettese
ként dolgozott. Aztán 1980. jú
nius l-én megalakult a kecs
keméti körzeti üzemfőnökség, 
ahol a szakszervezeti bizott
ság titkára lett. Ebben a fel
adatkörben, immár 37 évi 
munka és 20 év mozgalmi múlt 
tapasztalatait hasznosíthatta, 
rögtön a kezdeti időszakban. 
Most, hogy nyugdíjba készül, 
az üzemfőnökségen eltöltött 
három esztendő tanulságai is 
megragadnak emlékezetében. 

- Ha negyvenesztendei 
munkáséletem tapasztalatairól 
könyvet írnék - mondja -, 
először a vezetők módszereiről 
szólnék. Arról, hogyan nem 
szabad az irányító munkát vé
gezni. Alapi,ető követelmény
nek tartom az őszinteséget, a 
következetességet, az ember
séget. 

- A partnerkapcsolatokban 
meghatározó jelentősége van 
annak, hogy a vezetők szemtől 
szembe tisztázzák a vitás kér
déseket, megszívleljék a jó 
szándékú, ősziFlte bírálatot, és 
állják is az adott szavukat -
folytatja kis szünet után. -
A jelenlegi nehéz gazdasági 

A középszervek félidős be
számolóinak sorát az Utasellá
tó Vállalatnál lezajlott szám
vetés zárta. Augusztus 3-án a 
vállalat Arany János utcai 
klubkönyvtárában megtartott 
bizalmi testületi ülésen részt 
vett Tolnai Ildikó, a Vasuta
sok Szakszervezete központi 
vezetőségénelk titJkára. 

lékkal nőtt az Utasellátó dol
gozóinak bérszínvonala. Javí
tották a sokat kifogásolt mun
ka és védőruha-ellátást. A dol
gozók döntő többsége ingye
nes vagy térítéses étkezést kap. 
Az elmúlt két esztendőben to
vább bővültek az üdültetési 
lehetőségek. 1981-82-ben 3165 
SZOT-, MÁV- és vállalati 
üdülőjegy állt rendelkezésre. 
Az 1982-es év volt az első, 
amikor az alapszervezetek el
érték, hogy üdültetésben a jo
gos igényeket ki tudták elégí
teni. 

A '!J'!Jjogtudós '!J'!J bi§a Inai 
Varga Józsefné vszb-titkár 

beszámolójából, valamint a 
küldöttek részére kiadott tájé
koztatóból megtudhattuk, hogy 
a nagyvállalat dolgozóinak a 
száma a beszámolási időszak
ban csökkent. A szervezettség 
az 1981. évi 97,1 százalékról -
főleg a szerződéses üzletekben 
foglalkoztatottak sajátos hely
zete miatt - tavaly 96,8 szá
zalékra esett vissza. A gazdál
kodásról szólva a titkár el
mondotta, hogy a vállalat tö
retlen gazdasági fejlődése 1982-
ben megszakadt. 

- Talán eddig még soha 
nem volt ennyire szükséges az 
együttműködés a gazdasági 
munkában, az egyének és a 
kollektívák aktivitásának ki
bontakozásában, mint nap
jainkban. Érezve ezt a nagy 
felelősséget, igyekeztünk és 
igyekszünk feladatainknak 
eleget tenni, hogy segítsük vál
lalatunk fejlődését. 

Módosították a jutalékuta
sítást. Ugyan nem a legrugal
masabban, de ezt követi a pré
miumszabályzat és a munka
verseny-szabályzat átdolgozása 
Erre azért van szükség, mert 
1982-ben a munkaverseny
mozgalomban is stagnálás kö
vetkezett be. 

A vállalat mindent megtett 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek a javításáért. 
E nehéz években 14-15 száza-

A szakszervezeti munkában 
nagyobb szerepet kapott a ne
velő, az agitációs és a propa
gandatevékenység. Erről a kö
vetkezőket mondotta a titkár: 

- A különböző tisztségekbe 
az 1980. évi választások során 
megválasztottak 35 százaléká
nak nem volt előzőleg funk
ciója, 40 százaléka pedig sem 
mozgalmi iskolát, sem szak
szervezeti tanfolyamot nem 
végzett. A feladataik ellátásá
ra történő felkészítésre, képzé
sükre beiskolázási tervet ké
szítettünk. 

A vállalat szakszervezeti bi
zottsága a beszámolási időszak
ban több olyan témát is napi
rendre tűzött,' amely az alap
szervezeti mun�a egy-egy fon
tos területével foglalkozik. így 
tárgyalták, elemezték az infor
mációs tevékenységet, a bizal
miak jog- és hatáskörének az 
érvényesülését, a szervezettsé
get, a tagdíjfizetési készség 
alakulását és az üdültetés ta
pasztalatait. A félidős számve
tés alapján tovább javítható a 
mozgatmi munka. 

Olykor hivatalos állásfogla
lásokban is hangot kap, hogy 
a fiatalabb korosztály nehe
zen vállalkozik közéleti mun
kára, szakszervezeti funkció
ra, tisztségre. Nem vitatom, 
hogy talán országos átlagban 
ez a helyzetkép, de Nyíregy
háza körzeti üzemfőnökségén 
lényegesen árnyaltabb a gya
korlat. Erre a következtetés
re juthattam a minap, ami
kor a szabolcsi megyeszékhely 
vasútállomásán Némedi Varga 
Gyulával beszélgettem. Szol
gálatban volt. Akkor állította 
be az általa vezetett M-41-
est a vontatási telepre: üzem
anyagot vételezett. 

Némedi Vai;ga Gyula moz
donyvezetőről elöljáróban 
csak annyit, hogy fiatalember, 
aki 1969-ben Kecskeméten is
merkedett meg a mozdonyok
kal, s négy év múltán került 
Nyíregyházára. Azután vasúti 
kamatmentes kölcsön révén 
jutott lakáshoz. M-4 1-essel 
járja a nyíregyháza-máté
szaika-vásárosnaményi vona
lat. Szolgálati helyén bizalmi, 
,,civil"-ben pedig 'kereskedel
mi társadalmi ellenőr. Kolle
gái talponjáró paragrafusnak 
becézik, s ezt nem csúfolódás
naik tekinti, hanem elismerés
nek. Mert azt, hogy könnyeb
be eligazodik a paragrafusok, 
rendeletek birodalmában, a 

jogi kérdések iránti érdeklő
désének köszönheti, s ezt a 
kollegák, a vontatási utazók is 
respektálják. 

- Valóban Í{lll van. Sokan 
mondták, ho{ly pályát tévesz
tettem, pedig dehogy. Szere
tem a vezérállást, nem is cse
rélném el másra. A jo{li is
mereteknek azonban hasznát 
veszem a bizalmi f elad'atok 
gyakorlásában. Annyi bizo
nyos, alaposan átrágom ma
gam mindenen, s az előíráso
kat betartom, de a bizalmi cso
porttal is betartatom. Helyte
len lenne egy olyan gyakor
lat, hogy amikor a körzeti 
üzemfőnökség bizalmi testüle
te döntött valamiben, s eset
leg éR másként vélekedtem, 
vagy szavaztam, nem venném 
tudomásul a kollektíva dönté
sét. Vita csak a döntés előtt 
lehet, mert utána már a kö
zös cselekvésre van szükség a 
végrehajtás érdekében. Ma 
még a szerep néha felcserélő
dik, s a vita se mind'i.g olyan, 
amilyennek keUene lenni -
mondja határozottan a moz
donyvezető. 

Tagja a megyeszékhelyen 
működő kereskedelmi társa
da.Lmi eUen6rök húszfőnyi 
kollektívájának. Tavaly pél
dául az egyik kenyérüzletben, 
mikor penészes tortalapokat 

hoztak forgaLomba, egy lapot 
elvitt az illetékes vegyvizsgá
ló intézetbe. Emberi fogyasz
tásra alkalmatlannak minősí
tették, s a raktári készletben 
lévő 443 tortalapot selejtez
ték. Igaz, a boltosok nem di
csérték meg ezért. 

- Bizonyos, hogy egy na
gyobb fertőzésnek sikerült így 
elejét venni - mondja. - De 

van ennek e{ly rossz oldala is. 
Azóta, ha bemegyek az üzlet
be, s ha huszadik vagyok is a 
sorban, előre akarnak hívni a 
kiszolgálók, de nem tartok 
rá igényt. A „ me{lkörnyéke
zés" így szokott kezdődni ... 

- De ne gondolja, hogy csak 
a munkahelyen kívill nagy a 
szám - vált témát. - Meg
mondom én a munkahelyen 
is a magamét, ha a csoport 
érdeke így kívánja, és valami 
nem tetszik. Sőt! Egy alkalom
mal én is tagja voltam annak 
a háromtagú vontatási dele
gációnak, amely a vasutas
szakszervezet központjában 
járt a kollektív szerződés és 
az energiatakarékossági pré
mium ügyében. Más kérdés, 
hogy a lelkiismeretes munká
nak gyakran csökken az érté
ke, ami az emberek, az én bi
zalmi csoportom • hangulatát 
is rontja. Mi több: ez a kér
dés már a szakszervezet te
kintélyét is érinti. 

helyzetben jó dolog, ha az 
együttműködésben egységes 
szemlélet tapasztalható, és nem 
kell még egymást is meggyo; 
niük a helyes vezetői magatar
tásról. 

Tapasztalatból tudja, hogy a 
munkahelyi demokrácia fej
lesztésével a szakszervezet sze
repe, felelőssége megnőtt. Kü
lönösen a gazdasági vezetők és 
helyetteseik végzett munkájá
ról és magatartásáról szóló vé
leményezés - amelyet az ösz
szevon t szakszervezeti taggyű
lés, llletve a sz..alk.szervezeti bi
zalmiak testülete hagy jóvá -
okozhat nehéz helyzetet. 
A szakszervezeti testületnek 
nemcsak joga, hanem köteles
sége is, hogy a vezetői maga
tartás hiányosságait jó szán
dékkal feltárja. Az őszinte szót 
azonban nem mindenütt és 
nem mindenki fogadja önkri
tikusan. Előfordul, hogy a 
szakszervezeti testület véle
ményét egyedül az szb-titkár
nak tulajdonítják, s emiatt a 
sértődöttség, a meddő vita is a 
személye ellen irányul. Ilyen 
esetben figyelmen kívül hagy
ják, hogy az szb-titkár csak 
előterjesztője a napirendnek, s 
a testület véleményezését egy 
személyben, utólag sem változ
tathatja meg. Gajda Mátyás 
szerint: 

- A jó partnerkapcsolatok 
kialakításában és megtartásá
ban a szakszervezet csak egész
séges kompromisszumra töre
kedhet. Egyébként is: a véle
ményezésnél nem a vezetők 
személye, hanem munkája és 
magatartása kerül terítékre. 
A szakszervezeti testület erre 
irányuló őszinte megítélését 
pedig mindenképpen meg kell 
szívlelni. Hiszen nem „okosko
dásról", hanem jó szándékú 
értékelésről, bírálatról van szó. 

Fontosnak tartja azt is, hogy 
a dolgozók kérésével, problé
máival mindenkor a kölcsönös 
bizalom alapján foglalkoza
nak. Nem kedvező például a 
kecskeméti körzeti üzemfő
nökség helyzete sem. Közel 
négyszáz ember hiányzik, és fő
leg a végrehajtó szolgálatnál. 
A feladatok teljesítésében te
hát a létszámhiány néha gon
dot okoz. Mégsem lehet kate
gorikusan elutasítani, ha egy
egy ember pihenőnapot, sza
badságot kér. Ez érthető, hi

szen a létszámhiány ellenére 
is lehetnek halaszthatatlan 
személyes ügyek, amelyeket el 

kell intézni. Márpedig ha a 
dolgozó értetlenséggel találko
zik, kérését ridegen elutasít
ják, idegesen végzi munkáját, 
esetleg beteget jelent, vagy 
igazolatlanul távol marad. A 
problémát senki sem oldhatja 
meg helyette. 

Pálinkás Katalin 

Amikor arra biztattam, hogy 
konkretizálja is a véleményét, 
az üzemi demokrácia erősíté
sének jegyében fogant 1049. 
számú MT-SZOT-rendelet 
fogadtatását emiítette. 

- Az alapszervezetekben az 
egyszeri fizetés megszavazta
tásával éppen az áldemokrácia 
mintapéldáját alakítottuk ki 

- folytatta érvelését. - Az 
volt a hivatkozási alap, hogy 
a havi egyszeri fizetést az ad
minisztratív létszám csökke
nése miatt vezeti be a vasút, 
holott az üzemfönökség létre
jötte óta kilenccel többen fog
lalkoznak nálunk is a bérek
kel. Egyébként lehet, hogy volt 
logika a vasút vezetésének 
javaslatában, de az energiata
karékossági tablóra is azt 
mondták annak idején, hogy 
a számítógépes feldolgozás 
gyorsítja az adminisztrációt. 
Közben az az igazság, hogy 
még májusban sem volt tiszta 
képünk az első negyedévről! 
Mi dolgozunk az emberek kö
zött, nekünk mondják, ha nem 
tetszik valami. S ez nem tet
szett. Szóval nem volt rózsás 
a hangulat. Még az a jó, hogy 
- mint a minap hallottam -
az egyszeri fizetést a szakszer
vezet kezdeményezésére levet
ték a napirendről. 

Némedi Varga Gyula bátor
ságához, szókimondásához nem 
férhet kétség. Becsületére le
gyen mondva, hogy ilyen nyíl
tan fogalmaz akkor is, amikor 
a munkafegyelmi fogyatékos
ságokat teszi szóvá. 

Sok ilyen bizalmira lenne 
szii.kség. 

Orosz Káro)J 
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A ·hÍrközlés világéve 
( Folytatás az 1. oldalról) 

a Tesla típusú vonali tévbeszé
lő, a különböző diszpécserköz
pontok, illetve a ma már kor
szerűtlen, munkaigényes fenn
tartású elektromechanikus ele
mekkel épített berendezések 
napjainkban folyó felváltásá
val, kényelmes használatot és 
számos többletszolgáltatást 
nyújtó UJ eszközök segítik 
munkájukban a vasutasokat. 

A mindennapi munkavégzés 
nélkülözhetetlen eszközévé 
vált országos kiterjedésű táv
hívó távbeszélő hálózat bein
dítására (1970) ma már törté
nelmi távlatból tekintünk 
vissza. A hálózat kö�pontjai
nak cseréje - korszerű, telje
sen elektronikus új szolgálta
tásokat nyújtó típusokra - az 
elkövetkezendő ötéves tervek 
kiemelt programja lesz. 

A rádiótechnika elterjeszté
se a hatvanas években kezdő
dött a MA V-nál. Az 1970-es 
években elemi erővel kirob
bant igények felgyorsították a 
rádió-távbeszélő hálózatok 
korszerűsítését, fejlesztését és 
építését. A MAV vonali rádió
rendszere ma az ország legna
gyobb összefüggő rádióhálóza
ta. Napjainkban a rádiótech
nikai eszközök már szervesen 
beépültek a forgalmi, üzemvi
teli technológiákba, az irányí
tásba, alkalmazásuk visszahat 
a különböző munkafolyama
tokra, lehetővé teszi korszerú
sítésüket és gyorsításukat. 

A vasúti távközlési összeköt
tetések egy része a számítógé
:>es vasútirányító re'1dszereJ, 
adatátviteli céljait fZolgálja. 
Uyen vonalakon kiilönlege� 
eljárásokkal kezelve érkeznek 
az információk a határállomá
sokról a budapesti szé'1mítógép 
központba, onnan a MA V Ve
zérigazgatóságra, illetve a vas
útigazgatóságok termináljaira. 
Másik példának említjük a dél-

balatoni mikroprocesszoros 
központi forgalom-el!enőrzó 
rendszert, amelynél a Szabad
battyán és Fonyód közötti ál
lomások és térközök állapotát 
ugyancsak tá vad a tfeldolgozási 
eljárással gyűjti be a siófoki 
folyamatirányító számítógép. 

A vasúti táVlközlés vázlato
san bemutatott fejlődése és a 
napjainkig megvalósult kiépí
tése a vasúttörténet utolsó ne
gyedére esik. Nagy lendületet 
ehhez a felszabadulás utáni 
helyreállítást követő gazdasá
gi és műszaki-technikai előre
haladás adott, s elősegítették 
és bővítették a vasúti nemzet
közi kapcsolatok is. 

Az OSzZsD tagvasutakkal 
gépi kapcsolású közvetlen tav
író és távbeszélő összekötteté
sek létesültek. A hagyományos 
távközlési kapcsolatokon túl 
- 1974-től - kapcsolatunk van 
az úgynevezett IRIS helybizto
sítási kötelékkel, amely lehe
tővé teszi ülő- és hálóhelyek 
lefoglalását az osztrák, olasz, 
NSZK, svájci, holland, dán, 
belga, luxemburgi és francia 
vasutakkal közvetlen és azon
nali üzemmódban. 

Eltérő fogalmak 
Vajon milyen új lehetősége

ket kínál a hírközlési techni
ka fejlődése a vasút számára? 

Kö.z.ismer,t, hogy a közleke
dés és szállítás nagyfokú mun
kamegosztáson alapul, ami a 
különféle szervezeti egységek 
koordinált együttműködését 
kívánja meg, ezért rendkívül 
információérzékeny ágazat. A 
jövőben az információk iránti 
igénye még erőteljesebben nö
vekszik. Ennek az is velejáró
ja lesz, hogy egyes, mélyen be
lénk vésődött kommunikációs 
- a helyváltozással és munka
végzéssel kapcsolatos - ,,min
tákat" feladjunk. A szöve�el
dolgozó rendszerek, párosulva 

, 

a vasút távközlési rendszerei
vel forradalmasítani fogják a 
jelenkori - emberi szóra és 
papírra rögzített információk
ra alapozott - vasúti irányí
tást. 

Már ma sem azonos, de a jö
vőben még inkább eltérő fo
galmak a távközlés és a távbe
szélés. A jövőben az informá
ció nemcsak hallható, hanem 
egyre „láthatóbb" lesz. S ta
lán az sem kizárt, hogy a szá
mítástechnika hatásaként a 
továbbítandó közlemények jel
lege, feldolgozottsága, tárolha
tósága, megjelenítésének mód
ja alapján információtechníká
ról fogunk majd beszélni. 

Fokozódik a távközlési rend
szerek integrációja. A távolab
bi jövő vasútüzemi távbeszélő 
készülékei valószínűleg már 
olyan billentyűzettel és képer
nyős megjelenítővel felszerelt 
terminálok lesznek, amelyek 
- egyben - beszédátvitelre is 
alkalmasak. 

Áldozatos munkával 
Ezek az eredmények és fel

adatok a vasúti híradástechni
kai szakemberek - műszeré
szek, technikusok, mérnökök, 
távírászok és távbeszélőköz
pont-kezelők áldozatos 
munkájával, műszaki tudásuk, 
vasúti ismereteik folyamatos 
gyarapításával, a társszolgála
tokikal kialakult jó együttmű
ködés alapján voltak eddig el
érhetők, s lesznek ezután is 
megoldhatók. 

A vasúti távközlésnek a 
MA V felső vezetése és a Vas
utasok Szakszervezete is nagy 
jelentőséget tulajdonít. A hír
közlési világév !kapcsán. szep
tember 8-án, a vezérigazgató
ságon megrendezésre kerülő 
ünnepség keretében emlékez
nek meg a vasúti távközlésért 
tevékenykedő szakemberek 
munkájáról. 

Húsz eve kényszerpályán 
A délutáni, győr-budapesti 

gyorsvonaton egy markáns ar
cú, könyvébe mélyedő férfi 
mellé sodródtam - tizenöt év
vel ezelőtt. Fürkésztem az ar
cot, az erős, kidolgozott keze
ket. A fé11fit láthatóan nem na
gyon zavarták a fészkelődő 
utasok tereferéi. Könyvére 
koncentrált, olykor az ajka is 
mozgott, hangtalan szavakat 
formált. A könyv címlapját 
hatalmas kézfeje szinte elta
karta. De amint egy pillanatra 
előrehajolt, láthattam, hogy 
német nyelvlecke szószedetét 
olvasgatta. 

Amint megrtikultak körülöt
tünk az utasok, összecsukta 
könyvét, s hosszan nézte a tá
jat. 

- Dicséretes, hogy va-laki 
ősz fejjel vág neki egy idegen 
nyelv meghódításának - mon
dom csendesen. 

A férfi elmosolyodott. 
- Polgárista koromban ta

nultam már németet - mond
ta. - Szerettem tanulni, de az
után messze sodródtam ifjú
kori vágyaimtól. Dolgozni kel
lett, kenyeret keresni. Mosta
nában alakult Ügy az életem, 
hogy ismét behatóbban foglal
kozhatom a nyelvvel. Pár éve 
rokkantnyugdíjas vagyok. 
Most éppen az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemre utazom, 

, esti nyelvi előadásra. Hetente 
kétszer teszem meg ezt az utat 
Pápa és Budapest között. 

A kölcsönös bemutatkozás 
után Balassa Gyula nyugdíjas 
mozdonyvezetővel élénk esz
mecserét folytattunk. Csendes 
szavai egy különös élet tájaira 
nyitottak ablakot. 

Mi adta az inspirációt a rok
kant mozdon�ezetőnek, hogy 
hetente két alkalommal is vál
lalja a fáradságos utat Pápa és 
Budapest között? A kérdést 
nem is kellett megfogalmaz
nom, Balassa Gyula kérdezet
lenül is megadta a választ. 

- Már gyermekkoromban is 
szerettem a dolgok mélyére 
nézni. Akkoriban persze legfő
képp a gépek, szerkezetek ér
dekeltek. Édesapám állami al
kalmazásban állt, sűrűn he
lyezgették az ország különböző 
részeire. öten voltunk testvé
rek, s minden gyerek más-más 
városban született. Én Debre
cenben végeztem el az elemi 
iskolát. Ott lettem géplakatos
inas. Amikor édesapámat 
nyugdíjazták, a nagyapai tel
ken - Nyárádon - építettek 
családi házat, hogy nyugalom-

ra leljünk. Pápán, majd Veszp
rémben folytattam tanulmá
nyaimat. Napi tíz-tizenkét órai 
kemény munka után is érez
tem még kedvet a tanuláshoz. 
Magánúton végeztem el a négy 
polgárit. Leginkább a vasút, a 
mozdonyok kötötték le gondo
lataimat. Celldömölkön lettem 
mo2ldonyvezető-tanonc, majd 
Ferencvárosban szereztem 
meg a képesítést. Nagyon sze
rettem a masinámat, úgy dé
delgettem, babusgattam, akár 
parasztember a kezes jószágát. 
1957-ben éberségemmel össze
ütközéstől mentettem meg a 
szerelvényemet ... 

Tragédiák sorozata követke
zett azután Balassa Gyula éle
tében. 1958-ban leesett a moz
donyról, súlyos agyrázkódást 
szenvedett. Kétszáznyolcvan 
napot töltött kórház-ban. Nem 
sokkal később ötéves kislánya 
lett súlyos beteg. 

Egyik alkalommal - éppen 
Budapestről hazaifele jövet -
rosszul lett a vonaton. Egyik 
veséjének a működésében állt 
be súlyos zavar. Az orvosok 
konzíliumot tartottak, kive
gyék-e a beteg vesét vagy egy
előre csak kikapcsolják? Az 
utóbbi mellett döntöttek. Ak
kor még senki nem gondol
hatta, hogy a későbbiekben 
éppen ez a kikapcsolt vese je
lenti az életet Balassa Gyula 
számára. Mert nem sokkal a 
műtét után a másik vese vég
képp felmondta a szolgálatot. 
Leánya állapota is súlyosbo
dott. Két élet vágtatott az élet 
és a halál mezsgyéjén. Az volt 
a nagy kérdés, a korábban 
megbetegedett, s kikapcsolt 
vese képes lesz-e átvenni a 
testben a nélkülözhetetlen 
funkciót? Az apa életét szinte 
csodával határos módon sike
rült megmenteni, a leányáét 
nem. 

Balassa Gyula lábadozásá
ban gondolt már arra, hogy 
egész addigi életét át kell ren
deznie, s új, értelmes kapasz
kodók után kutatott. Lehetősé
gei, mozgásterei riasztóan ösz
szeszűk ültek. Akkor adta fejét 
ismét a nyelvtanulásra. Arra 
gondolt, ha naponta csak 
egyetlen szót tanul meg, öt év 
alatt az már jelentős szókincs 
De ezt akár meg is tízszerez
heti. 

Beiratkozott a TIT nyelvis
kolájába, s szívesen 1Jtazott 
Budapestre az előadásokra, 
fogla1kozásokra. Tanulmányai-

ban hű társa lett Lőrincze La
jos E:des anyanyelvünk című 
könyve. Mert a maga tapaszta
latából ébredt rá arra is, hogy 
igazán akkor lesz képes idegen 
nyelven gondolkodni, kifejez
ni magát, ha az anyanyelvét 
magas fokon ismeri. 

Kilenc szemeszterből levizs
gázott. A sors azonban újabb 
kemény csapást mért rá. Egy 
súlyos érgörcs után le kellett 
arról is mondania, hogy tartó
san egy dologgal f9glalja el 
magát. Visszatérő szemgyulla
dása megakadályozta abban is, 
hogy - immár a nyelvi vérte
zet birtokában - idegenveze
tőként munkát vállaljon. De 
nem adta fel a harcot. Tanít
ványokat vállalt. 

A minap pápai otthonában 
kerestem meg a rokkantnyug
díjas mozdonyvezetőt. A hat
vanéves Balassa Gyula immá
ron húsz esztendeje kényszer
pályán él. De nem lett meg
hasonlott, elkeseredett ember. 
Szavain is szüntelen átsüt a lé
lek derűje. Az élet apró törté
néseiben, a kis dolgokban lelte 
meg örömét. Mindazt a szere
tetet, gondoskodást, amit saját 
gyermekének nem adhatott 
meg, tanítványaiba sugározza 
át. A ház körül maga végez el 
mindenféle szerelési munkát. 
Bárkinek gondja támad ott
hon a varrógéppel, elektromos 
berendezésekkel, csak hozzá 
futnak segítségért. Olyan el
més kis szerkezetet is csinált, 
amelynek segítségével este 
nem kell kikelni az ágyból a 
televíziókészüléket kikapcsol
ni: a test természetes elernye
dése következtében kioltja a 
képernyőt. A felesége és a 
maga kedvtelésére olykor elő
veszi a legénykorából megma
radt hegedűjét. Megtanult 
kottából is játszani. 

Nemrég Siófokon egy síró 
asszonyra lett figyelmes Balas
sa Gyula. Sokan álltak már az 
asszony körill, de senki nem 
tudott a segítségére lenni. Ko
csival érkezett Németország
ból. A gépkocsit egy parkoló
ban letette, s gyalog indult a 
városba. útközben azonban 
baleset érte, kórházba szállí
tották. Amikor kiengedték, 
nem tudta, merre menjen, hol 
keresse kocsiját. Taxit rendelt, 
de a taxissal nem tudta meg
értetni, hova menjenek. Ba
lassa Gyula közreműködésével 
megleiték a gépkocsit ... 

Hamar Imre 

KINEK VAN IGAZA? 

Hegymenetben a lejtésjelzőkkel 
Azonos véleményen a „bizalmatlan" mo�donyve.zetók 

és az igazgatósági szakemberek 

Több motor- és mozdonyve
zető ismerősöm egyéni beszél
getések kapcsán már több al
kalommal elmondotta aggályát 
a megszűnő lejtésjelzőkkel 
kapcsolatosan. Miután a Ma
gyar Vasutas 10. számában 
megjelent Sepsi Gyula miskol
ci mozdonyvezető észrevétele, 
a „ vezérek" találkozásunk al
kalmával mindig előhozakod
tak az új F 1-esse 1. 

Szabadulni 
a felelősségtől 

Elhatároztam, hogy össze
gyűjtöm az ország másik ré
szében dolgozó (utazó) vasuta
soknak, a szombathelyieknek 
a véleményét. Előtte mosolyog
va hallgattam egy szolgálati 
vezető epés, de elgondolkoz
tató véleményét az utasítások 
szerkesztéséről: .,Tudja, az úgy 
van, hogy minden szakszolgá
lat azt szüntetné meg, amivel 
munkája, gondja van. A pá
lyafenntartás legszívesebben a 
síneket szedné fel, a vontatás a 
mozdonyok nélküli vasút hí
ve, q bizberesek a jel;őket ik
tatnák ki, a kereskedelmi szak
szolgálat elsősorban az utasok
tól és a teherszállításoktól sza
badulna meg ... " 

A !ejtjelzők kiiktatása a 6. 
szakosztály érdeke - a fen
tebb említett maró idézet sze
rint. Tehát most ők győz
tek ... ? 

A szombat délelőttöt java
solják a mozdonyvezetőkkel 
való találkozásra. Kilenc óra 
után érkeznek a !ejelentkezők. 
A felvigyázónál a legjobb a 
találka. 

Korábban érkeztem. A moz
donyfelvigyázó nem tudott a 
jövetelemről, de készségesen 
megígéri a segítséget. A felvi
gyázó irodájával szomszédos 
helyiségben televízió a vára
kozóknak. A falakon szakszer
vezeti és vállalati hirdetmé
nyek, felhívások. Megakad a 
szemem egy jó négyzetméter
nyi plakáton. Az üzemi de
mokrácia működését „magy;i
rázza" és propagálja. A SZOT 
által kiadott tájékoztatóból 
megtudhatják a vasutasok, 
hogy mihez van joguk. Bele
szólhatnak saját sorsuk alakí
tásába a dolgozók - a tájé
koztató szerint. 

Elsőként Magyar Sándor I
gyel beszélek, aki 12 éve uta
zik. 

- Felesleges volt ezt az uta
sítást törölni az új F 1-esből. 
Egy budapesti úton sokat se
gítenek a mozdonyvezetőnek a 
lejtésjelzők - kezdi, majd so
rolja is az érveket. 

Az energia 
nem számít? 

Baksa Attila negyedszázada 
járja különböző motorokkal, 
mozdonyokkal a síneket. 

- Különösen éjszaka nélkü
lözhetetlen a lejtjelző. Gondol
hattak volna a fiatalokra is. 
úgy hallom, azért szüntetik 
meg a lejtésjelzőket, mert 
nincs, aki karbantartsa azokat. 
Különben is úton-útfélen pa
polunk az energiagazdálkodás
ról, most viszont ezzel ellenté-

Udvari, Szepezd 

tes lépés tanúi vagyunk. Itt 

nem számít a gázolaj-felhasz
nálás, aminek növekedését 
okozza a bizonytalanabbá váló 
vezetési technológia. 

Baksa Attila véleménye sze
rint a szombathely-budape$ti · 
útvonalon egy bizonytalan -
vagyis a lejt- és hegymenete
ket oontosan nem ismerő -
„ vezér" 300-400 liter gázolajat 
elpocsékolhat. 

Most érkezett meg egy M 
62-essel Veszprémből Németh 
Tamás. Bólogatásával fejezi ki 
egyetértését az elhangzottak
kal. Kiegészítésként a követ
kezőképpen vélekedik. 

- 1976-tól utazok mozdo
nyon. Közben katona voltam. 
Miután visszatértem, eléggé 
nehezen ismertem meg, illetve 
tapasztaltam ki a vonatokat 
újra. A le;tjelzők hián1,1a a 
gyorsvonatoknál késéseket is 
okozhat. Nincsenek festők, 
ezért marad el a tábla -
mondják. - A megtakarított 
üzemanyag árából tisztessége
sen meg lehetne fizetni a fes
tőt, aki lemázolja a jelzőket. 

Megkérdezem Németh Ta
mást, bízik-e a lejtjelzők visz
szaállításában. Határozott 
nemmel válaszolt. Ha egyszer 
,.odafönn" valamit elhatároz
tak, ezt nehezen változtatják 
meg. 

A vezér mankója 
- Nekem teljesen mindegy 

a lejtjelzők ügye - szól köz
be Bordohányi József, aki har
mincévi utazás után nyugdíjba 
készül. - De szerintem hozzá
értés esetén lehetetlen ezt a 
táblát megszüntetni. Ez a vas
utas mankója ködben, hóban, 
esőben ... 

A Bakony-őrség expresz
s:zet az előbb hozta meg Hor
váth Imre, aki szakszervezeti 
bizalmi. Tőle ezt hallom: 

- Sok olyan pálya van, 
ahova egyeseket ritkán vezé
nyelnek közülünk. Egy 12-14 
órás úton óriás segítséget je
lentenek ezek a táblák ... 

- Vissza kell állítani a lejt
jelzők hitelét - szól közbe 
Tóth Ferenc, aki ugyancsak 
szakszervezeti bizalmi. Mind
két bizalmi szerint a lejtésjel
zők nélkül növekszik majq a1 
energiafelhasználási többlet. 

Közben az egyik, most haza
tért mozdonyvezető eléggé in
dulatosan - félbeszakítva be
szélgetésünket - nekem sze
gezi a kérdést: 

- Maga onnan jött, ahol ezt 
a hülyeséget kiagyalták? 

- Nem - mondom. 
- Szerencséjére, mert nem 

tette volna zsebre a vélemé
nyemet! 

Nem kérdezek vissza. Indu
latok itt nem segítenek. Ezt 
megerősítik azok az emberek, 
akikkel beszélgetek. Bíznak 
abban, hogy szavuk végezetül 
meghallgatásra talál. 

Kucserka László pár hónap
ja járja gépen a nyugat-du
nántúli tájakat, csendesen 
mondja: 

- A lejtésjelző az egyik 
legjobb tábla. Kérdezem: mit 
csinálok ismeretlen helyen éj
szaka, ha valami probléma 
van a járművemmel? Nem 
tudhatom, merre gurulhat a 
gép, a szerelvény. 

Az asztalnál ül Cscú.zár 
László. 0 Tapolcáról önkölt
ségben jött gépért Szombat
helyre. 

A tapolcaiak 
is így látják 

Minden tapolcai nevében 
mondhatom: nem szabad meg
szüntetni ezeket a jelzőtáblá
kat, amelyek a fékezésnél is 
sokat számítanak. Egy M 63-as 
az 1600 tonnás terhét köny
nyebben fogja meg, mint mi 
az M 40-essel az 1300 tonnát ... 

Megkeresem Orvos Istvánt, 
a szombathelyi körzeti üzem
főnökség oktatótisztjét. Mit 
szól ő a témához? 

- Január óta foglalkoztat 
bennünket ez a kérdés -
mondja. - Nem értünk egyet 
vele. Legalább hagyják meg a 
táblákat a helyükön, ne szed
jék ki őket . . . Biztos vagyok 
abban, hogy a szocialista bri
gádok társadalmi munkában 
szívesen lefestenék, ha meg
kérnék őket ... 

Boros U,.jo1, a szombathelyi 
vasútigazgatóság munkavé
delmi csoportvezetője nem 
egészen így látja. Szerinte: 

- Kisebb gépeknél számít, 
a nagyobbaknál nem a lejtés
jelző. Egyébként a lejtésviszo
nyokat a vonalismeret alapján 
mindenkinek ismernie kell. 

• 

Igazgatósági 
vélemények 

Boros Lajos nem hiszi, hogy 
a táblák hiánya balesetek vagy 
több energiafelhasználás elő
idézője lehetne. Egyébként a 
lejtésjelzők körüli morgoló
dásról most hall először. 

Mikor sorolom tapasztalatai
mat, tömören így fogalmaz: 

- Lehet, én nem voltam 
mozdonyvezető ... 

Telefonon keresem Császár 
Zoltánt, az igazgatóság ellen
őrzési osztályának balesetvizs
gálóját. Miután kollégája, Né
meth István megtudja, hogy 
mi után érdeklődöm, ikertefe
fonon bekapcsolódik a beszél
getésbe. Meglepetésemre állás
foglalásuk így hangzik: 

- Véleményünk azonos a 
mozdonyvezetőkével. Az új F 
l-es előkészítésekor írásban is 
elleneztük a lejtjelzők meg
szüntetését. Nagyobb lejtőn nö
vekszik a fékút. A „fekvema
radás" esetén is gondot okoz
hat a tájékozatlanság. A táb
lák mindenképpen a biztonsá
got szolgálják ... 

Végezetül megkért a két 
balesetvi�gáló, hogy egyeztes
sem álláspontjukat az igazga
tósági vezetőkkel. Nem szeret
nék, ha őszinteségüket későb
biek során bárki félreértené, 
esetleg még el is marasztalnák 
őket. Eleget tettem kérésük
nek ... 

Egyelőre hegyek-völgyek kö
zött zakatol a lejtjelzők ügye, 
A szombath�lyi tapasztalatok 
meggyőződésem szerint orszá
gosak. fgy minden érde1'elttel 
és érintettel együtt bízunk ab
ban, hogy az „utasftásalkotók" 
még nem mondták ki az utol
só szót a lejtjelző táblák ügyé
ben. 

Sz. Jakab István 

Meg állóhelyek a Balaton partján 
Hangulatos megálló a Bala

ton északi partján fekvő Bala
tonudvari. A peron kaviccsal 
fölszórva, az erős napsütést fe
nyőfák árnyéka enyhíti. 

Kurucz József vonalőr már 
32 éve szolgál Udvariban. 

- 1950 februárjában kerül
tem ide, akkor még váróterem 
sem volt, csak amolyan beálló, 
eső ellen. A világítást kande
lábereken elhelyezett olajmé
csesek adták, sötétben, ködben 
alig talált meg bennünket a 
vonatszemélyzet. 1960-ban épí
tettek utasváróhe!yiséget, ak
kor telepítették a korszerű 
lámpatesteket is. 

- A hatvanas évekig nem 
sok utasunk volt - folytatja 
Kurucz József. - Ekkor tájt 
kezdődött a környező földte-

rületek fölparcellázása és ha
marosan fellendült a forgalom. 
Nyaranta az itt megálló gyors
vonatra hetven-nyolcvanan 
szállnak fel. Az utazók száma 
még az áremelés ellenére sem 
csökkent, mert a vonat még 
így is jóval olcsóbb, mtnt a 
busz. Füredig például nyolc 
forint, autóbusszal tizenkettő. 
Az utasok szóvá teszik, hogy 
egyes napszakokban ritkán 
közlekednek a vonatok és 
autóbuszjárat sem indul. 

Udvaritól tizennégy kilomé
ter,re van Balatonszepezd. A 
vágányoktói szinte csak egy 
lépésnyire csillog a tó viz�. 
Tapolca felől vonat közeledik
Mandli József állomáskezelő 
letekeri a sorompót. 

- Milyen itt az utasforga
lom? - kérdezem. 

- Ez az időjárástól is fillUf. 
Borús, esős időben többen 
mennek Füredre múzeumot 
nézni, vagy Badacsonyba bo
rozni. Ha meleg van, az embe
rek inkább helyben strandol
nak. Szombat, vasárnap any
nyian összejönnek, hogy alig 
győzzük a jegykiadást. A hely
beliek és a telektulajdonosok 
általában elégedettek a menet
rend-összeállftással, a megvál
toztatott tarifákat viszont igaz
ságtalannak tartják. A gyors
vonatra csak Füreden tudnak 
felszállni, a pótjegyet viszont 
már Szepezdtól fizetik, mivel 
beleesik a kllométerhatárba. 
Ráadásul olyan gyorsvonatok 
vannak, amelyek Fehérvárig 
jószerivel mindenhol megáll
nak. 

Gerecsei 
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Zöld kocsik lakói 

Költözik az építésvezetőség, 
de helyben marad a munkás? 
Eredmények és gondok a MÁV Hídépítési Főnökségnél 

A Kacsóh Pongrác úti felül
járóról elhagyott telepnek néz
né az ember a MAV Hídépíté
si Főnökség központját. Csak 
közelebb kerülve tűnnek elő a 
műhelyek, a munkába siető 
emberek s az igazgatóság köz
pontja, vasutas nyelven a Ba
golyvár. De a felüljáróról így 
is csak a töredékét sejtheti a 
szemlélő annak a munkának, 
amit a főnökség végez az or
szág egész területén. 

Zászlók a térképen 
Kiss Károly a főnökség ve

zetője. Szobáját egy térkép dí
szíti. Rajta zászlók jelölnek 
minden olyan vasútvonalat, 
ahol éppen a főnökség brigád
jai dolgoznak. 

- Munkánk rendkívül szé
les körű - kezdi a beszélge
tést az igazgató. - A másfél 
méteres keretektől a harminc 
méteres fesztávú hidakig min
dent építünk a vasút számára. 
Persze műszakilag más-más 
feladatot jelentenek ezek a 
munkák: egészen más jellegű 
műszaki ismeretek szüksége
sek például egy gát megerősí
téséhez, mint egy nagy vasúti 
átkelőhíd megépítéséhez. 

- Hol dolgoznak jelenleg 
nagyobb erővel? 

- Tizenkét építésvezetősé
günk van. A legtöbb zászló a 
Dunántúlon található. Na
gyobb feladat idén a MAV 

Kórház rekonstrukciójának 
keretében egy mélyépítési 
munka. Változatlanul dolgo
zunk a hegyeshalmi vonalon, 
ez rendkívül fontos feladat. Az 
első félévben fejeztük be a 

székesfehérvári vonalon az 
építést: szerencsére sikerült a 
menetrendváltozásra átadnunk 
az építményeket. Egy évben 
mintegy 200-300 munkát vég
zünk, s az egyik milliós érté
kű, a másik csak néhány száz
ezer forintot ér: de számunkra 
mindegyik egyformán fontos. 

Az idei év eredményeivel 
elégedett Kiss Károly, vagyis 
az első félévi számok rendkí
vül biztatóak. A teljes terme
lés értéke elérte a 100, az 
anyagmentesé pedig megha
ladta a 100 százalékot. Az egy 
főre jutó termelés is fölülmúl
ta a tervezett szintet. Jelenleg 
600-660-an dolgozna,k a hida
kon, átjárókon. 

- Azért nem tudok pontos 
számot mondani - magyaráz
za Kiss Károly -, mert min
den évben vezényelnek hoz
zánk embereket, akilk nem 
mindig dolgozzák le nálunk az 
egy esztendőt. Sajnos, ennek 

ellenére is egyre nyomasztób
bak a létszámgondjaink. Nem
egyszer előfordult már, hogy 
amikor befejeztük valahol a 
munkát, és az építésvezetőség 
elköltözött, a munkások jelen
tős része ott maradt. Helyben 
is találtak megfelelő, jól fizető 
munkát. 

- Talán az emberek nem 
keresnek jól? 

- Hát a munka nehézségé
hez, a körülményekhez képest 
nincsenek túlfizetve. A külön
élési pótlék ma már egyáltalán 
nem vonzza hozzánk az ügyes 
kezű szakembereket, otthon is 
megtalálják a számításukat. 
Hóban-fagyban a ,szabad ég 
alatt, mindig más és más mun
kahelyen, távol a családjától, 
öt-hatezer forintért senki sem 
dolgozik szívesen, legalábbis 
hosszabb távon nem vállalja 
ezeket a kényelmetlenségeket. 

- Vasúti hidakat, fölüljáró
kat általában nemcsak lakott 
települések közelében építe
nek. Hol laknak ilyenkor az 
emberek? - lkárdezem a MAV 
hídépítési Főnökség szb-titká
rát, Pataki Imrét. 

Nem ösztönző 
a különélési pótlék 

- Ha csak rövidebb ideig 
dolgozunk ott, vasúti zöld ko
csikban laknak az emberek. 
Ha van rá lehetőség, fürdő
konténert állítunk melléje. 
Hosszabb távra pedig szállást 
építünk. De bizony akad még 
nem is egy olyan munkahe
lyünk, ahol Zavarból mosakod
nak a dolgozók. 

- Mi a helyzet az étkezte
téssel? Hogyan jut legalább 
naponta egyszer meleg étel a 
nehéz munkát végzők asztalá
ra? 

- Építésvezetőségeink nagy 
gondot fordítanak arra, hogy 
valahol befizessenek, és dél
ben meleg ételt juttassanak a 
munkásoknak. Am ez nem 
mindig rajtuk múlik - mond
ja az szb-titkár. 

- Előfordul - veszi át a 
szót ismét az igazgató -, hogy 
csak egy-két hétig dolgoznak 
egy városban, községben az 
embereink. Mire szerződést 
kötnénk valamelyik vállalat
tal, addigra már tovább m€g)' 
az építkezés. Sokszor pedig 
egyáltalán nem is állnak szóba 
az építésvezetőkkel, mondván, 
két hétre tíz-tizenöt adaggal 
többet nem főznek, mert nem 
éri meg. 

Nem könnyű helytállni 

- Eszerint ilyenkor még az 
egyébként jogos étkezési hoz
zájárulástól is elesnek az em
berek? 

Az szb-titkár és az igazgató 
egymásra néz, látszik, hogy 
nem először 'kerül szóba ez a 
probléma. 

- Minden kollektív szerző
dés megalkotása előtt nagy vi
ták robbannak ki ebben a kér
désben. Keressük a szakszer
vezettel közösen a megoldást 
- válaszol a kérdésre az igaz
gató. 

Lavór helyett 
összkomfort 

Nem lenne teljes a szociális 
helyzetről alkotott kép, ha 
nem beszélnénk az eredmé
nyekről. A Budapest környé
kén dolgozók számára építet
tek a Tatai úton egy munkás
szállást. Ott teljes kényelem és 
komfort várja a dolgozókat; 
mások, a nagyobb állomások 
környékén dolgozók pedig az 
ottani laktanyában laknak. 

- Nem is hiszi, milyen nagy 
eredmény ez - magyarázza az 
szb-titkár. - Amikor ide ke
rültem a központba, még itt 
sem volt mosdó. Az épület 
előtt egy fabarakkban mosa
kodtak munka után az embe
rek. Végül is házilagos kivite
lezéssel, saját mérnökgárdánk 
megtervezte, a többiek pedig 
társadalmi munkában megépí
tették a központban a szociális 
létesítményeket. 

- Tíz éve dolgozom ezen a 
poszton - mondja Kiss Ká
roly. - Ezalatt egyértelműen 
bebizonyosodott: ha nyíltan 
feltárjuk a problémákat, a 
dolgozók segítenek a megol
dásban, és megértik a nehézsé
geket is. S mi is csak úgy tu
dunk az ő problémáikon segí
teni, ha elmegyünk, és meg
kérdezzük őket. 

A Hídépítési Főnökség idei 
tervei között nemcsak a száza
lékok teljesítése és túlteljesíté
se szerepel, hanem a Kiváló 
cím elnyerése is. A szintet már 
tavaly elérték, de az üzemi 
balesetek száma müntegy a há
romszorosára nőtt. Emiatt nem 
részesülhettek elismerésben. 

A realitásokkal is számolva, 
az egyre nyomasztóbb munka
erőgondokat szervezési megol
dásokkal áthklalva azon fára
doznak, hogy a vonatok biz
tonságban közlekedhessenek 
szerte az országban. 

Lakatos Mária 

Kánikulában védőital nélkül 
Az idén nyáron százéves tiben szinte éjjel, nappal foly

mele.grekordok dőltek meg. A tak az ivóvíz csapok. Felesle
kánikula megV'iselte a mun- ges volt elzáir.nri. őket, hiszen 
kahelyeken dolgozó embere- állandóan sorban álltak körü
ket. A na.gy meleg a vasuta- lőtte a swmjas utasok. A Ke
soknak is gondot okozott. leti a tavalyi év hasonló idő-

A budapesti vasútigazgató- szakához képest 15 százalék
ság vezetője június 27-,én táv- kal több vizet fogyasztott, 
iratban hívta fel a körzeti amelyért a vfadíjon kívül 1,5 
üzemfőnökségek figyelmét a millió forint büntetést is fize
nagy hőségből adódó veszé- tett. Eillilek ellenére a végre
lyekre, iUetve az ezze1 ,kapcso- hajtó szolgálat részére nem 
latos intézkedésekre. Ezek kö- közmege,légedésre oldották 
zé tartozott többek ,között a meg a rtörvényesen előírt vé
mozdonyok.ban hasmiált olaj dőitaJ. eblátást. Azaz a tolató 
hőmérsékletének el:lenőrzése, személyzet részére egy 25 li.te
vagy a vonatszemélyzet teen- res ballon szódavíz á'l:lt ren
dői az észlelt gabonatüzek de1kezésére, de az is olyan 
esetén. meleg volt, hogy senki sem 

A swkatlan hőség miatt a ivott belőle. 
pályafenntairtási szolgálat do!- A nagy melegben többen 
gozóinak is több munkájuk utaztak a szokásosnál, külö
. volt A pályamesterek és a nösen a nemzetközi vonato
pályagondozók - tartva a kon. A Keleti eddig rekord 
magas hőmérsékletből adódó összeget, csaknem 6,5 miUió 
sínvetemedéstől naponta forintot fizetett ki külső vál
nem egyszer, hanem kétszer laJkozóknak a kocsik talkaritá
ellenőriiztélk a reájuk !bízott sáért. 
szakaszokat. Pilisvörösvár ki- A Nyugatiban a személy
vételével egyetlen rendkívüli szállító vonatoknak 90 száza
esemény sem történt, pedig a 1-ékos volt a kihasználtsága. 
ferencvárosi csomóponton a A pályaudvar végrehajtó szol
sínek hőmérséklete elérte az gál.atának védőital ellátását a 
55 Celsius fokot. (Ná1unlk a KÜF gazdasági vezetői és a 
sínek 60 fokig biztonságosak.) szakszervezet jól megoldották. 

A rekkenő hőség hatását el- Amikor 25 fok fölé emelke
sősorban a nagyforgalmú fő- <lett a hőmérséklet az arra jo
városi személypályaudvarokon gosult dolgozóknak fordán
(a Keletiben, a Nyugatiban, a ként két üveg Fonyódi ás
Déliben és Kelenföld állomá- ványvizet adtak. 
son) lehetett észlelni. A Kele- A nagy pályaudvarok közül 

a Déli mutatta a legbizarabb 
képet a kánikulai napokon: 
olvan volt, mint egy óriási 
medence néLküli strand. Tör
tént egy rendhagyó eset is. 
Az egyik forró napon né
hány hölgy meleg bundában 
jelent meg az állomáson. Ha
marosan kiderült azonban, 
hogy a bundát viselő hölgyek 
a Skála manekenjei voltak és 
fotózás cé'l.jából jelentek meg 
a forró 1betonú peronon. A 
Déliben sok volt a hőség 
okozta rosszullét. Az ügyeletes 
tisztek naponta többször hív
tá'k a men töket. 

A korábbi évekhez hasonló 
zsúfoltság volt Kelenföldön is. 
A csoportos utazások száma 
meghaladta az eddigi átlagot. 
Július másodikán a Déliben 
egy diákoknak lefoglalt kocsi
ra fe1szálltak az utasok, aki
ket később még rendőri se
gédlettel sem Jehetett eltávo
lítani. Ez az eset sajnos nem 
volt egyedfüá-116. 

A frekventált munkakörök
ben létszámhiánnyal küszkö
dő pályaul"Vlélrokon főleg a ko
csirendezők tettek .ki maguk
ért. Egymást segítve, a nagy 
meleg eHenére .megfelelő öl
tözetben közmege1égedésre lát
ták el feladatukat. Sajnos 
sem a Déliben, sem pedig 
Kelenföidön nem oldották 
meg a húsitő védőital ellá
tást! 

(séra) 

:tlindent az utasokért 

... ti ... l 1 .,.-kö�ö,1 ·,�, smolgá , t 

Április 15. óta Hoboth 
Lászlóné vezeti a MA V közön
ségszolgálati irodáját a Nép
köztársaság útján. Korábban 
tizenkét esztendeig a budapes
ti igazgatóság menetkedvez
ményi csoportjának vezetője
ként dolgozott. 

- Nemcsak a vezetésben 
szereztem rutint, hanem a 
pénztárosi munkában is, hi
szen 19 esztendeig pénztáros
ként dolgoztam - mondja. 

Kedves ügyfél� 

aki betér 

A budapesti igazgatóságon 
vasutasok voltak az ügyfelei, 
itt az utazási irodában pedig 
bárki lehet ügyfél. Az udva
rias és pontos informálás, ki
szolgálás alapvető követel
mény. Ennek a feltételei meg
vannak? 

- Az elmúlt évben mind
össze két nemzetközi pénztár 
üzemelt az irodában, most öt. 
Eleinte nem örültek a munka
társak ennek a változtatásnak. 
Arra hivatkoztak, hogy vala
mikor a belső adminisztrációt 
is el kell végezni. De vélemé
nyem szerint a pénztári zárlat 
három-négy óra alatt elkészít
hető. Ezt tapasztalatból állítot
tam. !gy tudtuk aztán a lét
szám növelése nélkül ötre 
emelni a pénztárak számát, s 
elérni, hogy az utasnak ne 
kelljen újra visszajönnie az 
általa igényelt menetjegyért. 

A valamit valamiért elv 
alapján sikerült megemelni a 
kis közösség negyedévi pré
miumát 3600 forinttal. Rövide
sen a bútorokat is kicserélik. 

- Azt szeretném, ha kelle
mes környezetben dolgozhatna 
a személyzet, és az utasok 
örömmel távoznának mindig a 
kényelmes, ám minél rövidebb 
várakozás után - jelenti ki a 
vezetőnő. 

Kezdeményező 

szelleD1hen 

Az iroda dolgozói egységes 
formaruha alkalmazását tarta
nák célszerűnek. Készítettek is 
közösen egy tervezetet: sötét
kék, szúk szoknya mellénnyel 
és világoskék ing a jellemzője. 
Igaz. ez a ruhatár 118 és fél 
ezer forintba kerülne, de rek
lámnak is megérné. Elküldték 
hát javaslatukat az illetéke
seknek, de az ötlet valahol el
akadt. 

- Még májusban továbbí
tottuk, de azóta se érkezett 
semmi válasz. Azt reméltük 
pedig, hogy a napokban Buda
pesten megtartott Eszperantó 
Világkongresszusra - ahol az 
irodát egy nemzetközi, egy 
belföldi pénztáros, valamint az 
idegen nyelvekkel jól boldo
guló munkatársunk képvisel
te - már ebben a formaruhá
ban teljesíthetünk szolgálatot, 
konkurrálva a MALÉV, az 
IBUSZ, az Express Ifjúsági és 
Diák Utazási Iroda meg a Vo-

. .,ág útján 

Ha sok az ügyfél, Hoboth Lászlóné vezető is besegít a közön
ségszolgálat irodájáb an 

Ilyenkor nyáron nem ritka a nagy forgalom az irodában 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

lántourist egyenruhás, hasonló 
beosztású dolgozóival. úgy 
látszik, nálunk nagyon hosszú 
idő kell bármilyen kezdemé
nyezés felkarolásához . .. 

- Miként hatott az áreme
lés az utazási iroda forgalmá
ra? - kérdezem. 

- Jelentősen nőtt a bevéte
lünk. Tavaly június 31-ig öt
millió forinttal kevesebb volt 
a befolyt összeg, mint az idén 
ugyanabban az időszakban. 
Viszont a nemzetközi utazási 
forgalomból származó bevétel 
alig tér el a tavalyitól. A múlt 
év első felében ugyanis 15 mil
lió 522 ezer forint bevételt 
könyveltünk el, szemben az 
idei 15 millió 721 ezer forint
tal. A belföldi forgalomból 
eredő bevételünk is kitett az 
ez évi hat hónap alatt csak
nem ugyanennyit. 

Tervek� 

kérdőjellel 
Mint kiderül, az utazási iro

dában a pénztári szolgáltatás 
aruszállítási tanácsadással egé
szül ki. Szállítási, illetve fuva-

rozási rendelést azonban itt 
nem vesznek fel. Enek az az 
oka, hogy túlságsan kicsi a 
helyiség. A vezetőnő elmondta, 
hogy szeretnék elérni a bőví
tést. Volna is egy megoldás, de 
ehhez külső cégek hajlandósá
ga, hozzájárulása elengedhe
tetlen. Ha nem sikerül meg
szerezni a bővítésre alkalmas 
területet, akkor tovább töp
rengenek, kutatnak megoldást 
keresve. A budapesti igazgató
ság szintén fiókirodát szeretne 
nyitni, ám ahhoz is megfelelő 
helyiségre volna szükség. 

- A legjobb az volna, ha 
minden egy helyen lehetne -
jegyzi meg Hoboth Lászlóné. 
- Nagyon bízom abban, hogy 
előbb-utóbb sikerülni fog. Ter
vezzük még, hogy a Mechwart 
András szakközépiskolában 
hat tanulót nemzetközi pénz
tárosnak képezünk ki. Kell az 
utánpótlás, már csak az új 
fiókiroda létesítése miatt is ... 

Tervekben tehát bővelked
nek az utazási iroda lelkes 
dolgozói. Megérdemlik az ille
tékesek bölcs támogatását. 

Csik Ibolya 

Júliusi helyzetkép Kitüntetések 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az áruszállítás minősége jú_ 
liusban, egy-két minőségi mu
tatót kivéve, romlott. Feltű
nően sok a gépre várás, a 
gépácsorogtatás és a vonatf'1l
oszlatás. Kedvezőtlen: 4,81 
nap a kocsiforduló idő, s a 
dolgozó teherkocsik árutonna
kilométerben kifejezett napi 
munkája 5,7 százalékkal ala
csonyabb az egy évvel ko
rábbi értéknél. 

A kedvezőtlen szállítási tel
jesítés nagymértékben be
folyásolta a napra ki nem ál
lított kocsik nagy száma is, 
ami júliusban átlagosan napi 
1145 kocsit tett ki, ami a bá
zisbelinél mintegy 40 száza
lékkal több. 

A korszerű vontatójármű
vek kihasználását illetően a 
villamos vontatásnál, vala-

mint a kis teljesítményű dí
zelmozdonyoknál 0,8, illetve 
4,7 százalékos a javulás, míg 
a nagy teljesítményű dízelek
nél 3,4 százalékos visszaesés 
következett be. 

Becsült adatok szerint Ju
liusban 20,3 millió utast szál
lított a vasút, ami várhatóan 
87, 7 százalékos bázis-, illetve 
97,4 százalékos tervteljesítés
nek felel meg. 

A személyszállítás minősé
gi színvonala k�smértékben 
ugyan, de javult. Az egy ké
setten közlekedett személy
szállító vonatra eső késési idő 
5,1 perccel csökkent. A nem
zetközi expresszvonatok me
netrendszerűsége 5 százalék
kal javult, fajlagos késési 
ideje pedig 20,7 perccel ke
vesebb, mint egy évvel ez
előtt. 

Augusztus 20-a, alkotmá
nyunk ünnepe alkalmából -
eredményes munkásságuk el
ismeréseként'- Szocialista. 
Kultúráért miniszteri kitünte
tésben részesült Balogh Atti
láné, a szolnoki járműjavító 
művelődési központjának 
könyvtárvezetője és Benson 
Vanda, a kelenföldi munkás
szálló klubkönyvtárának 
könyvtárosa. 

Kiváló Munkáért kitünte
tést kapott Doma Sándorné, a 
kelenföldi munkásszálló klub
könyvtárának vezetője. 

Miniszteri Dicséretben ré
szesült Zacharidesz Jánosné, a 
békéscsabai körzeti üzemfő
nökség személyzeti és oktatá
si csoportvezetője, a kv mel
lett működő agitációs és pro
pagandabizottság tagja. 

A kitüntetéseket augusztus 
18-án a SZOT székházában 
adták át. 
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Így látja a szakorvos 

z l -e) ol �pilepszia 
, 

es az 
„Megálljt,, mutat a jelző • Feki·ő ember a sínek között 

Már a szolgálat előtt egy kortyot se! • Előzzük meg a bajt! 

A közlekedésben rendkívül 
fontos, hogy a forgalom lebo
nyolításába11 részt vevő dolgo
zók egészsége, idegrendszere, 
jelleme és életvitele orvosi 
megállapítás szerint kifogás
talan, normális legyen. Elen
gedhetetlen követelmény te
hát a szellemi és testi frisse
ség, a figyelem tartós ébren
tartásának, az összpontosítás
nak a képessége. Ebből a 
szempontból elsőrendűen fon
tos egészségügyi feladat a 
krónikus alkoholizmusban 
szenvedő betegek időben való 
felkutatása és intenzív komp
lex gyógyszeres-pszichoterá
piás kezelése. Még ennél is 
fontosabbnak tekintjük azo»
ban az alkoholizmus elterjedé
sének a megelőzését. 

Terjedő kór 
Az elmúlt két évben 420 

vasutas került krónikus alko
holizmussal - mint alapbe
tegséggel - a kezelésünk alá. 
Ennél lényegesen nagyobb volt 
az úgynevezett rendszeresen 
szeszesitalt fogyasztók (aethy
sálók) száma. Ezekre a be
tegekre most nem térek ki, vi
szont rá kell mutatnom, hogy 
epilepszia gondozás alatt je
lenleg is 487 beteg áll ná
lunk, akik közül 92-en alko-· 
holos epilepsziában szenved
nek. 

A berlini európai epilepszia
ellenes kongresszuson a svéd 
orvoskollégák eredményeiket 
ismertetve rámutattak, hogy 
mind több ember fogyaszt al
koholt - ezen belül egyre 
több a nő -, s ennek ará
nyában állandó emelkedést 
mutat az alkoholos epilepsziá
ban szenvedő betegeik aránya 
is. 

Koschling, a neves külföldi 
szakorvos az epilepszia beteg
ség baleseti veszélyességét 
vizsgálva megállapította, hogy 
78 gépjárművezetői engedély
lyel bíró epilepsziás beteg kö
zül 25 súlyos balesetet oko
zott, és bizonyítható volt a 
balesetet megelőző roham. 

Ezek után lássuk néhány 
esetünket a MA V Kórház és 
Rendelőintézetnél, annak 

pszioh!átriai-neuroelektro
diagnCJISztikai epilepsziagondo
zói gyakorlatából: 

,, Titokzatos" 
rosszullétek 

M. I. 40 éves kocsirendezőt 
üzemorvosa küldte hozzánk 
kivizsgálásra. A beteg rosszul
létét észlelő tolatásvezető el
mondta, hogy betegünk szol
gálat közben két teherkocsit 
kapcsolt volna össze, amikor 
elvágódott, végtagjai ránga
tóztak, szeme fennakadt, szá
ja habzott. Elmondta azonban 
azt is, hogy rosszulétét 3 nap-

pal megelőzően ittas állapot
ban ment szolgálati helyére. 
Ezért akkor a főnöke haza
küldte, és 2000 forint összegű 
kedvezmény (jutalom, prémi
um) megvonásban részesítette. 
A továbbiakban a beteg fele
ségét is berendeltük meghall
gatásra, s megtudtuk, hogy az 
illető hosszú évek óta erősen 
iszik, és otthon bizony már 
többször jött rá epilepsziás 
rosszullét. 

B. J. 51 éves váltókezelőt 
ugyancsak üzemorvosa küldte 
a rendelőnkbe azzal, hogy 
munkahelyén a beteg eszmé
letét elvesztette. Erre úgy de
rült fény, hogy a B. J. által 
kezelt jelzőnél 45 percig állt 
szabad pályán a vonat, mert 
betegünk nem adott szabad 
jelzést. Ekkor találtak rá a 
szolgálati helyén eszméletlen 
állapotban, felakadt szemmel. 
szája körül véres nyálcsorgás
sal, végtagrángatódzás közben. 
A továbbiakban a családtagok 
részletes vallomása és az in
tézeti kivizsgálás igazolta az 
alkoholos epilepszia fennállá
sát. 

P. I. 48 éves gépkezelőt a 
miskolci idegszakrendelés 
küldte hozzánk - többszöri 
eszméletvesztés után. A fele
ségétől kapott tájékoztatás 
szerint a férje mindig renge
teget ivott, s az utóbbi idő
ben már csak tömény pálinkát. 

V. B.-né 31 éves forgalmi 
szolgálattevőt eszméletveszté
ses rosszullét miatt küldte 
hozzánk üzemorvosa. A több 
hetet igénybevevő sorozatos 
vizsgálatok és meghallgatások 
során derült ki, hogy neve
zett több alkalommal volt 
szolgálat közben eszméletlen. 
Legutóbbi éjszakai szolgálatá
ban az állomáson áthaladó 
mozdony vezetője vette észre, 
hogy a sínek között fekszik. 
;Kiderült a hosszas. utánjárás 
eredményeként az is, hogy ne
vezett három alkalommal fe-
1küdt már - a mentők által 
,beszállítva - a balassagyar
mati kórház pszichiátriai osz
•tályá'l'l, a1kohol által alktiváló
d.:>tt es'l!Illéletvesztéses rosz
szullétek miatt. Ugyancsak 
fény derült a beteg hosszú 
évek óta fennálló nagymér
tékű alkoholizál-ására. Ennek 
az esetnek külön érdekessége, 
hogy a beteg a munkahelyén 
mindvégig el tudta titkolni ( !) 
előzetes rosszulleteit. 

S. S. 50 éves pályamunkás 
a budapesti Ciffra-vendéglő
ben két társával - szolgálatuk 
befejezése után - egy láda 
sört és háromszor két deci pá
linkát rendelt. Betegünk a 
„ráeső rész" elfogyasztása után 
jutott haza, és otthon a csa
ládra gyújtotta a lakást. En
nél az esetnél is a legsúlyo
sabb, tehát igen nagy mérté
kű alkoholizálás és eszmélet-

vesztések sora előzte meg a 
gyógykezelést, illetve a beteg 
gondozásba vételét. 

Út a gyógyuláshoz 
Az alkoholos epilepsziás be

tegek kezelése különösen fele
lősségteljes és nehéz feladat, 
mert kétirányú therápiás be
folyásolás szükséges: gyógyí
tani kell az epilepsziát és az 
alkoholizmust, egyszerre. 

Minden esetben felhívjuk a 
beteg és a hozzátartozók fi
gyelmét a helyes életvezetés 
fontosságára, az alkohol leg
kisebb mértékű fogyasztásá
nak rendkívüli veszélyére, s 
igyekszünk megértetni a be
teggel, hogy az epilepszia 1et
rejöttében az alkoholizálás 
döntő szerepet játszik. Mun
kánkban az egyéni és család
pszichoterápiára igen nagy 
súlyt helyezünk. 

A vasútüzemorvosi hálózat
tal és a betegek hozzátartozói
val kialakult szoros együttmű
ködésnek köszönhető, hogy 
gondozott betegeink túlnyomó 
többsége dolgozik, természete
sen a megfelelően módosított 
munkalkörben, és ily módon 
hasznos dolgozói maradtak a 
vasútnak. 

Fontos feladatunknak tart
juk, hogy a gondozás beveze
tésével egyidőben felvegyük a 
kapcsolatot az illetékes szol
gálati vezetőkkel, és elősegít
sük ezen személyeknél a fo
lyamatos munka biztosítását 
veszélymentes munkaterületen, 
lehetőleg úgy, hogy a dolgo
zót anyagi és erkölcsi kár ne 
érje. 

Nem érdektelen megjegyez
ni, hogy a vasútorvosok nem
zetközi egyesületének 1970 ok
tuoerében Madridban megtar
tott ülésén egyértelmű megál
lapodás született, miszerint: 0 az „alkoholizmus" prob

lémájátiak széles körű is
merete szükséges ahhoz, hogy 
e baj elleni eredményes küz
delmet megszervezhessük; 
A az elhangzott előadások 
V és szakmai viták ered
ményeképpen megállapították, 
hogy a már kis mennyiség
ben elfogyasztott alkohol is 
magatartásbeli változásokat 
idézhet elő, így azok a vasuta
sok, akik balesetveszélyes 
munkakörben dolgoznak, sem 
szolgálr;tban, sem szolgálat 
előtt nem fogyaszthatnak al
koholtartalmú italt. Fo11tos, 
hogy az idült alkoholizmus fel
fedezése a lehető legrövidebb 
időn belül megtörténjék; 0 az idült alkoholistákat 

valódi betegnek kell te
kinteni, és részükre megelözö, 
illetve gyógyító programot kell 
szervezni. 

Mi is ennek szellemében 
dolgozunk. 

Dr. Rábai Kálmán 

Folyékony gyomirtó szer 

a ��szolgálati�� üvegben 
Milyen tanulságai, vonhatól, le 

a baleseti helytJSet első lélévi elenatJSéséból 
A MA V első félévi üzemi 

baleseti helyzete az előző év 
hasonló időszakához viszonyít
va javult. A háom napon túli 
balesetek száma 6,3 százalék
kal, a kiesett munkanapok 
száma 15,1 százalékkal csök
kent. 

Kedvezően alakultak a lét
számhoz viszonyított mutatók 
is. Az egy baleseti sérültre 
jutó kiesett munkanapok szá
ma 9,4 százalékkal, az egy főre 
jutó kiesett munkanapoké 15,4 
százalékkal, az ezer főre vetí
tett balesetek száma 5,8 száza
lékkal csökkent. A balesetek 
közül 14 halállal, 14 pedig 
csonkulással végződött. Az 
előbbiek száma - az elmúlt 
év első félévéhez viszonyítva 
- eggyel növekedett, az utób
biaké néggyel csökkent. 

A felsorolt adatok magukba 
foglalják azokat a baleseteket 
is, amelyek a munkáltatói te
vékenységi körön kívül (mun
kába jövet vagy munkából 
menet, társadalombiztosítási 
ellátások során, valamint tár
sadalmi munka közben) kö
vetkeztek be. 

Apró sérülések 

A vasút tevékenységi körén 
belül bekövetkezett üzemi bal
esetek számszerű alakulása az 
előzőekhez hasonlóan - de 
kisebb mértékben - kedvező 
képet mutat, bár jelentősebb 
számszerű javulás csak a ha
lálos baleseteknél tapasztal
ható. (Kettővel kevesebb tör
tént, mint az előző év első hat 
hónapjában.) 

A balesetek számánál na
gyobb mértékben csökkent a 
kiesett munkanapok száma, 
ami azt jelenti, hogy az idén 
növekvő arányban fordultak 
elő a kisebb sérüléssel járó 
balesetek. Az összlétszámra ve
tített baleseti számadat alap
ján azt mondhatjuk, hogy 
minden ezer vasutas dolgozó
ból 10 sérül meg félévenként. 
Ez a számadat önmagában is 
kedvezőtlen, de ha figyelembe 
vesszük, hogy a balesetek első
sorban a fizikai dolgozók kö
rében fordulnak elő, rendkí
vül magasnak kell minősíteni. 

A vasútigazgatóságok üzem
főnökségeinek területén és Zá
hony üzemigazgatóság szolgá
lati helyein fordult elő a mun
ka közben történt balesetek 
76,98 százaléka. A balesetek 
számát tekintve javulás csak a 
miskolci és szegedi igazgatósá
goknál tapasztalható. 

A vezérigazgatóság közvet
len felügyelete alá tartozó 
üzemeknél, főnökségeknél be-

következett balesetek számsze
rűségében minimális javulás 
látszik ugyan, de a 7. és a 9. 
szakosztály felügyelete alá tar
tozó egységeknél rendkívül 
kedvezőtlen az 1000 főre vetí
tett arány. Statisztikai adatuk 
meghaladja a MA V átlagát, de 
több vasútigazgatósági adatnál 
is rosszabb ezeknek a szakosz
tályoknak a létszámhoz viszo
nyított baleseti átlaguk. 

Csúszás, botlás 

Az üzemi baleseti vizsgálati 
anyagok elemzése alapján to
vábbra is a figyelmetlen mun
ka, az utasítások előírásainak 
megszegése és a munkafegyel
mi lazaságok jelölhetők meg 
elsődleges okként, de egyre 
gyakoribbak a szervezési hiba 
miatt előforduló balesetek. 
Kedvezőtlen jelenségek utal
nak a munkahelyi vezetők 
munkairányítói és ellenőrző te
vékenységének hiányosságaira. 

A balesetek 22, 7 százaléka 
munkába jövet, illetve mun
kából menet történt, 12,64 szá
zalékuk pedig üzemen belüli 
személyi közlekedésnél fordult 
elő. (Főként havas, jeges, fel
ázott talajon bekövetkezett el
csúszásból vagy elszórt anya
gokban való elbotlásból ered
tek.) Jellemző még a vasúti 
járművek, szerelvények előké
szítése, tolatása közben 
(10,55%), mozdonyok, személy
és teherkocsik javításakor 
(8,65° 0), valamint a rakodás, 
átrakás, árutárolás során 
(8,650/o) bekövetkezett balese
tek számának növekedése. Pél
dául több mint 2 százalékkal 
emelkedett a mozdonyok, sze
mély- és teherkocsik javításá
nál. bontásánál bekövetkezett 
balesetek száma. 

Mindez azt bizonyítja, hogy 
a jelenleginél nagyobb figyel
met kell fordítani a technoló
giai előírások betartására, a 
tolatási és közlekedési terüle
tek talajegyenetlenségeinek 
megszüntetésére, az anyagmoz
gatás további gépesítésére. 

A balesetek számszerű ada-
taiban 1982-től folyamatos 
csökkenés tapasztalható, 
ugyanakkor a súlyos kimene
telű esetek számszerűsége alig 
változik. Egy halálos baleset is 
sok, viszont a MAV-nál évente 
húsznál több dolgozó hal meg, 
és harminc vagy annál is több 
vasutas szenved csonlkulásos 
üzemi balesetet. 

A tárgyidőszakban nem for
dult elő halálos baleset a deb
receni és pécsi igazgatóságok
nál, ugyanakkor mindkét terü
leten jelentős a csonkulásos 
esetek száma. 

Budaörs állomás iparvágá
nyán - a csonkavágány tenge
lyében - haladó kocsirende
zőt a tolatómozdony elgázolta, 
majd a vágányzáró földkúpnak 
ütközött. és azt 6 méter hossz
ban eltolta. A mozdonyvezető 
a kivilágítatlan területen nem 
vette észre a sínek között gya
logló kocsirendezőt, s a moz
dony kerekei mindkét lábát 
csonkolták. A sérült jajgatásá
ra a váltónál levő tolatásveze
tő figyelt fel, és szaladt segít
séget nyújtani. A kocsirendező 
harmincegy napos kórházi ke
zelés után halt bele sérülé
seibe. 

A baleset közvetlen oka uta
sításellenes munkavégzés volt. 
A vizsgálat során az is kide
rült, hogy Budaörs állomásfő
nöke a tolatásvezetőt helyi is
meret és vonatvezetöi vizsga 
nélkül osztotta be a vonat
számban közlekedő menethez. 

A Rákosrendező pályaudvar 
fogadó vágánycsoportjára ér
kező javításos menet váltóel
lenőrzés elmulasztása miatt 
ráütközött a vágányon előké
szítés alatt álló vonat mozdo
nyára. Az ütközés következté
ben az egyik kocsi a V. sz. 
váltókezelő-őrhelyre borult, 
amelyben a szolgálatra jelent
kező térfel vigyázó tartózko
dott. A helyszínen meghalt. 

A balesetvizsgálat a váltóel
lenőrzés elmulasztásán kívül 
rendszerbeli hiányosságokat 
is megállapított. Például lég
fékezés és tolatószemélyzet 
nélküli közlekedést, a szolgá
latból engedéllyel és engedély 
nélküli rendszeres eltávozáso
kat, a bejárati jelzőnél történő 
személyzetváltást. 

Nem szabad elt{írni 

Cegléd-Budai út megálló
helynél a vágányszabályozást 
végző pályafenntartási dolgo
zók közül a helytelen vágá
nyon közlekedő tehervonat az 
egyik pályamunkást elgázolta, 
aki a sérüléseibe a helyszínen 
belehalt. Az elhaltnál a vér
vizsgálat során 1,56 ezrelékes 
közepes alkoholos befolyásolt
ságot állapítottak meg. A fi

gyelőőrnél a vérvizsgálat O 46 

ezrelékes alkoholos befolyá
soltságot mutatott ki.· 

A pályamunkás többszöri fi

g:ye!meztetésre és mozdony jel
zesere sem hagyta el az űrszel
vényt, de munkatársa is csak 
közvetlenül a mozdony előtt 
lépett ki onnan. 

Véradónap 

Békéscsabán 

Hasugsággal nena eh 
A vasúti tevékenységgel köz

vetlenül összefüggő halálos 
balesetek rövid leírása és a 
baleseteket előidéző főbb okok 
ismertetése szolgáljon tanulsá
gul: 

Celldömölk rendező-pálya
udvaron az érkező vonatról 
zárlámpát levevő és a mozdo
nyához siető vontatási vonat
kísérőt a szabad vágányon köz
lekedő gép elgázolta. A sérült 
a baleset következtében azon
nal meghalt. A baleset oka el
sődlegesen figyelmetlenség és 
a zárlámpa levételének elter
jedt helytelen gyakorlata volt. 

A békéscsabai vasutas Vö
röskereszt-alapszervezet 1980-
ban a városi és a helyi párt
szervek támogatásával alakult 
újjá. -Az alapszervezet lelkes, 
tettrekész vezetősége e ne
mes mozgalmat kiszélesítette 
a vasutas dolgozók körében. 
Egészségügyi felvilágosító elő
adásokat tartottak és minden 
évben megszervezik a véradó
napot. Legutóbb július 19-én 
tartottak véradást az üzem
főnökség oktatási központjá
ban. Fiatalok és idősebbek, 
irodai, műhelyi és forgalmi 
dolgozók önként, megértéssel 
jöttek vért adni. Összesen 120 

vasutas dolgozó 480 deci vért 
adott embertársaik megsegí
tésére. 

A legtöbben az üzemfőnök
ség vontatási műhelyeiből jöt
tek, de a véradók között volt 
a vésztői pályamunkás, az 
orosházi vonatkísérő a húsz
szoros véradó Juhász Ferenc 
kocsivizsgáló, és a 10-szeres 
véradó Csiszely Pálné taka
rítónő is. 

A békéscsabai véradóállo
más vezető főorvosa külön di
cséretben részesítette a Vörös
kereszt-alapszervezet vezető
ségét. 

1ness,zire jut 
Egy szép tavaszi reggelen B. 

J. vonalgondozó a szokásos 
módon kezdte meg munkanap
ját. óracsörgés, lké5zülődés, in
dulás kerékpárral szolgálatba! 
Pontosan 7 órakor jelentkezett 
munkahelyi vezetőjénél. 

A vonalgondozók számára 
rendszeresített ellenőrző és elő
jegyzési könyv tanúsága sze
rint első útja a rendező-pálya
udvar IV. számú őrhelyére ve
zetett, ahol N. J. forgalmi szol
gálattevő igazolta a terület be
járását és bélyegzővel látta el 
az ellenőrző könyv e célra 
szolgáló rovatát. 

Ezt követően a vonalgondozó 
hozzálátott a vezetőmérnöki 
vonalbeutazás alkalmával el
rendelt vágányok mellett a 
szabadlátást akadályozó fák, 
bokrok irtásához, ri tkításához. 
Munkáját nem kísérte sok si
ker, mert egy rossz mozdulat 
következtében jobb bokájának 
belső részét a baltával elvágta, 
és súlyos sérülést szenvedett. 

Balesetét néhány perc múl
va jelentette közvetlen mun
kahelyi vezetőjének, aki intéz
kedett az elsősegélynyújtás és 
a sérült orvoshoz szállítása 
iránt. 

A munkahely vezetői azon
ban elmulasztották a tudomá
sukra jutott baleset előjegyzé
sét és előírásszerű bejelentését. 

Nem intézkedtek a baleset ki
vizsgálása ügyében sem. A sé
rült rendelőintézetbe történő 
szállításához nem igényelték az 
üzemi mentőszolgálatot, ha
nem azt a munkaterületre irá
nyított teherautóval bonyolí
tották le. A balesetről „Nem 
üzemi sérülési jegyzőkönyvet" 
állítottak ki, s abban az ese
mény körülményeit - a való
di okok pontos ismerete elle
nére - úgy írták le, mintha a 
baleset a sérült lakásán követ
kezett volna be. Előre megfon
tolt szándékkal titkolták el te
hát az üzemi balesetet. 

Csakhogy a hazug embert 
könnyebb utolérni, mint a sán
ta kutyát. Itt is akadt egy be
csületes ember, aki nem néz
hette tétlenül, hogy az üzemi 
balesetet szenvedett, három
gyerekes családapát szándé
kosan megfosszák mindazoktól 
a juttatásoktól, kedvezmé
nyektől, melyek a törvények 
értelmében őt megilletik, beje
lentést tett a területi szaks7,er
vezeti bizottságon. A bejelen
tés nyomán a munkavédelmi 
felügyelöség vizsgálatot indí
tott a baleset valódi okainak 
feltárására. 

Az első meghallgatás során 
a baleset körülményeiben va
lamilyen módon érdekelt sze
mélyek közel egybehangzó, 

• 
•••• 

előre megbeszélt hamis tanú
vallomást tettek. A közvetlen 
munkahelyi vezető ezen túl
menően az ellenőrző és elő
jegyzési könyv bizonyító erejű 
bejegyzéseinek dátumát az 
előző napra módosította. 

Az ellentmondások tisztázá
sa érdekében újabb és újabb 
tanúkihallgatásokat kellett 
tartani. A szembesítések alkal
mával megdőlt az „otthon" 
történt baleset tényének hite
lessége, és kiderült annak pon
tos helye, ideje és körülmé
nyei. A tények ismeretében a 
munkavédelmi felügyelőség 
kezdeményezte a baleset „üze
mi balesetté" nyilvánítását. 

A sérült munkahelyi vezetői 
a balesetbejelentési, nyilván
tartási és kivizsgálási kötele
zettség elmulasztásával a bal
eset valódi okának eltitkolásá
val és a feltárás akadályozá
sával kimerítették a munlka
védelmi szabálysértés fogal
mát. Ellenük a munkavédelmi 
felügyelőség szabálysértési el
járást folytatott le, és nagy 
összegű pénzbírságot szabott 
ki. Az igazgatóság az elköve
tett egyéb fegyelemsértésekért 
és az alapokmányok szándékos 
meghamisításáért külön fe
gyelmi eljárást indított. 

Szabados Sándor 
munkavédelmi felügyelő 

Elkerülhették volna 

Hatvan állomáson a helyi 
tartalék mozdonyvezetőjét to
latási szünetben egy „körbe
járó" gép elgázolta. A sérült a 
baleset idején 1,95 ezrelékes 
alkoholos befolyásoltság alatt 
állt. A gondos kórházi kezelés 
sem tudta megmenteni, és a 
balesetet követő hetedik napon 
sérüléseibe belehalt. 

Budapest-Józsefváros állo
más alrendezőjének összekötő 
vágányán az egymáshoz közel 
álló kocsik között - minden 
valószínűség szerint álló test
helyzetben - átment a kocsik 
összezárásakor az egyik vasút
őr. Az ütközők összenyomták. 
A tolatócsapat tagjai a balese
tet nem észlelték. A kocsisor
ral áttoltak a baleset áldozata 
fölött, majd csak az előrehú
zásnál vették észre a vágány
tengelyiben levő holttestet. 
A tolatócsapat tagjai a techno
lógiai utasítás több pontját 
megsértették, a munkahelyi 
vezetök és az ellenőrzésre kö
telezettek pedig eltűrték a sza
bálytalan munkavégzést. 
A vizsgálóbizottság a végre
hajtási utasítás szabályozásá
ban is állapított meg hiányos
ságokat. 

A tapolcai KűF létszámába 
tartozó egyik vonatvezető sze
mélyvonat továbbítása köz
ben a mozdony vezetőállásán 
megvacsorázott, majd tévedés
ből bor helyett ( !) a jegyvizs
gálótól kapott GRAMOXON-t 
tartalmazó üvegből ivott. 
A mozdonyvezető és a jegy
vizsgáló tapasztalta az ezt kö
vető többszöri rosszullétet de 
visszaútban is vonatot to�áb
bítottak, majd szolgálatuk be
fejeztével is eltitkolták a rend
kívüli eseményt. A vonatvez&
tőt a lakásáról szállították el a 
mentők és négynapi kór
házi kezelés után a mérgezés 
következtében elhalálozott. 

A_ vizsgálat során megállapí
tottak, hogy az elhalt szolgálat 
közben rendszeresen fogyasz
tott alkoholt, de erről munka
társai a vezetőket nem tájé• 
koztatták, és megtűrték; az al
koholos befolyásoltság alatti 
munkavégzését. Az előírt je
lentési kötelezettség sorozatos 
elmulasztása vezetett végül is a 
tragédia bekövetkezéséhez. 

Az ismertetett balesetek és a 
főbb okok közös ismérve az 
utasításellenes munkavégzés, a 
figyelmetlenség, a munkatársi 
nemtörődömség és a közvetlen 
vezetők elnéző magatartása. 

Sutyor László 
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A MÁV Kollektív Szerződés módosítása (5.) Az „örök . vasutas" 

Válasz a dolgozók ja vas/ataira 
Vannak, akik alig várjá.lc 

nyugdíjazásukat és amikor ke
zükbe veszik munkakönyvü
ket, nagy ívben elkerülik egy
kori munkaadójukat, mert 
vélt, vagy valós sérelmek tüs
kéit hordozzák magukban. 
Többségük a vasútnál szer
zett speciális ismer�teit más 
vállalatoknál Hasznosítja, 
gyakran a MA V-val szemben. 
Sokan vannak Viszont, akik 
visszatérnek egykori kenyér
aidójukhoz, a vasúthoz. Csonka 
János, aki 45 év szolgálati időt 
hagyott maga mögött. amikor 
nyugdíjba távozott. ilyen em
ber. Már 12 éve nyugdíjas, de 
ma is hasznos dolgozója a 
MAV-nak és mérhetetlen em
bíciójával visszafelé forgatja 
az időt. Míg él, el sem lehet 
szakítani a vasúttól. 

A MA V Kollektív Szerződés 
ez évi módosításával kapcsola
tos viták során vetődött fel az 
a javaslat, hogy a járműjavító 
üzemek vonali szereléseket, 
javításokat végző dolgozóinak 

• munkahelyét a kollektív szer
ződés 7. §-ának bővítésével 
nyilvánítsák változó munka
hellyé. 

A hivatkozott paragrafus 
azokat a munkahelyeket tar
talmazza, amelyek a munka
szerződésben történő külön 
megállapodás nélkül is, auto
matikusan változó munkahely
nek minősülnek. Az Mt. V. 14. 
§. értelmében azonban, váitozó 
munkahelyről a munkaszer
ződésben is meg lehet állapod
ni. Amennyiben tehát a javas
latban említett munkakörök
ben szükséges a változó mun
kahelyben történő foglalkozta
tás, úgy erről a munkaszerző
désben kell megállapodni. 

További javaslatként vető
dött fel a ).{ollektív szerződés 
11. § (2) bekezdésével kapcso
latban az, hogy a nyugdíjba 
vonuló dolgozónak teljes fel
mondási időre történő felmen
tést írjon elő a kollektív szer
ződés a jelenlegi 30 nap he
lyett. 

Függelékben 
kell megállapítani 

Az MT. V. 26. § (1) bekez
dése a kötelező felmentés idő
tartamát tizenöt-marminc nap 
között állapítja meg. A MA V 
Kollektív Szerződés tehát vala
mennyi nyugdíjba vonuló dol
gozónak az adható legnagyobb 
mértékű felmentési időt bizto
sítja. Ennek általános meg
emelésére nincs lehetőség, 
egyéni elbírálás alapján azon
ban a munkáltatónak módja 
van a teljes felmondási időre 
történő esetenkénti felmen
tésre. 

Olyan javaslat is elhangzott, 
hogy a kollektív szerződés 17. 
§ (3) beJkeulésében, valamint a 
41. § 5/a, b pontjában foglalt 
normák ne az igazgatósági füg
gelékben, hanem a KűF-ök 
helyi függelékében legyenek 
megállapítva. 

A kollektív szerződés hivat
kozott paragrafusainak értel
mében a vonat átadására-átvé
telére, illetőleg a gép előkészí
tésére, utánkezelésére szüksé
ges időnormákat igazgatósági 
függelékben kell megállapí
tani. Továbbá: .,A menettar
tam időnormára alapozottan 
az egyes viszonylatokra meg
határozott bértételek helyett 
az igazgatósági függelékben 
vonatdarabbért lehet megálla
pítani. Amenn11iben a menet
tartam-normaidő korszerű jár
műre van megállapítva és a 
vonattováb bítás gőzvontatás
sal történik, a pótidőket vasút
igazgatósági függelékben kell 
megállapítani." 

Ezeknek a normaidőknek a 
körzeti üzemfőnökségek helyi 
függelékében történő megálla
pításának lehetőségét a közel
múltban lezajlott munkaügyi 
tanácskozáson megvizsgálták, 
s olyan megállapításra jutot
tak, hogy a jelenlegi rendszer 
szinkronban van a gyakorlat 
követelményeivel. E normák 
megállapításánál célszerűbb a 
centralizációra törekedni, mert 
ezáltal a több vasútigazgatóság 
területén közlekedtetett vona
tokkal kapcsolatos ilyen jel
legű teendők, feladatok leegy
szerűsödnek, a dolgozók szá
mára áttekinthetőbbek. 

Újabb javaslat született a 
kollektív szerződés 19. § (3) 
bekezdésével kapcsolatban, 
melyben a CSM-es közlekedés 
szabályozásának pontosítását 
kérik. A kollektív szerződés hi
vatkozott pontja szerint: ,,Ha 
a CSM-es közlekedés időtarta
ma legalább a 6 órát eléri, és 
ezt követően (vonatvezető, 
vontatási vonatkísérő beosztá
sával) egyéb közlekedéssé ala
kul át, a 12 órás felső határ ez 
esetben nem léphető túl." 

A kollektív szerződés 19. 
§-ának ebből az egy bekezdé
séből valóban nem derül ki, 
hogy az abban foglaltak „egy 
szolgálatra" vonatkoznak. Ha 
azonban a 19. §-t az első be
kezdésétól a negyedik bekez
déséig összefüggésében értel
mezzük a jelenlegi szabályo
zás tel/esen egyértelművé vá
lik. tgy annak az „egy szolgá-

laton belül" szöveggel történő 
kiegészítése felesleges ponto
sítás lenne. 

A kollektív szerződés 20. § 
(1) bekezdése így szól: .,Ha az 
utazó dolgozó szolgálatának 
tartama a 22 órától 06 óráig 
terjedő éjszakát is magába 
foglalja, pihenő nélkül csak 
beleegyezésével fordítható 
vissza, még akkor is, ha a 
szolgálata egyébként a 12, ille
tőleg a 16 órát nem haladná 
meg." Az ezzel kapcsolatos ja
vaslattevő a jelenlegi „fordít
ható vissza" helyett „foglal
koztatható vonattovábbítással" 
szövegezésre történő módosí
tást kérte. 

Nincs rá ma 
anyagi fedezet 

Ha ez a javaslat pontosítási 
szándékkal született, úgy ha
sonlóan az előzőhöz, felesleges, 
hisz a jelenlegi szabályozás a 
gyakorlatban bevált, azt jól al
kalmazzák. Amennyiben azon
ban a javasolt módosítás a 
szabály tartalmán kíván vál
toztatni, azért nem lehet tá
mogatni, mert az ilyen tovább
foglalkoztatás általában hátrá
nyosabb lenne a dolgozó szá
mára a jelenleg megengedett
nél. 

A kollelktív szerződés 59/A 
paragrafusával kapcsolatban 
javaslat született a szolgálat 
átadási pótlékos munakörök 
közé felvenni a mozdonyfelvi
gyázó és diszpécser vontatási 
munkaköröket. 

Ez a paragrafus kapcsolódik 
az F. 2. számú Forgalmi uta
sítás vonatkozó előírásaihoz. 
Ennek értelmében az állomási 
személyzet fogalmat az F. 2. 
számú Forgalm.i utasítás 50. 
pontja határozta meg. Eszerint 
az állomási személyzet meg
határozás gyűjtő fogalom, ebbe 
azok a dolgozók tartoznak, 
akik állomásokon a forgalom
nál tevékenykednek. Az emlí
tett dolgozók köre önkényes 
értelmezéssel sem bővíthető, de 
nem is szűkíthető. Vita esetén 
az üzemviteli szolgálat illeté
keseinek véleményét kell kér
nünlk, ami.kor a helyJ füg,gelé
!kekben a munkaköröket és az 
idótairtaanot me,ghatároz.záik. 

A kollektív szerződés 60. pa
ragrafusával kapcsolatban el
hangzó javaslat a Kőbán11a
Felső állomásnak a 20%-os 
munkahelyi pótlékra jogosító 
szolgálati főnökségek közé tör
ténő felvételét kéri. 

Kőbánya-Felső ebből a 
szempontból sajátságos hely
zetben van. A 10 százalékos 
munkahelyi pótlékra jogosult 
szolgálati helyek átlagos leter
heltségét nem közelíti meg. 
A javaslat elfogadása ellen 
szql továbbá az az alapelv is, 
mely szerint a kollektív szer
ződés ez évi módosítása nem 
vonhat maga után jelentős 
bérkiáramlást. 

Hasonlóan a munkahelyi 
pótlékhoz, a kiemelt forgalmi 
jutalékra jogosító munkakö
rök, valamint szolgálati főnök
ségek kiterjes:z:tésére is szüle
tett javaslat. Hangsúlyozni 
kell, hogy bár az ilyen jellegű 
javaslatok elfogadásának kor
látját képezik az anyagi lehe
tőségek, de alapvetően a kiter
jesztésekkel járó csökkenő ha
tású differenciálhatóság szól 
ellenük. 

A jogszabály 
nem teszi lehetővé 

Alkollak.tív sz,eIV.IŐdés 65. § (2) 
bekezdésével kapcsolatban ja
vasolták a saját gépjármú hi
vatalos célú használatára jogo
sító munkakörök kiegészítését 
,,állomásfőnök", illetőleg „ren
dészi" munkakörökkel. 

A kollektív szerződés mó
dosítása során, ezeket a mun
kaköröket szűkítették. A saját 
gépjármű hivatalos célra tör
ténő használata, belföldi hiva
talos kiküldetés esetén engedé
lyezhető. Azon dolgozók ré
szére, akiknek munkaköri fel
adatuk ellátásához gépjármú
használatára rendszeresen 
szükségük van, a kollektív 
szerződés 64. §-a alapján üze
mi motorkerékpár használata 
engedélyezhető. 

A CSM-es közlekedés szabá
lyozásával kapcsolatban a kol-

lektív szerződés 20. § (4) be
kezdése az 1982. évi módosítás 
értelmében az alábbiakat 
mondja ki: .,A CSM-es közle
kedés esetén a mozdonyvezető 
legfeljebb kettő, egyéb esetek
ben pedig legfeljebb három 
egymás utáni éjszakai szolgá
latra kötelezhető. Ebből a 
szempontból éjszakai szolgá
latnak minősül, ha a szolgálat
ból legalább négy óra 22-06 
óra közötti időre esik." 

Ezt a négy órát javasolták 
három órára módosítani, en
nek a változtatásnak azonban 
reális alapja nincsen, a továb
bi szűkítés indokolatlan. 

A kollektív szerződés 22. pa
ragrafusával kapcsolatban me
rült fel az a javaslat, hogy az 
év végi termelési szünetet, 
munkanapokon történő mun
kavégzés keretében lehessen 
ledolgozni. E javaslat elfoga
dását az a jogszabály zárja ki, 
amel11 a termelési szünet le
dolgozását csak szabadnapo
kon történő munkavégzés út
ján teszi lehetővé. 

Ugyancsak jogszabályellenes 
lenne annak a javaslatnak az 
elfogadása is, mely az utazó
személyzet túlórapótlékának a 
nem utazó személyzet túlóra
pótlékával azonos módon tör
ténő megállapítását kéri. 

Az utazószemélyzet túlóra
pótlékát ugyanis ágazati jog
szabály állapította meg, a 
Munka Törvénykönyve felha
talmazása alapján. Ettől eltér
ni nem lehet. 

A kollektív szerződés 61. pa
ragrafusa értelmében: .,A ki
emelt forgalmi jutalékot az 
előírt feltételek alapján éven
ként és december 28-án kell 
fizetni." A dolgozók köréből 
számos javaslat hangzott el e 
jutaléknak a jelenleginél ko
rábbi kifizetésére. Éppen ezért 
nem tartjuk indokoltnak a 
többségében fegyelmezetten 
szolgálatot végző dolgozókat 
néhány fegyelmezetlen dolgozó 
miatt büntetni. Mód és lehető
ség van arra, hogy az igazolat
lan hiányzókkal szemben fe
gyelmi felelősségrevonást al
kalmazzanak. Bár a javaslat a 
fegyelmi felelősségrevonásnál 
sokkal preventívebb jellegű, de 
a jutalék kifizetése utáni fe
gyelmezetlenségek kiküszöbö
lésére teljesen alkalmatlan. 

Balogh Tamás 

Ami'kor Csonka János főfel
ügyelővel beszélgettem, nagy 
lellkesedéssel szólt fiatalko;rá
ról és szerénykedve mondta 
el, hogy a világhírű Csonka 
János feltalálóhoz rokoni szá
lak fűzik. Azzal büszkélked
het. hogy a féltve őrzött csa
ládi erekjét, a neves rokon 
körzójét használhatta polgári 
iskolás korában. 

SZENTESEN KEZDTE 

MINT MOTORVEZETÓ 

Amikor még csak Jánoská
nak szólították, akkor kezdett 
ismerkedni a vasas szakmával, 
amelynek azóta sok ágazatá
ban dolgozott. Volt kazánko
vács, mestere a ,1akatosmun
kának, van műszerész és he
gesztő képesítése. 

A MA V első motorgarázsá
ban, Szentesen dolgozott 1929-
től 1931-i{J, mint motorszerelő. 
Munkája és családja hosszú 
időre ehhez a városhoz kö
tötte. Az 1930-as években 
előbb fűtőként, majd mozdony
és motorvezetőkén t szolgálta 
a vasutat. A vegyészet is rop
pant izgatta fantáziáját és ön
képzéssel olyan alapismerete
ket szerzett, amelyekre !ké
sőbb építhette a kémiai isme
reteket, amelyeket élete má
sodik szakaszában és napja
inkban is hasznosít. 

A háború az ő életét is meg
változtatta. Azon az őszön, 
1944. októberében Szentes 
város kiürítését is elrendelték. 
Csonka János a vasutasok 
utolsó csoportjával hagyta el 
a várost és új szolgálati he
lye Tapolca lett. 

A háborús tragédiák élmé
nyeit magában hordozva tért 
vissza Szentesre és a vasút 

Rosszul tudta 
a forgalmista 

Július 12-én, Papczun László és Udvarhelyi Flórián, a 
miskolci körzeti üzemfőnökség szakszervezeti bizottsá
gának politkai munkatársai 34 tagú gyermekcsoportot 
kísértek a tatai vasutas gyermeküdülőbe. A Miskolcról 
Sopron'ba közlekedő gyorsvonaton kényelmesen utaztak. 
ihiiszen helyet biztosítottak részükre. Július 24-én utaz
talk vissza a gyer€1kek. A kísérők Tata állomás forgalmi 
szolgálattevőjétől érdet'klődtek. hogy a Sopronból Mis
kolcra közlekedő 594-I. számú vonaton biztosítottak-e 
helyet negyven gyermek számára. A szolgálattevő -
alhelyett. hogy telefonon, érdeklődött volna Sopron áll?
más ügyeletes tisztjétől - azt válaszolta, hogy tudoma
sa szerint a vonaton nincs foglalt szakasz. Megjegyezte 
még, hogy a gyerekekkel a vonat végére szálljanak fel. 
mert ott általában még van szabad hely. 

Amikor a vonat befutott az állomásra - a bizonyta
lanságtól ideges kísérők és gyerekek - kellemesen csa
lódtak. Timár István vonatvezető ugyanis, meglátva a 
csoportot. elment a vonat végéhez. és közölte a vezetők
kel, hogy az első kocsiban foglaltak helyet részükre. , A 
gyerekek és kísérőik a nehéz csomagokkal a szerelveny 
elejéhez mentek. hogy elfoglalják helyüket. 

Mennyi kényelmetl.€nségtől és idegességtől mentesít
hette volna az üdülésből visszatérő vasutasok gyerme
keit a nem éppen vasutashoz méltó magatartást tanúsí
tó forgalmista, ha felemeli a telefont ... ha eszébe jutott 
volna a hangzatos jelszó: ,,1983 a személyszállítás éve!" 
Csakhogy ezért tenni is kellene valamit! 

S. Gy. 

Záhonyi riporterek 
Záhonyban az üzemi rádió 

évek óta eredményesen mű
ködik. A bejáró dolgozókat tá
jékoztatják, szórakoztatják (el
sősorban a várótermekben, de 
sugározza műsorát az üzem
igazgatóság étkezőjében is). 
A stúdió színvonalas munkájá
nak elősegítése érdekében a te
rületi művelődési bizottság és 
az üzemi KISZ-bizottság „Ri
porter kerestetik" címmel ve
télkedőt rendezett. 

Az első fordulóban általános 
tudnivalók - egyetemes tör
ténelem, politikai és gazdasági 

ismeretek, irodalom, művészet, 
sport - képezték a feladato
kat. Ebből a fordulóból öten 
jutottak a döntőbe, ahol ripor
tot kellett készíteni megadott 
és szabadon választott témák
ból. 

Az első helyezett Dienes Ti
bor, a gépesített rakodási fő
nökség dolgozója lett. Második 
helyen Nagy László, Záhony 
állomás dolgozója végzett, a 
harmadik helyezést pedig Kiss 
László, az üzemigazgatóság 
normása szerezte meg. 

újjáéledésének a hőskorában 
a felszabadult országban szen
tül hitte, hogy lesz még ma
gyar vasút. Nemcsak hitt eb
ben, hanem a maga posztján 
tett is érte. Krónikás feljegy
zéseiből és ma is friss emlé
kezetéből színes epizódok ele
venednek fel. 

A vasúti forgalom megindu
lásához Szentesen is először a 
feltételeket kellett megterem
teni. Volt egy rokkant motor
kocsijuk, amelyhez Békéscsa
báról szereztek alkatrészeket. 
maguk hozták üzemképes álla
potba. Csák Imre al asztaios
munkát végezte el, ó meg két 
motorvezetővel, Nagy Ernő 
művezető irányításával, meg
csinálta a vasas munkáikat és 
a szerelést. Az első motorko
csi helyreállítását még három 
követte. Ezekkel indult meg a 
helyközi forgalom Szentesről a 
környékre. 

MŰSZAKI OKTATÓ 

AZ IGAZGATÓSÁGON 

A szentesi „feltámadásnak'' 
országos híre lett. Csonka Já
nost Farkas József motorve
zetőtársáva,l és egy motor
kocsival Balassagyarmatra ve
zényelték a környék ellátásá
nak a biztosítására. A fizetés 
akkor még ismeretlen fogalom 
volt. Itt-ott a lakosságtól kap
tak ebédet. 

1951-ben a szegedi igazgató
ság központjába helyezték és 
azzal a feladattal bízták meg, 
hogy gazdag tapasztalataival 
az új generációt oktassa a 
vontatási szolgálatnál. Napló
jából kitűnik, hogy mint mű
szaki oktatótiszt több mint 
hatezer vasutast oktatott és 
1181 személy átképzésében vett 
részt az 1971. évi nyugdíja
zásáig. 

Csonka János nyugdíjazása 
óta tovább dolgozik a szegedi 
igazgatóságnak és kémiai is
mereteit hasznosítja a vasút 
érdekében. Az igazoatóság sze
gedi, békéscsabai, vészt6i, 
szentesi, mezőhegyesi, kecske
méti és kiskunhalasi vonta
tási telepein a laboratóriumok 
felügyeletét látja el. Precíz 
kontroll-vizsgálatainak a mód
szereit használják a motor
olajak szennyeződésének a ki
szűrésére. Ha az olaj nem tar
talmaz vizet, mikroszkópikus 
fémhulladékot és egyéb szeny
nyeződést, akkor kisebb a sur-

lódás, javul az üzemképesség, 
kevesebb energia vész el. 
Ezen őrködik a nyugdíjas 
Csonka János. 

Felügyeleti munkájában elő
térben vannak a takarékossá
gi szempontok. Számos eset
ben figyelmeztetett a rossz tö
mítés miatt gázolajszivárgás
ra. Nagy gondot fordít a dízel
motorok hűtővizének ellenőr
zesere, mert a nyers víz só
lerakodása kárt okoz. Tíz év 
tapasztalatának feljegyzései 
bizonyítják, hogy amióta a:z 6 
receptje szerinti emulziós hű
tőfolyadékot használják, azóta 
nincs perselyrepedés a moto
rokon, mert a fémeket meg
védi az agresszív víz oldásá
tól. A Csonka-féle mintasab
lonnal ellenőrzik a munkahe
lyeken a kívánt optimális 
szintet. A gyakorlatban jól 
hasznosítható az olajlobbanás
pont-mérő újítás.a is. 

Aki fél életét mozdonyon és 
dízelmotorvonaton élte le, az 
életét nélkülük később sem 
tudja elképzelni, no meg az új 
típusokkal is meg kell ismer
kedni. Csonka János ma is 
gyakran található a mozdo
nyok vezetőállásában. Egy 
alkalommal a 707 számú 
gyorsvonat gépén tartózkodott, 
amikor Városföld előtt sínki• 
vetődésre lett figyelmes. Gyors 
beavatkozással végzetes bal
esetet előztek meg. Ébersé
géért elismerésben részesült. 

HOBBI NÉLKÜL 

NEM ÉLET AZ ÉLET 

- Hobbi nélkül nem élet 
az élet - mondja Csonka Já
nos. - Szabad időmben örö
mömet a gyümölcsös kertem
ben lelem, ahol a növény és 
talajkultúra rejtelmeivel kö
töttem egy életre szóló szövet
séget. Mintakertem mindenki 
számára nyitott. Gyakorlati 
kémiai és biológiai tapasztala
taimat sem titkolom el senki 
elől. .. Ahogy én csinálom" elő
adásommal járom az országot. 
Ismertetem a mezőgazdaság
ban hasznosítható fizikai és 
technikai eljárásokat, feltá
rom a növények életritmusát 
és biológiai tulajdonságait. 
módszereket adok át az op
timális kertmúveléshez 

Találó név ragadt rá: Az 

.. örök vasutas". 

, Fogas Pál 

Több évtizedes helytállás, 
hosszú nyelű kalapáccsal 

Negyvennégy ev1 szolgálat 
után nyugalomba vonult Dal
los Géza, a miskolci körzeti 
üzemfőnökség kocsi vizsgáló 
csoportjának vezetője. 

Gér,lakatos tanoncként a 
miskolci MAV-műhelyben 
kezdte pályafutását, majd fia
tal lakatossegédként a sze
mélykocsik fővizsgálatában 
vett részt. A második világhá
ború után mozdonyvezetőként 
dolgozott a miskolci fűtőház
nál, de - amint a létszám-

helyzet megengedte - vissza
tért a műszaki kocsiszolgálat• 
hoz, Miskolc-Tiszai pályaud
varra. Csaknem másfél évti
zeden át csoportvezetőként 
irányította a „hosszú nyelű ka
lapács"-csal dolgozó kocsivizs
gálók munkáját. 

Több kitüntetést szerzett 
szakmai és politikai tudása, 
helytállása elismeréseként. 
Nyugdíjba vonulása alkalmá
ból a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatával tüntették ki. 

Repce után tányérmag 

Termelők, luvarozók és leldol/ozók ankétja 

A meleg nyár az olajosmag
vakat i5 gyorsabban megérlel
te. Szeptember első napjai he
lyett már augusztus 20-ra meg
indult a napraforgó-feldolgo
zási kampány. Ezt megelőzően, 
augusztus 10-én tanácskozást 
tartottak Rákospalotán az or-

•szág hat növényolajgyárának, 
az ehhez kapcsolódó termelési 
egységeknek, valamint a leg
nagyobb fuvarozónak, a MAV
nak a képviselői. 

Kollár Lajos kereskedelmi 
igazgató arról tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy befejező
dött a repce sajtolása, s ezt kö
vetően kezdődik meg az egyik 
legjövedelmezőbb termény, a 
tányérmag feldolgozása, 
amelyből az idén mintegy 
70 OOO tonnával kevesebb ter
mett. Ez azonban arra kötelezi 
a gazdaságokat, a fuvarozókat 
és a növényolajgyárakat, hogy 
a meglevő termést idejében, 
szóródásmentesen rendel te tési 
helyére juttassák. Az említett 
mennyiségnek mintegy 70 szá
zalékát vasúton kívánják to-

vábbítani a gyárakba, illetve a 
külföldi megrendelőkhöz. 

Bokor László, a MA V Vezér
igazgatóság kereskedelmi szak
osztályának helyettes vezetője 
ezután rövid előadásban szá
mólt be a vasút szállítási hely
zetéről, és ismertette a szolgál
tatási lehetőségeket. Szóba 
hozta a hétnapos kocsirendelés 
előnyeit, és javasolta a konté
neres fuvarozási mód kiter· 
jesztését bizonyos árunemek
re, köztük a kiszerelt étolajra. 
Külön felhívta a figyelmet a 
rendszeres információcsere 
fontosságára, a MAV-nál nem
rég kiépített telexhálózatra, 
amelyen keresztül kocsikat is 
lehet rendelni. 

A szakosztályvezető-helyet
tes végül arról is beszámolt, 
hogy tavaly az előző évhez ké
pest már 50 százalékkal csök· 
kent a növényolajgyárak által 
fizetett kocsiálláspénz, s ezt az 
eredményt az idén jó szerve• 
zéssel még tovább lehet javí• 
tani. 

(séra) 
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,,Nekünk végre célravezető 
közlekedéspolitikára van szükségünk!'' 

Fritz: Frechtlnek, az: outrák vasutas-uakuervez:et elnökének cikke 

a Der Eisenbahnerben 
Az 1983. április 24-i válasz

tások után új osztrák szövetsé
gi kormányzat jött létre - az 
SPÖ-FPÖ koalíciós kormánv
zat. Mi vasutasok feszült figy�
lemmel vártuk az új kormány 
első nyilatkozatát: nem utolsó
sorban azért, mert az FPÖ so
raiban markáns szóvivők is 
akadtak, akik nem kimondot
tan az Osztrák Szövetségi Vas
utak mellett foglaltak állást. 

Elégtétellel állapíthatjuk 
meg, hogy a kormánynyilat
kozatban a tömegközlekedés 
egyértelműen elsőbbséget ka
pott. Kérdéses azonban az, 
hogy ez az akaratnyilvánítás a 
valóságban hogyan érvényesül 
majd? Már eddig is igen sok 
nyilatkozatot kellett tudomá
sul vennünk, mégis a vasúttal 
nem sok minden történt. 

A vasút számára ma semmi 
jelentősége nincs annak, ha 
megállapítják, hogy ötéven be
lül új koncepció készül majd, 
amelynek a vasút számára 
esetleg pozitív kihatásai lesz
nek. Ezt a koncepciót ugyanis 
először a Nemzeti Tanácsban 
kellene megvitatni, majd álta
la határozottá emeltetni. 

A vasút nem várhat ilyen 
sokáig. Mert addig - vasutas
nyelven szólva - a vonat már 
régen elment. A szükséges 
közlekedéspolitikai intézkedé
seket már most kell megtenni. 

A tárgyilagos számok azt 
mutatják, hogy a közúti köz
lekedés, mindenekelőtt a ka
mionforgalom, továbbra is ro
hamosan növekszik, miközben 
az áruszállítás az Osztrák Szö
vetségi Vasutaknál folyamato
san csökken. 

Az Osztrák Szövetségi Vas
utak áruforgalma 1983 január
jában 1982 decemberéhez vi
szonyítva 15 százalékkal csök
kent. Egy hasonlat: a közúti 
távolsági teherforgalomban -
beleértve a nemzetközi forgal
mat is - az elszállított áru
mennyiség 1977. és 1981. kö
zött 11,8-ról 14,1 millió tonná
ra növekedett. Az úgynevezett 
tehergépjármű-adó tulajdon
képpen alig éreztette hatását. 
Ezen intézkedés ellenére, 
amely miatt a járművek tulaj
donosai oly sokat siránkoztak. 
a tehergépjármű-állomány 
1977 és 1981 között 156 ezerről 
190 ezerre eme1kedett, a pót
kocsik száma pedig 153 ezerről 
208 ezerre nőtt. A 80 •kilomé
tert meghaladó távolságú bel
földi áruforgalom a vasúton 
1977 és 1981 között 15 millió 
tonnáról 13 millió tonnán. 
esett vissza, míg a közúton 5,7 
millió tonnáról 6 millióra nőtt. 

E számok egyértelműen mu
tatják, hogy a közút privilé
giumai váitozatlanul fennáll-
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nak. A közúton lebonyolított 
kamionforgalomnak a vasúttal 
szemben az az előnye van, 
hogy a közlekedési útvonal 
költségeként csak töredékét fi
zeti annak, amit a vasútnak a 
pályák és a biztosítóberende
zések létesítéséért fizetnie kell. 
Az fgyenlőtlen startfeltételek 
tehál változatlanul megvan
nak. 

Mi az eredménye egy ilyen
fajta helyzetnek? 

Az Osztrák Szövetségi Vas
utakat változatlanul folyama
tosan támadják, állítólagos de
ficitje miatt, miközben egy 
szót sem hallani arról, hogy a 
közúton lebonyolított kamion
forgalom milyen ráfordításo
kat követel. !gy ez a környe
zetet és valamennyiünket 
megterhelő forgalom folyama
tosan nő. Kiszámították pél
dául. hogy az ezredfordulón a 
Brenner hágón 25 másodper
cenként átdübörög majd egy
egy kamionszerelvény. Ha ez 
így megy tovább, megtörtén
het, hogy a környezetre legke
vésbé ártalmas közlekedési 
eszközt, a vasutat annyira el
sorvasztják, hogy 50 év múlva 
utódaink csa•k a fejüket fog
ják csóválni azon, hogy volt 
egyszer egy olyan közlekedési 
ág is, amit úgy hívtak, hogy 
vasút. 

Amire most szükségünk van, 
az egy hatékony és gyorsan 
érvényesülő közlekedéspoliti
ka. Nemcsak a vasútnak, ha
nem az osztrák gazdaságnak 
és a lakosságnak is keveset 
használ, ha csak tárgyalásokat 
hívunk össze, ahol minden bi
zonnyal intelligens beszédeket 
tartanak, de amelyek végső so
ron sem ma, sem a jövőben 
nem vezetnek kézzelfogható 
eredményre. 

Mondjuk ki őszintén: az 
egyes közlekedési ágazatok kö
zött jelenleg nincs tényleges 
és ésszerű összehangoltság. 
Vegyük példaként a Rajna
Majna-Duna csatornát. Ezzel 
kapcsolatban a legtarkább 
nyilatkozatokat adták és adják, 
anélkül, hogy ezen új közleke
dési útvonal lényegével és tu
lajdonképpeni kihatásaival 
foglalkoznának. 

Csak egy adalék ahhoz, 
hogy a gyorsan érvényesülő és 
hatékony közlekedéspolitiká
ról folytatott vitát mozgásba 
hozzuk: az Osztrák Szövetségi 
Vasutak készítsenek előrejel
zést, hogy a Rajna-Majna
Duna csatorna kiépítése mi
lyen kihatást gyakorol rájuk. 
Persze ezt az előrejelzést tájé
koztató jelleggel kell készíteni, 
hogy a készítőknek ne kelljen 
aggódniuk amiatt, hogy legfel
sőbb helyről a „fejükre üt" 
valaki. 

Meg kell állapítanunk azt is, 
hogy az Osztrák Szövetségi 
Vasutaknak még mindig a 
szemére vetik, hogy úgyneve
zett deficitjük az alkalmazot
tak pri vilégiumain alapul. 
Külföldi példák bizonyítják, 
hogy a személyzet csökkenté
se, leépítése, vagy a vasutasok 
jogainak csorbítása révén a 
vasutat nem lehet háttérbe 
szorítani. A vasút csak úgy 
szorítható háttérbe, ha az 
egyéb közlekedési ágazatokkal 
egyenlő startfeltételeket bizto
sítunk számára és így igazsá
gos versenyben marad alul. 

Az azonos startfeltételekhez 
tartoznak a közlekedésben 
foglalkoztatottak azonos szo
ciális és gazdasági jogai is. A 
vasutasok szemére vetni azt, 
hogy több joggal rendelkezné
nek mint országunk más mun
kavállaló csoportjai már azért 
sem fer, mert munkavállalói 
csoportok - például a közúti 
közlekedésben foglalkoztatot
tak - a gazdasági és szociális 
há trányokban való részesítését 
nem lehet egy másik munka
vál1aló csoport. például a vas
utasok szakszervezeti sikerei
nek számlájára írni. Azt a né
zetet, mely szerint a vasutaso
kat, akik elérték, azt, hogy 
erős szakszervezetükön ke
resztül gazdasági és szociális 
előnyökhöz jussanak, a nemzet 
fekete bárányává tegyék, ha
tározottan vissza kell utasíta
nunk. Azokat a sikereket, 
amelyeket évtizedes harcok
ban tudtunk elérni, nem fog
juk most egyszerre feláldozni! 

A vasutasok kemény és fe
lelősségteljes munkájának az 
lenne az igazi jutalma, ha 
Ausztriában végre egyszer ha
tékony, és a jelenre orientált 
közlekedéspolitika valósulna 
meg. Egy ilyen közlekedéspo
litika megvalósításához ré
szünkről már hosszú évek óta 
történnek kezdeményezések. 
Ezekre válaszként szándéknyi
latkozatokat és jóakaratú vé
leményeket már hallottunk is. 

Itt az idő, hogy a dolgokat 
végre mozgásba hozzuk! Ha ez 
nem most és azonnal történik, 
ak.kor az idővel való verseny
futást, valamint a más közle
kedési ágazatokkal való kon
kurrenciaharcot máris elveszí
tettük. Célunk az, hogy a kö
zös gazdálkodás szempontjai
nak megfelelően cselekedjünk 
és hogy az ismert közmondás 
,,az ellenségeimet is7,rterem -
a barátaimtól félek" közleke
déspolitikánk és az Osztrák 
Szövetségi Vasutak gyakorla
tában ne váljék valósággá. 

A vasút jövőjének garantá
lása érdekében tehát gyors in
tézkedésekre van szükség -
mégpedig azonnal! 

Ahány munkakör, 

annyi tapasztalat 
Megint nyugdíjba ment egy 

kiváló vasutas: Németh János 
főfelügyelő, Fonyód állomás
főnöke. 

- Negyvenkét esztendő úgy 
szaladt el, mintha csak tegnap 
léptem volna be a vasúthoz -
mondja. Életútjának története 
egyébként ismerős, hiszen az 
,,öregek" közül sokan így in
dultak: 

- Érettségizett pályamun
kás lettem szülőfalum állomá
sán, Komáromvároson. Aztán 
átkerültem a forgalomhoz, elő
ször vonatfékezőnek ... 

Hosszú volna felsorolni szol
gálati helyeit és beosztásait. 
Csáktornya, Szabadka, Ferenc
város, Budapest-Déli, Székes
fehérvár, Fonyód, Nagykani
zsa tartozik az általa „bejárt" 
állomások közé, amelyekről 
összefoglalóan kijelenti: 

- Mindenütt tanultam újat, 
másutt is hasznosíthatót, füg
getlenül attól, hogy hol milyen 
beosztásba kerültem ... 

Volt forgalmi szolgálattevő, 
személy- és árpénztáros, me
netirányító, oktatótiszt, illetve 
vezénylő, térfőnök, mielőtt ál
lomásfőnök lett. Természetes
nek tartotta azt is, hogy min-

denkor eleget tegyen társa
dalmi munkájának, megbíza
tásának. !gy látta el például 
Fonyódon a községi pártbizott
ság, illetve a végrehajtó bizott
ság tagjaként, vagy a helyi 
sportegyesületben elnökhelyet
tesként reá ruházott feladato
kat. Közben mindig tisztelet
ben tartotta az emberek véle
ményét, a kollektíva érdekeit. 

- Csak a közös munkában 
együttműködve érhettünk el 
egyéni sikereket is - jegyzi 
meg. Ilyen sikernek könyvel
heti el, hogy 42 évi szolgálata 
alatt mintegy félezer vasutast 
képzett ki, vagy indított út
nak magasabb, felelősségtelje
sebb beosztások felé. 

Munkáját tucatnyi kitünte
tés fémjelzi. Az idei vasutas
nap alkalmából vehette át 
„ végső értékelésként" Pullai 
Árpád minisztertől a Kiváló 
Munkáért kitüntetést. 

- Elégedett és boldog va
gyok - szól elérzékenyülve. 
- Egészségem jó, gyermekeim 
is „sínen vannak", építettem 
egy szép családi házat, amely 
már az unokák előtt is kitárja 
kapuit. A vasútállomás - ahol 
a felvételi épület :felét a közel
múltban lebontották - kor
szerűsítés előtt áll. De ennek 
végrehajtása már az utánam 
következők feladata ... 

Am ebben is ott lesz az elő
dök, köztük a nyugalomba vo
nult á!lomásfőnök munkája. 

Szabó Béla 

Vasutas pedagógusok szabadegyeteme 
Másodízben adtak át okle

velet a vasutas pedagógusok 
szabadegyetemének két sza
kán: a pedagógiai, pszicholó
giai és a beszédművelés-sze
mélyiségfejlesztés tanfolya
main. A szabadegyetemet a 
Vasutasok Szakszervezete a 
MA V vezérigazga tósággal kö
zösen két évvel ezelőtt hozta 
létre azzal a céllal, hogy a 
MA V gyermekintézményeiben 
dolgozó gondozónők, óvónők. 
tanítók, tanárok pedagógiai is
mereteiket szélesíthessék. 

A MA V mindig megkülön
böztetett figyelmet szentelt a 
vasutasok gyermekinek szo
ciális ellátására, nevelésére, 
gondozására. A népesedéspoli
tikai határozatok végrehajtá
sa során egyre bővült a MA V 
gyermekintézményeinek befo
gadóképessége, új intézmény
részlegek születtek, szebbek, 
otthonosabbak lettek bölcső
déink, óvodáink, nevelőottho
naink. 

E tervszerű és tudatos fej
lesztéshez a Vasutasok Szak
szervezete a pedagógusok ma
gas szintű továbbképzését is 
megszervezte. A Törekvés Mű
velődési Központ immár két 
éve otthont ad a vasutas pe-

Ádám Tamás 

dagógusok szabadegyetemé
nek, amely két és négy féléves 
elméleti és gyakorlati szaktan
folyamain a szocialista peda
gógia legújabb kérdéseivel is
merteti meg hallgatóit. A most 
lezárult tanévben két szak 
működött. 

Négy félév során a gondozó
nők a pedagógiai pszichológia 
alapkérdéseivel foglalkoztak. 
Az elméleti előadásokat szak
mai gyakorlatok, csoportfoglal
kozások, felmérések, elemzé
sek követték. A szabadegye
tem az elmélet és a nevelési 
gyakorlat egységét igyekezett 
megvalósítani, újabb módsze
rek alkalmazására felkészí
teni. Hasonló elvek vezették 
az óvónők és nevelőotthonok 
nevelőinek foglalkozásait is, 
akik a beszédművelés elméle
tével és gyakorlatával ismer
kedtek meg. Napjainkban kü
lönösen súlyt helyezünk arra, 
hogy felnövekvő gyermekeink 
szépen, magyarosan és szaba
tosan tanuljanak meg beszélni. 
A foglalkozásokat kísérő be
szédgyakorlatok jó segítséget 
nyújtottak a pedagógusok ön
képzéséhez és mindennapos 
nevelőmunkájukhoz. A sza
badegyetemi előadásokat. gya
korlati foglalkozásokat neves 

HOLTPONTON 
Fogaim közötit 
szétmorzsolt ká!l'omkodások szitálnak 
a súgólyukból bizonytalan�ág 

csordogád 
mint a vasúitoldalbain tétovázó &elk 
a holtponton 
földhözváigott poharak 
sontüze 

Zsirai László 

Előszezon 
nyár-ünnepre készül a töltés 

új-zöld ruhája 
és apadni kezd a fülkék 

utas-magánya 
józan 

f€lsővezetéken csHlan 
a napfény, a drága -
má!l' úszni tanul a tóban 
a reggeli gyorsvonat árnya! 

Magyar-NSZK hapcsolatoh 

Hivatalos t.al.álkozó 
Koszorús Ferenc, szakszervezetünk főt-itkára az NSZK 

vasutas-szakszervezetének meghívására augusztus 8 és 
13-a között hivatalos. baráti látogatást tett az NSZK
ban. A látogatás során találkozott Ernst Haar-ral. az 
NSZK vasutas szakszervezete elnökével, valamint a 
szakszervezet több vezető munkatársával. A program 
keretében a főtitkár látogatást tett a Kassel-i jármű
javító üzemben és a Müncheni területi szakszervezet ve
zetőségénél. A tárgyalások során megvitatták a két 
szakszervezet együttműködésének konkrét kérdéseit is. 

Egyszer megáll, máskor nem! 
Egy rejtélyes jelenség foglalkoztatja mostanában a 

Hajdú expresszel gyakrabban utazó embereket. Neveze
tesen az, hogy senki sem tudja előre (még a jegyvizsgá
lók sem), hogy az expressz megáll-e Kőbánya-Kispest 
állomáson és Zuglóban. tn gyakran utazom ezzel a vo
nattal. Megfigyeléseimről feljegyzést készítettem. 

Június 15-én Debrecen állomáson bemondták, hogy 
pályafelújítási munkák miatt a Hajdú expressz Újszász 
felé közlekedik. Sebaj, majd Zuglóban leszállunk: álla
podtunk meg néhányan a fülkében. A vonat lassított, 
majd a2. állomásra érve ismét rákapcsolt. Döbbenten 
néztünk eirymásra, majd a másik kocsiból érkező ka
lauzra. 

- Szerettünk volna leszállni - mondjuk neki. 
- Mások is - válaszolja zavartan. - Higgyék el, 

eddig még mindig megállt Zuglóban. Nem tudom, mi 
történt. 

Két vasutas bizonygatja, hogy az új menetrend sze
rint is meg kellene állnia. Valaki tréfásan megjegyzi, 
hogy a menetidő betartása érdekében még a Nyugati
ban sem állunk meg. 

Július 4-e. Debrecen állomáson hallgatjuk az utastá
jékoztatót: ,, ... A Hajdú expressz Kőbánya-Kispest és 
Zugló állomáson nem áll meg!" Tudomásul vesszük; 
Zugló előtt egy idős hölgy a leszálláshoz készülődik. Jó
indulatúan figyelmeztetjük, hogy Zuglón nem állunk 
meg, Debrecenben bemondták. 

- Nem lehet azt tudni, kedveseim! Hátha szeren
csém lesz? 

€s a hölgynek valóban szerencséje lett. Megálltunk. 
Csodálkozva hallgattuk a tájékoztatást: ,,Hajdú expressz 
vonat érkezett Debrecenből. Azonnal tovább indul Bu
dapest Nyugati pályaudvarra!" 

Ki érti ezt? Örülnénk, ha valaki megmagyarázná e 
rejtélyes jelenség okát! 

Nagy Béláné 

főiskolai tanárok, előadók tar
tották. 

A kötelező tananyag feldol
gozása, az otthoni írásbeli és 
gyakorlati feladatok megoldá
sa jelentős többletet, erőkifej
tést kívánt a hallgatóktól. 
A továbbképzés rendezőinek 
és oktatóinak örömére szolgált 
a résztvevők nagy lelkesedése, 
tanulási kedve, ki tartó szor
galma. 

Amikor a vasútnál dolgozó 
pedagógus magasabb szinten 
újraértékeli, újraelemzi a ne
velés egy-egy kiemelt terüle
tét, akkor munkájával vasutas 
gyermekeink érdekeit szol
gálja. Szocialista társadal
munk mindig nagyobb köve
telményeket támaszt tagjaival 
szemben a munkában, a tár
sas együttélésben, az aktivitás
ban, az erkölcsi-világnézeti 
kérdésekben. Erre kisgyer
mek-korától készülni kell. 
A felkészülés már a holnapra 
utal, ahogy a vasutasok sza
badegyetemének témaköre is. 

A közelmúltban 40 gondozó
nő, 38 óvónő és nevelőotthoni 
nevelő vehette át szabadegye
temi végzettségét tanúsító bi
zonyítványát. 

Dr. Kurucsai László 

\ 
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Nyugat-Szibéria északi ré
szén megkezdődött a jambur
gi földgázlelőhely kiaknázása. 

E lelőhely, amely a sarkkö
rön túl, a Tazov-félszigeten 
helyezkedik el. Északabbra, 
mint a Szibéria-Nyugat
Európa exportvezetéket táplá
ló híres urengoji lelőhely. 

A kitermelés körülményei 
Jamburgban nehezebbek, mint 
bárhol másho1 a világon. A té
li fagyok értéke eléri a mí
nusz 60 C-fokot. Több mint 
fél éven keresztül tart a sar
ki éjszaka, gyakori a viharos 
szél, a hóviharok hetekig tar
tanak. Az északi nyár igen 
rövid és hideg. 

A másik nehézség a lakott 
településektől, építőipari és 
ipari központoktól való nagy 
távolság, az úthálózat hiánya. 

Hogyan lehet ideszállítani 
ezer és ezer tonna árut és be
rendezést? A szállítások túl
nyomó része az északi-tengeri 
hajózási útvonalon érkezik, 
különleges esetekben helikop
tereket és repülőgépeket kell 
igénybe venni. Az egyik kis 
folyó torkolatát irányított 
robbantással kiszélesítették, 
így kényelmes öblöt biztosí
tottak a tengerjáró hajók szá
mára is. A legutóbbi hajózási 
időszakban két összeszerelhe
tő település elemeit, építő
anyagot, berendezéseket és 
fűtőanyagokat szállítottak a 
helyszínre. 

A tervek között szerepel az 
óriás IL-76-osok - a „repü
lő raktárak" - fogadására is 
alkalmas repülőtér ki-építése. 

A jamburgi építők számára 
leningrádi építészek tervezték 
az eljövendő várost, amelyben 
uszodák, klubok, könyvtárak, 
és kórházak is épülnek. A 
rendkívüli idójárási viszo
nyokra tekintettel több épüle
tet fedett átjárók kapcsolnak 
majd össze. 

A jamburgi kitermelés a 
nyugat-szibériai földgázprog
ram soron következő lépése. 
Megkezdődtek az első ipari 
fúrások. Hamarosan felépül
nek a földgáz komplex feldol
gozását biztostó üzemek. In
nen csővezetékrendszer vezet 
majd a Szovjetunió európai 
területei felé. 

KÖZLEMÉNY 
Az 1973 májusától novem

berig tartó, Budapest, Uzsoki 
utcai mozdonyvezetői tanfo
lyam hallgatói tízéves talál
kozót rendeznek. Az itt vég- . 
zett mozdonyvezetők részvé
teli szándékukat - lakóhely 
feltüntetésével - szeptember 
15-ig az alábbi címen jelez
zék: Tóth Zoltán, 2800. Tata
bánya, V., Schönherz út 39. 
III./3. 
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Szovjetunióban rendezték a YIIL nemzetközi vasutas 

férfi riip/abdabajnokságot 
-------

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) megbízásából 
a röplabdázás hazájában, a 
Szovjetunióban került meg
rendezésre a VIII. Nemzetközi 
vasutas férfi röplabdabajnok
ság. 

Az előzetes várakozáson fe
lül több, összesen tizenöt or
szág - köztük az USIC-ver
senyeken ritkán látott Görög
ország és India is - képvisel
tette magát. 

Mogilev városa és a szervező 
bizottság alaposan felkészült ·e 
rangos találkozóra. Tőlük tel
hetően mindent elkövettek, 
hogy a csapatok otthon érez
zék magukat. A hatalmas, 
minden igényt kielégítő sport
csarnokban az USIC elnöksége 
nevében Richard H. Wilcox úr. 
az angol vasutas sportszerve
zet elnöke köszöntötte a 
zászlóik alatt felvonuló bul
gár, NDK-beli, NSZK-beli, va
lamint a belga, a finn, a fran
cia, a görög, a magyar, az ín-

diai, a holland, a lengyel, a ro
mán, a csehszlovák, a jugo
szláv és a szovjet vasutas spor
tolókat. 

Az ünnepélyes megnyitó 
után négy csoportban meg
kezdődtek a küzdelmek. A szí
neinket képviselő Nyíregyházi 
VSSC NG I-es csapata nem a 
legszerencsésebb gárdának 
mutatkozott, mert a sorsolás 
szeszélye folytán a legerősebb 
selejtező csoportban - a Szov
jetunió, India és Finnország 
társaságában - kellett bemu
tatkoznia. Mint az várható volt, 
csapatunk két vereséggel és 
egy győzelemmel - Szovjet
unió 0 :3, India 0 :3, Finnország 
3:1 - csoportjában a harma
dik helyen végzett, mely a 
helyosztókon csak a 9-12. 
hely valamelyikének megszer
zésére volt elegendő. 

Ezt a feladatot csapatunk ez
után teljes sikerrel oldotta 
meg. Magabiztos, erőtől duz
zadó játékkal mindhárom el-

Atlétikai verseny 
Kazi Aranka emlékére 

1979 óta immár negyedszer 
rendezte meg a BVSC atlétikai 
szakosztálya az I. osztályú 
Kazi Aranka atlétikai emlék
versenyt. A tizenhat verseny
számból álló viadal az idén 
az Újpesti Dózsa Szilágyi ut
cai atlétikai stadionjában ke
rült lebonyolításra augusztus 
13-án, amelyen az atlétikai vi
lágbajnokságra Helsinkibe uta
zott válogatott versenyzőkön 
kívül a budapesti és számos 
vidéki szakosztályok 268 ver
senyzője vett részt. 

A verseny védnöke Tongori 
Imre, a budapesti vasútigaz
gatóság vezetője volt. Kazi 
Aranka, a BVSC egykori ver
senyzője 1953 és 1961 között 
sokszoros magyar válogatott. 
Tizennyolc országos bajnoki 
címet szerzett a különböző 
középtávú futószámokban. 
Külföldi versenyeken is ered
ményesen szerepelt. Az em
lékére kiírt versenyen a no1 
800 méteres síkfutást Ágoston 
Zita, a DKSE versenyzője 
nyerte. ő kapta a Vasutasok 
Szakszervezete által felaján
lott díjat. 

Gyöngyösi lövészek 

várnai sikere 

A gyöngyos1 Kitérőgyártó 
üzem lövészklubja július 17. 
és 25. között részt vett a Bul
gáriában rendezett nemzetkö
zi lövészversenyen. Várnában, 
a helyi testvérklub legjobbjai
val találkoztak, s a kétnapos 
pontversenyt 91-85 arányban 
megnyerték. A tizenegy egyé
ni számból hétben gyöngyösi 
sportlövő végzett az élen. 

A bolgár házigazdák leg
ismertebb sportolója Ljuben 
Popov volt, aki a moszkvai 
olimpia sportpisztoly számá
ban egyéni hatodik helyet 
szerzett. A vendéglátók egyéb
ként pisztollyal, a gyöngyö
siek pedig puskával voltak 
jobbak. 

- Versenyzőink többre ké

pesek, mint amit Bulgáriában 
produkáltak - mondta Török 
Imre edző. - Kiemelkedő 
eredmények azért most is 
születtek. Például Nagy Tibor 
595 köre a kisöbű sportpuska 
60 lövéses, fekvő testhelyzetű 
számában figyelemre méltó, 
akárcsak Tóth Tamás fegyver
ténye, aki gyorstüzelő piszto
lyával, 566 körével legyőzte az 
egyébként sportpisztoly spe
cialista Popovot. Nem elége
detlenkedem a csapat eredmé
nyével, hiszen mindenki be
csületesen helytállt. Örülünk 
az újabb nemzetközi sikernek. 

Hihaigazítás 

lenfelet - Görögország 3 :0, 
Franciaország 3 :1, Belgium 
3 :0 - legyőzve szerezte meg a 

A miskolci járműjavító dr. - Kirándulás. A dombóvá- busszal Nyugat-Dunántúlra. a 
kertbarátok és a nyugdíjas
klub tagjai részére. Járta�: 
többek között Zalaegerszegen. 
Szombathelyen. a kámoni ar
borétumban, a jáki templom
ban, Kőszegen és Bükkfürdón. 
Körmenden a város műemlé
keit tekintették meg. 

9. helyet. 
A bajnokság nagy esélyese a 

szovjet válogatott mindössze 
egy játszmát vesztve végül is 
magabiztosan utasította maga 
mögé a mezőnyt, megnyerte a 
versenyt. 

Münnich Ferenc tűz1ikovács ri nyugdíjascsoport vezetősége 
szocialista brigádja a mindig augusztus 5-én autóbusz-kirán
precízen végzett munkájáról dulást szervezett Szegedre. A 
híres. A tizenkét tagú kol- szegedi nyugdíjascsoport ve
lektíva, Braun József vezeté- zetósége fogadta és vendégül 
sével már tíz alkalommal ré- látta a dombóváriakat. majd 
szesült különböző elismerés- megismerkedtek a város neve
ben, nyolc évvel ezelőtt a zetességeivel. Este a szabad
MAV Kiváló Brigádja cím- téri színpadon megtekintet
mel tüntették ki. Az elmúlt ték a Hunyadi László operát. - Fotókiállítás. A székesfe

hérvári körzeti üzemfónökség 
az állomás várócsarnokában 
fotókiállítást rendezett. ame
lvet Pajor István üzemfőnök
helvettes nyitott meg. A fotók 
a szolgálati helyeken dolgozó 
vasutasok munkáját ábrázol
ják. amelyeket a Vörösmarty 
Művelődési Ház fotószak.köré
nek tagjai készítettek. A ki
állítás anyagát több állomáson 
is bemutatják majd 

Magyarország első alkalom
mal szerepelt férfi röplabda
tornán és bár a megmérettetés 
nem sikerült fényesen, a mu
tatott játék biztató lehet a jö-
vőre. 

A verseny v�geredménye: 
Veretlenül győztes a Szovjet
unió és a vert mezőnyben sor
rendben: Bulgária, NDK. 
Csehszlovákia, India, Jugoszlá
via, Lengyelország. Románia. 
Magyarország, Belgium, Fran
ciaország, Görögország, Finn
ország, NSZK, Hollandia. 

-sz-

évi tevékenységük alapján az 
idén ismét elnyerték ezt a ki
tüntetést. 

A brigád tagjai tavaly ti
zenkilenc újítást dolgoztak ki. 
amelynek értéke 150 ezer fo
rint. Termelési tervüket 107 
százalékra teljesítették. So
kat tettek a munkakörülmé
nyek javításáért is. Feltöltöt
ték például a kovácsműhely 
földpadozatát és rakodóállvá
nyokat készítettek. Négyen a 
férfikórus tagjai és többen 
vesznek reszt az MHSZ-1ö
vészklub munkájában. 

Kispályás labdarúgás 

Döntő Celldömölkön 
Az építési főnökségek és 

üzemek szb-je július 29-én és 
30-án Celldömölkön, a CVMSE 
sporttelepén rendezte meg a 
kispályás labdarúgás döntőjét. 
A versenyen a s zen tesi, a 
dombóvári és a celldömölki 
építési főnökségek, a buda
pesti hídépítési főnökség és a 
jászkiséri építőgépjavító üzem 
csapatai vettek részt. 

A döntő győztese a dombó
vári építési főnökség csapata 
lett. A felajánlott különdíjakat 
a következők nyerték: a leg
eredményesebb góllövő: Szabó 
Lajos, Jászkisér. A legjobb ka
pus: Nagy Béla, a Hídépítési 
Főnökség, A legsportszerűbb 
csapat: szentesi építési főnök
ség. 

Hajómodellek versenye 
Júliusban rendezték Kis- és Angel Tamás lett a győzte

kundorozsmán a Szeged Kupa se a 3,5 cm3-es, illetve a 6,5 
rádió-távirányítású sebességi cm3-es robbanómotoros katehajómodellek versenyét, ame- góriának. Soós Vince megnyerlyen a Budapesti MAV Model- te a 10 cm3-es kategóriájú mo-lező Klub versenyzői sikere- dellek ver •t · El k sen szerepeltek. senye 1s. e tro-

A légcsavaros kategóriában mos meghajtású modellek ka
például Angel Tamás a 3. he- tegóriájában Ferencz János 2. 
lyet szerezte meg. Soós Vince és 3. helyezést ért el. 

Nagykanizsán rendezték 

Vasutas ökölvívó-bajnokság 
Július elején rendezték a 

MA V NTE-sportcsarnokban, 
serdülő, ifjúsági és felnőtt 
korcsoportban az 1983. évi or
szágos vasutas ökölvívó-baj
nokságot Nagykanizsán. A ver
senyen nyolc együttes 82 ser
dülő, ifjúsági és felnőtt ver
senyzője indult. 

Súlycsoportonkénti első he
lyezések serdülő korcsoport
ban, 45 kg-tól fölfelé: Zsebe
lén Roland (Haladás VSE), 
Akos István (NYVSSC), Gaz-
dag Sándor (PVSK), Keszeg 
Tibor (PVSK). Lakatos István 
(Hatvani KVSC), Kovács 
György (MA V NTE), Kolonics 
Róbert (Haladás VSE), Habda 

József (NYVSSC), Farkas 
György (Szolnoki MA V). Sza
bó János (Szolnoki MA V). 
Kacska Szilárd (PVSK). Kó
vári István (MA V NTE). Lé
ka Mihály (:--1YVSSC), Szívós 
Zoltán (Hatvani KVSC). Mé
száros József (Haladás VSE). 
Balázs Sándor (Törekvés SE). 

Felnőtt korcsoportban, 48 
kg-tól fölfelé: Orsós Ervin 
(Haladás VSE), Váradi János 
(NYVSSC), Pibus László 
(PVSK), Juhász József 

- Találkozó. A szolnoki pá
lyafenntartási főnökség • kö
zelmúltban találkozót rendezett 
nyugdíjasai részére. amelyen 
hetvenen jelentek meg. Ebé
den látták vendégül az egyko
ri munkatársakat. majd az 
arra rászorulóknak kiosztot
ták a szocialista brigádok ál
tal felajánlott 13 400 forintot 

- Virágbemutató. A GySEV 
vállalati művelődési bizottsá
ga, a Közlekedéstudományi 
Egyesület soproni területi 
szervezete és a kertészeti 
Széchenyi István szocialista 
brigád szabadföldi virágbemu
tatót rendez augusztus 18-tól 
szeptember 4-ig a GySEV ker
tészeti telepén A kiállításon 
sok érdekes látnivaló várja az 
érdeklődőket. A kiállítást Me
gyik Ferenc vasútigazgató 
nyitja meg. Megtekinthető na
ponta 10-tól 18 óráig. 

- Bélyeggyűjtők. A, MA
BEOSZ észak-dunántúli terü
leti bizottsága a soproni vas
utasok bélyeggyűjtő körének 
munkáját - az általa iránví
tott 151 kör közül - a leg
jobbnak ítélte. és egyben ja
vasolta a legjobb felnőtt bé
lyeggyűjtő kör cím odaítélé
sét. 

- Nyugat-dunántúli ba-
rangolás. A nagykanizsai 
üzemfónökség szakszervezeti 
bizottsága és a Kodály Zol
tán Művelődési Ház vezetői 
kirándulást szerveztek autó-

Köszönet 
a gyógyításért 

- Nosztalgiavonat. Nyolc
száz hétvégi kikapcsolódáSJra 
vágyó utasával indult a közel
múltban Pécsről a Dombóvár 
melletti Gunarasfürdőre a pé
csi vasutasok nosztalgiavona
ta. A tíz kocsiból álló szerel
vényt a régi idők legszebb 
gőzmozdonya. a négyhuszon
négyes vontatta a baranyai 
megyeszékhelyről a szomszé
dos Tolna megye kedvelt ki
rándulóhelyére, ahol a vonatos 
turistákat a fürdőzés örömei 
és a pécsi Bóbita Bábszínház 
vidám operaparódia-elóadása 
pihentette és szórakoztatta. 

- Sínen gördülő munkavé
delem. A MA V Vezérigazga
tóság és a vasutas-szakszer
vezet már hagyományos mun
kavédelmi kiállítását vasúti 
kocsiban legutóbb a debrece
ni nagyállomás személykocsi
tárolójában mutatták be. A 
kiállítást az 1100 vasutason 
kívül az óvodások is megte
kintették. A kicsinyeknek ta
nulságos közlekedési mesefil
meket vetítettek. 

HALÁLOZÁS 

Augusztus l-én, 51 éves 
korában meghalt Pethes Sán
dor mérnök főtanácsos, a jász-

A közelmúltban a zalakaro- kiséri t=:.pítőgépjavító Ozem 
si i\1A V Gyógyházban töltöt- igazgatója. Pethes Sándor 1970-

'h, hetet. Ezu' ton tői vezette az üzemet. Ez tem ne any 
idő alatt az üzemet hatszor szeretném kifejezni - a többi tüntették ki a Kiváló Ozem 

betegtársam nevében is címmel és négyszer vezérigaz
köszönetemet a gyógyház do!- gatói dicséretben részesítették. 

gozóinak, orvosainak a türel- Tíz évig volt tagja a jászberé-
nyi járási párt-végrehajtóbimes és odaadó munkáért, a zottságnak, 1980-tól pedig a 

kulturált kiszolgálásért. a városi-járási pártbizottságnak. 
reumatikus megbetegedésben Nevéhez fűződik a pályafenn

szenvedők fájdalmának eny- tartási szakszolgálat korszerű 

hítéséért. 
Simon Mátyásné 

Miskolc 

gépesítésének és üzemeltetésé
nek megszervezése is. 

Temetése augusztus 8-án 
volt a jászapáti temetőben. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Acs állomáson tes házunkat budapesti MAV-bér

lakásra. megegyezés szerint. Meg
tekinthetö bármikor. Cím: Süle 
Ferenc, őrbottyán, József Attila 
u. 50. 

Lapunk 16. számának első 
oldalán „Nyári forgalom a 
Déliben" címmel riportot kö
zöltünk. A cikk első hasábjá
nak második bekezdésében té
vesen jelent meg a Déli pá. 
lyaudvar állomásfőnökének 

neve. A mondat helyesen a Zsolt (Haladás VSE). Hart 
következő: .,Június 18-án, az Péter (PVSK). Werb Csaba 
iskolai év végeztével kezdő- (PVSK) · 

Ifjúsági korcsoportban, 48 

(NYVSSC), Kozák József (Tö
rekvés SE). Koncz Lajos (Ceg
lédi VSE}, Bozsár László 
(PVSK). Orsós János (PVSK), 
Tóth György (MA V NTE). 
Gschwendtner László (Hatva
ni KVSC) 

Az összesített pont versenyt 
a Pécsi VSK nyerte. Második 
a Haladás VSE, harmadik pe
dig a Ceglédi VSE lett. 

levö .MAV-bérlakásom - amely 
nagyméretű, három szoba, kony
ha. éléskamra. előszoba, fürdő
szoba. pincéből áll. és egy zárt 
veteményes kert tartozik hozzá 
- Budapesthez közelebb. bár
mely fővonalon vagy Budapesten 
le\·ö másfél. vagy kétszobás la
kásra. :MAV-dolgoz6va!. Cím: 

Elcserélném MA V-telepi, két 
szoba, komfortos, 58 négyzetméte
res lakásomat. amihez kert is tar
tozik, kisebb lakásra. Erdeklődni 
17-20 óra között a 894-985-ös te
lefonszámon. 

dött a csúcsforgalom - mond- kg-tól fölfelé: Balogh Berta-
ja Milánovits István állomás- lan (Hatvani KVSC). Bódi 
főnök." Béla (Ceglédi VSE), Horváth 

Ha kevés az utas 

- Mindjárt érdemes lesz eliodolni ! 

Beidegződés 

Nem fogadom el a javaslatát, mert ... 
Pedig jó fej! Még saruskéot kezdte a vasutat. 

(Fekete István rajzai) 

Györgyi Lajosné. Acs. 29H. vas
útállomás. felvételi épúlet. 

Elcserélném egy szoba. kony
ha. előszoba fürdőszoba. \\'. c.-s. 
kertes, szolga,ati lakásomat :\1AV
dolgozóval, tanácsi fóbérletl la
kásra vagy telekre. melyen lak
ható faház vagy épület áll és 
közművesített. Erdeklödni szemé
lyesen vagy levélben: Kisvárdai 
Tibor Budapest XI. ker., Albert
falva, MAV-ház. 189/a. 

Elcserélném Bp. Keleti pálya
udvarnál levő kétszobás és 96 
négyzetméteres, komfortos MA v
bérlakásomat 1-2 szobás. kom
fortos tanács! vagy öröklakásra. 
Az Etele térnél kétszobás, 51 
négyzetméteres, félkomfortos, ker
tes, személyi tulajdonú, száraz 
szuterént is adhatok. Cím: Buda
pest VIII.. Kerepesi út 5. sz., V. 
épület, fszt. 4. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos üti egy plusz két félszo
bás. világos konyhás. 67 négy
zetméter alapterületű. plusz nagy 
erkélyes, X. emeletI MAV-bérla
kásomat. kb. 55 négyzetméteres 
lakásra. J;:rdeklődni a 143-510-es 
telefonszámon. 

Elcserélném Győr, Kun Béla la
kótelepen levö két plusz félszobás, 
telefonos, szövetkezeti lakásomat 
budapesti hasonlóra, vagy MAV
bérlakásra, OTP-kiegyenlítéssel. 
Cím: özv. Filakovszky Andrásné. 
Győr, Kun Béla lakótelep, Rákos 
F. u. 21.. IV. 10. 9024. Telefon: 
11-062. 

MAGYAR VASUTAS 

Va■uta■ok Suikazer:veze�nell 
lapja 

Elcserélném Budapest, zöldöve
zeti, 57 négyzetméteres, I. eme- a 
Jeti, gázfűtéses, kétszobás MAV
bérlakásomat hasonló tanácsira Szerke■ztl a szerkesztő blzotu,1 - XIV. kerület előnyben - MAV
doJgozóval. Erdeklödni lehet a 
83�-828-as telefonszámon, 18-19 óra 
között. 

Elcserélném Tapolca. Dimitrov 
tér 11. vm. em. B. 30. alatti 57 
négyzetméteres, 12 négyzetméter 
erkély. plusz egy nagyméretű te
rasz, ötéves. összkomfortos, dél! 
fe'kvésű. telefonos, OTP-öröklaká
somat hasonló adottságú, buda
pesti lakásra. Tanács! !s lehet. 
Erdeklódni napközben, üzemi te
lefonon. a 07-42-17-es számon vagy 
városi távh!vássai, 18 óra után a 
06-87-11 /241-es telefonszámon. 

Elcserélném Őrbottyánban le
vő 62 négyzetméteres, nagy ker-

Felelő• szerkesztő: Vlal Ferenc 
Szerkesztőség: 

1011 Budapest VI., Benczúr u, ti. 
Telefon, városi: 229-812 

üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszt!: 

• Népszava Lap- és Könyvk!adO 
1sn Bp. xm., Váci út 73. 

Telefon: 497-950 
Postafiók: 43 Budapest 

Felelős kiadó: 
dr. Jandek Géza Igazgató 

!:lő fizetési díj egy évre: 34 forint 
Egyaúmlasz4m: MNB 215 - 11 • 

83-3712. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezetö: 
Caöndu Zoltán vezérigazgato 



Vonat viszi a piacra 

He„esi dinnye§ 

s•abolcsi alnia 

Ülemten szerint, pontosan müödnek egyiitt 

a havaroztat6k és a vasutasok 
A szokásosnál korábban 

érett szedésre „Szabolcs ara
nya", az alma. Először a gol
den és a húsvéti rozmaring 
vált szedhetövé, illetve szállít
hatóvá, majd több helyen a 
jonatán szüretelését is meg
kezdhették. Ezzel már kezde
tét vette az exportrendelések 
teljesítése. Tuzsérról az 
augusztus 20-át követő héten 
mindjárt 80 vagon almát rak
tak be, s indítottak útnak a 
Szovjetunióba. 

- Az ütemezés szerint a 
kivitel nőttön nő, s a jövő hó
nap derekán a vasúti kocsik
ba rakott, külföldi rendel teté
sű a1ma mennyisége eléri a na
pi 400-450 vagont - tájékoz
tatott a Hungarofruct külke
reskedelmi vá1laliat illetékes 
szakembere. 

A vasúton - föként Heves 
megye állomásainak rakterü
letén - még javában tart a 
dinnyeszezon. Kál-Kápolna ál
lomáson péklául július 28-tól 

augusztus 20-ig 389 vasúti te
herkocsiba öt és fél ezer ton
na dinnyét raktak be, amiből 
358 kocsi rakománya - 5162 
tonna - külföldi rendeltetés
sel hagyta el az ország határ
állomásai t. Köziben persze a 
megye más pontjairól is áram
lott a híres hevesi dinnye a 
ki.11- és belföldi piacokra. 
Erdőtelek, Abádszalók irányá
ból az említett időszakban 1129 
dinnyével rakott vagon haladt 
át Kál-Kápolna állomáson, 90 
százalékban az NDK és Cseh
szlovákia vasútállomásaira irá
nyítva. 

Tudósítónk, Szúcs Ferenc a 
szállítási feladatok maradék
talan teljesítéséről, a vasuta
sok jó munkájáról és a fuva
roztatókkal kialakított példás 
·együttmúködésrw győződhe
tett meg, miközben részletes 
tájékoztatást kapott Kál-Ká
polnán Nagy Géza kereskedel
mi részlegvezetőtől és Fehér 
Vince állomásfőnöktől. 

EGY ÁLLOMÁS HÉTKÖZNAPJAI 

Szűk is, bő is 
a kereszln,elszel 

SOK TÚLÓRÁT OKOZ A LÉTSZÁMHIÁNY 

Mindi:is6ze néhányan szál
lunk ki a Bz-motorvonatból a 
zalabér-batyki vasútállomá
son. Hosszú átmenő és fogadó
vágányok, m agasított peron, 
újszerű állomásépület. Néhány 
utas, két tehervagon rakodás 
alatt ... Ez minden! 

- Nem pazarlás ez a ki-
használatlan környezet? 
kérdezem Perom Lajos állo
másfönököt, aki 1963-tól szol
gál itt. 

- Most már biztosan az. 
Tudni kell azonban, hogy a 

beruházás még a közlekedési 
koncepció előtt készült. Ak
kor nemcsak Zalaegerszeg és 
Ukk felé, hanem Sárvár és Ba
la.tonszentgyörgy irányában is 
közlekedtek vonatok. 

A főnöki irodában az állo
másfőnökkel az elsö féléves 
adatokat nézegetjük. 

- Milyen is volt az elsö :fél
év a személy- és áruszálLítás
ban? 

- Észrevehetö�n csökkent 
az utasok száma. Kedvezöen 
alakult viszont az áruszállítás: 
az 5500 tonnás tervünket 6070 

tonnára teljesítettük. Ez rész
ben annak köszönhetö, hogy 
januárban - a sárvári cukor
gyár közelsége miatt - még 
javában szállítottuk a répát. 
Másik szerencsénk, hogy a 
környező mezögazdasági üze
mek részére egy szárítót épí
tettek Zalabéren. lgy a szárí
tott termékek a környékről itt 
kerülnek feladásra. 

- Milyen a kocsiellátásuk? 

PÉLDÁUL ASZÓFŐN 

- Nem egyenletes - foly
tatja Perom Lajos, majd mond 
néhány friss adatot is: - kér
tünk 3 vagont, kaptunk egyet, 
majd a hatból kettőt tudtunk 
kiállítani, a minap ötöt igé
nyeltünk és mindössze kettőt 
rakhattak meg a mezőgazdasá
gi üzemek . . . Még az a sze
rencse, hogy régi, jó kapcsola
taink vannak a fuvaroztatók
kal és megértik a MAV gond
jait. Ellér1tük, hogy július ele
jétől szombat-vasárnap is ra
kodnak. 

Bekapcsolódik a beszélgetés
be Szép László főbizalmi, for
galmi szolgálattevő is, aki az 
ott dolgozók gondjairól beszél. 

- Sajnos mostanában sok 
a túlóra. Olykor havonta 60-70 
is előfordul. A tavalyi szabad
ságokat csak az idén, április
ban, májusban tudták nálunk 
kiadni KelLene tartalékos, 
nem megoldott a pén.ztári szol
gálat, változott a forda a hoz
zánk tartozó Türjén. és ez 
újabb túl&rákat eredménye
zett. No, meg itt ez a szénprob
léma ! Nézzen csak ki az állo
másépület elé! Ezt a több köb
méter port most rostáltuk ki 
a szénből. Krülön is kérte a fő
nök, hogy ne küldjenek ebből 
az ócska dudariból. Ez nem ég 
meg a cserépkályháinkban. 
Hiába ... 

Búcsúzóul körü'lnézek a vá
rócsarnokiban. Rend és tiszta
ság van. 

Miért rossz a kocsiforduló? 
Aszófő kieső állomása a Ba

laton�partnak. Az utasforga
lom ezért itt szinte elenyészö. 
Csak egyetlen kemping van a 
közelben. Az utasok többsége 
az Aszófőről Füredre, illetve 
az kkalfüól ide járó dolgozók
ból tevödi•k össze. 

- Jóval nagyobb a teher
forgDilmunk. Rakterületünk 
teljes egészében kihasznált -
mondja Sötét György, a for
galmísta. - Nálunk rakodik 

a Ba'Latonfelvidéki Erdögaz
daság, a mencshelyi téesz, az 
AFÉSZ, a nagyvázsonyi TÜ
ZÉP, a Gabonaforgalmi és más 
cégek is. A végére hagytam, 
pedig .nem utol.só a sorban a 
közs-égben lakó Farrkas Mihály 
építkezési magánvállaLkozó, 
akinek évente 60-70 kocsi 
mész, kaVlics, cement, tégla ér
kezik. A teherforgalom persze 
nálunk is ingadozó. Március
ban 1n4ndössze 219 tonna, jú
niusban má.r 1657 tonna áru 

-------------1 ment el Asz6főról. Sajnos a 

Ny gdíia ok 

t I ozóia 
Hatvan nyugdíjas vasutas 

vett részt azon a találkozón, 
amelyet a celldömölki önálló 
nyugdíjas csoport rendezett 
Ajkán. Az augusztus 11-i ösz
szejövetelen Kovács László 
állomásfőnök tájékoztatta az 
egykori munkatársakat a szol
gálati hely életéröl, majd meg
vendégelték az idős vasutaso
kat. 

kocsiforduló-időkről nem sok 
jót mondhatok. A rakodófelek 
hiába dolgoznak időre, a va

gonok vonatba sorozása csak 
tetemes késéssel történik. Er
ről mi sem tehetünk. A telep
állomásokon uralkodó sre
mélyze'bhiány miatt a tolatós 
tehervonatok többnyire csak 
vontatási vonat'kísérövel köz
lekednek, nincs tehát aki fel
vegye az elegyet. A menet
irány,ító ezeket a vonatokat 
áthaladtatja, a 'kocsik pedig 
maradnak. A veszteglő kocsik
nak a vasút is kárát látja ... 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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ÜLÉST TARTOTT SZAKSZERVEZETÜNK KÖZPONTI VEZETŐSÉGE 

� 'l.d ,, , - 4-, 
i1 e I os s§anave�es 

l.ét l.ongress•us l.ö•ött 
PullaÍ Árpád és dr. Csehák JudÍt felszólalása � Állásfoglalás 

az utazásÍ kedvezményekről � új demokratikus fórum alakult 

Megkezdte munkáját a központi vezetóség. Az elnökség tagjai 

Augusztus 25-én a MA V-vezériga7.gatóság konferenciater
mében ülést tartott a. vasutas-szakszervezet központi veretó
sége. A legfontosabb napirend a X. kongresszus óta végzett 
munka értékelése volt. A nagyszabású tanácskozás előtt e té
mával kapcsolatban rendkívüli ülést tartott az elnökség, majd 
ezt követően tiren.egy óra.kor megkezdte munkáját a központi 
vezetőség. A tanácskozáson megjelent és az elnökségben fog
lalt helyet Pullai Arpád, az MSZMP KB tagja, közlekedési 
miniszter, dr. Csehák Judit, a SZOT titkára, Koszorús Ferenc, 
a vasutas-szakszervezet főtitkára, valamint Tolnai Ildikó és 
Szemők Béla titkárok, továbbá Domonkos László, az MSZMP 
Központi Biwttságána.k munkatársa, Szűcs Zoltán, a MA V ve
zérigazgatója, Oroszváry László és dr. Sebes Miklós, a GYSEV, 
illetve az Utasellátó Vállalat vezérigazgatója, valamint Nagy 
Károly, a MA V vezérigazgatóság pb-titkára. 

Növelni a versenyképességet 

hogy amíg a vasút korábban 
jelentős juttatást kapott fej
lesztésre központi forrásból, 
ez most lényegében megszűnt, 
s a technikai lemaradás egyre 
több gondot okoz. 

A szakszervezet már a 
kongresszusi határozatban ja
vasolta, hogy erősítsék a MA V 
vállalati jellegét, s ez meg is 
történt. Most azonban ismét 
szükségesnek látszik ugyan
csak nyílt fórumon felvetni, 
hogy ebben a válfalatszerű 
működésben sok még a tisz
tázatlan kérdés. fgy például 
az, hogy mit jelent az önfi
nanszírozás a MAV-nál? A 
szakszervezet véleménye sze
rint ugyanis ezt nem lehet a 
vasút mai műszaki állapotá
nak, munkaerő-ellátottságá
nak, gazdasági rendjének fi
gyeLmen kívül hagyásával, 
pótlólagos források megszün
tetésével megvalósítani. Ez 

megoldhatatlan feladatok elé 
állítja a vasút vezetését. 

A fötitkár hangsúlyozta, 
hogy nagy szükség van ked
vező intézkedésekre, mert a 
MA V helyzete igen nehézzé 
vá-lt. Ezt súlyosbítja, hogy 
példátlanul aiacs�ny szintre 
csöklaint a vasút társadal
mi megb�csü.lése, értékel/,ése, 
Mindennek oka nemcsak az 
objektív gondokban, külső 
körülményekben keresendő. 
Azok jelentős része a vezető
irányító munka hiányosságai
nak következménye. A veze
tők gyakran nem gondolják 
át intézkedéseik várható kö
vetkewiényeit, hatását. Kifo
gásolható a szervezési intéz
kedések végrehajtása is. A 
körzeti üzemfőnökségek pél
dául még nem töltitk be a ne
kik szánt szerepet, működé
sük ma sem kielégítő. 

Gyócsi Jenőnek, a vasutas
szakszervezet elnökének üd
vözlö szavai után Koszorús 
Ferenc főtitkár szóbeli beszá
molóját hallgatták meg a ta
nácskozás részvevői. Elöljá
róban Ulta3.t arra, hogy a szaik
szervezetünk X. kongresszu
sa óta eltelt időben lényeges 
változások következtek be a 
világgazdaságban, a magyar 
gazdasági életben. s ezek erő
teljesen éreztették hatás�t 
a vasútnál is. A gondok elle
nére a kongresszusi határo
zatok többségének időarányos 
teljesítése megtörtént, 

forgalom, és csökkent a nép
gazdaság szállítási igénye is. 
Ugyanakkor a vasúti szállí
tás belső gondjai miatt is 
(pontatlan kocsikiállítás, hosz
szú szállítási ha tári dők stb.} 
folytatódott az áruk közútra 
áramlása. A szállító vállala
tok között erősödött a fuvar
piaci verseny, a vasút azon
ban szervezeti felépítéséből 
és egyéb körülményeiből, szer
vezési és vezetési problémák
ból adódóan kevésbé volt ké
pes a rugalmas üzletpolitiká
ra, versenyképességének nö
velésére. Kedvezőtlen a vasút 

óriási állóeszközkészle'tének ki
használása is. Feszültség for
rása lehet a jövőben az is, 

Teremtsük meg az érdekek összhangját 

A vasút munkájáról szólva 
megállapította, hogy az eltelt 
három esztendőben sajnos tar
tóssá vált a korábban csak 
hullámvölgynek hitt vissza
esés a MA V teljesítményei
ben. A minőségi mutatók is 
kedvezőtlenek, a szállítás gaz
daságossága elmaradt a ter
vezettöl. Pedig a vállalati 
gazdálkodási keretek között a 
hatékonyság alapvetö köve
telmény. A tavalyi tarifaeme
lés és az utazási kedvezmé
nyek csökkentése miatt lénye
gesen kevesebben utaznak a 
vonatokon, s ez csökkenti a 
MA V bevételét. Ugyanakkor 
az az utas, aki többet fizet, 
többet is vár a vasúttól. Kez
deti eredmények kétségtelenül 
mutatkoznak, javult a _menet
rendszerűség, és valamivel 
tisztábbak �ettl:ik a vonatok, 
de lény�s minőségi válto
zásról még ne.m lehfrt beszél
ni. 

A vasúti áruszállítás telje
sítményei az elmúlt években 
szintén elmaradtak a terve
zettöl. Mérséklődött a tranzit-

A MAV alapvető gondjai
nak egyike a munkaerőhiány. 
Sajnos ezen a téren sem tör
tént lényeges váHozás az el
múlt években. Sőt, jelenleg 
rosszabb a helyzet, mint ko
rábban volt. A munkafeltéte
lek lényeges javulására azon
ban a közeljövőben nem szá-

Koszorús Ferenc főtitkár szóbeli beszámolóját mondja 

I 

mítlhatunk, ezért az eddigj,nél 
s�kl«i.l jobban kell gazdálkod
ni a meglévő javaklkal, esz
közök.kel, körültekintőbben 
k�ll aiókészíteni a beruházá
sokat. Ez a Sai:k.szervezet
től is felelősségteljesebb, szak
szerűbb munkát igényel. 

KQSzorús Ferenc ezután 
résZJletesen elemezte a X. 
kongresszus határozataiban is 
megfoga1mazott tervezö ,mun
ka demokratizmusának széle
sítését, az e téren tapasztal
takat, majd a termelést, gaz
dálkodást, a vasút munkáját 
segítö agitációs-propaganda 
tevékenységről beszélt. Alap
vetö cél a vasút, a szakszolgá
lat, a szolgálati hely, a cso
port- és az egyéni érdek kö
zelitése, szorosabb kapcsolatá
nak megteremtése. Talán szük
ségtelen is hangsúlyozni, hogy 
mennyi gondot okoz a ha
nyag munkavégzés, a mun
kavédelmi előírások megsér
tése, a fegyelmez.etlenség. 
Ezekkel a dolgozó�al meg 
kellene értetni, hogy maga
tartásukkal nemcsak a vasút
nak, a népgazdaságnak okoz
nak kárt, hanem kisebb cso
por.tjuknaik is. Megfigyelhető 
az is, ho,gy az u_tóbbi évek-

(F:olytiatás a 2. oldalon.) 
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SzOkszerrezetünk központi rezetősé/ének tanácskozása 
rületeken csökkent az érdek
lődés és a bizalom a szakszer
vezeti munka iránt. Ennek 
okai között fő helyen szere
pel a szakszervezeti munka 
nem mindig megfelelő szín
vonala, s az is, hogy a nehe
zebb gazdasági helyzetben a 
dolgozók egynémely jogos igé
nyének nem lehet eleget ten-

ni. SQk még a rosszul előké
szített ülés, sokat tanácsko
zunk kevés eredménnyel -
gyakran nem arról és nem 
azokkal, akik abban a legil
letékesebbek lennének. Nincs 
biztosítva a testületek számá
ra az alternatív döntési le
hetőség. 

Kulcskérdés a munka jobb szervezése 

A tanácskozás résztvevői a beszámolót hallgatják 

Végezetül Koszorús Ferenc 
főtitkár felhívta a figyelmet 
azokra a legfontosabb felada
tokra, amelyek megoldására 
- az eredményesebb munka 
érdekében - feltétlenül szük
ség lesz. Kiiemelte például a 
fuvaroztatókkal és az utasok
kal való kapcsolat erősítését, 
a kereskedelmi szemlélet fon
tosságát. Szervezettebbé kell 
tenni a munkát a vasút min
den terülP.tén, . de különösen 
fontos a személyvonatok me
netrend szerinti közlekedte
tése, a kocsiforduló idők csök
kentése, a géprevárások, vo
natfeloszlatások számának 
korlátozása. 

(Folytatás az 1. oldalTól.) 

ben az �yének és csoportok 
érdekeik különbözősége 

miatt - egyre többször ke,rüi
n1'k szembe egymással. Moz
galmunknak fel kell készül
ni ennek az újabb problémá
nak a feloldására, a szakmai 
rétegek érdekeinek differen
ciáltabb kezelésére, sőt az 

Dr. Csehák Judit, a SZOT tit
. kára 

egyes rétegeken belüli érdek
különbségek feltárására is. 

Az agitációs és propagan
darnunkában az egyik leg
főbb gondot az jelenti, hogy 
sokan a neveléstől várják 
olyan ellentmondások (pél-

dául az utazószemélyzet túl
terhelése, a létszámhiány, a 
sok túlóra, kirendelés, a pi
henőnapok hiánya miatti fe
szültség) feloldását, amelyre 
az képtelen és nem is felada
ta. Lényeges feladat az, hogy 
az agitációt offenzívabbá te
gyük. Ne utólag magyaráz
zuk az eseményeket, mert ré
gi igazság az, hogy az örökös 
magyará.zkodás, örökös vere
ség! 

- A kongresszusi határo
zat - folytatta a főtitkár -
a vasutasok reálbérének szin
ten tartását adta feladatul. 
Ezt eddig sikerült is elérni. 
Az új bérszabályozás azon
ban csak mintegy 2,7-3 szá
zalékos emelést tesz lehető
vé, így az említett határozat
nak az idén valószínűleg nem 
tudunk eleget tenni. A vas
utasok éle/színvonala nagyobb 
mé11tékben romlik, mint aho
gycm azt az obje;ktív helyzet 
indokolná, Figyelembe kell 
venni, hogy milyenek lenné
nek a kereseti viszonyok 182 
órás foglalkoztatás mellett. 
A vasutasoknak az a vélemé
nye, hogy a 182 órára eső 
alapbér és a tényleges kere
seti színvonal közötti különb
ség indokolatlanul nagy, az 
alapbérnek magasabbnak kel
lene lenni. Gondot okoz az 
egy�s szakmai rétegek bére
zése is, mert jG'l,entősen elma
Tad az átlagtól. Az elkövetke
ző időben a népgazdaság hely
zetéhez alk.almazkodó, de 
ugyanakkor ösztönzőbb bér
politikát kell kidolgozni. 

Az elmúlt években a vasút 
szervezetében is lényeges vál
tozások történtek. A jövőben 
arra kell törekedni, hogy az 
új rendszerben működő egy
ségek (körzeti üzemfónöksé
gek, vasútigazgatóságok) bel
ső tevékenysége, egymással 
való munkakapcsolata javul
jon. A népgazdaság helyzeté
ből adódóan a vasútnak is 
nagymértékben csökkentek a 
fejlesztési lehetőségei. Ebben 
a helyzetben arra kell töre
kedni, hogy a beruházásokat 
a legkedvezőbb vállalati ered
ményt hozó területekre össz
pontosítsuk. 

Annak érdekében, hogy a 

Pullai Arpád közlekedési mi-
niszter 

vasút még hatékonyabban és 
eredményesebben tudja az 
utasok és a fuvaroztató vál
lalatok igényeit kielégíteni, 
stabilizálni kell az üzemfő
nökségek irányító apparátu
sát, a közgazdasági képzett
ségű vasutas szakemberek 
számának növelésével pedig 
elő kell mozdítani, hogy a 
vasút méginkább a vállalati 
gazdálkodás irányában (kere
tei között) tevékenykedjen. 

Felelősséggel - hozzáértéssel 
A főtitkár ezután a mun

kaerőhelyzetről szólva elmon
dotta. hogy 1980 óta csaknem 
otezerrel csökke,nt a vasuta
sak száma. A MA V - a szak
szervezettel közösen - a lét
számnövekedés érdeikében több 
szervezési, bérezési és egyéb 
ösztönző intézkedéseket tett. 
Ezek hatása az elmúlt év 
utolsó hónapjaiban érezhető 
volt. Hozzájárult a munka
erőhelyzet javulásához a szep
tember l-én életbe lépett 
menetdíj-módosítás is, de lé
nyeges változást nem ered
ményezett. Ma már nemcsak 
az úgyn�vezett frekventált 
mu,,_klakörökben, hanem a jár
műja ví.tókban, az építési és 
kereskedelmi szdl.gálatban is 
létszámhiány van, sőt egyes 
helyeken nino.s elegendő moz
donyvezető sem. Emiatt to
vább nő a t�helés, a túláTa, 
a kényszerű kirendelés. Ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozta: 
szükségesnek tartjuk, hogy a 
technikai eszközök jobb fel
használásával, a munkaszer
vezés és a vezetői munka to
vábbi javításával és demok
ratizálásával olyan feltétele
ket biztosítsanak, hogy a vas
utasok a törvényes munkaidő
ben, megfelelő biztonság mel
lett tudják teljesíteni felada
tukat. A túlórákat minimális
ra kell csökkenteni, a szabad
napcik és szabadságok kiadá
sát a koUektív szerződésben 
előírtaknak megfelelően ma
radéktabanul biztosítani keU. 
A kirendt!lléseket a VII. ötéves 
terv kezdetéig f óko;ziatosan 
meg keU szüntetni. Eddig a 
kirendeléseket tudomásul vet
tük, annak ellenére, hogy nem 
értettünk vele egyet. Mostan
tól viszont azt mondjuk: nem 
értünk VE1le egyet, s a VII. 
ötév�s tervben már nem is 
támogatjuk. Természetesen 
emiatt nem csökkenh<'·t a vas
utasok Jeere.sdti, jövedelmi 
szintje. 

A főtitkár beszélt arról is, 
hogy a MA V több szervezeti 
módosítást hajtott végre, 
ezek azonban nem mind fe
leltek meg a hozzájuk fűzött 
reményeknek. Ezért javasol
ta. hogy a sMkszervezet a jö
vőben csa.k olyan szervezési 

intézkedéseket támogasson, 
amelyek kimunkálása kellő 

alapossággal és demokratiku
san tih1tént, s amelyak hO;!:zák 
is a vám eredményeket. Ezek
nek az alapelveknek megfe
lelően - a változó körülmé
nyekhez igazodva - a kong
resszus óta eltelt időszak alatt 
a 13 középirányító szakszerve
zeti bizottsághoz tartozó alap
szervezetek számát 255-ről 
219-re csökkentettük. Az ed
digi tapasztafatok szerint he
lyesnek bizonyult a középirá
nyító szerveknél végrehajtott 
profiltisztítás, a jármú, az 
építés és az egészségügyi szb-k 
létrehozása. 

A konferencia.terem 

Áldozatvállaló vasutasok 

A bizalmi testületek mun
kájá,ról szólva megállapítot
ta, hogy eredményesen tevé
kenykednek. Munkájuk azon
ban ma még el.sősorban a de
mokratikus jogok gyC!korlásá
ra korlátozódik, nem érz&el
hető, hogy ez a testület irá
nyítaná az alapszervezeteket. 
A bizalmiak többsége is fele
lősséggel és hozzáértéssel tesz 

A szóbe1i beszámoló el
hangzása után a központi ve
zetőség meghallgatta és elfo
gadta Nagy Bélának, a szám
vizsgáló bizottság elnökének 
jelentését, majd megnyitot
ták a beszámoló feletti vitát. 
Ebben felszólalt Pullai Ár
pád közlekedési miniszter is. 
Mint mondotta, a kormány a 
MA V vállalati gazdálkodását 
,,kivételes" módon szabályoz
ta, hiszen szükség szerúnt él
vez bizonyos kedvezményeket 
a gazdálkodásban. Ez termé
szetes, hiszen az, hogy meny
nyi árut kell elszállítani az 
országban, az nem a vasúton 
múlik. Az viszont igen, hogy 
milyen körülmények között 
végzi el a munkát, és minél 
önfinanszírozóbb legyen. Mert 
sok függ attól, hogy a MÁV 
miképpen tárgyal a fuvaroz
tatáklcal, milyen feltételek 
melle,t vállalja a száUitást. 
Jobb munkaszervezés nélkül 
gyökeres változás,ra nem le
het számítani. Biztosítani kell 
például azt, hogy az utazó 

„ személyzet a munkaidejét 
hasznosan, tényleges munká
val töltse, a nagy értékű gépek, 
mozdonyok se ácsorogjanak 
tétlenül. 

Nagy Béla, a számvizsgáló bi
zottság elnöke 

eleget f eladatámak. Egyre in
kább részvevői és formálói a 
munkahelyi eseményeknek. 
Továbbra is gondot okoz azon
ban a körzeti üzemfónöksé
gek mellékvonalain és a szét
szórt munkaterületeken dol
gozókkal való kapcsolattar
tás. 

Az utóbbi időben egyes te-

Szinte forradalmi változás
nak nevezte a MAV-nál a 
körzeti üzemfőnökségek meg-
szervezését, de hozzátette, 
hogy hosszadalmas volt, és 
még az eredményeik sem a 
legjobbak. A jövőben meg 
kell teremteni e szervezetek 
hatékonyabb működtetésének 
lehetőségét. 

Természetes azonban 
folytatta a miniszter -, hogy 
a nehezebb gazdasági körül
mények a vasúton is érezte
tik hatásukat, ezért nemcsak 

.rorolni kell a problémákat, 
hanam azt is mérleoelni, hogy 
lesz-e lehetőség a megoldásuk
ra. Egyébként az állandó pa
naszkodással éppen a vasuta
sok cs,inálnak ellenpropagan
dát a vasútnak: kevés a pénz, 
nincs ez, nincs az. Csoda-e, 
hogy nem jönnek a vasúthoz 
az emberek. Az elhanyagolt 
szolgálati helyek vagy a ri
deg hangnem sem éppen csá
bít◊ annak, aki vasutas akar 
lenni. 

Dr. Csehák Judit, a SZOT 
titkára hozzászólásában le
szögezte: az, hogy a kong
resszusi határozatokat nem 
módosítja a központi vezető
ség, azt is jelzi, hogy a mai 
körülmények között nagyobb 
áldozatot is vállalnak a vas
utasok a feladatok elvégzésé
ben. ő ezt is kihallotta a be
számolóból és a felszólalások
ból, nemósak a panaszt. Az 
pedig, hogy a szakszervezeti 
tisztségviselők esetleg türel
metlenebbek néhány kérdés
ben, érthető, hiszen ők talál
koznak a dolgozók türelmet
lenségével az első vonalban. 
Felhívta a figyelmet arra, 
hogy „legyen fülünk a min
dennapi gondok észrevételé
re!". A bizalmiak egy-egy 
probléma magyarázatát eset
leg elfogadják egy állami ve
zetőtől, de nem fogadják el 
a szakszervezeti főtitkártól, 
mert azt mondják, akkor is 
fel kell vetnii a gondokat, ha 
a körülmények éppen nem a 
legalkalmasabbak a megol
dáshoz. :e& ebben igazat is 
kell nekik adni. 

A SZOT titkára az utazási 
kedvezmények szűkítéséről 
szólva hangsúlyozta: a hagyo-

mányqknak, az egymás támo
gatásának is nagy szere,pe van 
a szakszervezeti mozgQ!lomban. 
Bár fontos, hogy egy ilyen 
nagy vállalat, mint a vasút, 
gazdaságosan működjön, eze
ket a szempontokat is érde
mes mérlegelni. Ezért helyes
nek tartaná, ha felülvizsgál
nák a tervezett intézkedést. 

A beszámoló feletti V'itában 
a központi vezetőség tagjai 
alátámasztották a főbb meg
állapításokat, illetve saját ta
pasztalataikkal egészítették 
ki azokat. Volosinovszki Já
nos, a debreceni területi szak
szervezeti bizottság titkára 
például rámutatott, hogy az 
elkövetkezendő időben a szak
szervezeti mozgalom is fele
lősségteljesebb munkát, kez
deményezőbb magatartást igé
nyel. A gazdá1kodás nehezeb
bé vált körülményei az ed
digieknél jobban előtérbe ál
lítják az érdekek egyeztetésé
nek gondjait, lehetőségeit, 
amelyeket helyesen megítélni 
csak .kint a szolgálati helye-

ken, a tagság között lehet. 
Jqggal várják el a szaluze,
vezet tagjai, hogy minden 
lényeges kérdésről érthet6, 
gyars és rendszeres tájékoz
tatást 1oapjanak. A dolgozók 
gondjainak ismerete nélkül a 
vasúton sem lehet eredménye
sen gazdálkodni. 

Szúcs Zoltán vezérigazgató 

Költségek és teljesítmények 
Volosinovszki János még el

mondotta, hogy a szolnoki 
üzernfónökségen például jú
liusban a vontatási utazósze
mélyzet átlagosan 226 órát 
szolgált, amely személyenként 
45-50 túlórát jelentett. A 226 

órá�k azonban csak a 43 

száza.Léka volt az, amely tény
leges munkával, produktív 
teljesítménnyel párosult. A 

többi ácsorgásból, illetve ön
köLtségi utazásból adódott. A 
jelenílegi gyakorlat szerint a 
budapesti igazgatóság távira
ti úton igényli a személyze
tet a vonatokhoz. Az önkölt
ségbe felutazó személyzet 
többsége vissza is önköltség
be utazik, iHetve minimális 
produktív időt teljesít, mert 
az önköltségi idő, valamint az 
ácsorgásokból eredő idő olyan 
sok, hogy letelik egy szolgá
lat. 

Jobb munkaszervezéssel 
és igazgatósági együttműkö
déssel, a vezérigazgatóság 
hatékonyabb ellenőrzésével 
mindez kiküszöbölhető lenne, 
és segítenék a produktív idők 
növelését, az eszközök ki
használását. Ez utóbbi, külö
nösen most, az őszi forgalom 
időszakában, létérdeke a vas
útnak - szögezte le a tszb
ti tkár. 

Szűcs Zoltán, a MA V ve
zérigazgatója hozzászólásában 
tömören elemezte a vasút 
gondjait és a legfontosabb 
teendőket. Elöljáróban meg
jegyezte. hogy a szóbe1i be
számoló pesszimista képet 
festett a vasútról, de a nép
gazdaság helyzete sem ró
zsás. Megnehezültek a gaz
dálkodás feltételei, de ez nem 
azt jelenti, hogy az üzemvite
li �unk/a hiányosságait pa
lást<lljuk vele. Mert az elegy
mozgás lassúsága, az igényelt 
kocsik késői kiállítása, a gép
revárások, ácsorgások fegyel
mezettebb, szervezettebb mun
kával mérsékelhetők lenné
nek. Ez a vasutasokon múlik, 
és az is, hogy a költségek és 
telj&ítmények összhangját 
megteremtsük. 

- Minden poszton szolgá
latot teljesítő vasutasnak tu
domásul kell már venni -
mondotta -, hogy szolgálta
tók vagyunk, és nem állam -az 
államban. Ne csak szabályok
ban, utasításokban gondol
kozzanak a vasutasok, hanem 
próbáljanak ,kereskedők, gaz
dálkodók is lenni. A MÁV 
van az utasokért és a szállit
tatóklirt, nem pedig fordítva. 

A központi vezetőség tagjai 
feszült figyelemmel, olykor 

élénk derültséggel hallgatták 
Molnár Sándor főbizalmi, 
üzemgazdász szavait, aki a 
békéscsabai körzeti üzemfő
nökség dolgozói nevében kért 
szót. A fuvarszerv,ezés és ke
reskedelempolitikával .kapcso
latban elmondotta, hogy az a 
tapasztalat: nem az áruhiány 
az oka annak, hogy a vasút 
kevesebb árut szállít, h11nem 
a kocsigazdálkodás. Az igé
nyeket nem tudják kielégíte
ni. Régebben, ha a fuvaroz
tató délben ment feladni áru
ját az állomáson, a főnök, aki 
ismerte a kocsihelyzetet, és 
jogköre is volt, elrendelte a 
raktárnoknak, hogy melyik 
kocsit adja a megrendelőnek. 
Napjainkban a vállalatok a 
szükségesnél több kocsit ren
delnek, mert az is jó lesz, ha 
a felét megkapják. 

A továbbiakban elemezte a 
bérgazdálkodás gondjait, a 
túlóráztatás és a kirendelés 
hátrányait, valamint a szocia
lista brigádmozgalom helyze
tét. Ez utóbbiról szólva meg
jegyezte: 

- Üzemfőnökségünk terü
letén ebben az évben pont
rendszer alapján értékeljük a 
brigádok teljesítményeit. En
nek az előnye az, hogy év 
közben is folyamatosan fog
lalkozunk a mozgalommal. A 
jutalmazási, értékelési rend
szer azonban még mindig 
nem megnyugtató. 

Kritikus, tárgyilagos hozzá
szólást halLhattak a tanács
kozás részvevői Kovács Sán
dor kv-tagtól is. 

- Visszaemlékezve X. kong
resszusunkra, akkor az egyik 
fontos kérdés az volt, hogy 
mit tehetünk a sok túlórR el
len - mondotta bevezetőjé
ben. - Az akkori állásfogla
lás szerint sem a MAV, sem 
pedig a szakszervezet nem 
volt olyan helyzetben, hogy a 
túlórákat csökkenthettük vol
na. A h�lyzet azóta sem ja
vult, söt néhol romlott. Pe
dig a túlórákkal a teljesít
mény nincs arányban. Van 

olyan uttz,zó, aki 16 órás szol
g-tJatba n e.gy állomásközt tesz 
me.g, az egy órára eső jár
műkilaméter pedig csak 7,4. 

Ezek után a pihenőnapok 
kiadásának szükségességéről, 
valamint az egyen- és mun
karUlhagondokról beszélt. Nem 
kielégítő például a minőség, 
baj van a méretekke� és az 
elosztással is. Előfordul, hogy 
egy sapkáért vagy nyakken
dőért négyszer-ötször utazni 
kell a szertárba. 

A közpc,n&i vez�ség &acJainak egy csopc,rlja 
(I.Aezkó Ddtkó felvé&elel) 
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A hozzászólások után Ko
szorús Ferenc főtitkár foglal
ta össz,e a vita lényegét, és 
adott választ az elhangzott 

kérdésekre, megköszönve a József kv-tag, főbizalmi, a 
debreceni járműjavító lakaközponti vezetőség X. kong- tos csoportvezetője, Kovács 

resszus óta végzett munkáját. Győző kv-tag, bizalmi, Cell

Állásfoglalás több kérdésben 
dömölk, lakatos, Orbán Győ
ző szb-titkár, a győri pft. 
számviteli vezetője, Honos 
Antlal kv-tag, bizalmi, a dom
bóvári BFF műszerésze, Fe
jes István kv-tag, szb-tag, a 
miskolci KÜF állomásirányí
tója, Gazsi András kv-tag, 
föbizalmi, a ferencvárosi 
KÜF térfelvigyázója. Marton 
György kv-tag, a miskolci 
KÜF mozdonyvezetője. Val
kai Csaba kv-tag, főbizalmi, 
a szentesi KÜF műszaki disz
pécsere, Imre Béla szb-ltag, az 
anyagellátási igazgatóság osz
tályvezetője, Perger Imre 
KISZ-titkár, MA V-vezérigaz
gatóság, kereskedelmi szak
osztály és Almási Miklósné 
párt vb-ltag, MAV-vezérigaz
gatóság, GJSZO mérnöke. 

Volosinovszki János Debre-
cenból 

A beszámolót a testület elfo
gadta, majd másik napirendi 
pontként megvit/atta a távol
sági utazási kedvezményrfmd
szer változtatásá1'a varnatko.zó 
javaslatot is. Mint ismeretes, 
az év elején megszún t a ko
rábbi utazási kedvezmények 
jelentős köre, s korlátozták a 
foglalkozáshoz, munkahely
hez kapcsolódó kedvezménye
ket is. fgy például megszűnt 
a balatoni, velencei-tavi ked
vezmény, 33 százalékra csök
kent a közalkalmazottak ko
rábbi 50 százalékos, 50-re a 
Ganz-MA V AG és a jogutód 
vállalatok dolgozóinak 66 szá
zalékos vasúti utazási ked
vezménye. 

A váUalati hatáskörben 
nyújtott kedvezmények csök
kentésére, illetve megvo,násá
ra a Köz�ekedési Minisztérium 
irányelveket dolgozott ki. A 
vasutas-s�kszerve:zet elnöksé
gének véleménye szerint az 
iriínyelvekb� tervezett ked
vezménycsökk�tés nem in
dokolt. Elsősorban azért, mert 

►1r 4 s 

Molnár Sándor Orosházáról 

nem járna lényeges gazdasági 
előnyökkel, másrészt pedig a 
szociálpolitikai juttatások kö
rébe tartozó kedvezmények 
ellensúlyozás nélküli megvo
nása veszélyeztetné a szociá
lis ellátottságban és az élet
színvonalban elért eredménye
ket. Ezért a központi vezető
ség határozatot hozott, amely
ben leszögezte: nem ért egyet 
a vál�alati ltatáskörbem bizto
sitott utazási kedvezmények, 
a mi�netkedvezményi egyezség, 
ilLetve a két- és több oldalú 
szerződések megszüntetésével 
és a tervezett irányelvek ki
adásával. Egyben felkérte a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsát, hogy támogassa a ha
tározat érvényesítését. 

A központi vezetőség ez
után elfogadta az elnökség 
előterjesztését a MÁV-vezér
igazgatósággal partner új de
mokratikus fórum kísérleti 
jelleggel történő létrehozására 
és tagjaira. 

A Minisztertanács 1983. má
jus 12-i ülésén hozott hatá
rozata alapján - mint az 
köztudott - a MA V 1983. jú
lius l-től vállalatként műkö
dik Ezért - a munkahelyi 
demokrácia továbbfejlesztése 
érdekében - a MÁV-vezér
igazgatóság partnereként egy 
új fórum létrehozása indokolt. 
Az új fórum neve: Vasutasok 
S:;,akszervezete MÁV Válla.la
ti Bizottsága. 

A központi vezetőség, az el
nökség és az új fórum között 
munka.megosztás lesz, ponto
sítják a feladatokat, jog- és 
hatásköröket. 

A vasutas-szakszervezet 
MA V váUalati bizottsága te
hát a MA V-vezérigazgatóság 
partnerszerve. A MAV dol
gozóit, rétegeit érintő legfon
tosabb kérdésekkel foglalko
zik. Üléseit kéthavonta, illet
ve szükség szerint tartja. A 

MÁV vá¼uati bizottság tag
jai: 

Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára, 
ToL-rw,i Ildikó titkár, Szemók 
Béla titkár, dr. Mészöly Fe
renc, a budapesti tszb ti<tká
ra, Zombori Lajos, a mi.skolci 
t.52'Jb titkára, Volosinovszki 
J4nos, a debreceni tszb titká
ra, VerQa Ferenc, a záhonyi 
tszb titkára, dr. Lugosi József, 
a szegedi tszb titkára, Hal
may Árpád, a pécsi tszb tit
kára, Hajas Endre, a szombat
helyi tszb titkára, dr. Tegzes 
Erzsébet, az egészségügyi szol
gálat szb-titkára, Töllyné Po
gács Rózsa, az építési főnök
ségek szb-titkára, Révai Sán
dor, a járműjavító üzemek 
szb-titkára, Tóth Jánosné, a 
központi hivatalok és intéz
mények szb-titkára, Mészáros 

Az információban kérdezték, 

A központi vezetőség az 
előterjesztett javaslatot kísér
leti jelleggel elfogadta, és egy-

Kovács Sándor Dombóvárról 

ben megbízta az elnökséget, 
hogy az új fórum működésé
nek tapasztalatairól a közpon
ti vezetőséget 1984. I. félévé
ben tájékoztassa. 

A központi vezetőség ez
után megtárgyaLta és elfo
gadta az elnökség előterjesz
tését az 1982 '83. évi szakszer
vezeti tömegpolitikai oktatás 
és tisZJL5égviselői képzés ta
pasztalatairól, valamint az 
ezzel kapcsolatos 1983 184. évi 
feladatokról. Továbbá egyet
értett a kivételes nyugellátás 
megállapírt:ásának a kv társa
dalombiztosítási bizottsága ha
táskörébe történő adásáról és 
tudomásul vette az elnökség 
tájékoztaitój át az időszakos 
szocális gondozók 1982.'83. évi 
működéséről, valamint a meg
szüntetett kisforgalmú vasút
vonalak mellett élők közleke
dési költségének térítéséről, 
majd a kv személyi kérdése
ket tárgyalt. 

A központi vezetőségi ülés 
Gyócsi Jenő elnök zárszavá
val ért véget. 

(kasza.la) 

AZ ILLETÉKESEK VÁLASZOLNAK 
Az elmúlt hetekben a s:imk

szervezeti bizottságok infor
mációs jelentéseiben számos 
közérdekű kérdés érkezett a 
vasutasszakszervezetbe. Ezek
re az illetékesektől kapott tá
jékoztatás alapján, az aláb
biakban válaszolunk. 

- Miért szűnt meg a ked
vezményes vasúti használt
talpfa-vásárlás? 

- A hazai alapanyag hiá
nyáiban hosszabb idő óta talpfa
szükségletünk túlnyomó részét 
tőkés importból kellett besze
reznünk. Az elmúlt évben az 
importkorlátozás mellett a tő
kés importból származott talp
fák mintegy fele. Ebben az év
ben további importkorlátozá
sok léptek életbe, így normál 
talpfát tőkésországból nem 
szerezhetünk be. 

Ebből következik, hogy fo
kozott takarékosságra van 
szükség a talpfabeszerzést il
letően is. Ezt a célt szolgálja a 
108 051/1982. sz. rendelet, mely
nek értelmében a pályába újra 
be nem építhető, egész talpfá
kat, a fatelító üzemekbe kell 
visszaküldeni, ahol a minősí
tés után részben regenerálás
ra kerülnek, illetve kisvasúti 
talpfákat készítenek belőlük. 
Az ilyen célra alkalmatlan 
talpfákat pedig összefűrészel
ve vasúti hivatalos helyiségek 
(szociális létesítmények, lakta
nyák, irodák stb.) fút:ésérP 

használják fel. Taikarékosságí 
megfontolásból csak az ezt>') 
felüli esetleges mennyiség kP

rülhet értékesítésre. 
Előfordulhat azonban olyan 

kivételes méltányosságot ér
demlő eset, ami korlátozott 
számban indokolttá teheti az 
ócska talpfaigény kielégítését. 
Ilyen esetekben a MA V vezér
igazgatója ad engedélyt a talp
fa eladására. 

- Milyen költségtérítés il
leti meg az autóbusszal mun
kába járó vasutas dolgowt? 

- A munkába járás mun
káltatói támogatásának lehe
tőségeit is szabályozó 18/1979. 
(XII. 1.) MüM sz. rendelet sze
rint 1982. december 31-ig a 
közigazgatási határon belül la
kó dolgozót utazásiköltség-té
rítésben nem lehetett részesí
teni. Ezt a rendelkezést a 981 
1982. (XII. 27.) PM számú ren
delet hatályon kívül helyezte. 
Az UJ rendelet értelmében 
közigazgatási határon belül, 
helyközi díjszabási rendszer 
alapján történő munkába já
rásnál a munkáltató hatáskö
rébe tartozik annak eldöntése, 
hogy a távolsági autóbusz 
igénybevételéhez ad-e utazási 
költségtérítést. 

Abban az esetben, ha a dol
gozó számára helyi közforgal
mú közlekedési eszköz, illetve 
helyi díjszabáson alapuló uta-

zási lehetőség nincs, akkor a 
helyközi díjszabáson alapuló 
utazási költségtérítés megilleti. 
A bérletjegy árának 20 száza
léka a dolgozót, 80 százaléka a 
vasutat terheli. Költségtérítés 
csak bérletjegyhez adható. 

Helyi közforgalmú közleke
dési eszközön, illetve helyi díj
szabáson alapuló munkába já
ráshoz (helyi autóbuszjárat, 
kék busz, troli

J 
villamos, 

metró) utazási költségtérítés 
nem adható. 

- A ruhapénz utáni jelen
legi nyugdíjjárulék levonási 
rendszer nem hátrányosabb-e 
a dolgozóra, mintha a ruha
pénzt az év 12 hónapjára 
egyenlő arányban szétoszta
nák? 

- A jelenlegi hatályos sza
bályozás szerint a ruhapénz 
után a nyugdíjjárulékot a ja
nuári bérrel egybeszámított 
összeghez tartozó progresszív 
nyugdíjjárulék figyelembevé
telével kell megfizetni. Két
ségtelen, hogy így januárban 
a nyugdíjjárulék alapjául szol
gáló összeg a dolgozó szem
pontjából kedvezőtlenül ala
kul. De vajon az év 12 hónap
jára szétosztva kedvezőbb len
ne-e? A válasz nem! A rész
arányos, havonkénti ruhapénz 
kifizetése esetén, a magasabb 
nyugdíjjárulék levonása miatt, 
a dolgozó károsodna. 

A VITATKOZÁS IDŐSZAKA 

Véleményt, javaslatot várnak 
a VUSZ-tervezet előterjesztői 

A Minisztertanács 10/1983. 
(V. 12.) számú, újításokról 
szóló rendelete július 1-tö! ha
tályba lépett. s végrehajtása 
szükségessé teszi a jelen1egi 
Vasúti Újítási Szabályzat fe
lülvizsgálatát, illetve össz
hangba 'hozatalát az úi jog
szabály rendelkezéseivel, to
vábbá az Országos Találmá
nvi Hivatal, valamint a SZOT 
együttes irányelveivel. 

Az új szabályzattervezet 
elkészítésére a MÁV Vezér
igazgatóiság és a Vasutasok 
Szakszervezete képviselőiből 
munkabizottság alakuit, s az 
így elkészült tervezet tanul
mányozása a jelenlegi idő
szak fontos feladat;i vala
mennyi munkahelyen. Kérjük 
a dolgozókat, hogy az említett 
rendelet és irányelvek el.őírá
sainak figyelembevételével 
tegyenek hasznos észrevétele
ket, javasl.atokat a Vasúti Újí
tási Szabályzat végleges kia.w
kításához. 

Megemlitjük, hogy lapunk
ban röviden már beszámol
tunk a Minisztertanács új 
rendeletének lényegéről. Szó 
volt például arról, hogv az úi 
szabálvozás több vonatkozás
ban korszerűsíti az ú.iítás fo_ 
ga1mát nem utolsósorban 
azért, hogy kevesebb tegyen 
az újítások körüli huzavona, 
föWsleges per, mu,nkaügyi vi
ta, s lehetooég nyíljon .g mű
szaki értelmiségnek az úiító
mozgalomba való fokozott be
vonására, a munkaköri köte
lességként benyújtott megol
dások újításként való elis
merésére. 

A tervezet többek között ez 
irányba ható teljesen új ren
delkezést is tartalmaz. fgy 
például: a kis jelentőségű újí
tások elbírálását egyszerűsí
tett, gyorsított eljárással keli 
végezni. Ez azt jelenti. hogy 
a helyi lehetőségektől függő-

Összhangban 
a rendelettet 

Ne legyen 
fölösleges per 

Fokozott 
megbecsülés 

en a főnökség vezetője az el
bírálói tanácskozásokon 
az érdekeltek véleményének 
meghallgatása után - közvet
lenül dönthet a javaslat elfo
gadása, hasznosítása iránt, és 
kalkuláció készítése nélkül in
tézkedhet az újítási díj kifize
tése ügyében. 

Arra a kérdésre is választ 
ad a tervezet, hogy mi tekint
hető „kis jelentőségű" újítás
nak. Az, ami helyben, kisebb 
ráfordítással megvalósítható. 
és nem magas szellemi érté
ket képviselő javaslat, illet
ve, amelynek évi várható 
�azdasági eredménye nem ha
ladja meg a 20 OOO forintot, 
vagy az érte járó ú.iítási díj 
&z 1000 forintot. 

Említésre méltó, hogy az 
egyes újítások értékesítése 
esetén az eladási ár 10 száza
lékánál nem lehet kevesebb 
az újítási díj, kivéve, ha a 
megoldás kidolgozása az újí
tó munkaköri kötelességét ké
pezte. Az újítás legkisebb 
összegét a tervezet a ko
rábbi 300 forintról 500 forint
ra emeli. Beruházási újítás 
esetén a másfél millió forintot 
meghaladó hasznos eredmény 
után az újítási díjkulcs nem 
l�het 3 százaléknál magasabb. 

Módosítják a közreműködők 

részére fizethető összegeket 
is. Közreműködőként vezető 
beosztású dolgozó csak a fe
lettes szerv vezetőjének en
gedélyével bíz.ható meg. 

Nem érdektelen tanulmá
nyoznia a Kiváló újító és Kivá
ló feltaláló kitüntet.és .gdomá
nyozásának feltételeit sem. 
Ezek a magas szintű erköc.si 
elismerések az egyéb feltéte
leken túl csak azoknak ado
mányozhatók, akik emberi 
magatartásukkal, a mu.�hoz 
és munkatársaikhoz való vi
szonyukkal is méltónak bizo
nyulnak a kitüntetésre. Ki'Vá
ló újító arany fokozatú kitün
tetésben részesülhet, akinek 
javaslatai kétmillió forint ér
tékű hasznot hoztak, illetve 
akinek 45-nél több újítását 
vezették be. Ezüst fokozatra 
jogosít az egymillió forint ér

tékű, vagy 30-nál több újítás. 
Bronz fokozat 500 000 forintos 
haszon, vagy 20-nál több újí
tás esetén adományozható. 
Mindlhárom esetben van egy 
olyan mérce is, amikor a 
hasznos eredmény pénzben 
ugyan nem mérhető, de a fel
vett újítási díiak összege szá
mottevő. (Száz-, ötven-, illet
ve huszonötezer forintot tesz 
ki.) 

A Kiváló feltaláló kitünte
tés arany, ezüst és bronz fo
kozatához általában az emlí
tett összegek kétszerese az 
adományozás feltétele, vagy 
pedig rendszeres feltalálói 
tevékenységnek kell fűzódni 
a kitüntetett személy nevé
hez. 

Új ösztönzési lehetőséget 
nyit meg a jogszabály annak 
kimondásával, hogy az illeté
kes miniszter kitüntető díjat 
adományo2Jhat azoknak, akik 
az újítások ihasznosításáb:rn 
(értékesítésében) és széles kö
körű elterjesztésében kiemel
kedő eredményt értek el. 

Dr. Gyóni Béla 

Országos ifjúmunkás-találkozó Debrecenben 

Ágazati fórumok és szekcióülések () Szolidaritási 

békenagygyűlés () Gazdag kulturális program 
Augusztus 26-28. között el

ső ízben Debrecenben ren
dezték meg a munkásfiatalok 
országos talállkozóját, ame
lyen közel tízezer fiatal. köz
tük százötven vasutas vett 
részt. A találkozó célia a kü
lönböző ágazatokban. s:z;ak
mákban dolgozó munkásfia
talok egységének. az ifiúsági 
szervezethez való kötődésének 
erő.sítése. valamint a fiatalo
kat érdeklő legfontosabb kér
dések megvitatása volt 

Az ünnepi megnvitó után a 
megjelenteket folklór műsor 
szórakoztatta. maid üzemláto
gatá.sokra került sor, A ren
dezvénysorozat a másadik na-

pan ágazati fórumokkai foly
tatódott. A közlekedési ága
zathoz tartozó fiat.:iloknak a 
vitaindítót Pu.llai Árpád, az 
MSZMP KB tag,ia. közlekedé
si miniszter tartotta a debre
ceni járműjavítóban. Beszédé
ben a közlekedési tárcához 
tartozó vállalatok helvzetét 
elemezte. ma.id táiékoztatót 
adott a középtávú tervidősz;:ik 
időarányos teljesítéséről is. 
Beszélt a vasút várható szállí
tási feladatairól, a szolgáltatá
sok színvonalának javításá
ról. a fuvarpiaci tevékenvség. 
gazdálkodás fogyatékosságai
ról. 

Az ágazati fórum után 

szekcióülésekkel folytatódott a 
találkozó. Itt a pályakezdő 
fiatalok helyzetéről, a KISZ 
és szakszervezet közös érdek
védelméről, a szocialista bri
gádmozgalom tapasztalatairól 
volt szó. A kérdésekre Dénes 
Sándor, a vasutas-szakszerve
zet szervezési és káderosztá
lyának vezetőie válaszolt. 

Este, a városi sportcsar'flt)k
ban szolidaritási békenagy
gyűiést tartottak. A rendez
vénysorozat programjai kö
zött kulturális és szórakoztató 
műsorok, vetélkedők. szakmai 
tapasztalatcserék és kiállítá
sok megtekintése is szerePelt. 

Városi címer 

szárnyaskerékkel 

Újítási ankét Miskoleon 

Városi címert fogadott el 
egyik legutóbbi ülésén a cell
dömölki városi tanács. Még a 
címer tervezése előtt a tanács 
illetékesei felkeresték a vasút 
vezetőit és egyeztették elkép
zeléseiket a jelkép motívumait 
illetően. A vasi településnek 
ugyanis a múltban meghatáro
zója volt, a jelenben is az, és 
a jövőben is az lesz a MA V. 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség gazdasági és társadal
mi v,ezetői augusztus 18-án 
újítási ankétot rendeztek a 
KÜF műsza!ki és újítőklub
jában, amelyen hatvan szak
véleményező, illetve újító je
lent meg. 

A résztvevőknek Majorossy 
Rezsó, az üzemfőnökség mű
szaki helyettesvezetője tartott 
beszámolót az első félévben 
végzett újítói munkáról. Ez 

idő alatt 119 újítást vezettek 
be, amelynek értéke kétmillió
hatszázezer forint. Az újítók 
összesen 300 ezer forintot kap
tak. Tízen a Kiváló újító ki
tüntetés különböző fokozatait 
nyerték el. 

A miskolci igazgatóság ál
tal hirdetett újítási verseny
ben - az első félév eredmé
nyei alapján - a körzeti 
üzemfőnökség végzett az első 
helyen. 

Jellemző, hogy a felszabadulás 
előtt szinte a vasút adta a 
munkásság döntő részét. Je
lenleg, mint a körzeti üzemfő

Lakásépítés vállalati segítséggel 
nökség székhelye, forgalmas A szombathelyi területi 
csomópont, valamint az építési szakszervezeti bizottság a kö
főnökség központja jelent zelmúltban áttekintette a vas
meghatározó szerepet Celldö- útigazgatóság lakásalapjának a 
mölk életében. Ezek figyelem- felhasználását. Megállapította 
bevételével a pajzs alakú ci- a testület, hogy 1982. első fe
mer felső részében az oroszlán lében 54 vasutasnak összesen 5 
a történelmi múltat, a hajdani millió forinttal segítették az 
Nemesdömölköt, az alatta el- önálló otthonteremtést. Az 
helyezett szárnyaskerék a idén - a nehéz gazdasági fel-
vasutat szimbolizálja. tételek mellett is - ugyaneb-

A címert Lőrincz József, Ybl- ben az időszakban 75-en osz
díjas, az 11:pítési- és Városfej-

tozhattak a rendelkezésre álló lesztési Minisztérium főosz-
tályvezető-helyettese tervezte. 8 millió forinton. 

Szembetűnő változás - a 
Sz.Jakab kormányprogramként is meg-

hirdetett - magánlakások épí
tésének a fellendülése és an
nak a MA V részéről történő 
támogatása. Tavaly az év első 
hat hónapjában 37-en, az idén 
már 54-en fogtak hozzá csalá
di ház építéséhez. Az építő
anyagok árának emelkedése 
érzékenyen érintette a „fészek
rakókat". Ennek ellenére az 
év második felében még 25 
olyan nyugatdunántúli vas
utasra számítanak, akik ház
építésbe kezdenek vállalati 
támogatással. 
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JUBILÁLÓ VASÚTVONAL 
LEGYEN, HA KELL - EZÉRT ADJÁK 

A Kószeg-Szombathely közötti 18 kilométeres szárnyvonal 
százéves fennállását ezrek és ezrek ünnepelték augusztus 13-
án. A Kószcg állomás utascsarnokában megnyitott vasúttörté
neti kiállítás, a Jurisics gimnázium dísztermében lezajlott 
emlékülés, a Szombathelyról Kószegre indított nosztalgiavo
nat, a közbeesó megállókon tartott ünnepi köszöntők igazol
ták a vasút ma sem szűnó népszerűségét. Ezt érzékeltetik 

Kocsivizsgálók, fejvédő sisakkal 

alábbi képeink is 

Az emléktábla felszerelése Kőszeg állomáson. Felavatá
sakor Kapronczai János vasútigazgató mondott beszédet 

- Tessék beszállni! - rázza csengettyíijét a fehér kesz
tyűs, korabeli egyenruhában szolgálatot teljesitő kalau1 

Közel egy óráig tart a nosztalgiavonat 18 kilométeres 
,,diadalútja" 

Ma már aonabb, kényelmesebb u atam a dfal...,. 
mii m.otorvonattal Szomba&hely • Klaél kldfl 

(Bomtll Pii felri&elel) 

Az utóbbi időben több leve
let hozott a posta, amit kocsi
vizsgálók, féklakatosok írtak 
szakszervezeti központunknak. 
Ezekben a levelekben azt sé
relmezik, hogy a MA V Mun
kavédelmi Szabályzatában ré
szükre védősisak viselését ír
ták elő, amihez a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöksége 
is egyetértését adta. Az MVSZ 
hivatkozott előírásával nem ér
tenek egyet, mert - érvelnek 
- a sisak viselését a körük
ben előforduló üzemi baleseti 
adatok nem támasztják alá. 
Sőt a sisak viselése vélemé
nyük szerint kényelmetlen, 
balesetveszélyes, a téliesített 
sisak pedig hallásérzékenysé
güket is csökkenti. Mindezek 
alapján kérik, hogy az MVSZ
ből töröljék a sérelmezett elő
írást. 

Ebben a cikkben csak arra 
vállalkozhatom, hogy elmond
jam saját véleményemet a si
sak viseléséről, támaszkodva 
másfél évtizedes munkavédel
mi tapasztalataimra, megfigye. 
léseimre, nem utolsósorban te
herkocsi-javító munkás múl
tamra. Mert az MVSZ kért mó
dosításának joga szakszerveze
tünk részéről a MAV vállalati 
szakszervezeti bizottságát ille
ti meg; végső soron ez a tes
tület dönthet a kocsivizsgálók 
kérése ügyében. 

Körültekintően ... 

Am tekintsük át először is 
a rendelkezés előzményeit! 
Nemzetközi és hazai baleseti 
adatok igazolják, hogy ma már 
nagyon sok munkafolyamatnál 
a védősisak a nélkülözhetetle
nül szükséges felszerelések kö
zé tartozik. A védősisakok vé
delmet nyújtanak a dolgozó
kat veszélyeztető, felülről le
eső tárgyak, valamint szilárd 

' testekkel ütközés esetén fejsé
rülések ellen. 

Ezek figyelembevételével ke
rült kiadásra az egészségügyi 
miniszter 3/1979. (V. 29.) EüM. 
sz. rendelete az egyéni védő
felszerelésekről. A rendelet kö
telezően előírta a vállalatok 
számára egyéni védófelszerelé-

- sek biztosítását munkahelyi ár
talmak, hatások ellen, a helyi 
lehetősé� s.zeriJnlt. 

A fej védelmére védősisak 
ott került rendszeresítésre -
például alacsony, szűk mun
kakörnyezetben végzett mun
ka vagy zuhanó, repülő, pat
tanó anyagrészek, tárgyak ese
tén -, ahol ténylegesen fenn
áll a fejsérülést okozó ártal-
mak veszélye. 

A MA V illetékes szervei, 
amikor elkészítették a védő
felszerelési utasítást, és ami
kor a Vasutasok Szakszerveze
te egyetértését adta, alapul 
vette az egészségügyi minisz
ter hivatkozott rendeletét, és 
részletesen meghatározta a 
munkaköröket, amelyekben 
munkavégzés során védősisak 
viselése indokolt. 

A szabályozást igen alapos 
felmérőmunka előzte meg. 
Nem új találmányról van szó, 
hiszen az iparban, építőipar
ban, a bányászatban hosszú 
ideje alkalmazzák. A vasútnál 
sem ismeretlen eszköz: kocsi
rendezők, tolatásvezetók közel 
egy évtizede fontos védőesz
köznek tekintik, és viselését 
már egészen természetesnek 
tartják. 

Ellenőrzés közben 

A magam bőrén is tapasz
taltam, hogy kocsik alatt, szúk 
helyen végzett munka során a 
fejsérülések veszélye fokozott 
mértékben fennáll. Többször 
vertem be a fejem, pláne, ami
kor kevés idő állt rendelkezé
sünkre az elvégzendő munká
hoz. Olyankor előfordult, hogy 
napokig viseltük a kapkodó 
munka következményeit a fe
jünkön. Ma visszagondolva 
ezekre az esetekre, azt mon
dom, milyen jól jött volna a 
védősisak, de akkor még nem 
volt. Ma már van. Nekem, 
munkavédelmi felügyelőnek, a 
SZOT rendszeresítette a védő
sisakot. Olyan ellenőrzések al
kalmával viselem, amikor a 
fejsérülés veszélyével számol
nom kell. 

Munkavédelmi felügyelői 
működésem során tapasztalom, 
és ezt tragikus események is 
igazolják, hogy a védősisak 
mellőzése, vagy nem előírás
szerű használata súlyos követ
kezményekkel jár. Az 1981-82. 
évben csak a MAV-nál 3 olyan 

halálos baleset fordult elő, 
amelynek tragikus kimenetelé
ben a védősisak viselésének 
elmulasztása, illetve helytelen 
viselése is közrehatott. Elég
gé elterjedt és veszélyes szo
kás, hogy kocsirendezóink az 
állszíjat felerősítik a sisalkra, 
vagy egyszerűen levágják. Bot
lás, cs.úszás, járművel történő 
ütközés esetén a sisak leesett 
a dolgozó fejéről, és annak vé
dőhatása így nem érvényesült. 
De milyen megfontolásból ke
rült rendszeresítésre a védő
sisak a kocsivizsgálók részére? 
- kérdezheti még ezek után 
is bárki. 

Egy kis statisztika 

A javaslattevők elsősorban 
abból indultak ki, hogy a ko
csivizsgálók az E. 12. sz . .mű
szaki kocsiszolgálati utasítás
ban előírt vizsgálati kötelessé
gük teljesítése közben a kocsik 
alá és közé is kénytelenek 
menni. Nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy teher
vonatok ellenőrzése során ra
kománymegcsúszással, kiálló 
tárgyakkal való ütközéssel is 
számolniuk kell, s ezekben az 
esetekben a fej védelme ki
emelten fontos. S mit mutat
nak a baleseti statisztikai ada
tok? 

Ezek az adatok valóban azt 
mutatják, hogy a kocsivizsgá
lókkal viszonylag kevés fejsé
rüléses baleset történt. Az el
múlt öt évben 7 ilyen eset kö
vetkezett be. A legfrissebb eset 
ez év június 7-én fordult elő 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron, 
P. J. féklakatossal. Az ó fej
sérüléses balesete egyértelmű
en a védősisak mellőzésére ve
zethető vissza. E számok isme
retében egyesek csakugyan 
mondhatják, hogy a baleseti 
adatok a kocsi vizsgálók érveit 
támasztják alá, de ez csak lát
szólagos. 

Ellenőrzési és megfigyelési 
tapasztalataim azt igazolják, 
hogy a műszaki kocsivizsgálati 
előírásoknak nem mindenütt 
és mindig olyan mértékben 
tesznek eleget, mint ahogy azt 
az E. 12. sz. utasítás előírja. 
Vagyis: nem annyiszor men
nek akocsik alá, ahányszor ez 
szükséges, s ezért „csökken" 
a fejsérülések veszélye. Tár
gyilagosan azt is meg kell 
mondani, hogy a kocsivizsgá
lók, féklakatosok többsége jól 
felkészült, rutinos szakember, 
akik tisztában vannak munká
juk veszélyeivel, és nagyon so
kan közülük ennek megfelelő
en viselkednek, betartva a 
munkavédelmi előírásokat. 
Nem tagadhatjuk persze, hogy 
a fejvédő sisak viselése kisebb 
kényelmetlenséggel jár. Meg 
az is igaz, hogy a téliesített, 
betéttel ellátott védősisak hasz
nálata kétségtelenül a beszéd, 
illetve a környezeti hangjelzé
sek érthetőségét befolyásolja
Azonban ez nem olyan mérvű, 
ami kizárná a sisak védóesz
közként való alkalmazását. 

Ezek után tegyük fel a kér
dést: helyes volt-e a védősisak 
viselését előírni a kocsivizsgá
lók részére? Szerintem, ha ez
zel az intézkedéssel csak egy 
embernek is megmentjük az 
életét, vagy súlyosabb balese
teket előzünk meg általa, az 
intézkedés szükségességéhez, 
jogosságához kétség nem fér
het. Mint munkavédelmi fel
ügyelő vallom, hogy ezt a le
hetőséget kihagyni több mint 
felelőtlenség. Ez bűnös mu
lasztás lenne mindazok részé
ról, akik döntésre jogosultak. 

Más vaskalappal 1 

Megítélésem szerint a kocsi
vizsgálók tiltakozásában szere
pet játszik a közvetlen munka
helyi irányítók, egyes szolgá
lati főnökségek merev maga
tartása, vaskalapossága. Mert 

mindazoknak, akiknek szerepe 
volt a védősisaik rendszeresíté
sét előíró utasításban, egy pil
lanatra sem gondoltak arra, 
hogy ezt a műszak mind a 12 
órájában viselni kell. A védő
sisakot a kocsivizsgálóknak 
csak olyan munkamúveleteknél 
kell viselniük, amikor a fejsé
rülés veszélye ténylegesen 
fennáll! 

A műszaki kocsiszolgálat 
dolgozói megértik, hogy ezek
ben az esetekben a védősisak 
viselése saját érdekük, mert 
testi épségük védelmét szolgál
ja a munka során fellépő ár
talmakkal és veszélyekkel 
szemben. 

Javasolom minden kocsi
vizsgáló és féklakatos beosztá
sú dolgozónak, ne idegenked
jenek a védősisak ésszerű vi
selésétől. Szakítsanak az elő
ítéletekkel. Azzal, hogy bizo
nyos munkafolyamatoknál a 
kocsi vizsgálók védősisakot vi
selnek, a műszaki kocsivizsgá. 
lat magas szakmai presztízse 
nem fog csökkenni. Meggyőző
désem, hogy az utazóközönség 
nagyobb bizalommal fog a 
MAV-val szemben viseltetni, 
ha látják a védósisakban tény. 
kedő kocsivizsgálókat, annál is 
inkább, mivel a védősisak -
mint eszköz - a munkakultú
ra része. 

Az emberi élet drága kincs, 
ezért mindenkinek - elsősor
ban a munkavédelmi társadal
mi aktíváknak - arra kell tö
rekedni, hogy munkatársaik 
megértsék: a védőeszköz vise
lése egyéni és közösségi érdek. 
A munkahelyi irányítók pedig 
a meggyőzés eszközével is tö
rekedjenek arra, hogy a védő
sisakot akkor viseljék a dolgo. 
zók, amikor ez ténylegesen in
dokolt. Kerüljék a merev, lé
lektelen végrehajtást, s rugal
masan, célirányosan érvénye
sítsék ezt a nagyon fontos 
munkabiztonsági előírást. 

Pásku Jenő 

Áll a tartály, áll - valutáért áll 

Naponta ingázom vidéki otthonomból buda
pesti munkahelyemre. A másfél órás utazást 
általában olvasással töltöm a vonaton, de az 
utóbbi időben egy újabb, különös szenvedé
lyem lett: reggelenként, illetve esténként izga
tottan várom, hogy a vonat Szabadegyházára 
érjen, és kielégüljön a kíváncsiságom. 

Mi ez a kíváncsiság? 
Körülbelül két hónapja láttam meg ott a 

negyedik vágányon a nyugatnémet (DB) vasút 
egyik tartálykocsiját. Már a számát is kívül
ről tudom: 33 80 786 5075-5. Ott árválkodik 
szegény, siklott tengellyel, s ki tudja, mire 
vár ... 

Hát nem különös és furcsa eset? Különös 
például, hogy senki másnak nem szúr szemet. 
Talán nem is tudnak róla az illetékesek. El
képzelhető, hogy bérelt kocsi, de az is lehet, 
hogy ottfelejtette valamelyik vonat személy
zete, miután egy tengelyével lelépett a sínről. 
Esetleg azért fordulhatott elő, mert a kocsi 
„beszeszelt" a szeszgyárban. Akár így, akár 
úgy történt, mindenképpen kemény valutával 
fizet érte a népgazdaság. 

_,,. 

Ki kellene végre ezt a tartályt (esetleg má
sokat?) józanítani ... 

Kertész István 

Evente kétszer összejönnek. • • 
Nyugdijasok s•erve•eti élete Kecs/ie..,,éten 

A vasutas-szakszervezet 
kecskeméti nyugdíjascsoport
jának működési területe Tó
szegtól Fülöpszállásig terjed. 
A régi munkatársak ragaszko
dása olyan nagy a csoporthoz, 
hogy például még a Feldeb
róre költözött nyugdíjas is 
örömmel jön taggyűlésre éven
te kétszer, hogy találkozhasson 
volt munkatársaival. Ez a ha
tártalan ragaszkodás nyilvá
nul meg az egész tagság részé
ról, ami a csoport fóbizalmi
jának, Kassai Kálmánnak nagy 
erőt ad a csoport összetartásá
hoz. 

Hetente egy alkalommal tar
tanak fogadónapot az szb, il
letve a csoport tisztségviselői. 
Intézik a nyugdíjasok ügyes
bajos dolgait az egyébként 
szűk kis irodájukban. A tag
gyűléseken azután annál na
gyobb az érdeklődés. A nyug. 
díjasok lelkesen részt vesznek 
a beszámolót követő vitákban. 
Ez volt a titka az idén is a 
legutóbbi taggyűlés sikerének. 

Bodon Lászlónak, a vasutas
szakszervezet képviselőjének 
helytálló az a megállapítása, 
hogy a kecskeméti nyugdíjas 
vasutasok közösségi élete pél
damutató. Feleki Pál szb-el
nökhelyettes véleménye is 
megerősítette a csoport jó mű
ködését. örömmel mondta, 
hogy most már nyugdíjasként 
ó is ehhez a lelkes csoporthoz 
fog tartozni. 

1 l 
1 FOGADÓNAP 

HETENKÉNF 

•• 

VITÁZNAK IS. 
HA KELL 

•• 

: SEGÉLYEZÉS, 
.. .. , 

VDlJLES 

Sajnos, ezúttal is tíz meleg
szívű, családszerető, a közös-
séghez mélyen ragaszkodó 
társtól kellett elbúcsúzni, 
egyenként méltatva az elhuny. 
tak érdemeit. 

A beszámolóban hallhattuk, 
hogy az elmúlt évben, amely 
egyben az idősek éve is volt, 
a csoport 139 legjobban rászo
ruló tagja különböző cimen 
94 720 forint segélyben része
sült. Ezenfelül 80 fő kapott 
üdülési lehetőséget. A szak-

szervezet fedezte négy nyugdí
jas gyógyszanatóriumi költsé
gét. Ugyancsak 4 özvegy és 
egy nyugdíjas házaspár egyhó
napos, ingyenes üdültetésben 
részesült. Ha azonban a 25 na
pi kórházi ápolásra adott se
gélyeket, a gyógyszertérítési 
összegeket, valamint a cukor
betegek 500 forintos évi támo
gatását is hozzáadnánk a ka
pott segélyhez, az összeg meg. 
közelítené a 100 OOO forintot. 

A helyben lakó nyugdíjasok 
közül többen a legszorgalma
sabb olvasói a vasutaskönyv
tárnak. Nem hivatalosan 
ugyan, de annál lelkesebben 
működik a vasutasok nyugdíj
ba vonult tagjaiból verbúvált 
,,természetbarátok köre". 
�vente több alkalommal kö
zös országjáráson vesznek 
részt. A legutóbbi taggyűlésen 
's felhívást adtak ki közös ki
rándulásra. A következő szom
baton Mezőkövesdre utaztak, 
megtekintették a „Matyóhá
zat", és meglátogatták 4 üdü
lótársukat a Zsóri-fürdőben. 
Június 24-én Siófokon vettek 
részt a vasutasok találkozóján, 
ahol a MA V szimfonikusok ze
nekarának koncertjét is meg
hallgatták. Kecskeméten azt 
megelőzően nagy érdeklődés
sel tekintették meg a vasutas 
Varga Imre és társa színvona
las fotókiállítását. 

Bállint István 
Kecskemét 
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Személypénztárasak között a Nyugatiban 
Ezen a csütörtök délutánon 

is éreztette hatását a közelgő 
hét vége a Nyugati pályaud
var forgalmán. A pénztárak 
előtt sorban állnak az embe
rek. Fülledt meleg van minde
nütt. Az irodában a pénztár
főnököt helyettesítő Zelizi Já
nosné pénztárellenőr és mun
katársa, Palla Béláné fogad. 
Mint ahogy az már lenni szo
kott, először a menetjegyek 
árának emeléséről, illetve en
nek hatásairól esik szó. 

- Tavaly az első félévben 
2 millió 55 ezer, az idén ugyan
abban az időszakban mindösz
sze 1 millió 635 ezer belföldi 
menetjegyet adtunk el - kez
di a beszélgetést Zeliziné. -
Ennek ellenére az ehhez tarto
zó árbevétel lényegesen maga
sabb - 127 millió 355 ezer fo
rint - volt a tavalyinál- Ha
sonló a helyzet a nemzetközi 
forgalom alakulásánál is. Ta
valy az első félévben 74 727 
jegyet adtunk el 3 millió 698 
ezer forintért. Az idén viszont 
„csak" 31 ezer menetjegy kelt 
el, de 4 millió 812 ezer forint 
volt az első félévi bevétel. 
Ezek az adatok azt igazolják, 
hogy az idén kevesebben ve
szik igénybe a vasutat, mégis 
több a bevétel a tavalyinál. 

Állni kell 
a versenyt ... 

Brandt Tiborné belföldi 
pénztáros személyes tapaszta
lataival támasztja mindezt alá. 

- Közvetlenül az áremelés 
után nekünk, pénztárosoknak, 
nagyon sokat kellett hallgat
nunk az utasoktól - mondja. 
- Aztán észrevettem, hogy a 
rövid távú utazások száma ala
posan csökkent. Ha valaki Kő
bánya-Kispestre akar eljutni, 
akkor semmiképpen nem vo
nattal megy, mert az 8 forint
ba kerül, míg a metróval 1 fo
rintért odautazhat. 

- Nemcsak az autókkal, ha
nem a Volán-buszokkal is 
konkurrálnia kell a MAV-nak, 

pedig a Volán 120 százalékkal 
emelte a menetjegyek árát -
szól közbe Palláné. - A tá
volsági busz költségesebb, de 
egészen beviszi az utasokat a 
városokba, vagy a Duna-men
ti kis falvakba, nem szólva ar
ról, hogy sokan a telküket is 
jobban megközelíthetik busz
,zal, mint vonattal. 

- A nagycsaládosokat meg
illeti a 20 százalékos kedvez
mény - folytatja Brandtné. -
De nagyon sok a megkötöttség, 
ezért csak kevesen élnek, él
hetnek vele. Például kizárólag 
gyorsvonatra, menettérti uta
zásra igényelhető és 100 kilo
méternél nagyobb távolság 
esetén sem adható. Mindeze
ken kívül még két tizennyolc 
éven aluli, saját keresettel 
nem rendelkező gyermek szü
lei kaphatják. Ezeknek a kri
tériumoknak viszonylag csak 
kevesen felelnek meg. 

Szeretik 
a hivatásukat 

Ugyancsak 20 százalékos uta
zási kedvezmény jár azoknak 
akik a szegedi szabadtéri játé� 
kok megtekintésére utaznak. 
Sajnos, a színházjegyekre ez
zel ellentétben 33 százalékos 
kedvezményt nyomtattak rá, 
így ebből adódott némi konf
liktus az odautazókkal. Bár az 
idén azt tapasztaltam, hogy 
kevesebben mentek vonattal 
a szabadtéri játékokra. Bizo
nyára szerepet játszik ebben 
az is, hogy az új menetrend
ben megnövekedett a gyorsvo
natok száma, miközben keve
sebb személyvonat közlekedik. 

Még mindig nem élnek elég
gé az utasok az előre váltás le
hetőségével. Sokan talán nem 

-tudják, hogy a fel nem hasz
nált menetjegy árát visszaté
rítjük, mindössze 10 százalé
lkot vonunlk le !kezelési iköltség 
gyanánt- Ennek az értéke azon
ban nem haladhatja meg a 
20 forintot. Tehát, ha valaki 
azért nem veszi meg előre a 
jegyét, mert attól ;fél, hogy az 

előre betervezett időpontra 
esetleg közbejön valami, ezért 
felesleges aggódnia, hiszen a 
fel nem használt jegy árát 
mindenki visszakapja, különö
sebb utánjárás nélkül. 

Brandtné szenvedélyesen 
szereti a munkáját. Élvezi, 
amit csinál. A családjából hoz
ta magával a szakma, a hiva
tás szeretetét. 

- E:desapám a MAV Tiszt
képző Intézetben tanított, a 
nagyapám pedig pályamester 
volt. Én először pedagógusnak 
készültem, aztán gondoltam 
egyet, és Nagykátán, ahol la
kom, elmentem személypénz
tárosnak. Közben teltek az 
évek, és a gyermekeim a fő
városba jártak középiskolába, 
így lassanként nekem is egy
re szűkebb volt a helyi pénz
tár. Izgalmasabb feladatra 
vágytam. !gy jöttem 1978-ban 
a Nyugati pályaudvarra, 
ugyancsak személypénztáros
nak. Naponta bejárok, de nem 
érzem terhesnek. Nagyon ér
dekes az itteni munkám, a ke
resetem is jóval több. Nagyká
tán havonta 10-12 alkalommal 
is éjszakai szolgálatra kellett 
menni, itt ez a felére csök
kent. A fiaim szintén ragasz
kodnak a vasúthoz. A nagyob
bik közlekedésmérnöki karra 
jelentkezett. Szeptemberben 
már megkezdi egyetemi tanul
mányait. A kisebbik fiú for
galmistatanuló lesz. De még 
nem döntötte el, hogy melyik 
állomásra szeretne menni. 

Anyagilag is 
jól jártam 

Közben Kovács Jánosné 
nemzetközi pénztáros is meg
érkezett 1971 óta dolgozik a 
Nyugatiban. Korábban a Szék
és Kárpitosipari Vállalat volt 
a munkahelye, aminek első 
hallásra bizony nem sok köze 
van a vasúthoz• 

- Jgy igaz - helyesel Ko
vácsné. - De_ a férjem a MAV-

nál dolgozik. Fordulószolgála
tot teljesít, és nemegyszer elő
fordult, hogy egy hétig nem 
találkoztunk, csak leveleztünk 
egymással. Végül azt javasol
ta, jöjjek a vasúthoz dolgozni. 
Ma azt mondom, igaza volt. 
Rögtön itt kellett volna kezde
ni a munkát. Nagyon szeretem 
a sza,kmámat. Anyagilag is jól 
jártam. 

- Hogyan lesz valakiből 
nemzetközi pénztáros? 

- Ennek is sok előfeltétele 
van - válaszolja -, de leg
fontosabb talán a földrajzi is
meret. Előfordult már, hogy 
valaki hozzám fordult, de még 
nem is igen tudta, hová akar 
utazni. Tőlem várt segítséget, 
tanácsot. És amikor elmond
tam neki, melyik országban 
milyen kedvezményben része
sülhet, már lényegesen köny
nyebben tudott dönteni ... 

Megfelelni 
a bizalomnak! 

A pénztárosokkal való be
szélgetés után ismét Zelizi Já
nosnéval váltok szót. Tőle is 
megkérdezem, hogyan kezdte 
pályafutását. 

- A férjem Hegyeshalom
ban határőrként teljesített 
szolgálatot, jómagam pedig át
meneti pénztárosként dolgoz
tam. 1955�ben !kerültem oda. 
Hosszú éveken át éltem He
gyeshalmon, de valójában csak 
a férjem hivatása kötött oda. 
Amikor aztán a férjemet a fő
városba helyezték, könnyű 
szívvel vállaltam szolgálatot a 
Nyugati pályaudvaron. Itt 
számadó pénztárosként kezd
tem, két éve pedig pénztárel
lenőrként. tevélkenylkedtem. Itt 
hárman végezzük ezt a mun
kát. Mindegyikünkhöz 20-20 
működő pénztár tartozik. Mi 
felelünk a munkájukért, vagy. 
is az a dolgunk, hogy ellen
őrizzük, segítsük őket. 

- Az ellenőrzés és a pénz
tárzárás igen nagy feladat -
veszi át a szót Palláné, a má

--------------------------------------� sik pénztárellenőr. - Egy nap

MIRE LENNE JÓ - MA? 

A termeskocsij.a 
Lassan másfél évtizede an

nak, hogy a V ATUKI egyik 
részlege hosszú sínnel végzett 
kísérleteket Hatvan határában, 
a sándormajori deltavágányon. 
A szakembereket szállította 
akkor az a vasúti kocsi, amely
nek történelmi múltjára nem
rég derült fény. Elhagyatva 
állt az állomás szomszédságá
ban, amikor Vass György mű
szaki vezető mérnök megálla
pította, hogy a jármú. 1898-ban „ 
készült Aradon, Weitzer János 
gépgyárában, azzal a rendelte
téssel, hogy Ferenc József csá
szár és király, valamint szű
kebb kabinetjének udvari ter
meskocsija legyen, a legpom
pásabb kivitelben. Kilométe
rek megszámlálhatatlan ezreit 
futotta be a monarchia orszá
gaiban. Aztán - az ötvenes 
évekig - a kormányvonat 
egyik kocsijaként tartották 
nyilván, majd „kiöregedve" a 
műszakiakat szolgálta hosszú 
éveken át. 

Ilyen állapotban érkezett Hatvanba a szalonkocsi 

Belyreállitás el6U a vllácl>oll
tlkai tárgyalások egykori szfn

tere 

A közelmúltban a MA V kör
zeti üzernfőnökség múszaki 
egységének KISZ-alapszerve
zete védnökséget vállalt a 
vasúti kocsi rendbehozatala 
felett. A kezdeményezés leen
dő sikeréhez jelentős anyagi
akkal járult hozzá a miskol
ci vasútigazgatóság vezetősége. 
Fenyőfa deszkákat, vasszerke
zeteket a MA V helyi illetéke
sei adnak. A gyöngyösi váltó
és kitérőgyár is jelezte kész
ségét a besegítésre. 

Egy történelmi évfordulóra 
a közelmúltban meghirdetett 
kommunista múszak bevételé
nek 20 százalékát szavazták 
meg e cél érdekében a dolgo
zók• A restaurálás, a kárpitok 
pótlása és a mai biztonsági kö
vetelményeknek megfelelő 
helyreállítás azonban még vá
rat magára. A hatvani MAV
csomópont politikai vezetése 
úgy tervezi, hogy a felújítás 
elkészültével ifjúsági klubot 
rendeznek be a királyi termes
kocsiban, miáltal régi óhaja 
teljesül az ott dolgozó fiata
loknak. Alkalmas lesz a jármú 
arra is, hogy évente gőzvonta
tású „nosztalgiautazás"-ra vi
gyék Hatvan és környéke kis-

iskolásait, miközben szakava
tott felnőttek vezetik be őket 
a vasút történetébe, útravaló
ként pályaválasztás előtt. 
Kép és szöveg: Szabó Sándor 

Ogyes mesterek munkája, ami 
sértetlenül élte túl az idők 

múlását 

ba telik, amíg a pénztáros té
telenként összeírja, mi talál
ható a pénztárban. Egy másik 
napot igényel a tételek kiszor
zása. Minden évben minden 
pénztárosnál két-két alkalom
mal tartunk ellenőrzést. Az el
ső félévben és a másodikban 
is megvizsgáljuk, ki hogyan 
látja el a tennivalóit. Az a gya
korlat, hogy a kezdőknél még 
esetenként elfogadható, ha va
laki elvéti a számítást, és gya
korlatlanságból adódik a hiba. 
De a későbbiekben egy gya
korlott pénztárostól ilyesmit 
már nem fogadhatunk el. Az, 
aki nem jól végzi ezt a bizal
mi feladatot, nem sokáig ma
radhat meg ebben a beosztás
ban. Nem nehéz felismerni, 
hogy valaki gyakorlatlanságból 
hibázik, vagy azért, mert már 
túlságosan is „gyakorlott". 

Még három év 
a nyugdíjig 

Palla Béláné tapasztalt, régi 
szakember. Számára ez a mun
ka szinte már gyerekjáték. 

- Még 1952-ben kerültem a 

Nyugati pályaudvarra 
mondja. - Azóta megszakítás 
nélkül itt dolgozom. A férjem 
a Nyugati állomásfőnök-he
lyettese volt. Ma már nyugdí
jas. Itt laktunk hosszú éveken 
át az IBUSZ-iroda felett. A 
hangosbemondó minden szava 
behallatszott hozzánk. Szinte 
soha nem szakadtunk el a pá
lyaudvartól. J:.:jjelente rendsze
rint a csendre riadtam föl, ha 
már kiment az utolsó vonat ... 
Amióta a férjem nyugdíjas, 
kiköltöztünk a szolgálati la
kásból a Fehérvári útra. Most 
érzem csak igazán, mennyire 
elszoktam más jármúvektől. 
Bevallom, élvezem, hogy villa
mossal járok be naponta. Kell 
ennyi változatosság. Még há

rom évem van a nyugdíjig, az
tán magam is búcsút mondok 
a pályaudvarnak, több mint 
harmtncesztendei 1zolgálat 
után ... 

k - a 
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RAKODÁS A GYÁRBAN 

Friss sör, Kőbányáró! 
Az idei nyár melege sok helyen még a kutakat is kiszárította. 
Nem csoda hát, hogy a szokásosnál is nagyobb kelete volt 
mindenütt a frissen habzó sörnek, egyéb üdítóknek. A Kóbá· 
nyai Sörgyár - ahol egyébként 1985 decemberéig tart a nagy 
rekonstrukció - igyekezett az igényekkel lépést tartani. Az 
ütemes kiszállításhoz természetesen a vasutat is „segítségül 
kellett hívni", ami azt jelenti, hogy a naponta kibocsátott 
350-400 ezer liter hordós sörből három-négyszáz hektó vago
nokban jutott el rendeltetési helyére. A jól szervezett munka, 
az ütemes szállítás néhány pillanatát örökítették meg alábbi 
felvételeink a sörgyár 2. számú - Jászberényi úti - telepén 

A gyári tartalékmozdony Jóformán még meg sem áll a 
Kóbánya-Fels4 pályaudvarról átadott vagonokkal, máris 

kezdődik a sörrel teli bordók berakása 

MepeH a rámpa, van mlb61 rakodni 

Ez a forú k&z. A megrakott kocsik lezárása és kihú• 
ú.sa uün lsm� várja az üres vagonokat a gyári rako• 
dóbely. A vasutasokon azonban nem múlik a gyors 

munka ... 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
--------------

A vasutasok lelkészültek, 
ibnet a cukonépa 

A budapesti vasútigazgató
ság kereskedelmi és szállítási 
osztályán intézkedési tervet 
dolgoztak ki az tdei cukorrépa
kampány lebonyolítására. A 
termelő gazdaságoktól kapott 
adatok szerint az igazgatóság 
területén mintegy 272 ezer ton
na cukorrépatermés várható. 
A vasút ebből 168 ezer tonnát 
továbbít a rendeltetési helyek
re. A többit a Volán, illetve a 
gazdaságok gépkocsijai szállít
ják. 

A legtöbb répa Győr térsé
géből várható, csaknem 30 
ezer tonna. Az igazgatóság te
rületén üzemelő két cukor
gyárnak (az ácsinak és az er
csinek) az év eleji előszállítá
sok során mintegy 14 ezer ton
na járulékos anyagot (mészkö-

vet, kokszot, szenet, fűtőolajat) 
fuvarozott el a vasút. Ez a 
mennyiség azonban még nem 
elégíti ki a szükségletet. Az 
idén ezért még ezekből az 
anyagokból 23 400 tonnát kell 
az említett üzemekbe juttatni. 

A fuvaroztatók tájékoztatása 
szerint ebben az esztendőben 
sem nyers répát, sem cukrot 
nem exportálnak, valószínúleg 
csak melaszból lesz kivitel az 
NSZK-ba, amelyet feltehetően 
tartálykocsikban adnak fel. A 
budapesti igazgatóság terüle
tén viszonylag kevés cukor
gyár üzemel, ezért az igazgató
ság más gyárakba is fuvaroz, 
ha a szükség úgy kívánja. 

S. R. 
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A MÁV KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (6.) 
A zalai 

motorvezetök 
szószólója 

A munkaruházati szabályzat vliltozásai 
A kollektív szerződés éven

kénti módosításához érkező ja
vaslatok beküldői közül sokan 
a munkaruházati ellátás meg
változtatását szorgalmazták. A 
javaslatok többsége a viselési 
idők csökkentésére vagy újabb 
ruházati típusok biztosítására 
vonatkozott. Az idei módosí
tástervezetet tárgyaló tanács
kozásokon viszont kevesebb ja
vaslat hangzott el a munkaru
házat módosítására, mint az 
előző években. 

Sajnos még mindig sokan 
kérték a védőfelszerelési sza
bályzat előírásainak módosítá
sát, amely azt bizonyítja, hogy 
nem ismerik eléggé a munka
védelmi szabályzat idevonat
kozó fejezeteit. Ezért szüksé
ges e szabályzat leglényege
sebb előírásainak felfrissítése. 

Néhány fogalom 

Munkaruha fogalma alatt a 
nagymértékű szennyeződés és 
elhasználódás miatt járó ru
házat értendő, amelynek ki
hordási ideje van, s a dolgozó 
tulajdonába csak a kihordási 
idő lejárta után kerül. 

A védőruhát a munka köz
beni veszélyek és ártalmak el
len biztosítja a vállalat. A vé
dőruhát a munkahelyről nem 
szabad kivinni. Tisztításáról, 
mosásáról, elhasználódás utáni 
cseréjéről a vállalat köteles 
gondoskodni. 

A kiegészítő ruházatra (szőr
me, műszőrme bélés, vagy 
gépkocsivezetői kabát) a mun
karuházati szabályzat előírásai 
vonatkoznak, ezért az abban 
foglaltakat csak a kollektív 
szerződés módosítása esetén le
het megváltoztatni. 

A ruhaellátás módosítása a 
dolgozók széles rétegeit érinti, 
ezért az el nem fogadott ja
vaslatokról, vagy a bevezetés
re kerülő új munkaruházati 
szabályzat előírásairól való tá
jékoztatás nagyon fontos. 

Mire futja, 
és mire nem? 

A bevezetett, illetve módo
sított javaslatok közül érde
mes megemlíteni a folyékony 
üzemanyagot kezelők vagy az 
erősen szennyezett munkaterü
leten foglalkoztatott külsős 
raktárkezelők részére biztosí
tott munkaruha kihordási ide
jének 24 hónapról 12-re való 
csökkentését. Hasonlóan jártak 

hatáson kívül az import alap
anyagok beszerzési gondjai is 
kedvezőtlenül befolyásolták. 

Decentralizált 
ellátást! 

A vasutasok munkaruházat
tal való ellátási rendjének mó
dosítására vonatkozó igény fel
vetette a decentralizált ellátási 
rendszer gondolatát is. Ennek 
szükségességét a szakszervezet 
központi vezetőségének 1982. 
április 16-i ülése mondta ki. 
Az eddigi szabályozás alapve
tő változtatását a jelenlegi 
rendszer módosítási lehetősé
geinek merev keretei, vala
mint a védőfelszerelés-ellátás 
1983. január l-től történő de
centralizálása is indokolttá tet
te. 

Az 1982 végén kiadott új vé
dő-, illetve munkaruházati ka
talógus érdemi változásokat 
hozott. Több - a vasutasok 
részére is biztosított - ruha
típust megszüntetett. fgy töb
bek között a szőrbéléses és 
műszőrme béléses kabátokat 
is, amelyeket a jövőben már 
sem védő-, sem munkaruha
jelleggel nem szabad kiadni. 
A katalógus változásai a mun
karuha-ellátás soron kívüli és 
teljes körű módosítását tette 
szükségessé, amelynek végre
hajtására csak új szabályzat 
kialakításával nyílt lehetőség. 
Az új szabályzattervezet ösz
szeállítására a külszolgálati fő
nöksége ktől beérkezett javas
latok figyelembevételével ke
rült sor. 

Az elkészült és területi vitá
ra bocsátott tervezet az eddi
gi szabályozástól a követke
zőkben tér el: 

A viselési idők megállapítá
sa központilag meghatározott 
időintervallumokon belül a 

szolgálati főnökségeken törté
nik. fgy a beosztás helye, va
lamint a kevésbé vagy foko
zottabb szennyeződéssel járó 
munkakörök alapján a való
ságnak jobban megfelelő vise
lési idők kerülhetnek kijelö
lésre. 

Az üzemi kollektívák dönt
hetnek - a munkavédelmi 
előírások figyelembevételével 
- a célnak, illetve az igények
nek jobban megfelelő ruházat 
kiválasztásában, például a 
munkaköpenyek színét illető
en. 

A kiszolgáltatott munkaru
házatot a munkaviszony meg
szűnésekor nem kell vissza
venni a dolgozótól, ha annak 

eltelt viselési ideje munkaru
ha esetén a 75 százalékot, láb
belik esetén pedig az 50 szá
zalékot elérte, vagy megha
ladta. A tervezet készítői a 
lábbeli-selejtezések jelenlegi 
nagy mennyiségét kívánják az 
előírással csökkenteni. 

A tervezet kimondja, hogy 
a dolgozók munkavégzésük so
rán az előírt és kiszolgáltatott 
munkaruházatot kötelesek 
használni, amelyet a szolgála
ti hely vezetője köteles rend
szeresen ellenőrizni, és mu
lasztás észlelése esetén fele
lősségre vonást alkalmazni. A 
régebbi szabályozások ezt az 
előírást nem tartalmazták, 
azonban az utóbbi időszakban 
a „vegyes" ruházat egyre job
ban elterjedt. 

A helyi szervek 
felelősségéről 

A tervezet a demokratikus 
fórumok hatáskörét az érdemi 
döntések meghozatalában nö
veli. Az általános politikai tö
rekvések mellett ennek azért 
van rendkívüli jelentősége, 
mert a dolgozók széles köreit 
érinti, és a helyi viszonyok 
összehasonlítását, az igények 
felmérését, reális döntések 
meghozatalát csak az adott te
rületeken lehet jól elvégezni
Az új szabályozás a beszerzés, 
a készletben tartás jelenlegi 
rendszerét nem változtatja 
meg, ezért a nagykereskedel
mi centrális beszerzés gazda
sági előnyei továbbra is meg
maradnak. 

A tervezet hatályba lépteté
sére csak a következő év ele
jétől kerülhet sor, miután a 
kollektív szerződés módosítá-

Páti László, a zalaeger
szegi körzeti üzemfőnök
ség motorvezetője tagja a 
vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetőségének. Tár
sadalmi tevékenységéért a 
közelmúltban Szakszerve
zeti Munkáért kitüntető ok
levet kapott. 

- A gépipari technikum 
elvégzése után lettem vas
utas - mondja. - Érde
keltek a mozdonyok. 

Hamarosan bekapcsoló
dott a szakszervezeti moz
galomba is. 1978-ban vá
lasztották meg a zalaeger
szegi vontatási főnökség if
júsági felelősének. Később 
a körzeti üzemfőnök5ég 
megalakulása után a szak
szervezeti bizottság ifjúsági 
felelőse lett, majd szociál
politikai felad a tokkal bíz
ták meg. Három évvel ez�
lőtt választották a vasú tas
szakszervezet központi •1e
zetóségének tagjává. 

- A területi tanácskozá
sokon és a kv-üléseken 
igyekszem a Zala megyei 
vasutasok, vontatási dolgo
zók gondjait feltárni, ér
dekeiket képviselni. 

- Mondana erre konkrét 
példát? 

- Az 1981-1985. évi 
MAV kollektív szerződés 
megkötésekor a zalai von
tatási utazók bizonyos vo
natkozásban hátrányosabb 
helyzetbe kerültek. Ezt szó
vá tettem. A panaszt az il
letékesek reálisnak tartot
ták, és intézkedtek. Az liJiJ2 
évi bérfejlesztésnél 61 dol
gozó bérét korrigálták. 

sára vonatkozó előírások sze-
H b ' 1 rint az üzemi demokrácia kü- angverseny er et 

lönböző szintű fórumain meg- A MÁV Szimfonikusok tárgyalják az elhangzott ész-
revételeket, és bedolgozzák a szeptember 19-től október l-ig 
javaslatokat. A tárgyalások le- árusítja az 1983 84-es hang
bonyolítási ütemét a 101 610/ versenyévad bérleteit a Zene-
1983. MÜSZ. A. számú utasítás akadémiára és a Pesti Vigadó
(megjelent az 1983. évi 26. szá- ba. Bérletek naponta 10-töl 18 
mú MÁV Értesítőben) tartal- óráig, szombaton 9-től 13 óráig 

válthatók. A vasutasoknak, a 
MA V-nyugdíjasoknak és ér
vényes arcképes igazolvánnyal 
rendelkező családtagoknak 
kedvezményt biztosítanak 

mazza. 
Az új szabályzattervezet le

hetőséget biztosít a dolgozók 
ruhaellátással kapcsolatos igé
nyeinek eddigieknél megfele
lőbb biztosítására, ugyanakkor 
nagy és felelősségteljes mun
kát igényel a helyi társadalmi 
és gazdasági vezetéstől egy
aránt. 

Sutyor László 

A kedvezményre való jogo
sultságot a bérlet kiváltásakor 
bemutatott arcképes igazol
vánnyal kell igazolni. Cím: 
1088. Budapest, VIII., Múzeum 
utca 11. Telefon: 341-162. 

el a hivatalok létszámába tar- ,----------------------------------------
tozó villanyszerelők esetében 
is. A többi szakszolgálat ha-
sonló munkakörben foglalkoz
tatott dolgozói már évek óta 
12 havi kihordással kapták a 
munkaruhát. A raktári mun
kások, árumozgatók és vonta
tási munkások eddigi bakancs
ellátása sem felelt meg a kívá
nalmaknak, ezért ezentúl ma
gas szárú bakancsot (surranót) 
kapnak. 

A technikai fejlődés követ
keztében a járműjavítókba a 
számítógép-rendszerszervező, a 
folyamatszervező, a programo
zó. az üzemeltetésvezető, a 
kooperátor, a terminálkezelő 

számítógépes műszakiak 
megnevezéssel - színes mun
kaköpenyt kapnak, 36 havi vi
selési idővel. 

Több olyan módosítási ja
vaslat is elhangzott a terüle
ti tanácskozásokon, amelyek a 
dolgozók jogos igényeit tük
rözték, bevezetésükre azonban 
megfelelő anyagi fedezet hiá
nya miatt nem kerülhet sor. 
Ilyen többek között a váltó
tisztító, kocsirendező, vontatá
si rendező munkakörökben 
foglalkoztatottaknál a magas 
szárú bakancs (surranó), a vo
natfékezó, vontatási reszortos, 
járműszerkezeti, dízellakatos 
munkaköröknél a munkásruha 
viselési idejének csökkentése, 
vagy a kocsimesterek, vonat
fékezők részére munkásruha 
biztosítása, felsóvezeték-szere
lők mellesnadrággal történő 
ellátása, illetve több munka
körben egyévi viselési idővel 
a jelenlegi munkásöltöny he
lyett két nadrág és egy kabát 
rendszeresítése. 

Kérték a módosítást a ki
egészítő ruházat fogalmába 
tartozó műszőrme béléses ka
bátokra is. A villanyszerelő, a 

villamosalállomás-karban
tartó és a pályamester mun
kaköröknél szőrmebéléses ka
bátot javasoltak, amelynek tel
jesítését a tetemes anyagi ki-

MESZTEGNYÖ-SOPONYA-SZÚNYOGVÁR 

Emberek, kocsik, mozdonyok 
az erdei kisvasúton 

A mesztegnyői fatelep a 
Mesztegnyő-Felsőkak kisvas
út kezdő állomása és központ
ja. Vass Vendel ma már nyug
díjas. Hajdanán pályamunkás, 
majd fűtő volt az erdei vas
úton. 0 mesél itt a kisvasút 
történetéről. 

- 1939-ben a Berecz-cég fi
nanszírozásával épült az első 
vonal, hat kilométer hosszú
ságban, Nagyhomokig. A mun
kálatokban én is részt vettem. 
A talaj felső, növényekkel bo
rított rétegét lehántottuk, az 
alatta levő földet, homokot ki
sebb töltésformára összetömö
rítettük, majd erre kerültek a 
faaljak és a hétkilós sínek
Amikor elkészült a pálya, a 
kéthelyi téglagyár gőzmozdo
nyával megkezdtük a szállí
tást. Erre a mozdonyra kerül
tem fűtőnek. A kismozdony 
érdekessége volt, hogy a há
rom meghajtott kerékpár kö
zül csak kettőre sajtoltak 
nyomkarimát, igy az éles 
ívekbe könnyebben beállt a 
gép. 

- Tizenöt kocsival rendel
kezett a gazdaság - folytatja. 
- A kisvasút a háború alatt 
is üzemelt, amíg a front ide 
nem ért. Akkor az egész terü
letet aláaknázták. A harcok 
után hatástalanították az ak
nákat. A gőzöst a németek 

akarták magukkal vinni, en- kényelmesebb legyen az uta
nek megakadályozására az zás, összeácsoltunk egy zárt 
egyik mérnök a fatelep után utasteret. A tetőt kátránypa
kiboríttatta a töltésoldalba. pírral sziaeteltük. Ez a sze
Negyvenhétben államosították mélykocsink most is megvan. 
az erdőgazdaságot, vele a kis- A másikat Királyrétről kap
vasutat is. Az új vezetőség a tuk. Kezdetben sok utasunk 
jövőt a lóvontatásban látta. A volt. Az erdök közé szorult ta
gőzös Süttóre került, engem nyák, majorok lakosai velünk 
pedig béliSltára tettek. jártak a piacra, esetenként 

Szabó Jenő 70 éves, szintén harminc-negyven utas is ösz
nyugdíjas, de még ma is gyak- szejött. Most csaknem kizáró
ran meglátogatja egykori lag az erdőgazdaság dolgozóit 
munkahelyét. 1958-tól a mesz- viszik-hozzák. A hatvanas 

t�gnyői kisvasút üzemvezetői evek közepén kaptunk két C 

posztját töltötte be. 50-es vontatót. 

- Én Vöröshalmáról kerül- A hálózathoz a fővonalon 
tem ide _ emlékezik. _ A há- kívül két szárnyvonal tartozik. 
ború után a kaposvár-sziget- (Az elsőt, a nagyhomokit, már 
vári (már megszüntetett) vo- régen felszedték.) Gyóta-Bus

nal Bőszénfa állomására szál- vár megálló után ágazik ki a 
lítottuk a fát. Azt az erdei vas- soponyai szárny 4 km hosszú
utat 1958-ban felszedték, moz- ságban. A kiágazástól tovább
donyát magammal hoztam haladva Szúnyogvár után tér 
Mesztegnyóre. Az egyhenge- el a másik, mintegy ezerkét
res, tíz lóerős dízel még soká- száz méteres mellékvonal. 
ig szolgált becsülettel. Később Mindkét szárnyon az eredeti. 
kaptunk egy másik motort, er- hétkilós sínek fekszenek, az 

re deszkából csináltunk veze- engedélyezett sebesség 10 km/ó. 

tőfülkét. 1958/59-ben átépítet- A fővonali 9 kg-os felépít-
ményen 12 km/ó sebességgel tük az egész vonalat. A vég- közlekedhetnek a vonatok. A pontot kivittük Felsőkakig- A soponyai szárnyvonalat végig

fatalpak helyébe betonaljaJkat járva megdöbbenéssel tapasz
fektettünk, a hétkilós síneket taltuk, hogy a vágányok vég
kilenckilósra cseréltük. 1959- só, pár száz méteres szaka
ben megindult a személyfor- szát „ellopták"• 
galom. Négytengelyes platóko- A kisvasúton havonta most 
csira padokat, körbe korláto- is 9000 köbméter faanyagot 
kat szereltünk. Esőben, szélben szállítanak. 
az utasok áztak-fáztak. Hogy (Gerecsei) 
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Száz éve született 
Verebély László 

Száz évvel ezelőtt született 
Verebély László gepeszmér
nök, Kossuth-díjas akadémi
kus. Elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a Kandó-lokomotív 
továbbfej1esztése, valamint a 
Budapest-Hegyeshalom vo
nal villamosítása terén. Része 
voH a hazai erősáramú tech
nika fejlesztésében is. 

A jubiileum alkalmából 
augusztus 26-án koszorúzási 
ünnepséget rendeztek az 1959. 
november 21-én elhunyt vi
lághírű tudós sírjánál, a Far
kasréti temetőben. Verebély 
László érdemeit dr. Vágó Ist
ván egyetemi tanár, a Buda
pesti Műszaki Egyetem villa
m0'5mérnöki karának dékán
ja, a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület nevében pedig Sze
pessy Sándor főtitkár méltat
ta. A MA V képviseletében 
Csárádi János szakosztály
vezető vett részt a megemlé
kezésen. 

Az emlékünnepség Tatabá
nyán folytatódott. Ott. a Bán
hidai Erőművel szemközti té
ren leplezték le Verebély 

Pannóniai 

László mellszobrát, Bondor 

István szobrászművész alkotá
sát. A helyi művelődési ház
ban emlékkiállítást nyitottak. 

Verebély László 1923-ban 
dolgozta ki a Dunántúl részle
tes villamosítási tervét, a vas
útvillamosítással együtt. Az el
ső londoni energia-világkon
ferencián Kandó Kálmánnal 
egyQtt vett résZJt, és angol 
nyelvű előadásban számolt be 
Magyarország energiagazdál
kodásáról, a hazai vasútvilla
mosítás akkor még kezdetleges 
terveiről. Ennek köszönhető 
hogy Magyarország akkor 3,2 
millió font kölcsönt kapott. és 
felépülhetett a Bánhidai Erő
mű, valamint villamosíthatták 
a Budapest-Hegyeshalom vas
útvonalat. 

Verebély László kiváló mun
kásságát nemcsak az országos 
méretű villamosítási tervek 
kidolgozása fémjelzi, hanem 
mint oktató és szakíró is a 
legkiválóbbak közé tartozott, 
Huszonnyolc esztendeig taní
tott, sok neves szakember vall
hatta mesterének. 

Séra 

dallamok 

A kőszegi MÁV Nevelőotthon 

liúkórosának sikere Ausztriá6an 
A kőszegi MA V Nevelőott

hon fiúkórusa eddig már tíz 
alkalommal nyerte el az úttö
rőmozgalom Éneklő ifjúság 
kórusainak vetélkedőjén az 
arany fokozatot, és három
szor a rádióban is bemutat
koztak. A kórus határainkon 
túl is hírnevet szerzett, hi
szen szerepeltek már Ausztriá
ban és Olaszországban is. 

Legutóbb - ez év májusá
ban - Kőszegen adtak nagy 
sikerű hangversenyt Praetoi
rus, Kodály, Bárdos és több, 
ma élő zeneszerző műveiből. 
A műsorban fellépett a neve
lőotthon fúvósnégyese is. A 

szakértők elismerően nyilat
koztak a gyerekek zenei tel
jesítményéről. A hangverseny 
főpróbája volt a június 5-i 
osztrák vendégszereplésnek. 

A kórus az ausztriai 

Deutschkreuzban lépett dobo
góra a helyi általános iskolák 
kórusaival a deutschkreuzi 
énekkarral, valamint a jugo
szláviai boristofszki ének- és 
tamburazenekarral. A deutsch
kreuZJi Har-sona jfÚ.niusi szá
ma Pannóniai dallamok cím
mel adott hírt e nemzetközi 
találkozó sikeréről. A műsort 
a MÁV fiúkórus Praetorius: 
Viva la musica, Éljen a zene 
című műve vezette be. A gye
rekek a házigazdák nyelvén 
is tolmácsoltak több közked
velt dalt. (Minden madár itt 
van már, Vidám cigányélet, 
Osztrák népdalok.) 

Kórusunkat a közönség 
hosszan ünnepelte. A siker 
Gráf László karnagy ének
zenei nevelő munkájának is 
köszönhető. 

Bácsbokod-Bácsborsod 

Szabadnapokon is rakodnak 
Délután három óra. Bácsbo• 

kod-Bácsborsod vasútállomá
son még teljes lendülettel ha
lad a vagonok kiűrítése. A 
nyitott ajtókon át szójaba,b ke
rül a várakozó rtraktorok pót
kocsijába. 

- A baja-halasi vona'lon 
Jánosh'alma után nálunlk a leg
nagyobb a kocsiforgalom -
állapítja imeg Sass Péter for
galmista Mezőgazdasági 
vidék a miénk, értihetóen fő
leg műtrágya, takarimány, ga
bonaifélek érkeznek és indul
nak áHomásunkróL Tavaly 
ős.szel ezerkétszáz vagon cu
korrépát küldtünk a hazai 
gyáraknak, vánhatóan idén 
sem lesz kevesebb. Van egy 
iparvágányunk is, ezen három 
cég, a Gabonaforgalmi Válla
lat, a Tüzép és a MÉK rako
dJk. 

Jelentő.s mennytioogű az ex
portföladás. A SzO'V'jetunióba 
rendszeresen kűldenek élőt, 
fők.ént szarwasmar,hát. A kör
nyékbeli gazdaságok kapcso-
1.amban állnak egyes. nyugati 
magáncégeklkel, ezek részére is 
gyakran indítanak élő ralko
mányt 

Ami szintén lényeges: a 

kocsitartózkodá.s terén kedvező 
eredményeket sikerült elérni. 
Ez persze köszönhető a rako
dófelek hozzáállásának is. 
Megt;zervezték az állandó, ké
szentlétszerű munkarendet, ak
kor sincs probtéma, ha szom
baton, vagy vasárn117> érkezik 
részükre áru. vannak ugyan 
ki'Sebb v,állalatok, amelyek er
re, helyzetülarel 1fogva nem 
képesek, de a havi százötven
kétszáz kocsiból legfeljebb 
három, vagy négy az övék. 
Minden lehetséges eszközzel 
a kocsJfordu16k megrövidíté
sén fáradozunk. 

Me.klkora a személyfor
galom? A személyfor
galomból adódó pénztárbevé
telüruk eléri a havi százhúsz

ezer forintot. Bácsbokodon és 
Bácsborsodon kívül a vonzás
körzetbe tarto2'Jik Katymár, 
Madaras, valamint Csávoly. 
Ezeket a falvakat autóbusz kö
ti össze állomásunkikall. Az 

emberek többsége hi,vaitásfor
galomban, bérlettel utaZlÍk, a 
ktloobbiik részük csak alkalom
szerűen. Az ingázók között 
terimészetesen akad vasutas is, 
ők Bajára járnak szo]gálatba. 

G. T. 

Munlia„édelnai ssalienabereli 

to„ábbliépső tanlolyanaa 

A debreceni vasú.tigazga:tó
ság a közelmúltlban négynapos 
bentlakásos munkavédelmi to
vábbképző tanfdlyamot rende
zett a lfestői környezetben levő 
tokaji családi üdülőben, ame
lyen a munkavédelmi vezetők, 
ügyintézők és a munkavédelmi 
felügyelők vettek reszit. 

A :hallgatók 1dószerú mun
kavédelmi okérd�k.ről, az 
MVSZ és helyi függel&e gya-

korlati ail'kallaniazásáról ha.la
hatta'k elóaldásokat. Utána 
konzrultációlron cserélték ki ta
pasztafataikat a résztwevók. A 

�ik naiP<>n ga.2Jdasági. 
szakszervereti fórumot tartot
tak, amelyen megjelent és vá
laMJOlt a halJ]gatők kérdéseire 
Deák zoitán igazgatólhelyettes, 
valamint a szakszervezet és a 
MAV Vez.érigiazgat65ág több 
sm:kEttnbere. 
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TÍzéves a szegedi 

MSZBT-tag�soport 
Tíz évvel ezelőtt, 1973-ban alakult meg Szegeden, az igaz

gatóság központjában, az MS�T-tagcsoport. Két évvel később 
a tagcsoport elnöksége feLhívással fordult Szeged valameny
nyi szolgálati helyéhez, hogy hazánk felszabadulásánalk 30. 
évfordulója tiszteletére csatlakozzanak a Magyar-Szovjet Ba
ráti Társasághoz. A felhívás nyomán 1975. április 4-én meg
alakult a szegedi vasúti csomópont tagcsoportja, amelynek 
3500 tagja van, s munkájukat 30 tagú elnökség irányítja. Az 
elmúlt tíz év eredményeit tekintették át a tagcsoport tagjai 
Szegeden, a vasutas művelődési házban nemrég lezajlott 
tanácskozáson. 

Dr. Baláspiri Lajosné, a tagcsoport titkára adott számot a 
végzett munlkáról, a magyar-szovjet barátság elmélyítésében 
kifejtett tevékenységről. Többek között elmondta: minden év
ben részt vettek a vezérigazgatóság áiltal megrendezett orosz 
nyelvi versenyen, ahol tagjaik jelentős eredményeket értek el. 
Bekapcsolódtak a :központi Gorkij nyelviskola tanfolyamába, 
a kihelyezett tagozaton dolgozóik szervezett orosz nyelvű ok
tatásban vettek részt. Az MSZBT központjából, illetve a Szov
jet Kultúra és Tudomány Házából rendszeresen filmeket 
kölcsönöztek, több alkalomma!l láttak vendégül olyan szak
mai, műszaki-tudományos témakörrel foglalkozó szovjet elv
társakat, akilk a szovjet vasutak ismertetésén túlmenően a 
moszkvai. az ogyesszai emberek életéről, munkájáról. eredmé
nyeiről is beszámoltak. Emellett lehetővé tették azt is, hogy 
tagcsoportjuk tagjai személyes élményeket szerezzenek: 30 
tagú csoport utazott a Szovjetunióba Leningrád, Tallin, Riga 
útvonalon. Ezen'kívüJ több alkalommal a Qsongrád megyei 
pártbizottság által szervezett utakon ismerkedtek a szovjet 
tájalkkal, az out élő emberekkel. 

A tagcsoport életének jelentős eredménye az ogyesszai vas
útigazgatóság dolgozóival felvett kapcsolat. Törekvéseik ered
ményeként létrejött a „szocialista munkaverseny együttműkö
dési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés" Szeged és 
Ogyessza vasúti CS,Dmópon.t szolgálati helyeinek kollektívái kö
zött. A szerződés konkrét gazdasági feladatokat tartalmaz, 
melyek megvalósítása mindkét 1lwHektíva közvetlen érdeke. A 
barátság jele az ogyesszai termeten levő intézményekkel. üze
mekkel, szolgálati helyekkel, a vasúti párt-, 'komszomol-, 
SZMBT-tagcsoportokkal, kommunista-szocialista brigádokkal 
való testvéri viszony megteremtése, és az egyének, csoportok 
közötti levelezés, számos tapasztalatcsere-�átogatás is. A sze
gedi vasutasok ehsősor'ban az Ogyesszába,n működő hasonló 
szakszolgálati ágak dolgozóival teremtik meg a közvetlen kap
csolatokat. 

Az ogyesszai barátokon kívül a Csongrád megyében mű
ködő többi tagcsoporttal is jó kapcsolatot alakítottak ki. Erek 
közül is !kiemelkedik a hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelán
gyár MSZBT-tagcsoportjával való kapcsolatuk: évente tapasz
talatcserét szerveznek, egymás munkáját figyelemmel kísérik. 

A,gitációs és propagandatevékenységük során számos ren
dezvénnyel tették színessé, tartalmassá munkájukat. Megem
lékeztek a politikai évfordulőkró1, meghívták Igor Turbin elv
társat, a Baj'kál-Amúr vasútvonal egyik tervezőjét; bélye.g
kiállítást, szovjet műszaki könyvhetet rendeztek, szovjet tu
tományos és kulturális folyóiratokat járatnak. Megnliakították 
a Moszkvai Rádió magyar nyelvű adásának klubját. 

A tagcsoport tagjai a jövőben tovább erősítik a két nép 
barátságát, a két ország va.sutasai közötti testvéri kapcsolatot. 

G.J. 

A ke-vesehlt tölthet érne 

Ssembetin6, boa amilr.or néhány vonal&AklMmln a 
vonatok rilvid9ép mlMt flánte -elviselhetetlen a aátoH
"8, Tatabinya-Al86 ú Oroszlány között nyolc-kilenc ko
als uerelvfflyek üzlebdnek, ötven százalék alatU kl
b� A aakorlat lpr.olta., hogy ezen a vona
laa 6t aemél;v.koelll lrozlellecttetése is elegendö km.ne. 

Vaa a dolopiak C)' másik. jelentékenyebb oldala, a 
, .. ,nrtU, Joblaa IIMllldva az elpocsékolt villamos ener
,ta. öt Jto«ll � a 1l)"ole-kilenooel szemben mint
l!ff Itt kllowaUaJ eeökkeniené a vonatonkénti ener
�t. ami 1UIPl '58szesíUJ!Jben már iöbb ezer ki
lowattot jelmieae. 

V'-'81 ecJ h-.adl.ki � érv: a boeszti szerel•�
DJ'á Neta. - á milnald utasU:ások r.taelembe véte
l6vel - lehe&etl--.r betartani a végállomúokon meg
nabolet 6 (!) peroes forclulóldőt. a két város közBii �
landólnd&ü. a W.EasJ 2veltkel er;el&i öt kocsiból álló, 
ktlleb'4!.Utt szerelvény jiri Oroszlányba, a �t Ta
&abúaya-AIIIÖD v�. Erre a feltételek ma .is adot
tak. A m� lll'ObWma. ""'8la. .is kevetebb voH, mint 
a _.,mu CNI'& eaeUbefi. Az éssr.erúséc is e.zt ki
rinll6, hon Alliták ..,.._ a �. Jól bevált reodsaen. 

(senesei) 

.Németh István: 

Gyermek néz rám 

Gyermek néz rám 
kipróbált mosolyaim 
ő eldobja 
Oda adom a sípom 
neki 
huncutkodik velem 
egy tiszta világ 
utazik itt 
bevésődik napomba. 

BOGLÁRI NYÁR 

Panaszmentes 

kiszolgálás 

Balatonboglár a legszebb 
vasútállomások egyike. Mo
dern épületkomplexumának 
árnyékolt üvegablakai némileg 
enyhítik a kinti 35 fokos hősé
get. Miniatűr botanikus kertje 
szinte egyedülálló. Az Utasel
látóban „kifogyhatatlan" a hi
deg sör és üdítő ital. A kiszol
gálás is udvarias. 

- Én még a régiektől tanul
tam a vasutat - magyarázza 
Fenyvesi Béla állomásfőnök. 
- Szigorú fegyelmet követe
lek a beosztottaktól. A szolgá
lattevő például nem állhat ki 
vonatot meneszteni ingben, 
szandálban. Én is a szabály
zatban előírt egyenruhát vise
lem, bármilyen meleg is van. 
Mindenki udvarias, segítőkész. 
Másfél éve semmiféle panasz, 
reklamáció nem érkezett hoz
zám. 

- Az áruforgalmunk sem 
jelentéktelen - folytatja. 
Naponta 70-80 kocsit rakunk. 
Valamennyi ügyfelünket hosz
szadalmas lenne felsorolni, kö
zülük a legjelentősebbek: az 
álllami .gazdaság, a tüzép. az 
áfész, a pi,nceg.azidaság, a ma
lomipar, a halgazdaság és a 
környező falvak téeszei. Ilyen
kor, augusztusban a dinnye 
teszi ki a rakományok zömét. 
A kocsiellátásra ritkán van 
panasz. Elvünk: Ha az ügyfél 
rakodni akar, kocsit kell sze
rezni. Ezért va,rvunk mi! Sa'.i
nos a rakodóterületünk, vágá
nyaink állandóan telítettek. 
Legutóbb huszonnégy vagon 
kavics érkezését jelezték, de 
nem tudtuk fogadni, hiszen az 
élelmiszerrel rakott vagonok a 
fontosabbak. Előbb-utóbb 
szükség lesz a bővítésre, re
konstrukcióra. 

T. Z. 

Természetjárók 

Várnáb-an 
A MA V Kórház természet

járó szakosztálya a közelmúlt
ban nyári túrát szervezett 
Várnába, amelyen harminc 
sportot kedvelő dolgozó vett 
részt. Gazdag természetjáró 
programot állítottak össze és 
szárnyashajóval jártak Nesze
bárban is. Nappal sokat füröd
tek, esténként pedig bogrács
ban főzték a vacsorát. Várná
ban megtekintették a Hunyadi 
emlékeket és a tengeri múzeu
mot. 

Mi lenne a viltíggazdastíg/Jan, 
ha mindenütt leszerelnének a katonák? 

Tudományos kutatások a haditermelés átállításának lehetőségeiről 

A szovjet szakszervezetek 
tevékenységének szerves részét 
képezik a szocialista országok 
és egy sor tőkés ország szak
szervezetével közösen végzett 
rekonverziós kutatások a ha
ditermelés békés célokra való 
átállításának lehetőségeiről. A 
tapasztalatokat számos nemze
ti és nemzetközi szakszerveze
ti központban, többek közt a 
Szakszervezeti Világszövetség
ben hasznosítják. A szakértők 
véleménye szerint igazán érté
kessé az teszi őket, hogy a 
Szovjetunió háború utáni hely
reállításának valós tapasztala
tain alapulnak. 

Altalánosságban véve az 
úgynevezett rekonverzió és a 
leszerelés legégetőbb kérdése a 
foglalkoztatás. A dolgozók 

munkanélküliségtől való félel
mére építve a kapitalista álla
mok hadiipari komplexumai
nak képviselői arról kívánják 
meggyőzni a tömegeket, hogy 
a hadiipar biztosítékot nyújt a 
munkanélküliség ellen, viszont 
békés termelésre való átállítá
sa a munkanélküliek számá
nak katasztrofális emelkedését 
vonná maga után. Ez azonban 
így nem igaz. 

A hadi termelés foglalkozta
tásának dinamikáját számba 
véve könnyen megállapíthat
juk, hogy míg a katonai célú 
beruházásokat az iparágban 
dolgozók számának jelentékte
len növekedése kíséri, egy 
ugyanolyan mérvű beruházás 
a polgári életben csaknem két
szer annyi embernek ad ke-

nyeret. Az USA munkaügyi 
statisztikai hivatalának adatai 
szerint egymilliárd dollárnyi, 
a haditermelésbe befektetett 
összeggel 75 ezer munkahelyet 
teremthetruelk, ugyanakkor ez 
az ÖS6Zeg a !közművelődés te
rén 187 ezer, az egészségügy 
szférájában 139 ezer, az épí
tőiparban 100 ezer áli1ás biz
tosítására lenne ellegendő. 

A hadigépezet átállítása egy

általán nem járna katasztrofá
lis következményekkel, mint 
azt az enyhülés ellenzői bi
zonygatják. A második világ
háború befejezését követően az 
USA fegyveres erőinek létszá
mát 9 millió fővel csökkentet
ték, mindemellett a munkanél
küliek száma gyakorlatilag 
szinten maradt abban az idő
szakban. ---------------------------. Magától értetődő persze, 

KÖNYVTÁR AZ ÁLLOMÁSON 
hogy a tőkés országok piacgaz
dálkodásá val ellentétben a 

szocialista tervgazdálkodás 

Olvasóvá nevelni az embert ... 
kedvezőbb feltételeket teremt 
a leszerelési intézkedések be
vezetéséhez. Lássuk például a 
Szovjetunió ez irányú tapasz
talatait: tApré könyvtár, nagy fel

adatokkal. így summázhatnám 
azt a követésre méltó törek
vést, amelyet' a múlt év vé
gén felvállalt a győri vasuta
sok Arany János Művelődési 
Házának könyvtára. Csak 
győzze hallgatni az ember azt 
a sok, már megvalósult és 
újabban született további ter
vet, amelyet a könyvtáros, 
Vincze Sándorné feltár a lá
togató előtt. 

Területi jelleggel 

- tA legelső és legörömte
libb a lehetőség, amelyet a 
körzeti üzemfönökség terem
tett a könyvkedvelő emberek 
és a könyvek számára -
mondja Vinczéné, Marika, 
olyan lelkesedéssel, mintha a 
Széchényi Könyvtár dirigálását 
bízták volna rá. - Éveken át 
az Arany János Művelődési 
Házban voltl..hl1k akkorka helyi
ségben, hogy az a mostaniba 
háromszor is beleférne. A for
galom ott is nagy volt, de a 
helyben olvasásra sajnos nem 
volt mód. Itt azonban már 
hellyel tudom kínálni az ér
deklődőket: a vasutas kollé
gakat, azok gyermekeit, és az 
utasokat is. Ez a könyvtár -
a funkcióját tekintve - majd
hogynem területi könyvtár, 
mert az utazóközönség is 
igénybe veheti. Sok felől, so
kan járnak ide. A múlt évben 
például öt és fél ezren. A be
iratkozott olvasók száma 936, 
és ők egy esztendő alatt 
21 036 könyvet ,lcölcsönöztek ... 

- És mi a fő céljuk? 
- Olvasóvá nevelni az em-

bereket. 'Ezen belül is gon
doskodni a dolgozók munka
helyi könyvellátásáról. bővíte
ni a könyvtárlátogatók körét 
-. elsósorban a szocialista 
h-riaádok, a fizikai dol90;-t11, 
és szakmunkástanulók között. 
Jelenlegi helyünkön - a fő
éoület valamikori kultúrváró
iában. ami azelőtt jobbára ki
használatlan volt - a nvitva
tartás is jobban i11::i?odik ::i? 
igénvekhe7.. a m1í�?::i.kvÁ Jt,L 
�okho7. Könvvtáru-nk 11.zeJőtt 
ht>t; 17. most 24 óráb1t11 tart 
1111itva. t'lrvenrletes. hoe1v ::i? 
i'ii helven több ::i rliÁ 1<-olv::i-

lommal Miskolczi Miklóssal, 
egy alkalommal pedig Szil
vási Lajossal találkozhattak a 
vasút dolgozói. Mindkét ta
lálkozót megelőzően nagy volt 
az érdeklődés a két író köny
vei, valamint életük és mun
kásságuk iránt. 

Az olvasók általában mi
lyen könyveket keresnek? 

- Igen örvendetes, hogy az 
utóbbi években, akárcsak a 
megyei könyvtárban, nálunk 
is megváltozott az olvasók 
igénye. A többség leginkább 
az ismeretterjesztő könyveket 
keresi. Azok közül is fő kent 
azokat, amelyekre a rádió, 
vagy a televízió hívta fel a 
figyelmét. Sokan a számukra 
érdekesnek mutatkozó téma
körökben akarnak bővebbet 
tudni, ezért kérnek könyve
ket. Mások a szaikrnájUJkihoz 
segítséget adó műveket kere
siik. Vannak, akik azért jön
nek, hogy a bel- vagy külföl
di kirándulásokhoz, üdülé
seiklhez, turistautalkhoz kérje
nek tájékoztatást: útleíráso
kat, tudományos értekezése
ket, elemzéseket, műemlékle
írásokat, szótárakat, térképe
peket. Mindebből kitűnik, 
hogy a dolgozók egy része már 
a szomszéd városba sem megy 
el készületlenü, L Mielőtt el
indul, tudni alkarja, hogy a 
megnövekedett, ám mégis rö
vid szabad idejében mit néz
het meg, azaz, mit érdemes 
megnéznie. 

Megbecsülés 

- kölcsönösen 

Emlékezetes, hogy az ötve
nes évek végén, a hatvanas 
évek elején a Szovjetunió két 
ízben is jelentősen, összesen 
mintegy 3,3 millió fővel csök
kentette fegyveres erőinek lét
számát. A törvényerőre emel
kedett kormányrendelet értel
mében a minisztériumok és a 
különböző intézmények kötele
sek voltak a hivatásosok szá
mára szakképzettségük és 
m unkJa viszonyuk figyelem be
vételével egy hónapon belül ál
lást biztosítani. A munkahe
lyükre utazás költségét megté
rítették, s egyszeri, vissza nem 
fizetendő lakásépítési támoga
tásban, háztartási és lakásfel
szerelési kölcsönben részesül
tek. 

Saját haderőcsökkentési ta
pasztalatait a Szovjetunió az 
ENSZ részére kidolgozott le
szerelési javaslataiba is beépí
tette. A világszervezetnek át
nyújtott „A leszerelés gazdasá
gi és társadalmi következmé
nyei. A leszerelés következté
ben felszabadult tartalékok bé
kés célú átállítása. A Szovjet
unió válasza" C· dokumentum
ban megállapították, hogy a 
haderőcsökkentés eredménye
ként megtakarított eszközöket 
a Szovjetunióban a különböző 
iparágakban a mezőgazdasági 
termelésre, a közlekedésre, ke
reskedelemre, tudományra, 
kulturális célokra, az egész
ségügy fejlesztésére fordítot
ták. A lakásépítés teljesítmé
nye kétszeresére emelkedett, 
több millió hektár területű 
szűzföldet hódítottak meg, a 

bérek csökkentésének elkerü

Vannak-e letéti könyv- lésével korlátozták a napi 
munkaidőt. A honvédelem tárak? egyéb készleteit (épületeket, - Évek óta négy működik: közlekedési eszközöket, nyersa rendező pályaudvaron, a anyag- és üzemanyag-tartaléGYSEV győri állomásán, az kokat stb.) polgári vállalatok ikrényi, valamint az öttevé- és intézmények vették birtoknyi vasútállomáson. rravaly ba. 

----------------------------------------- �ónk. 

úgy terveztük, hogy még ket A szovjet szakszervezetek letéti könyvtárat létesítünk. szerepe a leszerelésben nem Egyet a vontatásnál, egyet pe- csupán az illetékes állami szerdig a vasútat építő katonák vekkel együttesen végzett terészére. IAz első hely hiányá- vékenységre, a megfelelő terban, a második idő hiányá- vek kidolgozására korlátozóban maradt el. Ha már leté- dik. A szakszervezetek biztositi könyvtárakról beszélünk, el tékot nyújtanak azoknak a dolkell mondjam, hogy a gozóknak, akiket a haditerme
GYSEV igazgatóságtól - ép- lésből a népgazdaság polgári 
pen a letéti könyvtárak mű- területeire irányították át. A 
ködtetéséért - minden esz- társadalmi-gazdasági tervező
tendőben kapunk egy napra munkát, a termelőerő fluktuá
egy autóbuszt, hogy azzal té- cióját, az új munkahelyek lé
ritésmentesen 1kirándulni vi- tesítését s a munkaelhelyezé
he�ük a könyvtárak alctivis- seket illetően a szovjet szak
táit, a jól dolgozó szocialista szervezetek jogai évről évre 
brigádokat. bővülnek. Ez arra is reményt 

A 
Vasutasok 

Szakszerveze
ének 33. kép-

zőművészeti kiállítá
sán a Dunakeszi Jár
műjavító Üzem két 
fiatal amatőr képző
művésze is bemutat
kozott legújabb alko
tásaival. Péter Nán
dor az anya és gyer
mek bensőséges kap
csolatát formázta 
meg. Czinege István 
pedig három szobor
ral vett részt a kiál
lításon. Zámenhofról, 
az eszperantó nyelv 
„atyjáról" készített 
portréjáért a aegjobb 
emberi ábrázolásért 
járó díjat nyerte el. 

Czinege István 

Szobrász és szobrai 
ház utcában lévő 
V'élSutas Képzőmű
vészeti Szakkör kö
zött. A lelkes, alkotó
kedvvel teli képző
művésszel, aki „civil
ben" műszaki eUen
őr, a munkahelyén 
beszélgettem. 

gyobb energiával ta
nultam és dolgoztam. 
Sokat köszönhetek 
mestereimnek áS. 

bemutatott életnagy
ságú Tor�znő és a 
Sz,ereilák ds hason.ló 
alapanyagból lettek 
megmintázva. Kőből 
készítettem az étkez
déll'k előtti parkban 
elhelyezett, munkást 
ábrázoló szobrot, és 
az óvodánknak aján
dékozott alkotáso
mat, a kancsót tartó 
gyermeket. 

- Melyik a leg
kedvesebb szobra? 

- Mindegyik ked
ves, hiszen vala
mennyivel „megküz
döttem", és mind a 
szívemhez nőtt. De 
talán a legkedvesebb 
a művelődési központ 
névadójáról, József 
Attiláról készített 

Betekintés 

a brigádnaplóba 

- Hogyan segíti a könyv
tár a szocialista brigádokat? 

- Különféle ajánlásokkal. 
Sok brigáddal van jó kapcso
latunlk. Ők rendszeresen el
hozzák a brigádnaplójukat, és 
azokat megtekintve látjuk: 
mit vállaltak, mire ,készülnek 
- akár a szakmájukban, akár 
a kultúra valamelyik terüle
tének megismerésében. Ezek 
megvalósításához ajánlunk 
irodalmat. 

Mindig igen nagy orom a 
könyvtáros számára, ha a bri
gádtagok beszámolnak arról: 
sikeres volt az ajánlás, jól 
sikerült a vizsga, a városnéző 
séta. a brigádvetélkedő, a ki
rándulás, más városok törté
nelmi nevezetességeinek fel
fedezése, vagy más értékes 
terv, program. 

több mint egy évtize
de a munka után 
szinte mindennap 
ingázik Dunakeszi és 
a budapesti Népszín-

\ 

Nagyon sokat 
kellett tanulnom ad
dig, amíg az első szo
bor elkészülhetett -
mondja. - Kezdet
ben kudarcok is ér
tek. Solmt küszköd
tem az anyaggal és 
önmagammal egy
aránt. Később egyre 
több tervem sikerült, 
és az ismerősök, 
munkatársak is biz
tattak. Még na-

- Az amatőr moz
galom sokféle lehető
séget kínál az érdek
lődőknek. En az em
beri kapcsolatokJat, a 
sportolót, a munkást 
formázom leggyak
rabban. Ahhoz, hogy 
elképzeléseimet meg
valósíthassam, az 
üzem vezetői is segít
ségemre vannak. 
Fémmel és kővel dol
gozom. Az üremben 
található olyan hulla
dékanyag, amit fel
haszná1hatok szob
raim elkészítéséhez. 
A mostani kiállításon 

portrém, amely a kul
túrház előtti közté
ren látható. 

Veiési Imre 
A szocialista brigádok évek 

óta szeretilk, igénylik az ir6-
olvas6 találkozókat. Az el

___________________________________ __, múlt hónapokban egy alka-

Búcsúzóul körbejárom a ad, hogy a Szovjetunióban a 
rendbe rakott, értékes olvas- leszerelés sokoldalú problémá
mányokat: a tudományos, a it a dolgozók szükségleteinek 
műszaki, a szépirodalmi, a messzemenő figyelembevételé
történelmi, a szórakoztató té- vel, az össztársadalmi és sze
májú könyveket. Az egyik sa- mélyes érdekek megfelelő ösz
rokban a dolgozók gyerme- szehangolásával oldják meg. 
keinek ajánlott kedves, sze- De a leszereléshez az álla
retetre méltó történeteket tar- mok közötti bizalomra, a fe
talmazó kötetek kiállítása hív- szültség enyhítésére, az együtt
ja fel magára a figyelmet. A működés fejlesztésére van 
másik sarokban pedig a szak- szükség. Ezért biztosítják a 
szervezeti kiadványok készte- szakszervezetek teljes támoga
tik megállásra a látogatót. tásukról az enyhülési politikát, 
TRbbek között az Állampol,:,á- és ezért fokozzák a tartós bé
ri alapismeretek, a Jogse- ke megteremtésére és a népek 
aély- és jogi tanácsadás, Az közötti békés együttműködésre 
iizemi demokrácia és az em- tett erőfeszítéseiket. 
heri ka1'lcsolatok, Marosán 
Gvör,:,y: Bizalmi cími1 könv
ve és más értékes táiéko?t::i
t.g<;t adó művek, mint a lea
újabb szerzemények. 

Sindulár Anna 

Alekszandr Jefremov, 
a történelemtudományok 

doktora, 
a szakszervezeti főiskola 

professzora 
(APN) 



8 MAGYAR VASUTAS 

MUNKAHELYI OLIMPIA 

Kispályás labdarúgódöntő Balatonkenesén 
Színvonalas mérkőzések, sportszeríí küzdelem 

A vasutas munkahelyi olim
piai mozgalom legnépszerűbb 
sportágával, a kispályás lab
darúgásnak a küzdelmei feje
ződtek be az elmúlt hét végén 
Balatonkenesén. Közel hat
száz csapat kezdte mei a ver
sengést még 1982 őszen, hogy 
az arra legrátermettebbek szű
kebb pátriájukat is képviselve, 
a 13 középirányító szervezet 
színeiben versenyezve eldönt
sék a legjobb labdarúgócsapat 
cím sorsát. 

bathelyi TSzB csapatával, az 
5. helyért a pécsi TSzB csapa
ta a szegedi TSzB csapatával 
került szembe. A végig küz
delmes mérkőzéseken végül is 
a miskolci, a központi hivata
lok és a pécsi csapatok bizo
nyultak jobbnak. 

A dobogós helyezésekért elő
ször a járműjavító üzemek szb 
csapata és a záhonyi TSzB 
csapata lépett pályára. A már 
pihenő csapatok lelkes buzdí
tása közepette kifejezetten jó 
mérkőzésen a záhonyi TSzB 
csapata megérdemelt, 4 :1 ará
nyú győzelmet aratott, és a 

torna harmadik legjobb csapa-

tékosa címet Adám Ferenc, a 

győztes csapat tagja, a legjobb 
kapus címet Budavári László, 
a szegedi TSzB csapatának 
tagja érdemelte ki. 

A verseny végeredménye: 1. 
Építési Főnökségek SzB, 2. 
debreceni TSzB, 3. záhonyi 
TSzB, 4. járműjavító üzemek 
SzB, 5. pécsi TSzB, 6. szegedi 
TSzB, 7. Központi Hivatalok 
és Intézmények SzB, 8. szom
bathelyi TSzB, 9. miskolci 
TSzB, 10· Egészségügyi Szolgá
lat SzB, 11. budapesti TSzB, 
12. Utasellátó VSzB. 

Székely György 

Adám Ferenc, a. gólkirály 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

A kulturális, agitációs, pro
paganda-, és sportosztály meg
hívására 12 csapat jelezte rész
vételi szándékát. (A GySEV 
Igazgatóság a helyi olimpiai 
napjuk egy időbe esése miatt 
lemondta szereplését.) 

ta címet érdemelte íki. ,-----------------------------

A megjelent csapatokat a 
versenybíróság két csoportba 
osztotta. A csoportokon belül 
körmérkőzéses formában ala
kult ki a sorrend, majd vasár
nap a, helyosztókra került sor. 

Az „A" csoport küzdelmei
ben, végig egyenletesen jó tel
jesítményt nyújtva, a MAV 
Építési Főnökségek csapata ve
retlenül végzett az első helyen, 
míg a „B" csoportban a záho
nyi TSzB és a debreceni TSzB 
csapatai között óriási küzde
lem alakult ki a döntőbe jutá
sért. A váratlan keresztbeve
rések és némi szerencse se
gédletével végül is a debrece
niek minimális gólkülönbség
gel kerültek a döntőben való 
részvételt biztosító első hely 
birtokába. 

A végküzdelmek a 11. hely 
eldöntéséért vívott mérkőzés
sel kezdődtek, ahol is a buda
pesti TSzB csapata váratlan 
nagy különbségű győzelmet 
aratott az Utasellátó Vállalat 
SzB csapata fölött. A 9. he
lyért a vasút-egészségügyi 
szolgálat SzB csapata a mis
kolci TSzB csapatával, a 7. he
lyért a Központi Hivatalok és 
Intézmények csapata a szom-

A döntőben az Építési Fő
nökségek SzB-csapata a deb
receni TSzB csapatával vívott 
elkeseredett küzdelmet. Az 
egyenlő erők küzdelme a ren
des játékidőben döntetlenül 
(1 :1) végződött. A versenyki
írás értelmében ezután bünte
tőrúgásokra került sor. 

A nagy tét és a felelősség 
nyomasztólag hatott a bünte
tést rúgó játékosokra, mert az 
építésiek háromszor, a debre
ceniek négyszer hibáztak, s 
így minimális különbséggel az 
építési főnökségek SzB csapa
ta nyerte a tornát. 

A győztes csapat: Berkó At
tila, Pádár István, Gáva Gé
za, Sőlét Sándor, Adám Fe
renc, Kormos István, Sárközi 
Béla, Vrabecz Pál, Tóth József 
és Turi Attila, akik a gyön
gyösi MÁV Kitérőgyártó, Bp. 
MA V Géptelep és a Bp. MA V 
Gépjavító dolgozói. Az edző
jük Imre György és a csapat
vezető Romhányi Sándor a 
Bp. Hídépítési Főnökség dol
gozói. 

A versenybíróság által ki
adásra került különdíjakat 
nyerték: a torna legsportsze

·rűb b csapata címet a Vasút
egészségügyi Szolgálat csapata, 
a torna legeredményesebb já-

Egy kapu előtti jelenet a. debreceniek és a miskolciak mérkő
zésén 

Huszonöt éves érettségi találkozó 
Ünnepség a szegedi Bebrits Lajos Közlekedési 

és Híradástechnikai Szakközépiskolában 

Augusztus 27-én, a szegedi 
Bebrits I.Jajos Közlekedési és 
Híradástechnikai Szakközépis
kolában 25 éves érettségi ta
lálkozót rendeztek, amelyen 
az iskola egykori 150 hallga
tója vett részt. Megjelent a 
találkozón többek között Sze
mök Béla, a vasutas-szakszer
vezet titkára, dr. Lugosi Jó
zsef, a területi szakszervezeti 
bizottság titkára és Szabó G. 
László, a Csongrád megyei 
Tanács elnökhelyettese. 

Az ünnepség résztvevőit Sze
mők Béla trnkáT, Szabó Gyula, 
a szegedi igazgatóság keres
kedelmi és szállítási osztályá
nak vezetője, valamint Szabó 
G. László megyei elnökhelyet
tes, az iskola egykori tanára 
köszöntötte, maj<l Vas József 
iskoLaigazgat.ó számolt be az 
egykori vasútforgalmi techni
kUlffi, most szaklközépis'kola 
fejlődéséről, eredményeiről. 

Elmondotta többek között, 
hogy három évtizeddel ezelőtt 
induit itt meg a vasútforgalmi 
technikumi képzés négy osz
tályban. Az ötvenes évek kö
zepén a tanulók száma meg
háromszorozódott. Többségük 
vasutas szülők gyermeke volt. 
Az is'kola az évek során a vas
út egyik legnagyobb középfo
kú oktatási intéz;ményévé 
vált. A forgalmi-keres'kedelmi 

• 

tagozaton kívül vasútgépésze
ti, majd távközlési és biztosí
tóberendezési, valamint a 
posta távközléstechnikai tago
zata is megnyílt. 

Az a több mint ötezer érett
ségizett fiatal, aki a szegedi 
iskola falai között ismerkedett 
meg az egykori karos jelzők
kel, szemafordkkal, kézi állí
tású váltókkal, majd az auto
mata térközbiZitosítókkal, vil
lanymozdonyokkal, ma is szí
vesen emlékezik az ott töltött 
évekre. 

Többségük ma is becsület
tel szolgálja a vasutat, a vég
rehajtó szolgálatnál, vagy kö
zép- és felső szintű vezető
ként. A három évtizedes al
ma mater fa lai között tanult 
egykori diákok alkotják ma a 
vasút, s főként a szegedi vas
útigazgatóság vezetőinek, 
törzsgárdatagságának derék
hadát. Azt a réteget, amelyre 
a vasút a legnehezebb idők
ben is számíthatott. 

Az ünnepség résztvevői -
az egykori tanulók - osztály
főnöki órákon emlékeztek a 
diákévekre, majd meghallgat
ták a szegedi vasutasok Petőfi 
Sándor Művelődési Háza fú
vószenekarának hangverse
nyét. Utána közös vacsora, 
majd reggelig tartó bál zárta 
a programot. 

U SIC-rendezvények 
1983. szeptember 21-25. kö

zött az angliai Yorkban tan.ács
kozi'k az USIC második leg
magasabb vezető testülete. Az 

elnökség ülésén fontos doku
mentumok felülvizsgálatára és 
jóváhagyására kerül majd sor 
és meghatározzák a követke-

ző évi bajnokságok rendjét, 
idejét és helyét is. 

Különös jelentősége 1esz az 
érvényben lévő alapszabály 
módosítására, illetve k!iegészí
tésére készített javaslatnak, 
amelynek lényege, hogy egyes 
tagországok USIC tagságuk 
meghatározott időre szóló szü

---------------------------�------------- neteltetését 'kérhetik a kong-

KERESZTREJTVÉNY 
resszustól. Ezen időre tagsá
gukat nem vesztik el, viszont 
mentesülnek a kötelező tagsá
gi díj befizetése alól, adóssá
gai•k nem emelkednek. 

Vlzszintes: 1. A szállíttatók jobb 
kiszolgálását segitl. 13. Férfinév. 14. 
Menyasszony. 15. Lovasbemutató. 
l6. Szaglószerv. 17. Olasz folyó. 18. 
Afrtikai állam forditottja. 19. A 
Nemzetköz.! Munkaü!(yl SzeTVez.et 
angol rövidítése. 21. Vége'k nélkül 
hasad. 23. Ruhát tisztit. 24. Lu
dolf-féle szám. 25. Pincesrzag. 27. 
Borsod megyei kl:izség. 29. Igekö
tő. 30. Helység Veszprém megyé
ben. 32. Trójai királyfi görög mon-

dában. 33. Retúr szélei. 35. A Bal
kán-félsziget egy része. 36. Azonos 
magánhangzók. 37. Acsol. 39. Kap 
belőle. 40. Jugoszláv város. 41. 
Végtelen alsó. 42. Atmásol. 44. Nem 
szeret dolgozni. 46. Romlás köze
pe. 47. Tiltószó. 49. Régi ünnérték. 
50. lr szeparatista szervezet. 51. 
• • • tál, érveket felsorakoztat (la
t.ln). 54. Vegyi gyár. 57. Kérdőszó 
is lehet. 58. Személyes névmás. 60. 
Sir. 61. Tetejére. 63. Vissza: Lon-

don közepe. 64. Iskolák, diáknyel
ven. 67. A háború istene a mito
lógiában. 68. Jane ... , neves ame
ri'lroi szinésznő. 70. Háziszárnyas. 
71. . .. Ferenc (1801-1869) neves 
arcképfestő volt. 

Megtárgyalásra kerül még a 
nemzetközi szövetség pénzügyi 
helyzete és döntenek a legkö
zelebbi ülés helyszínéről is. 

Szeptember 25-től október 
2-ig Várnában kerül megren
dezésre az ötödi'k alkalommal Függőleges: 1. �telízesit6. 2· kiírt női kosárlabda-baJ·nok-Proletár. 3. Spanyol folyó. 4. Orosz 

fejedelem volt. 5. csontokat köt ság. Magyarország eddig vala
össze. 6. Gépkocsimárka. 7. Nőszi- mennyii találkozón részt vett rom. kardlilliom. 8· Skandináv pró- e's váltakozo' s·1kerrel szerepelt. zai elbeszélés. 9. Német személyes 
névmás. 10. Vízi állat. 11. Holland A magyar vasutasokat ez
város. 12. Vissza: tiszta, nem tréfli. úttal is a Pécsi USK lányaira 19. Gazdaságos szállitás egyik alap-
ja, 20. Boráról híres község. 22. épülő válogatott képviseli. Az 
szomszéd egy rajz.filmben. 25. Szé- esélyekről elmondhatjuk, kesegyház. 26. Kisorosz nép a Kár-
pátokban. 27. Röges-z.me, hóbort. hogy az elsőség kérdése me-
28. Allókép. 31. Kikötőváros a,---- gint a szovjet, a román és 
közi-tenger partján. 32. Ezek al- bolgár lányok között dől majd lrotjáJc a vonaJat. 34. Kaszáló. 36. 
Nem ül. 38. Híres amerikai fegy- el, közéjük beékelődni, vagy 
intézet. 41. csomózott csipke, név- közvetlen mögöttük \'égezni 
elővel. 43 .•. . ma, ízületi betegség. nagy s;'ker lenne sza' munkra. 45. Sajátkezüleg. 46. Országos Ren- • 
dező Iroda. 48. Azonos betük. 50. 
Becézett férfinév. 52. Villamos for-
górész. 53. Fagylalt, németül. 55. 
Heves megyei község. 56. . .. zo1, 
gyógy52erfelhő. 59. Egyesület. 63. 
Kevert dac. 65. Duna menti város. a 
66. óra, perc, nap. 67. Kérdőszó. 

MAGYAR VASUTA:!!I 

Vaautasok Szakszervezeténell 
lapja 

69. Rangjelző. 71. Téli sport. 

Beküldendő: vízszintes l. és füg
gőleges 19. 

Beküldési határidő: 1983. szep
tember. A megfejtéseket kérjük 
szerkesztőségünk elmére küldeni! 

Az el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A beilleszkedés előse
gitése. A pályakezdők patronálása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
16, számában megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Kassai Bertalanné, Nyir�yháza, 
Szarvas u. 72. I 2.: Tóth Mihály, 
Békéscsaba, MÁV-állomás: Szabó 
József, Miskolc, Báthori István u. 
38. Bosznal Péter, Dombóvár, Gye
nis u. 19. Kokes Rózsa. Báránd. 
Nagy Lajos u. 31. 

.. 

Szerkeutl a szerkesztő bizottda 
P'elelős szerkesztő: Visl Ferenc 

szerkesztőség: 
1088 Budapest VI., Benczúr u 41. 

Telefon, városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszt!: 
a Népszava Lap- és Könyvklado 

1553 Bp. xm., Váci út 73. 
Telefon: 497-950 

Postafiók: 43 Budapest 
Felelős kiadó: 

dr. Jandek Géza Igazgató 
Előfizetési díj egy évre: 34 forint 
11:gyszámlaszám: MNB 215 - 11 850 

83-4028. Szikra Lapnyomda. 
Budapest 

Felelős vezető: 
Caöndes Zoltán vezérigaz11ato 

1983, SZEPTEMBER 5. 

,,Nyugdíjazás"' 

az Úttörővasúton 
A Széchenyi-hegyi úttörővasút állomásai parádés dísz

ben fogadták a vonatokat augusztus 26-án. Ekkor került 
iOr ugyanis a nyolcadikos pajtások ünnepélyes „nyugdí-
jaztatására", illetve búcsúztatására. 

Az úttörővasút üzemfőnöksége 14 óra 50 perckor a Sze
chenyi-hegyi végállomásról különv_onato�. i1;1dított, �me
lyen az elköszönő pajtások, valamint szule1k,. ho�zat:=1r
tozóik foglaltak helyet. útközben a gyermekmtezmeny 
fúvószenekara szórakoztatta a résztvevőket, majd Hű
vösvölgy állomáson Sásdi Zoltán üzemfőnök ünnepélyes 
külsőségek között köszönte meg a leszerelők eddigi szol
gálatát. 

Azért persze nem mind a 165 elmenő pajtásnak feje
ződött be most a vasúti pályafutása. Közülük tizenöten 
a Mechwart András Ipari Szakközépiskolában vasútfor
galmi, -gépészeti és biztosítóberendezési szakon folytat
ják szeptembertől tanulmányaikat. 

S. R, 

- f:rtekezlet. A debreceni 
területi szakszervezeti bizott
ság augusztus 26-án értékel.te 
a nyugdíjasbizottság és cso
portok első félévben végzett 
munkáját. Az értekez.leten 
részt vettek a nyugdíjas cso
portok elnökei és a főbizalmi
miak. Az elmúlt félévben vég_ 
zett munkáról Hanyicska Jó
zsef, a tszb nyugdíjas bizott
ságának elnöke számolt be. 
majd táiékozta tó hangzott el 
a társadalombiztosítási szol
gáltatások változásairól. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
dombóvári igazgatóság osz
tószertár-főnökségén aug. 12-
én ünnepséget rendeztek há
rom nyugdíjba vonuló vasutas 
tiszteletére. Szabadkai József 
szertárfőnök méltatta több év
tizedes munkásságukat, majd 
átadták részükre a szakszer
vezeti bizottság ajándékait. 

- Munkavédelmi kiállítás. 
A közelmúltban a székesfehér
vári körzeti üzemfőnökség el
ső emeleti tanácstermében 
munkavédelemi kiállítás nyílt, 

- Kirándulás. A hatvan- amelynek anyagát a budapes
salgótarjáni pft főnökség ti igazgatóság bocsátotta a 
szakszervezeti bizottsága a kö- főnökség rendelkezésére. A ki
zelmúltban kirándulást szer- állítást - amelyen fényképe
vezett Egerbe. A dolgozók, a ken, tablókon mutatták be a 
családtagjaikkal együtt megis- figyelmetlenség és egyéb okok 
merkedtek a város nevezetes- miatt bekövetkezett balesete
ségeivel és ellátogattak a ket - Rácz Alpár üzemfőnök 
strandra is. nyitotta meg. A kiállítást több 

- Brigádok segítsége. A mint ezren tekintették meg. 
ferencvároS'i körzeti üzemfő
nökség szocialista brigádjai, a 
kommunista műszakokért já
ró 67 ezer forintot - a szak
szervezeti bizottsággal egyet
értésben - az arra rászoruló 
idős nyugdíjasoknak ajánlot
ták fel. 

- Városszépítés. A tapolcai 
körzeti üzemfőnökség Teleki 
Blanka szocialista brigádja a 
város szépítéséért, a közterü
letek csinosításáért összesen 
száz óra társadalmi munkát 
végzett. A munkálatokban 
élen járt Dénesi Györgyné 
Korcsog Mária és Berta Imre. 

- Elismerő oklevél. Társa
dalmi hozzájárulással vérellá
tó állomás épül Miskolcon. Az 
SZMT felhívására több vas
utas-rl:ollektíva is támogatta, 
segítette a terv megvalósítá
sát. A közelmúltban az SZMT, 
a Vöröskereszt és a Hazafias 
Népfront helyi szervezetei el
ismerésüket fejezték ki, és ok
levelet adományoztak az élen
járó szakszervezeti bizottsá
goknalk. 

- Taggyűlés. A salgótarjáni 
vasutasok önálló nyugdíjas
csoportja augusztus 18-án tag
gyűlést rendezett, amelyen 
Fazekas József, a csoport el
nöke számolt be a végzett 
munkáról és a legfontosabb 
feladatokról. 

- Baráti találkozó. A besz
tercebányai vasutasok har
minctagú csoportja Salgótar
jánba látogatott a magyar 
kollégák meghívására. Onnan 
autóbusszal Mezőkövesdre 
utaztalk. Az egynapos ven
déglátást szeptemberben vi
szonozzák majd a beszterce
bányai vasutasok. 

- Üzemlátogatás. A sátor
aljaújhelyi pft főnökség II. 
Rákóczi Ferenc szocialista bri
gádja üzemlátogatáson vett 
részt a Sütőipari Vállalat 
helyi üzemében. Megtekintet
ték a korszereűn felszerelt 
üzemet és találkoztak az üzem 
brigádjaival. 

- Segély, öregeknek. A 
szolnoki körzeti üzemfőnökség 
szocialista brigádjai az elmúlt 
évben rendezett kommunista 
műszakokért 252 660 forintot 
kaptak. Ezt az összeget a 
nyugdíjas csoportnak ajánlot
ták fel, azzal a céllal, hogy a 
legjobban rászorulók között 
os.5Zák el. A csoport vezetős.é
ge 159 nyugdíjas részére 
130 200 forintot adott. A meg
maradt pénzt pedig több 
mint 120 ezer forintot - kul
turális rendezvényekre. kirán
dulásokra és lemezjátszó vá
sárlására fordították. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV-bérlakásom - amely nagy 
méretű, hál'om szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba, 
pincéből ál1, és egy zárt vetemé
nyes kert tartozik hozzá -. Bu
dapesthez közelebb, bármely fő
vonalon vagy Budapesten levő 
másfél, vagy kétszobás la:kásra, 
MA V-dolgozóval. Cím: Györgyi 
Lajosné, Acs 2941, vasútállomás, 
felvételi épület. 

Elcserélném egy szoba, k onyha, 
előszoba, fürdőszoba, W. c.-s, ker
tes, szolgálati 'lakásomat MÁV-dol
gozóval, tanácsi főbérleti lakásra 
vagy telekre, melyen lakható fa
ház vagy épület áll és közműve
sített. �rdeklődni személyesen 
vagy levélben: Kisvárdai Tibor, 
Budapest, XI. 'ker., Albe�va. 
MA V-ház 189/a. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő kétszobás és 96 négy
zetméteres komfortos MAV-bérua
kásomat 1-2 szobás, komfortos ta
nácsi vagy öröklakásra. Az Etele 
térnél kétszobás, 51 négyzetméte
res, félkomfortos, kertes, személyi 
tulajdonú, száraz szuterént is ad
hatok. Cím: Budapest VITI., Ke
repesi u. 5. sz .. v. épület, :fszt. 4. 

Elcserélném Budapest. zöldöve
zeti, 57 négyzetméteres, I. emeleti, 
gázfütéses. kétszobás MÁV-bérla
kásomat hasonló tanácslra - XIV. 
kerület előnyben - MA V-dolgozó
val. :E:rde'klődni lehet a 834-828-as 
telefonszámon, 18-19 óra között. 

Elcserélném Tapolca, Dimltrov 
tér 11. vm. em. B. 30 alatti 57 
négyzetméteres, 12 négyzetméter 
erkély, plusz egy nagyméretű te
rasz, ötéves, összkomforto.s, délJI 
fekvésü, telefonos, OTP-öröklaká
somat hasonló adottságú, budapes
ti lakásra. Tanácsi Is lehet. �r
deklőclni napközben üzemi telefo· 
non, a 07-42-17-es számon vagy 
városi távhívással, 18 &ra után a 
06-87-11/'l41-es telefonszámon. 

EJcserélnlém Orbottyánban levő 
62 négyzetméteres, nagy kertes há
zunkat budapesti MA V-bérlakásra, 
megegyezés szerint. Megtekinthe
tő bármikor. Cím: Süle Ferenc, 
Orbottyán, József Attila u. 50. 

Elcserélném MA V-telepl, két szo
ba, komfortos. 58 négyzetméteres 
lakásomat, amihez kert 1s tarto
zik, klisebb lakásra. �rde'klődnl 
17-20 óra között a 894-985-ös tele· 
fonszámon. 

Elcserélném Budapest, XV. ker, 
Rákoo úti egy plusz két félszobás, 
világos konyhás, 67 négyzetméter 
alapterületü, plusz nagy erkélyes, 
X. emeleti MA V-bérlakásomat, kb. 
55 négyzetméteres lakásra. �rdek
lődni a 143-510-es telefooszámon. 

Elcserélném Győr, Kun Béla la
kótelepen levő két plusz félszobás, 
telefonos, szövetkezeti lakásomat 
buqapesti hasoolóra. vagy MAV
bérlakásra, OTP-kiegyenlitéssel . 
Cfrn: özv. Filakovszdcy Andrásné, 
GyÖ<I', Kun Béla :Lakótelep. Rákos 
F. u. 21., IV. 10. 9024. Telefon: 11• 
062 
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A vasút augusztusi teliesítménye: Villamos vontatással 

A TARTALOMBÓL 

Jubileumi találkozó 
(2. oldal) 

A SZOT elnökségének ... 
állás/ oglalása 

(3. oldal) 

Tűzvédelmi ellenőrzésen 
(5. oldal) 

Önkéntes határőrök 
(6. oldal) 

10 ,ni/lió 7 ezer tonna áru 

és 19 ,ni/lió 759 ezer utas 

A Déli pályaudvarról Dunaújvárosig 

Lelassult az elegymozgás - Sok volt 

a vonatfeloszlatás és a gépre várás 

Augusztusbtan a vasút 10 
millió 7 ezer tonna árut szál
lított. Ez a bázishoz viszonyít
va 94,2, a tervhez képest 97,6 
százalékos teljesítésnek felel 
meg. A lemaradás abszolút ér
téke, melyet a kocsiigényes 
áruforgalom igen nagymérvű 
csökkenése idézett elő, 616 
ezer, illetve 245 ezer tonna. 

tusinál viszont kedvezőbben 
alakult. A belépett széles 
nyomtávú rakott teherkocsik 
mennyisége 8,2, az azokban 
érkezett áruk mennyisége 4,4 
százalékkal volt több a bázis
időszak mennyiségénél. Az át-, 
illetve kirakás az érkezés üte
mével arányos volt. 

Jelentősen - mintegy 11,1 
százalékkal - növekedett a 
szovjet viasutakra kilépett ra
kott teherkocsik, illetve áruk 
mennyisége. A kilépés folya
matosabbá válását tükrözi, 
hogy a hónap végén a kilépés
re váró normál nyomtávú, ra
kott teherkocsik mennyisége 
9,8, az előző havihoz képest 
pedig 8,5 százalékkal csökkent. 

is kedvezőtlen volt. Értéke a 
hónap folyiamán 6,6 százalé
kos csökkenést mutatott. A 
devizabevételt jelentő MAV

kocsi.k külföldi tartózkodási 
ideje viszont 37,8 százalékkal 
javult. 

A várakozás alatt maradt a 
korszerű tehervonati mozdo
nyok napi haszonkilométer
teljesítménye. A villamos
mozdonyoknál a bázishoz vi
szonyítva 96,8, a tervhez ké
pest 97,9 százalékos, a nagy 
teljesítményű dízelmozdo
nyoknál 100,9, illetve 99,1 szá
zalékos, míg a kis teljesítmé
nyű dízelmozdonyok esetében 
95,3 és 99,7 százalékos volt a 
teljesítés. 

Augusztusban becsült 

A csökkent kocsiigényes for
�om mellett kiemelkedően 
magas volt a nem kocsiigé
nyes (import, tranzit) forgalom. 
Az importban érkezett áruk 
mennyisége a tervezettnél 12,2, 
a tavalyinál 0,9 százalékkal 
volt magasabb. A tranzit áru
s.zállításokban a tervhez ké
pest 107,6, a bázishoz viszo
nyítva azonban csak 95,4 szá
zalékos teljesítés volt tapasz
talható. Az áruszállítási tel
jes1tményt kifejező árutonna
kilométer a bázishoz viszo
nyítva 103,6, a tervhez ,képest 
várhatóan 98,9 százalékosan 
alakul. 

A vasúti áruszállítás minő
ségét jellemző adatok a mér
sékeltebb forgalom ellenére 
kedvezőtlenül alakultak. Erő
sen lelassuit az elegymozgás, 
amelynek következtében a ko
csifordulóidő 4,94 napra növe
kedett. Ez 5,3 százalékklal ma
gasabb a tavaly augusztusi ér
téknél. Emiatt a vasút keve
sebb kocsit tudott a rakodá
sokhoz. fel'használni. A rako
dás.okhoz időre ki nem állí
tott vasúti kocsik mennyisége 
há�omszorosa volt a bázisidő
szakénak. Az elegymozgás 
lassulását bizonyítja a voniat
felo.sztásdk számánalk 58,7, a 
gépre várás e5-eteinek a 42,8 
szszalékos emelkedése. A te
herkocsik térbeli kihas1JI1álása 

adatok szerint - a vasút 19 
millió 759 ezer utast szállított, 
ami a bázishoz viszonyítva 
89,4 százalékos, a tervhez ké
pest 94,6 százalékos teljesítést 
jelent. Az utaskilométerben 
kifejezett személyszállítási 
teljesítmény várhat&.n 82,8, 
illetve 98, 7 százalékos lesz. 

Urbán Sándor vezérigazgató-helyettes átvágja a nemzetiszínű szalagot 
(Rozsnyai Zoltán felvétele) 

A kocsiigényes áruszállítá
sokon belül szénből 8,1, kőből 
22,3, kavics-homokból 31,3, 
mészből 4,8, cementgyártmá
nyokból 5, tűzifából 16,9 szá
zalékkal kevesebbet, míg mű
trágyából 4,1 számlékkal, ce
mentből pedig 6,6 százalékkal 
többet szállított a vasút, mint 
az elmúlt év augusztusában. 

A záhonyi átrakótérség áru
forgalma az előző havival azo
nos szinten, a tavaly augusz-

)legkezdődött a enkorrépakam.pány 

Sarl.adra indult 

a§ első s�állítnaány 

A gyárak az év végéig befejezik 
a feldolgozást 

A szegedi igazgatóság dol
gozóinak az év utolsó négy 
hónapjában 4,3 miltlió tonna 
árut kell elszállítani. Legna
gyobb feladatot ezúttal is a 
cukorrépa gyárakba Íuvaro
zása jelenti. A zavartalan 
szállítás érdekében az igazga
tóság és az érintett cukorgyá
rak vezetői a kampány kez
dete előtt egyeztették felada
taikat és meghatározták a 
konkrét ternnivalókat. Többek 
között döntöttek a.rról is,, hon
nan, milyen vonatokkal to
vábbítják e fontos mezőgaz
dasági terményt. 

A cukorgyárak tájékoztatá
sa szerint idén kevesebb répa 
termett. Ennek oka egyrészt 
a vetésterület csökkenése, 
másrészt a rendkívül kedve
zőtlen, aszályos időjárás. 
Emiatt a Dél-Alföldön a kam
pány rövidebb lesz, várhatóan 
csak az év végéig tart. Az elő
zetes felmérések alapján az 
igazgatóság területéről közel 
egymillió tonna répát kel"l el
fuvarozni, ami 300 ezer ton
nával kevesebb a tavalyinál! 
A répát 38 állomáson rakják 
be és öt cukorgyárba - Me

zőhegyesre, Sarkadra, Szol

nokra, Hatvanba és Kabára -
továbbítják. A répa mintegy 
42 százalékát az igazgatóság 
területén lévő két gyárban: 

Mezőhegyesen és Sarkadon 
dO'lgozzák fel. Szó van arról 
is, hogy a Mezőhegyes körze

téből októberben répát 1ra
nyítanak át az északi gyárak
ba, így Szerencsre és Hlat
vanba. 

Az igazgatóság úgy tervezi, 
hogy az elszállítandó cukor
répa közel 70 százalékát irány
és fordavonatokkail továbbít

ják. A répa befuvarozása mel
lett gondoskodnak a gyárak
ból kikerülő cukor, melasz és 
répaszelet folyamatos szállítá
sáról is. Hasonlóan gondos
kodnak a feldolgozáshoz nél
külözhetetlen adlaléki anyagok, 
így a mészkő és a koksz to
vábbításáról is. 

Az idei szezon első répavo
natait szeptember 8-án rak
ták meg és indították Sarkad
ra. Az első napon Lökösháza, 
Murony és Mezőberény állo
másokról 1700 tonnia répát 
szállítotlla.k el. Másnap, 9-én 
beindult a mezőhegyesi gyár 
is. Ide Orosházáról és Földe
ákról érkezett répavonat. 

Egyébként a mezőhegyesi 
gyár a feldolgozandó répa 60 
százalékát vasúton fuvaroztiat
ja be. 

G. J. 

A személyszállítás minősége 
a menetrendszerúséget 

alapul véve - javult. A me
netrend szerint közlekedett 
személyszállító vonatok száma 
0,2 százalékkal nőtt. Az egy 
késetten közlekedett személy
vonatra eső fajlagos késési idő 
1,8 perccel - 6,3 százalékkal 
- csökkent. 

HAR�IINCÉVES 

Dunaújváros vasútállomása 
szeptember 5-én ünnepi díszbe 
öltözött. Ezen a napon adták 
át a villamosított vasútvonalat, 
amellyel az építők négy hó
nappal a határidő előtt ké
szültek el. Ebből az alkalomból 
különvonatot indítottak a Dé
li pályaudvarról, amelyen he
lyet foglalt Urbán Sándor, a 
MAV vezérigazgató-helyette
se, Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára, Tongo

ri Imre, a budapesti vasútigaz
gatólSág vezetője, Oroszváry 

a Villamos Fenntartási Főnökség 

Harminc évvel ezelőtt ahakulit a MÁV Villamos Fenntartási 
Főnökség, Ebből az alkia.lomból szeptember 2-án ünnepséget 
rendeztek a főnökség kultúrtermében, amelyre meghívták a 
nyugdíjasokat is. 

Nagy József, a főnökség vezetője ünnepi beszédében is
mertette a főnökség három évtizedes fejlődését, beszélt a vas
útvillamosítás háskoráról. A főnökség fő profilja speciális 
villamo.sberendezések létesítése és fenntartása. Az ünnepségen 
jutalmakat és emléklapokat adtak át a kiemelkedő munkát 
végző dolgozóknak. 

Szoviet fiatalok Szegeden 

Magyar és szovjet fiatalok baráti talé\lkozójára került sor 
szeptember 2-án Szegeden, a vasutas-munkásszálló kultúrter
mében. Borbély József, a szegedi vasútüzem KISZ-bizottságá
nak titkára tájékoztatta a negyvenhárom fős Komszomol-kül
döttséget az igazgatóság munkájáról, a vasutas fiatalok szer
vezeti életéről. Ezután Szeged állomás munkájával ismerked
tek. Este baráti vacsorán vettek részt, ahol a magyar és szov
jet fiatalok ismerkedtek egymás életével, munkájával. Ezt 
követően a Tiszán zenés hajókiránduláson vettek részt. 

László, a GySEV vezérigaz
gatója.' 
· Az ünnepséget Fényes Jó
zsef, a pécs,i vasútigazgatóság 
vezetője nyitotta meg. Köszön
tötte a megjelenteket, köztük 
Takács Imrét, az MSZMP Fe
jér megyei Bizottságának első 
titkárát, Sós Imrét, a dunaúj
városi tanács elnökhelyettesét. 
Ezután dr. Tóth G11örgy, a 
MA V Beruházási Iroda igaz
gatója tett 1j,elentést Urbán 
Sándor MA V vezérig,azgató
helyettesnek, aiki beszédében 
töbWk !között a lkovetkewket 
mondta: 

- A MA V vonal villamosítá
si programja igen fontos állo
máshoz érkezett. A fővárost 
hazánk első szocialista városá
val a mai naptól villamosított 
vasút köti össze. Ezzel nem 
csupán gyorsabbá, környezet
kímélőbbé válik az utazás, az 
áruszállítás, de a vontatási 
költségek is lényegesen csök
kennek. 

A villamosításban közremű
ködő főnökségek és magyar 
vállalatok, valami1nt a cseh
szlovák Elekriizác Zeleznic dol
gozóinak jól szervezett, oda
adó munkája nélkül még alig
ha tartanánk itt. 

Érdemes ezek után néhány 
szót ejteni az elvégzett rész
feladatokról is. A villamosí
tott pályán 2400 oszlopot állí
tottak fel, 11 500 köbméter föl-

det termeltek ki, csaknem eny
nyi súlyú betont dolgoztak be, 
232 kUométer felsővezetéki 
hosszláncot és 25 kilométer 
tápvezetéket szereltek fel. Fel
újították az állomási térvilá
gítási berendezéseket. A bizto
sítóberendezési, illetve a hír
közlési hálózat korszerűsítésé
hez összesen 108 kilométer ká
belt használtak fel. Ehhez 30 
ezer méter kábelártlrnt ástaJk 
ki, s az ebből kitermelt föld 
térfogata elérte a 22 ezer köb
métert. Továbbá 9,5 kilomé
ter hosszúságban kellett kábel
védő csatornát építeni, amely
hez 600 tonna betont dolgoz
tak be. A vonal energiaellátá
sához egy 120/20 kilovolt fe
szültségű transzformátorállo
mást építettek fel. 

Végezetül a vezérigazgató
helyettes megköszönte a mun
kálatolkban részt vevő főnők
ségek, vállalatok tevékenysé
gét, majd Tongorii Imre vasút
igazgatóval hét dolgozónak ki
tüntetést nyújtottak át. Ez
után átvágták az első vágá
nyon kifeszített nemzetiszínű 
szalagot. 

Ezzel hivatalosan is 1650 ki
lométerre nőtt hazánkban a 
villamosított vasútvonalak 
hossza, amelynek építését a 
pécsi fővonalon tovább foly
tatják, s az idén terv szerint 
Sárbogárdig érnek el vele. 

(séra) 

Felújították Tiszakécske állomást 
Auguszt1.11S 20-a tiszteletére átadtálk Tiszakécske állomás 

felújított felvételi épületét. Az eseményen részt vett S. He
gedűs László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tit
kára, valamint a megye és a község több vezetője. Az impo
záns épületben korszerű szolgálati lakás is helyet kapott. Az 
avatóünnepségen Misk6 István tanácselnök mondott beszédet. 

Konténerrakodó épül Szombathelyen 
Az árufogadás zsúfoltságá

nak megszüntetése érdekében 
konténerrakodó épül Szombat
helyen. A régi rumi vasútvo
nal elágazásában a 14 OOO négy
zetméteres alapterületű léte
sítmény földmunkáit már meg
kezdte a Győrü Közúti Építő 
Vállalat. 

Az 1985-re elkészülő beru
házáshoz négy vágányt építe-

nek ki. Egy új 40 tonnás daru 
segítségével ezen a telepen az 
eddigi 38 ezer tonnás szom
bathelyi konténerforgalommal 
szemben 100 ezer tonna meg
mozgatására lesz lehetőség. 

A leendő pályaudvar 12 dol
gozója részére 4 szociális kon
ténert is épít.enek. A beruhá
zás 40 millió forintba kerül. 
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Negyven éve bontott zászlót 
a celldömölki inozdonyvezetők otthona 

Augusztus 19-én a celldö
mölki vasutas szociális épület 
előtt tisztes lkort megélt fér- �,�;;.,C:.,....j;:llíi fiak gyülekeztek. Másnapokon 
ide munkaruhában járnak a � 
vasutasok, hisz itt van az 
üzemi konyha, az étterem. 
Most mindenki ünneplőt öl
tött. Egykori celli mozdony
vezetők, fűtők találkoztak. itt, 
egy jubileum kapcsán. 

1943-ban ugyanis a celldö
möbki mozdonyvezetők ott
hona zászlót avatott. Ennek 
emlékére tabló is készült. az 
otthon minden tagjának fény
képével. A negyvenedik év
forduló kapcsán indultaik el, 
hogy számba vegyék: ki él 
még a volt kollégák közül. S 
akikre rátaláltak; azokat ba-
ráti találkozóra hívták. 

A tegnap mozdonyai 

A mozdonyvezetők otthoná
val páir:huzamosan megszer
vezték a vasúti mozdonyfű
tők és vontatási munkások 
olvasókörét is Celldömö11kön. 
Ennek tablója is átvészelte a 
négy évtizedet, s ma az egyko
ri fűtők is ott gyülekeztek a 
,,vezérekkel", amint valami
kor együtt voltak a mozdo
nyok „lkonylhái.n" is. 

A mai fűtő.háziak selejte
zésre ítélt mozdonyok, kocsik 
tábláiból, csillogóra fényesí
tett gőzsípokból, biztonsági 
szelepekíből, egy sor más al
katrészből, valamint a celli 
fűtőház egykori mozdonyai
nak k�eilből gazdag történe
ti anyagot gyűjtöttek össze. 
Ezt egy kiállítás keretében 

Látogatás a vontatási üzemegységben 

,.. 

Fehér asztal mellett 
(Sz. Jakab István felvétele) 

először a jálrási mÚ/Velödésj szerelők apró kedvességként 
központiban mUJtatták be. A saját készítésű fokossal aján
mintasz.erűen összehozott dékozták meg az egykori ma
anyagot „A tegnap mozdo- sinisz.tákat és fútőket. Az.tán 
nya.i" címmel bemutatták a felcsendült a „Megy a gőzös, 
találkozó résztvevőinek is,· megy a gőzös Kanizsára ... " 
akik csillogó szemmel nézték Ezután már feloldódott a kö
végig egykori mozdonyaik em- tött forma. Egyesek a, kitett 
lékeit. tablók képein keresték egykor 

Színdaraibot tanultak, de terí
tékre kierültek gyakran a szak
mai problémák is, idóse'bb kol
légák tapasztalataival ismer
kedtek meg a fiatalok. Dél
után, hat óra körül aztán át
ment valaki a fűtőházba, meg
hozta a vez.ényléist. s annak 
megfelelően ki még maradt, ki 
hazatért, hogy pihenten jelent
kezhessen szolgálatra. 

Fehér Tamás, az üzemfőnök volt önmagukat, a barátokat, 
műszaki helyettese innen át- mások a selyemzászlót simo
kalauzolta az „öregeket" a fú- gatták. Az otthon Harváth Mihály 

házában bérelte helyíségeit. 
Tulajdonképpen egy telken két 
külön épület állt Horváthék
nál, s az egyik lett a mozdony
v,ez-etőké. Horváth Mihály egy
kor maga is masiniszta volt, de 
a Tanácsköztársaság idején vi
selt tisztS€géért elbocsátották. 
Alig lehet puszta véletlen, hogy 
éopen az ő házában keresett 
helyet az otthon. 

tóházba. Sokan már évek óta Az. asztaloknál az egykori 
nem jártaik az állomás vágá- munkatársak között kötetlen 
nyainak túlsó oldalán. lgy beszélgetés indult. Idézték a 
csak most ismerkedtek meg az a múltat, nehéz háborús szol
M 62 az M 41 és az M 47-es gálatok emlékét, azokat az 
dízelcl{kel. De · Cellben még időket, amiikor csaknem üres mellettük ott füstölögnek a táskával indultak több napos 424-esek is. útra is. Farkas István nyug-

Az. üzemlátogatás után díjas mozdonyvezető 1940-ben 
együtt ebédelt a nyugdíjasok vette át az otthon vezetését. 
vendégserege a mai, tényle- Üres terem volt az otthon leg
ges vasutasokkal. Ebéd után nagyobb helyisége. Bizonytalan 
pedig a szociális épület ne- volt jövője is, ugyanakkor a 
gyedi.k emeletén, a nagy elő- vasutasok összefogása is la
adóteremben fehér asztalok zult. Az együvétartozás tuda
vártáki a vendégeket. Fel- tának növelésére határozták 
csendült a Rákóczi induló el. hogy zászlót készítenek. 
hangja és a kitáruló ajtón két Bált rendezJtek a zászlóalap 
egyenruhás vasutas ho:zita be céljaira. Egy Horváth nevű 
a nehéz selyemzászlót. Az öre- mozdonyvezető az Erdélyi 
gek újrra feszesre húzott de- Nyereménykötvényen épp ak
rékkal köszöntötték együvétar- kor nyert 60 ezer pengőt, s ő 
tozásuk egykori jel.képét, a adott számottevő segítséget a 
zászlót. A felcsendült Him- zászló készíttetéséhez. Farkas 
nusz lhlan,gjairra a szemek István, Ágoston Sándorral 
könnyel teltek meg. együtt választotta ki a zászló-

A háború végén Döbröntei 
József fűtőházi szertároo eldug
ta a zászlót. Rongyok közé oso
magolta. s három évtiz,edig 
csak kevesen tudták, hol :rej
tőzik a mozdonnval-címeirrel 
ékes zászló. Az otthon tablóit 
a feloszlatása után, mozdony
vezetők lakásukon őrizték meg. 
Ambrus Józsefékmél voit a 40 

éves nagytabló. A zászló pedig 
a szombathelyi vasútigazgató
ság vasúttörténeti kiállításának 
egyik legszebb darabja. Rúdját 
közvetlenül a találkozó előtt 
találták meg a mai mozdony
vezetők. így az időközben va
lahol elkallódott csúcsdíszét. a 
szárnyaskereket még nem i.s 
tudták pótolni. 

Fehér Tamás, a mai kellé- anyagot, természetesen a 
gák nevében az. ünnephez il- vontatás kék színének megfe
lően már egyenruhába öltözve lelőt. Budapesti múhímzővel 
köszöntötte az egykori kellé- alkudtak meg a híimz.éssel is. 
gáikat. Ismertette a mo2Jdony- Az. elkészült zászlót ünnepé
vezetak. otllhonánalk rövid tör- lyesen szentelték fel, s vo
ténetét, emlékeztetett a zász- nultak vele végig a városon. 
lóavatás eseményeire. El-

A rendezők fárradtsága nem 
volt hiábavaló. Ez a julbileumi 
tálálkozó sokáig emlékezetes 

Ma már történelem marad minden résztvevő szá
. mára. Az egykori munkatár-

mondta nemcsak szórakozó
hely v�lt, hanem érdekvédel
met is teljesített az otthon, s· 
ha alapszabályai ki is mond
ták a politikamentességet, az 
1923-as mozdonyvezetőszrájk 
az otthonból indult el. Ezért 
is osüatta fel a szrájk letö
rése után a belügyminiszter 
mind a mozdonyvezetők, 
mind a fűtők szervezeteit. Ke
mény küzdelemmel vereked
ték ki végül is újabb műkö
dési engedélyüket. 

Megy a gözös ... 

Horváth La;os, a celli fÚJtÓ
ház mozdonyrvez.etője a mai 
mozdonyszemélyzet nevében 
üdvözölte a régieket, majd 
egyperces néma felállással 
adóztak a már „elment" tár
sak emlékének. A tekintetek 
azonban minduntalan a zás-z
lót keresték, kék selymén a 
vastag hímzésű 328-as moz
donnyal, a celli fűtőház egy
kori büsz.keségével. 

A fiíltóház ipari tanulói, 
leendő masiniszták, lakatosok, 

A zászló gondolata eleve fel- s-ak megbecsülése pedig a jövő élénkítette a kör életét. Egyre V'81Sutas nemzedék nevelésének többen tértek be az otthon he- is egyík eszköze lehet. tyiségeibe, egy-egy pohár bor-
ra, délutáni kártyapartira. Lovas Gyula 

�'''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I � � � � � Bencze József � � � � í!l 
� KATTOGÓ, MONOTON ZAJ i 
� � � � � Kattogó monoton za; kísért, í!l 
� szikrabogarak já'l'tiak tündértáncot, � 
� vonatabl.akok film;éből felbukkant a távol í!l 
� a \nyugtalan éjszakából. � 
í!l Vonatok álmosító ;ókedvében � 
� várnak állomások hívogató fényei, � 
í!l engem vár az idelátszó otthon. í!l í!l Nekem nyílnak a szemaforok � 
� pislogó f ényeí. � 
í!l Kattogó monoton ;zaj kísér í!l 
� otthonomba, mint a napraforgók � 
í!l hűséges szemei . . . 

� í!l � !,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... � 

TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSA 

Munl.avédel,ni felügyelő 
Pásztor Ferenc s:zeptember 

7-én döbbent rá először, hogy 
az. építési gépte1ep főnökségen 
na,pjai meg vannak számlál
va. Addig is tudta ugyan, 
hogy 42 esztendei munkavi
szony - ebből 34 évi vasúti 
szolgálat - után szeptember 
19-én lesz az utolsó munka
napja, de ezt eddig nem vet
te komolyan. 

- Csak a munkaügyi osztá
lyon nyilallt belém a felisme
rés - vallja őszintén , 
hogy ennek már fele sem tré
fa. Akár tetszik, akár nem. el
jött a nyugalomba vonulás 
ideje. Mondhatom, csuda 
rossz érzés. 

Fogynak a régiek 

Awn a bizonyos szeptembe
ri napon rászá,nta magát, hogy 
a munkaügyi osztályon érdek
lődjön: rendben van-e az 
ügye?, 

- Igen, hivatalból már 
mindent előkészítettünk 
mondták, s ő ettől kezdve ér
zi a belső feszültséget. Hiá
ba nem könnyű dolog, a meg
szokott környezettől, élet
módtÓt! végleg eföúcsúz.ni. 
Terwezi ugyan, hogy eseten
ként meglátogatja majd a ré
gi kollegákat, de ez már csak 
baráti és nem i,gazi munka
kapcsolat lesz. Enyhe nosztal
giával jegyzi meg: 

- Nem sokan vannak máT 
azok közül akikkel az elmúlt 
három évti�ben - amióta a 
MA V Budapesti f:pítési Gép
telep Főnökség létszámába 
tartozom -, annyit dolgoz
tam. 

Géplakatosként kezdte, majd 
autó- és motorszerelő, lhe
ges.ztővizsgáik.at szerzett. 1951 
és 1965 között - a főnökség 
munkásaként - járta az or
szágot. Sokfelé megfordult, 
ahol kihelyezett szerelőre volt 
szükség. 

- Nincs ma már olyan 
géptípus a főnökségen, me
lyet ne ismernék. 

Tizenhét évvel ezelőtt, min
den bizonnyal s.zakma.i isme
rete és szeretete révén kapta a 
társadaJmi megbízatását is. 
1965-ben ugyanis befejezte or
szágjáró munkáját és a köz
úti gép,jármújavító részleg 
(volt tmk-mooely) autó- és 
motorszerelő csopor.tjának ve
zetője lett. Egy évvel később 
- a szaJkszevvezeti bizott
ság tagjaiként munka
védelmi felügyelórnek válasz
tották s ezt a társadalmi fel
adatot a főnökségen 1980-
i,g látta el. 

- Mintha nek,em találták 
voLna lci a megbízatást 
mondja - szívesen és öröm
mel dolgoztam ezen a terüle
ten. 

Amikor csoportvezetői be
osztása már a múihelylhez kö
tötte .táTsadai1mi aktivista
ként' járta, a főnökség vidéki 
munkahelyeit. A munkavédel
mi ügyintézővel havont:-o egy-

két alkailomm:al .k:Jutazott, 
hogy ellenőrizze az előírások, 
és utasítások pontos betartá
sát, a munkavédelmi feltétele
ket. A különféle, bonyolult 
gépek biztonságos kezelése, 
és a balesetek elkerülése ér
dekében sokszor volt figyel
meztető észrevétel a főnökség 
vezetőihez s az emberekhez. 
Jólesik tudni, hogy haUgattak 
rá. Most amikor elmegy, sok
sok év� tapasztalata alapján., 
meggyőződéssel állítja: a 
munkavédelemmel kapcsola
tos fel.adatok közül leginkább 
az oktatási módszereket kell 
javítani és fejleszteni. A ba'1-
eseti helyzetről nem lehet 
pélqául álJtaJ.ánosságban be
szélni. Mindig a munikaihe
lyi adottságoknak, sajátossá
goknak és a munkaköri fel
adatoknak megfelelő védelmi 
ismereteket kell nyújtani. 

Színesen kell oktatni 

- Az embereket álita,lánoo
ságban nem érdekli a balese
ti ihelyzet alakulása. Ezért 
fontos, hogy az. oktató mindig 
konlkrét helyzetekről - róluk 
beszéljen. Különfben az. elő
adásokon érdektelenek Jesz.
nek, figyelmük másfelé tere
lődik. 

Amikor Pásztor Ferenc 
társadalmi felü.gyeláként jár
ta a területet, megvizsgálta a 
munkaivédelmi oktatás szín
vonalát is. Ezzel kapcwlatos 
tapaszta.Latai nem mindig vol
tak megnyugtatóak. Még most 
is emlékszik arra a csonku
lásos balesetre, amely néhány 
évvel ezelőtt Nyíreg}"ház.án 
következett be, a dol.gozó fe
lületes oktatása miatt. 

Tapaszta,latból tudja azt is, 
hogy legjobban az oktatófil
mek ragadják meg az embe
rek figyelmét. A szórakoztató
an tanulságos munka'Védelmi 
filmek azonban költséges 
szemléltető es2Jk:özők. Sajnos 
kevés van belőlük. Marad
nak a szórólapok, plakátok, 
amelyekre ugyancsak érdemes 
odafigyelni. De ezeknek már 
a terjesztésükikel is prOiblémák 
mutatkoznak. Itt van például 
a Vasutasok Szakszervezete 
idén májusban .ki!adott fellhí
vása, amelylből kár, hogy nem 
jutott minden munkahelyre. 

A vasutasok elbocsátása miatt 

Forró őszre számít a CdlD, 

az NSZK vasutas-szakszervezete 
Ernst Haar, a Német Vas

utas Szakszervezet elnöke 
,,forró ősz,t" jósolt a vas:..:ta
sok számára., ha a szövetségi 
vasutak szanálásánál elbocsá
tásokat is iloganatooítanalk. 

A vasutak szanálási prog
ramjának eddig ismeretessé 
vált terve, amelyet ősszel 
akarnak nyil ván06Ságra hoz
ni, Haar kijelentései szerint, 
80 OOO munkalhely megszünte
tését, 7000 km hos.5z:úsá,gú pá
lya felszámolását, több üzem 
bezárását és a kocsi.park 30 
százalékos, csökkentését irá
nyozza elc5. 

Mint azt az elnök megerő
sítette, a személyzeti tanácsok 
nem járulnak iaihhoz hozzá, 
hogy a létszámcsöklkentést el
bocsátásokkal hajtsák végre. 
A Vasutas Szakszervezet a 
DB elnökségével ezért több
éves szociális tervre akar 
egyezséget kötni, hogy a má
sik oldal tobbé ne fenyege
tőzhessék elbocsátásokkral. 

Haar kijelentette, hogy az 
oly módon végrehajtott lét
számcsökkentést. miszerint a 
távozó vasutasok helyét nem 
töltik be, szervezete nem tud-

ta megakadályozni. Sok terü
leten a munkások azonban 
már nem hajlandók mindent 
hallgatólagosan tudomásul 
venni. Az ellenrendsza,bállya] 
kapcsolatos előkészületeket és 
vitákat már megkezdték. 

A szövetségi kormány azzal 
vádolja Erns,t Hala.r elnököt, 
hogy továbbra is rontja a vas
utak közlekedéspolitikai fel
tételeit. Haar ugyanakkor óva 
intette Gerhard Stoltenberg 
pénzügyminisztert attól, hogy 
törölje a ibefektet,ési költség
vetésből az új pályaszakaszok 
építésére szánt összegeket; ez 
súlyosan érintené a vasutak 
jövő;ét. 

A szövetségi vasutak főnö
kének, Reinher Gohl:kének az 
adatai szerint, a vasutak ez 
év végéig már csak 300 OOO 
személyt foglalkoztatnak. (Ja
nuárban még 313 000-et.) A 
szövetségi vasutak pénzügyi 
,, völgymenete" az első félév
ben is tovább tartott. A ha
nytatió teheráni- és személy
forgalom következ�n 1983-
ban 4,7 milliárd márka defi
cittel számolnak. A veszteség 
tavaly 4,15 milliárd márkát 
tett ki. 

- Pedig a dolgozók, ha 
másért nem, kíváncsiságból ia 
mindig elolvassák a röplapo
kat - mondja Pásztor Ferenc 
- és akkor már meg is ra
gad bennük va.l.ami. 

Nyugdíjba készül 

A balesetek megelőzésében, 
a szakszerű és személyhez 
szóló oktatáson kLvül. a tár
sadalmi aktivista nagy jelen
tőséget tutajdonít a rendsze
res és lelkiismeretes ellenőr
zésnek is. 

- lróasztal mellől nem le
het eUenőrizni, a reáliis kö

rülményeket, ok és okozati 
összefüggéseket megismerni. A 
biztonságos munka, az embe
rek testi épségének védellme 
érdekében csak a helyszínen 
lehet segítséget adni, és a hiá
nyosságokat feltárni. 

A nyugdíjba készülő cso
portvezető - többszö:riös ki• 
váló dolgozó, érdemes vas
utas és kiváló vasutas -. kö
zel kétévtiz.edes társadalmi 
munkája elismeréséül. az idén 
május 1. alkalmából a Szak

szervezeti munkáért arany fo
Jwzat kitüntetésben részesüLt. 
TapasztaLatait három év óta 
az építési főnökségek szak
szervezeti középsz,erivénél 
hasznosítja, és itt mint a 
munkavédelmi bizottság tag
ja észreyételek.k.el, java.sila
tokkal ugyancsak sokat segí
tett a területi feladatok meg
oldásában. 

A napokban olyan aktivis
ta köszön el munkatársaitól, 
akinek szakmai tudására. ön
zetlen sz.olgálatkészségére 
mindig számímhiattak. 

Pálinkás Katalin 

Két évtized 
szb-titkári 
poszton 

Ha valakiről azt mond
juk, hogy 36 évig dolgozott 
a vasútnál becsületesen, az 
már megérdemli. "hogy ka
lapot emeljünk előtte. Ha 
ugyanerről az emberről azt 
is tudjuk, hogy 1957 viha
ros időszakában - amiikor 
már tíz esztendeje !teljesí
tett vonatkísérói szo1gá1a
tot - őt választották meg 
elvtársai egy nagy állomá
son párttitkárnak, már
már némi csodálat is ve
gyül a megnyHvánuló el
ismerésbe. S még mindig 
fokoz.hatjuk az. őt jellem
ző tényeket: 1962-tól több 
mint két évtizeden át, egé
szen nyugdí;ba vonulásáig 
függetlenített szb-titkána 
volt en-nek a csomópont
nak, s mwnk.á;ára lcitünte
tések tuoa.tja, köztük a 
Munka Érdemrend ezüst 
fokozata vet fényt. 

Aki nem <tudná, áruljuk 
el vég.re, hogy Vargia Lász
lóról, a Székesfehélivári 
!körzeti üzemfőnöksé,g lköz4 

tiszteletfben álló, !kiváló 
vasutasáról van sz.ó, alldnek 
nyu�íjba menetele allkal
mából augusztus 5� ren
tleztek búcsúztatót a !kör
zeti üzemfónökség tanács
termében. 

Ott vdl.talk lhi.vaitalosan és 
hívatlanul is mindazok, 
akik az. évek folyamán 
együtt dolgoztak vele a 
közös célkiitűzésekért. Kép
viseltette magát a Smk
szoovezetek Fejér megyei 
Tanácsa. a vasu!Ja&wJak
szer.ve:zet budapesti terille
ti bizottsága, a KOF párt
és ,KISZ-szervezete, a kO
löniböw tál"$ZOlgálati ágak. 

Tunyogi 
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A posta után a MÁV rendelkezik 
a le/nagyobb 'távközlési hálózattal 

Ünnepi utegemlékezés� kiiünieiések a Hírközlés \,Tilágéve 

alkalmából 

Urbán Sándor vezérigazgató-helyettes kitüntetéseket ad át 

A Hírközlés Vil.ágéve alka!- feladatok terhelik a híriközlési a jövő lehetőségeiről, az infor
mából szeptember 8-án ünnepi világév célkitűzéseinek meg- máció iránti igény növekedésé
megemlékezést tartottak a valósítását illetően. ről beszélt. A távközlés fejlesz
MA V vezérigazgatóságon. A Ezután emlékeztetett arra, tése a MAV célkitűzései kö
rendezvény elnökségében he- hogy a MA V-nál milyen roha- zött rangos helyet foglal el. A 

Iyet foglalt Urbán Sándor ve- mosan korszerűsödött a vasút- következő öt évben közel 600 

zérigazgató-helyettes, Szemők bizton.sági technika. Gyarapo- millió forintot fordítanak kor
Béla, a vasutas-szakszervezet dott az eszközök mennyisege szerűsítésre, illetve az elavult 
titkára, Oroszváry László, a is. A vonalkábel érkilométer létesítmények kiváltására. 
GYSEV vezérigazgatója. Nagy hossza a 30-szorosára nőtt, a Folytatódik a távgépíró háló
Károly, a MAV-vezérigazgató- légvezeték hossza pedig az el- zat bővítése, a vidéki közpon
ság pártbizottságának titkára. múlt húsz évben közel a felé- tok kapacitásának növelése. 

Az ünnepséget Rurik Péter, re csökkent. Harminc elektro- Elterjesztik a legújabb gyárt
a 9. szakosztály pártalapszer- nikus diszpécser-távbeszélő mányú társvonali távbeszélő 
vezetének titkára nyitotta meg, rendszer működik, összesen rendszereket. Napirendre kerül 
majd Fülöp László szakasz- 500 munk!ahellyel. Egyre több majd az ipari televízió, a kü
tályvezető mondott beszédet. állomáson működik akusz�ih:us, lönleges adattovábbítási eljá-

w • 'b úl t vagy vizuális utastájékoztat0 járások vasútüzemi bevezeté-BevezetoJe en hangs yoz a, 
berendezés. se. A távolabbi jövő vasúti hogy ma a poSta után a MAV távbeszélő készülékei valószí-

rendelkezik a legnagyobb ösz- A MAV-vonali rádiórend- nűleg már olyan billentyűzet-
szefüggő távközlési hálózattal, szer .ma az ország legnagyobb te! és képernyős megjelenítőamely egyben része az ország összefüggő rádióhálózata. Nap- vel felszerelt terminálok lesz
egységes hírlközlési hálózatá- jainkban a rádiótechnikai esz- nek, amelyek egyben beszédnak is. Korszerűsége, megbíz- közök beépültek az üzemviteli átvitelre is alkalmasak. hatósága szoros kapcsolatban technológiákba, az irányításba. 
áll a vasúti szállítás és forga- A vasúti távközlési összeköt
lom eredményeivel és minősé- tetések ma már a számítógé
gével. Ezért természetes, hogy pes vasútirányító rendszerek 
a MA V biztosítóberendezési és adatátviteli céljait szolgálja. 
automatizálási szolgálatát is A szakosztályvezető ezután 

Az ünnepi beszéd elhangzá
sa után Urbán Sándor, Sze
mők Béla és Fülöp László ki
tüntetéseket, emlékplakettet és 
emléklapot adott át. 

Számítástechnika az üzemvitelhen 

Konferencia Záhonyban a KTE szervezésében 

- A vasút feladata a szál
líttatók és az utasok jó kiszol
gálása. Ehhez az iirányítás 
színvonalát kell változtatni, 
ami az automatizálás növelé
sét, a korszerű módszerek el
terjesztését kívánja - mond
ta megnyitójában Urbán Sán
dor, a MA V vezéri,gazgató
helyettese azon a kétnapos 
konferencián, aimelyet Záhony
ban tartottak. A számítástech
nika üzemviteli alkialmazásá
ról szeptember 6-7-én a hely
színen szereZihettek tapaszta
latokat a vasúti és más szak
emberek, a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület szervezésében. 
Az eseményen részt vett Szi
lágyi Antal, a KISZ Központi 
Bizottságának osztályvezetője 
és László András, a Szabolcs
Szatmár megyei Tunács álta
lános elnökhelyettese is. 

Tízéves munka betetőzése a 
záhonyi automatizált infOl'Tilá
ciós rendszer idei indítása, 
amely a számítástechnika ma
gas szintű alkailimazását jelen
ti. A cél, hogy az átrakás 
gyorsuljon, minősége javu1jon, 
gyorsabb legyen az átrakókör
zetben a kocsik moz,gása. 

nyű számítógép dolgozza fel 
az adatokat. 

A kocsik és áruk· egyedi á:1-
lapot-nyilvántartásá:n kívül 
már operatív infomnációkat ad 
a számítógép a kör.z.eti irrá
nyítóknak, a.kik képernyőn ol
vashatják le az adatokat. Az 
információ� rendszer tette Le
hetővé a szovjet és magyar 
vasutak közötti kocsielszámo
lás gépesítését; a rQJkodáshoz, 
kocsirendezé.shez bizonylatokat 
készít a gép, s mód nyLliik kü
lönféle elemzés�k készítésére 
is. Hatóránként pedig részle
tes helyzetjelentést ad a szá
mítógép az átrakókörzetről. 

Az üzem.i,gazgatóság irányí
tásában szerzett tapasztala
tokról Rigó Zoltán üzemigaz
gató számolt be a konferencia 
résztvevőinek. A gyors adat
szolgáltatás révén átgondol
tabb döntÉSeket hozhatnak, 
jobban alkalmazkodhatnak az 
egyes, változó tényezőkhöz. 
Ehhez i-gazították az irányítás 

szervezetét is. A záhonyi au
tomatizált információs rend
szer.re! kapcsolatban több mint 
négyszáz embert oktattak ki. 

A bevezetéssel kapcsolatos 
számítástechnikai tapasztala
tokról Sziikora Imre csoportve
zető szólt, míg a vasútürem.i 
tapa.szóalatokat Baosó István 
csoportvezető ismertette. A 
számítástechikiai KISZ-véd
nökséget Rákóczi András, az 
üzemi KISZ-bizottlSág titkára 
értékelte. 

Kitüntették a munkában 
legjobb do1,gozókat is. Arany
koszorús KISZ-jelvényt kapott 
Mikó Adám, a számítástechni
kai üzemegység vezetője, a 
KISZ KtB Dicsérő Oklevelét 
vette át Aradvári Erzsébet 
programozó és Balla Dezső 
Gyula számítógépszerelő-mű
szerész. Perei József, a MAV 
Számítástechnikai Üzem igaz
gatója igaZJgatói dicséreteket 
adott át. 

L. B. 

A tervezéssel, kialakítással 
kapcsolatos tennivalókról szá
molt be Fehér Mátyás vezető 
tervező. A két lépcsőben meg
valósítandó információs rend
szer jelenleg az irányításhoz 
szükséges adatok gyors és hi

bamentes szolgáltatásával vál
toztatott az átrakókörzet mun- • 
káján. Az irányítók tízperces 
Pontossággal ismerik az egyes 
állomások, átrakóudvarok 
helyzetét, az ott tartózikodó ko
csik számát, fajtáját, s áru
nemenkénti összetételét. Ösz
szesen 27 rád'iós alközpontot 
alakítottak ki, ahonnan az 
adatokat jelentik. A kihelye
zett információs központokban 

A záhonyi számítóközpontban mágnesszalagokon tárolják 

a beérkezett adatokat. A kezelők kívánságnak megfelelően 

tudnak adatokat kérdezni a géptől, s különféle összeállításo-

a Videoton által gyártott kis
számítógépek segítik az adat
felvételt. míg a központban 
két lengyel gyártmányú, R-
32-es típusú, nagy teljesítmé-

kat, táblázatokat készíteni. 
(Gaál Béla felvétele) 

A SZOT elnöksé/ének tílláslo/lolása 
a felszabadulási munkaversenyről 

A Szakszervezetek Országos Tanácsána!k 
elnöksége szeptember 9-én állásfoglalást 
fogadott el hazánk felszabadulásának 40. 
évfordulójának tiszteletére kezdeményezett 
munkaversenyről. Az állásfoglalás szöve
gét az alábbiakban közöljük: 

A szocialista brigádok, mindenekelőtt a 
bányász- és vasaskollektívák javasolták, 
hogy induljon munkaverseny hazánk fel
szabadulása 40. éfordulójának tiszteleté
re. A kezdeményezők célul tűzték ma
guk elé - s ezt a több>i brigádnak is ajánl
ják -, hogy hatékonyabb munkával, to
váb\>á művelődési törekvéseikkel és köz
életi tevékenységükkel elősegítik a Ma

gyar Szocialista Munkáspárt XII. kong
resszusa határozatának végrehajtását, a VI. 
ötéves terv sikeres befejezését. 

A munkaversenyt indítványozó brigádok 
szándékai egybeesnek legfontosabb társa
dalmi és gazdaságpolitikai törekvéseink
kel. Konikrét tettekiQen fejezúk ki szocialis
ta céljai,nk iránti elköt.elezettségüket, ha
zánk, népüruk fejlődésének szolgálatát. He
lyeseL.iük és a szakszervezeti mozgalom 
minden erejével támogatjuk kezdeménye
zésüket. 

Felhívjuk a munkásokat, a termelőszö
vetkezeti. dolgozókat, az értelmiségieket, 
hazánk minden dolgozóját: vegyenek részt 
a kibontakozó fel.szabadulási munkaver
senyben. A szoci,a.lista brigádok álljanak a 
versenymozgalom élére! Az év hátralevő 
időszakában, továbbá az 1984-1985-ös 
évekiben vállalkozzélll1ak nagyobb munka
eredmények elériésére. Törekedjenek mun
katerületükön a ter,mékek és szolgáltatá
sok minőségének javítására, az anyag és 
az energia takarékos felhasználására -
különös tekintettel az importra, a terme
lési fegyelem és az együttműködési kész
ség fokozására, az új, hatékonyabb meg
oldások alkalmazására - összességében 
munkájuk társadalmi hasznosságának nö
velésére. 

Számítunk Mra, hogy ez az új -kezde-
ményzés már most, az 1983. évi feladatok 
megva!lósításában is érezteti hatását. Ez 
évi céljaililk olyan feszített követelménye
ket tartalmaznak, amelyek különösen 
igénylik a kol:leiktívák önkéntes -kezdemé
nyezéseit. Munikán.kat változatlanul nehe
zítik a száunU111kra kedvezőfilen külgazda
sági viszonyok. Gondjainkat súlyoobítJa, 
hogy a mezőgazdaság jó termés,kilátásait 
ala!Posan elrontotta az aszály. A veszteség 
mértéke azonban szervezett, gondos mun
kával csökkenthető. Az év hátralevő hó
napjainak teljesítménye döntően befolyá
solja népgazdaságunk egész évi eredmé
nyét. Különösen az exportban van sok 
tennivailó, miután a tervezett külkereske
delmi aktívwn nagyobb részét még a hát
ralevő idóben kell megalapozni. Ehhez fő
leg az ipar,ban vain nagy erőfeszítésekre 
szükség - résZJben a saját lemaradások 

pótlása, továbbá a mezőgazdasági export
kiesések mérséklése érdekében. 

A versenymozgalom a termelési célok 
mellett segítse elő a munka- és környezet
védelmi színvonal emelését, a dolgozók 
szakmai, politikai és általános ismeretei
nek gyarapodását, a munkahelyi demok
rácia elmélyítését. Az önkéntes társadalmi 
munkaakciók gazdagítsák a munkahelyek 
és a lakóterületek szociális és kulturális 
értékeit. 

Meggyőződésünk, hogy e kezdeményezé
sek országos méretű elterjedése, a dolgo
zók termelési aktivitásának tömeges nö
vekedése fontos tényezője lehet a gaz
daság belső erőforrásainak, s amely
nek hasznosítása nem nélkülözhető nép
gazdasági feladataink megoldásához, az 
elért eletszínvonal megőrzéséhez. 

Felhívjuk a vállalatok, szövetkezetek és 
intézmények vezetőit: biztosítsák a fel
szabadulási munkaverseny kibontakozásá
nak szervezési, érdekeltségi és Ö'l"llkor
mányzati feltételeit. Gondoskodjanak ar
ról, hogy a dolgozók jól ismerjék mun
kahelyük terveit, a gazdálkodás körülmé
nyeit, problémáit, a kezdeményezési le
hetőségeket - különös figyelemmel a mi
nőségjavító, az anyagot és energiát meg
takarító, az importot kiváltó konkrét mun
kahelyi feladatokra. A dolgozók széles 
körű bekapcsolódásának ösztönzésére se
gítsék elő különböző egyéni és kollektív 
versenyformá.k kialaku'lását, mint a szo
cialista brigádok, komplexbrigádok, minő
ségi körök, újitási és más termelési pá
lyázatok kiírása, értékelemzési feladatok 
stb. Biztosítsák a vá!l.lalások teljesítésének 
anyagi-műszaki feltétcl.eit, folyamatosan 
gondoskodjanak a verseny értékeléséről és 
a létrejött eredmények erkölcsi, anyagi el
ismeréséről. A verseny szervezésénelk, érté
kesítésének és elismerésének minden sza
kaszában erősödjenek a demokratikus 
módszerek, a szocialista brigádoknál pedig 
az önkomnányzat elemei. 

A felszabadulási munkaverseny orszá
gos szintű értékelésére - a már hagyo
mányosan ,kialéllkult formában - a VI. öt
éves terv befejezésekor kerüljön sor. 

A szakszervezetek tekintsék alapvető 
feladatuknak, hogy sikerre vigyék a dol
gozók kezdeményezéseit. A szakszervezeti 
tisztségviselők, aktivisták segítsék elő a 
kezdeményezések tömeges kibontakozását; 
támasszanak igényt a munkahelyi veze
tőkkel sremben a Vlerseny feltételeinek biz
tosítására; törekedjenek a verseny formá
lis, bürokratikus vonásainak visszaszorítá
sára, népszerűsítsék a kiváló eredménye
ket elérő dolgozókat, brigádokat. 

A hazánk felszabadulása 40. évforduló
jának tiszteletére induló munkaverseny 
méltó módon járul hozzá szocia!l.ista cél
jaink megvalósításához. 

SZAKSZERVEZETEK 
ORSZÁGOS TANACSA ELNÖKStGE 

TUDÁS, TEHETSÉG BIZONYÍTÁSA AZ ŐSZI F-ORGALOMBAN 

Üzemirányítók az élenjáró címért 
Új versenyformák a budapesti vasútigazgatóságnál 

A szocialista munkaver
seny máT régóta szerves része, 
nélkülöiJhetetlen eleme a 
mindenn,éllpi munkának. A 

vasútra háruló feladatok meg
oldása is e!lképzethetetlen a 
mozgalom résztvevőinek ten
ni.akarása nélkül. Látnunk 
kell köziben azt is, hogy a 
kollektívák ez irányú tevé
kenységét, a jobb munkára 
irányuló igyekezetét poli tik.ai 
célok is vezérlik. 

A Prágában nemrég meg
tartott Béke Világkonrferen
cia idején például a ferencvá
rosi pályafenntartási főnökség 
Béke szocialista brigádja fel
hivást intézett a IX. kerület
ben működő valamennyi Béke 
nevű brigádhoz. kémre őket. 
hogy közösen tiltakozzana,k a 
háború, s annak veszélyeit 
lebecsülő vagy a nemzetközi 
politikai helyzetet tudatosan 
élező imperialista mesterkedé
sek ellen. 

A brigádmozgail.omnak ter
mészetesen fő feladata a 
munka pontos, az utazóközön
ség és a fuvaroztató partne
rek igényeit legjobban kielé

kocsikiegyenlítési kötelezett
ségünknek és így tovább. 

Jó példa a helyes töre!kvé
sekre a Budapest-Ferencváros 
állomás Hámán Kató és a pft
főnökség Kossuth Lajos MHSZ 
szocialista brigádja között lét
rejött együttműködési szerző
dés, amely a két szolgálati ág 
- a forgalom és a pályafenn
tartás - kapcsolatának erősí
tését, egymás munkájának 
kölcsönös segítését célozza. 
Arra is van számos példa, 
hogy a vasutas brigádok nem
csak egymáissal kötnek együtt
működési szerződést, hanem a 
partner száLlító váll.al.atnál 
dolgozó kollektívákka,l is. A 
telherkocsi-gaizdálikodás haté
konyságának fokozására iTá
nyul többek között Bp.
Ferencváros állomás II. Rá
kóczi Ferenc és a Húsipari 
Vállalat egyik szocialista bri
gádja között létrejött szerző
dés. 

A budapesti vasútigazgató
ság messzemenően támogatja 
az ilyen kezdeményezésekelt. 
Jellemző, hogy a váll:a.lások 

tartalma mindig igazodik az 
adott feladatokhoz, illetve kö
vetelményekhez, ezért szükség 
szerint állandóan változi.k. Az 
idén ráadásul új elemmel is 
gazdagodott a munk�erseny. 
Az igazgatóság vezetősége a 
szakszervezeti bizottsággal 
egyetértve meghirdette az 
üzemirányító kö,ipont dolgo
zói részére az JUenjáró üzem
irányító cím elnyeréséért folyó 
versenyt. Ennek az a lényege, 
hogy aki eleget tesz a számá
ra előí.rt célkitűzéseknek, to
vábbi jó munkájával váromá
nyosa lehet a Kiváló Szakasz
irányító, illetve Kiváló Moz
donyirámyító egyéni kitünte
tésnek. Ezzel egyidejűleg a 
területi szakszenvezeti bi:wtt
ság egyetértésével verseny in
dult az üzemfőnökségeknél az 
Élenjáró Vzemegységvezető 
cím meg.szerzésére is. 

Az új versenyformák ugyan
azt a célt szolgálják, mint a 
hagyományosak: a szocialista 
munkaverseny minél szorosab
ban kapcsolódjon a hálózati 
fő feladatokhoz. 

Szeberényi Lajos 
gítő elvégzése. Következésként

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

a brigádok. tudatosan készül-
nek fel a kampányszerű fel
adatokra is. Nálunk, a vasú't
nál ilyen feladat az őszi for
galom sikeres lebonyolítása.. 
Ennek érdekében a kollektí
vák - a pillanatnyi helyzet
hez és saját lehetőségeikhez 
alkalmazkodva - újabb és 
újabb vál'laláso1oo.t tesznek an
nak érdekében. hogy csök
kentsék a kocsitartózkodási 
időt, javítsák a menetrend
szerűséget, eleget tehessünk 

Vándorol a kiállítás 
Szeptember 6-án a ceglédi 

körzeti üzemfőnök.ség köz
pontjába érkezett a MAV Ve
zérigazgatóság „Fokozott biz
tonsággal" című munkavédel
mi vándorkiállítása. 

A bemutatónak nemcsak 
vasutas, hanem állandó civil 
látogatói is vannak. Legna
gyobb az érdeklődés a har-

minckilenc személy befogadá
sára alkalmas filmes-kocsiban 
amelyben három rövid alko� 
tást - naponta 8 és 13 óra kö
zött - tekinthetnek meg az 
érdeklődők. A filmek az alko
hol hatásáról. a kocsik állva
kapcsolásáról, illetve a vasu
tasCJk egészséges magánéleté-
ről' szóli.ak. 

-
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INPORIIA.CIÓ ÉS HELYFOGLALÁS 
. 

llan/sorol 11 · ,,különleges" teJelon 
JÓ9 hogy van + Andt nem tudhat az utas + A számítógép Is 

tévedhet + 52 nemzetközi és 18 belföldi expresszvonaira ... 

Halló, tessék, informá
ció! - napjában több ezer
szer hangzik el ez a mondat a 
Keleti pályaudvar egyik belső 
szobájában. A nyolc telefon
box előtt zömében fiatalok ül
nek, s kapkodják a csörgő te
lefonokat. Nehéz, sőt idegté
pő munka ez, főként már a 
tizenharmadik óra táján. A 26 
itt dolgozó közül legtöbben 
reggel 6-tól este 8-ig vannak 
szolgálatban, s kárpótlásul a 
következő tehát minden 
második napjuk szabad. 

Óránként körülbelül 
nyolcvan beszélgetést f olyta
tunk - mondja az éppen so
ros túr vezetője: Kovacsóczy 
Borbála. - Csak úgy bírjuk a 
munkáit, hogy óránként vált
juk egymást. Az a legborzasz
tóbb, amikor az érdeklődő -
enyhe túlzással - végigkérde
zi az egész menetrendet. S 
persze a többiek addig vár
nak. Ha nem veszem föl a 
hallgatót, akkor az a baj, ha 
fölveszem és beleszólok, hogy 
várjanak egy pillanatra, ak
kor pedig azt kifogásolják. 

Ne tegye lel' 

Valószínű, hogy a telefon 
két végén beszélők egyikének 
sem könnyű a helyzete. Az 
egyik sokszor órákig próbál
ta hiába hívni a MAV-infor
mációt, a másik pedig hosszú 
órák óta ad a „szerencséseb
bek" -nek felvilágosítást. Per
sze, nem kötelessége tudni az 
utasnak - és ezért megér
tőbbnek •lennie -, hogy az 
információt különleges telefo
nokkal szerelték fel. A két te
lefonszámhoz nyolc-nyolc al
állomás tartozik. A hivás az 
éppen sza.baid vonalra fut ki. 
Ha ilyen nincs, akkor rang
sorol a telefon, de csak a kö
vetkező nyolc hivást. Az ér
deklődők közben a szokásos 
csengést hallják, s nem értik, 
miért „nincs senki" a telefon
nál. A 17. hívás eszerint már 
foglalt jelzést kap. Aki meg
únja, hogy csak csöng a „sem
mibe" a hivása, leteszi a kagy
lót, ezzel kiszorul a várako
zók közül. Nem csoda, ha ezek 
után rengeteg a panasz. 

- Igaz - mondják az ille
tékesek -, de most okitalanul 
kifogásolják az információ 
munkáját az utasok, miután 
az elmúlt esztendőben össze
vonták az információt a hely
jegy-elosztó központtal. 

Az egységes vezetéstől a 

munkafegyelem javulását vár
ták. Fülöp Lajos, a MAV Ve
zérigazgatóság osztályveziető
je szerint az összevonással ja-

vult a szolgáltatás minősége. 
Egy helyen dolgoznak az in
formációsok a helyelosztó 
központ alkalmazottaival, így 
könnyebb az ellenőrzés is. 
Csak hát kevés a telefonvo
nal - sóhajt lemondóan. 

- & a postától még ilyen 
közérdekű munkahely számá
ra is nehéz telefonvonalat 
szerezni? 

- Egyszerűen nem tudnak 
többet adni még nekünk se -
válaszolja. - Még konténer
állomást sem lehet ide hozni, 
mivel ezek a vonalak már ele
ve ikresítettek. De örülünk. 
hogy egyáltalán van informá
ciós szolgálata a MAV-nak. 
Mert ne higgye senki, hogy ez 
olyan általánosan bevezetett 
dolog. Például a környező or
szágokban sehol sincs. S ha 
nem lenne információ, nem 
lenne rá nálunk se panasz ... 

Forró dróto1' 

Míg a kopár folyosón átme
gyünk a szomszédos helyei
osztó központba, a hal,lotta
kon gondolkodom. Jó dolog az 
információ, de pusztán a meg
léte okán nem lehet mege'lé
gedni az elért szinttel. 

A helyelosztó alig csende
sebb az információnál. Igaz, 
itt négyféle eszközön, a pos
tai és a vasúti telefonon, .,for
ró drót"-on és telexen jön
nek a hívások, s még egy nem
zetközi hálózatba bekapcsolt 
kés2lülék is szerénykedik a sa
rokiban. A vonatdiagramok 
egymás mellett sorjáznak a 
plafonig érő polcdkon. A nem
zetközi vonatok háló- és ülő
helyjegyei,t, valamint a hazai 
ex,presszvonatok ihelyjegy
fog,lalásait ,rögzítik. 

A helyzet itt sem sokkal 
jobb. A kisebb utazási iro
dáknak például mindössze 
egyetlen szabad telefonvonal 
jutott, bár a táblán tucatúá
val fénylenek a vonalakat 
jel.w lámpák Tény azonlban, 
hogy ez a munkahely közvet
len összeköttetésben van a 
nagyobb irodá1okal, MAV

pénztárakkal. An111ak idején -
a 60-as év�be.n -, amikor 
létrehozták a központot, 
mindössze nyolcan dolgozta'k 
itt, s két tele.fon volt meg egy 
belföldi telexvonal. S akkor
tájt nem évi 8 miHió helyje
gyet osztottak szét, mive1 
mindössze két nemzetközi vo
nat, a Balt-Orient és a Hun
gária érintette Magyarorszá
got. ezenkívül három belföldi 
gyorsra volt kötelező a hely
jegy váLtása. A Borsod, exp-

resszre, a Balatonra és a He
likonra. Azóta jócskán meg
növekedett a forgalom: 52 
nemzetközi vonatra és 18 bel
földi expresszre adnak itt 
helyjegyet. A telefonvonalak 
is ennek megfelelően szapo
rodtak, de manapság már ez 
is kevés. 

Ráadásul a telefon bizo
nyos szempontból meg!lehető
sen pontatlan eszköz: lehető
séget ad a félrehallásra. A 
nemzetközi vonatokra szóló 
helyjegyeket csak itt, a köz
pontban lehet megrendelni. A 
vonatdiagramon kihúzzák a 
helyet, s már kész is a hely
fog'1alás. De ha elértik a szá
mot, vagy éppen a dátumot, 
előfordul. hogy az utas azt 
hiszi: egyazon helyet kétszer 
adtak el. Az írásban benyúj
tott panaszok száma en111ek el
lenére nem éri el az 500-at 
egy esztendőben, ami nem 
sok, még akkor sem, ha tud
juk, hogy nem mindenki ra
gad tollat sérelmének orvos
lására. Az ellenőrzés során 
utólag szinte mindig az derül 
ki - mondják az illetékesek 
-. hogy félrehallás okozta a 
problémát, va,gy éppen az 
utas keverte össze a vonato
kait. De arra is akad példa, 
hogy az utazási irodáiból nem 
hívják fel a központot, hanem 
vaktában adják ki a helyje
gyet. 

S•í„esen. de 
csal, rö.,iden 

- Valóban nehézkes tele
t onon keresztül intézni a 
helyfoglalást, de egyelőre nincs 
pénz arra, hogy központi szá
mítógéppel, és persze a ter
minálhálózat kialakf.tásával 
szürutessük meg az említett 
problémá.Joat. Gyorsabb, pon
tosabb lenne talán a helyfog
lalás, de egyet nem szabad el
felejteni: a gépek sem téved
hetetlenek. 

Igazolásként egy számító
gép által kiitö1töt,t osztrák 
helyifoglalási kártyát mutat
nak. Az egy1k szám például 
hiba folytán olooshatat&in 
rajta. De azért mégiscsak ez a 
jövő. Igaz, a jelenlegi szintig 
sem volt könnyű eljutni. A 
mostanJ tedhnilkai apparátus 
létre'hozása csak az indulás
kor 120 miLlió forintba ke
rült. Azóta a népgazdaságnak 
- így a vasútnak is - ke
vesebb pénze akad az ilyen 
fej Jesztésekre. 

- AM"a törekszünk, hogy a 
mostani rendszert a lehető
séghez képest maximáLisan ki
használjuk - mondja az osz
tályvezető. - A helyfog'!alás

----------------------------, nál még azt is előírtuk, ih.Qgy 
a telefonba tizenöt szónál 

MÁV-VOLÁN komplexbri/ád 
a kocsilordulók me/rövidítéséért 

többet nem mondootnak a 
pénztárosok, és azt is csak 
meghatározott sor.rendben, 
hogy minél hamarább szabad 
Jegyen ismét a vonal. De en
nél t01Válbb egyelőre nehezen 
léphetÜ!l1k.. 

Hegyeshalomtól hatvan ki
lométert kell utazni, hogy el
érje az ember Beled állomá
sát. :€s hogy megéri-e, a csu
pán résnyire nyitható abla
kok miatt tikkasztóan meleg 
motorvonatban másfél órát 
zötykölődni, majd csak az ér
kezés után derül ki. 

az áru, a kirakodást a brigád 
késedelem nélkül megkezdi. 
Tavaly - a második csopor
tos állomások versenyében -
harmadikok lettek. Az idei 
első félév értékelése alapján 
pedig a résztvevő kilenc ál
lomás közül az élen állnak. 

Szerencse a jelenlegi hely
zetJben, hogy ezeken a mun
kalhelyeken egyelőre nincs 
probléma a munkaer6hiány
nyal. lwente ugyan hárman
négyen elmennek. de mindig 
akad új jelentkew. 

- Először a személyfoTgal
munkról beszélnék - kezdi a 
tájékoztatást Szabó Zoltán ál
lomásfőnök. - A tavaly szep
temberi tarifaemelés óta meg
figyelhető, hogy az eddig zsú
foltan közlekedő autóbuszok 
fokozatosan elnéptelenednek, a 
lakosság visszatér az olcsóbb 
és talán színvonalában is töb
bet nyújtó vasúthoz. Remél
jük, ez a jövőben is így ma- , 
rad, hiszen a mi érdekeink is 
ezt kívánják. Középállomá.<;i 
viiszonylatban a teherforgal
munk jelentős. Két iparvá
gánnyal rende1kezünk.. Eze
ken rakják ki az import 
műtrágyát, valamint a 
Bélapátfalváról, Beremen:l
ről, esetenként Vácról érkező 
cementet. Tavaly az állomá
son 132 604 tonna árut adtak 
fel és ide érkezett 149 207 ton
na. Az idén hasonló eredmé
nyeket várunk, pedig csak 
tízen dolgozfmk az állomáson. 

- A kocsiforduló-idők az 
átlagosnál jobbak - folytat
ja a főnök. - Ebben nagy 
szerepet játszik az 1966-ban 
alakult MAV-VOLAN komp-

G.Z. Lakatos Mária 

ltlegjegyezzük 

Kallódó gósnaosdony 
a csonl.avágányon 

A 377 265-ös gőzös ott áll Bélapátfalva gazZ'al körül
nőtt csonkavágáonyán, egy rozzant pályakocsi társaságá
ban. Eső veri, rozsda marja. 

- Kimustrálásá.ig a cementgyárban, tartalélaként szol
gált az öreg gőzös - mondja Lengyel János állomás
főnök. - Selejtezés után szét akartá,k vágni, ócskavas 
lett volna a ma már muzeális értékű darabból. :€n el
kértem, a saját pénzemen helyeztettem egy vágá,nyda
rabot a felvételi épület mellé. Az volt a tervem, hogy 
kiállítva ezt a gépet .is megcsodálj.á'k az idelátogatók, 
hiszen amellett, hogy műemlék, a mozdonynak szoros 
kapcsolata volt az állomással. De sajnos csak ennyire 
tellett. Daru kellene, amivel átemelhetnénk, ezt már 
nem tudom önerőből megoldani. Egyébként a felújí
táshoz segítséget kínált a cementgyár Iakatosbrigádja, 
a szakmai .irányrítást a füzesabonyi vontatás ágérlte. 

Jószánd&ban tehát nincs hiány, :€s mindannyian, 
akik tiszteljük, értékeljük a régmúlt idők ránk maradt 
emlékeit, bízunk abban, hogy a további segítség ered
ményeképpen e sok évtizedes szolgálatban megöregedett 
gőzös végre az őt megillető helyre kerülhet. 

(gerecsei) 

lexbrigád. Bármikor érkezik ________________________ __. 

Nehéz körülmények között is helytállnak 

• 

1 
Itt is sok minden megérett 

a korszerűsítésre, de az üzem
főnökség 1700 dolgozója a 
mostoha körülmények ellené
re is becsülettel tesz eleget hi
vatásának. Erről győződtem 
meg látogatásom alkalmával. 

A napi kocsiforgalom Dom
bóvár állomáson sokszor meg
haladj a a négyszázat. A 28 vá
gányból 14-en a tehervonato
kat rendezik öt tartalékmoz
donnyal. Az állomásnak ezzel 
a területével ismerkedtem meg 
először Mohai Tamás mérnök
főintéző kíséretében. 

Rend és tisztaság 
Az első, ami feltűnt szá

momra, a tisztaság. Sehol még 
egy elejtett papírt sem látni. 
A vágányok mellett a frissen 
meszelt kőpadkákon katonás 
rendben lehelyezve a saruk. 

A II-es torony mellett az 
egyik tartalék hosszú fogás
sal húz ki ·a gurítóra. ·A to
ronyban Horváth IV. István 
gurító-váltókezelő, Szabados 
Ferenc kocsimester, Virág Jó
zsef külsős vonatátvevő, Ka
racs Zsigmond kocsirendező, 
Szebényi Rudolf térfelvigyázó 
és Szép Károlyné kocsifelíró 
teljesít szolgálatot. Lent - a 
gurítóállvány mellett - Kar
dos Tamás tolatásvezető zász
Jójelekkel irányítja a mozgá
sokat. 

óraműpontossággal és ösz
szehangoltan dolgozik itt em
ber és gép. Sarkallja őket az 
idő. 

Az alsó toronyhoz átballag
va - amit még ma is fiumei 
toronynak neveznek, mivel ez 
az áteresztője Gyékényes ha
tárállomás, tehát a Fiume fe
lé menő vonatoknak - új dol
gozókkal is talál!kozhat az em
ber. Ismerkednek az úgyneve
zett célsaruzással, metve sta
tilkus akasztással. 

Mint minden újdonsággal 
szemben, itt is voltak ellen
érvek - elsősorban az időté
nyezőt illetően -, de a gya
korlat bebizQilyította, hogy az 
új koc&i.k.apcsolási módszer ab
szolút balesetmentes, és ha be
lejönnek 'a kocsirendezők, idő
ben sem jelent többet egy sze
relvény összeállítása, mint a 
régi, nagyon balesetveszélyes, 
elavult módszerirel. 

A „fiumei" alsó toronyban 
Rózsa Já,nos térfelvigyázó és 
két váltá!kezelője, Petes Jenő 
és Tóth Lajos szolgál. A bizto
sítóberendezés hibájának el-

,. , 

hárításán éppen két budapesti 
mechanikus - Nagy István és 
Halász Sándor - szorgoskodik. 
Közben persze a vágányokon 
szaladnak a kocsik, mert az 
élet egy percig sem állhat le. 

Innen is továbbmenve, az ál
lomás takarítószemélyzeténe-k 
egyik csoportjával találkozunk. 
Külsejük, helyesebben ruháza
tuk állapota szerint nehezen 
hinné az ember, hogy a rájuk 
bízott személyszállító vonatok 
takarítását kifogástalanul el
végzik. 

- Pedig így van - állítja 
kísérőm, Mohai Tamás mér
nük-fóintéző, és hozzáteszi: -
MegérdemeLnének ezek a ta
karítóasszonyok is valami mu
tatósabb formaruhát, hiszen 
itt vannak nagyobbrészt a 
nagyszámú utazóközönség előtt, 
és a jelenlegi öltözékük - eny
hén szólva - nem valami esz
tétikus. 

Az adott 
lehetőségek szerint 

A tehervagonok mosásán, 
fertőtlenítésén munkálkodó 
emberek munkakörülményei 
meg már-már elviselhetetle
nek. Ha valamit, akikor az ál
lomásnak ezt a részlegét föl
tétlen gépesíteni kellene, mert 
ide már ma is szinte csak lasz
szóval lehet embereket fogni, 
pedig a fél Dunántúlról küldik 
ide a tehervagonokat fertőtle
nítésre. 

Benn, az irodában az üzem
főnökség vezetője, Harangozó 
László mérnök-főtanácsos 
egyéb nehézségeket is említ, 
de hozzáteszi: 

- Ismerjük az ország gaz
dasági nehézségeit, így várni 
kell a jelentősebb beruházá
sokkal. Egyedüli lehetőségünk, 
hogy a jelenlegi eszközökkel 
is jól gazdálkodjunk, és biz
tonságosan végezzük a mwnkát. 

Az állomás évente mintegy 
600 ezer tonna árut továbbít, 
nagyobbrészt átmenő, azaz 
tran�itforgalomban. A város 
rendelkezik most már némi 
iparral, de ma is legjelentő
sebb üzeme a vasút. A lakos
ságból minden harmadik em
ber személyesen vagy közvet
ve a MA V-hoz kapcsolódik. 

Kovács Sándor, az üzemfő
n ükség szb-titkára elmondja, 
hogy ezért is igen jó a kap
csolat a város vezetőségével. 
A vasutasok megfelelő szám
ban és súllyal iképv.iseltetik 
magukat a lakóhelyi párt- és 

tanácsi szervezetekben. Jel
lemző például: ha a tanács ,._ 
lent6sebb társadalmi munllcót 
kezdeményez, először is a uas
utasokat keresi fel, de ha a 
lakáselosztásról vagy más azQ
ciális kedvezményről kell dön
teni, akkor is a vasutasok a2 
első számú jelöltek. 

Ami nem pénz kérdé• 
Az szb-tibkár lelkesen sorol

ja, hogy a múlt évben korsze• 
rű öltözőket és üzemi étkez6t 
kapott az állomás. A konyha 
azonban - amely egy alagsor
ban van - állandó harcot vív 
a Köjállal. A fejlesztési terv 
már megvan, de az új, ezer• 
adagos konyha átadása c,a1c 
1985-re várható. 

A bizalmi testületi üléseken 
persze nem ez a fő téma, ha
nem a bérezéssel kapcsolatos 
kérdések, no meg az egyenru
ha. Mindkettőt szabályok, ren• 
deletek határolják be. De amíg 
az előbbiben - tehát a bérek 
alakulásában - keveset tehet 
a bizalmi testület, a ruha dol• 
gában, ami a rendeletek sze
rint eleve maradéktalanul biz
tosított, végre jobban oda kel
lene figyelni az illetékeseknek 
a dolgozók jogos kívámágára. 

Nevetséges és bosszantó pél
dául, hogy ha valak.iről egy
szer méretet vettek, eszerint 
szabnak rá ruhát 20 évi szol
gálat után is, pedig a legtöbb 
ember idővel terebélyesedik. 

Különösen az utazószemély
zet, a masiniszták, a vonatve
zetók, jegyviizsgálók igényel
nek joggal az évszaknak meg
felelő praktikusabb és csiftO

sabb öltözéket, annál is ill• 
kább, mert ők forognak leg
többet az utazóközönség kö
zött. 

Baj van a fiziJkai munkát 
végző dolgozók munkaruhájá
naik minőségével Is. Egy la'ka
tos vagy szerelő egy évre szóló 
munkanadrágja például nem 

bír ki 52 mosást. Soka<n azt ja
vasolják, hogy a jelenlegi 
egyenruha-ellátási rendszer 
helyett adjon a MAV - mint 

más intézmény - ruhapénwf, 
s csupán az egyenruha egyön
tetűségét és V'iseletét tegye �Q-
telezővé. 

· 

Mi111dent összevetve: a dom
bóváriak, ha vitatkoznak is 
jogos vagy jogosnak vélt iga
zuk tudatában, a feladatukac 
minden poszton fegyelmezet
ten ellátják. Ezért dicséret el-
ismerés illeti őket. 

' 

Dávid József 

IGY LATJA AZ ENERGETIKUS 

A lejtjelzőnek fontos szerepe van 
a mozdony energiafelhasználásában 

:€r'deklődéssel olvastam a 
lapban a lejtjelzőlk ügyében 
kialak.U'ló viitát. Talán nem 
lesz érdektelen, ha ezzel kap
csolatban elmondom az ener
getikus véleményét is. 

Mindenki ,tudja, hogy a 
megállások, a Jassújelek utáni 
újbóli gyorsítás a változatlan 
sebességgel történő haladás
hoz képest többletenergiát igé
nyel. Kevésbé közismert, de 
ugyanúgy tőbbletet igényel
nek a vonat kismértékű se-
bességvál tozásai, amelyek 
szárma2Jhatnalk fi,gyelmetlen 
vezetéslből, a pá'lya lejtviszo
nyainak, tága:bb értelemben 
ellenáhlásV'áltozásainak figyel
men kí,vül haigyásá bóJ. 

Körültekintő vezet.ésnél a 

mozdonyvezető a lejtjelző'ket 
megfigyeLve. azok éntelmének 
és nagyságának megfelelően 
változtatja a vonóerőt, a vonat 
egyenletes sebességű haladá
sa érdekében. Ez csak a1okor 
lehetséges, ha vanna,k jelek, 
jelen esetben a lejtjelzők, 
amelyek a lejttörésekre figyeJ_ 
meztetne'k, a beavatkozás he
lyét megjelölik. 

E megáillapútáisokat az a 
tétel támasztja alá, miszerini 
(némi egyszerűsítéssel) az 
egyenletes sebességgel való 
haladás biztosítja az adott 
menetrenden belül az ener
giafogyasztási minimumot. (Itt 
nem foglalkozunk a megemelt 
kifuttatási sebesség alka.lma.
zásával, amelynek a végrehaj
tása egyébként ugyancsak 
igényli a lejtjelzók létét.) 

Hogyan sza!bályozza a moz
dony.vezető a vonat sebessé
gét akkor, ha nincsenek lejt
jelzők? 

A lejtő hatását csak akkor 
veszi észre, amikor - beavat
kozás nélkül - a vonat se
bessége emelkedik, s esetleg 
olyan érteket vesz rel. amely
nek falyamaitos fenntartása 
vagy továblbi növelése már 
kimeríti a sebességtúllépés fo

galmát. Ekkor mindenképpen 
be kell a/Vatkozni fékezéssel, 
ami önmagában is energia
igényes. 

A „beavatkozás nélkül" itt 
azt jelenti, hogy a mozdQily
vezetó, nem észlelve a lejtőt, 
vá'Jtozatlanul hagyta a vonó
erőt, holott a megfelelően 
csökkentett vonóerő és a lej
tő ereje együttesen biztosítot
ták volna a változatlan sebes
séget. 

A változatlan és a csökken
tett vonóerők közti k.ülönbség 
tehát feleslegesen volt kifejt
w, has2JI1ot nem hozó ener
gia bevitelt okozdtt. 

Egy ily módon lezajló eset 
például 500 tonna tömegű, 80 
km/óra alapsebességű s.ze.. 
mélyvonatnál hozzávetőleg 
4-5 kWó többletenergiát igé
nyel, amit az alkalmazott 
vontatási nem hatásfoka még 
tovább növel. 

Mi a helyzet akkor, ha a 
vonat emelkedőbe érkezik? 

A vonat lassulni kezd, mert 
a mozdonyvezető nem fejti ki 
időben az egyenletes sebesség 

tarrtásá!hoz szükséges többlet
vonóerót. A •lassulás észlelése 
után megkezdett vonóerőnöve
lésnek viszont olyan mérté1dI
nek kel'!. lennie, hogy azzal a 
lecsök'kent sebességről az ere

deti sebessé� ismét fel tud
ja gyorsítani a vonatot. A 
kellő időben, az emelkedő kez
detén küejtett tőbbletvonóerő
vel gyorsítani nem kellett 
volna, tehát a késői boom:rtko
z� ismét többletenergia be
viteJ.ét igényelte. Esetenként 
iitt is jó néhány kWó többlet
tel számolhatunk. 

A fenti okfejtés nagyság
rendi megvalóswását a gya
korlatban a mozdonyrve2'Je't.6k 
tudatos munkája, a lejt6'k
emelke.dók sokféle variádó)a, 
hosszúsága befolyásolihatja., a 
jelenség lényegét és t.enden
ciáját azonban nem módosít
ja. 

A gőZNonitatás korában az 
ember a saját bőrén keresz
tül azonnal érzékelte a lejté
sek vál'to.zása:it, s azokat mun

kájának meglronnyítésére ter
mészetesen ki is használta. Az 
a tény, hogy ma ezt a hatást 

közvetlenül nem ér7Jé!kel.j0k, 
nem szabad, !hogy feledtesse 
velünk a régi talkarékos gya
korlatot. Ma testi munkát 
nellll, ,,csaJk" energiá.t talJcla,nt
hatunk meg. 

<Ennek ma is feltétele a lejt
jelzők léte, azok megfigyelhe 
és a sebeBségszaibályozás sorin 
való figyelembevétele. 

Papp Gábor 

főenergetikus 
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Siralmas állapotok 

Tűzvédelmi ellenőrzésen 

Nem lehel lélszámblánnyal Indokolni a mulaszlásokal 

Ellenőrző körútra indulunk a MA V tűzrendészeti ve

zetőjével. A vezérigazgatóság kocsit adott. Ez lényeges, 

hiszen anélkül nehéz lenne elképzelni a szolgálati he

lyek villámlátogatását. Mert nem titkolt tervünk az, 
hogy minél több munkahelyet lássunk, és minél több 

mozdonyt szemügyre vegyünk. A dolgozó ember köz

vetlen környezete ugyanis sok mindenről árulkodik. 

Nyitott könyv az a szakértőnek, amelyből zavartalanul 

olvashat munkamorálról, felelősségről, életszemlélet

ről, szervezésről és sok egyébről. Induljunk hát! A Vol

ga meglódul alattunk. 

Ahol tűz esetén lángolna a löld Is 

Csak haruninc kilométert fut 
az autó, és máris begördülünk 
a Dunai-Finomító állomás fel
vételi épülete mögé. A falak 
me1'lett szét.szórt festékes do
bozok, papírzsákok, szél előtt 
futó hulladék. Az út túlolda
lán is szeméthegyek. Távolabb 
fából tákolt rozzant garázs. 
Betonjáirdáin sétálunk az Mlo
n'lás elé. Amerre a szem ellát, 
tartá'lykocsik sorakoznak a sí
neken. A Dunai Kőolajfinomí
tó Vállalat tűzveszélyes ter
mékeivel töltve valamennyi. 
Naponta több ezer tonna gör
dül innen tovább vaspályán az 
ország különböző részeibe és 
határainkon túlra. 

- Rosszul megy a vasút, 
szinte folyamatos az elegytor
lódás - válaszolja lakonikus 
tömörséggel kísérőm kérdésé
re Csutí Géza állomásfőnök. 
- Gy(J)kori a gépre várás, 1ke
vés a munkaerő. Távírász és 
váltókezelő sincs elegendő. 
Bizony, siralmas állapot ez ... 

A gyár ma négy szerelvényt 
a.dott ki. Gyors szemlére in
dulunk a vágányok közé. Ve
,lünk tart a fiatal állomásfő
nök is. Talpunk alatt nem csi-
1í:orog a kavics, por sincs, mert 
mindent átitatott az olaj. A 
kavicságy is izzad a meleg
ben. Ha próbafúrást végezné
nek itt - gondolom - talán 
olaj törne fel a földből. A 4. 
és az 5. vágány kö:zött enél
kül is óriási bitUJffientóc:sáik 
csillognak. Néhol papírhulla
dék ázik, dagad benne. :tjsza
ka itt különösen veszélyes a 
közlekedés. A vasutasok desz
kaszálakkal hidalták át a „ta
vakat", nehogy valaki bentra
gadjon. 

- 1980 óta a rendezőben 
semmi sem történt - jegyzi 
meg a főnök. - Nem takarí
tottak, a területet nem szór
ták fel semmivel. Olajszeny
nyezett a föld. Ágyazatcseré
re lenne szükség vagy három 
vagon kohósalakra. A szétterí
tett sa'lak fel.szívná az olajat, 
amit aztán el lehetne szállíta
ni. 

- Ki a felelős a vágányok, 
a pálya állapotáért? 

latot. Legutóbb júliusban volt. 
A tűzoltóparancsnok írásban 
is „figyelmeztette" a vasutat az 
olajszennyezettség veszélyeire. 

Lassan haladunk az egyik 
szerelvény meHett. A lefejtő
csapokat figyeljük, mert néha 
előfordu"l, hogy azon keresztül 
„szökik" a szállítmány. Most 
is látunk egy ilyen tartályko
csit, a 3353 798 8308 - 5-ös 
számút. Céláillomása Lököshá
za. Negyvenkilenc tonna ben
zol van benne. Kipp-,kopp. 
kipp�opp. Kitartóan csöpöig az 
értékes folyadék, a földön már 
tányérnyi tócsa. Mire rendel
tetési helyére ér a száHft
mány, pá,r mázsával biztosan 
könnyebb lesz. 

A 6-os vágányon is ellenőr
zünk egy indu'l.ó szerelvényt. 
Az egyik kocsiból - a lefej� 
tő váltó tömítetlensége miatt 
- gáwla.j szökik. Mire Sop
ronba ér, ugyancsak megfo
gyatkozik a küldemény. Talá
lunk még néhány csöpögő tar
tályt, és több <bucat, koasizá
rakkal „feldíszített" lezárócsa
pot. A tűmédelmi vezető 
megjegyzi, hogy tavaly már 
utasította az állomásfőnököt, 
hogy a föl'ösleges ólomzárakat 
szedesse le a tartálykocsikról, 
mert azok megnehezítik az el
lenőrzést. Nehéz megtalálni az 
érV'ényes zárat. Némelyik csa
pon ti-zenötöt is taláiltunk. 

- Kevés az ólmozó, s a fi
zetésük is csak 2300 fori'nt. 
Ilyen körüvmények között ne
héz fegyelmet követelni - ér
vel a főnök. 

Ez a magyMázat azonban 
nem fogadható el. A szabá
lyok megszegését nem !.ehet 
létszámhiánnyal indokolni! Az 
észrevétel ismét a felügyeleti 
naplóba kerül. A tartálykocsik 
csöpögő csapjaiért - amely az 
anyagi kálron kívül tűziveszé
ly-e.s is - a kőolaj:finomítóban 
lévő átvevő raktárnok felelős. 
fszre ikellene vennie a csöpö
gé5t, és amíg ki nem javítják, 
illetve meg nem szüntetik a 
hibát, a tartályt nem SZaibad
na a fo11galom'ba engedni. Ez 
azonban csak előírás, óhaj 
marad·. Most két szerelvény

ződött gyapot, zárókupak nél
küli üzemanyagkanna. A mo
tor alatt olajtócsa. 

- Ez még a jobb állapotban 
lévő gépek közé tartozik -
jegyz.i meg kísérőm. Nincs sok 
idő a vizsgálódásra, a moz
dony hamarosan indul tovább. 
Fonyódra v'iszi az expresszvo
natot. 

Következő „célpontunk" az 
M41 2138-as pály,aszámú gép. 
A személyzet és a mozdony is 
a székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökséghez tartozik. 
Bárdosi Zoltán mozdonyvezető 
örül az ellenőrzésnek. 

- A gép moot jött napi mű
szaki vizsgáról - mondja. -
Jöjjenek fel, és nézzenek kö
rül! Már beírtam az üzemnap
lóba az észrevételeimet. 

Olvassuk: ,,A motor olajfo
lyásos, a kerékcsoport lapos. 
A turbó jobb és bal olclalán, 
alul-felül, a kipufogó négy
szögkarimák tömítetlenek." 

- Lgy jött ki a műhelyből. 
Milyen lehetett a vizsgálat? 
- teszi fel a költői kérdést a 
vezér. Erre mi sem tudunk 
válaszolni. A tények önmagu
kért beszélnek. Általános ta
pasztalat, hogy a körzeti üzem
főnökség vontatási üzemegy
sége szinte ugyanúgy küldi a 
forgalomba a mozdonyokat, 
ahogyan a múhelY'be vitték. 
Nemi,gen talál erre magyará
zatot Pázmány Sándor üzem
főnök-helyettes sem. A gond
jaikról beszél: 

- Fehérváron annyira ke
vés a kocsirendező, hogy ha a 
mozdonyvezetőket 48 éves ko
rig három hónapra nem ren
delnék 1ci kocsirendezói mun
kára, megá.ilna az élet. Aka
dozik a f orga,lom, gyakori az 
efegytorlódás. A reggeli órák
ban például most is húsz vo
nat várt gépre. A fiatalok 
11em jönnek a vasúthoz, kevés 
a sarus. Mindezt tetézi, hogy 
a munkavédelem a közelmúlt
ban megtiltotta a kocsik ren
dezés közbeni belökését a vá
gányokra. Csa,k betolni sza
bad, amely lassítja a 1WUnkát. 
Ma tizenegyig a tartalék 
emiatt még csak e,qy vágánut 
tudott kiszolgá,lni, máskor né
auet. A reru!ezői teljesítménu 
íqu a korábbi egyharmadára 
esett vissza. 

Szolgálatképtelen 
mozdonnyal! 

Ellátogatun!k Komáromba 
is. Szintén a mozdonyok ér
dekelnek, megvizsgálunk. hát 
néhányat. Sajnos a tapaszta
lat itt sem kedvezőbb. Az 
M40-233-.as pályaszámú gép 
személyvonat e.lőtt Ml. Szin
tén a székesfehérvári vontatá
si üzem-egységhez tartozik. Oda 
v1su a személyvonatQt is. 
Kozma Sándor mozdonyvezető 
örüi a taláilkozásna.k. 

- Nagyon vártam már egy 
ilyen ellenőrzést. Mi már te-

hetetlenek vagyunk. Az üzemi 
naplóba rendszeresen írjuk 
észretvételeinket a gép műsza
ki hiányosságairól, de nem ér 
semmit. Reggel jött ki napi 
vizsgálatról !1 gép, és legalább 
tíz hibát észleltem. Felírtam 
mind ... 

Benézünk a motortérbe. El
szomorító látvány fogad. Mint
ha robbanás történt volna ott. 
Minden olajos, koszos. Lent a 
futóműnél a homokozó csövet 
gyapottal kötötték a lépcső
höz. A nemtörődömség, a ha
nyag munka mintapéldája ez 
a mozdony. A forgalmista máT 
indítaná a vonatot, de várnia 
kell. A tűzvédelmi vezető in
tézked:ik. Bejegyzi az üzemi 
naplóba: ,,Fehérvárig mehet a 
mozdony. ott szolgálatképte
len! Javítani kell!" 

A fiatal forgalmistanő végre 
felemeli az indítótárcsát, a 
mozdonyvezető tiszteleg. Re
méljük, nem történik bal
eset ... 

A komáiromi vontatási 
üzemegység mozdonyjavító 
csarnoka előtt egy M43-as 
vesztegel Pályaszáma 1020-as. 
Takács Ferenc lakatos egysze
mélyben most V'égezte el a na
pi vizsgálatát. Mi is körbe jár
juk a gépet. Olajfolyásos a 
motorház, tömítetlenek a csö
vek. A törött kábelvédő csö
veket nem pótolták. így egy 
esetleges zárlat azonnal tüzet 
okozhat. 
- Jármű-villanyszerelő nincs, 

meg az idő is kevés - mond
ja a lakatoo. - Itn többet nem 
tudtam tenni. 

Lassan a vízdaruhoz ballag, 
a géphez fot1dítja a csövet, az
tán kinyitja a csapot. Zúdul a 
hideg viz a hídra, a mozdony 
oldalára. Az olajszennyeződés 
természetesen marad, de a la
katos befejezte a vizsgálatot. 
A gépet visszaadják a forga
lomnak. 

Vajon nyugodt-e a lelkiis
merete a vontatási üzemegy
ség vezetőinek és a többi dol
gozónak? 

Egy érdekes statisztilkát mu
tat a MA V tűzvédelmi veze
tője. Eszerint az év, első öt hó
napjában a Déli pályaudvaron 
ötvenöt mozdonyt ellenőriztek, 
tűzmegelőzési és biztonsági 
szempontból. Ebből 23 nem fe
lelt meg a műszaki és egyéb 
biztonsági követelményeknek. 
Hat gépet az ellenőrök rend
kívül elhanyagolt állapotban 
találtak, hárma,t pedi'g azonnal 
ki keUl.ett vo111ni a forgalom
ból. 

Még két figyelmeztető adat: 
Budapesten 1981-1ben 48 moz
dony gyullihadt ki . . . Tavaly a 
vasúton el'áfordult tüzek 55 
százaléka mozdonyokon kelet
kezett. 

A tényekhez az újságíró nem 
tud egyéb kommentárt fűz.ni. 

Kaszala Sándor 

Önköltségben • • 

Idézet a szaikszervezet augusztusi lntonni«.lós 
jelentéséből: ,,A hangulatot leglnkibb az ront
ja, hogy a vasutasok nagyfokú szervezetlen�
get tapasztaln.a.k a tehervonati közlekedést>en," 

T ámasszuk alá ezt egy kiragadott, de jellemző pél
dával: Dombóvárról Pusztaszabolcsra kérnek 
utazószemélyzetet. Az önköltségben utazó sze-

mélyzet ennek megfelelően Pusztaszabolcson leszáll a 
személyszállító vonatról. Elkkor kiderül, hogy a továb
bítandó tehervonat mozdonya Kelenföldön van. Újabb 
utazás önköltségben Kelenföldre, mert onnan egy vo
natot kell még Ferencvárosba továbbítani a személyzet
nek. Mire megérkeznek Ferencbe, a szolgálat nagy 
része letelt, így tehát a személyzetet önköltségben haza
küldik . Az eredmény: p, távolléti szolgálat 16 óra 07 
percéből csupán 14 perc volt hasznos a vasútnak, illetve 
a fel- és a lejelentkezési időkkel együtt nem több a vo
natkísérők „tengelyen töltött"-ként fizetett ideje egyet
len óránál. Ugyanakkor a vonalon több vonat is sze
mélyzetre várt. 

Gyakran ebből adódik a „létszámhiány", illetve a túl
órák számának növekedése, ami - mint láthatjuk a 
példából - a felsőbb szintű üzemirányítás elégtelensé
gének tudható be. 

Hasonló jelzéseket Miskolcról, Debrecenből, Szeged
ről is küldenek a s:oakszervezeti bizottságok, pedig már 
földrajzi távolságuk miatt sem feltételezhetjük, hogy 
összebeszéltek volna. A kritikai ha•ngvétel nem más, 
mint a kiút keresése annak bemutatása, érzékeltetése 
révén, hogy a vasút jelenlegi, talán legnagyobb gond
ja: sokat ácsorognak a tehervonatok. 

Mondhatná valaiki, hogy az utóbbi évek legeredmé
nyesebb átszervezése folytán az üzemfónökségek meg
kapták az önállóságot, most tehát rajtuk a sor, hogy 
változtassanak a helyzeten. Csakhogy azt is egyre több 
beérkező jelzés tudatja, hogy az üzemfőnökségi önálló
ság mit sem ér, ha az csak papíron létezik. Ráikosrende
zőtől Kiskunhalasig, Szombathelytől ZáhonyJg tapasz
talható, milyen gondokat okoz a vonóerővel, még in
kább a személyzettel v,aló gazdálkodás, amelynek fő 
akadálya a sok vonatácsorgás, feltartás, feloszlatás. A 
leglényegesebb kérdésekben - már ami a forgalom 
-szervezését .illeti - nem az üzemfőnökség, hanem a 
központi menetirányítás mondja ki a döntő szót. Az is 
igaz persze, hogy helytelen ebből kiindulva felfelé mu
togatni. 

Sem fent, sem az alsóbb szinten 1nem tehet róla senki, 
thogy szűk a !főváros és a vidéki nagyobb pályaudvarok 
fogadókapaoitásáné!ik keresztmetszete, s az is biztos, 
hogy sok helyen alaposan megfogyatkozott 'a létszám, 
nem is szólva arról, hogy nemegyszer a szomszédos or
szágok vasútjainak telítettsége szab határt a MÁV-nál 
zajló forgalomszervező munikánalk. Ám hiibát követünk 
el, ha ennyivel 1e is tudjuk magunk részéről a problé
mákat. 

Látnunk kell igenis a saját tennivalói111kat. Azt 
például, hogy a vágányzárak összehangolatlan
sága és egyéb gondok, mulasztások miatt teher-

vonatok százai vesztegelnek vonalainkon, többek kö
zött a Budapest környélki állomások vágáOJ1yain, nehezít
ve az ottani technológiai műveletek végrehajtását, kés
leltetve gyakran a személyszállító vonatokat is. 

A legfrissebb adatok szerint a tehergépkocsik forduló
;deje két hónap alatt több mint fél n-appal növekedett, 
s meghaladja a 4,9 napot. Gyakran elhangzik, hogy „a 

fuvaroztatók nem ürítik vagy rakják folyamatosan a 
vagonokat". Ez igaz, de nem ad magyarázatot arra, 
hogy a Nagykanizsán, Kisvárdán, Vácott megrakott va
gondk miért ácsorognak napokig, hetekig !Martonvásá
ron, Dunakeszin vagy Vecsésen. S arra sem jogosít fel 
közfrlünk senkit, hogy belenyugodjunk a sok ácsorgás 
oko2ta túlóratöbbletbe, a•nnak nemkívánatos, bérszín
vonal-emelő hatásába, 'a kiadatlan szabadság és pihe
nőnapdk, kirendelések o'kozta rossz hangulatba. 

Ha az ősz.i forgalom időszakában javítani é!ikamnlk a 
vasúti sZállítás minőséw mutatóin, a fuvaroztatók ko
csiigényeinek kielégité5én, akikor a sok ácsorgást mérsé
kelni kell. Mert ölbetett kézzel, másra mutogatva a 
megoldást várni: nem vezet eredményre. 

A mostanában nem ritka, de íróasztalsz;agú rendele
tektől (lásd: KN-kocsilk a személyvonato'kban, fölösle
ges statisztilkák készítése, utazási naplóval kapcsolatos 
változtatások stb.) a vasút munikája nem lett jobb, 
szervezettebb. Ehelyett inkább a menettartiamok elem
zésére, ezen keresztül a kritikus pontok, szúk kereszt
me,tszetek meghatározására, a megelőző intézkedések 
azo�li kiadására, a végrehajtásra és annak követke
zetes ellenőrzésére kellene több figyelmet fordítani. 

E
ttől valóban remélhető a vonatácsorgások felszá
molása, az amúgy is kevés utazószemélyzettel, 
a vagonokkal, vonóerővel, energiával való ész-

szerűbb gazdál'kodás. /Meg az is, hogy javul majd tőle 
az emberek h.angu�ta. 

Orosz Károly 

5 

- A ferencvárosi pft-fő
nökség. A közelmúltlban járt 
nálam a vezetője, de meg sem 
kérdezte, hogy mi'lyen a vágá
nyok állapota, van-e pana
szom? Igaz, hogy úgyis tud� 
ja. Az ellenőrzések során min
dig szóvá teszik ezt, le is ír
ják, hogy szennyezettek a vá
gányközök. Én továbbítom az 
észrevételt a székestelhérvári 
körzeti üzemiőnökségre, de 
semmi sem történik. Az üzem
főnökség illetékes arra, hogy 
a pft-nél megrendelje a mun
kát. Ez a körzet fokozottan 
tűzveszélyes ... 

ben hat kocs-i csöpögött. Az.------------------------- !k;::::E::=:=::::r:============---======-

Sok kicsi 
sokra megy ... 

Ha tűz ütne ki, lángolna a 
fötd ts. De ne fessük fa1ra az 
ördögöt. Az illetékesek bizo
nyára jobban tudják, mi .a 
dolguk! Az biztos, hogy egy
szer már nagyon közeli volt 
a veszély. A földbe szivárgó 
benzin a csatornahálózatba is 
behatolt, és azon keresztül a 
fel�teli épületbe jutott a 
benzingőz. Tűz esetén az ál'lo
mást a Dunai Kőolajfinomító 
Vállalat tűzoltósága védi. 
Gyakran tartanak itt gyakor-

áHomás nyolc raktárnokct nél
külöz. 

Nincs ene 
magyarázat 

Következő állomásunk a 
székesfehérvári körzeti üzem
fónökség. A dízelnnozdonyokat 
ellenőrizzük, hogy megfelel
nek-e a műszaki é5 tűzvédel
mi előírásoknak. Éppen egy 
M40�, a 211-es pályaszámú 
gép jár be az állomásra. Fel
kapaszkodunk a lépcsőn, é5 ki
nyitjuk a motoliház ajtajait. 
A tűzvédelmi vezető azonnal 
és:m-eveszi, hogy a villamosve
zetékek eltört végeit szigetelő
szalaggatl. erősítették fel. Egy 
kábelvédő cső törött. Az olaj
csöveknél a tömítőgyűrű nem 
zár, emiatt több liter olaj 
gyűlt össze a motor alatti tek
nőben. A személyzet ezzel a 
géppel Balatonfű�őre visz egy 
személyvonatot. Ment.egetőzik 
a mozdonyvezető, hogy a gép 
nemrég jött ki napi vizsgáról. 
A műhelyben így adták át. 

A negyedikre egy M62-es 
fut be. Kívülről olajos, pisz
kos. A motortérben elszennye-

A hidászok munkavezetöje 
- Aztán mit is mondjak? 

- kérdezi inkább magától, 
mint tőlem az ötvenes, nap
barnított, alig őszülő férfil. 
Mert hogyan is lehetne néhány 
mondatba sűríteni mindazt, 
ami belépése napjától - 1948. 
november 30. óta - az idei 
vasutasnapig történt, ami.kor 
immáron hatodszor jutalmaz
ták •Kiváló Dolgozó kitüntetés
sel Kucsera Mihályt, a MA V 
Hídépítési Főnökség mun:kave
zetőjét, helytállásáért. 

- Eredetileg traktoros vol
tam - kezdi -, majd új szak
mát tanultam, és szegecselő-la
katosnak ide jöttem a vasút
hoz. Nem mondom, nagy szük
ség volt már akkor.iban a trak
torosokra is, de hídépítő mun
kásokra még jobban a mindent 
elpusztító második v-ilághábo
rú után. Szép volt a hidász
élet, annak ellenére, hogy 
mindenféle komfort nélkül, 
alig fűthető lakókocsikban él
tünk, lavórban mosakodtunk, 
és éjt nappallá téve dolgoz-

tunk. Dolgoztam én például 
akkor is, ami.kor otthon az 

asszony a gyerekeimet világra 
hozta, s a nagy esemény után 
csak egy héttel később, a hét 
végén tértem haza - emléke
zik a kitüntetett munkaveze
tő, majd büszkén hozzáteszi: 
- A fiam ma már mérnök, s 
a lányom is fontos pozícióban 
dolgozik ... 

Közben felvázolja a családi 
élet, a gyereknevelés viszon
tagságait: Hej, kevesen 
tudják, mit jelent fent a ma
gasban, légtornászhoz illő moz
dulatok közben a tizenöt kilós 
pisztollyal szegecselni, hogy a 

családnak, a gyerekeknek 
semmire gondja ne legyen .. 

- Hogyan lett munkaveze
tő? - kérdezem. 

- Hát ha úgy vesszük, ak
kor ez elsősorban az egykori 
főnököm érdeme, mert őszin
tén szólva nem akartam én 
főnök le.nni. 0 mondta: ,,Nem 
lesz ez így jó, Miska, hogy ma
ga öregségére is csak szege-

cselni akar, ezért elküldjük 
tanfolyamra, hiszen jól ért az 
emberek nyelvén." El is küld
tek, de én megmutattam a 
magam „igazán": szándékosan 
megbuktam a felvételi vizs
gán. A következő évben me
gint elküldtek, de szégyelltem 
volna ismét megbukni. fgy az
tán nemcsak felvettek, de rá
adásul jeles eredménnyel fe
jeztem be az iskolát. Azóta 
munkavezetőként húsz ember 
dolgozik a kezem alatt. 

A2Jt .beszélik róla, hogy szi
goru, de igazságoo vezető. 
Megköveteli ai munká't, de se
gít is bárki ,gondján, baján, 'ha 
tud. 

- Ugyanúgy, mint otthon a 
családban - eg)'IS.zerű&íti en
ne!k a magyarázatát. - Most 
például betonozn un.k kell, é:; 
szigmrúan a gyerekek !elkér€ 
kötöttem, hogy ott legyen a 
s:zemük meg az esZJÜk, mer,t ha 
bedöglik a 'beton, nem tudom, 
mit osináldk ... 

Ellenőrzés céljából gyakran 

felmegy a kész.üllő hí.dr.a, köz
ben - bevallja - önmagára 
is vigyáznia kell. 

- Cwko:rbeteg vagll()k, & 
könnyen meg.sz.éd.ülheteJc. De 

azért i-niká.ob magam mászok 
oda, .semJwg11 a gondjaimra bí
zott idősebb sza.kikat /elen
gedjem. Do/.gozzandk fent a 
fiatalok, ők bírj4k, mint mi 
annak ri.dején, s lent is van 
éppen eLég munka az öregeb
belknelk. 

Az á'l.tal:a !három éV'Vel ez... 
előtt szervezett úti 'brigádra 
egyébként mindig jelletn7.JÖ ez 
a kölcsönös meg,értés, s�tő
�ég. 1Mi több: .a főnökség 
vezeibói szerint mindig ez volt 
és e-zi is maradt az általa irá
nyttott köz.ös6ég sikerenek tit
ka. Meg a hivatás szeretete 
�elyról Kucsera, Milhály azt 
mondja: 

- Ha fölm.egyek az épülő 
hídra és m,e.gcsap a fent mindág fújó szél, s kitárul a táj, 
nem cse�lnek senkivel. Ez az 
érzés mindent megér ... 

L. M. 
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A MAV kollektív szerződés módosítása (7.) Önkéntes határőrök 

A tanácskozások lilta/linos tapasztalatai Egy kitüntetett brigád hétköznapjai 
' 

A szombathelyi Kfüán 
Az előző cikkekben rés:z,le

tesen szóltunk a reaUzált ja
vaslatokról és azokról, ame
lyek valamilyen oknál fo gva 
nem kerültek me gvalósításra. 
Most a tanácskozások le gfőbb, 
általánosítható tapasztalatai
ról adunk tájékoztatást. 

Első helyen kell említeni a 
bérszínvonal-szabályozásra 

való áttérést. Ennek nép gaz
dasá gi szintű változása szük
sé gessé tette a vasút bérsza
bályozási és gazdálkodási 
rendszerének újraszabályozá-· 
sát. Ez év1·anuár l-től kezdő
dően a M V a több mint egy 
évtizeden át jól bevált bértö
meggazdálkodásról az úgyne
vezett létszámcsökkentési ér
dekeltséggel egybekapcsolt, 
központi bérszínvonal-sza bá
lyozásra tért át. Mí g koráb
ban a fe1használt bér volu
mene, most a bérek színvona
la a le gfőbb mutató. Amit lé
nye gesen nehezebb szabályoz
ni, mint a bértöme get, u gyan
is folyamatában kell fi gyelem
mel kísérni a bérfelhasználás 
és a létszám alakulását, a vál
tozások irányát, mértékét, az 
összetétel módosulásait és e� 
bérszínvonalra gyakorolt ha
tását. 

Az éremnek 
két oldala van 

terhelése, egyes helyeken in
dokolatlanul sok a túlóra, .a 
munkaerő-felhasználás nem 
követi a teljesítmények válto
zásait, stb. - amely helyen
ként nemtörődöm munkavég
zéssel párosul. Mindez a vas
úti szállítási .teljesítmények 
vissziaeséséhez, a minősé gi 
tényezők romlásához, végső 
soron gazdálkodásunk színvo
nalának csökkenéséhez vezet. 

Célszerűbben, 
sokkal tudatosabban 

kozunk munkánk javításával, 
a vasúti teljesítmények foko
zásával. szol gálitatásaink szín
vonalával, a munka szerve
:z,ettségével, a fegyelemmel, 
gazdá1kodásunkkal, stb. 

Közös ügyünk : 

a munka javítása 

György szocialista bri gádot az 
e1múlt évi kiemelkedő munka 
alapján a MAV Kiváló Bri
gádja címmel tüntették ki. A 
közösség tagjai e gyben önkén
tes határőrök is. Ezért a tevé
kenysé gükért a belügyminisz
ter 1981-ben a Vörös Csilla g 
Érdemrendet adományozta a 
bri gádnak. A tizenkét tagú 
kollektívában vannak fővizs
gálók, vonatvezetők, kezelők 

A kolilektív szerződés módo- és jegyvizsgálók. Az egyik na
sítása általában anya gi von- pon elkísértem szolgálatba 
zattal jár. A mértéke mindi g Bognár Lajos brigádvezetőt és 
az adott témától, és attól Pulay Györgyöt. Ők mindket
fü gg: hány dol gozót érint. Mi- ten fővizs gálók. 
vel a bérfejlesztési keretek Re ggel a hat ór.a né gy perc-

Munkában a fővizsgálók 
(A s21erző felvétele) 

Bőven van tehát javítani- felosztása az eddi gi gyakorlat kor jnduló, Szentgottihárdi, g valónk. Fogyatékossá gaink szerint me gelőzte a koLlektív közlekedő 9120-as számú vodöntő többségéhez nincs szük- s:z,erződés módosítását, ezért nattal indulunk. Bo gnár Lasé g a kollektív s:z,erződés ren- adódtak olyan szituációk, ho gy jossal a középső Bz kocsiba delkezéseinek megváltoztatá- valamely réteg által indokolt- szállunk. Pulay Györ gy a mosára. Szabályai jóval „többet nak tartott sZéllbálymódosUást totkocsit választja. Lassan áttudn.ak" annál, amit az alkal- a bérfedezet hiánya me ghiúsí- katto gunk a váltókon. a fő-mazott gyakorlat mutat. Cél- totta. vizsgálók felteszik a karszala- Szombathelyről a miskolci rók mielőbb a hatóságok ke-
szerűbben, tudatosabban keU Az anyagi lehetősé gek és az g t gyorssal megyünk tovább. Itt zére kerüljenek. A határőrök 
gazdálkodni a rendelkezésre i gények e gyeztetése végett e 

O 
· , k , nem .){ell ellenőrizni, a pápai- is segítik a mi munkánkat. 

a'llo' munkaero·vel, munka•do" _ - Jó reggeLt kívano ! Ke- ak vé gzik ezt a munkát. Az Közbeavatkoz„n,k, ha ;ttas. • két fontos intézkedés időbeni · k ll • '""" • • 
vel. Élni kell az osztott mun- rem a menet3egye et e enor- utasokat nem szabad fölösle- vagy kötekedő személy akadá-eltéréseinek közelítése, eset- · , ·1·t · f 1 t kaido" elo"nye1 ·vel. éJ·s--1·- 1·s zesre. - szo 1 Ja e az u aso- gese,n zavarni. Munka azért lyozza a 1·egyvízsgálo' teve· -L4Ad le g együtt-tár gyalása minden k t B · L · mód van a munkaidő me gsza- bizonnyal előnyösebb lenne. 
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f_. Z 1 1.. •. akad itt is. Ellenőrizzük a sze- kenységét. 
kítására, jobban kell építeni Hangsúlyozni kell azonban, ta �k

e gyi 
er 1 a a ovOi g mélykocsik tisztaságát. Elfo- A Kilián György önkéntes 

az önkéntes 1Jöbbletmunlka- hogy kereteiben a lehetőség u zi, · gadható állapotban van va1a- határőr szocialista bri gád tag-
vállalásra, amely kölcsönösen ezáltal nem bővülne. csupán - Körmenden vonatpótló mennyi, csak a 20-57 011-es jai tavaly ezer óra társadalmi 
előnyös és hasznos, mert a a felhasználás racionailizálásá- autóbuszra kell átszáUni - tá- számkí kocsi mosdója szorul munkát végeztek. Ennek na
vasúit részére tá gabb fo gLal- ra, több kombinációs me gol- jékoztatja udvariasan a föviz.s- javításra, mert kilyukasztották gyobb részét önkéntes határ
koztatási leheltőséget. a dol- dásra, a választási lehetősé- gáló. Az utasok még álmosak, az oldalát. Az észrevétel a 41- on szolgálatba,n. kilképzésben 

gozóknak pedi g magasabb ke- gek szélesebb skálájára te- többen a jegyüket keres gélik, es leadási bárcára kerül. Ez- töltötték. A fővizs gálók és a 
resetet jelent. A vasúti mun- remtene módot. Az anyagi de a fövizs gálók türelmes em- után Koksa Ferencné jegyvizs- jegyvizs gálók a létszámhiány 
ka zavartalan végrehajtása ér- kereteknek az a volumene, berek, várnak. Ebben a ko- gálótól elkérik a menetrend miatt gyakran vállaltak V'Onat-

A vasút 1983. évi bérpoliti- dekében e gyes területeken amely szerteágazó i gények- csföan minden rendben volt. könyvét. Sajnos a helyesbíté- vezetői feladatot is. 
kai elveinek kidol gozása már vállalati gazdasági munkak.ö- kel lépést tudna tartani, még Ják-Balogu gyom állomáson az s�et nem vezette át. Ez pe- A határőrség szombathelyi 
az új szabálynás s:z,ellemében zössé gek létrehozásával is cél- belátható idei g nem fo g ren- utolsó kocsiba szállunk. Csat- dig fontos, hiszen enélkül nem kerületi parancsnokságán Neu 
történt. A szűkreszabott lehe- szerű a feladatok teljesítését delkezésre állni. Ezzel számol- lakozik hozzánk Németh Ist- adhat me gbí:z,ható tájékoztatást ALad'á,r őrnagy a vasutas ön-
tősé gből jelentősnek mondha- előse gíteni és a munkaerő- nunk !kell. ván je gyvizsgáló is. Mindenki- az utasoknak. kéntesek tevékenységéről be-
tó bérintézkedésekre ikerült hiányból adódó gondokat eny- nek van érvény� menetje gye, A vonaton találkozunk Haj- szélt. 
sor. így például rá kellett áll- híteni. Dol gozóink egy részénél jo- a jegyvizs gáló is jól dol gozott. dú János határőr törzsőrmes- - Az egyik legjobban mű-

A k ek , ő gos igényként jelentkezik a t 1 s · ni az érvényes bértételek al- oll tw szerz dés a le g- Egyházasrádócon átszállunk erre . z1vélyesen üdvözli a ködő önkéntes határőrcsoport 
· h · · átfo g 'bb · 1 

g · l tw etbb bérezési rendszer e gyszerűsí- S b tJh I · k" I k d" fővi.7JSgálókat, ak1?· o· ·nke'ntes t ké d' so atarara; a középvezetők o. es a e Je en oo · tése, áttekinthetőbbé tétele, a zom a e y1 g oz e e o '"' a vasu aso - mon Ja. -
és a közvetlen termelésirányí- b;l�ő :za:ályzat. Korszerűs

á
í: illetőle g a teljesítményekhez személyvonatm. Ez munkás- határőrök, egyben arra kéri Elégedettek vagyunk a másik 

tók bérarányain, a lehetősé- tésene ereteit a gazdas g.i jobban igazodó, differenciált vonat. A peronon is sokan áll- őket, hogy a 9212-es vonaton szombathelyi vasutas csoport
gekhez ké��t kiemelt bérfeJ· - körülmények, a felsőbb jo g- nak. Bo gnár Lajos a bérlete- jobban fi,gyeljenek, mert azon tal is. amelynek vezetője Kál-�- b ·1 k ál · · d l bérezés megvalósíitása. KÜllö-lesztéssel J·avított a MAV·, a szaJ a yo v tozasai es a o - sektől a személyi i gazolványt nem ólesz hiviatásos határőr. mán Mihályné. Jó a kapcsola-

'k . ,.- . d ák nösen az utazószemélyzet bé-
c l kocsi tisztítók !körében részben gozo Jiavas.uc1tai a j meg. is lkéri. Ezt sokan fölösle g�nek e 1dömölkön sokat kell tunk a 1Vasútiigazgatósá g és a 

l b · el· l · b Sokfe'le 'rd"'krowl ,.� tehát szo' rezésénél alkalmazott gyakor- t t·á.'.k ed' b · 1 t k várni• a ko··vetkezow vonatra. k'' t· ·· mf" "ks • w, 
a ap erein esse, resz en a e "' van , latot éri sok bírálat. E:z,ek a ar J , p 1 g a er e csa orze 1 uze ono eg vezet01-
teljesítménybérszorzó'.k növe- a

1án
melyek 

k
e�yezt;tés

d
e egyálta- kritikai észrevételek többnyire azzal együtt érvényes. Van tehát idő a beszélgetésre. vel is. A Kilián bri gád még a 

lésével tekintélyes fej,lesztésre nem onnyu, e nem is inddkoltak és találkoznak a A Kős:z,egre közlekedő, öt - Mióta önként.e.s határ- sorál1ománynak is példaképe 
került sor, azzal a nem titkolt remépytelen feladat. vasút ve:z,etéiinek törekvéséi- kocsiból álló Bz vonatot fel- őrök? - kérdezem Bognár La- lehet. Több veszélyes határsér-
céllal, ho gy a bérintézkedések A kol,lektív szerződés sza- vel is. osztja. egymás köwtt a két fő- jost. tő elfogásához nyújtottak se-
hatásaként javulni fo g a kul- bályainalk alakításában jelen- vizsgáló és az egy jegyvizsgá- - 1956-tól segítjük a határ- gítséget. Bognár Lajos brigád-
turált személyszállítás egyik tős szerepe van a demokrati- A jelerulegi gyakorlat lcriti- ló. Most Pulay Györgyöt kí- őrség munkáját. Nyolc éve pe- vezető rendszeresen tart él-
legtöbbet kritizált területe. kus fórumok megfelelő mű- zálása azonban önmagában sérem. dig már csoportosan is vég- ménybeszámolót kikéozési bá-

A szerénynek mondható bér
fejlesztési lehetősé g a vasút
nál is erősítette a teljesítmé
nyek alapján tJörténő lkülönib
ségtétel kényszerét. Inddkolt 
volt bérpolitiklai elvként ki
mondani. hogy azokon a te
rületeken, ahol a teljesí1nné
nyek számottevően elmarad
nak attól, amit a folyósított 
bértől el lehet várni, a bér, il
letőieg a kereset változatLan
sága mellett keU megkövetel
ni a korábbinál nagyobb tel
jesítményt. A bérek személ}'J'e 
szóló megállapításánál ugyan 
mé g nem v.olt je.1lemző e kTi
térium érvényesítése, de a 
jövóben az éremnek ezt az 
oldalát is vizsgálni kell. 

A kollektív szerződés egyik 
funkciója a munkaerő-gazdM
kodás hatékonyságának ja
vítása. Az új bér gazdálkodá
si rendszerre vailó átállás a 
munkaerő- gazdálkodás kérdé
seit jobban előtérbe helyezte. 
Tudatosabb, átgondoltabb, a 
bér gazdálkodás követelmény
rendszerével összhangban álló 
intézkedéseket sür getve. 

Az elmúlt évek bérpolitiká
jában is nagy hangsúlyt kap
tak a munkaerő-gazdá,Lkodási 
megfontolások. Az egy évvel 
ezelőtt bevezetett, ikifejezetten 
munkaerőcélzatú bérintézke
dések hatására srtalbilizálási 
folyamat kezdődött el. A több 
éve tJartó létszámcsökkentési 
tendencia csökkent, s a ki
rendeltekkel kapcsolatos gon
dok is valamelyest enyhültek. 

Válto:z,atlanul súlyosak a 
problémák a kulcsfontosságú 
munkaköröklben. különösen az 
utazóknál. I gaz u gyan, hogy 
a létszámcsökkenés üteme le
lassult, sőt néhány helyen 
sikerült megállítani a csökke• 
nést, ez azonban mégsem 
könyve1hető el eredménykérut, 
hiszen a kedvezőtlen állapot 
konzerválásával nem lehetünk 
elé gedettek. 

A kollektív szerződés me g
felelően szabályozza a foglal
koztatás, a munkaerő-,gazdál
kodás kérdéseit. Mégsincs 
olyan előrehaladás, amelyre 
szüksé g !lenne, holott a lehe
tősé gek adva vannak. Sok ne

gatívum kíséri munkánkat -
a veszteségidők magasak, a 
szükségesnél több az ácsor
gás, egyenetlen a dolgozók le-

ködtetésének. Az érdekössz- nem viszi előbbre az ügyet. _ Egy fővizsgáló általában zünk ellenőrzéseket, hogy a zisunkon a kislkatonáknak. 
ha g m gte mtés k k Ez csak a működésre vonait- buwn w wk d' 'dál · k n e re e so -so havonta három és fél ezer fo- ozo , vagy isszi ni a a- Sz. Jakab István 
allkató gondolatot, vagyis ma- kozó részletkérdések tisztázá- rintot számol el utánfizetés- _________________________ _ gát az üzemi demokrácia lé- sa, az egymástól eltérő, eset- ként _ magyarázza. _ Ezen tét és működését feltételezi. leg e gymásnak teljesen ellent- a vonalon nincs sok bliccelő. E:z,ért a módosítási jaivasla- mondó sok-sok vélemény üt- Többen akkor nem váltanak toknak a dolgozókkiatl. való köztetése, a pozitív és a ne- je gyet, ha sokan állnak a 

Ötvenezer óra a köz javára 
megtárgyalása elen, gedhetet-

gatív tapasztalatok egybeve- pénztár előtt, vagy nincs elég A dunakeszi járműjavító- .. f ztá len. · __ .,_ h l · dos tályon ezért ban a sZOCJ'alista és a mun-
uzd. emanya

talkar
g- oiµ,;

á
as sában ed-

Ahol nem í gy járnak el, •ese. gondos eleuu.,;:se aJlapján e Y a maso z , s 1g meg it st nam értak 
nem kérik ki az emberek, a lehetsé ges. Csalkis az érdemi az első osztályú kocsit veszik kabri gádok önmeózása, a mi- el, ezért az év hátralévő ré
kollektívák véleményét, vagy vita vezethet el a dolgozók és i génybe. A kőszegi vonalon nősé gi munkára való fokozat- szében még fokozottaJbb taka
a tájélkoztatás kívánnivalót a ,vasút szempontjálból egy- sok a táblás megálló. ahol tabb odafi gyelés eredménye- rékossá gi intézkedéseket lép-
hagy ma ga Uta'n, ott a mu- , t .. ak k 1 . • nincs jegykiadás. A jegyvizs- ként, figyelemre méltó szín- tettek életbe. aran Jon , ö csönósen elo- ·1 • zé k d 1 K 't 1· vu1 · é tek lasztásokn-r• elo-bb vagy uto'bb ga onak e rt so a O ga. e vona Ja ast r el a Az üzem kollektíváJ ·a J·o· 4.1'. nyösnek minősülő megoldás- ·11 ás lk'' "tt k gy kocs·t gyártmányok.na'! A h'á · 24 kedvezőtlen következményei a om ozo csa e 1 · 1 nyzo eredményeket ért el „A ren-
lesznek. 

hoz. tud eHenőrizni. Ezért mi is munkás ellenére a teljes ter- det, tisztaságot a munkahe-
F.setenként a vasúti munka A kollektív s:z,erzódés ta,rtal- gyakrabban jövünk erre, be- melési mutatót 100,2 százalék- lyeken" akcióban is. A jár,mű-

hiányossá gai, illetve a fog1al- mának fejlesztése mindannyi- segíteni. ra teljesítették. A céltudatos javító üzemek kö.ziött meghir
koztatási problémák túlzott unk közös ügye. Szabállyaink Visszafelé mindkét fővizsgá- energiatakarékossági intézke- <letett tisztasági verseny,ben az 
leegyszerűsítésével találko'.llha- állandó finomitása, az élet ló jegyeket állít ki. A menet- dések, valamint az energia- utóbbi két évben a második 
tunk, ami nem éppen veszély- változó követelményeihez va- térti !kiadását is felajánljálk. hord0zók gazdasá gos fel- helyen végeztek. Mindenhol 
telen. A munkaügyi köntös- ló hozzá.igazítása segí1iheti a A viezet.ő jegyviz.s.gáló naplója használásának eredménye- csinosították a műhelyeket 
ben jelentkező vezénylési, vasút szállítási feladatainak arról tanúskodik, hogy napon- ként földgázból 991 ezer köb- parkosításokat vé geztek tisz� 
szervez�si, gazdáLkodási, teljesítését, a gazdál!kodás ja- ta gyakran az 500 forintot is métert, villamos energiából ták. rendezettek az utak. Kü-
üzemviteli stb. problémák pél- vítását. meghau:adja az eladott je gyek 206 ezer kilowattot takarítot- lönösen szép a III-lai.<J gyárrész 
dául elfed�k és eLodázzák az Katona János ára. tak meg. Viszont a járművek területe. ahol a látvány szép-
adott szakterii,let tennivalóit. ségétől úgy érzi az arra járó, 
Nem szorul bizonyíltásra, hogy ,----------------------------------------i hogy egy at1borétumba csöp-
a munkaerőhiány enyhítésére, pent. Hasonlóan gondozott az 
az indokolatlan túlórák meg- 35 év tengelyen anyagosztály, a darabolómű-
szüntetésére. a kollektíJv s:z,er- hely és a szociális ellátási ooz-
ződés foglalkoztatási sza'bá- tály előtti terület is. A mű-
lyainak maradéktalan betar- A 1•0„ 

e�rÓt'
Z

' t'.Ó� e.,;" a bo 1 J - ., 1 � t ·tk s:z,aki bri,gádok és a pénzügyi 
tására a munlkaerő- és bér- � . .K-- .> 1,(,1,(J(J ett:t- 1, a ?.sztály szocialista brigádja az 

gazdá.lkodás eszköztára ön- 0 uzem és a 2. számú műút kö-
ma gában kevésnek bizonyul. zött több száz méter hosszú te-
J elentőseb'b javulást a belső Micz6k János vo- vám- és pénzüOyőr- pa1ihoz. Máslkülön- mat megbecsülték. rü'1etet gaztaJlanították. 
·ta,rtalékok felltárása. a mun- natve�t.ő 35 évi utJa- ségénél teljesít szol- ben a vonatkísérói Egyike voltiam a pán'- Számottevő az is, melyet a 
kaszervezési 1lelhetőségek ki- zószo1gálat után ta- gáLatot, együttmű- szolgálatnál áldatlan, ton kí.vüli sztahamo- s.zoc.ialista és a munkabrigá-
aknázása (üzems:z,ünet, osz- valy ment nyugdíd1ba ködve a vasutasok- valóban embert pró- vistákMk, s a helyt- dok a város fejlesztése érde-
tott munkaidő, munkakörök Gyékényesen. Ebben kal... báló körülmények állá.s elismeréseként kében fejtettek ki. Tornas:z,e-
összevonása, stb.) eredményez• a minőségben, leg- Az örömteli beszá- voLtak akkori- Lettem küldött 1949- reket, állványokat, paraváno-
het. utóbb vendé ge volt a moló anra késztet, ban. Vonatvez.etőként ben a 1bu.dapesti Vi- kat kés:z,í,tette!k a 3_ számú is-

Az objektív adottságokat helyi szakszerve:z,eti ho gy megJ!reI'dezzem: aya,kran utaztam hó- lág Ifjúsági TaT.álko- kola tanulói számára. A Garas 
szintén figyelembe ikell ven- bizottság és a KISZ - Van-e valami ban, fagyban előreál- zón. Sorolhatnám to- úti lakóte'lepre védőkorláto-
nünk. A kollektív szerződés ez által évente me,gren- titka annak, hogy há- ló, ecyajtós fékbódé- vább is, de taT.án eléi} kat. utcai játékokat helyeztek 
évi módosításánál e tekinltet- dezJésre kerülő nyug- rom és fél évtizedes ban, lesve a jelző- mindehhez hozzáten- el. A Lenin szobor környékét 
ben .fejlődés mutatkozott. A-z. dfjastalálkozónak. kemény helytállás, ket, közben ügyeLtem ni, hogy oo.valy, parkosították. Patronálnak 
i gények és a lehetősé gek kö- - Hogyan, miként megannyi társadalmi arra is, hogy a me- nyugdíjba me-neteLem idős embereket óvodákat in-
wtt a korábbiaknál egészsége- éldegél? - kérdez- munka sem viselte netlevelet, a fuvar- előtt kaptam meg a tézményeket. ' 

al k 1 ki tean a többször ki- meg a szervezetét? rakományokat ki '11.e Kiváló Vasutas ki-sebb összhan g a u t · a tüntetett kiváló 11/as- - Szeri,ntem a vigye a szél. Ma a tüntetést. ,A sok segítőkész közösség 
javaslatok ,megfogalmazásánál} ta t h tár, 11 sportnak: köszönhe- v�ntk'-�ret f;"tal- közül is kiemelikedlk az I-es 
általában a realitásdkból .in- u s • a a · a' o- "''""' ..,-., ..... Az az érzésem, gyárrész három ,swcialis,ta bri-
d ltalk k. E szél bb k" w mál.5 volt párttitkárát. tem testi és szellemi jai el .sem tudjálk hogy a ki,."yensúllyo-u 1. z ese oru - Nem szeretném frisseségemet - vá- képzelni, mit kellett """ gá?ja: a Munkácsy, az Ifjú 
informáltsá gára utal. eLkiabálni, ezért le- laszolja. - Fodiztam kiállni az embernek zottság, a kitűnő Garda és a Petőfi. Az utób-A nép gazdasági összefüggé- kapogom, hogy kifo- akkor is, amikor egy-egy ilyen szolgá- egészség, a boldo g biban dolgozők végezték a 
sek ismeretével és a kiútkere- gástalan az egészsé- 1947-ben felvettelk lat aLkalmával ... élet titlkai közé a legtöbb társadalmi munka-
séssel magyarázható a külön- gem. Most éppen a Nagykani2lsán vonat- Azért a sporton kí- mooika, a helytállás órát, kereken százat szemé-
féle jelenléti, tartózkodási, füam csa'1ádi házámak fékezónek, s :rúgtam vül is őriz csddálatos elismerése is beletar- lyenként. improduktív idők díjazására építésén do1gozgatok. a laibdát akkor is. emlékeket Miczók tozi:k. Legyen ben.71-" Az üzem dolgozói az első irányuló igények csökkentése, Szerelem a villanyt, amikor Tőke János János. része méo sokáig félévben minteoy 50 ezer tár-illetőleg a teljesítményszem- meg elvégzek min- vezénylőtiszt, a Gyé- - Hát hogyne! - Miczók Jánosnak és sadalmi munkaórát dolooztak. lélet erősödése is. dent, amire szükség kényesi Vasutas helyesel - Mindi4J másoknak is! Ebből több mint 20 ezer órá-Látásmódunk azonban még van. A fiam egyéb- Sportkör edzője át- tapasztalhattam pél- val járultak hozzá Dunakeszi me glehetősen egyoldalú. A bé- ként a határállomás igazolt a helyi csa- dául, hogy a munká- Várfalvi Gyula fejJődéséhez, gyarapodásához. rezési !kérdésekhez képest 
aránytalanul keveset foglal- Vetési Imre 
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Tanlolyanaol, 

Záhonyban 

A szakszervezeti művelődési 
ház ez év őszén hat közérdek
lődésre számot tartó tanfolya
mot indít Záhonyban. A dol
gozó nők és a vasutas felesé
gek kézimunkázó kedvét a 
riselő és a makramé tanfolya
mokon lehet bővíteni, míg a 
szabó-varró tanfolyam az 
alapműveletekkel ismerteti 
meg az érdeklődőket. A mind
jobban terjedő nyevtanulási 
kedvet az angol és orosz 
nyelvtanfolyamokon szerve
zett formában oldják meg. A 
fiatalok szórakozását pedig a 
rock and roll tánctanfolyam 
segíti elő. 

Megtalálta� 

visstsa1'üldte 

A közelmúltban családom
mal Sátoraljaújhely állomás 
vendégszobájában töltöttem 
néhány napot. A tiszta, ké
nyelmes szobában jól éreztük 
magunkat, és elégedetten utaz
tunk haza. Néhány nap múlva 
telefonon hívott fel az állomás 
egyik dolgozója, és közölte, 
hogy megtalálta ottfelejtett 
ruhaneműnket, amit elküldött 
címünkre. 

A telefonáló Kincsf alussy 
György vasutas volt, akinek 
példamutató magatartásáért 
ezúton mondok köszönetet. 

Mihály Lászlóné 
ltszalki Járműjaivító üzem 

Azt hiszem, itt is elkelne 
egy kis rekonstrukció! 

(Fekete István rajza) 

MAGYAR VASUTAS 

ORVOSI TANÁCSOK - NŐKNEK 

Nem mindenki szedheti 
a hormonális fogamzásgátlókat 

Azoknak a nőknek, akik 
1966-ban kötöttek házasságot 
és védekeztek, mintegy 70 
százaléka hagyományos mód
szereket alkalmazott és csak 
24,7 százaléka szedett fogam
zásgátló tablettát. 1977-ben 
viszont a három éve házas
ságban élő és védekezni kívá
nó nők 71 százaléka szedett 
valamilyen fogamzásgátlót. 

Magyarországon 1967 óta 
lehet kapni hormonális fo
gamzásgátlót. Azóte a hasz
nálók száma 1200-ról 650 
ezerre emelkedett. Amikor 25 
évvel ezelőtt megjelent az el
ső hormonális fogamzásgátló, 
úgy tűnt, a jövő kulcsa a ke
zünkben van. Megoldódik a 
születésszabályozás az iparilag 
fejletlen országokban, megóv
ja a nóket a nem kívánt ter
hességtől való félelemtől fe
leslegessé tesz számos abor
tuszt. 

A kezdeti örömmámort las
san felváltotta a kétkedés. Va
jon szabad-e a hormonházt:ar
tásba éve1cig ilyen durván 
belenyúlni? És jelentkeztek a 
szövődmények. amelyeket két
ségtelenül a tabletták okoztak. 

Az érbetegségek, amelyek 

addig elsősorban a 40-50 éves 
férfiakat ért.ék utol, a 30 év 
körüli asszonyok !közül is 
kezdték szedni az áldozatai
kat. Ezeknek kora. életmódja 
nem indokolta az érelmesze
sedést. Egyetlen közös voLt 
bennük; a tartós fogamzás
gátló-szedés. 

A hormonális hatásokról dr. 
Csaba György, a SOTE bioló
giai intézetének igazgatója 
mondta: 

,,Az idő olyan tényező, ami
vel hasonló esetben mindig 
számolni kell. A szintetikus 
hormonok biológiailag aktív, 
génekre ható anyagok. mélyen 
beavatkoznak a szervezet élet
tani folyamataiba. Hatásuk 
nem feltétlenül jelentkezik 
azonnal, esetleg csak évek, év

tizedekkel később. Ezekről még 
ma is keveset ,tudunk, de jog
gal feltételezhetjük, hogy a 
génszin ten ható anyagok tar
tós alkalmazása a szervezetre 
nem lehet közömbös. 

Idő kell ahhoz is, hogy 
megtudjuk: a hormonális fo
gamzásgátlók előidézhetnek 
bőrártalma'kat, érelváltozáso
kat, hogy a tabletta és a do
hányzás együttesen fokozza az 

érelváltozások kockázatát. 
Semmiképpen sem állí'bhatjuk 
tehát, hogy a hormonális fo
gamzásgátlók minden ártalom 
nélkül alkalmazhatók. Ha ezt 
állítjuk, váll.aljuk a tablettát 
szedő nő helyett a felelőssé
get." 

A szövődményelkből követ
keztetni leh�: kik nem szed
hetnek tablettát; 

a cukorbetegek, mert 
ennek a betegségnek eleve 
szövődmé'nye az érkárosodás, 

- a dohányosok, 
- a magas vérnyomásúak, 
- akik trombózisra hajlc-

mosak, 
- bizonyos koron túl sem 

ajánlatos, 
- nem ajánlatos 18 éven 

aluliaknak sem, amennyiben 
a hormonegyensúly még nem 
alakult tökéletesen 1ci. 

Jelenleg a fogamzásgátlót 
felírhatja nőgyógyász. körzeti 
orvos, üzemorvos. A beteg 
nincs kontrollra kötelezve. Pe
dig 30 év alatt évenként, 30 
év fölött fel.évenként minden
kinek kellene jelentkeznie el
lenőrzésre. 

dr. Horváth Edit 
ellenőrző főorvos 

Betegségből felgyógyulva ... 
Gyomorműtét után betegsé

gemből már megyógyultam, 
de még most sem tudom elfe
lejteni kezdeti félelmemet, ag
gódásomat. Azokat pedig, aikik 
végtelen türelemmel, hivatás
tudattal átsegítettek életem
nek ezen a nehéz szakaszán, 
örökre maga.sztalni fogom. En
gedtessék hát meg, hogy ez
úton is szóljak róluk ... 

A vidéki kórhátban megej
tett belgyógyászati kivizsgálás 
azza.1 végződött, hogy 1983. jú
nius 8-ra beutalót kaptam a 
budapesti MÁV Kórház I. szá
mú sebészeti osztályára. Én 
azonban nem tudt.arn a kije
lölt napot megvárni, hanem 
megjelentem már napokkal 
előbb „he!lY5zÍ!Ili szemlére". 
Egy fehér !köpenyes hölgy -
akinél a kórházban érdeklőd
tem - dr. Horváth Mária ad
junktushoz irányított. Átad
tam neki a beutalót, mire azt 
mondta: 

- Ha már itt van, mindjárt 
megviz.sgálom. 

U.gy is lett, majd megadta 
a szakszerű, de rendkívül ud-

vari.a.s hangú utasítást: - Ak

kor hát június 8-án reggel le
gyen itt! Persze, éhgyomor
ral ... - s elsorolta azt is, mit 
hozzak majd magammal. 

- S ki fog majd megmű
teni? - kérdeztem. - Mert 
azt szeretném, ha az adjunk
tusnő végezné el az operációt. 

- Jó, majd meglátjuk -
váiliaszolta kedvesen. 

S eljött végre június 8-.a. Je
lentkezésem alkalmával első
ként az őszes hajú, ba[-átságos 
Erzsike főnővérrel találkoz
tam. Nyomban rábízott be
osztottaira: 

- Mutassátok meg János
kának,, hová pakolhat le, és 
melyik lesz az ágya! - Attól 
kezdve mindenki Jánookánaik 
szólított, s a lelkemre kötöt
ték, hogy ne restelljek kérdez
ni, ha valamit nem tudok. 

Délelőtt 11 órakor kész V10lt 
mindenféle vi?lS,gálat, s lefe
küdhettem az ágya!Illlba. Nem
sokára jött még egy szőke dok
tornő, s a vérnyomásom mé
rése közben kéroezgette. hogy 

mikor, milyen betegségben 
szenvedtem. Válaszailmat egy 
noteszba jegy�ett.e, majd tá
vozása utána kisvártatva az 
adjuktusnő lépett az ágyam
hoz. 

- Fél-e még? - tudakolta. 
- Most már kevésbé ... 
Vizit a1kalrnával megkér

deztem dr. Horváth Lajos osz
tályverető főorvostól, akinek 
most is,, később is míndig volt 
egy-két kedves szava a bete
gekhez, hogy megoperálhat-e 
az adjunktusnő. 

- Semmi akadálya - vála
szolta a főorvos úr. 

- A műtét rendben le-zaj
lott, s 12 nap eltelté�l el
hagyhattam a kÓl'lházat. Újra 
dolgozom, de nincs olya nap, 
hogy ne gondolnék hálás szív
vel azdkra, ailtilk visszaadtálk az 
egészségemet, ugyanakkor pél
dát is mutattak számomra 
emberségből, hivatássze.retet
ből. Köszönöm, annit értem, a 
beteoekért tesznek. 

Bíró János 
jegyvíz.sgáló, Cegléd 

'1 

., 

Ballagás az Uttörővasúton 
Lapunk előző számában rövid tudósítást közöltünk a 

,.nyugdíjba menő" nyolcadikos úttörővasutasok búcsúztatásá
ról. Ebből az alkalomból, vezetőik kíséretében különvonattal 
végigutaztak a vonalon és sorra elbúcsúztak az állomásoktól. 
Képeink ezt a hangulatos eseményt örökítették meg. 

Az úttörővasutas zenekar szórakoztatja a különvonat 
utasait 

GYERMEKJÁTÉKOK - FELNŐTTEKNEK Ságváriliget 

A 
z ulti, a kanaszta, a bi-
liárd felnőttjá tékok: 
nem kell hozzájuk 

egyéb, mint egy pakli kár,tya, 
vagy egy dákó és öt csonit.go
lyó - no meg természetesen 
holmi hozzáértés. Felnőttjáték 
a rulett meg a baccarat is, ám 
gyakorlásához legalábbis 
itthon - nem elég a szaktu
dás; nyugart:német márka kell 
hozzá, no meg e.gy hazalátoga
tó távolba szakadt, akinek tár
saságában mi is felmehetnénk 
a budavári Hilton-szállló kül
földieknek rendszeresített já
téMermébe. De mert pénzün-

. ket számunkra ugyancsak ke-
• mény valutában - kemény 

munkával megkeresett ma
gyar forintban - is elveszí,t
hetjük a mind több helyütt 
felbukkanó „félkarú rablók"
nál (így nevezik kedvesen be
cézve a gombamód szaporo
dó, külhonból vásáro1t játék
automatákat), mit nekünk 
Hilton. Meg se kell másznunk 
a Halászbástya ódon lépcsőit, 
a fővárosba se kell utaznunk: 
megannyi városunkban és 
üdülőhelyünkön megszabadul
hatunk a fölös forintoktól. 

Népszerű felnőttjá_ték még 
a flört, amelynek kevésbé 
szelíd változatát szexnek ne
vezzük (akinek persze nincs 
kedve finomkodni, az másként 
említi, de e nap szerkesztőjé
nek az a véleménye, hogy ne 
cseréljük össze hasábjainkat 
holmi magvas irodalmi kiad
vánnyal; amit ott nevén lehet 
nevezni, azt itt nem - mi in
kább más kérdésekben va
gyunk szókimondók). De mert 
változnak az idők, vá1toznak 
a szokásolk is: a szex napjainlk-

. 

ban már nemcsak felnőttjá
ték, gyakorolják azt személyi 
igazolvány nélkül is - 16 éven 
aluiliaknak csupán nézni nem 
ajánlott a mozikban, gyako
rolni viszont szabad. 

Egyoldalú előnyhöz jutna 
persze jól neve1t serdülő if
júságunk, ha csupán a soruk
ból kikerülők űzhetnék a fel
nőttjátékokat, miközben mi, 
őszülő-ritkuló hajúak, akik 
érettségünket már megannyi 
módon bebizonyítottuk, nem 
vágynánk viszonosságra. Ha 
ők felnőttjátszanak, akkor ve
gyünk rés:z;t mi a gyermekjá
tekolkban. Utóvégre mily kelle
mes foglalatO&Ság a bújócslka, a 
fülbesúgósdi, az utolsó pár 
előre fuss!, s mínd a többi. 
Játsszunk hált mi is, hogy 
örökifjak maradjunk! 

... Eltűnődöm: vajon kell-e 
mindehhez biztatás. Gyaní
tom: nem. E csacska gyermek
játékokat jó néhányan közü
lünk nem is hagyták abba. 
Csak néha nem vesszük észre, 
hogy jáltszanak. Velünk ját
szanak. Igaz, nem ritkán úgy, 
hogy nem vagyunk játsz&tár
saik . . . Inkább a játékszer 
szerepét töltjük be. Megval
lom, amikor a számomra fon
tos ügyben intézkedni hiva
tott Aktatól Aladár főosztálly
vezetőt kerestem hivart:alában, 
még nem is gondoltam, hogy 
szeret játszadozni. Meglett 
ember, komoly ember, nyak
kendője is van, rangos beosz
tása is - eszembe nem jutna, 
hogy ultizzak vele. Nos, tény 
mi tény, ő sem alkart ultiz
ni velem. Amikor először ke
restem, a játékoskedvűnek 
ugyancsak nem tűnő titkárnő
je felnőttes komolysággal kö
zöl te, hogy Aktatól kartárs 

vidéki kiküldetésen van. A 
második ailkalommal Aktatól 
a mínisztériumba ment, fon
tos tárgyalásra. Harmadjára ő 
részesült ama me�tisztelitetés
ben, hogy a repülőtéren fo
gadhatta a külföldi társhiva
tal hazánkba látogató elnök
helyettesét. A negyedik alka
lommal előadást tartott leen
dő allctatologatókn.alk 8B: illeté
kes szakiskolán, s csak az ötö
dik ottjártamkor ébredtem rá, 
hogy Aktatól Aladár valójában 
ölelni valóan csínytevő ked
vű jáltékos. Dehogy jár,t vidé
ken, a minisztériumban, a re
pülőtéren, vagy másl.lltt 
csupán bújócskázobt. S én vol
tam a hunyó. 

Ugye, ismerős játék a fül
besúgósdi? úttörő koromban 
odahajoltam a mellettem álló 
pajtás füléhez, s azt súgtam 
belé: kobak. 0 a mellette ál
lónak már azt súgta: lovak. A 
mellette álló emígy adta to
vább: fogak. S ahogy fülről 
fülre száillt a szó, úgy lett a fo
gakból fogat, dobat, sokat, 
lopat és moszat . . . Nos, eme 
ár,tatlan gyermekjáitékot a fel
nőttek is kedvelik. Ölvedi csu
pán annyit mondott Jámbor 
Jenőről Szepezdinek, hogy 
Jámbornak tizenegy találata 
van a totón, Szepezdi már úgy 
adta tovább, hogy Jámbor sze
repLője a totóbotránynak. A 
hírt halló Benedek olyképp 
tájékoztatta Salamont, hogy 
Jámbor letartóztatásban van, 
Salamon pedig igen bizalma
san csak annyit mondott Sze
merédinek: Jámbor a cella rá
csát elfűrészelve szökött meg 
a börtönből, mire Szemerédi 
jóindulatúan figyelmeztette 
Gavallérinét: esténként ne na
gyon közlekedjen a sötét ut
cákon, mert börtönéből a fa-

lat robbantva szökött ki és 
most ismét a magányos nők
re feni a fogát Jámbor Jenő, 
a közveszélyes szatír. 

No és az utolsó pár előre ' 
fuss? Az sem utolsó gyermek
játék. A Szabó család - nem 
a rádióból ismert, hanem a , 
munkahelyén laza fegyelméről 
nevezetes házaspár - gondolt 
egy merészet, s úgy döntött 
férj-feleség, hogy mindketten 
otthagyják munkahelyüket. 
Elegük volt, hogy még abból 
a néhány száz forintnyi pré
miumból sem részesülhetnek, 
mert olykor-olykor bocsánatos 
ballépéseik voltak: hol a férj 
ment be kapatosan a munka
helyére, hol meg az asszony 
felejt�t el bemenni a gyárba, 
mivel a jóképű ismerősök 
számára - finoman szólva -
kapható volt. Önállósodni ké
ne - így a kapatosan is jó
zan gondolkodású férj -, él
jünk a törvény adta lehetősé
gekkel, s legyünk a magunk 
urai! A szót tett követte: köz
hasznú tevékenységre adták 
fejüket - vattacukor-készítő
nek álltak. Füllentenék, ha azt 
mondanám, hogy ily módon 
kétszer annyit keresnek, mint 
korábbi - szorgalmasan dol
gozó munkatársaik az 
üzemben. Háromszor annyit 
keresnek. Igaz: vásárok ide
jén már hajnali ötkor - perc
nyi késés nélkül - mindket
ten ott vannak, s ha esik, ha 
fúj, járják az országot. Tudják 
a lényeget: játszani csak ko
molyan érdemes. Ezt a gye
rekektől tanulták. A gyerekek 
ugyanis igen gyakran játsza
nalk „felnőttest". Azt játsszák, 
hogy dolgoznak. S számukra 
munka közben nincs tlazítás. 
Különben rossz játéik az egész. 

F. T. 

Hárshegy 

Úttörőváros 
(Lichner Tibor felvételei) 
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Tíz perc a ba ia i  Duna-híd előtt . 

Brigádok 

lövészversenye 

Már a kanyarban előtűnik 
a lezárt sorompó. Közelebb
ről azután a csapórúdra erő
sített táblán is olvasható : ,,Tíz 
percen túl is . . .  " Fölkészülök 
a hosszabb várakozásra, hogy 
hasznosan teljen az idő, el
ballagok az őrházig. Amíg oda
érek, megpróbálok fölidézni 
bizonyos kötelező történeti 
alapismereteket. 

Baja városa a szabadka
bajai vonal megépítésével már 
1885-ben bekapcsolódott a vas
úti közlekedésbe. Az igazi je
lentőséget azonban a baja
bátaszéki vonal, majd a Duna
híd 1908-ban történt átadása 
hozta, amellyel „megkezdi tel
jesitését mindama várakozá
soknak, melyet a forgalom 
megkönnyítése iránt Erdélytől 
Fiuméig mindenki táplál." Ba
ja a hídtól, mint merész atko
tástól várta újabb felvirágzá
sát. A Duna áthidalásával a 
közlekedési hatóságok a vona
lat első rangúvá emelték. A 
századforduló tájékán naponta 

amíg egy vo'nat át nem halad. 
Akkor a rezgés szétszaggatja 
a finom izzószálakat. Fölösle
ges a munka, nagy a kiadás . . .  

- Hogyan történik a for
galomszabályozás a közúti 
járművek és a vasút által 
együttesen használt hídon? -
fordulok Papp Istvánhoz, aki
nek szolgálati beosztását, több 
változat elvetése után, hídőr
ben állapították meg. 

- Mivel csak egy sáv van, 
tizpercenként váltjuk az irányt. 
Bemondjuk a túlsó parton 
ügyelő kollégának az utolsó 
jármű rendszámát vagy más 
jellemzőjét. Ha az megérke
zett, indulhat az ellenkező 
irányba tartó sor. Vonat ér
kezése előtt a naplóval be kell 
járni a hidat, a kollégával tör
ténő találkozásig. Erre azért 
van szükség, hogy a közúti 
járművekről esetleg lehulló 
tárgyak ne veszélyeztessék a 
vonatot, no és a hidat. 

- Az autósok miként vise
lik el a kényszerű várakozást? 

- Ki-ki vérmérséklete sze
rint. Sokan azt hiszik, hogy 
szórakozásból tartjuk föl a 
forgalmat. Bejönnek, rekla
málnak, aztán belátják, ettől 
nem nyílik föl előbb a sorom
pó. Egyébként mentőt, tűzol
tót, rendőrséget és a távolsági 
autóbuszt mindig előnyben ré
szesítjük. De volt már olyan, 
hogy egy autós megkért : na
gyon siet, nem lehetne? . . .  
Nyomban megfordítottuk az 
irányt. 

- Történt már valami rend
kívüli esemény? 

- Egyszer egy cirkuszos ko
csi kereke esett ki a híd köze
pén, vagy három órán át állt 
a forgalom. Máskor egy része
get kellett erőszakkal eltávo
lítani. 

Közben csorog a telefon. 
Szürke !Mercedes az utolsó 
autó. Odakint fölberregnek a 
motorok. Indulhatunk. 

Gerecsei Zoltán 

Augusztus 20-a tiszteletére 
több szolgálati helyen is ren
deztek lövészversenyt, ame
lyeken a szocialista brigádok 
is részt vettek. Mátészalkán 
például 14 kollektíva 58 tagja 
versengett a városi lőtéren. A 
brigádok versenyének győzte
se a vontatási üzemegység 
Varga Jenő vezette csapata 
lett. Második az ÉHF Munká
csy Mihály, harmadik pedig a 
vontatás József Attila bri
gádja. 

A kispuskaverseny női egyé
ni győztese Zsadányi Mihály
né. A férfiak vetélkedőjét 
Czine Sándor nyerte. 

nyolc vonat közlekedett rajta. ,---------------------------
(Ma csupán személyszállító vo-

Hajómodellek 
túraversenye 

Kecskeméten rendezték az 
1983. évi rádiótávirányítású 
hajómodellek túraversenyét. A 
10 cm3-es kategória 63 induló
ja közül Soós Vince, a MA V 
Modellező Klub versenyzője 
országos bajnokságot nyert. 

nat kevés híján harminc.) A 
műszaki munkálatok 1906. ok
tóber 15-én kezdődtek, az épít
kezés 400 embert fogla:kozta
tott. A híd maga háromíves, 
550 méter hosszú, egy sínpár
ra lett berendezve. 

Ennyit a múltról. Jelenleg a 
világítótestek karbantartását 
végzik akkor, amikor a szün
telen autóforgalom engedi. 

- Már javasoltuk, hogy 
másfajta világítást alkaLmaz
zanak - méltatlankodnak a 
szerelők. - Kétszázas égők 
adják a fényt, de csak addig, 

lsnaét renael.eltel. 
a gyöngyösi lövés•el. 

Budapesten rendezték az 
idén az MHSZ nyári sport
lövőbajnokságát, amelyen a 
41 egyéni és 17 csapatszámban 
mintegy 350 versenyző vett 
részt. Ott voltak a Gyöngyösi 
Kitérőgyártó Üzem lövész
klubjának legjobbjai is. 

A Belkovics Béla klubtitkár 
által vezetett nyolctagú gárda 
a tavalyi szegedi eredménye
ket is felülmúlva három e�ső, 
három második, három negye
dik és egy ötödik helyezést 
szerzett. A klubtagok lelkiis
meretes felkészülése tehát 
újabb sikert eredményezett. A 
bukaresti EB-re utazó Molnár 
Sándor két bajnoki címet 
nyert. Különösen értékes Rácz 
Györgyi aranyérme, amelyet 
591 körös, kitűnő teljesítmény
nyel ért el. Balszerencsével 
maradt le a dobogóról Berkics 
Krisztina és Lenkei László. 

ALKOTHÁNY KUPA 

Seszták Zsuzsanna egy ezüstöt 
nyert. 

Eredmények. Légpuska, 40 
lövés : 1 .  Molnár (376). Stan
dard puska, 60 lövés : 1. Mol
nár (590). Standard puska, 60 

lövés, lányok : 1. Rácz Györgyi 
(591). 3X2-0 lövés, lányok : 2. 
Rácz (558). 3X20 lövés, fiúk :  
2 .  Molnár (557). 3X'20 lövés, 
nők: 2. Seszták Zsuzsanna 
(566) . 

A női csapatversenyben a 
gyöngyösiek negyedikek, a fér
fi légpuskás csapatversenyben 
pedig ötödikek lettek. A 43 
MHSZ-klub bajnoki vetélke
désében a gyöngyösiek 51 
olimpiai pontot szereztek. Ez
után rövid pihenő következik, 
majd a gyöngyösi klub leg
jobbjai salgótarjáni edzőtábo
rozásra indulnak. Folytatódik 
a felkészülés az MSSZ által ki
írt, október eleji magyar baj
nokságra. 

Kispályás labdarúgótorna 

A Székesfehérvári Körzeti 
üzemfönökség szakszervezeti 
bizottsága 1978-ban alapított 
vándorserleget az alkotmá
nyunk tiszteletén: rendezett 
kispályás labdarúgó-bajnok
ságban részt vevő győztes csa
pat részére. A Budapesti Vas
útigazgatóság területéről az 
idén 16 csapat vetélkedett az 
Alkotmány Kupáért. A selej-

tezők után négy csapat került 
a döntőbe, amelyet a Ferenc
városi Vasutas Sportpályán 
rendeztek. 

Az elsőséget a Székesfehér
vari Körzeti Ozemfőnökség 
csapata szerezte meg harma
dik alkalommal, és így a ser
leg véglegesen a birtokukba 
került. 

A seprőgép és keze lő ie 
Budapest-Déli 

pályaudvar tiszta
ságát a nyár,i for
galom időszaká
ban nem érte kri
tika sem az üzem
főnökség v�y az 
igazgatóság, sem 
az u tóközönség ré
széról. Nem iköny
nyű pedig az utas
tereket, peronokat 
állandóan tisztán
tartani. az eldo
bált csikkeket. pa
pirokat. szemetet, 
huHadékot össze
söpörnd, felszede
getni. Szakszerűen 
szólva : a megha
tározott technoló
ata szerint a taka
ritást elvégezni. 

Az elismerésnek 
szánt sorok egy 
fia ta'1 vasutas : Re
gös Ferenc, vala
lamint a gondjai-

ra bízott „öreg" 
seprőgép jó mun
kiá;.iát illetik. Az 
am'bicióz.u.s fiatal
ember vasutas
családból szárma
zik, és 1981�ben 
lépett a MAV 
szo1gálatába. Kez
detben a'blakti:sz
tlitóként dolgozott. 
majd alkalmat ta
lált az előbbrelé
péshez : elvéaezte 
a tak1arit6aép-k.e
zelői és vezetői 
tanfolyamot. 

A Tenaa.t típusú 
gépet tavaly ikap
ta meg. .Ez a kis 
masina sokat tud 
- adapterek köz
beiktatásával se
per, mos. tol. la
pátol -, ugyanak
kor hóbortos, sze
szélyes is, ha rá
jön. Regös Feren
cen azonban soha 
nem fog ki. Ha 

olyain hilba kelet
kezik, amit netán 
egyedül nem ja
vítihat ki, azonrutl 
segítséget kap az 
épüJetfenntartó és 
karbantartó cso
porttól. hiszen jó 
kapcsolatot ala
kított ki a javító
műhely dolgozói
va>l. 

- Szeretem a 

munkakörömet -
jelenti ki a 
fiatal gépkezelő, 
matiid hozzáteszi :  
- Tisztában va
gyok feladatom 
fontosságával. Úgy 
kell dolgozmi, hoa11 
megfelel;ünk a 
„személ11szállítási 
év"-ben a vasút
tal szemben tá

masztott követel
mén11eknek • . .  

0 valóban így 
do1gozik. 
Kertész István 

Aranylakodalom Kétegyházán 

Fodor Károly élete párjával 
. 

Fodor Károly nyugdíjas 
műszaki főellenőr a közel
múltban ünnepelte 50 éves 
há�gi évfordulóját. Arany 
lakodalmat tartottak a kétJ 
egyházi vasúti szolgálati la• 
kásiban. 

Fodor Károly 1925-ben lé· 
pett a vasút szo1gá'Iatába. Volt 
pályamunkás. lakatos, vágány
gépkoosi-vezető, pályamester 
és szakoktató. Három ,lánya 
közül a középső is a vasutat 
válasz.tot,ta élethivatásnak. Ká
roly bácsi most 78 éves és jó 
egészségnek örvend. 

- 1933..,ban nősültem, és 
nagyon boldogok vagyunk a 
feleségemmel, hogy most 
együtt ünepelhettük az ötven
éves házassági évfordulónkat 
- mondja. - 1933. július 16-
án szűk családi körben tar
tottuk az. esküvőt. Sohasem 
veszekedtünk. A feleségem 
gondoskodása nélkül nehéz 
lett volna helytállnom a vas
úton. 

Károly bácsi 1945-ben lé-

pett be a Kommunista Pártba. 
Ma is őrz.i azt az emléklapot, 
amelyet felszabadulásunk 20. 
évfordulóján kapott Kádár Já
nos ailáírásával. ,,Fodor Ká
roly elvtársnak, a párt régi 
hacosának, a nép szolgálatá
ban kifejtett munkájáért, fel
szabadulásunk 20. évfordu
lójáro." 

- Szeretem ezt a lakást, itt 
a vasút mellett, mert a vona
tok zaja mindig eszembe jut
tatja azokat az éveiket, ami
kor még én is aktív dolgoz.ó 
voltam - meséli Károly bá
csi. - Naponta beutazom Bé
késcsabára, és meglátogatom 
lányaimat. unokáimat. Itthon 
segítek a feleségemnek a ház
tartási munkában. A legked
vesebb időtöltésem az olva
sás. 

Károly bácsi még ma is 
féltve őrzi vasutas egyenru
háját, és mindennap meg
kérdezi az állomáson, hogy 
mi uJsag a vasúton. 

Zacharidesz Jánosné 

Vöröskeresztes nap Záltonyhan 
A közelmúltban a záhonyi filmvetítések szerepeltek. Dél

üzemigazgatóság vöröskeresz- után a vöröskeresztes alap
tes a1apszervezeteinek csúcs- szervezetek tagjai Eperjeske 
vezetősége - a 14 alapszerve- rendező pályaudvar területén, 
zet bevonásával - vöröske- társadalmi munkában 140 má
resztes napot rendezett. A gaz- zsa hulladékvasat gyűjtöttek. 
dag programban egészségügyi Ennek értéke meghaladja a 32 
előadások és ismeretterjesztő ezer forintot. 

SegÍt a hrÍgád 
Az �dő.s nyugdíjasoknak 

minden évben sok gondot 
okoz a téli tüzelő kamrába, 
pincébe szállítása. A Máté
szalkán lakó Sikli János 77 
éves nyugdíjas és felesége i s  
szorongva gondolt ősszel a 
tüzelőszállításra. Néhány éve 
azonban szor,gos kezek végzik 
el helyettük ezt a fárasztó 
munkát. 

A mátészalkai ,vontatási 
üzemegység Vágó Jenő vezet
te aranykoszorús brigádja sie
tett az idős nyugdíjas vasutas 
segítségére. A tizenegy tagú 
kollektíva � az idős házaspár 
harminc mázsa szenét a kam
rába hordja. ezenkívül több
ször elvégzi a házkörüli teen
dőket is. 

Zs. B. 

A szegedi közegészségügyiek jó nyara 
úgy tűnik, hogy a szegedi igazgatóság területén lassan 

gyümölcsözni kezd az a sokéves erőfeszítés. amelyet ,a szak
emberek a közegészség érdekében tettek. 

· A Dél-Alföldön ezen a nyáron ételmérgezés, ételfertőzés, 
járvány nem ütötte fel a fejét. Köszönhető ez annak, hogy a 
leginkább érintett területeken dolgozók betartották a köz
egészségügyi szabályokat, az ellenőrzést végző szakembereket 
az üzemi konyhákon, az Utasellátó-egységekben mindenütt 
példás rend és tisztaság fogadta. A szakosított tárolás, a mű
ködő hűtők és hűtőládák, mélyhűtók biztosították a feldolgo
zásra váró zöldség- és húsfélék fogyaszthatóságát. 

- Pályakezdő fiatalok ta
nácskozása. A hatvani körzeti 
üzemfőnökség gazdasági és 
társadalmi vezetői augusztus 
30-án tanácskozást rendeztek 
a 30 éven aluli pályakezdő fia
talok részére, akik ebben az 
évben kerültek az üzemfőnök
ség létszámába. Kovács Kál
mán üzemfőnök a gazdasági 
feladatokról tájékoztatta a 
megjelent ötven fiatalt. Kiss 
Pál személyzeti és oktatási 
csoportvezető a továbbtanulás 
lehetőségeiről, Káló Antal, az 
szb politikai munkatársa pe
dig a szakszervezeti mozga
lom szerepéről beszélt. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A szolnoki vasutasok nyugdí
jas csoportja a közelmúltban 
tartotta második félévi tag
gyűlését, amelyen a csoport el
r.öke beszámolt az eddig vég
zett munkáról, és a legfonto
sabb feladatokról. 

- Kirándulás. A hatvani 
napközi otthonos vasutasóvo
da és bölcsőde szocialista bri
gádja a közelmúltban busz
kirándulást szervezett. A csa
ládtagokkal együtt megtekin
tették az aggteleki cseppkő
barlangot és Lillafüredet. 

- Új szolgáltatás. A közel
múltban a veszprémi szociá
lis épület ebédlőjében új szol
gáltatást vezettek be az ott 
ebédelő vasutasok.naik. Hűtött 
üdítő italokat is vásárolhat
nak és a hangszórók halk ze
nét sugároznalk. 

- Vasutasok baráti köre. A 

rákos rendezői munkásszálló 

1983. SZEPTEMBER 19. 

- Brigádfelajánlás. A bé
késcsabai körzeti üzemfőnök
ség Bebrits Lajos szocialista 
brigádjának tagjai egy.napi 
keresetükkel járultak hozzá a 
diabetikus kezelésre szoruló 
gyermelkek gyógyításához. 

- Újítási ankét. Szeptem
ber 7-én újítási ankétot ren
deztek a győri körzeti üzem
fönökségen, amelyen megtár
gyalták a mozgalom helyzetét, 
célkitűzéseit és az újítók el
mondták tapasztalataikat, 
gondjaikat. 

Terménybemutató. A 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Ház kertbarát kö
re már a hatodik alkalommal 
rendezett kiállítást az állo
más kultúrvárótermében, ame
lyet Tóth János szb-titkár nyi
tott meg. A látogatók megcso
dálhatták többek között a 
másfél kilós burgonyát, a há
romméteres kínai tököt, vala
mint a szebbnél szebb gyü
mölcsöket. A kiállítást négy 
napig tekinthették meg az ér
deklődők. 

- Baráti találkozó. A kö
zelmúltban négy,tagú szovjet 
vasutas delegáció érkezett Ka
nasból Hatvanba, baráti láto
gatásra. A két vasúti csomó
pont közötti kapcsolat négy 
évvel ezelőtt kezdődött. A 
delgáció tagjai meglátogatták 
a hatvani mozdony- és kocsi
műhelyt, a rendezőpályaud
vart, majd megbeszéléseket 
folytattak az üzemfőnökség 
vezetőivel. A küldöttséget a 
városi pártbizottság is fogad
ta. 

(Budapest, XIV., Tatai út 79.) -------------

köhyvtárában szeptember 27-
én 15.30 órakor rendezi talál
kozóját a vasutasok baráti kö
re, amelyre minden érdeklő
dőt vár a rendezőség. 

Ssolidaritási 

nagygyűlés 

Misliolcon 

A miskolci járműjavító üzem 
éttermében szeptember 2-án 
szolidaritási nagygyűlést ren
deztek, amelynek előadója dr. 
Bognár Gyula, a Külpolitika 
című folyóirat főszerkesztője 
volt. Ez a gyűlés a nyitánya az 
idei szolidaritási akciósorozat
nak, amelyeket a béke és a 
haladás jegyében rendeznek a 
megyében. 

A nagygyűlésen közreműkö
dött az üzem férfikórusa is. 

HALÁI,OZÁS 

Augusztus 29-én, életének 60, 
évében váratlanul elhunyt Dolgos 
Sándor, a Mechwart András Ipa
ri szakközépiskola és Szakmun• 
kásképzö Intézet igazgatóhelyet
tese. 1957 óta vett részt a vasúti 
szakemberképzésben. Nevelő-ok
tató, majd vezetői munkáját nagy 
tudással és blvatásszeretettel vé· 
gezte. Tanítványai közül nagyon 
sokan felelös vezetöként kamatoz
tatják a MA V területén a tlíle 
kapott szakmai tudást és emberi 
helytállást. 

Temetése szeptember 15-én volt 
a Farkasréti temetőben. 

Köszönetn,· i lvánít.ís 

Köszönetünket fejezzük ki a 
MA V építési és pályafenntartási 
szakszolgálat, a járműjavító üze• 
mek képviselöinek, vasutas kollé· 
gá)mak, barátoknak, akik a fe• 
lejthetetlen, drága jó férjet, édes• 
apát, Pethes Sándor üzemigazga
tót utolsó útjára elkísérték és 
együttérzésüket kifejezték, mély 
fájdalmunkat enyhiteni igyekez• 
tek. 

A gyászoló család 
és a MA v jászkiséri 

építőgép-javító üzem dolgozói 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Budapest XV., Rá· 
kos u. 1-06. sz. alatti másfél szo
bás öss:z.komfortos, világos kony
hás, 50 négyzetméteres MA V-bér• 
lakásomat nagyobb méretű lakás
ra Budapest területén. Jtrdeklőd
nl : Kissné, 428-592 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba és két 
félszobás, telefonos MÁV-bérlaká
somat kisebb lakásra a Budapest
Déli pályaudvar környékén. er
deklődni lehet a 697� telefon
számon. 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV-bérlakásom - amely nagy
méretű három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba, 
pincéből áll, és egy zárt vetemé
nyeskert tartozik hozzá - Buda
pesthez közelebb, bármely fővo
nalon vagy Budapesten levő más
fél vagy kétszobás lakásra MAV
dolgozóval. Cím: Györgyi Lajos
né, Aas 29ti, vasűtállomás, felvé• 
teli épület. 

Elcserélném egy szoba. konyha, 
előszoba, fürdőszoba, w. C.-s, 
kertes szolgálati lakásomat MAV
dolgozóval tanácsi főbérleti lakás
ra vagy telek.re, melyen lakható 
faház vagy épület áll és közmű
vesített. erdek.Jődni személyesen 
vagy levélben: Kisvárdai Tibor, 
Budapest XI. ker., Albertfalva, 
MA v�ház 189/A. 

fekvésű, telefonos, OTP-öröklaiká· 
somat hasonló adottságú buda• 
pesti lakásra, Tanácsi is lehet. 
Érdeklődni napközben üzemi te
lefonon, a 07-42-17-es számon 
vagy városi távhívással, 18 óra 
után a 06-87-+11 241-es telefonszá· 
mon. 

Elcserélném Őrbottyánban levő 
62 négyzetméteres, nagy kertes 
házunkat budapesti MAV-bérla· 
kásra, megegyezés szerint. Meg
tek.inthetö bármikor. Cím : Sille 
Ferenc, Őrbottyán, József Attila 
u. 50. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy plusz két félszo
bás, világos konyhás, 67 négyzet• 
méter alapterületű, plusz nagy 
er,kélyes, X. emeleti MAV-bér2a• 
kásomat, kb. 55 négyzetméteres 
lakásra. erdeklődni a 143-510-es 
telefot1számon. 

Elcserélném Győr, Kun Béla la
kótelepen levő két plusz félszo
bás, telefonos. szövetkezeti laká
somat budapesti hasonlóra vagy 
MAV-bérlakásra, OTP-kiegyenl!
téssel. Cím : özv. F1lakovsLl<y 
Andrásné, Győr, Kun Béla lakó· 
telep, Rákos F. u. 21. IV. 10. 9024. 
Telefon : 11-062. 

MAGYAR V ASUTAi; 

Vasutasok Szak9zervezeténell 
lapja 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő kétszobás és 96 négy
zetméteres komfortos MAV-bér- a 
lakásomat 1-2 szobás komfortos 
tanácsi vagy öröklakásra. Az Ete Szerkeszti a szerkesztő bizottsia le térnél kétszobás, 51 négyzetmé
teres, félkomfortos, kertes, sze- l•'elelös szerkesztő : Visl l•'erenc 
mélyi tulajdonú, száraz szuterén! Szerkesztőség: 
is adhatok. Cím : Budapest VIII., 1068 Budapest VI., Benczúr u 41. 
Kerepesi út 5. sz. v. épület, 
fszt. 4. 

Elcserélném Budapest zöldöve
zeti, 57 négyzetméteres, I. eme
leti, gázfűtéses kétszobás MAV
bérlakásomat hasonló tanács!ra 
- XIV. kerület előnyben - MAV
dolgozóval. !:rdeklődni lehet a 
834-828-as telefonszámon, 18-19 
óra között. 

Elcserélném Tapolca. Dimitrov 
tér 11 .  VIII. em. B. 30. alatti 57 
négyzetméteres, 12 négyzetméter 
er,kély, plusz egy nagyméretű te• 
rasz, ötéves, összkon1fortos, déli 

Teleron, városi : 229-Bi2 
üzemi : 19-77 

Kiadja és terjeszti : 
n Népszava Lap"- és Könyvlt l ttd0 

1553 Bp. XIIl., Váci út 73. 
Telefon: 497-950 

l'ostnfiOk: 43 Budapest 
Felelős kiadó : 

dr. Jnndek Géza lgazi;ató 
t•:lőflzetésl dlj egy évre : 34 rorlnt 
Egy számlaszám : MNB 215 - 11 850 

83-4251.  Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

F'elelős vezető : 
Csönde3, Zoltán vezérígazgatO 



IIAlOIMS A PIAOIOl 

Ha n6 az árfolyam, 
indulhat a vonat 

Algyőn éveahelők • nem11elkül 

.,_d•aágl r,ólto.áaok 

A felvételi épület homlo
kán piros betl'.is transzparens 
hirdeti: ,,Kiváló üzemegység". 

- Mivel érdemelték ki ez.t 
a címet? - kérdezem Al
győn Pataki Jenő állomásfő
nöktől. 

- A Szegedi űzemfőnökség 
forgalmának 34 százalékát mi 
adjuk, a legkedvezőbb ko
csitartózkodással és -kihasz
nálással. Az utóbbi években 

, átlagosan háromszázezer ton
na áru hagyta el az állomást. 
Túlnyomórészt olajipari ter
mékek kerülnek kocsikba, és 
ide szállít egyebet néhány 
mezőgazdasági üzem. Pél
dául a na.gyfai célgazdaság, 
vagy a helyi kendergyár.· Le
adásban folyamatosan érkezik 
nem szóródó áru az áfiész Tű
Z'll:P-telepének és a környék
beli gazdaságoknak. 

- Az olajcentrikus vidékek 
állomásai általában tartályko
csikkal zsúfoltak, itt viszont 
egyet sem látni ... 

- Ha üres kocsik érkez... 
nek, azokat a gyár rögtön be
viszi, hiszen a MAV vágá
nyainak elfoglalásáért fizetni 
kell. Az ő belső hálózatuk 
mintegy tíz kilométer, ott 
minden elfér. Olyan előfor
dul, - hogy rakott szerelvény 
rövid ideig kint ácsorog. En
nek viszont az a magyaráza
ta, hogy az olajipar napi áron 
értékesíti exporttermékeit. Ha 
a valutaárfolyam emelkedik, 
azonnal gép állhat a vonat 
e1é. Népgazdasági szinten ez 
nagy haszonnal jár. 

- Az állomáson tehát 
érezhetők a nemzetközi gaz
dasági vá1'tozások. 

- Igen. Amióta például az 
olajválság miatt az Jl:szaki
tenger vidékén intenzívebbé 
vált a kitermelés, a nyugati 
kereslet megcsappant. Más 

országoknak meg kellene az 
áru, csak éppen fizetni nem 
tudnak érte. E tényezők ha
tására évi húsz-haNnincezer 
tonnával kevesebb az export. 
lMás jellegű ingadozás a bel
földi forgalomban is tapasz
talható. Tavasszal a nagy me
zőgazdasági munkák idején 
- a gépeknek rengeteg üzem
anyag kell - hirtelen megnő 
a feladás, nyaranta viszont 
stagnál. ősszel megint nö
vekszik, de ekkor már a kö
zelgő fűtési szezon is hozzá
járul a teljesítmények emel
kedéséhez. 

- Ön régóta Algyőn dol
gozik? 

- Igen. Harminc éve va
gyok itt állomásfőnök. Vas
utasdinasztia a miénk, apám 
is helyben volt váltókezelő. 
Jl:n néhány évig a ceglédi vo
nalon szolgáltam, de a szí
vem mindig Algyő felé hú
zott. Kilencszázötvenben az
tán hazakerültem. Ezen az ál
lmnáson akkor még vill.any 
sem volt. Ha esett az eső a 
környéken, térdig ért a sár, 
a rakteret szinte lehetetlen
ség volt megközelíteni. Az 
olajat a vezetékrendszer ki
építéséig tartálykocsikban 
szállították a finomítókba. 
Most már inkább földgáz és 
a leválasztott származékok 
gurulnak keréken. A Szeged
békéscsabai vonal átépítésekor 
felújították az állmnást, ma 
a legkorszerűbb, ID 55-ös biz
tosítóberendezés vigyáz:z.a a 
vonatok közlekedését. Ered
ményes munkánkat jelenleg 
is az olaj- és földgázterme
lés alapozza meg. Ennek kö
szönhető, hogy Algyő, ha ki
terjedésre nem is, forgalma 
sze.!_ll.pontjából mindenképpen 
a nagyállomások közé tarto
zik. 

Gerecsei Zoltán 

A 40. ÉVFORDULÓ TISZTELETÉRE 

Szombathelyi brigádok 

iubileumi 
munkaversenye 

A szombathelyi körzeti munkaversenyhez való csat-
üzemfőu_ökség szocialista bri- lakozást. 
gádjai is csa1üakoztalk a Vállalták többek között a 
hazánk felszabadulást111ak 40. személyszállítás színvonalának 
évfordulója tiszteletére hír- emelését, az anyaggal és ener
detett munkaversenyhez. giával való fokozottabb taka-

A legutóbb megtartott bri- rékoskodást, a vontatott és 
gádvezetói értekezleten Mül- vontató járművek gazdaságo
ler László üzemfőnök ismer- sabb .kihasználását, valamint 
tette a körzet első félévi ered- a fuvaromsi célkitűzések tel-
ményeit és a legfontosabb 1esJtését. 
feladatokat, majd Farkas A szocialista brigádok 
Miklós, a MAV Kiváló Bri- koruk.rét tennivalóik számba
gádja címmel kitüntetett Ki- vétele után csatlakoztak a 
ltán György ifjúsági szocia- fel1híváshoz, és év eleji vál
lí.tta brigád vezetője jelentet- lalásaikat pótfel.ajánlással egé
te be társai megbízásából a szítették ki. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZET!NEK LAPJA 

ABA: 1,31 POBINT 1983. OKTÓBER 3. 

Kiváló hírl.ö§lő 
KITÜNTETÉS A HÍRKJÖZLÉS VILÁIGÉVE ALKALMÁBÓL 

Mint arról lapun'k 19. szá
mában is hírt adtunk, a Hír
közlés Világéve alkalmából 
szeptem'ber 8-án megemléke
zést tartottak a MAV Vezér
igazgatóságon, és kitüntetése
ket adtak át. A MÁV Jobbpar
ti Biztosítóberendezési és 
Fenntartási Főnökség budai 
távközlési üzeme piéldául a 
Kiváló hírközlőüzem címet 
kapta. Az üzemvezető, Ha
nisch Károly tevékenységét 
pedig emlékplak.ettel ismerték 
el. 

Az Alsóhegyi út házai kö
zött, fenyőfák árnyéká:ban áll 
a budai távközlési üzem. Nem 
jelzi tábla az üzem nevét. A 
járókelők sem tudnak a létezé
séról. Egy kis vaskapun át le
het bejutni a kertbe, majd az 
epületbe. Ott taJ.álkozom Ha
nisdh Károly üzemvezetővel, 
akivel vasutas pályafutásáról 
és az üzem munkájáról beszél
getünk. 

- 1950-ben k,erültem a 
MA V -,hoz - mondja. - Az 
édesapám is a vasútnál dolgo
zott. Én a KTTH-ban álltam 
munkába. Nagyon érdekelt a 
hiradástechnika. A rádióla
borban mű.szere.szként tevé
kenykedtem. Néhány év múl
tán, 1954-ben megbíztak a 
távgépfróközpant,. vezetésével. 
Rá két esztenldőre még ennél 
is fontosalbb fe1adatot kaptam: 
a budali távközlési üzem UJ 
tálvgepíroköz.pontjának szere
lését irányitottalm. A szerelés 
be'fej,ezése után 1978-ig vol
tam ennek a �legne'k a fő
nöke, később pedig az egész 
üzem vezetésével bízta'k meg. 
Nag1J<>n m�zerettem ezt a 

,-,endikívü.l érdekes, izgalmas 
munkát. Köztudott, hogy a bu
daipestii igazgatóságnál kél 
részre ooztottá'k a MA V hír
közlési milézményét: jobb és 
balparti főnö.kségre. A mi te
vék.en11ségünk azonban mind
loét pama, te:hát az egész fő-

vároo-ra � az országra is ki- - Ilyen körüb:nények között 
terjed. nehéz garantálni a folyamatos 

- Milyen az üzem technikai üzemeltetést ... 
színvonala? - Valóban nehéz, de mi 

- Bizony nem minden te- mégis megfelelünk a követel
kintetben kifogástalan. A tele-
fonközpontunk az ötvenes mén11eknek. Ezért is kaptuk a 
évek közepén épült. Ilyet ma Kivá1ó Hírközlő üzem kltün
már nem gyártanak. Éppen tetést Hozzájárult ehhez ter
ezért a meghibá3odő alkatré- mlészetes-en, hogy munkahelyi 
szek pótlása egyáltalán nem közösségünk sokat tett azért, 
könn11ű fel.adla.t. hogy a vdvőfrekvenciás beren-

Ax. ,üzemben 'körbejárva ma- de2lésekl a kor színvonalának, 
gam is láttam azt a két k,i- követelményének megfelelje
szolgá1t és leszerelt berende- nek. Jelenleg döntő többség
zést, amelyből kiveszik és át- ben négyv-e.u!'té'kes, 60 csator
szereli'k a még ép al'kiatrésze- nás berendezésekkel dolgo
ket. zunk. Ez azt jelenti, hogy egy 

- Csak'hogy az a baj, hogy pár dróton 24 beszélgetést föly
erzeklben is awk a részek, szer- ta-tlhatnak egyszerre, így a je
kezetek koptak el, amelyek a lenlegi négy vezeték már 60-
jelenleg működőben cserére ra ad lehetősé,get. 
várna'k - sóhajtja Hanisch Az üzem harmadik fontos 
Károly. - De ez érfuető, hi- terület.e az új ja,pán távgépíró 
s.zen ezek vannak a legjobban központ, amelyet - nem túl
terhelve. Valószínűleg még öt i,áf, - a „széltől" is óvnak. 
évet kell srolgálnia ennek a Csa'k papucsban lehet ebben 
telefonközpontnak. a <helyiségben közlekedni, ne-

hogy por vagy más szennyező
dés kerüljön az értékes beren

ÍGY ÉRTELMEZ IK BALATONSZ ENTGYÖRGYÖN 
dezésekbe. 

- Ezeket a géa)eket ebben az 
�ztendőben Joo,ptwc - foly,tat
lia az üzemvezető. - Nag11 
becsben tartjuk valamenn11it. 
Nemrég végeztük el a próba
üzemelterest. Kiderült, hogy 
minden kifogástalanul műkö
dik. Ezek a berendezések a 
displa11-ihez hasonlóan működ
nek, azzal a különbség�l, hogy 
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Bal.atonszentgyörgy azon te
lepülések közé tartozik, ame
lyek ugyan a tó nevét viselik, 
de már nem a partján fek
szenek. Erre nem húzódnak 
nyaralósorok, az idegenfor
galmi látványosságok is meg
lehetősen korlátozottak Bala
tonszentgyörgy azonban hát
rányos helyzete ellenére is 
fontos vasúti csomópont. Raj
ta halad át az 1861-ben épí
tett „Buda,-trieszti" fővonal, 
és innen ágazik el a Keszt
hely-tapolcai és a somogy
szobi vonal. Ezenkívül Sár
mellékig még kinyúlik a kon
cepció által likvidált zala,völl
gyi vasút 12 kilométeres ma
radványa. 

Magas a kocsilépcső 

A kicsiny irodában Her-
czeg Zoltán állomásfőnök-
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ki zol 

t 
I t á né k k d 1 · · k•állítan•. Elo·fordult nem mágnes.szalagokon tárol-
s v n a eres e e mi csit • • Juk az adatokat, hanem papí-ügye�ől informál, míg Papp már, hogy a napi 22 kocsi ron. Ez ugyanis lényegesen ol-József tolatásvezető, főbizal- igénylésével szemben csak 'b'b , · bb ,..,, Lel · ks ká'át o"t= tudt··-•· ~"n1·. A J·w1·us1· cso ' es 10 an me11J'e a m1 a sza zervezet mun J ,.,,., "'""'- au célnalk, hiszen a gépek a vas-ismerteti. igény például 460 kocsi volt, utasdk nap,i munlkájához nél-

- Személyforgalmunk nagy, ebből 14l-et nem kaptak meg kül.özhe:tetLen u.ta.sításokat, in
de inkább átmenő jellegű - a vállalatok. Az őszi betaka- formációkat k-özvetirenek. Ne
kezdi a tájékoztatást a fő- rítási szezonban valószínűleg künk a hozzánk érkező és a 
nöklhelyettes. - Szentgyör- még rosszabb lesz a helyzet. tőlünk 'kiadott rendelkezéseket 
gyön keresztül közelíthető Exportra például alig kapunk meg kell őriznünk, hogy vita 
meg a legjobban Keszthely, a nemzetközi előírásoknak esetén meggyőzódhiessünk ar-
ezen túl Hévíz. Bár az üdü- megfelelő vagont. Ilyen kö- ról, ki járt el helyesen, és ki 
lókben bevezették a lépcsőze- rülmények között aztán nem követte el a hibát. Ugyanak
tes turnusváltást, kedden, is tehet a MAV és a fuvaro� kor az állomásoknak csak a 
szerdán és pénteken hullám- tató felek között jó hivatali tó1ünk kapott információkat 
szerűen megnő az utasszám; a kapcsolatról beszélni. Csak kell megőrizni. A távgépíró
vonatok ilyenkor telítetten ennek tudható be, hogy a központ lehetővé teszi, hog'IJ 
közlekednek. Néhány statisz- két téglagyár egyike inkább a megfelelően koordináljuk a 
fümi adat: 1979-ben 169 ezer- közúton fuooroztat, pedig az vasutasok munkáját. Például, 
né! tobb fizető utasa volt az drágább, de gyorsabb. ha nekün/k je12.ii'k, hogy egy 
áhlomásnak 1981-,ben 182 ezer, - A kocsikihasználás is el- szerel'Vénylben az egyik kocs,i 
tavaly az áremelés miatt csak ma.rad a tervezett 100 száza- s:zélesebb, vagy magasabb a 
179 ezer, viszont 3 millió fo- l�ffl. többinél, a/k!kor időben m.eg-
rinttal új bevételi rekord szil- _ Ez objektw okdkra ve- kapja a segítséget kérő állo-
letett. zethető vissza. Nálunk más a szükséges �ekoztatást: 

melyik út-vonalon haladhat a 
------------------------- helyettes a forgalmi, László 

- Személyszállítási év lé- ugyanis sok deszkát és nádat s.zerelvénv tovább a.nélkül, vén, tal.áin jogos a !kérdés: mit raknak, ami köztudottan 1wz t h t áll ás .,_ ás" könn•rl'I áru. Ebből akármeny- hogy bajt O na. e e egy om az u ""z J J ,.. 

- Milyen sza'kkiépzett.ségG kultúra színvonalának eme- nyit is próbálnak bezsúfoLni, emberek dolgozhatnak itt? léséért? nem éri el a vagonok terhel-
hetőségi határát. Ebből adó- - Híradástechnikai mű.sze.. 
dik az elmaradás. A pana- részek jelen1lke7'ését; várjuk, 
szok ellenére forgalmunkban de � is. elegend,ő, ha valaki 
lassú növekedés tapasztalható . operaton képesrtéssel rendel-
1980-ban például föl.adásba� lkie2Jik. Saie� áa-t, ha g�I?,irlrti is 
elment 57 ezer 720 tonna, le- tud � _a!k!i hozzánk Jon dol
adás'ban 70 ezer 855 tonna ér- goznú, �iszen a mun�ely ne
kezett. Tavaly elment 62 ezer �ben 1s benne van: tavgépíró 
768 tonna, érkezett 77 ezer lrozpont. De az a �pmsztalat, 

- Azt hiszem, az első a 
menetrendszerllség. Mi ke
rülöµk az indokolatlan vonat
föltartóztatásokat, bár a szűk 
keresztmetszet sok gondot 
okoz. Különös gondot fordí
tun:k a személykocsik. a vá
rótermek, a peronok és a 
mellékhelyiségek tisztán tar
tására. Figyelmes tájékozta
tással, udvarias kiszolgálás
sal igyekszünk az utazóközön
ség kedvébe járni. Ezen tö
rekvéseknek köszönhetően 
évek1'e visszamenőleg nem 
érkezett a munkánkra pa
nasz. Amit gyakorta szóvá 
tesznek, az a magasított pe
ron hiánya. A H�vízre igyek
vő betegek, mozgássérültek 
csak nehézkesen tudnak át
szállni. A zegsű1'g6sebb en
nek a problémának a megol
dása lenne. 

Ami ront,ia 
a felek kapcsolatát 

- Ami az áruforgalmat il
leti - veszi át a szót László 
Istvánné -, teljesítményeink
re visszahat, hogy képtele
nek viaavunk elegend6 ko-

339 tonna áru hogy ezzel vo1t eddig a legke-. veoobb gondunk, hiszen itt 

Nincs létszámhiány 

- A;wn kevés számú állo
mások közé tartozunk, ahol 
nincs munkaer6htán11 
mondja Papp József. - Sőt, 
még kisegft6ket is tudunk 
küldeni a naguobb állomá-
sokra, mint Siófok, vagy Fe
rencváros. Hogy fgy állunk, 
abban Mgy szerepe van a 
dolgozók, a szakszervezeti 
képviselők és a főnökség kö
zött kialakult jó kapcsolat
nak. Az esetlegesen felmerü
lő munkaügyi vitákat eddig 
még mindig sikerült „béké
sen" megoldani, miközben ér
vényesítjük az üzemi de
mokráciát. Ennek pedig az 
egész közösség a hasznát lát
ja. 

G. Z. 

nem gépfróversenyt rende-
2'iünlk. 

IAz � munkatársakat rend
szerint háromhónal)OIS tanfo
lyamon 'készítik fel a teendők 
ellátására. Ez az idő elege11d<'i 
aihlhoz, hogy alaposan elsajátít
sák, mi'kiént kell li2l egyes 
ügyekben eljárni. 

- Elé�ett az utánpótlás
sail? 

- Nem. Kevesen jönnek hoz
zá.-nik, mert más mu-nJoaterüle
ten több pénzt kereshet a kez
d6 múszeriés.z, m.i,nt nálunk. 
Pedig itt is szolgál!atot telje
sítenek az.dk, aki'k nálunk dol
gozna'k, és csak 67Jigorú fegye
lemmel lehet megfelelni a kö
vetelményeknek. Azokat, akik 
az üzemben d.cilgoznak. els6-
sorban a sz.aJoma szépsége, sze
retete tartja továbbra is itt .•. 

Ca. 1. 
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A jó cél a béke megőrzése Zöld csillag a kabát hajtókáján 
Erősödik a Szakszervezeti Világszövetség erre irányuló tevékenysége 

,,Számunkra ma nincs fon
tosabb feladat, mint a béke 
megőrzése" - ezekkel a sza
vak!kal jellemezte Ibrahim Za
haria, a Szakszervezeti Világ
szövetség főtitkára a szervezet 
tevékenységének fő célkitűzé
sét. 

A 38. évforduló 

zálása és koordinálása. Erez- szempont;ából" vi'lágszakszer
hetően aktivizálták tevéken�- vezeti konferencián (Moszkva. 
ségüket a világszöyetséghez 1983. augusztus). 
tartozó nemzetközi ágazati A Sz.alkszervezeti Világszö
st".akszervezeti szövetségek is. vet.s.ég volt az egyik kezdemé
[gy például: a vegyipari do!� nyezője a „Békéért, az életért 
gozók „Vegyészet a béke cél- a nukleáris háború ellen" el
jaira" elnevezésű mozgalmat nevezésű világtalálkozónak 
indították el. Széles körű tá- (Prága, 1983. június), amelyen 
mogatásra talált a szállító- 82 ország sziakszervezetei kép
munkások szakszervezetének viselt.ették magukat. 

- Ezt a feladatot, mint a kezdeményezése nyomán a Világszerte pozitív viSBzhang-
vhlágszövetségnek a dolgozók hadiipari felszereléseket szál- ra talá.'lt a X. szakszervezeti 
elemi érdekeinek védelmével lító hajók kiszolgálásának vi.láigkongresszusnak :az a fel
kapcsolatos valamennyi más megtagadása. Az új-zélandi hívása, hogy minden év szep
célkitűzését :is, a szovjet szak- dokkmunkások többek között tember 1-ét - a második vi
szervezetek teljes erejük.kel tá- bojkottálják az amerikai hadi- lág)háború kitörésének napját 
mogatják - mondotta Vsze- hajókat. - szakszervezeti békenapként 
vold Mozsa;ev, a Szovjet Szak- ünnepel;ék. Az idén több tíz-
szervezetek KöZ.POI1ti Tanácsa Tízmilliók akarata millió dolgozó vett részt a 
nemzetközi osztályának veze- szeptember 1-i m�ozduláso-
tője. - Szakszervezeti közpon- A világszövetség és szak- kon. amelynek fő jelszavai: 
tunk. a megalakulásától kezdő- szervezetei részt vettek „A „Az európai ra:kétatelepítéselk 
dóen tagja a világszövetség- szakszervezetek szerepe és megakadályozása", ,,A nUJkleá
nek. Egyébként a világszövet- helye mai. világunkban" ris fegyverek jelen'legi szinten 
ség éppen ezekben a napokban (Moszkva, 83. május) és „A vi- történő befagyasztása". ,,A 
ünnepli mega,Jatk.ulásának 38. Zág szakszervezeteinek szerepe kelet-nyugati gyümölcsöző 
évfoooulóját (megalakulásának a vegyi és bakteriológiai fegy- kapcsolatok erősítése", ,,Igaz
időpontja: 1945. október 3.). verek eLleni harcban" (Viet- ságos nemzetközi gazdasági 
Nekem lehetőségem nyílt a vi- nam 1983. má(jus) elnevezésű rendet" - fejezte be a be
lágszövetség számos fórumá,n kongresszusokon, vala.mint „Az széllgetést Vszevold Mozsa
- köztük a főtanács legutób- energetikai iparágak szociális- jev. 
bi, Nicosiában megtartott 35. gazdasági kérdései a leszerelés (APN) 
ülésén is - részt venni. Éppen

,-
------------------------

Kihelyezett ülés 

Károlyi János jegyvizsgáló 
öt éve dolgozik a Keleti pá
lyaudvaron. Az eszperontó 
nyelv lelkes művelő;e. 

- Hogyan kezdődött e nyelv 
iránti rajongása? - kbrdezem. 

- 1952-től négy esztendeig 
páJyamunlkás.k.ént dolgoztam 
Békéscsabán. Azután átkerül
tem a forgalomhoz jegyvizs
gálónak. SzoLgáll.at köZiben sok
szor találkoztam (és tailálko
zom) idegen nyelvet beszélő 
utasokkal. Ezek közül, akik 
szlová:kul vagy németül beszél
tek, megértettem, mert olyan 
környezetben nőttem fel, ahol 
szlováikok és svábolk is éltek. 
Más idegen ajkúaik:kail azonban 
már nehezebben ment a kom•
munikálálS. Ezért határoztam 
el, hogy eszperantóul tanulok. 
Békéscsabán indult is egy tan
folyam, amelyre tizenhatan je
lentkeztünlk. Ez az oktatás 
azonban nem tartott sokáig, 
mert a hallgatók egymás után 
morzsolódtak le. Én azonban 
nem hagytam abba, szabad 
időmben könyivból tanultam. 
Számomra nem volt nehéz, 
mer:it az eszperantóban szláv, 
germán, latin nyelvcsaládba 
tartozó szavak is tia.lálhatók, és 
a nyelvtana is könnyű. 

A világ körül ... 

A szóbeli értékelést köve- - Hogyan kezdődtek eszpe-
tően Bu;tás Károly, a köz- rantista kapcsolatai? 

- Hány eszperantistáva:l le-
velez? 

- Ezt nehéz lenne pontosan 
összeszámolni. Körülbelül har
minc országba levelezek. Éven
te mintegy 120 levelet írok és 
körülbelül ennyit kapok. A Le-

' veleket rendszerezem, és arra 
is ügyelek, hogy olyan dolgok
ról írjak, ami a partnert is ér
dekli. 

Károlyi János 

tattuk. A feleségem már meg
unta. az utazgatást, ezért az 
utóbbi években többnyire 
egyedül járom a világot. 

- Melyik ország tetszett a 
legjobban? 

- Amerika is tetszett, de 
Japán még jobbain. Nemcsak 
a je11egzetes építészet, az ázsiai 
szokásaik nyűgöztek le. hanem 
a fogadtatás is emlékezetes 
maradt. Elvittek többek között 
Hirosimába, ahol a vároo la
kói éppen az atombomba ál
dozataira emlékeztek. Én is ko
szorút helyeztem el az elhuny
tak emlékművénél. Nagy meg
lepetésemre másnap vendéglá
tóm kezembe nyomta a helyi 
újságot, amelyben benne volt 
a fényképem ia következő alá
írással: ,,Károlyi János magyar 
vasutas eszperantista is meg
koszorúzta a hirosimai atom: 
bomba áldozatainak emlékmű
vét." 

Szolgálatban ... 

- Hogyan ismerik meg egy_ 
mást az eszperantisták? 

Károlyi Jánoo a kabátja bal 
hajtókájára tűzött zöld csillag
ra mutat: 

- Mi, akik szeretjük ezt a 
nyelvet, egy szoros közösséget 
alkotunk, országra, nemre, val
lásra tekintet nélkül. Ezért vi
seljük ennek a nagy közösség
nek a ;elvényét. A vq_naton 
;egykezelés közben tehát erról 
ismerem meg az eszperantis
tát. 

Az eszperantisták követke
zetesen harcol.Jnaik a népek ba
rátságáért és a békéért. A Bu
dapesten nemrég rendezett esz
perantó v1lág!kongresszuson is 
határozottan kifejezésre jut
tatták ezt. A viilágkongresszus 
sikeréért egyébként sokat tet
tek a Vi8SUtas eszperantisták. 

- :En is fizetés nélküli sza
badságot vettem ki ;úlius utol
só és augusztus első nap;aira 
- mondta Károlyi Jánoo -, 
hogy részt vehessek a 68. esz
perantó világkongresszus ese
ményein, és segíthessem a ren
dezők munká;át . .. 

Séra liándor 

ezért állithatom, hogy a szö
vetség a békéért és a szociá
lis haladásért folytatott küz
delmében minden.kor és milil
den esetben a különböző irány
zatú szaikszervezetek egysé
géért, a szakszervezeti mozgaJ._ 
mak ,sz,abadságáért é$ a dolgo
zók é1etkörulményeinek javí
tásáé11t szállt síkra. Az élesedő 
nemzetközi helyzetben a világ
szövetség minden eröf eszítést 
megtesz, hogy szorosabbra 
1oapcsol;a a dolgozóknak a szo
ciális-gazdasági követeléseiért 
folytatott harcát a békéért, a 
leszerelésért, a fegyverkezési 
ha;sza eUen vívott küzdelmé
vel. 

A MA V járműjavító üze
mek szakszervezeti bizalmi
testülete szeptember 8-án Du
nakeszin tartotta első, kihe
lyezett vidéki ülését. A részt
vevők fő napirendi pontként 
a járműjavító üzemek félévi 
tevékenységéről és a további 
feladatok meghatározásáról 
készült jelentést vitatták meg. 

gazdasági bizottság vezetője _ Elsőként egy csehszlová
a szakszervezeti alapszerve- k.iai va1Sut.assa'l �eveleztem, 
zetek termelést segítő tevé- majd hamarosan Varsóba is el
kenységéről szólva a szocia- utaztunk a feleségemmel, aki 
lista munkaverseny-mozgalJ.om- szintén me.g!kedvelte az eszpe
ról kiadott jelentéshez fűzött rantót. Egyébként a feleségem 
szóbeli kiegészít.ést. Mint is jegyvizsgáló, és ugyancsak a r----------------------------
mondotta: kedvezőnek tart- Keleti létszámába tartozik. 

Az utóbbi időszakbai!l a 
Szakszervezeti Világszövetség 
sZámos békekezdeményezést 
fogadott el. Többek között az 
amerikai nukleáris rakéták 
;nyugat-európai telepítésével 
szembeni nyilatlkozatot, az 
európai biztonsággal kapcsola
t06 deklarációt, az Indiai- és 
a Csendes-óceáni t.érség béke
övezetté nyi11:vánítására vonat
kozó állásfoglalást, valamint a 
madridi tanácskozás részvevői
hez küldött felhívást. Az 
ENSZ-közgyűlés második rend
kívüli leszerelési tanácskozása 
(1982. június) során a Szak
szervezeti Világszövetség szá
moo konstruktív javaslatot ter
jesztett elő, amelyek az atom
fegyverek csöklkentését, a ha
di-kiadások (elsősorban a Biz
tonsági Tanács tagországai ré
széról történő) 10 százal.ékols 
csÖlkkenté6ét, a hadiipari ki
adások népgazdasági és szo
ciális célokra történő átirányí
tását célozzák. 

Minden fórumon 

A világszövetség fokozza há
borúellenes tevékenységét, fel
használva ennek érdekében a 
nemzetközi szakszervezeti fó
rumokat, a dolgozók szerve
zett megmozdulásait, állandó 
képviseleteit az ENSZ mellett 
működő fórumokon (ILO, 
UNESCO, FAO stb.). a „Szak
szervezeti Világmozgalom" ha
vonta, a „Rövid hírek" heten
te megjelenő kiadványait és 
más tájékoztató dokumentu
mokat. A béke győzelméért 
folytatott harc legfontooabb 
láncszemének a világszövetség 
a szakszervezeti mo�alom, a 
világ dolgozóinak egységét te
kinti. Ezért továbbra is keresi 
a kapcsolatok ki-alatk.itásának 
lehetőségét a S:ziaha.d. Szatk.szer
vezetek Nemzetközi Szövetsé
gével (ICFTU) é6 a Munka 
Világszövetségével (WCL). Ak
tív kapcsolatokat tart az Arab 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségével (ICATU), az Af
rikai Szakszervezeti Egy5ég
szervezettel (OATUU), a La
tin-amerikai Dolgozók Szak
szervezeti Központjával 
(CLAT). Együttműködik egy 
sor más, nemzetközi szervezet
tel is. 

A háboruellenes mozgalom
ban új impulrLust jelentett a 
Smkszervezeti Vila,gszövetség 
1982 februárjában Havanná
ban megrendezett kongresszu
sa, amelyen 138 országból 269 
millió dolgozó képviselői vet
tek részt. Ezt követóen hozták 
létre a nemzetközi szakszerve
zeti béke- és leszerelési bizott
ságot (Dut,lini-bizottságot), 
a.melynek tagjai a szakszerve
zeti mozgalom minden irány
zatát képviselik. A bizottság 
legfontosabb feladata a dolgo
zók bé'kemozgal:main.aik aktiVi-

A testületi ülésen megje
lent Csárádí János, a gépé
szeti és járműfenntartási 
szakosztály vezetője, Révay 
Sándor, a járműjavító üze
mek szb-titkára, Gecse Alf
réd, a SZOT tagja, a GJSZ 
osztályvezetője, dr. Palásty 
József, a Vasutasok Szakszer
vezete közgazdasági osztály 
főmunkatársa, valamint Ba
logh Mihály, a vasutasszak
szervezet munkatársa, a jár
műjavító üzemek szakszerve
zeti bizottságának instrukto
ra. 

Szekeres Lászlónak, a jár
műjavító üzemek szb-elnöké
nek üdvözlő szavai után az 
52 tagú testület meghallgiatta 
Csárádi János szóbeli kiegé
szítését. A szakosztály vezető
je bevezetőként néhány gon
dolatban a július l-től ön
állóan, vállalatszerűen mű
ködő MA V-ról beszélt. Ezután 
az első félévi munkát ele
mezve elmondta, hogy az áru
szállítás gazdaságossága a 

kívánt mértéket nem érte el. 
Fegyelmezetlen munkavégzés, 
súlyos technológiai hibák 
miatt 27 dízelmozdony és 16 
villanymozdony vált hosz-
szabb-rövidebb ideig üzem-
képtelenné. Örvendetes vi
szont, hogy javult a teherko
csik állapota_, a kibocsátott 
vagonok megfelelnek a RIV 
követelményeinek. Több Jar
műjavítóban teljes mérték
ben teljesítették a javítási 
feladatokat úgy, hogy a mi
nőségi követelményeknek is 
megfelelnek. 

Ezután a szakosztály veze
tője a jövő feladatairól szól
va nagyon határozottan fogal
mazott. Jobb szervezéssel, 
egyeztetéssel, az üzemvezetők 
tapasztalatainak rendszeres 
kicserélésével, ;ó mun1aamód
szerek alkalmazásával növel
het;ük gazdasági eredmé
nyeinket. Biztosítani kell a 
folyamatoo alkatrészgyártást. 
illetve -ellátást. Ahhoz, hogy 
a MA V-ot újra a régi „fé
nyében" emlegessék, vezető
nek, munkásnak egyaránt 
többet kell tenni a jövőben. 

ják, hogy -üzemi szinten erő- Gyakran utazunk együtt. Nagy 
södött a mun1aaversen11 és a lelkesedélssel tanultuk tovább 
gazdasági feladatok egységes a nyel!Vet, és egyre több meg-
értelmezése, különösen a hívást kaptunk más országok-
szakszervezeti alktí-visitálk ez ba. !gy jutottunk el többek kö-
irányú ráhatásának eredmé- zött Franciaországba, az Egye
nyeként. Bizonyos, hogy 1982- sült Allamokba, Kamadába, Ja
ben 863, 1983-ban már 901 pánba, összesen huszonhét or
szocialista brigád ténykedik a szágba. Egy francia (reimsi) 
;ármújavító üzemekben. A vasutas kollégával alakult 
versenymozgalom milyenségét a legbensőségesebb kapcsola
nagymértiék:ben meghatározza tom. Olyan jó viszonyba ke
az értékelések gyakorisága és rülti.ilnk, hogy még a gyere
konkrétuma. Jó példa erre a keinket is egymásnál nyaral
szolnoki ;árműjavftó, ahol 
havonta értékelnek. Ez a ver-

MSZBT-velélkedö 
A Miskolci Járműjavító 

Üzem Magyar-Szovjet Bará
ti Társaságának tagcsoportja 
szelllemi vetélkedőt hirdetett, 
amelynek témája a Szovjet
unió társadalmi-gazdasági fej
lődése volt. Az elődöntőn 
mintegy 150 szocialista brigád 
vett részt. A szeptember 16-án 
megtartott döntőn tíz brigád 
versenyezhetett az elsőségért. 

A dön.tón részt vevő brigá
dokat Szabó László, az MSZBT 
ügyvezető elnöke üdvözölte, 
majd megkezdődöt-t a verseny, 
amelynek győztesei holtver
senyben a Kandó Kálmán és 
a Kilián György brigádok let
tek. Ok részt vehetnek a me
gyei versenyen is. 

senymozgalmat „naprakészre" 
változtatta, ezért fellendülés 
tapasztalható. 

A szóbeli kiegészítések 
Hogyan lettem eszperantista? 

után Joó József, a szolnoki 
járműjavító bizalmiainak kül
dötte felszólalásában arról 
beszélt, hogy a munkaátvéte
lek megszigorítása milyen 
eredményeket hozott a gyárt
mányok minőségében. 

Siklósi László, a miskolci 
jlu-mÚjia.vító si;b-titkára hoz
zászólásában röviden ért.ékel
te az első félévi teljesítmé
nyüket. Hangsúlyozta, hogy a 
hibákból tanultak, majd ki
jelentette: 

- Ismerve az üzem munka-
és szocialista brigádjainak 
tettrekészségét, bizonyosak 
vagyunk abban, hogy a 83-as 
évet az elvárások szerint zár
juk m.a;d. 

Ezt követően Révay Sándor 
nagy elismeréssel szólt az 
üzemek, kis közösségek, bri
gádok társadalmi munkájá
ról, akik cselekvően részt 
vesznek a kommunista szom
batokon, iskolákat patronál
naik, öregeket ápolnak. 

A bizalmi testület tagjai vé
gül megvitatták Gecse Alf
réd előterjesztését a munka
ruházati szabályzatról. Az elő
terjesztés tartalmazta a kü
lönböző fórumokon elhang
zott, illetve kiegészítésre ér
kezett javaslatokat, amelye
ket eg�ngúlag elfogadtak, 
egyben javasolták továbbíta
ni a felügyeleti szervhez jó
váhagyásra. 

Vetési Imre 

□ 

Beszélgetés dr. Ferenczy Imrével, a g yőri vasutasok üzemi főorvosával 

Dr. Ferenczy Imre, Győr ál
lomás üzemi főorvosa is rég-i 
eszperantista. A mozgalomban 
szerzett tapasztalatairól, élmé
nyeiről beszélgettünlk. 

- KeZid.etben még tiszt.sé
gem nem volt a mozg,ail.omban, 
hiszen diákként ismerkedtem 
meg a nyelvvel - mondja. -
Esztergomban, gimnazista ko
romban bélyeget és képes, [eve
lezólapot gyűjtöttem. A kettő
től elválaszthatatlan a levele
zés. Ehhez szükséges az dde
gen nyelvtudás. 1949-ben szer
veztek az is.kolánk.ban egy esz
perantó nyeJlvtanfolyamot. Ne
kem kapóra jött. Jó nyelvér
zékem van, három hónap alatt 
társalgási szinten meg is ta
nultam. 

Moszkvai élmények 

- Egy évvel később, amikor 
Budapestre, a Semmelweis 
Orv06tudományi Egyetemre 
kerültem, rendszeresen eljár
.tam az Engels t.étTe, az akkor 
még léte-Lő művelődési házba, 
ahol aklkoriban egy jónevű esz_ 
perantoozakikör működött. Ot 
évvel később, 1955-ben az En
gels téri művelődési ház eszpe
rant.ószakköréiben alakult meg 
hazánkban az Országos Eszpe
rantó Tanács. Ennek volt egy 
ifjúsági csopor:itja, amelynek a 
titkárává választottak. Fel.ada
tom volt: hirdetni Zamenhof 
nemzetközi eszméjét, és minél 
több ifjú hívet szerezni az esz
me terjesztésének. Ebben a 
tisztsé�ben első élményem volt, 
hogy mint eszperantista részt 
vehettem Moszkvában, a Vi
lágifjúsági Találkozón. Külön 
élmén11 volt számomra, hogy 
moszkvai barátaink a VIT loe
retében eszperantista találko
zót is szerveztek. Alig tudom 
szavakkal érzékeltetni azt a 
fölemel6 érzést, amel11 akkor 
ébredt bennem és szinte mind
nyájunkban, hogy nekünk nem 
kellett tolmács ahhoz, hogy 
megértsük egymást. Egy n11el
vet beszéttünk. 

be uta�hattam a következő 
VIT-re - folytatja a főorvos. 
- Onnan is élllnényeikkel gaz
dagon térhettem vissza. Újabb 
két év után Győrbe kerültem 
a MA V-hoz üzemorvosna:k. Itt 
sem tudtam rrégtagadni azt, 
ami,t eddig hirdettem. lgy ke
rültem kapcsolatba a Magyar 
Eszperantó Szövetség legfejlet
tebb, legnépesebb, legaktívabb 
szakosztályával, a vasutasoké
val. Közöttük nagy mtú.ltja volt 
az eszperantón:aik. Segítségük
kel jutottam el a Nemzetközi 
Vasutas Eszperantó Szövetség
be, rövidebb nevén az IFEF
be, 1962-ben. Ott ifyúsógi el
nökké választottak, és ebben 
a tisztségben vehettem részt a 

vasutas eszperantisták nemzet
közi kongresszusán 1963-ban 
Angliában, 1964-ben Belgium
ban, 1965-ben Norvégiában, az
tán Hollandia, Bulgária, majd 
Olaszország következett. 

Kapcsolat 
ötezer rádióssal 

Mint orvoo, a világon meg-· 
jelenő eszpenanrtista Lapokban 
többször publikálta a magyar 
orvosok eredményeit. Ezért le
vélben kérte fel az UMEA, az
az az Orvos-egészségügyi Esz
perantó Világszövetség tiszte
letbeli elnöke, a japán H. Shi
noda nőgyógyász profe66ZOI", 
hogy vállaljon tisztséget az 
UMEA-ban. Nem sokkal ez
után, 1973-ban megválasztották 
az UMEA európai titkárává. 
Ettől keulve :vehetett részt az 
Egyetemes Eszperantó Szövet
ség valamennyi kongresszusán, 
armelyet évente rendemek. Az 
UMEA kétévenként, az Egye
teme; Eszperantó Szövetség 
pedig évente tart világkong
resszust. 

QSL-lapoilrnak győri vonatlko
z.ás.a is van. A Győr-Sopron 
megyei idegenforgal!mi hivatal, 
a Ciklámen Turist készítette el 
és egyik oldalán a nemzetközi 
jelzés áill: Hú\-HG 5 HEA, a 
másikon pedig a Cikllámen Tu
rist Győr-Sopron megye tör
ténelmi nevezetességeit hirde
tő reklámszövege. tgy, ennek 
segítségével ötezer amatőr rá
dióshoz ;ut ez a világba a szí
vélyes gyári üdvözlet. 

- Én is amatőr rádiós va
gyok. Három esztendeje hódo
lok ennek az izgalmas sport
nak az MHSZ tagjaként. Te
tőn álló, forgatlható antennám
mal eddig hétezer kapcsolatot 
silkerül.t teremtenem. A nem
zetközi rádiós jelem: HG 1 UD. 
úgynevezett B-vi.zsgá:m van, 
eszperantóul és németül beszé
lek rádiós társaimmal .. Az or
szá,gon belül tagja vagyok az 
MHSZ /készenléti segélyszol.gá
latáinak, így az autómbél!Il is 
van több száz kilométeres ha
tósugarú - nem CB ! - ama
tőr rádió-adó-vevő készülék. 
Azt tervezzük, hogy a hírköz
lési világév alkalmával Ma
gyarországcm újabb egészség
ügyi eszperantista szakcsopor
tokat szervezünk. 

Nemzetközi 
elismerések' 

- On harmincnégy éve buz
gólkodik a béke és a népek 
klö-Lötti barátság elmélyítésé
ért. 

- Igen. Ezért taval11 kaptam 
meg a vöröskeresztes mun
káért kitüntetés ezüst fokoza
tát az országos vezetőségtől. 
1977-ben a Krakkói Orvostu
d_ományi Egyetemen a rektor
tól vettem át a „Kopernikusz
eml.ékérmet", 1978-ban pedig 
Várnában adták át nekem az 
,,UMEA-emlékérmet" - mond
ta befejezésül dr. Ferenczy Im
re, de hozzátette: - Elsősor
ban hazámnak, az együtt vég
zett munkának szól valamen11-
nyi elismerés. 

Joó József, a ssolnokl blulmlak ktlldMte beszél 
- Két évvel később swm

szédainkhOl'Z, Ausztriaba, Bécs-

- A kongresszusokon min
dig ml'.iködik amatőr rádióadó 
is - mondja a főorvoo -, 
amelyik vrlággá kiáltja eszpe
rantó nyelven a kongresszus 
eseményeit. A rádiósok több 
mint ötezer rádióssal. találkoz
nak az éterben. A kongresszusi Slndulár Anna 
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GYORSUL A PÁLYAÉPÍTÉS 

Osztrák gépek a Dél-Alföldön 

Naponta több mint egy kilométert haladnak 
(Gulyás Sándor felvétele) 

A szegedi igazgatóság éven te 
jelentős ÖSISzegeket fordít a 
vasútüz-em fejlesztésére. Idén 
mintegy 400 millió fonint áll 
rendelke?.ésére. Ennek majd
nem a fel'ét pályrakorszerűsí
tésre fordítják. 

Ez.ekben a hetekben a leg
nagyobb erővel a Kiskunfél
egy'háza......,Kisk unhalas köz.öt ti 
vasútvonalon dolgoznak. A vo
nal, az 1955-ös felújítás óta 
annyira el:használódott, hogy 
annak fenntartása már nagyon 
költséges lenne. A ,vonalon a 
sebességet a korábbi 80 kilo
méter helyett 60-ra, sőt egyes 
helyekien 40-re kellett csök
kenteni. Pedig e vasútvonal 
fontos tranz.i..t útvonal, főleg a 
délről ész.ak.ra, illetve északról 
délre irányuló forgalomban. 

pel, de a jelenlegi ütemet lát
va ennél több is lehet. Az át
építést gyorsította az elmúlt 
hetekben mun•kába állt oszt
rák Plasser and Thewrer cég 
gyonsátepítJő vonata, amely a 
régi vágány e]bontásától az új 
lcliektetéséig szükséges m unkát 
a legravidebb idő alatt végez
te el. 

osztrák csapat. Szeretnénk év 
végére minimálisra csökkente
ni a sebességkorlátozást. 

Az osztrálk munkások WiHi 
,Raikvetz irányításá'v>al ötödik 
eve járnak ,át segíteni a ma
gyar pályaépítóknek. Mint 
mondotta, a világ s.ok országá
ban dolgoznak oépeik, ám ide, 
Magyarországra sz.ívesen jön
nek. - Jó együtt dolgozni a 
magyar vasutasok.kal - ez az 
osztrák sza'kemberek vélemé
nye. 

Nekik is részük lesz abban, 
hogy a 47 kilométer hosszú 
vasútvonalon, az átépítés be
fejezése után - vár-hatóan 
1984-ben - hézag nébkilli vá

gányokon 100 kilométeres 
óránkénti sebességgel, teljes 
tengelyterheléssel hal-adhatnak 
majd a ronaitok. 

Gellért József 

CS/NJÁN BÁNNI AZ ENERGIÁVAL! 

Ki a legjobb mozdonyvezető? 
A mid/Qolci .klÖrzeti üzemfó

nökség szakBzervezeti bizalmi 
testülete a lrozelmúltban érté
kel1le az energiataka1'ékossági 
tervek teljesítésének eredmé
nyeit. Az üz.emfőnökség a má
sodi'k negyedévben több mint 
négymillió forint ér.té'kű ener
giát takairíiott meg, amelyért 
egym,illió forint prémiumot 
fizettek ki a dolgozóknak. 

Gávai Pál üzemrfónök el-
mondotta, hogy az üzemanyag
takarekooságra már évek óta 
nagy gondot fordítanak. A 
moz.donyvei.etúket tanLtják az 
energiatakarélkos vezetésre, hi
szen nem mlindegy az., hogyan 
gyorsít, vagy lóhasZ'!lálja-e a 
terepviszonyokat a masiniszta. 
A bíza'lmia'ki és a gazdasági 
vezetők vélleménye alapján 
minden hó-na.pban kiválasztják 
a három legjobb mozdonyve-

zetőt, alkilk a legtöbb villamos 
energiát, üzemanyagot takarí
tottá!k meg. Az értÉ!kelés alap
jául a sebességmérő szalag 
szolgál. A menetdiagramokat 
rend.57Jeresen ellenőrzik. 

Sa1 nos a forgalmistákat még 
nem siik.erült az energiataka
rékosságban érdekeltté tenni. 
A helytelen forgalomszervezés 
miatt még mindig sok a 
„megállj" állású jelzők el6tti 
motorjáratás, ami a lassú 
elegymozgás kőv>etkezménye. 
Sdk gondot okoznak a későn 
kezelt jelzök. A jÖVóben ezt is 
szigorúbban bíráEják el. Az 
egyik felsőzsolcai forgalmistát 
például, aki a Tdkaj expresszt 
indokolatlanul feltartóztatta, 
ft-gyel'rnileg vonták felelősség
re. Annak a tolatásvezetőnek 
pe<lig, aki rossz,ul szervezte az 
állomási 'tolatási műveleteket 

SZOMBATHELYI PÉ.LDA 

és a H1/da&németi felől érkező 
személyvonatot késleltette, el
vonták premiumának 25 szá-
zaiékát. A gazdaságosabb 
munkára való ösztönzésben 
azon1ban még solc a kívánni 
való. 

Csaik awk kapjanak a taka
rékosság címén prémiumot, 
a'kik valóban tettek is valamit 
az ügy érdekében. Az anyag 
és energiata'karékosságot per
sze még nem lehet minden te
rületen igazság068iil eföírálni, 
ezért a prémLumelosztásnál 
0091f szerepwk van a bizalmi
aknaJk. 

A miskold klörzeti űzemfó
nökségen a legtöbb megtaka
rítást a v>illia.nymozdonyveze
tők � el, de az energiata
karékOS6ág nemcsa'k a moz
donyvezeto"'k feladata. 

(Orosz) 

.Jobb körülmények között 

hatékonyabb a munka 
A 600 személyes szociális lé

tesítmény átadásával az orvo
si rendetlök új helyre költöztek 
a szambathelyi járműjavító 
üzemben. A felsziabadult helyi
ségelklbe telepítették át a mú
szerészcsoportot. A Ságvári 
Endre és a Brezsnyev brigád 
ta.gdainalk a kapcsolata addig 
is jó volt. Ez a kiapasolat most 
egy ilyen jelentős, több dolgo
zó munkakörti'lm.ényeit alapve
tően me�tározó változást kö
vetően tovább erősödött. 

- A csoport új helyének el
foglalása előtt, már a szerve
zés kezdeti stádiumában egyez
tebtük ellkiépzeléseinket a cso
port dolgozóival mondta 
Stangl Sándor szer.vezó. - Jó 
volt együtt dolgo2JI1i a fiúkikial, 
így mlinden akadályt könnyeb-

bw hárítottunk el. Jogos a 
megá4Lapítás, hogy a közösség
ben nagy erő rejlik, mert ez 
most is megmutatkozott. 

- Hogy van megelégedve az 
új munkahellyel? - kérdez
tem Pávé Kálnnán csoportveze
tőtől. 

- A technológiai folya
matnak megfelelően közösen 
alakítottuk ki az új rnunkiate
rületet. A munkából mindenki 
kivette részét. 18 tagú ko1'1ek
tíváI11k átlagéletkora 35 év. km; 

hiszem, ebből is kitŰinilk a fo
gékonyság az újra, főleg ha 
az jó céldkat szolJ.gál. A mUJ!l
ka indítása kis „laboratóriu
muMban" zökkenőmentesen 
történt, ami ,az osztály veze
tésének is köszönhető. A meg
szokottnál több odafigyelést 

tapasztaltunk, és éreztük, hogy 
nemcsak nekünk, akik e mun
kahelyen dolgozunk, hanem 
vezetőinknek is fontiOs, hogyan 
érezzük magunkat az új kör
nyezetben. 

Az áfillagon felüli munkakö
rüillmények közt dolgozó fiatal 
kohlektíva hangulatára, mun
k.amoráljára talán ll1lÉg az. egy
re sűrűbben jelentkező alkat
részgondok sem gyakorolnak 
annyira negatív hatást, mint 
egyébként, mivel most na
gyobb az egységben, a közös 
cselekvésben rejlő erő. Ez meg
fetlelő hozzáértéssel maximál�
sain kaimlatozta'tlható. s a meg
oldásra váró, egyre nehezebb 
gazdasági fe1adatainlkhcn az 
optimális hozzáállást biztosítja. 

Márkus Imre A vonal átépítését 1982-ben 
kezdték el. Eddig a Kliskrunfél
egyháza és Kiskunmajsa, to
vábbá a Har1kalkötöny és Kis
ktllllhalas közötti pályaszakasz 
készű1t el. A nyfit vonal át
építésével együtt a vonal állo
másainalk vágányait is korsze
rűsítik, 150 tengelyesre bőví
tik. Galambos állomás már át
épült, Jászszentlászló pedig be
fejezé,s előtt áll. A nagyarányú 
nekonstntkJCiót a szentiesi épí
tési főnökség pályaépítői vég
zik. 

A hatalmas, sárga pályaépí
tő gép Kiskunhalas és Harka
k!ötöny állomások között nem
csak a civileket, !hanem a 
va,9utasO"kat is csodálkozásra 
kész.tette. A ho&slJÚ szerelvény 
két egységből álllt. A bontó
rész ifelszedte a régi sínt, majd 
a betonaljakat, aztán a fektető
rész elikészítette a zúzO'tbk.ő
ágyazatot, aimire az „akos" gép 
centiméter-pontOISSággal leraJk
ta az új betonaljakait, ráhe
lyezte az. 54-es rendszerű síne
ket - mindezt emberi kéz 
értin1lése nélkül. 

- Az oszt-rak pál114építők
kel mi most először dolgo
zunk együtt, de igen jó mun
x.akapcsoLat alakult ki közöt
tünk - mondja Frányó Fe
renc, az építési főnökség ve
zető mérnöke. - E mindent 
tudó pályaépítő gép segítségé
vel napo.nta 1134 métert hala
dunk előre, ami igen felgyorsí
totta, munkánkat. Nekünk csak 
az elők'ész.í'tó és befejező mun
kákná'l a:kad dolgunk, a többit 
elvégzi a SUZ és a 34 tagú 

Mindent rá lehet kenni? 

Idei tervükben 20 kilométer 
hosszru pálya átépítkse szere-

Nehéz ősz előtt . . .  
„ Tanúskodás" a papkeszl vasutasok 

mindennapi helytállásáról 

Tekintélyes mennyiségű, 
csaknem 700 ezer tonna árut, 
anyagot küldenek, illetve fo
gadnak évente a papkeszi 
vru;utasok a Peremartoni 
Vegyipari Vállalat kiszolgá
lása folytán. Amikor meglá
togattuk a Hajmáskér és Csa
jág közötti vonalon levő, öt
vágányos állomást, éppen vá
gányzár nehezítette az ott 
dolgozók munkáját. 

- Mióta tart ez? - kér
dezem Tihanyi László, tarta
lékos forgalmi sz.olgálattevő
től. 

- Több hónapja. Hét köz
ben általában egy-két napon, 
napközben átszállással bonyo
lítjuk le a személyforgalmat. 
A teherforgalom éjszakára 
marad. 

- tgy lesz ez ŐISSzel is? -
fordulok Gálfy Miklós állo
másfőnökhöz. 

- Sajnos igen, sót még 
kedvezőtlenebbek a kilátások! 
Lesznek éjjel-nappalos vá
gányzárak is. 

- Mi lesz a tehersz.állítás
sal. hogyan oldják meg? 

- Nagyon nehezen 
folytatja tovább az állomásfő
nök. - Nappalos vágányzá
rak idején csak éjjel tudjuk 
a teherküldeményeket ren• 
dezni és továbbítani. F:jjel• 
nappali vágányzár esetén 
amikor lehetőségünk lesz, ak 
kor küldünk és fog,adunk va
gonokat. Ezzel növekedni fog 
a kocsiforduló is. Sajnos a 

peremartoni gyár iparvágá
nyát is kinőtte a forgalom. 
így még jobban kell szervez
ni a munkánkat. Allítólag 
1984-ben 80 tengelyhosszal 
bővítik majd állomásunk vá
gányait. 

- Az állomás túloldalán 
egymásra rakott vágánymez.ő
ket látunk. Ez is a vasúté? 

- Nem. Ez az Út- és Vas
útépítő Vállalat kötőtelepe. A 
pályafelújításokihoz innen vi
szik az elkészített sínmező
ket. Ezek kiszállítását is éj
jel, sötétben, balesetveszély
lyel kísértve tudjuk csak el
végezni. Tovább nehezíti a 
munkánkat, hogy az. enge
délykérésekhez papkeszi tanú 
kell. Ilyenkor 10-15 percre 
megáll a tolatás, mert az 
egyetlen váltókezelőnek be 
kell jönnie a forgalmi irodá
ba tanúskodni. 

- Ezek szerint én azt ,,ta
núsíthatom", hogy itt is szű
kös a létszám? 

- F:rdekesebb a válasz, ha 
előbb elsorolom, hogy hiány
zik 3 forgalmi szolgálattevő, 
4 váltókezelő, 1 állomási tar
talékos és egy állomási taka
rító. Egyébként jelenleg 19-
en Vlagyunk - mondja Gál,fy 
Miklós. 

- Tehát egyharmada hiány
zik a létszámnak. 

- Igen. De az is biztató, 
hogy a fontos kereskedelmi 
részlegünknél még nincs lét
számhiány ... 

Sz. J. 1. 

A balatonfenyVesi GV egy napja 
A Balaton fölé lopakodva 

közeledik a virradat. A feny
vesi kisvasút v�állomására 
öt óra körül Tra:banttal, mo
torbiciklivel, kerékpárral vagy 
éppen gyalogosan megérkezik 
a forgalmista, a motorvezető, 
a jegyvizsgáló. Néhány perc 
múlva kis mozdonyok bújnak 
elő éjszakai tárolóhelyukről. 
Kettő a hosszú csiszpu,szta
táskai egyesített vonatra 
akaszkodik, a harmadik a so
mogyszentpáJira. Az egyik ko
csiba pályamunkái>ok sz.áll
nak, civil utast nemigen lát
ni a környéken. Fél hatkor 
zöldre vált a hetes fóköztleke
dési utat fedező f.ényjelzó. az 
első vágányról menetrend
szerű pontossággal kizötyög 
az ötkocsis szerelvény. Tíz 
perc múlva követi a másik. 

A kisvasút múltja 

Másfél óra elteltével visz
szaérkeznek a vonatok, most 
már utasokkal tömötten. A 
szerelvényeket e.gy deltarend
szeren ismét indulóra állítják, 
a személyzet néhány tagja az 
irodáiban gyűlik össze a szoká
sos reggeli eszmecserére. 

Somogyi István motorveze
tő és Koroncz Lajos forga
lomirányító - ő az ön.állóság 
idején üzerrúőnök-.helyettes 
volt itt - a GV legrégebbi 
dolgozói közé tartoznak. Elbe
széillésük nyomán lassan ki
rajzolódik a kisvasút múltja. 

- Az alapvonal már a há
ború e.őtit is létezetit 
mondja Somogyi István. - A 
Hunyadi-birtokon, a nagyáUo
mást6l Imre-majorig húzódott 
egy négy kilométeres szakasz. 
A fakocsikat lovak vontatták, 
takarmányt meg trá,gyát fu
varoztak velük. A mai háló
zatot ötvenben kezdték építe
ni. A sz.állitások kétcsatlós, 
gólyafészkes gőzmozdonyok
kal kezdődtek. !gy neveztük a 
fölül kiöblösödő kéményű 
Kraus gépeket. Az első C. 50-
es motor - a 308-as pálya
számot viselte - 1953 máju
sában érkezett. Személyforga
lom ötvenötltől van, amiben 
Bölcz Józsefnek, az álla.mi 

gazdaság <Vkkori szemétyzeti 
és munkaügyi vezetőjének 
kezdeményezőkészsége is köz
rejátszott. ő kiért és kapott a 
KRM-tőJ enge<lélyt a környék
beli települések gyerekeinek 
vasúton való iskolába szállí
tásához. Tudni kell, hogy ez 
az egész vidék tőze,gtalajon 
fekszik, a'hol esős idóben még 
lovaskocsivail sem lehet köz
lekedni. Egy „E"-jelú szükség
személykocsi lett beállí,tva, 
amíg meg nem érkeztek a fűt
hető, villlanyivilágítással ellá
tott Bak sorozatú négytenge
lyes személykocsik. - Fél ki
lenckor elmegy a háromszáz
negyvenkettes Somogyszentpál
ra. Menesztks után Koroncz 
Lajos vtisszajön, folytatja a 
megkezdett ismertetést. 

- Az ötvenes évek végén 
alaposan meg.nőttek teljesít
ményeink. A talajmeliorációs 
folyamat !következtében töme
gesen érkezett a mésziszap, 
amit egyenesen a termőföldek
re továbbítottunk. Ma már in
kább csak a Balatonnag11bere
ki Allami Gazdaság belső szál
lítási igényeit szolgáljuk ki. 
Erre a célra egy mozdonyunk 
van kihelyezve Imremajorba, 
amolyan vonali tartaléknak. A 
sütóipa:r kenyerét ugyancsak 
mi juttatjuk el a kieső közsé
gekbe. 

Hubertus-partik 

- Személyforgalmunk meg
haladja az évd kétszáze:z.ret, en
nek javarésze a nyári idegen
forgalmi szezonban kerül ki. 
Olyankor nem ritka, hogy egy 
vonaton négy-ötszázan is szo
ronganak. Tavaly, már egy fe
dett teherkocsit iS be kellett 
állítani, mert a tíz Bak kocsi 
kevésnek bizonyuLt. Mi annak 
idején igényelitünk járműVP
ket, lett Is volna honnan, hi
szen sorra számolták fel a Jds
vasú takat, de nem kaptunk. 
Az.t mondták, minek, mi is a 
megszüntetésre va,gyunk ítél
ve. Sőt, még a meglévő kocsi
parkunk egy ,részét is leselej
teztették. Pedig ezt a népsze
rű kisvasutat nem megszüntet
ni kellene, hanem fejleszteni. 
Ha erre jártában a nyugatné-

met turista megpiLlantja az ál
lomást, már fordul is be. A 
legkülönbözőbb prospektusok
ban szerepellü,nk. Vléllilnak oszt
rák vendégeink, akiket nyairan
ta már ismerősként üdvözlünk. 
Óriási sikere van a Hubertus
partiknak, n1ndszereseln indí
tunk különvonatokat. Igyek
szünk minden tőlünk telhetőt 
elkövetni, hogy a vendégek 
elégedetten távozzanak, bár 
minden érdekelt így tenne. 
Egyszer kisegítő fékezőt kér
tem Fonyódról, mi veQ hét
ny .Jlc kocsis vonatokra nincse
nek meg a biztonságos közle
kedés feltételei. Azt válaszol
ták, hogy csak annyi utast 
vigyünk, amennyi egy megfé
kezett vonatra fölfér. Hát csap
juk be az ajtót a külföldiek 
előtt, amikor három kocsi 
megtelik? 

- CsiSztán fél kilométeres 
szakaszt kellene a fürdőig 
megépíteni, hogy az ide láto
gató, többségükben betegek, ne 
a kukoricaföld sarát gl/Úrják. 
A gazdaság saját gépeivel in
gyen megcsinálta volna a föld
munkát, a pft. és mi is társa
dalmi munkávall hozzájárul
tunk volna, bontott anyagból 
jóformán befektetés nélkül 
meg lett volna az egész. Mind
ez eddig nem talált visszhang
ra. Azt mondják, gazdaságta
lan a vonal fenntartása. Miért? 
Allomásilag Fonyódhoz tarto
zunk, a szertárfónökség is kö
zös. Nos, ha valamiből több
let fogy, azt ránk testálják, 
mondván, nekünk úg11is min
degy. Tönkire megy egy vagon 
s?.én, .ráírják a kisvasútra. A 
pft. tavaly egymillió kétszáz
ezer forintot számolt fel a vo
nal karbantartására. Hogyan 
jött ki ez. a szám? Azt ők tud
ják. Azonban a hét ember 
mll'Ilkabére, meg a hetven da
rab beépített használt' tallpfa 
semmilképpen sem tehet loi 
eooyit. Mi nem győzű-nlk ta
karékoskodni, ha megérkezilk 
egy vonat, már állítjuk üs le 
a motorokat. Amit megta!ka
rítunk gázolajat, azt Foeyó
don beleöntik az olajkály
hákba. 

A déli vonatig még sok idő 
van, gyalogosan megyek ki 

lmremajorig. Négy k.illométer 
nem 1távolság. A kJ.s.vasút vo
nalát követem, megkerülöm az 
Allami Gazdaság irodaépüle
tei t, a sínek a keskeny üzemi 
út mellé csatlakoznak. Másfél 
kilométer után deltában ága
zik el a vasút. Az eddig kÖVe
tett l-es vonalból balra kinyú
lik a 4-es, abból pedig később 
a hármas vonal. 

Mini pályaudvar 

Imrema;or, vagyis a közpon
ti f ómajor valóságos kispálya
udvar. A vágányok szillJte min
den négyzetmétert behálóznak. 
A tartallékmozdony éppen te
herkocsit állít egy magtárféle 
rakodójához. Az istállók mö
götti, afféle trágyavágányon a 
Gazdasági Vasút lórélnak 
hosszru sora várakozik megra
kás,ra. 

Szabó József vonalbejáróval 
Táskán találkozom. 

- Ma Csisztapuszta és Tás
ka között néztem át a pál11át. 
Különösen az illesztéseket kell 
szemmel tartani, sok van be
lőlűk. Rövid, három-ihat méte
res sínszálakiból álll az egész 
hálózat. Én, ötvennégy,tól dol
gozom a gazdasági vasútnál, 
négy éve vagyok vonaJgondo
zó. Hetente kétszer - kedden 
és pénteken - a vonalat já
rom, a többi napon pályamun
kásként ddlgozom a csapattal. 

Csisztáról visszafelé már 
nem megyünk be Táskára, aki 
onnan utazni akarit, már itt 
van a vonaton. Zötyögnek, za
katolnak a kerekek, huszonöt 
kilométeres sebességnél olyan
formán, mint ahogy a nagy
vasúton százná,l. Elmarad a 
kundpusztai .rövid szárny a 
táskai elágazás, aztán ilnre
major is. Megérkeztünk Feny
vesre. 

Esteledik. Nyolc óra után 
Somogyszenbpállról megérke
zik a mai utolsó vonat, a moz
donyok a „fútBházba" térnek. 
A forgalomirányító még elvég
zi a szükséges adminisztrációt, 
aztán bezárja az iroda ajtaját. 
A gazdasági vasúton véget ért 
egy nap. 

(ge-tán) 



4 MAGYAR VASUTAS 

ÉBDEKELLENTÉTEK A MVNKA VÉDELEMBEN 

Nehe§ebb leple!Zni� 
naint nwgs§üntetni a hibát 

Egyértelmű figyelmeztetés 
mindannyiunk számára, hogy 
ebben az évben eddig 18-an 
vesztették életüket, 15-en ma
radandó egészségkárosodást 
szenvedtek a MÁV-nál üzemi 
baleset következtében. 

A balesetelhárítási, megelő
zési munka fogyatékosságai
nak felszámolását nehezíti a 
munkáltatói felelősséget taka
ró felfogás és szemlélet, amely 
a balesetvizsgáló bizottság 
munkáját jellemzi. Ez elsősor
ban abban jut kifejezésre, 
hogy a balesetért elsődlegesen 
a sérültet, az elhaltat hibáztat
ják. Figyelmetlenséget, utasí
tásellenes munkavégzést rónak 
a terhükre. Igaz ugyan, hogy 
ezek a bizottságok javaslato
kat is tesznek arra, hogy mi
lyen műszaki, szervezési intéz
kedésekre van szükség, s mi
lyen vezetői, irányítói mulasz
tásokat kell felszámolni a ha
sonló balesetek megelőzése ér
dekében, azonban az oksági 
lánc feláfütásáinál, a közre
ható okok mérlegelésénél a 
munkáltatói felelősséget igye
keznek kiisebbiteni. 

Ha ninrs ianú ... 

Jellemző, hogy az 1982-ben 
bekövetkezett halálos munka
balesetek után tervbe vett in
tézkedések egyharmada a mai 
napig nem került végrehajtás
ra. Ez is igazolja a balesetvizs
gálati okfeltáró munka gyen
geségét, de ennél jóval többet 
is: a munkavédelmi gyakorlat 
ellentmondásait, amelyekkel jó 
lesz, ha időben szembenézrunlk 
és feloldásukat elősegítjük. 

Jellemző negatív példa egy 
halálos üzemi baleseti vizsgá
lini anyagból: 

1983. február 4-én, körülbe
lül 5 órakor Józsefváros állo
.,máson a tolatás alatt álló két 
kocsicsoport közel álló ütközői 
összenyomták T. A. 57 éves 
gépkocsiőrt. Az áldozat tete
mét a baleset után kb. 40 perc 
múlva találták meg. Az ese
ménynek felderíthető tanúja 
nem volt. Ennek ellenére a 

vizsgáló bizottság „megállapí
totta", hogy az elhalt körülte
kintés nélkül, egyenes testtar
tással lépett a kocsik ütközői 
közé. Elmarasztalták (posthu
mus) figyelmetlenségért, mert 
ily módon „megszegte az F. 2. 
számú utasítás 137. pontját". 
Ezt az egyértelmű elmaraszta
lást leírták, annak ellenére, 
hogy nem volt bizonyított a 
sérült figyelmetlensége. Ez ab
ból is következik - és ezzel a 
balesetvizsgáló bizottság ön
magával került ellentmondás
ba -, hogy további megálla
pításában a tkövetkezöket rög
zíti: ,,T. A. munkavédelmi 
oktatásban nem részesült". 
(Fel sem merült, hogy azért 
viszont ki a felelős, amiért az 
éjjeliőrrel nem ismertették az 
F. 2-es számú utasítás reá vo
natkozó részét.) 

A !körültekintés hiányát rót
ták fel az e1halt bűnéül, de 
egy má.sáik pontban azt is meg
állapítják: ,,Mulasztást köve
tett el a tolatásvezető, mert 
sorompóval le nem zá'l'lt, 
fedezetlen üzemi út felé, 
továbbá beláthatatlan vá
gányra szalasztotta a ko
csikat. Az is hiányosság 
voit, hogy egy csoportban több 
kocsit szalasztottak fékezés 
nélkül." Arról már nem is 
szólva, hogy az állomási vég
rehajtási utasításban kellő mó
don nem szabályozták a csök
kentett létszám,nal történő to
latás mikénti végzését. Hiá
nyoságk.ént áUapította meg to
vábbá a bizottság, hogy a to
latási körzet térmegvilágítása 
nem megfelelő. 

.,Folyamatba iettük" 

Mire hírvjálk fel a figyeLmün
ket az idézett balesetvizsgála
ti megállapítások? A vizsgáló 
bizottság tagjai felismerték 
azok:at az objektív közreha
tó okokat, amelyek a baleset
ben szerepet játszottak, de 
ezek bizony munkáltatói mu
lasztások. Ennek eliLen.ére 111.é
zőpontjl.llkon kíviil lkerült •az, 
hogy ebből megfelelő követ
lkeztetésre ju.ssanak. Helyette 
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deklaráltáJk az elhalt felelős
ségét, meliékes tényezőként 
kezelve azokat a „felderíthető" 
cselekvési indítétokat, ame
lyek ezt a balesetet valóban 
kiváltották. A baleset áldoza
tána,k egyérteLmú e1maraszta
lásával csökkentették, leplez
bék a munkáltatói felelősséget. 
Fe1merül · a kérdés: - Kinek 
az érdekében? 

Tárgyilagosan mes ke1: ál
iapítani, hogy a vasútnál a 
munkavédelem vaLós üzemi 
feltételei és a munkavédelmi 
előírások következményei kö
zött nagy úr tátong, amelyeket 
motilválnak az irányítás hibái, 
negatív. beidegződött magatar
tási, szabályozáSii hibák. A 

hibák leplezésére sokszor na
gyobb energiát fordítanak, 
mint felszámol.á.sukra. Mind
ezek csökkentik a megelőzés 
hatékonyságát, szervezettségét. 

Szakszervezetünk munkavé
de1mi felügyelete felismerte az 
e béren keletkezett ellentmon
dásokat, s nem mulaszt el 
egyetlen allkallmat sem, hogy 
gyorsítsa felszámolásukat. In
tézkedéseket keooeményez
tünk, sürgetjük azok végrehaj
tását. Ezek az i!l'ltézkedések, ha 
nem is nagy lelkesedéssel, de 
kiadásra kerülnek, végrehajtá
suikat ,,folyamatba helyezitk". 
Ezután mégis tapasztaljuk, 
hogy ezek az utasítások gya
korlatilag nem érik el a kí
vánt hatást. Továbbra is meg
halnialk, megcsonkulnak embe
rek, mert a bajt nem tudtuk 
megelőzni, s „visszaköszönnek" 
a korálbbi mula5ztások. Saját 
munkárukra jellemző, hogy új
ból kezdjülk a folyamatot elöl
ről, ahelyett, hogy olyan hely
zetet teremtenénk, amelyben 
már kizárt a balesetet okozó 
tényezők ismétlődése. Mindez 
arra fi,gyelmeztet bennünket, 
hogy keressük azokat az esz
közöket, módszereket, a-me
lyekkel kedvező változásokat 
érhetünk el a vasúti munka
védelem gy-akorlatában. 

Első és legfontosabb teen
dőink iközé tartozik: szakíta
ni lkell azzal a felfogással, 
hogy a vezetés és irányítás 

különböző szintjén elegendő 
csak kiadná az utasításokat, és 
azt hinni, hogy ezzel az egy
séges végrehajtás már biztosí
tott. Ez a felfogás nem más, 
mint a mai valóságtól elru
gaszkodott igazgatási szemlé
let, amely nem számol azok
kal a változásokkal, amelyek 
az elmúlt három évtizedben 
a vasút szervezeti, hatásköri, 
felelősségi, érdekeltségi vi
szonyaiban végbementek. Tör
ténetesen arról van szó, hogy 
az alá- és fölérendeltségi vi
szonyok, az anyagi érdekelt
ség, a munkaerőhelyzet nem 
a végrehajtáshoz szüksé'ges 
közös cselekvést erősítik, ha
nem esetenként éppen ez el
len hatnak. 
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A vezetők, tközvetlen mun
kairányítók többsége látja és 
tisztában van azzal, hogy be
osztottjaik magatartása, tény
kedése utasításellenes. még
sem érvényesítik a munkavé
delmi előírásdkat a biztonsá
gos munka érdekében. Szá
mukra ennél fontosa;bb, hogy 
ilyen eredmények árán is meg
tartsátk a meglévő munka
erőt. A vezetőik el.sősoriban 
a,bban érdekeltek, hogy me.g
határozott temnelési feladato
kat elvégeztessenek, ugyan
akkor a vezetők, irányítók és 
a beosztottak közvetlen mun
ka biztonsági érde.loei nem min
denben azonosak. Hiba a ve
zetés részéről, !hogy ezzel az 
eltérő munkavédelmi érdekkel 
sem számol senki. Olyan ér
dekegyeztetésre van szükség, 
amely e1fogadható mindenki 
számára. 

A balesetmentes munka
végzés !biztosítása, előírásai
nak. betartása legyen éppen 
olyan tényezője a teljesítmény
nek, mint az egyéb termelési 
mutatók. Hiába írjuk le, hogy 
a baleset oka a sérült utasí
tásszegése, ha nem !keressük 
me.g a választ arra, hogy mi 
az oka ennek a szabályszegés
nek. 

IPásku Jenő 

Tizennyolcadik a sorban 
Hét kiskorú árva, s özvegye 

gyászolja L. Sándor pálya
munkást, aki üzemi baleset 
követikeztében 48 éve.s kocá
ban veS2Jtette életét. Ti.zen
nyoloa.ddik ő a sorban a MA V 
ddlgoz& kö?Ji.il ebben az év
ben, akik munkl8Jhel.yen, mun
ka közben ,veszrtették életüket. 
Joggal vetődik fel a kérdés 
bennünk: Milyen okok játsza
nak közre egy-egy tragikusan 
végződő üzemi balesetnél? 
Nem lehetne -megelőzni eze
ket? 

L. Sándor 1983. augusztus 
26....án 10.35 órakor szenvedett 
halálos ballesetet. Elszomorító 
esetének több olyia.n tanulsá
ga van, amit szülkséges !közre
adni mementóként mindazok 
számár.a, akik lebecsülik kör
nyezetük veszélyeit, különö
sen akikor, amikor a szeszes
ital játssza a fő szerepet. Mert 
L. Sándor páflyamunkás saj
nos ittas volt. 

Idézzük fel az eseményt a 
balesetvizsgálat megállapításai 
alapján. 

A baleset napjálll a debre
ceni építési főnökség dolgozói 
H. J. művezető ill"ányítása mel
lett Szolnok állomáson pálya
felújítási munkákat végeztek. 
Ezen belül a 605-ös számú ki
térő cseréjét. Ennek a munka
csapatna:k volt tagja L. Sán
dor is. 

A munk.acsapat elómunkása 
M. Arpád. A munkacsapat 
rendhagyó módon kezdte a 
műszakot. A 30+ I fős lét
számból tizenhatan indultak 
munkába. Mi!l'lt később/kide
rült, ennek egyik oka, hogy 
előző este La.;os-napot tartat
tak és két bevonuló brigád
társu.kat búcsúztatták a haj
nali órákig. Teljes bizonyos-

sággal ,nem volt megállapítha
tó, hogy ezen a dáridón kirk 
vettek részt, avagy köztük 
volt-e L. Sándor is. Az azon
ban tény, hogy akik nem áll
tak munl<Jáiba vagy hazamen
tek, amint megkaptá!k fizeté
süket, az ital hatására tették. 

Tanústíbható, hogy L. Sándor 
a napQt azzal .kezdte, hogy 
megiwtt két féldeci Diana 
sósborszeszt. A diainát az al
koholszonda nehezen mutatja 
kii, csaJk arról lehet észreven
ni a „túlfogyasztást", hogy az 
ember szédeleg. A megcsap
pant léltszámma1 a reggeli 
munlk.alke.zdés gondot okozott 
a művezetőnek és a csoport
vezetőnek egyaránt, mert a 
betervezett munkát a vágá.ny
zár alatt el kellett végeztetni. 
A munkára képes állapot, al
kalimasság elbíll"álásánál nem 
val1allni nagy szigorúság érvé
nyesül't. Az előmunlkás-cso
portvezetőnek enre erkölcsi 
alapja sem volt. Aani!l'lt a ball
eset után lcideriilt, ő is Lajos
napot ünnepelt reggel öt órá
ig, aminek bizonyítható jele a 
0,8 ezrelékes alkoholos befo
lyáso'ltság. Ez nem zavarta őt 
abban, hogy a munkacsapatot 
eligazítsa. 

Egyedül 
a bizalmi 

L. Sándort szokás szerint 
vízhordási, élelem/beszerzési 
felladattal bízta meg csoportve
retője. L. Sándor azonban 
nemcsak élelmiiszert vásárolt, 
hanem saját célra kétszer két 
deciliter pálinkát is. Az egyik 
2 deciliteres pálinkát el is fo
gyasztotta. Akadt azonban a 
brigádban egy ember, aki ezt 
nem nézte szótlanul, sót elvet
te a me�aradt pálinkát L.
tól. 11:rdemes megjegyezni a 
a nevét: Rézműves Géza pá-

l11amu111kás, a sza.kszervezeti 
bizalmi. Nelki bizony volt any
nyi bátorsága, hogy felhívja 
csoportvezetője és művezetője 
fligyelllnét L. -re, kérve őket: 
tiltsák e.l a munikától, mert 
ittiassága még bajt okozhat. 

A szaikszervez.eti bizalmi ké
résére a művezető, csoportve
zető fEilszóLítotrta L.-t, hogy 
ha•gyja el a munkahelyét, és 
menje-n haza. Az ital hatásá
ra L. von.atkodotlt, csaik Réz
műves erélyes közbelépésére 
indult el, de aztáin ismét visz
S?Ja.télit azml az indokkal, 
hogy a munkahellyén hagyta 
a táskáját. Vé�e e1indulit a 
munkahely.ről. Mindenkit le
fogJ.a:lt a sajá,t dolga, így sen
ki nem gyózödött meg arról, 
hogy L. V181lóban a biztonsá
goo útvonalon hagyja-e el 
munkahel�. Senkinek nem 
jutott eszébe, hogy biztonság
ba helyezz.ék, il,letve :kísérjék. 
Siiirgetet>t a vágányzári mun
ka. A munkairáinyítók tudják 
és tudta H. J. művezető és 
M. A. előmunkás-csoportveze
tő is, hogy ha vala.kát a mun
kától ittasság miatt eltiltanak, 
annak megvannak az eljárási 
e1óírásai, követelményei. Eb
ben az esetben nem így jár
tak el, és ez is közrejátsz.obt 
abban, hogy L. Sándor a vá
gányok között fejezte be éle
tét. 

Mi történt L. Sándorrat 
azután, hogy elJJia,gyta a mun
kacsapatot? A további ese
mény csak rekonstruálható. L. 
Sándor munkaihelyén ma,gálhoz 
vett két ceglédi kannát, és el
indult a vágányokon keresz
tül (nem a \kijelölt vízcsaphoz, 
hanem a vasúti töltés mellett 
húzódó utca közkútjára ví
zért). Vall.6színű, hogy e köz
ben felkereste a közelben lévő 
,,Virág" presszót, s visszatér
tében megtöltötte a két kan
nát vízzel. lgy mászott fel a 

meredek vasúti tölt.és oldalán. 
Rálépett a jobb vágányra, s 
ann.alk. bal oldali sínszMát meg
haladva elütötte a 7217 sz.. sz.e
mély;vonat mozdonya. 

Az eddi,gi vizsgálati megál
lapítások alapján a mowony
vezetó az elütést már nem 
tudta megakadályo;mi, mert a 
pályiaí,vből kilhaladva lkörmbe
lül 25-30 méterre vette észre, 
hogy egy ember vizesk:annák
k.al a !kezében a pályatestre 
lép. Az elhalt magatartása te
hát egyértelműen. és sajnála
tos módon megpe<:sételte sor
sát. Az is biztos, hogy az al
kohol ismét öit a mwn.JoaJi.e
lyen. 

A tanulság: határozottabb 
feL!,épést, következetesebb ma

gatartást kell tanúsítani a anu.n
kahelyi vezetőknek. Még an
nak árán is, 1hogy határidőre 
nem készül el a munka., vagy 
ha egy ilyen inté.2Jkedés a mun
kairányítás rovására megy. A 
munkahely, a dolgozók maga
tartása nem választható el a 
környezettől, az életmódtól, 
életviteltől. Az a munkacsa
pat, amelynek tagja volt L. 
Sá:ndor és a fia is. a baleset 
színhelyén saját szemülkkel 
győződhettek meg arn-61, hova 
vezet a „dianázás", az alko
ho1fogyasztás. 

Meggyőződésem, hogy az a 
kép, ami S2Jeffiüik elé tárult a 
baleset szÍ!Ilhelyén, nagyon le

sújtó. S amikor végső búcsút 
vettek a hajdúihadházi teme
tőiben munkatá,rsuktól, és lát
ták az apa néllrul maradt ár
vák és özvegye könnyeit, 
mindannyian megifogarltá.k, 
hogy távol tartjáak magukat az 
aLkoholtól. 

Reméljük, ez nemcsak pil
laruatnyi fogadalom marad! 

P. J. 
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litiintetett munkavezető 
Balda János, a szegedi 

11:HF 2. számú építésvezető
ségének asztalos munkave
zetője elmondhatja magá
ról, hogy a családjából 
szinte mindenki a vasutat 
szolgálta, illetve szolgálja. 
11:desapja, három nagybáty
ja, apósa, felesége után ide 
tart egyik fia is, aki a víz
ügyí szakközépiskola befe
jezése után ősztől a pálya
fenntartás dolgozója lesz. 

Balda János 19512 júniu
sában, 17 évesen jött a 
vasútra. A békéscsabai pá
lyafenntartási főnökség 
XV-ös számú magasépít
ményes szakaszára vették 
fel. Asztalos a szakmája, 
de ha kellett: az ács, a zsa
luzó, az üveges munkától 
sem riadt vissza. Soha nem 
válogatta a munkát, s ta
lán ennek is köszönheti, 
hogy alaposan megism�rte 
a fával, a faiparral, az asz
talos és ács szakmákkal 
kapcsolatos munkákat. Köz
ben tanult, elvégezte a víz
ügyi technikumot, s 1960-
tól munkavezető. 

.Huszonhárom ember 
munkáját irányítja. Mun
katerületük SzajoLtól Lö
kösházáig ter;ed, egy sor 
állomáson dolgoznak, s ke
zük nyomán sorra fiatalod
nak az öreg épületek, vál
nak lakhatóvá, használha
tóvá, s nem u,tolsósorban 
teremtenek fgy jobb mun
kakörülményeket az ott 
dolgozóknak. Gyulán a fel
vételi épületen, Békéscsa
bán a vízházon dolgoznak, 
Muronyban a lakóépületet 
újítják fel, Lökösházán a 
lakóépület tetőzetét javít
ják, Szabadkígyós állomás 
nyílászáróit készítik - s 
lehetne még hosszan sorol
ni az általuk jelenleg vég
zett munkákat. Az embe
rek irányítása mellett Bal
da János feladata, hogy a 
munJka fdlyamatosain men
jen, anyagra se kelljen vár
ni. Ügyelni kell a munka
védelmi előírások betartá
sára, gondoskodni arról, 
hogy munka közben az em
berek védőkesztyűt, védő
szemüveget viseljenek, a 
gépek üzembiztosak legye
nek. 

Igen fontos feladatának 
tartja az emberekkel való 
törődést. Különösen a fia
talok sorsát tekinti szív
ügyének. Arra törekedik, 
hogy mielőbb elsajátítsák a 
szakmát, s teljes értékű 
szakemberekké váljanak. 
Az egyre szaporodó mun
kához kell az utánpótlás, s 

aki egyszer közéjük kerül, 
attól. nem szívesen válnalk 
meg. Erre utal az is, hogy 
náluk a dolgozók 50-60 szá
zaléka tíz évnél régebben 
ott dolgozik. 

- Az elmúlt évek alatt 
sok minden megváltozott 
- mondja a munkavezető. 
- Amikor ide jöttem, a 
műhelyben nyolcan dolgoz
tunk, ma háromszor any
nyian, de sokszorozódtak a 
feladatok, az eredmények 
is. Sokat változtak a mun
kakörülmények. A régi el
avult műhelvek hel11ett 
újat építettünk, részben 
társadalmi munkával. Ma 
már korszerű műhelyekben 
dolgozhatnak az asztalosok, 
a kovácsok, a vizesek, a 
hegesztők és a többi szak
munkások. VáHozás van ab
ban is, hogy korábban min
dent kézzel csináltunk, ma 
pedig a különböző meg
munkáló- és célgépek segí
tik, könnyítik a munkán
kat. 

Balda János a társadalmi 
tevékenységben is mindig 
élen jár. 1958-tól nyolc 
éven át a pártalapszerve
zet vezetőségének tagja 
volt, 1964-től a csomóponti 
pártbizottság tagja, 1958-tól 
az elmúlt év végéig a 
munkásőrségnél is tevé
kenykedett: szakaszpa
rancsnokként. Azt vallja: 
ha az ember valami mun
kát elvállal, azt végezze 
becsülettel. Ha úgy érzi, 
hogy arra már képtelen, 
azt is mondja meg őszin
tén. 

Példamutató helytállá-
sáért Balda J áinos megkap
ta a Haza Szolgálatáért lr

demérem arany fokozatát, 
a Kiváló Parancsnok jel
vényt. Volt szovjetunióbeli 
jutalomutazáson, három
.szoros !kiváló do'Lgozó. Az 
igazgatói, majd a vezér
igazgatói dicséret után az 
idei vasutasnapon Kiváló 
Vasutas ,kitüntetésben ré
szesült. 

Gelléri József 

A kocsivizsgáló 
Kővágó János, a békéscsa

bai körzeti üzemfőnökség ko
csivizsgálója lakatos szakmá
val a zsebében 11948 tavaszá·n 
jött a vasútra. Budapesten, a 
központi pft-múhelyben vet
ték fel udvari munkásnak, 
majd egy évvel később beke
rült abba a műhelybe, ahol a 
váltók lakatosmunkáit végez
ték. Aztán jött a katonaság, 
s mire onnan visszakerült a 
munkahelyére, annak neve 
ikö2Jben Vasanya.gjavftó Üzemi 
Vállalatra változott. Ott ke
rült közelebbi kapcsolatba az 
ifjúsági szervezettel, a DISZ
szel, majd párttagjelölt lett. 

lA műhelyben a pályafenn
tartási szakszolgálat részére 
készítettek szerszámokat. 1953-
ban mint fiatal kádert, sze
mélyzeti tanfolyamra küldteK, 
majd a Hídépítési Főnökségre 
helyezték személyzeti előadó
nak. Két évig dolgozott ebben 
a munkakörben, aztán kérte, 
hogy helyezzék át vágánygép
kocsira, mert utazni szeret
ne. Vágánygépkocsi-vezetőként 
bejárta szinte az egész or
szágot, sok mindent tanult, ta
pasztalt. 

1959-ben kérésére Békéscsa
bára került, hogy közelebb le
gyen békési lakásához. :A pá
lyafenntartási főnökségen hol 
vágánygépkocsi-vezetóként, hol 
lakatosként dolgozott, attól 
függően, hogy a munka mi
kor, mit kívánt. Három évvel 
később átment a vontatási fő
nökségre, a kocsiműhelybe, 
majd elvégezte a kocsivízsgá
lói tanfolyamot, és azóta -
immár 20 éve - kocsivízsgá
lóként dolgozik. 

Békéscsabán leginkább az 
állomás Lökösháza felőli vé
gén teljesít szolgálatot, társá-

val: Jánosi Jánossal vizsgál
ják a vonatokat. Az érkező
ket befuttatják: figyelik, van-e 
lapos kerék, vagy más hiá
nyosság a futóműben. Az in
dulóknál elvégzik a fékpró
bát, gondoskodnak a vonatok 
biztonságos közlekedéséről. 
Vonatmentes időben pedig a 
kocsik exportvizsgálatát látják 
el, vagy a tolatás közben el6-
forduló műszaki meghibásodá-. 
sok megszüntetésére intéz-
kednek. 

Munkájuk csapatmunka, 
egymást kisegítik, közösen 
gondoskodnak a személy- és 
tehervonatok biztonságos fu
tásáról. Naponta egy-egy szol
.g,á,latbian, 20-25 kilométert is 
gyalogolnak, ami bizony nagy 
fizikai megterheléssel jár. En
nek ellenére elégedett ember, 
szereti munkáját, mint mon
dotta. 

- Van fantázia, szépség eb
ben a munkában, hiszen az 
általunk megvizsgált kocsik 
eljutnak más európai orszá
gokba is. S nem f eledkezhe
tünk meg a felelősségről, ar

ról, hogy az általunk vizsgált 
vonatokon emberek és milliós 
értékű áruk utaznak . .. 

Kővágó János más terilleten 
is aktívan kiveszi részét a 
munkából. Az üzemfónök
ség megalatkulása óta a mtl
helyi pártalapszervezet azer
vezótitkára, a békéscsabi 
vasúti pártbizottság tagja. 

Munkájáért, táirsadalmi te
vélkenységéért több eldsme
rést kapott. Többszörös kiváló 
dolgozó, 1980-ban Kiváló 
Munkáért kitüntetést kapott, 
legutóbb, az idei vasutasnapon 
pedig Kiváló Vasutas kitün
tetésben részesült. 

G. J. 
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FEGYVERREL A KÉZBEN MOST LÉGY OKOS, DOMOKOS! 

NÉPÜ"KET, HAZÁNKAT VÉDIK 
Az orsu\c népe minden 

esztendőben szeptember 29-
én iinnepll fegyveres fiait. 
Ezen a napon a p6.kozdi 
dombon, az emlékmű tö
vében megszólalnak a kiir
tök, meghajolnak a zász
lók. A dicső elődökre, az 
1848-as szabadsigha.rc ka
tonáira emlékezik az or
szág. Fegyveres erőink ma 
a szocialista társadalmi 
rend, a sok vérrel kivívott 
szabadság és béke védel
mezői. Oket köszöntöttük 
ezen a napon. Alábbi ké
peink a hatvani Zalka Má
té munkásőregység gya
korlatán készültek. Az egy
ség sok tagja vasutas, 

rogas kérdés a baleseH darusok havlbérének elszámolásánál 

Kókai Sándor őrszem (civil
ben vasutas) figyelőállásban 

Gyakorta érzik úgy; mintha 
a vasút mostohagyerekei len
nének. Ahová besorolták őket, 
oda valójá,ban nem tartoznak 
{legfeljebb létszámilag), jólle
het munkaterületük az egész 
ország, Helyzetük kétségkívül 
sajátos: ők a Kőbánya-Felsőre 
állomásított 603-as baleseti 
daru Petőfi szocialista brigád
jánfile tagjai. 

A löblzalml írvei 

munkarendet számolhassunk 
el - szól ismét Krizsán Mi
hály -, ha ugyanis tizen
nyolc óra lenne a munkaidő 
és hat a készenléti idő, •lega
lizálnánlk a 18.2 órát. E ja
vaslatra nemleges választ kap
tam. A Munka Törvényköny
ve szerint a forduló szolgálat
ban nincs készenléti idő ... 
Igaz, 24-48-as munkarend 
sincs. Ez már önmagában is 
kompromisszum. 

Hangoztatják: nem kíván
K1Hencen vannak: Schenk nak meg nem dolgozott mun-

Miklós géplakatos, a brigád káért bért kapni. Ezért tart
vezetője, valameillilyiük ikö- ják természetesnek, hogy a 
zül a legrégebben - 1959 óta csendesebb időszakokban ne 
- Apjok István dolgozik a Kőbánya-Felsőn állomásozza
darun. Két éve „változatlan na,k és várják a riasztást, ha
összeállításban" szerepelnek, a nem szakértelmüket kamatoz
régiek és a kevésbé régiek - tatva részt vállaljanak a ko
Badár István, Bákonyi Sán- · csiik javításából, Nemegysz�r 
c:för, János István, Kalina Ká- átirányították őket V'alamely1k 
roly, Mudár János Nahoczky kocsijavító műhelybe, ott le
László és Nemes ' Ferenc - dolgozták a nyollc órájukat -, 
összeszokott csapatot alkot- ha nem kellett nyomban bal
nalk. Hétköznapjaikról, gond- esethez mtenniök Ez persze 
jaikról beszélgetünk - s e té- nincs így mindennap ... arról 
mához múvezetőjüknek, Ber- viszont nem ók tehetnek, ha 
IGesi Jánosnak és főbizalmi- gyakran órák hosszat látszó
juknak, az 1000-e.s darun (az Ja,g tétlenkednek. 
Antal-csoportban) dolgozó 
Krizsán Mihál11nak is van Az érem másik oldala 
hozzátennivia.lója. 

- Az volna jó, ha ugyan
úgy, mint néhány évtizeddel 
ezelőtt, közvetlenül az igazga
tóság felügyelete alá tartoz-
nánk - mondja a főbizalmi. 
- A Rámán Kató vontatási 
üzemegységhez, s így a rákos
rendezői körzeti üzemfőnök
séghez tartozunk, de vadójá-

Nyilvánvalóan a saját né
zőpontju�ból érvelnek. 

A ve'Letési ponton, Bunzuk György egységparancsnok a fel- ban nem nekik dolgozunk .. , 
adatot ismerteti beosztottaival A segélymenet oda megy, ahol 

Am néhány nappal később, 
a Vasutasok Szakszervezeté
ben már árnyaltabbá válik a 
kép, miután Krizsán Mihály 
főbizalmit és helyettesét, a 
Borbély-brigádban dollgozó 
Bokor Antalt a nézetek egyez
tetésére invitáil.tá,k, 

éppen szükség van rá, de bér
eme!lé&kor .mégis a vontatási 
üzemegységnél döntenek.. Né
ha szemünkre vetik, hogy nem 
dolgozunk elég intenzíven. 
Tény: .amióta közúti segélyko
csi is van, tová'bbá a vidéki 
és más budapesti KÜF-öknél 
is van segélymenet, rütlkáb
ban hívjálk a darut távolabb
ra, s valóban nEUn dolgozha
tunk egyhuzamban 24 órát, De 
vajon a tűzoltók a szolgálat 
minden órájában oltják-e a 
tüzet? ... 

,Ne kerüil,gessük panaszUk 
ténytleges okát, mint ama péi
dámtlbeli macska a forró ká
sát. Berkesi János múvezeoo 
az eLmúlllt években történtek
rol, a szá.rnu!kra kedvezőtlen 
változtatásokról szól: 

- Huszoomégy-megyvennyolc 
órás munkarendben dolgo-

,,Támadás érte" az objektumot. A biztosító őrség elfoglalta a zWl!k, vagy.is haivonta áitalá-
védelmi állást ban tízszer jövünk. be mi is, 

akárcsak a bennünket váltó 
másiik két brigád, Tavalyig az 

� voit a szokás, hog11 a kötel.e
ző munkaidő és a legalább 
tízszer huszonnégy, vagyis ha
vi 240 óra közötti időt túlórá
ban fizették .ki. Még :nüelótt 
a rákosrendezői KÜF-fuöz lke

Telve a nem túl nagy szo
ba; a MAV Vezérigazgatóság
tól csakúgy eljöttek, mint a 
budaipesti igazgatóságtól és a 
rákosrendezői körzeti ü:zem
főnö'kJSégtől. 

- Tavaly azzal jelentkez
tek a darusok, hogy gond van 
a munkaidejük kitöltésével -
mondj.a Vermes László, a rá
'kosren.dezői KÜF gazdasági 
üzem:főnök�helyettese. - En
nek ellenére a többletórák 
ö.5szegyúltek, s csak szórvány
esetekben nem dolgozták ki a 
havi 182 órát. Akkor döntöt
tünk úgy, hogy legyenek havi
díjasok, s ha munkahelyükön 
van1i(J)k, a havi kötelező mun
katidát mindenképpen letöl
töttnek ken tekinteni. Ezt kö
vetően osöktkent a bérük? A 
számok mást mutatnak A 

603-as és az 1000-es daru hat
van dolgozójának éves bére 
összességében 81 ezer forint
tal emelkedett. Anélkül, hogy 
külön-külön említenénk neve
ket: közülük negyvenen ha
vonta 160 forinttal kapnak 
magasabb bért, s ehhez jön 
még 30 százalék múszaJepót-

lék, valamint a túlóra és a 
készenléti díj .•. 

fme az adatok: az üzemfő
nökség bénszámfejtésétől ka
pott számok szerint - 1980 
első félévéhez képest, 1983 el
ső hat hón.apjában - egy-egy 
embernek legalább 916 forint
tal, de van, akinek 3719 fo
rinttal magasabb volt a jöve
delme. S példaként egy júliu
si kiiillutatás: a dolgozók egyi
ke, akinek 3920 forint az alap
bére, 208 munkaórára és 32 
órás készenléti időre 6341 fo
rintot vitt haza, 

- A pénz kevésbé zavar 
minket - veti közbe Krizsán 
Mihály -, hanem a százhat
Vlan óráról van szó ... 

SUJilai László, a KÜF szak
szervezeti bizottságának tit
kára is felkészült: 

- Ha szolgálatonként tizen
hat helyett tizennyolc órát 
vennénk .alapul, akkor havon
ta huszonkettővel megnőne a 
túlórák szám.a. Hiszen, csupán 
júliusban, a hat darus brigád 
tagjai átlagosan kétszáz órát 
dolgoztak. A mostani elszá
molás szerint, átlagosan ti
zennyolc túlórája volt egy
egy embernek, amúgy negy
ven túlóra lenne - anélkül, 
hogy báT'miféle többletmunka, 
vagy többlettelje5ítmény vol
na mögötte. S mert egy túl
óráért, a pótil.ékkal együtt har
minc forintot firet a MA V, 
huszonkétszer 30, vagyís ha
vonta 660 forintot kellene 
többletlként fizetni minden da
rusnak , . . Továbbá: ha a da
rus ok készenléti idejét hat 
órára csökkentenénk, feszült
séget teremtenénk az utazó 
személyzetnél ... 

De maradva a pénznél: 
amikor a daruook kérésére rá
,tértünlk a havibérre, Krizsán 
Mihály és a bigádok. számítá
sa szerint annalk nem lett vol
na pénzügyi vonmta . . . még
is 81 ezer forinttal nőtt az 
éVles alapbérük. Most megint 
azt mondják, hogy nem a 
pénzről van szó, de a mun
kajogilag is szabályellenes 
napi 18 óra további mintegy 
öbvenezer forintot tenne ki. S 
ezt az összeget a KÜF 2700 
dolgozójától k.e!Llene elvonni, 
hogy a hatvan darus közt 
szétoszthassuk. 

Még nlacs egystértés 
Berecz János, a vezérigaz

gatóság munkaügyi szakosztá
lyának munkatársa sajátos 
ötlettel rukkol elő: 

- Minden múszalkban dol
gozzanak nyolc órát .a javító
műhelyben, a másik nyolcat 
pedig a ka.ribantartásnál! Vagy 
akár szabad idej�n is beme
hetnének dolgozni .. , 

Szalai László felfortyan: 
- Ezt nem! Fáradt embere

ket nem lehet és nem is sza
bad mentéshez irányítani, 
Pestről esetleg Győrbe kil,lde
ni. Nekik éjszaka is pihent
nek keLl. lenniök! Sn semmi
képp sem járulnék hozzá. 

Gyerő Zoltánnak, a vezér
igazgatóság gépészeti szako.sz
tálya csopol'tvezetőjének sem 
tetszik e javaslat: 

- E dhruk munkáját orszá
gosan kiemelten kez�ljük. 
Csalk annyi egyéb munkát vé
gezhetnek, amennyi nem be
folyásolja a balesetelhárítást. 
Hiszen az a dolguk, 

Ekként vélekediik Németh 
Ferenc, a budapesti igazgató
ság ooztályvezető..helyettese 
is: 

- A vasútnak nagy szük
sége van a darukra és a daru
sok,ra, Fontos tehát, hogy az 
ott dolgozók mindenkor pihen
tek legyenek. Veszélyes, ne
héz, nagy szakérte'lmet kö�
telő im�t látnak el, s az is 
fontos, hogy ne legyen náluk 
fluik.tuáció, hiszen az össze
szokottságuk meghatározó. 
Náluk, .akár a bányamentők
nél, az egyik ember 'Vigyáz a 
másilkr.a , .. , s ha kell, igen 
jól dolgoznak. Hadd tegyem 
hozzá: ezt méltányoljuk is. 
Egy-egy jelentősebb baleset 
után az igazgatóság gyakran 
részesíti külön jutalomban 
őket. 

Új ötlettel áll elő Kriz.sán 
Mihály: 

- Dolgozzunk inkább 12+ 
24-es ,munlkarendben. Az leg
aJább megfelel a Munka Tör
vénylkönyvénetk .. , Szavakiban 
moot itt minden szép és jó, 
mégis: van olyan csoport, 
amelyik. e'.I. aka,r meillili a da
rutól és más terüJ.eten szeret
ne do,Lgozni. Két brigád, mint 
brigád, már így is meg.szűnt. 
Most órákat töltünk el itt, ne 
kenjük el a lényeget! 

A vasutas-szakszervezet 
képviseletében Pallós György, 
a közgazdasági osz.tály helyet
tffi vezetője megjegyzi ugyan, 
hogy: ,,jogsértés nem történt, 
az érintettek besorolása nem 
a fizetési kategória alsó hatá
rán, ham.em afölött van, to
vábbá egyePlen réteg ügyét 
sem ,'/ehet a közöSségből ki
szakítva vizsgálni ... " azért 
mégse így záródjék le ez a vi
ta. Talán oéL.szerú lenne egy 
aszta'lhoz ülni .mind a hatvan 
darussal, és egyeztetni az ér
dekeket, megvitatni a ténye
ket! Mert ebben a különös 
ügyben egy kicsit mindenki
nek igaz.a van, ha hátrány, sé
relem l�zólag nem is ért 
senkit ... 

Földes Tamás 
rül!Jtünk volna, közölték ve- -------------------------------------
lünlk, hogy ez így helytelen, 

Vége a harcnak, az elfogott „diverzánst" a munkásőrök 
bekísérik 

fSza,bó Sándor képriportja) 

mert 24 órát senkinek sem Ki hlszÍ� ki nem? szalbad egyben elsmmolni. Egy 
ember ilyen teljesi'tményre 
nem képes! - érveltek a fő
nökségen. 

Valami alacs readbea 
Tava.ly módosult tehát az el

számolás rendje: a munkahe
lyükön töltött huszonnégyből 
16 órát számolnak el munka
időnek, 8 órára pedig készen
léti díjat kapnak, ame.Zynek 
összege fele csupán a tényl.e
ge.se,n munkával töltött idő 
bérének. 

- El!képzelhető-e, hogy mi
köz.ben havonta legalább 240 

"órát a munlklahelyfu:llkön töl
tünk, valójában még a törvé
nyes 182 órát sem teljesítjük, 
hiszen flímzer 16 az csupán 160 
óra? - kérdezi Schenk Mik
lós. - Mái,ped:ig el'll'ól van 
szó. Ha nincs túlóránk, úgy 
túnilk, mintha nem dolgoztuk 
volna tki a .munkaidőt ... , túl
óra viszont csak akkor szá
mol.ható el, ha este tíz és reg
oe l hat között kell bailesethez 

� mennünk, hi8zen az a készen
létii időnk. 

Nem mondják ki kereken, 
inkább csak utalnak rá: a mű
vezető végül csak-csak kihoz
za a havi 182 órát, hisz' kü-
lönben azt mondanák: maguk 
nem dol.gozták ki a kötelező 
időt. Am a 160 óra fölötti idő 
,,hallgatólagos elszámolása" 

� senkinek sincs kedvére. ltrt
hetóen nem tartják etikusnak. 

- Kért.em már, hogy a 
mostani 16+8 helyett 18+6-os 

�ii. a � 
ss�abb a 

Vita a munkaruházati szabályzat te rvezetéröl 

A területi biziailimi testületek 
a kö.zelmúlfil>aln tárgyalták az 
új mu.nkariuházati szabál11zat 
tersvezebét. Az üzemi demok_
racia különlböző fórumain 
több mint 100 jaivasliat hang
zott el Debrecenben is a ter
vezettel kia,pcsola,Vt>an. 

Gál András, a tszb illetékes 
mun'klabizottságán.a:k: vezetője 
S?Jerint a legsrembetúnőbb vál
t.ooást a bundabélélses és mú
szónnebéléses köpenyek, ka
bátok munkaruházati foga
lomkörből való k.iemelé&e mu
tatja, Ez sdk félreértésre adott 
akot. ltppen ezért jaivasollta a 
itszb a buru:la- és műszőrme
béléses köpenyek tiárandósá
gá'naik és lhovaitart.o.zásának 
rendemsét úgy, !hogy egyben a 
munkla-, egyen- Éis védőruha, 
illetve a kiegészítő ruházati 
sza'bálym1:ok is egyeztetve le
gyenek., egység,es keretet kap
janak. 

A legnagyobb gondot a ki
szolgá1tatott lmun'karuhák visz
sZJalV'ét.e1ével kapcsolatos köte
lezet�gek, a munkaruházati 
sza!bályzat tervezetben felso
rolt munkaköri jeg11zék hiá
nyooságai okozták. Több hoz-

z.áswló sz6vátette, !hogy a biz
tosítőberende.?Jési és pálya
fenn-barlási munkakörők kö
zül töb'b hiány2lik a jegyzék
ből, de még a vonatkísérői 
gyúj,tő elneve2Jés is több mun
kakört 'talkar, ami nézeteltéré
s.eket eredményezihet a mun
kahelyeken. 

Sok bírálat érte a sárga 
mu.n�hát. KülönÖ6en esős 
időben, hidegben nem tölti be 
a figyelemfelkeltő szerepét, hi
szen a 'felső ruházat eltakar
ja. Szinte két-lhárom napon
ként kelll mosni, ami az idő 
előtti elhasz,nálódás,hoz vezet. 
A sárga mellény teljes mér
tekiben helyettesíti ezeknek a 
munka:ruháknalk a figyelemfel
keltő szerepét. 

Bairalbás Dezső vonalgondo
.zó a mátészJa'llkali pályafenntar
tástól több anomá!liát említett. 
Többek klözött azt, hogy két
féle Qie&S2JÚSzárú bakancs van 
forgalomban. Amely.iknek 5 
centivel hosszabb a szára, an
nak 36, a másiknak 24 hónap 
a kihordási ideje, Ez é&sz.erút
len, h.isZJen a pályamunkások 
sem a baikancs szárán, hanem 

a talpán járnak. Az ágyazatra 
terített tkózúzalllélk gyorsan ikop
tatj a a bőrt, eziért a 24 hóna
pot se mindig bh1ják k.i a ba
kia�ok. 

Sándor ,ZoLtán, a debreceni 
pályafenntartási főnakség sz.b
tLtkára szerint gyakran előfor
dul, !hogy amikor 'letelik a 
bunda k!ihordási ideje, még 
nem használódott el. A szek
,rényben 'függő bunJdálhoz jön 
a21 újabb, mások.nak pedig nem 
jut. Ha a dolgozó az újabb 
bunda helyett pénzt kapna -
természetesen előzetes tájéko
zódás után - a vasút ellátási 
gondtia:i csökkennének. A má
tészalkai fe:lsz(;Jaló ehhez lk.aip
csolócfva említette, lhogy a pá-
11.yamestlerek éVlek óta nem kap
nak 'bundát, ped1g a aeghide
gebb idöben is ellenőrizni ük 
k,ell a, pályát, tobbnyire nydtott 
olda1ú vágánykocsin utazva. 

A tucatnyinál is <több felszó
laló közül Kapu.s Já� püs
pökladáln,yí mozdonyvezető azt 
jaivasolta, !hogy ad1anak pénz
keretet az üzemfőnökségeknek, 
amit ruhabeszerzésre lehetne 
fortlítani. 

o. K.. 
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SAJ TÓ SZEML E  A jogcím és a jóhiszeműsft esetei 
Az inf ormációhan kérdezték, az illetékesek válaszolnak M it írnak rólu nk? 

A Vasutasok Sz..akszerveze
téhez küldött információ.s je
lentésekben az alapszervezetek 
tőblb 'közérdekű kérdést továb
bítottak, E1.ek köz:ül néhányra 
az i lletékesek az alábbiakl:ian 
adnak választ : 

- Miért nem kaphatnak 
a számadó pénztárosok 

jegyeladási jutalékot? 
A jegyeladási jutalék olyan 

teljesítménybér-forma, amely 
csak az érdekelt dolgozó által 
ténylegesen realizált bevétel 
alapján számolható el. Éppen 
ezért a számadó pénztárosoik a 
pénikezelésért járó jutalékon 
kívül jegyeladási jutalékban 
csak saját teUjesítményeik 
alapján, és akkor részesülhet
n.ek, ha egyben a személy
irenztá11i munkát is ellátják. 

- Az utóbbi idóben az 
üzemfónökségeken sok bo
nyodalom származott a 
ruhautalványozás miatt. 

Mi ennek az oka? 
Az. üzemfónökségek.hez tar

toZá üzemegységek egyen- és 
munikaruha-ellátásánaik. téma
körében megje'lent rendelet 
szeri·nt „a dolgozókat a ruha
utalványok átvétele végett be

küli lakáshasználóvá válnak. 
Tehát a jogi feltétele ily módon 
biztosított annak, hogy a vas
utas dolgozók csak az előzőek
ben vázolt fe1'tételek bekövet
keztéig váLhatnak a vasút ke
zelésében levő 1a1kások béraői
vé. 

Ugyanakkor sok esetben a 
több évtizedes szolgálat után 
nyugdíjba vonuló, vagy egész
ségromlás miatt szolgálati �a
kásra jogosító munkakörben 
tovább nem foglalkoztatható 
dolgozók jogos érdekeit védi, 
hogy a lakás jóhiszemű. jog
cím nélküli használóivá val
n'éik. Ugyanis ekkor a fakással 
rendelk.ező szerv, azaz a MA V 
köteles gQndoskodni - a jog
szabályokban előírt feltétei1eik 
alapján meg!fe1előne'k. minősít
hető - másik lakás biztosítá
sáról. amely elsősorban taná
csj bérlakás kel'lene, hogy le
gyen. 

Figyelembe véve a tanácsi 
bérlakásokra vonatkozó bérlő
kijelölési jog megszerzésének 
magas költségét, •a régi építé
sű lakások műszaki állapotát, 
a ny1\lgdíjasok kötődését. cél
sz.erúb'bnek lát.szik, ha az új 

lakást inkább tényleges dolgo
zók részére utalják ki. A jó
hi\szemű, ,jogcfm nélküli lakás
használatok csök'kentése érde
kében 1983-tól a vasút szerve
zetten ajánlja fel megvételr.e 
a (további fenntartásra üzem
viteli és szociálpolitikai érdelk
óől sem indokolt) lakásokat. 
Az így befolyt összegek a vas
út lak.ásépíté5':i alapját növe
lik. nagyobb lehetőséget biz
tosítva az ön.erős lakásépítés 
és vásárlás támogatására. 

- Mehetnek-e rokkant 
nrugdíjasok esetenként 
családostól szakszervezeti 
beutalóval a nyári fósze-

zonban üdülni? 

Semmiféle szia,bályz.at nem 
tiltja azt, /hogy rokkant nyug
díjas a ,nyári főszezonban 
szakszervezeti beutalóval vi
gye családját üdülni. A nyug
díjasbizottság közölje a terü
leti szakszervezeti bizottság
gal, hogy a csoportban van 
ilyen kérelem is. A beutaló 
odaítéléséről a szociális hely
zet alapján az illetékes terü
leti szakszervezeti tes.1Jü1etnék 
ám 1jogában dönteni. 

Vasutasok helytállásáról, pél
da.adó szolgálaitáról, társadal
mi-köz.életi munkájáról szól
nalk az itt következő irások, 
amelyeket megyei és üzemi új
ságokból válogattunk. 

HAJDÚ-BIHARI 

NAPLÓ 

Hosszú éveik óta az idei fél
év volt az első a MAV debre
ceni járműjavító üzemében, 
amikor nem okozott gondot a 
létszámhiány. Ennek is köszön
hető, hogy a tervet száz száza
lék fölött tudták teljesíteni. 
Karibantartó vállalatról lévén 
szó, a teljesítményt legjobban 
az összes előálllított érték ér
zékeltetheti :  300 milliót tett ki 
az első félévben végzett mun
ka, valamill'lt a vagonok fel
újításakor, karbantartásakor 
felhasznált anyag. 

rendelni nem szabad." Ezzel .-------------

A járműjavítóban jórészt 
vasúti teherikocsik javításával, 
négytengelyes tartályikocsik 
kariban tartásával foglailkozn.ak. 
Ez az összes termelésnek több 
mint a 70 százalék!a. Jól ér
zékelteti a feladat nagyságát, 
ha elmondjuk, hogy napoota 
35 javított, kanbantartott, fel
újí,tott vagy fővizsgázott vas
úti kocsi hagyja el az üzemet. 
f:ves szinten ez több mint 9 
ezer jármú. 

szemben tőbb il7.emlfőnök&égen 
helyteLen gyakorlat alakult ki. 
Az utalványok elvesztése nö
velte az adminisztrációt, kés
leltette az ügye'k inté.resét. 

A MA V Vezérigazgatóság 
pénzügyi szakosztálya intézke
dett a helytelen utalványozási 
gyakorlat megszüntetésére. To
vábbi intézkedés, hogy 1984. 
januátr 1 -től megváitozik az 
egv,en- és munkaruhák utal
vá nVozá!sá.nák rendje. Az új el
járás szerint megszűnlik a ru
hautalvány, amelynek előnye, 
hogy a dolgozóknak nem kell 
,semmilyen bizonylatot besze
rezniük a ruhajárandóság át
vételére. 

- Kinek utalható ki az 
üresen álló szolgálati la

kás? 
A vaL5/Út az üzemvitel za

vartalan 1biztosítása érdekében 
epít és tart fenn :lakásokat. E 
lakásoknak - amint azt a 
MAV Lakásügyi Utasítás is 
rögzíti - nem az állampolgári 
lakásigények 'kielégítése a ren
deltetése ; lkiutallásoikra alapve
tően üzemi érdekből kerül 
sor. A vasút á1tal kezelt la
k.ások vállalatli bérlakások, il
letve szolgálati lakásolk. A vál
lalati bérlakások k.i'Utalására 
- általában • (és ez a jellem
ző) - a vas.útnál fennálló 
munkaviszony idótartmnára 
kerül sor. A szolgá'lati lakásra 
a dolgoz.6 visz.ont CSél!k addig 
jogosult, amíg a MA V Lakás
ügyi Utasítás 15. §. (2), i1'1etve 
(3) bekezdésélben foglalt mun
kakörben van foglalkoztatva. 
A lakásbéi-letre való jogosult
ság megszűnését követően a 
vállalati bérlakásokban, illet
ve szolgálati lakásokban lakó 
bérlők jóhiszemű, jogcím nél-

,, 

Oszi forgalmi verseny 
A Központi Szállítási Tanács titkársága, valamint a 

MA V Vezérigazgatósága az idén is meghirdette aiz őszi 
forgaJlnni rakodási vers$iyt, a;melybe� a v_asúton f<:lyama,to
san fuvaroztató valamennyi vallalat �esz.t vehet. Elsosorban a 
hétvégi, illetve az ünnepnapi rakodási teljesítményt veszitk 
figyelembe. _ 

Az a szállí.ttató, amelyiik az említett időben legalább 70 
százalékig eleget ,tesz rakodási köt�leze_!tségének, a végz,ett 
munka arányában pénzjutalomban reszesul. 

A versenyt tkét szakaszban értékeli � :  az első s�a?z 
szeptember 1 5-én kezdődött és október 31-ig �t.* � masod1k 
november elsején indul és december 15-én fe1ezod1tk be. 

E lsőbbség a szál l ításban 

Az idei őszi forgalomban 
kiemelt áruként kell kezelni 
a vasútn.aik a műtrágya-fuva
rozást. Különösen a Pest, a 

tonp.a műtrágyát szál1ít a 
MAV a demoMatikus. illetve 
a tőkés or.szágokba. 

(séra) 
Szolnok, a Hajdú. a Bács, a 

1 
____________ _ 

Békés és a Csongrád megyék-
be irányuló szállítmányoknak 
kell zöld utat biztosítani, mert 
az aszály ezeket a mezőgaz
dasági terülleteket sújtotta 
legjobban. 

A Földművelési és Élelme
zési Mill1ásztér�um tájékozta
tása szerint ebben az esz
tendőben még mim,tegy 1,6 
millió tonna műtrágyát kell 
továbbitani. Ennek a mennyi
ségnek csaknem 80 százalé
kát a MAV fuvarozza. A vas
út feladatai közé tartozik 
még a Marokkóból, Algériá
ból és a Szovjetunióból érke
ző foszfát-homok hat vegyi
gyárba való szállítása. Ezen
kívül az idén még 144 ezer 

M U N KÁSGYŰLÉS 

Szolidaritási munkásgyűlést 
rendezett szeptember 13-án a 
Hazafias Népfront Hatvan vá
rosi Bizottsága a hatvani vas
úti csomóponton. A gyűlés 
szónoka Szoikodi Ferenc, a 
városi pártbizottság első titká
ra volt. A munkásgyűlés részt
vevői levelet juttattak el az 
Országos Béketanácshoz, 
amelyben leszögeZiték, hogy 
szolidárisak az elnyomott né
pek harcával, és békét köve
telnek minden országnak. 

Közben az itt dolgozóknak 
még arra is j ut energiájuk, 
hogy idegen vállalatok részé
re különféle javítómunkálkat 
végezzenek., és saját felhasz
nálásra alkatrészeket gyártsa
na:k. A vállalatnál évek óta 
megkü'1ön-böztetett figyelmet 
fordítanak az anyag_ és ener
gia takarékosságra. 

PETŐFI NÉPE 
Ahhoz hogy akadálytalanul 

fu1ihassa.�ak a szerelvények a 
különböző vasútvonallakon, jól 
működő Lnlfonmációs hálózatra 
van szükség. Telefonon, táv
írón s ma már rádiókészülé
keken állandó :kapcsolatban 
kell, hogy á'lljanak a vontatá;: 
pályafenntartási, ker�edelmi 
és forgalmi szol,gálLatoik. 

Ezt a kapcsolatot biztosítja 
Ceglédtől Városföldig, Kecske
méttől Gyálig, Fülöpsz.áll!.á.filg 
és Kislkunmajsáig a MA V Biz.
tosí tóberen dezési Fenn ta,rtál,.i 
Főnökség kecskeméti üzemé
ben dolgozó, tizenhárOIIll tagú 
Puskás Tivadar szocialista 
brigád. Vezetőjét, ifjú Némedi 
Sálildort - akinek irányításá
val háromswr nyerték el az 
ar,any foikoz.atot és !hatszor a 
MA V Kiválló Brigádja kitün
tetést - arról kérdezem, me
lyek a legeanlékezet€6ebb mun
káitk ? 

•· � AZOK A RÉGI, SZÉP IDÓK' 

A fiatal táv1{özlő műszerész 
nem sokáig törte a fejét, ami
kor azt vállaszolta, hogy leg
sz.í vesebben az új t�pusú hír
közlő berendezések - köztük 
a rádiók - telepítését végez
ték. S részt vettek természete
sen a Szeged-Cegléd közötti 
vasútvonal vi.l.lamosításának, 
automatiz.áílásának, korszerű 
hírközlő eszközeinek szerelésé
ben. 

Művezetőjük, Kovács Imre, 
maga. is brig.ádtagnalk: számít. 
A világért sem maradna ki az 
akciókböl, és büszke a kis 
munkacsoport eredményeire. 
Többek között arra, 'hogy szá
mos újításuk közül kettőt a 
MAV-nál országosan is beve
zettek. 

BÉKÉS MEGYEI 

NÉPÚJSÁG 
A megyei napilap „Vasúti 

vil'lanásdk" című összeállításá
ban je1ent meg szép írás Tóth 
Lászlón.éról, a békéscsabai á�
QQIIll'éÍ6 pénztárosáról. Ebbol 
idézünk : 

- 1951 óta wgyok a MA V 
alkalmazottja. Kiimcmc:Land is 
solk ! Tizenöt éves vol1tam a•�
kor. Gyulán kezdtem, és ro
vid idő múlva személ}'ipénz
tá,rosi vizsgát kellleft tennem. 
Későlbb Szegeden segédtiszti 
tanfolyamot végeztem. Persze. 
az 1950-es évekiben alig nlé
há.ny iiaij,ta jeggyel dol,goztunlk. 
Most meg? Nem fogja elhi1J1-
ni ! Kétszázhúsz különböző, 
utazásra jogosító szelvényt, je
gyet adunk ki. Ebből követ
kez.ik hogy ennyi faj;tát kell 
is,mer'nünk. Tudja, a vonat 
nem vár, nincs idő azon gon
dollkodini, hogy például CeU
dömölkre milyen jegyet is lkel,1 
ad-ndm. Igaz, ennyi év gya
korlat után málr áilmomlból 
felébTedve is tudom, milyen 
sze'llvényt adjak, az ország 
bárnnely,ik hel}"ségéről is le
gyen szó. Nem is kevés a for
gafünunk. Az elrrnúllt hónap
ban 400 ezer foci,nt ért&.ú 
menetjegyet adtam ki . . .  

MECSEKI BÁNYÁSZl 
Ganz és tárna DainUJbius 

Gép-, Vagon- é!s Haljógyár Rt. 
Budapest 1914". Ez a felirat 
olvasható a Szénelőkészítő 
űzean zöld színű vJma.nyiffioz
donyá,n. A sárga betŰlk.et már 
többször átfestették, mert bi
zony ez a közel hetven év 
még egy ember élletében is 
hosszú ddő, •nem hogy egy moz
donyéban. Nincsenek is más
hol ilyen öreg, még üzemelő 
mozdonyok az oa-szá•gban min,t 
itt, a Mecseki Szén,bá-ny.1\k 
Szénelókészátő Üzemének pé-

Hogyan uta§§Unn . 
A 

,, . . 

Az állampolgár, ha utas utazást és hányingere van a vasutl Jegy 
. . 

, 

tortenete 
lesz, már előző este „utazási jármuvelke111, a Daedalon tab-
láz" keríti hatalmába, amely lett.a segít a bajon. Gondol
lelki feszültséget, készüllódési jUil!k a stresszre és a .gyógy
stresszt jelent. Ilyenkor ne szerek kölcsönhatására is. 
fogyasszunk nehéz vacsorát, Ilyen esetekben tanácsos k.i
szeszt, kávét se igyunk. Ki- kérni az orvos véleményét. 
adós fürdő után korán feküd- Az öltözködés, s a fülke 
jünk le. Tartózkodjwik a késő klímája is függvénye .lehet 
esti tév{tiézéstől -is. Készítsük utazás kö:ziben a közérzetünk
össze az utazáshoz szükséges nek. Sem a tútlútött, sem a 
ruhánkat, egyéb hollmikat, huzaltos füllke nem tesz jót. Ha 
hogy reggel ne kelljen kap- ablakot akarunk nyitni, előbb 
kodni. A jegyet, helyjegyet beszéljük meg utastársainkkal. 
előre válltsuk meg. Nem praktikus „e11enségei," 

Az utazás· reggelén időben környezetben összezárva utaz
ke!J:jüruk fe'l. Twsolás, gyors öl- ni. A fü1ke hrnnérsékletének 
tözés után fogyasszunk köny- megfelelő ruhát tartsunk ma
nyű reggelit', ilyenkor egy ká- gunkon. 
vé is incwkolt. S csak annyi A megérkezés után ne csi
csomagot vigyünk, amit na- náljunk z.súfullt programot, fő
gyobb fáradság nélkül „cipel- leg, ha miég aznap szánd@ko
hetünk". Időben induljunk ki zunk visszajönni. Ne együnk, 
az állomásra, ne siessünk. igyunk napköz.ben sean sokat, 

Az emberek többsége, ha s ne feledjülk visszafelé is elő
utazik meg sem várja a vo- re megváltani jegyünket. 
nat in'dulását, már !kipakol és Haza.felé se engedjük el ma
eszik. A bő étkezés, s az utá- gunJkat. Gondoljunk arra, hogy 
na elfogyasztott aiikohol álmo- a fárasztó és megszokottól el
sítólag hat szervezetünkre. térő napot csa,k zavartalan al
Ezért alszanak olyan sokan vássa'l lehet 'kii.pihenni. Köny
utazás ,kfu;ben, ahelyett, hogy nyű vacsora után odahaza ve� 
néznék a tájat, esetleg olvas- gyünk meleg fürdőt és lkorán 
nánalk. fe'küdjünk le, hogy másnap 

Gyógyszert leheténeg ne szed- frissen, ne „ultazás-másnapo
;ünk utazás előtt és a,latt, fő- san" ébredjünk. 
leg nyugtatókat ne! Hányszor Utazásunk aJikalmávaJ. is 
léptek rná� •le utasok „rosszul" kettőn ál1 a vásár: ra;tunk és 
a vonatok llépcsőiról, s mint a oo.súton. 
kiderüll.t azért, mert idegesség 
e11en szedatívumokat szedtek. 
Ha wlaki nehezen viseli e1 az 

Dr. Veress Sándor 
Szeged 

A ma embere a legegysze
rűbb cwlognak tartja, hogy 
amikor ut.azni u.kar, odamegy 
a vasúti pénztárhoz, megváltja 
jegyét, és már utaz""'t is. 1825-
ben, amikor az első vasúti vo
nalat felavatták Stockton és 
Darlington ,között Angliában, 
a vasúti jegy még ismeTetLen 
volt. 1825 előtt az emberek 
omnibusszal utaztak, de az uta
zásra való jogot előtte meg kel
lett szerezni. 

Az ut.asoknak 24 órával az 
elutazás előtt biztosítani kel
lett a helyüket. Ez az a,ktus 
mindig a helyi ivóvízben tör
tént, pontosabban egy kocs-
mában a híres-nevezetes ' ' 
,,George"-ban, a londoni Bo-
rough High utcában. Ezem a 
helyen ma a brit vasutasok 
óriási épül.ete áll. Tehát ott 
biztosították a jegyü1oet az 
uta,sok több pohár sör melletit. 

A helybíztosítás időrabló do
log voLt, meTt minél többen 
akartak utazni, annál többet 
keLlett várni, és közben több 
sör fogyott. Maga a helybizto
sítás a következőképpen tör
tént: az u.itas megmondta a ne
vét, és hogy milyen vonalon 
akar utazni. Nagyon fontos 
vol,J, hogy kívül, vag11 belül, 
és melyik sarokban stb. kíván 
helyet foglalni. A főnök mind
ezeket leírta egy papírra. Egy 

példányt kapott az utas, má
sodik a kocsmárosnál maradt, 
a harmadikat pedig az omni
bu.sz vezetője kapt.a. 

A jegy teljes árát nem kel
Lett előre kifizetni, csak egy 
részét. A fennmaradó összeget 
az utazás befejezésekor kellett 
kifizetni. Ez a .módszer nagyon 
hasznos voLt, mert ha az om
nibusz szerencsétlenül járt, 
vagy eLtévedt, ami akkoriban 
elég gyakran előfordult, az 
utas csak részben károsodott. 

Amikor megindult a vasúti 
közlekedés, az utazási jegy 
még mindig is.meretlen voLt. A 
modern vasúti társaságok 
négyszögletes réz.Lemezecskéket 
adtak ki, amelyen rajta volt 
a társaság neve, az állomás, 
a.hová az ember utazni akart, 
és a sorozatszám. Ezeket a le
mezecs1oéket azonban csak a 
harmadik osztá,lyú utasok kap
ták. Az a kevés gazdJa.g utas, 
aki az e lső és második osztá
lyon utazai,t, papírokat kapott. 

A rézl.apocskákat az utazás 
alatt a vonatvezető összeszed
te, és egy bőrzsákba tette, majd 
viss.ooadt,a az állomásfőnöknek. 
Ezek a rézlapak azonban nem 
volt.ak hosszú ideig forgabn
ban. 

A mai modern jegyeket Tho
ffl48 Edmonson találta fel. Ez 
a Thomas asztalos és fűszeres 

volt, majd áLlomásf önök az 
angliai Miltonban. Amikor 
nem volt szolgálatban, azon 
gondolkodott, hogyan tudná 
ésszerűsíteni a vasúti jegyek 
számozását. Kidolgozta azt a 
módszeTt, hogyan lehet sor 
szerint számozni és kiadni a 
kartonolQat. A dátwmkészüléket 
e mint!a szerint már n1mi voLt 
nehéz elkészíteni. 

A lancesteri múzeumban még 
látható ez a régi minta
gép. Ma az Edmonson-cég ké
szíti azokat a gépeket, amelyek 
10 ezer vasúU jegyet állítanak 
elő egy óra alatt. A jegyek for
mája is Edmonson feU.,.lálása. 
Csaknem minden ország át
vette ezt a formát. 

Természetesen vannak kivé
telek, néhány amerikai ország 
társaságainak más alakú je
gyei vannalk. PeTzsiábia,n, a.hol 
nagyon rövid a vasúthálózat 
hossza, a vasúti je(l'IJek 10-20 
centiméter nagyságúak. Bor
neóban a jegyek alakja kerek. 
A legérdekesebbek a vasúti bi
léták a Nízá.m országában. Ott 
a jegyek m.egé11kezéskor egy
idejűleg ebédre is jogosítamak. 
Vonzó reklámszöveg lehetne: 
,,Ha megéhezett, Wazzon vo
natta,l!" 

A Praktika című újságból 
fordf.totta: 

Idős Zakar János 
• 

csi területén. Pető Ferenc fő
mérnökhelyettessel nézzük 
meg közelelbbrő1 a szere1vé
nyeke,t. 

A moz<lonydk önsúlya 40 
tonna, és közel 400 tonnát tud
nak vonta.tnii. Fölfelé üresen 
tolják a �gonokat a Széche
nyi aknára, lefelé pedig már 
400 tonna a vontatott sze
re'.,vények súlya és óránként 
20 km-es a maximális sebes
ség. Három ilyen mozdony 
van a szé.ne'lölkészítóben, 
mindegyik rómBi számmal 
megkülönböztetve egyimástó l. 

Nem selejtezték ki ezeket a 
gépeiket, mert a célnalk tölkéle
tesen megfelelnek. Bár volt 
málr úgy, hogy megszünnelk, 
tö'bbszoc le is írták aket. Az
tán a küLfejtésen bei.ndult a 
termellés, ismét szülkség lett a 
szénszállításora, azért marad
talk . . .  Nemrégiben .szereltek 
a gépekbe új egyenirányító 
berendezéseket. Többször le
fe<;tették őket, s lehet, hogy 
megérik a centenáiriumo.t is, 
aztán majd e�küldi1k filket a 
múzeumba . . .  

FUÉR MEGYEI 

HÍRLAP 
Nem túl nagy a ,Jbirodlail

m,a". Egy kis saro'k c&ak a mú
helyiben. Egy asztal és egy 
szekJrény. Itt .végz.i minden.nap 
a munkáját, Ht javítja a moz
donyok sebességunérő beren
dezéseit. 

Horváth Géza hla.J.,mincöt éve 
dolgozik a vasútnál. Ez az első 
munlkalhelye. 1948 októberé
ben jött a vasúthoz. Tizen
nyolc éves volt ak'kor. Az 

úgY1I1evezett „szénplaccon" 
kezdett dolgozn1, s,2enet hord
tak a gőz,mozdonyoik fűtése
hez. 

Hosszú út vezetett innen a 
dízelrrnozdonyok sebessegrmé
rőinek javításáig. Tainfolya
mqt végzett, és aztá,n rövid 
idő elteltével át is vette mes
teréltő!l, Reiker Béla bácsitól a 
gőzösök kilométerórá1imalk ja
ví.tását. A ,gőZmoz<lonyOlk: ,,ko
ra" 1966-ig tartott Fehér!Vá
iron, utána jöttek a dízeletk. 
Újia'bb változást hozott ez is 
az életében. I51II1ét taniolyam
ra jáirt, és megszerezte a �e
sírest a dízel!mozdonyok javí
tásá!I1a. A sebes�mérőktől 
nem pá.Jr<tobt el, az üzemfónö'k
ség mozdonyja;vJtó műhelyé
ben ma is ő foglalkoziik egye
dül ezekkel a fontos berende
zésekkel. 

Horváth Géz:a 1975 ó1la a 

mazdonyjavJtó�műhely s7Jatk
sze!'Vezeti főbizaLmija. Társa
dalrrni megibízatását ugyan. 
olyan becsülettel és l,elkiisme
retttJel láltja el, m'int ahogy a 
gezdbsági mnkáját végzi. 

VAS NÉPE 
Horváth József vonatve-

zető 1954 óta dolgoeilk 
a vasútnál. 1952 óta párt
tag, tizennyolc évLg szaik
sze.I1Vezeti ti tkiárkén t tevé
kenyikedebt, azutá•n visiszla
men.t a s,ZaJkmájá.ba vonatve
zetőnek. Jelenlegi pártmegbí
zatása: a szombathelyi, járási 
munkásőregység parancsnoká
nak helyettese, természetesen 
társa,dalrrni munkáiban. 

Munkahelyén nem ritka a 
haivi száz túlóra sem, mert 
kevés az ember. Fájlalija, 
hogy az elrrnúillt :fléléVlben ike
vesebibet tudott tenni emiatt 
a ,munkásőrt5égiben, ám az 
egység ei:)ben a féiléviben is a 
megye legjdbil:Yja lett ! 

Néha utazás kö2Jben is 
munkásóri szolgálatot teljesít. 

Egy éve leheltett, a soproni 
vonaton dol.igozott éppen. MJa
gya·rtfalva és Nagycenk között, 
azon a bizonyos határsmka
szon, ahol határőrök kísérik 
mindig a vonatot, egyszer 
fék.clsd'korgás, pusklalropogás -
s a VO'l1at megállt. A vonatot 
kiísérő határőrök két külföldi 
határsért&t üldöztek, a szerel
vény meg ott állt émzetlen.ül, 
akáirki leszál!Jhatott volna. 
Szerencse, hogy munikásőr 
volt a vonait,vezettő is, s szol
gálatba lépett nyomlban. Az 
utasokat megnyugtattátk, s 
üigyelitetk, hogy ne szállhassOlll 
Le senki. 

Dkséretet kapott, s nem az 

elsőt. Hétszeres kiváló dolgo
zó, négyszeres kiváló paranca
nok, s A Haza Szolgálatáért 
érdemérem arany fdrozatát 
kétszer érdemelte k!i. 

összeállította : 
Hegedűs Ferenc 
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KASZA LA SÁNDOR: 

Őszi fényben 
Öszi fényben 
villan az arcod, 
ujjaid érintése 
szellösimogatás, 
nevetésed patakcsobogás, 
szemed bogarában 
nyarat idézőn 
nyílik a búzavirág. 

Ketten Szentesről 

A belsős n,,Űve§ető 
Zsiga Mihályné eredetileg 

kereskedőnek készült, de 1951-
ben mégis a vasutat válasz
totta. Szentesen a vontatás
h<n vették fel, a műhelybe ke
rült írnoknak. Azóta meg
szakítás nélkül ott dolgozik. 
Belsős művezető, közel száz 
ember munkáját tartja szá
mon. Összesíti a munkautal
ványokat, kiállítja az AK-je
gyeket, vezeti az időjegyzé
ket összegezi a társszolgála
ti ágak, az idegen felek ré
szére végzett munkákat és a 
gyártással kapcsolatos költ
ségeket. Fizetótisz.t is, ezenkí
vül még hosszan lehetne so
rolni a naponta végzett, nem 
kevés adminisztrációs mun
kát. 

- Ilonka mindenhez ért 
- mondják róla munkatáns.ai. 
Rengeteget dolgozik, több 
ember munkáját is elvégzi, 
mégsem panaszkodik soha. 
Munkáját mindenkor nagy 
körül tekintéssel, hozzáértés
sel végzi.. Nem tudnak neki 
olyan feladatot adni, amit 
azonnal ne teljesítene. Szá
mára idegen a ,,nem" szócs
ka, s mindig talál rá módot, 
időt, hogy a hozzá for>dulókon 
segítsen. 

- Szeretem ezt a munkát, 
jó munkatársakkal dolgozha
tom együtt. A hosszú évek 
alatt soha nem vágytam el 
ebből a műhelyből - mond
ja. 

Munkatársai szeretik, tiszte
lik. Főnöke ezt mondta ró
la: 

- Ilonka a becsületesség 
megtestesítője. Rendkívül sze
rény, nagy munkabírású, nél
küle nem lenne teljes a mű
hely. 

Rengeteg munkája mellett 
mindig talált módot arra is. 
hogy a közösség érdekében 
mozgalmi tevékenyiséget vé
gezzen. A hatvanas években 
a szakszervezeti bizottság nő
felelőse, később az szb veze
tőségi tagja, jelenleg főbizal
mi-helyettes. Tizenhat bizalmi 
tartozik hozzá. Tőle kapják a 
tagsági bélyegeket, neki szá
molnak le, s ilyenkor min
dig szakít arra is időt, hogy 
elbeszélgessen velük, s ha 
lkell, eljárjon a munkatársak 
érdekében. Szakszervezeti te
vékenysége mellett a KST el
nöke. és a pártsajtó terjesz
tője. 

��Proless,zori•• tudással 
a mo•dongjavítól. élén 

Cserháti Gyula szintén 1951-
ben jött a vasútra. Jó pár 
évig lakatosként dolgozott, 
majd gépésztechnikusi vég
zettséget szerzett, és műveze
tő lett a motorműhelyben. 

A hatvanas években a tiszt
képzőn speciális műhelyi ta
gozatot is indítottak, oda is
kolázták be. Miután sikeresen 
elvégezte, megbízták a fenn
tartási műhely vezetésével. 
Ennek csaknem 20 éve már. 
A vezetése alatt álló műhely
ben a Szentesre állomásított 
közel száz vontatójármű ja
vítását és karbantartását vég
zik. 

- Amikor idejöttem, AB-
motorokkal és gózösökkel 
dolgoztunk emlékezik 
vissza. - Ma már csak dí
zelmowonyokat javítunk, s 
7 járműtípusunk van. Arra 
törekszünk, hogy a hozzánk 
került gépek mielőbb vissza
kerüljenek a forgalomba. Egy
egy típusnál négyféle javítá
si nemet kell elvégeznünk. 
sokféle hibát kell megszün
tetni, nemegyszer fődarabo
kat is cserélünk. 

Pedig nem a legideálisabb 

körülmények között dolgoz
nak. A gépek időszakos és 
nagyjavítására három moz
donyállás van, amin naponta 
5-6 revíziót végeznek el. A 
szűk hely miatt e_gyre nehe
zebb a gépek elhelyezése, a 
munka végzése. 

A nagy értékű járművek 
javítása, karbantartása kép-
zett, mindenhez értő szak-
munkásokat igén_yel. Cser-
háti Gyula a vontatójárművek 
'konszerűsíté5ével egy időben 
jól szervezte meg a fenntar
tási műhely dolgozóinak szak
mai felkészítését. Kiváló el
méleti és gyakorlati tudása 
„professzord". Nagymértékben 
segíti ia !karbantartási mun
kák foO.yamatosságát. A fia
talokkal szívesen és tü
relmesen foglalkozik. Segít a 
helyi szakmunkásképző-tanu
lók felkészítésében, részt 
vesz az év végi szakmunkás
vizsgákon, oktatja a műhely 
szakmunkásait, sót többször 
Szegeden, a dízelmozdony
szerelő továbbképző tanfo
lyamon előadásokat tart a 
szakembereknek. 

Gellért József 

(Szúcs István grafikája) 

MAGYAR VASUTAS 

BEMUTATKOZÁS HÉVÍZEN 

Az orvosfestó első tárlata 
Egyik legismertebb gyógy. 

és üdülőhelyünk, Hévfz a 
látogatóknak - elsősorban a 
főidényben - gazdag kultu
rális programot is biztosít. 
Ennek egyik, különösen a vas
utasok szempontjából jelentős 
láncszeme - amint azt már a 
tavasszal kiadott „Zalai nyár 
'83" c. prospektus is tar
talmazza - dr. Stark Ferenc 
amatőr festő munkáinak szep
temberi bemutatása. A gon
d0s előkészítés, a szervezés a 
helybeli klubkönyvtár és a 
MA V Szanatórium KISZ
alapszervezetének érdeme. A 
SZOT-vasasüdülót pedig azért 
illeti elismerés, mert egyik 
termét erre a célra rendelke
zésre bocsátotta. 

A kiállítást szeptember 2-
án dr. Bényi László, a Nem
zeti Galéria tudományos fő
munkatársa nyitotta meg, szá
mos érdeklődő jelenlétében. 
A helyszínen megtudtuk, 
hogy az amatőr művész. a 

MAV Szanatórium igazgató 
főorvosa. 

Gyermekkorától orvosnak. !ké
szül!, azonban az orvosi el
hivatottság mellett a humá
num és a természet szeretete 
egyre tágította látókörét. 
Mindig élt benne a vágy az 
átélt élmények kifejezése iránt. 
Képzőművészeti érdeklődését 

gimnaZ1umi rajztanára kel
tette fel. Attól kezdve a fes
tészet, mint kifejező eszköz, 
sokat foglalkoztatta. Az ér
lelődő gondolat sokáig csak 
a szemlélődésig és a gyönyör
ködésig jutott el. Azután 
„megtört a jég": 1979-ben 
festette első képét, és ennek 
sikere további alkotásokra 
buzdította. A festőművészek
kel való szerencsés találkozá
sok teremtettek a képzetlen 
„tanonc" számára rajz_ és 
festőiskolát. Tanítói segítet
ték a további fejlődés útján, 
és így fokról fokra előbbre 
jutott. 

A mostani első kiállítás ar
ról tanúskodik, hogy a képe
ken a valóság ábrázolása és 
a gondolati kifejezés a fő tö
rekvés. A bemutatott anyag 
igyekszik összefoglalni eddigi 
tevékenységét, az itthon és 
külföldön szerzett benyomá
sait. 

A bemutatkozás sikerét jel
zi, hogy naponta 150-200 lá
togató szemléli nagy érdeklő
déssel a teremben elhelyezett 
36 festményt. Sz.íngazdag ké
pei közül a „Mont-Martre-i 
hangulat" előtt állnak meg a 
legtöbben. A közönség tetszé
sét és elismerését sok vendég
könyvi bejegyzés bizonyítja. 

B.K. 

Kiállítás az üdülőben 

A Vasutasok A1'tal.ános Biztosító Egyesülete balaton
füredi üdulőjében - ia város állami és tálrsadalnú szervei 
képviselőinek jelenlétében - dr. Földesi József ügyvezető 
elnök nyitotta meg szeptember 17-én Osváth Milklós festő
művész, a Képzőművészeti Alap ta-gja kiállítását. A z.sürizett 
36 festményből a művész 20-at, 30 S©ázalék engedménnyel, az 
üdülő céljaira ajánlott fel. A sikeres bemutatót Pribojszki 
Mátyás citeramúvész hangversenye zárta. 

HÚSZ ÉVE 

Bizalmas 

munkakörben 
Bene Istvánné, a n.yír

egyhá.z.a körzeti üzerrufönök
ség katoil.la!i nyilválnitartója 
már korábban megkapta a 
HonvédaLmi Éro.emérern 
húsz.wes folrozatát. 

Életéről:, mUIIlkájáról be
széLgetünlk. Arcáiról derű 
sugárzik, s2léLvaib61 meleg
ség ár1ad. Cook az. idő me
lírozta haja színe árulja 
el, hogy eilisz.aladtak. felette 
az évek. Aminit visszaper
getjÜlk: iaz idő kerekét, ki
derül, hogy már dédnagy
apja is vasutas volt. 1949-
ben, mint órabéres raktári 
segéderő kapott munkale
hetőség\et ia IMA V-1!11ál, de 
volt pénztári segélderó is. 
Az igyekvő, milnlden iránt 
érdeklődő vasutas lányra 
vezetői hamar felfigye11:ek 
és segédtiszti-tanfolyamra 
kü1dték Debrecenbe. Egy 
időre a tlanfolyamokhoz köJ 
tódik az élete. 

Az. újjáépítésnek ebben a 
szakaszában n,agyQn sok 
szakemberr-e voLt �ükség 
a vasútmáil, s 8--9 hóna,p 
aliatt a legfurutosabb ismeJ 
reteket sz.erezték meg. Ar
ra még e1llI1� év elte1te 
után is büszke, hogy 1953-
bal!l a debreceni igia.zgató
ságra helyezték. A családi 
kötellékek és a szülői, test
véri S2Jeretet azonban újra 
NyíregyházáJrla szólítja. A 

forgalomhoz került, napló
zó lett. Itt ismerkedett 
meg férjével, Bene István
nal, aki menetirányító volt. 
Két fiú gyermekük van. Az 
egyik mozdonyvezető. 

Bá.nyaiékilláJ. - Ben.émé 
iláinykori il'l.eVe Báno'ai Ka
Uallin - családi hagyomány 
volt a mozgruhmi munlkla. 
Már 1952-ben tagja lett a 
pártJnak, a s2Jakszer,vezet
nek pedig a munkába lépés 
pi.lJ:lanatábam. Niem véletlen, 
hogy 1962-ben a klatanai 
nyilváultartás verz.etésével 
bízták meg. 

- őrültem a bizalmas 
munkakörnek - emléke-Lik 
az. eltetllt húsz év kezdeté
re. - Naponta találkozom 
a fiatalok gondjaival. 
„Olyan ez a munka, mint a 
házisszonyé", soha sincs el
végezve, de miindig öröm
mel csinálja az embet. 

A sorkötales � a hadkö
teles fiatalok egyaránt 
megkeresik Katika nénit 
gondjaikkal. De nemcsak 
ők, hanem a sport.Ollók is. 

Míg a .n.api örömökig el
jutottunk a besz.élgetésben, 
újra és újra viss7Jélk.ainya
rodl!Jilk a vlaisutas hivatás
hoz. Mert ő ezt tain.ulta 
szüleitől és VlalSUtas tanitó
mestereitól: a segítők.é&sé
get, a hivatásszeretetet. S 
ezt szereúné most, a nyug
díjazás közeledt.ével átadni 
utódjának. 

A tartalmas életét � 
dagí tották munklahelyén,ek 
vezetői is, akilk robbsz.ör 
elismerték 11lll.llilkáját. Ka
pott Vez.érig�tói Dicsé
retet, K.iváló Dolgo(zó eLis
merést, több.ször HoI1JVédel
mi Éroemérmet. 

Zsoldos Barnabás 

'7 

Barcs János: 

Leszálltam a füvekhez 
Tüzes villámokat láttam; 
Voltam rejtelmekkel vívódó. 
Szélfuvalommal jöttem; 
kigyózó sínek kísértek el. 
Tüzes villámokat láttam; 
hívott a távol, 
a vagonok csattogása, 
mozdony-szikrák csábítása, 
határszéli nyárfák 
lesték ifjúi vándorlásomat; 
lomblebegéssel vártak -
s árnyukkal utam állták. 
Vallattam a virágokat, 
a napküllök játékát, 
leszálltam a füvekhez -
tanulni legendát. 

VÁRNAI BEA: 

Nem tudom 
Nem tudom, hogy 
útjaid akáclevelét 
merre hinti 
a nyári éj. 

Nem tudom, hogy 
a várakozás 
sárga jelzése 
benned 
vibrál-e még. 

Nem tudom, hogy 
árnyékod aranyporát 
merre hordja 
a forgószél. 

Magyar 
siker 

Anconában 
Kétéven'klént rendezik az 

olasz.országi Anconában a 
nemzetközi sportkari'k.atúra 
biennálét. Az alkotásokat vi
lághírű művészekből álló z.isüri 
bírálja el. Az idei biennálén 
Kesztyűs Ferenc újságíró, gra
fikus (kari'katiúrá� lapunkban 
is rendszeresen megjelennek) 
pályaműveiit a zsüri diplomá
val jutallimazta. Nem ez az 
első nemzetközi sikere. 

Az alábbi rajzot legutóbb 
kapta szienkesztőségünlk Kesz
tyűs Ferenctől. 

Avatás 

RENDÉSZET, TŰZVÉDELEM 

Új Népszava-kiadvány 
A Népszava · Lap- és Könyv

kiadó gondozásában újabb szak
kiadvány jelenik meg. A 320 ol
dalas könyv nemcsak a rendé
szek és munkahelyi vezetők szá
mára néUcillözhetetlen, hanem 
hasznos a társadalmi tulajdon 
védelmét szívügyüknek tekintő 
dolgozók számára Is. 

Mit tartalmaz a rendészetről és 
a tulajdon védelméről szóló 
könyv? Elsősorban bemutatja a 
népgazdaság elleni visszaélést le
hetővé tevő körülményeket, oko
kat - körvonalazva a vállalaton 
belüli ellenőrzés tagozódását, fel
adatait. A vállalaton belllll struk
turális kérdések körében szól a 
szerző azokról a lehetőségekről, 
amelyek az anyagtakarékosság, az 
elfe"vő készletek hasznosításának 
legcélravezetőbb módjait tartal
mazzák. 

Az flzemrendészet feladata és 
szervezete címszó alatt a szerző 
részletez.! az üzemrendészeti szer
vek helyéről, szerepéről, fontos
ságáról szóló jogszabályokat. KI
emeli: milyen feltételek mellett, 
hol, kik hozhatják létre e szer
veket és kik Jogosultak azO'k 
megszüntetésére. 

A könyv bemutatja, hogy ki
alakulóban van a társadalmi tu
lajdon fokozottabb védelmének 
egy új szervezett formája, a tár
sadalmi rendészet. E szervezet 
megalakításának jelenleg még 
nincs Jogszabályi alapja, ennek 
ellenére több gazdálkodó szervnél 
mozgalommá vált. 

A kiadvány bőséges anyagot 
tartalmaz az állami, a vállalati, 
valamint az önkéntes t(lzoltóság 
szervezetével, feladataival, közvet
len l.rányftásával kapcsolatban. 
Ismerteti továbbá a tllzoltást, a 
t(lzJelzést, az ezzel összefüggö fel
adatokat Is. 

A gazdálkodás körében elkil• 
vethető b(lncselekmények c(m(l 
fejezetben a szerző - az Ipari
technikai forradalomnak megfele
lően - részletezi a számftistech• 
nlkal rendszerek védelmére vo
natkozó biztonsági Intézkedése• 
ket Is. 

E könyv csak az előzetes Igé
nyeknek megfelelő példányszám
ban készül, ezért a megrendelése
ket a következő cfmre szfvesked
Jenek küldeni: Népszava Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest xm., Váci 
út 73. 1553. A kffnyv várható ára 
kb. 65 Ft. 
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0 PW-ta11ácskozás 
Szeptember 21. és 23. ·között a SZOT balatonfüredi ok,ta

tási központjában tartották az OPW Tanács 44. ülését. Az ér
tékezleten az OPW-egyezményben részes országok vasútjai
nak képviselői megtárgyalták a \közös kocsipark üzemelteté
sével és továbbfejlesztésével kapcsolatos tennivalóikat, vala
mint a lkocsipartk szám.í,tógépes önműködő irányítási rendszeré
nek, továbbá a kocsik műszaki állapotának helyzetét. 

Az ülésen élénk vita után olyan határozatok születtek, 
amelyek segítik a kocsipaI1k minél gazdaságosabb felhaszná
lását, az egy>üttműködés fejlesztését. A rész,t vevő tagországok 
közlekedési képvjselóinek vezetői a tanácskozás végén meg
állapodást írtak alá. Alábbi tképein.k a nagy jelentőségű ta
nácskozás egy-egy pillanatát örökítették meg. 

Mészáros András vezériga:igató-helyettes megnyitja a tanács
kozá.st 

!;.. 6. 

A tanácskozás résztvevői, a bolgár Sz. Ferdov, közlekedési mi
niszterhelyettes, Mészáros András vezériga:igató-helyettes, va
lamint az NDK-beli G. Knobloch, a lengyel J. Glovacki, a szov
jet V. Butko és a csehszlovák L. Blazsek miniszterhelyettesek 

aláírják a megállapodást. 

(Lackó Ildikó felvételei) 

MAGYAR VASUTAS 

Kirándul a család 
A Hazafias Népfront Buda- lófüzetben megjelölt helyen 

pesti Bizottsága és a Buda- - 10-14 óra között az akció 
pesti Testnevelési és Sport- Igazoló Lapját lebélyegzik. 
hivatal meghirdeti a .,Kirán- Aki 5 vagy több kirándulá
dul a család" akciójának 1983 son vesz részt és bélyegeztet, 
őszi és 1984 tavaszi folytatá- az az 1984. május 27-i idény
sát. zárón, a nemzetközi gyermek-

Az akcióval segítséget kí- napon_ egyben ia madarak és 
vánunk nyújtani a családok- fák napján a Budakeszi Va
nak a hétvégek egészséges és dasparknál leadott sorsolási 
együttes eltöltésére a fővá- szelvénnyel értékes nyeremé
rost körülvevő hegyekben, er- nyek sorsolásán vehet részt. 
dókben. A természet minden Az útvonalakat ajánló fű
évszakban ezernyi szépségé- zet és az igazoló lap a Ha21a
ve1 fogadja az embereket. Mi, fias Népfront kerületi és kör
budapestiei{ lkülönösen örül- zeti bizottságainál, a KISZ 
hetünk annak, hogy . főváro- kerületi bizottságainál, az út
sunk közvetlen közelében törőszövetség kerületi elnök
számtalan lehetőség van a ségeinél, a kerületi testneve
természetjárásra. lési � ..sportfelügyelőségeken, 

Nem hosszú túrákra hív- a lakóbizottságoknál, az üze
juk a fővárosi családoklat, ha- mi sportfelelósöknél, vala
nem hooszabb-rövidebb sétá- mint a kirándulások bélyeg
kat, kirándulásokat ajánlunk, zóhelyein klapható. 
amelyek gyerekeknek. fiata- Várjuk önt és kedves csa
loknak, felnőtteknek és idő- ládját kiránduló-útvonalain
seknek egyaránt felfrissülést, kon. Kívánjuk. hogy érezzék 
élményt és szórakozást nyúj- jól magukat a sok szépséget, 
tanak. élményt és felfrissülést nyúj-

1983. szeptember 24-no- tó kirándulásokon a főváros 
vember 6., valamint 1984. már- környéki hegyeken, erdőkben. 
cius 24-május 27. között Budapesti Testnevelési 
minden szombaton és vasár- és Sporthivatal 
nap a kirándulási útvonalak Hazafias Népfront 
mindegyikén - egy, az aján- Budapesti Bizottsága 

Munkahelyi olimpia 
A MA V anyagellátási igaz

gatóság szakszervezeti bizott
sága és a FAVW SE sport
egyesület immár negyedik al
kalommal a dombóvári fatelí
tő főnökség sportközpontjá
ban rendezte meg a munka
helyi olimpiát. A kellemetle
nül hűvös, esős időjárás sem 
akadályozta meg a Dombóvár, 
Püspökladány, Tokod fatelító 
főnökségek, valamint a köz
ponti, az északi, a Landler Je
nő osztószertárak és az anyag
ellátási igazgatóság mintegy 
270 dolgozóját abban, hogy 
részt vegyenek a küzdelmek
ben. 

A DMVSE sportcsarnokában 
került sor az asztalitenisz
mérkőzésekre. A férfiak· közül 
a győzelmet Balogh Gábor 
(anyagelátási ig.), a nők közül 
pedig Szabó Istvánné (Dombó
vár) szerezte meg. Szabóné ez-

zel elnyerte a legeredménye
sebb női sportoló címet is. 

Sakkban kettős dombóvári 
győzelem született. Pászti Gé
za az egyéniben első helyezést 
ért el, és a csapatversenyt is 
dombóváriak nyerték. 

Tekében első Elekes István 
és Varga Miklósné (Dombó
vár). Csapatversenyben is 
dombóvári győzelem született. 

A kispályás labdarúgótorna 
rendkívül heves küzdelmet és 
meglepetést hozott. A három
szoros győztes Dombóvár nem 
került dobogóra. Az újonnan 
kiírt vándorserleget Püspök
ladány együttese nyerte. Az 
ünnepélyes eredményhirdeté
sen Kóka Albert, a dombóvá
ri fatelítő főnökség vezetője 
és Tóth Gyula, a szakszerve
zeti bizottság főbizalmija adta 
át az érmeket és a tiszteletdí
jakat. 

Tömegpohtikai oktatás 
A bátaszéki üzemfőnökség 

szakszervezeti bizottsága szep
tember 23-án rueg1kezdte a tö
megpolitikai oktatást. A pro
pagandisták részére Az idő
szerű kérdések tanfolyiama ke
retében Nagy Árpád szb-tit-

kár megnyitója után Csendes 
Gyula üzemfőnök tartott elő
adást az 1984. évi gazdasági 
feladatokról, a termelésirányí
tás, a termelésszervezés leg
fontosabb kérdéseiről. 

ltu. OKTOBD 3. 

Osztrák iljúsli/i dele/lició 

Szeptember 19-től 23-ig első aLkalornmal volt szaikszer
vezetünk vendége az osztrálk V'aSUJta&..szakszervezet öttagú 
ifjúsági delegációja, amelyet Fritz Prechtl, ,az osztráik vas
utas-szakszervezet nemzetiközi titkára vezetett. 

Látogatásuk célja szakszervezetünk ifjúsági munkájá
nak, a vasutas fiatalok élet- és munka!körülményeinek meg
ismerése volt. A delegációt fogadta Tolnai Ildikó, szalkszer
vezetüillk titkára is. Az ötnapos program !keretében a vendé
gek látog,atást tettek többek között a iMechwant András Ipa.ri 
Sz.aikmunlkásképző és Szaikközépiskolában1 a SZOT balaton
füredi oktatási központjában, valamint a záhonyi ,üzemigaz
ga,tóságon. A d�lagáció tac,jai �macserét foly,ta.ttak sza.k
sze1'.veizetünk köz.ponti v�ósége mell.e.tt működő ifjúsági 
bizottság ta.gjaival. Tájékomatták egymást a két ország 
vasutas fia,taljainak helyzetéről lés az aktuális feladatokról. 
A mostani látogatást jövőre m.aigyar delegáció viszonozza. 
Képünkön az osztrák küldöttség tagjai. 

- Becsengettek. Augusztus 
29-én ismét megszólaltak a 
tanítás kezdetét jelző csengők. 
Sz,egeden, a Betrits Lajos Vas
úti Szakkö2lépiskolában 670 
diák ült ismét iskolapadba, 
hogy tovább bővítse vasúti is
mereteit. A magyar diákokon 
kívül 91 líbiai .fiatal is tanul 
a szegedi iskolában. 

- Előadás. A tapolcai Ba
tsányi János Művelődési Ház.. 
ban a nyugdíjasklub tagjai ré
szére előadást ta,rtott dr. iBekő 
Ernő ügyész az állampolgárok 
helyes életviteléről, valamint 
a betörések elleni védekezés
ről. 

- Találkozó - tiz év után. 
A MA V Tisztképző Intézet 

1973-ban végzett forgalmi B. 
osztályos hallgaitói részére ok
tóber 29-én Budapesten tíz
éves találkozót rendeznek. 
Akdk részt szeretnének vennd 
az osztálytalálkozón, jelen,t
kezz,enek a 06/20-32-es telefon
számon, Hódmerovásárhely ál-

- Kirándult a brirád. A 
Hatvan-Filz.ESabony-Kál 

VLI-es gépesített mw.gó pálya
mesteri szaklaszánalk szocialis
ta. br'ligádjai, a családtagokkal 
együtt egynapos kirándulást 
szerveztek a Mátrába.. A har
minctagú csoport megtekintet
te a gyöngyös.i Mátra Múzeu
mot, jártak Sóstón, Galyate
tőn és Kékesen is. 

- Műsoros est. A gyömrői 
vasutasok nyugdíjas csoportja 
szeptember 7-él mÚSCJlros e:;.t,et 
rende2Ett tagjai részére. A 
megjelent több mint 180 nyug
díjast Urbán Kartalin és Bojtor 
Imre magyarnóta-énekesek 
szórakoztatták. 

- Előadás. A szolnoki vas
utasdk nyugdíjas csoportja ré
s2'lére szeptember 7-én elő
adást rendeztek a új nyugdíj
törvénnyel kapcsolatban. A 
MA V Nyugdíj Hivatal munk4-
társa tájékoztatta a résztvevő
ket a legújabb jogsz,abályok
ról. 

lomás, Kis Emő. 1------------

Lakáscsere 

KERESZTREJTVÉNY 
A pákozdi győzelem 

emlékére 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV�béI1Ua:kásomat - amely na.gy
méretű három szoba, konyha, élés· 
kamra, előszoba, türd6szoba, pin
céből áll és egy zárt veteményes
kert tartozik hozzá - Budapest• 
hez közelebb, bánnely fővonalon, 
vagy Budapesten levő másfél 
vagy kétszobás laikásta MAV-dol· 
gozóval. Cún: Györgyi Ltajosné, 
Acs 29411 "'8Sútállomás. felvételi 
épület. 

Vfzszlntes: 1, A takarékosság al• rr.==r:===;r.==;=::==,===r-=:==;r==.,=:::;:;::=;===;;=:::::;:=:::;,:::,-,::;==;:,,,,eee::::, kotó eleme. 13. A beszéd része. 1 
14. Betegség. llS, Idejétmúlt. 16. 
Vallás. 17. Jajveszékelő. 19. Nem 
kevés. 20. Rag. 21. Szór.akow
hely. 22. ParanC90ló:)a. 24. Közép
európai Kupa. 25. Ar.ainyötvözet 
finomsági fokia. '1:1. Bagdadban la
kik. 29, Helyet log:J.aa. 31. Bánya
járat, 33. ltszalk-afriJ!:a.! város. 35. 
Zaklatásban van. 37. Védelmi vo
nal a folyó partján. 39. Helyhatá
rozó. 40. Ellent,ét,es kötőszó. 41. A 
szabadságharc hadvezére. 43. Be
cézett női oév. 46. Alél m.agán
hiangzói. 46. TuT'kesztán fő folyó
ja. 48. Japán álmamlérti volt. 49. 
Igekötő. 51. Zeneldsérettel előadott 
költői ma. 53. Mese fele. 54. Kez
det nélküll pere. 66. Danaosz ki
rály lányai ik.özül egy. 57. Gyer
meksirás .. 58. Az USA 11rkutatási 
központjánanc n.évbetdi. 60. Volt 
olasz szocta:lista vezető. 61. Spa-
nyol, NSZK-beli, luxemburgi és 

54 
portugál autó jelzése. 63. Francia 
emelet. 65. Csak a végét hall'.lgat-

58 ta. 66. Az USA egyik állama. 67. 
Marokkó fővárosának laokója. 69. 
Hiba a könyvben. 63 

Függ61eges: 2. A Duna mellék
folyója. 3. Nem ezt. 4. B.lztató 
szó. 5, Ltt :kötött ki Noé bárkája. 
6 . •.• zír, meleg :forrás. 7. Leány 
te.9tvére. 8. Drámai részlet. 9. Ter
mészet (la41n). 110. Többes rag. 11. 
Erdélyi város. 12. Puszi. 16, A 
gazdaságosúgot segfti. 17. Megy. 
18. Időméró. 21. Az egyik oldal. 
23. Régi drmérték. 25. Dyen poll
Wta is van. 26. Bő.· 27. Jelt ad. 
28. Betűvető. 30. Mezőgazdasági 
szerszám. 32. A :fogát koptatja. 34. 
Baranya megyei helység. 36. ütöd. 
37. NSZK-beli város (ék.-hiány). 
U. Szibér.lába.n épü,lő vasút. 42. 
OJ.asz labdarúgócsapat. 43. Keleti 

bölcs, névelővel. 44. Női név, 
n .... Claude (1840-1926), francia 
festő. 48. Orosz n61 név. 50. Ak
tái. 52 . ..• Georges Jacques (1759-

1794), a nagy trancta forradalom 

67 

egyik vezére. 53. Teherhordó. 55. 
Fénfflnév. 57. Pontosan a tetejére. 
59. Vissza: Hol1a.ndia fővárosa. 61. 
Női név. 62. .•. Lajos (1850-1.914), 
fró, újságíró, költő. 64. Becézett 
női név. 66. Mfilcla .resze. 68. Szin
tén. 69. Kimondott betű. 

BeküldendG : vizszintes t. és 
függőleges 16. 

Beküldést hatAridő: 1983. októ
ber 20. A megfejtéseket kérjük 
szerkesztc'Jségünk elmére küldenll 

Az előző kereszt.rejtvény helyes 

11 12 

megfejtése: Speciális teherkocsi
vásál11ás, Iparvágány-forga!lom bő
vítése. 

Egy-egy kllnyvet nyertek lapunk 
18, súmAban megjelent kereszt
rejtvény helye■ megfejtéséért: 
Magyar János, Gyélrenyes, Május 
t. u. 82. HalmOB Páliné, Debrecen, 
Ispotály u. 25. Kóczián LászJ.ó, 
Buoapest XIII., Gidótalvt u. 19. 
Szűk Gyula, Záhony, Szamuely u. 
26. Kovács József, Hatvan, Aprt-
118 4. u. 9, 

A Magya!I' Honvédell.mi Szö
vetség megalakulásának 35. 
évfordulója tiszteletére, vala
mint a fegyveres erők napja 
alkalmából a Dunakeslii Jár
műjavító üzem honvédelmi 
klubja szeptember 21-én hon
védelmi napot rendezett a 
városi lőtéren. 

Jánoki Imre, a klub tiitlká
ra méltatta a horwédsereg 
1848-as dicsőséges pákozdi 
győzelmének pdliitikai és tör
ténelmi jelentőségét. Ismertet
te az MHSZ megalakulásának 
történetét, és napjainkban be
töLtött srerepét is. 

Utána megkez,dődött a küz
delem a „mesterlövészek" kö
zött, akik három fegyvernem
ben mérték össze tudásukat, 

felkészültségüket. A kispuská
sok versenyét Lakfalvi József, 
a légpuskásokét Dobrovits Ist
ván, az MCM sorozatlövő pisz
toly és az összetett versenyt 
Sági Gyula nyerte. A győzte
sek és a dobogós hellyezést 
elérők értékes ajándéktárgya
kat kaptak. 

A hon védelmi nap egyik 
látványossága volt a klub mo
dellező szakosztályá,naik bemu
tatója. Peták Tibor vezetésével 
a saját készí.tésú motoros kör
repülők show-járt; nagy öröm
mel fogadták a gyerekek. A 
rendezvény kirtűnő hangulatú, 
baráti bes7lélgetéssel fejező
dött be. 

Kiállítás a Közlekedési Múzeumban 
A moszkvai Pali.technikai 

Múzeum - a budapesti Köz
lekedési Múzeummal kötött 
együttműködési szerződés 
alapján - A Ba;kál-Amur 
vasút az évszázad építkezése 
címmel szeptember 30-án ki
állítást rendezett a Közleke
dési Múzeumban. A kiállítást 
Veress István, a Közlekedési 
Múzeum főigazgatója és Igor 
Leonidovics Efimov, a moszk
vai PoUtechnikai Múzeum 
igazgatóhelyettese nyi,totta 
meg, majd dr. Juri; Anatol
;evics Szoboljev, a műszaiti 
tudományok dokltora, a Szov
jet Tervhivatal Gazdasági 
Kutatóintézetének főosztályve-

zetője filmvetí,t;éssel egybekö
tött előadást tartmt a Bajká'I.
Amur vasútvonal építéséről. 

Atlétikai bajnokság 
Atlétikai bajnokságot ren

deztek a közelmúltban Hat
vanban, amelyen 23 egyesület 
130 versenyzője vett részt. A 
bajnokság legjobbjait tisztelet
díjjal jutalmaztáik. A nők kö
zül Pál Ilona, a Hatvan-Sal
gótarjáni pft. főnökség spor
tQlója érte el a legjobb ered
ményit. 54,5 másodperc alatt 
fl,ltott 400 métert. 

Elcserélném egy szoba, konytia, 
előszoba, fürdőszoba, W. c.-s, ker
tes szolgálati Lakásomat MAV-dol• 
gozóval tanácsi főbérleti la'!Glsra 
vagy te.lekre, melyen lakható �
ház vagy kőépület áll és közm(!
vesirett. �eklődnl személyesen 
vagy levélben: Kisvárdai Tibor, 
Budapest XI. ker., Albert.falva, 
MAV-hliz 189/A. 

Elcserélném Oroottyánban lev-' 
62 négyzetméteres, nagykertes 
házunlkait budapesti MA V-bérla• 
kásra, megegyezés szerint. Mel{• 
te1dinthető bármikor. Cím: Süle 
Ferencné, Őrbottyán, Józs,et Atti
la u. 50. 

Elcserélném Budapest XV. ker., 
Rákos úti egy plusz két :félszobás, 
vtllágos konybás, 67 négyzetméter 
!dapt,erület(l, plusz nagy erkélyes, 
X. emeleti MAV-bérlalcásomat kb. 
55 négyzetméteres la!kásra. ltrdek
L6dni a 143-510-es telefonszámon. 

Elcserélném Győr, Kun Bé1a-la
kótelepen levő 1két plusz félSZ()

bás, telefonos szövetkezeti 1.aká· 
somat budapesti hasonlóra van 
MAV-bérLa.kásra, OTP-ki�enlf• 
téssel. Cím: özv. Fi'ba,kovs.2Jk:Y 
Andrásné, Győr, Kun Béla-lakó
telep, Rákos F. u. 21. IV. 10. 9024. 
Telefon: 11-062. 
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Anail.or a 11 betűnél tartottal. ... 

Szombathely az 61en 

lrlélrellélr 

-ú/ílfíd 
,,.,,. .. ,, A-losdonyvesetóla •�önlaéntes •• laocsirend.esói ssolgála tban 

Min-t arról már lapunkban 
hírt adtunk, a MAV Vezér
igazgatóság, a vasutas-szak
szervezettel egyetértésben az 
újítómozgalom továbbfejlesz
tése, valamint a VI. ötéves 
terv célkitűzéseinek megva
lósítása érdekében a vasút
igazgat66ág9k részére 1981. 
január 1-tól 1985. december 
31-ig újítási versenyt hirde
tett. Az első három helyezett 
félévenként ainyagd elisme
résben részesül. 

Belépés1'or ne,n igg gondoltál, 

A:z. előz,ményekről. Három 
székesfehérvári mozdonyveze
tő, kollégáik nevében keresett 
fel a szer.kesztóségben. Arra 
kértek, hallgassam meg pana
szukat, majd a körzeti üzem
főnökségen is gyűjtsek szemé
lyes tapasztalatokat. A pana
szuk lényege: nem akarnak 
kocsirendezők lenni! Szeretik 
a hivatásukat, a szakmájukat, 
a mozdonyt . . . Évtizedes 
helytállással, becsületet; mun
kával bizonyították: eddig, 
]1}).etcéljuk lett a mozdonyve
z,etés, ezért szegődtek a vasút 
szolgálatába. Sokuknak több 
szakmája és tisztképzője is 
van. Több mint másfél évvel 
ezelőtt azonban arra kötelez
ték őket, hogy egyszerre ki
lencen szálljanak le a moz
donyokról, és ihárom hónapig 
végezzenek kocsi rendezői 
munkát, majd újból és újból 
9-9 mozdonyvezető követi így 
őket. 

- Mivel indokolták ezt? 
- Annyira kevés a kocsi-

rendező - válaszolja M. Gy. 
-, hogy ha mi nem segítünk, 
leáLl a pályaudvar. Hiába van 

• mozdonyvezető, ha ni'ncs, aki 
a kocsikat összekapcsolja, ér
veitek a vezetők. 

- Ez va,lóban így van 
folytatja N. J. szakszervezeti 
bizalmi-helyettes. - Mi mégis 
méitánytatannak tartjuk, hogy 
az üzemf őnökségre szakadt 
gondokat velünk orvosoltat
ják. Nekünk kell kimozdítani 
a· sárba.ragadt szekeret, pedig 
mi sem üdülünk a MAV-nál. 

- Havonta 250-270 órát dol
gozunik. a törvényes 182 he
lyett - veszi vissza a szót 
M. Gy. - A pihenőnapokat 
nem tudják biz.tosítani, .sokan 
a ta'Vla!1yi szabadságot sem 
vették még ki. Elvállaltuk, 
hogy ha szükség�, vonatve
zetői, vagy vonatkísérói mun
ka,kört is ellátunk, mert lét
szánnhiány van. Min'dezt tetézi 
a kocsirendezői szolgátat. 
Hány bőrt akarnak Lehúzni 
rólunk? 

Jog s!llerint 

A sz-ékesfehérvári körzeti 
üremfónökség 240 mozdony
vez,etője közül hozzávetőlege
sen kétszáz.at érint ez az in
té2'kedés. Negyvennyolc éves 
korig, ABC-sorrendben kötele
sek. a vezérek kilences cso
portok!ban, három hónapig ko
csirendezói munkát végezni. A 
MA V-nál nincs több ehhez 
hasonló példa! Hogyan lehe
tett hát ezt Srekesfehérváron 
rendsz,eresíteni, bevezetni? A 
válasz roppant egysz,erú: egy 
pa,TaQTafus segítségével. Jogá
szok okosítottak ennek lénye
géről. A Munka Törvényköny
ve 35. §-ának 1. bekerzdése a 
követkewket tartalmazza: ,,A 
dolgozó indokolt esetben mun
ka,körébe nem tartozó munkát 
i.s kötel.es átmenetileig ellátni. 
Ez azonban beosztására; korá
ra, egésZ3égi áltapotára, vagy 
eg11éb körülményeire tekintet
tel Teá aTánytalan sérelemmel 
nem járhat, és nem sértheti 
eTedeti munkaköre szerinti 
m'unkabéréhez való jogát." 

A más munkakörben való 
fogiaLkoztatás - ezt Ls tör
vény sz.abályozza - maxi
mum három hónap lehet. Ha 
a törvény betűjét értelmezzük, 
az ügy kristálytiszta. A laikus 
Is eldöntheti, hogy a munká,1-
tatónak joga volt a mozdony
vezetőket átmenetiJeg kocsi
rendezőnek vezényelni. Az in
dok: a létszámhiány. Példá
san alkalmazták az említett 
paragrafus egyéb előírásait is. 

A mozdonyvezetők kocsiren
dezőként is annyit keresnek 
mint eredeti munkakörükben'. 
Kézenfekvő tehát a kérdés: 
miért tartják a mozdonyveze
tők önmagukra nézve mégis 
aránytalan sérelemnek a ko
csirendezést? 

Az okok mélyebben gyöke
reznek. Erről az üzem!őnök
ségen győződhettem meg, 
Helyszín: a mozdonyveretők 
tartozkodója. Az időpont, reg
gel hét óra. 

A kopott bútorz.atú helyiség
ben húszan-huszonöten várnak 
rám. Többen éjszaka szolgál
tak, mások most kezdik a 
munkát. Rögtön a lényegre té
rünk, bizta1mi senkilt sem kell. 

- Jelenleg a névsorban a 
H betűnél tartanak - magya
rázz.a P. - Rám csak később 
kerülne a sor, de remélem, 
hogy addig visszavonják ezt 
a rendebkezést. P:n ezt az egé
szet a.ntidemokratiku.s intézke
désnek tartom. Nem azért ta
nultam, hogy kocsirendező le
gy�k! A létszámhiányról mi 
nem tehetünk. Az üzemfőnök
ség súlyos gondjait közösen 
kellene orvosolni. Miért csak 
egy munkáscsoportot sújtanak 
ezzel a kedvezőtlen intézke
d'éssel? Túlórázunk mi {gy is 
eleget. Ha ki!enc mozdonyve
zető saját munkakörében dol
gozhatna, kevesebb lenne a 
túl6Ta, és több szabadnapot 
lehetne kiadni. Nincs olyan 
fórum, amely hatálytalaníta
ná ezt a vasúton példáttan in
tézkedést?! 

- Megkérdezték önöket, 
hogy vállalják-e a .kocsiren
dezést? 

Fe.llmorajlik a terem. Egy
mést kiegészdtve idézilk a tör
ténteket. 

,,Szinte egyik napról a má
s*ra vezették be. A szakszer
vezeti gyűlésen erről szó sem 
volt, egyébként is semmiről 
sem tájékoztattak! A többség 
nem vállalta önként a kocsi
rendezést!" 

„1982. januárjában volt eg11 
szakszeTvezeti gyűlése az uta
zókna;k. Az előtte való hetek
ben - nem hivatalos forrás
ból - értesültünk arról, hogy 
mire készülnek, ezért azon a 

gyűlésen felállt M. G11. kollé
gánk, és megkérdezte,, igaz-e 
a híresztelés? A főbizalmi azt 
válaszolta, hogy amfg ő itt 
lesz, addig a mozdonyveze,tők
nek nem kell kocsit rendez.ni, 
de néhány nap múlva egysze
rűen közöUék a szakszerveze
ti bizalmiakkal, hog11 megha
tározattan ideig (há-rom ha
vonként) viálLahni' kell a kocsi
rendezéstl" 

,,Miért nem hívtak összé kö
zös tanácskozást, amelyen mi 
is kifej,thettük volna vélemé
nyü nket? Sajnos nem szavaz
hattunk sem ellene, sem mel
lette! 1982. februáT 1-én. máT 
menni kellett az első csoport
nak!" 

Bérle11!llült11ég 

A hirtelen beáJJ t csendet E. 
I. töri meg. 

- Drága foglalikoztatás ez a 
MAV-nak. Kvalifikált szakem
berek, mint ,kocsirendezők! 
Kíváncsi lennék, mit szólna 
egy eQtergályos, ha három 
hónapig segédmunkásnak, 
vagy damkötözőnek kellene 
lennie. ll:n már novembertől 
januárig voltam kocsirendező. 
Részt vetJtiln:k a baleseti okta
táson, és egy hétig felügyelet 
alatt dolgoztunk. ALmodni se 
akarok aTTól a három hónap
ról. 

- Ann11ira nehéz volt? 
- Főként azért, mert a ko-

csirendezők sem fogadtak 
örömújjongással. Szemünk.re 
vetették, hogy havi 8-9 ezer 
forintért csináljuk ugyanazt, 
amiért ők csak hatezret kap
nak. Emiatt rossz a munkahe
lyi légkör. Szerintük ennyi 
pénzért !ennének jelentkezők 
végleges beosztásba . .. 

- ll:n is átestem már a tűz
keresztiségen - szól iközbe B. 
L. - Hogyne tartanánk sérel
me�mek a kocsirendezé6t, hi
szen a munkahelyi körülmé
nyek is rosszabbak, mint a 
mozdonyon. A vágányok kö
zötti melegedők nem ember
nek valók. Hetente egyszer 
takarítana·k, a sínek között bo
káig járunk a műtrágyában, 
a sóderban, a szén.ben. A tér
vi'lágítás sem megfelelő. Ezen 
kívül az első hónap rendktvül 
balesetveszélyes. A mozdony
hoz ,szokott vezér másképpen 
érzékeli- a sebességet, ügyetle
nül mozog a kocsik között. Az 
újfelrvételest egy hónapig ta
nítják. P:n a műszak vége fe
lé már négykézláb mászom ki 
a kocsik közül, olyan izomlá
zam van. Egyszer meglökték 
a kocsisort. Annyi időm· ma
ractt, hogy lehasaljak a két 
sínszál közé. A véletlenen 
múlott, hogy �11 csavarkapocs 
nem vágta szét a fejem. 

Ne""'sa1' 
a nso!lldong-,e!lletók 

- Az idegen mozdonyveze
tők is lenéznek bennünket ke
sereg egy másik vezér. - Vic
celődnek velünk, ugratnak. De 
ennél nagyobb baj, hogy híre 
ment a környéken a mi ren
dezői tevékenységünknek, és a 
fiatalokat is elriasztja. Két fi
am is i,tt dolgozott a vasútnál. 
Az egyik már e1ment, dírel
szereló volt. A másik moz
donyvezető akart lenni, de 
már lemondott róla. Milye'TI 
munkahely az, ahol nem dol
gozhat a szakmájában az em
ber? - mondta. Két éve már 
egy gyakornok sem jött hoz
zánk. Hogyan akarunk így 
kedvet csinálni a fiataloknak? 
Nem csoda, ha elfordulnak a 
vasúttól! Mi hivatásunknak 
tartjuk a mozdonyvezetést, 
ezér,t nem sredjük a sátorfán
kat, de ezzel nem lehet vissza
élni. Lenni kell más megol
dásnak! Háromhavonként ki
lenc ember húzza ki a cSává
b6l Fehérvárt? 

- A munkaerőhiányra való 
hivatkozás csak lepedő a szer
veretlenség taJkarására - jegy
zi meg iK. S. - Sehol siJ1cs 
elég koosiirenderző, mégsem ve
tik be a mozdonyveretőket. 
Ha panaszkodunk, néhány kö
zépvezető könnyen kijelenti: 
jó lesz, ha befogjátok a száto
kat, mert rossz vége lesz! Ne 
fejtsetek ki ellenpropagandát. 
Azt is rossznéven vették né
hányan, hogy háTom kollé
gánk a vasu.tass.zakszervezet
ben járt. Megkerültük a szol
gálati utat, mondták. Pedig 
jogu111k van panaszt tenni. 
Egyszer azt is megvizsgálhat
nák m'ár, hogy miért mennek 
el innen az emberek, és miért 
van ketvés kocsirendező ... 

Ezek után ikívtánosi voltam, 
mit szól mindehhez a sz.ak
szervez,eti bizottság? Szeder 
János, a !körzeti Uzem(őnök
ség szb-titkára kérdésemre 
így válaszolt: 

- Ismerjük a mozdony.veze
tők panasz.ait, de mit tegyünk? 
K�szertielyretben vagyunk. 
Niincs !kocsirendező. A moz
donyvezetókhöz mégis köre
lEfu'b áll a koe&irendeüés. In
formádóból ismerjük ezt a té
mát. A:z. elegyrende.zés nem 
állhat le. 

- Hány kocsirendező hiány
zik? 

- Ezt nem tudom pontosan 
megmondani, de nézze, itt van 
éppen a kimutatás. 1981-ben 
35 koc8iTendezőnk volt, most 
32 van. A forgalmi .sza.kszolgá
latunik nagyon gyengén áll. 
Sok rváatókerel.6 és forgaJ.mi 
szolgálattevő d6 hlányz.iik. Allo
má,i ta.r.talékos két évvel ez
előtt 16 volt, most máT csak 
három van. A vonali tartalé-
kosok száma is 15-Től. 3-Ta 
csök.�11/t. 1981-ben 2036 volt 
az öes7Jl�tszám, most 1832. A 
legtöbben a fre.kiventált mun
kalltörökből mentek el. Hiába, 
nem jönnek a fiatalok a vas
úthoz! 

- Nem tudnak kilenc ko
csirendezőt felvenni? 

- Sajnos nem. De menjünk 
át az üzemfőnök elvtárshoz, ő 
jobban ismeri ezt a témát. 

Rácz Alpár üzemfőnök: 
- Tudjtllk, nem jó dolog ez, 

de akkoriban nem volt más 
megoldás számunkra. Kezdet
ben vállalták a mozdonyvez,e
tők, viszonylag tudomásul vet
ték. 

- Nekem azt mondták, meg 
sem kérdezték őket. Szinte 
egyik napról a másikra vezet
ték be. 

- Ez nem igaz! Széles körű 
elökészftés folyt. Vezetői ér
tekezletet is tartottunk, ame
lyen ott voltak a bizalmiak és 
a tömegszervezetek képviselői. 

- A mozdonyvezetők azt 
állitjá•k, hogy ott bejelentejték 
a tényt, a dolgozóknak nem 
volt allkalmuk vélemény,t nyil
vánítani. 

- Az· utazók szakszervezeti 
főbizalllllija is sokat beszélge
tett az emberekkel erről, töb
ben váHaJták. Mi fogJalko
zunk a munkaerőszerzéssel is, 
de sajnos nem sok eredmény
nyel. Még a Nyírségbe is el
mentünk újfelvételest keresni. 
Munkásszállást ígértünk, de 
hiába. Nehéz helyretben va
gyunk. A szombathelyi igaz
gatóságtól most rendeltek ide 
ttz sarust, mert az sincs. Az 
elmúit hónapban már akado
zott az elegyfeldolgozás. A gu
rító méa ezután sem üzemel
het ... 

- Csak a mozdonyveretők 
pótolhatják a kocsirendezői 
hiányt? Nem lát más megol
dást? 

- Nem látom a reál'is lehe
tőségét anna.k, hogy a közeljö
vőben megszüntessük a moz
donyvezetők kocsirendezóként 
való atkalmazását. Egyébként 
nemcsak ők dolgoznak idegen 
munka.körben. A hét végén 
például a kereskedelmi üzem
főnök-helyettels váltókezelő 
vott Ercsiben, a forgalmi el
lenőr pedig Móron. Vagy em
líthetem a Fehérvári állom&
f őnöldöt is, aki térfelvigyázó
kent dolgozott, vagy a forgal
mi üz.emmérnököt. 0 is váltót 
kezelt. Remélem, jövőre már 
sikerül indítani Fehérváron 
á.z egyik szakközépiskolában 
forgalmi-keres,kedelmi osztályt 
is. Mkor talán javul a hely
zet. 

._ Hallottam, hogy több 
mozdonyvezető el.ment már az 
üzemfőnökségtől a kocsirende
zés miatt. 

- Ilye,n okból még egy sem 
ment el. Egyébként négy-öt 
évenként kerül o.5ak egy moz
donyvezetőre a sor, hogy há
rom hónapig kocsirendezést 
végezz,en. Tudjuk, hogy nem 
jó dolog ez, de mást nem te
hetünk. 

A1'i1' elnaenteli 

Lehangoló mondat. Lénye
gében itt be is fejezhetném a 
riportot, de jegyzetfüzetemben 
van még egy !,eljegyzés. Keli
ger Gyula villanyszerelő 17 
évig dolgozott a székesfehér
váiri kör:zeti üzemfőnökség ja
V!Ítóműhelyében csoportvezető
ként. A közelJlllúltban felmon
dott. Vele Vértesacsán talál
koztam. Az indítékok érdekel
tek. 

- Több ok is megerősitette 
bennem az elhatározást, hogy 
búcsút mondjak a vasútnak. A 
műhelyiben máreius l-én á-t
szervezést hajtottak végre. Ko
rábban az én csoportom a 
mozdonyok napi vizsgálatát 
végezte, a revíziósok pedig a 
nagyjavítást. Az átszervezés 
lényege, hogy mi segítsünk be 
a nagyjavításba, ha éppen 
van tíz perc pihenőnk. Ez to
vább növeite a tervszeratlen
séget, a légkör már elvisel
hetetlen volt. A dolgozókkal 
való bánásmód sem a le41ideá
lisabb. Már egy segédmunkás 
sincs a mahelyben, de Lassan 
szerelő sem Lesz ... 

- Miért? 
-: Az utóbbi két hónapban 

az egyik f ordás csoportból he
ten adták be a felmondásukat, 
ketten pedig bevonultak ka
tonána,k. Három villanyszere
lő is menni készül. A legjob
ban az fáj, hogy meg sem 
kéTdezték tőlünk, miért akar
tok elmenni? Az szb sem ku-

tatja az okokat. A dolgozók
kal bánni is tudni kell, mert 
a munkahelyhez való kötödés 
nemcsak pénzkérdés. 

- Nem sajnálja a vasútnál 
töltött tizenhét esztendőt? 

- Szerettem a mozdonyo
kat, a munkát, d� a helyi kö
rülmények távozásra kénysze
rítettek. A Videotonhoz me
gyek karbantartónak. Egy mű
szakban dolgozom majd, tisz
ta munkahelyen. A vontatási 
főnökség huzatos, fűtetlen mű
helye, feszült légköre már 
csak emlék. Ma szolgáltam 
utoljára . .. 

�s ebben a félévben szol
gált utoljára: KaTdos Ferenc, 
Kenesei Árpád, Kovács Gábor 
és Kiss Csaba mozdonyveze
tő is. Rájuk már nem szá

míthatnak a kocsirendezői 
munkakörben. A vezérek név
sora a H-betű után ezáltal is 
rövidebb lett ... 

Kaszala Sándor 

, .. 
U,I 0Fl6T? 

Az értékelő bizottság az 
1983 első félévére beér'kerett 
jelentések alapján az alábbi 
helyezési sorrendet állapítot
ta meg: 

1. a szombathelyi, 2. a bu
dapesti, 3. a miskolci, 4. a 
szegedi, 5, a debreceni és 6. 
a pécsi vasútigazgatóság. Az 
első három helyerett igazga
tóság területén 30, illetve 25 
és 20 ezer forintot osztanak 
szét az odaítélt jutalomból az 
újítási mozgalom legjobbjai
nak. 

N utá TP 
Egy ideje nem !kevés gyermeteg ötlet születik dtt

ott, és mindig akadnak, akik zseniáilisan fel ds kalI"Olják 
ezelkinek a furcsa agylSl'Lüleményieikmiek a kJ.Vlitelezését. 
OlvashattUlk például a Népsz,abadságban annalk az u1Jas
na:k a panaszát, alkit �Yeti menetjegye ellenére 200 
forilntos bírsággal sújtottak (volna), mert felszállt a vo
natra. úgytm0nd annak KN jelzésű kocsijába. Ez a KN, 
azaz ,;kallauz nél!k.űli" lroasi is új utasbossmntó találmá
nya valalkinek. Am, van ennél jobb is: 

„Nagyon kirfoó eset miatt írQk önöknek" - olvassulk 
Nagy JóZ<iled:, Sopron, IJbdlya utca 11. szánn1 alatti lalkos 
srerkesztőségü'111k.nek lkül.dött levelében. ,,A fiam szep
tember 18-án indult vissza itthonról a csornai kollégium
ba, s a gyorsvonatban kiesett zsebéből a l,evéltáTcája, 
benne a iszemélyi igazolvánnJ,Ul, más iratokkal és cse
kély 70 forint összega (3 húszas, meg 1 tízes) papírpénz
zel. A kalauz, a.ki megtalá.ita, becsületes emberként le
adta a talált tárgyat GyÖTben." 

A folytatás kezdetben még egészen norn:nális, temié
sretes a levélíró s7.erint: ,,Két nap múlva értesítést kap
tunk GyÖT kÖTZeti üzemfőnökségéröl, hogy a tárcát qár
melyik páTos napon meghatározott időben átvehetjük. 
Kivéve a személyi igazolványt, amit elküldenek a sop
roni rendőTségnek." 

No, jól van. A fiú anyja ki.vett egy nap szabadságot, 
és elutazo1it SopronJbólL Győribe. Meg is .ka'.Pba a táreát -
pénz nélkül! S au.al a ma:gyarázaitita.l, hogy 24 óra eltel
tével ia MAV-pénztárnalk kötelessége bevétele7.lli az így 
talált forinroka.t. ,,Ne is ,-eklamáljanak, mert nz a pénz 
már a vasúté, tehát semmiképpen nem kaphatják vissza. 
Erre rendelet van!" - oktartta ki a vasúti tis2ltviselő az 
ügyfellet, N� csodla, hogy a le�l végén, nem kis iró
ndával, ez a tainu'lság áfll: ,,Követni fogom a MAV pél
dáját, miután a KN után a TP-t, vagyis a Talált Pénz 
rendszert is bevezette. Ha tehát találok valahol tizezeT 
forintot, akkor azt majd én is „bevételezem" magamnak. 
Ráadásul nem 24, hanem 12 órán belül, mert az mégis
csak rövidebb idő." 

Szeriintü.nk. persz.e egyéb tanulsága is van ennek az 
ügy!I1ek ... 

Nem állt meg ••• 

Szeptember '1-6n, 18 6ra 38 perckor, Alm6sfilzit6 és Nesz
mély állomások klzöü az AS. 4'. számú, fénysorompóval ellá
tott útátjárón egy sódert száUU6 tehergépkocsi lsszeiltklSzlü a 
32 913, számú vonattaL Koronaianú egy bicskei gépkocsivezető, 
aki a baleset eleit& a sorompó túloldalán szabad Jelzésre vára
kozott Tátra teherau'6Jában. Elmondta, hogy a s6den száW'6 
autó tatabányai soféirJe a fényjelzést figyelmen ldvill hagyva 
baJtoü a sínekre. &etével fiseteü malasztásUn. 
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(KiSB AiUla rrafikáJa) 

Ülést tartott az elnökség 
Napirenden a MÁV, az Utasellátó és a GySEV 

munkavédelmi helyzete 
Október 20-án ülést tartott 

szakszervezetünk elnöksége. A 
testület foglalkozott többek 
között a MA V hosszú távú 
fejlesztési koncepciójával, az 
1984. évi vállalati tervezőmun
ka irányelveivel, a központi 
vezetőség társadalombiztosítá
si bizottságának hatáskörébe 
utalt nyugellátások kivételes 
alapon való felemelésével, to-

• Vábbá megvitatta szakszerve
zetünk könyvtárhálózatának 
helyzetét és az 1984. évi SZOT
és vállalati üdülőjegyek fel
osztását. Az ulésen megtár
gyalták még: milyen eredmé
nyekkel jártak az év eddigi ré
szében az üzemi balesetek 
megelőzésére tett korábbi in
tézkedések" és hogy milyen az 
idei üzemi baleseti helyzet. 

Ez utóbbi téma előterjesz
tői leszögezik: 

továbbr;.. is Kifogásolható 
a munka- és technológiai 

fegyelem. 

A középvezetők és munkairá
nyítók elnézik a szabálytalan
ságokat. s a munKaerőhiányra 
való hivatkozással nem ítélik 
el szjgorúan a íiegyelmezet@n 
magatartást 

A balesetvizsgálatok sok
szor nem tárják fel körültekin
tően a balesetek oksági lánco
latát. A balesetek bekövetke
zését általában a sérült maga
tartására, viselkedésére veze
tik vissza. Tárgyilagos vizsgá
lat helyett feltételezésekbe bo
csátkoznak, ezért a megelőzés 
is nehezebb. Kevés azoknak az 
intézkedéseknek a száma, ame
lyek a biztonságos munkálta
tás műszaki, szervezési, tárgyi 
feltételeinek javítását írnák 
elő. 

Az első félévben szakszerve
zetünk munkavédelmi felügye
lősége 478 munkavédelmi hiá
nyosság, mulasztás felszámolá
sára kötelezte a gazdálkodó 
szervek vezetőit. Több mint 30 
ezer forint szabálysértési bír
ságot szabtak ki. 

A MA V, az Utasellátó és a 
GySEV-vállallatdk!ná.1 

még mindig sok a baleset, 
annak ellenére, hogy a bá
zishoz viszonyítva időn
ként csökkenés mutatko-

zik. 

Sajnos ma még nem jellemző 
az a szemlélet, hogy a munka
védelem szerepét termelési té
nyezőnek tekintsék a munka
helyi vezetők. A munkavéde
lemmel való foglalkozás nép
szerűtlen feladat a beosztot
tak körében is. 

Az eddiginél következete
sebb felvilágosító, nevelő 
munkára van szWué« a 

· dolrozók körében, 

hogy a balesetek és a foglal
kozási ártalmak lényegesen 
csökkenjenek. 

A statisztikai adatok azt 
bizonyítják, hogy mindhárom 
vállalatnál csökkent a balese
tek száma. A legkedvezőbb a 
helyzet az Utasellátónál és a 
GySEV-nél, ahol haláilos és 
csonkulásos baleset nem for
dult elő. A MAV-nál minden 
ezer üzemi baleset közül 1982-
ben 13 végződött halállal. Az 
idén ez a szám hatra csökkent. 
A kedvezőbb tendencia ellené
re az idei baleseti helyzetnek 
árnyoldalai is vannak. To
vábbra is sok a személyi köz
lekedés közben előforduló bal
eset, amelyek a munkahelyi 
közlekedő utak állapotára ve
zethetők vissza. 

Sajnos növekedett az alko
holos befolyásoltság alatt kelet
kezett balesetek száma is. Kü
lönösen a já.mlűjav.ítás, síkto
la.tás, átrakás, a viasip,81[1i és 
fa.ipar5. gépekkel végzett mU111-
llta {közben fordullt ellő a leg
több baleset. 

A balesetmentes munka ér-
dekében a jövőben 

következetesebben kell be
tartani és betartatni a 
munkavédelmi előiráaokat. 

Meg kell követelni a védőfel
szerelések előírás szerinti hasz
nálatát. Az eddiginél jobban 
kell hasznosítani az agitáció 
és a propaganda nyújtotta le
hetőségeket is. 

A munkahelyeken a veszély
helyzetek felszámolása az ed
digieknél következetesebb, 
céltudatosabb megelőzést kö
vetel a gazdálkodó szervek ve
zetőitől és a szakszervezeti 
mozgalom aktivistáitól egy
aránt. 

lfjúmunkásnapok 
Hagyományt teremtettek a 

záhonyi átrakókörzetben a 
vasutas ifjúmunkásnapok meg
rendezésével. Egy hónapon ke
resztül tart az az eseményso
rozat, amely lehetővé teszi, 
hogy a különböző helyeken 
dolgozó fiatalok jobbain meg
ismerjek egymást, a .körzet 
munkáját. 

A nyitó rendezvén11 az a 
hobbikiállítás volt, amel11en az 
egyes KISZ-vezetőségek tag-

;ainak legjobb munkáit mu
tatták be. Művészet és ifjúság 
jelszóval kirakodóvásárt ren
deztek az állomás mögötti té
ren. Nem maradnak el a sport
rendezvények sem. 

Az ifjúmunkásnapok egyik 
közismert rendezvénye a Ki 
kinek meste1'e? szakmai vetél
kedő. összesen 17 szakmáb.an 
mérik össze tudásukat a fia
talok - a járműszerelőktől a 
forgalmi szolgálattevőkig. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜWETEK! 
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A 40. ÉVFOBBIJLÓ JEGYÉBEN 

Megkezdődött a jubileumi munkaverseny 
A• első tudósitásoll is tüllrösill a vasutasoll tenni allarását 

Hazánk felszabadulásának 40, évfordulója tiszteletére a 
SZOT elnöksége által ikiadott felhívás nyomán már sok vas
utas szocialista brigád is csatlakozott a felszabadulási mun
kaversenyhez. Kezdeményezéseiket a MÁV Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezete is !figyelemmel kíséri, támogat
ja. Több körzeti üzemfőnökségen a közelmúltban értekezlete
ken jelentették be csatlakozásukat a munkaversenyhez a bri
gádvezetők, s egyben megfogalmazták felajánlásaik lényegét 
is, Az alábbiakban ezekről az eseményekről a szerkesztősé
günknek küldött tudósításokat közöljük. 

A l,oesitartó'§hodás esöhhentéséért 

A celldömölki körzeti üzem
főnökség szocialista brigádjai
nak vezetői szeptember 28-án 
tartották tanácskozásukat. 
Varga Józsefné gazdasági 
üzemfőnök-helyettes ismertet
te a szolgálati helyek legfon
tosabb tennivalóit, az őszi for
galmi célkitűzéseket. Ezután 
Zámbó Zoltán, a MA V Kiváló 
brigádja címmel kitüntetett 
Berzsenyi Dániel szocialista 
brigád vezetője bejelentette a 
kollektíva csatlakozását az 
országosan kibontakozó felsza
badulási munka versenyhez. 
Vállalták többek között, hogy 
a rendezőben dolgozó brigád 
egy százalékkal javítja a te
hervonatok menetrend 'szerinti 
közlekedését, csökkenti az ide
gen kocsik tartózkodási idejét, 

és átlagosan öt tonnával növe
lik egy-egy tehervonat terhe
lését. 

Az üzemfőnökség valameny
nyi brigádja vállalta a mun
kaversenyben való részvételt. 
A közösségek vezetői elhatá
rozták, hogy a tanácskozás 
után társaikkal megbeszélik 
a legfontosabb teendőket, és 
azok ismeretében írásban rög
zítik vállalásaikat. 

Taharéh08 

ga•dálAodással 

A kiskunhalasi körzeti 
üzemfőnökség tizenkét tagú 
Komarov szocialista brigádjá
nak tagjai a kiskunhalasi von
tatási üzemegységnél villamos, 

SZEZONKEZDET SÁR VÁRON 

KEVE EBB EP E IETT, 
DE r·· T SZÁLLÍTA A 
Az év elején szeptember 5-

re tervezték a kampány kez
detét a Sárvári Cukorgyárban. 
Később ezt a határidőt szep
tember 15-re módosították. 

- Mikor érkezett az első 
vonat a sárvári vasútállomás
ra? - kérdezem Palkovits 
István állomásfőnöktől. 

- Szeptember 29. óta termel 
a gyár, és a tavalyinál két 
héttel korábban, január 5-én 
áll le. 

- Mi volt a késedelem oka? 
- Országosan csökkent a 

cukorrépa vetésterülete, és az 
aszálykár is érzékenyen érin
tette a mezőgazdasági üzeme
ket. Az elmúlt évinél valami
vel kevesebb répát, mintegy 
200 ezer tonnát fuvarozunk a 
gyárba. Ez az összes f eldolgo
zásra kerülő nyersanyag 80 

Együtt 
a 

köws úton 

Az 2szaki Jármújavitó Tö
rekvés Művelődési Központja 
adott helyet a közelmúltban a 
Magyar-Szovjet Baráti 1.'ár
saság által meghirdetett 
„Effütt a közös úton" című 
szellemi vetélkedő területi 
döntőjének. A döntőn 11 üzem, 
vállalat csapata vett részt, 
amelyek közül az Eszaki Jár
műjavitó Béke szocialista 
brigádja lett a győztes és be
jutott a fővárosi döntőbe. 

Képünkön: a győztes brigád 
tarjai verseny közben. 

százaléka. Ilyen sok répát még 
nem szállitottunk a gyárba. 

A répát a szombathelyi 
igazgatóság területéről, 13 
helyről fordavonatokkal szál
lítják. Tekintélyes mennyiségű 
alapanyag érkezik a cukor
gyárba a pécsi vasútigazgató
ság területéről is. 

Az átépítés miatt az állo
más vágánypárjainak a száma 
10-ről 8-ra csökkent. A négy 
fordaszerelvényt úgy kell irá
nyítani, hogy mindig legyen 
elegendő répa a gyárban. Ez a 
népgazdaság és az üzem ér
deke. Az is fontos, hogy a te
herkocsik minél kevesebbet 
ácsorogjanak rakottan és üre
sen. Az elmúlt évekhez hason
lóan 15 nyugdíjas vasutas is 
segíti a munkát. 

Sz. Jakab István 

dízel- és gőzmozdonyakat sze
relnek. Tevékenységüket a 
MA V Kiváló Brigádja kitün
tetéssel ismerték el. Az üzem
főnökség közelmúltban tartott 
brigádvezetői értekezletén a 
Komarov brigád vezetője fel
hívást intézett a brigádveze
tőkhöz, hogy csatlakozzanak a 
kibontakozó felszabadulási 
munkaversenyhez, és segítsék 
a VI. ötéves terv célkitűzései
nek megvalósítását. A Koma
rov brigád vezetője ismertette 
a kollektíva felajánlásait. 

Vállalták többek között, 
hogy lényegesen növelik a 
vontatójárművek üzemkészsé
gét, csökkentik az anyagfel
használást, és részt vállalnak 
a szakmai továbbképzésben. A 
helyi Fazekas Gábor utcai ál
talános iskola tornatermének 
építésében is aktívan részt 
vesznek. 

A curtici és lökösházi mű
szaki kocsiszolgálat kollektí
vája a szeptember 14-én tar
tott termelési tanácskozáson 
foglalkozott a SZOT elnöksé
gének állásfoglalásával a fel
szabadulási munkaversenyről. 
Bejelentették csatlakozásukat, 
egyben megfogalmazták azo
kat a legfontosabb tennivaló
kat is, amelyeket a verseny 
keretében végeznek. 

Együtt 

a• ú.jitólihal 

A dunakeszi járműjavító 101 
szocialista brigádjának 1240 
tagja elhatározta, hogy a fel
szabadulási munkaverseny ke
retében versenyt kezdeményez 
a járműjavító üzemek között. 
A dunakesziek vállalták, hogy 
az év hátralevő időszakában, 
valamint az 1984-es és 85-ös 
években fő törekvésük a mi
nőség javítása lesz. Még ész
szerűb ben gazdálkodnak az 
anyaggal és energiával. Haté
konyabb munkával évente két 
százalékos termelésnövekedést 
irányoztak elő. Az üzem köz
gazdászai, mérnökei és az újí-

tók fontos feladatuknak tekin
tik az importanyagok hazai 
anyaggal való helyettesítését. 

A brigádok a tavalyi ötven
ezer óra társadalmi munka he
lyett nyolcvanezret vállaltak. 
Az üzem vezetői a versenyt fo
lyamatosan értékelik, és gon
doskodnak az élenjáró brigá
dok anyagi, erkölcsi elismeré
séről. 

Megú.juló 

lendülettel 

A miskolci járműjavító dol
gozói a munkaverseny eddigi 
lendületének ,megtartását te
kintik fő céljuknak a most 
kezdődő és 1985-ben záruló 
időszakban. Az idei eredmé
nyekre ugyanis büszkék le
hetnek. 

Év elejétől a célkitűzéshez 
képest 1700 kocsinappal keve
sebbet tartózkodtak az üzem
ben javítás céljából a jármű
vek. A legutóbbi, haVi futója
vítási tervet is maradéktala
nul teljesí,tették. Nagy raksú
lyú, több tengelyű kocsikból 
tizenöttel többet adtak át a 
forgalomnak. A 4,6 százalékos 
létszámhiány ellenére a teljes 
termelési tervtől csak 1,5 szá
zalékkal maradtak el, de cé
lul tűzték ki, hogy az év hát
ralevő részében teljesítmé
nyük megközelíti a 100 száza
lékot. A brigádok vállalása, il
letve pótfelajánlása a jubileu
mi verseny első szakaszában 
többek között arra iirányul: az 
őszi forgalom sikeres lebonyo
nyolításához minél több kija
vított kocsit ad;anak ki a mű
helyből. 

Nem kevés vállalás a több 
mint félszáz harmadéves ipari 
tanuló elméleti és gyakorlati 
képzésének, üzemi beilleszke
désének segítését célozza, mi
által egy év múlva stabilabbá 
válhat az üzem szakmai lét
számellátottsága. 

A dolgozók versenyzési ked
vére az is jellemző, hogy eb
ben az évben már 6000 óra 
társadalmi munkát végeztek. 

Száz óra a gyerekekért 
,A soproni MA V vonta,tási megnyitott, 203-90172-5253 

főnökség dízelmo2ldony-veze- számú számlára, a veszélyez
tőinek Gagarin szocialista tetett gyermekek javára fize
bngádja felajánlotta, hogy tik be. A bngád tagjai sze
száz óra társadalmi munkát retnék, ha példájukat minél 
végeznek, amelynek értékét a !Jöbb szocialista brigád és 
Magyar Nemzeti Banknál KISZ-alapszervezet követne. 



2 MAGYAR VASUTAS 1983. OKTOBER 31. 

Tilb évre szóló feladatgyűjtemény 
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lS lehet értekezni 

HUSZONKILENC PONT 
Párttagok és pártonkívüliek véleménye közérdekű kérdésekről 

Testületi ülés fehérasztalnál + Szembesítés 

hangfelvétellel + Idegen-e a munkahelyi vezető? 

Győr-SOpron megyei ta
pasztalatok alapján a szom
bathelyi városi pártbizottság 
a vasútüzemet jelölte ki egy 
kiterjedt párbeszéd lefolyta
tására. Ennek kapcsán a 
vasútüzemi pártbizottság 11 
alapszervezetének 330 kom
munistája beszélgetett el 
mintegy 2500 pártonkívülivel 
A beszélgetésekről nem ké
szült írásos feljegyzés, a vé
leményadók kilétét sem fed
ték fel. A beszélgetések cél
ja, az volt, hogy megtudják, 
mi a véleményük a vasuta
soknak a legfontosabb közér
dekű kérdésekről. 

beszéd, a véleménycserék 
összefoglalóját. Megállapítot
ta, hogy a háború és béke 
kérdésében minden vasutas 
dolgozó kifejtette őszinte bé
keóhaját. Egyöntetuen elíté
lik az imperialista fegyver
kezést, a hadi kiadások nö
velését. Bíznak a fegyverkor
látozási tárgyalások végső si
tkerében. 

1979-től érzik a gazdasági 
élet fejlődésének a megtorpa
nását. Az a véleményük, 
hogy a felsőbb szintű helyes 
döntéseket sok helyen csak 
részben hajtják végre. 

A legtöbb bírálat a vasút 
gazdasági vezetőit érte. A 

Sok kritika érte a szak
szervezet bizalmihálózatát 
is. A tisztllégviselők nem 
mernek a gazdasági vezető
vel szemben dolgozótársaik 
igazáért kiállni. Többen vet
ték védelmükbe a régi mű
helybizottságok rendszerét. 

A pártbizottság 29 pontban 
összesítette az észrevételeket, 
javaslatokat. Több kérdésre 
írásban válaszolnak majd. 

A beszélgetések során szer
zett információk több évre 
meghatározták a pártbizott
ság és a vasút helyi vezetői
nek a feladatát. 

J. I. 

Fehérasztalnál sok mindent 
könnyebb elintézni - tartja a 
szóbeszéd, s az ebben rejlő 
igazságot sajátos módon pró
bálta ki a debreceni építési 
főnökség szakszervezeti bizott
sága, amikor legutóbbi ülésén 
fehérasztalhoz ültette a 
résztvevőket, köztük meghí
vottként a debreceni üzemfő
nökség és a TBFF vez-=tőit, 
meg az építésvezetőségek kép
viselőit, KISZ-titkárait. 

Nem is kellett ez alkalom
mal erőltetni a hozzászóláso
kat. Volt kérdés, kérés, javas
lat bőven. Hadd hallja a kö
zépszintű testület titkára, 
Töllyné Pogács Róza is. Aztán A közel féléves munka ér

tékelésére szeptember 27-én 
egy nyilvános pártnap kere
t.ében került sor. Ezen a párt
tagok, pártonkívülielk, a kü
lönböző szintű vezetők köré
ben megjelent Horváth La
jos, az MS2'JMP szombathelyi 
városi bizottságának első tit
kára is. 

kedvezőtlenebb munkakörül- :---------------------------

Solymosi Tibor, a szombat
helyi vasútüzemi pártbizott
ság titkára ismertette a pár-

mények is hozzájárultak a 
krónikussá váló létszám
hiányhoz. Az átlagbérek nem 
tükrözik a vasutasok társa
dalmi munkamegosztásában 
elfoglalt helyét. Kifogásolha
tó a szombathelyi rendező és 
a BFF szociális ellátása. A 
vonalon dolgozók nem jutnaJk 
meleg ételhez. Nem kielégítő 
a munka szervezése. 

Köszönet a Bebrits brigádnak 
Hatvanesztendős, magányos, szfobeteg özvegyasszony 

vagyok. A közelmúltban a !Békéscsabán levő, Hajnal 
út 10. szám alatti lakásom melléképületét tanácsi ren
deletre sürgősen le kellett bontanom, mert omlado
zott és ,veszélyeztette a szomszédos óvodába járó gyer
mekeket. Szorult helyzetemben a körzeti üzemfőnök
ség vontatási egységének Bebrits Lajos szocialista bri
gádja sietett .segítségemre. Megérdemlik, hogy leírjam 
a nevüket: Fekete 1József, Bittmann Emil, Dajka Jó
zsef, ,Fekete ,Attila, Gyányi István, Máyer Sándor, Sza
lai László, Szentesi Sándor és Zerényi János. Vala
mennyien mozdonyvezetők. 

Ot iaLkalommal döttek iel hozzám, és lebootották az 
épületet, ezenkfvül dróbkeritést is �úztak az óvoda fe
lől. Munkájuk értéke, mint azt a városi tanács műszaki 
osztályán megtudtam, 25 ezer forint volt. önzetlen se
gítségüket ezúton is szeretném megköszönni! 

özv. Valent JánOIS.llé 

6gy példamutató kollektíva 

ráltozatos vállalása 
A miskolci körzeti üzemfő

nökség vontatási üzemegysé
génél dolgozik a számadók 
aranykoszorús Kandó Kálmán 
szocialista brigádja. tA vezető
je Zólyomi Ernőné. tA brigád 
1973-ban alakuillt. tA tizenhá
rom tagú kollektíva mindig 
kifogástalanul végezte munká
ját. Az üz.emfőnökségen sokan 
ismerik őket, mert elismerésre 
méltó közéleti tevékenységet 
is folytatnak. 

Van közöttük pártvezetőségi 
tag, propagandista, szakszer
vezeti bizalmi és vöröskeresz
tes aktivista. A brigád gyak-

ran vállal egyéb társadalmi 
munkát is. A vontatási üzem
egység területén mindig részt 
vesznek a park gondozásában, 
a véradások alkail.mával pedig 
fehér köpenybe öltözve segí
tik az egészségügyi dolgozók 
munkáját. Patronálják a mis
kolci gyermekvárost is. ,Az 
idén - a vasutasnap tisztele
tére - olvasópályázatot hir
dettek az üzemfőnökség bri
gádjai részére. ,A háromfordu
lós verseny győzteseit tárgy
jutalomban részesítették. 

Sepsi Gyula 

KIÁLLÍTÁS 

A brigádmozgalom 

negyed évszázada 
... 
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A szombathelyi járműjavító üzem szocialista brigádklub
jában „A szocialista brigádmozgalom negyedszázada" címmel 
kiállítást rendeztek. Az üzem brigádmozgalmának kezdetétől 
napjainkig kísérheti figyelemmel a látogató a fényképes tab
lókon és vitrinekben a mozgalom fejlődését. Láthatók az okle
velek, plakettek és egyéb elismerések is. 

Képünkön a kiállítás egy részlete. 

Felkészültek a propagandisták 
Fehérváron 1600 hallgatóval indul az oktatási év 

Székesfehérváron, a vasuta
sok Vörösmarty Művelődési 
Házában október 10-én tartot
ták a szakszervezeti politikai 
oktatások propagandistáinak 
a felkészítő értekezletet, aJllle
lyen az üzemfőnökség, a jár
műjavító, a pályafenntartási 
főnökség, a szertárfőnökség és 
a géptelep 49 propagandistája 
vett részt. 

A felkészítőt Tóth Béla, az 

üzemfónökség helyettes veze
tője tartotta. Előadásában fog
lalkozott a magyar ipar hely
zetével, ideológiai életünk ak
tuális !kérdéseivel, továbbá a 
külpolitikai helyzettel. Utána 
válaszolt a hallgatók kérdései
re. 

A szakszervezeti politikai 
oktatás október második felé
ben kezdődik, amelyeken ösz
szesen 1600-an vesznek részt. 

A 
Közlekedési és Szállí
tási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetsé-

ge, a Szakszervezeti Világszö
vetség szaik:mai szervezete no
vember l-től 3-.ig tartja az 
NDK fővárosában, Berlinben 
a 35. adminisztratív bizottsági 
ülését. Fő napirendi pontként 
tárgyalja a bizottság a ,,mun
kanélküliség, a foglalkoztatás 
biztonsága és munkaerő-fölös
legek a közlekedésben" témá
kat. 

Foglalkoztatási válság? 
nak. állást. A sm.�telk 
vilá.gsrerte harcosan szál•lnak 
szembe a fek!telen fegyverke
zési hajszával. SzeanÜlk: előtt 
zajlanak a békeszerető embe
rek százezreinek tömegtiltaiko-

A tőkés rendszer válsága 
következtében a munkanélk;ü
liség és a foglalkoztatottság 
bizonytalansága példa nél.killi 
méreteket öltött - és hatással 
van a dolgozók minden réte
gére - a kapitalista világiban. 
A fogLalkoztatási válság egyik 
legddbban sújtott ágazata a 
közlekedés. Sok kapitalista 
országban a közlekedési dol
gozókat megfosztják legalap
vetőbb szakszervezeti jogaik
tól és a tiltakozás minden for
májától, annak alapján

.., 
ho� 

a közlekedés „alapveto szol
gci'ltatás". Ugyanakkor a szi
gorú takarékossági intézkedé
sek következtében a közleke
dési dolgozókat sdha nem lá
tott méretű munkanélküliség, 
a potenciális munkalehetőSé
gek állandó csökkenése s,újtja. 
Több ezer kilométeres vasút
von.a1akat számolnak fel, ki
kötők százait zárják be, és 
még számos olyan munkaterü
letet szanálnak, amelyeket 
gazdaságtalannak minősíte
nek. Dolgozók százezreit foszt
ják meg ezzel a munkalehető-

Szakszerve1eti tanácsko1ás Benmben 
ségtől, a dolgozók méo alkal
mazásban álló csoportjának 
pedig szembe kell néznie a 
munkaterhek állandó növeke
désével., és azzal a veszéllyel, 
hogy bármelyik pinanatban 
felmondhatnak nekik. 

Talán a s.zállítóipar,ban a 
legr;p.ssz;abb a helyzet. A ki
kötők és dokkok árukezelésé
nek nagyarányú gépesítése 
miatt sok országban a dolgo
zók majdnem 60-70 százaléka 
fölö.sleges lett. A modernizá
lás és a tedhnológiai innová
ciók bevezetésével ezersz&n
ra nyi:lvánítják fölöslegesnek 
a vasutasokat is. Növelik a 
munkaidejüket, és túlórát is 
vetnek ki rájuk, például 
Nagy-Britanniában, JapánJbain, 
az Egyesült Allarrnokban, az 
NSZK--ban, Ausztráliában, 
Új-Zélandban stb. 

A kapitalista országokiban a 
monopóliumok és kormányaik 
a válságot és a munkanélkü
Uséget eszköz.ként haszná'ljá.k 
fel a munkások és a szakszer
vezeteik elleni támadásokra. 
Gyengü'l a szakszervezetek 
tárgyaló ereje, a dolgozók ar
ra kényszerülnek, hogy elfo
gadják a hárányosabb feltéte
leket, emiatt csökken a szak
szervezetek taglétszáma. 

A közlekedési dolgozók, a 
többi iparág dolgozóival 
együtt szerte a kapitalista vi-

zásai a terverett rakétatelepí
tési programmal szemben. A 
szaksrervezetek sok országban 
alternatív programot dolgoz
tak ki a hadászati eszközök és 
ilZemek békés célokra való át
alakítására. A háború és béke 
kérdése közvetlenül érinti a 
dolgozók tömegeit, alapvetően 
befolyásolja vá•gy;aiilk, követelé
seilk, társadalttni szü'kségleteilk 
kielégítésének lehetőségét. 
Nem kétséges, hogy a béke és 
az atomJkatasztrófa közül a 

lá11,1ban, elutasítják a felelős
ség vállalását a foglalkoztatá
si válságért. Nő a dolgozók 
igénye az akcióegységre, a 
harcos szembeszállásra. Erröl 
tanúskodnak azok az ipari 
akciók, amelyekért a közleke
dési dolgozók Angliában, Ja
pán,ban, Görögországban, 
O1aszországiban., Indiában, az 
USA-ban, Argentínában, 
Ecuadorban és számos más 
országban folytattak a mun
kaihelyek biztosításáért és 
növekvő ter'hek ellen. 

a dplgozók, a világ né!pei a béke 
mellett szállnak síkra. 

Az adminisztratív bizottság 
tagjai és a meghívottak ezek
nek a küzdelmek.nek a ta
pasztalatait vizsgálják meg, és 
azt, hogyan zehet a nemzetkö
zi szolidaritás és akcióegység 
fegyverét is segítségül híva 
szembeszállni a válság követ
kezményeivel. A kérdés vizs
gálata közben a. tanácskozás 
részl1vevői foglalkoznak majd 
a vá:l.sá,g egyik fontos tényező
jével, a fegyvenkezési hajsza 
fokozódásával és ennek �ze
fü�gései vel, a foglalkoztatási 
válsággal. 

A mértéktelen fegyverkezési 
hajsza hátráltatja a gazdasági 
és társadatmi felemelkedést. 
Az ENSZ felmlérése Szerult az 
1980-tól 2000-ig terjedő idő
szak!ban a fegyverkezésre ki
adott ��k mintegy 100 
millió embernek biztosítaná-

A fentiek csak kiragadott 
aspelktusai annaik a remdkíYill 
ÖS6retett kén;lésa;oportnalk, 
amelyet a 29 ot'S7.ágból érkező 
51 szaksze�zeti vezető meg
vitat majd a berlini tanácsko
záson. Több olyan témával is 
foglalilcozna.k, mint például az 
új technológia hatása a foglal
koztatási vállság megoldására. 

Külön tárgyalják a tanáds
kozás résztvevői a köz'lekedé
si dolgozók szakszervezeti jo

gainak kérdései,t, és megv,jtat
jálk a nemzet'közi szövetség 
egyéves tevéken�géről ké
szült beszámoló jelentést, va
lamint a szövet;s,é,g 1982. évd 
g.auiálkodását, és elfogadják 
az 1984. évi nemzetközi mun
katervet. 

Csenki GJ'Ula 

mialdainnyi.a.n k.íválncsian vár
ták Papp Sándornak, az üzem
főnökség vezetőjének a vála
szát. 

Kiderült, hogy a mozdonyok 
bizony már nem újak, gondot 
okoznak az üzemeltetési és 
karbantartási feladatok, vagy
is hasonlít a helyzet az építé
si főnökség gépparkjára jel
lemző állapotokra. Szóba ke
rült, hogy a mozdonyvezetők 
sem egyformák, akárcsak a 
gépkocsivezetők - sem szak
tudás, sem segíteniakarás, 
hozzáállás szempontjából , 
és bizony az építési főnökség 
is tehet egyet s mást, ami 
könnyítheti az üzemfőnökség 
dolgát. 

Elekes Lajos a TBFF olda
láról szintén így ecsetelte a 
helyzetet. Nem dobta vissza ő 
se a labdát, csak megmutatta, 
érzékeltette a saját gondjai
kat, s az ő nézőpontjukból 
csakugyan másképp festett az 
egész. 

A végkövetkeztetés szerint 
ki-ki tudomásul vette, hogy 
továbbra is - még hosszú 
ideig - azzal kell dolgozni, 
ami van, és hogy a „mi" nem 
az építési vagy az üzemfőnök
ség, illetve a TBFF, hanem a 
vasút, a MA V. A fehérasztal 
ötletével így hozta közelebb 
egymáshoz az embereket az 
építési főnökség szakszerveze
ti bizottsága. Ezek után felté
telezhető, hogy a baráti esz
mecsere a gyakorlatban is be
váltja majd a hozzáfűzött re
ményeket. 

Rendhagyó módon tanácsko
zott szeptember 22-én a debre
ceni KISZ-bizottság is, amikor 
a hatáskörébe tartozó két 
nagy szervezeti egység - a 
debreceni építési főnökség és 
a vasútigazgatóság - KISZ
titkárait számoltatta be a ve
zetőségek idén végzett mun
kájáról. A „rendhagyó mód" 
ez esetben részint az volt, 
hogy az ülés színhelyéül a 
100-as őrházat jelölték ki. 
Részt vett Harangi Albert, a 
vasúti pártbizottság titkára, 
Széles Károly építési igazga
tó, illetve a debreceni vasút
igazgatóság képviseletében 
Balogh Sándor osztályvezető
helyettes, valamint mindkét 
egység pártvezetőségének és 
szakszervezeti bizottságának 
titkára és ifjúsági felelőse. 
Másrészt az is eltért az ülése
ken megszokott rendtől, hogy 
a beszámolók és szóbeli kiegé
szítések után - amelyek az 
eredményeken kívül a hibákat 
is reálisan feltárták - mag
n6felvételr6l és név nélkül le
játszották az előadó Csongrá
di Mária 10-15 pályakezdő fia-

tallal készített riportját. A 
nyilatkozók a „legrázósabb" 
kérdésekre válaszoltak. Mint 
például: Segít-e a munkahelyi 
beilleszkedésben a KISZ? Mit 

tapasztal a pályakezdő fiatal 
az adott munkahelyen? Milyen 
a bérezésük, elismerésük? 
stb. . . A megszólaltatott fia
talok igen eltérő válaszokat 
adtak, attól függően, hogy ér
telmiségi, munkás- vagy alka.1-
mazotti állományba tartoz
nak. 

Néhány válasz az elhangzot
takból: ,,A KISZ-nek a mun
kahelyi beilleszkedésben ná
lunk semmi szerepe nincs ... " 
„Olykor-olykor a szemünkre 
vetik, hogy nem köszönílnk a 
f önöknek, de minek köszönjek 
vadidegen embernek, akit 
nem ismerek ... " ,,Azt mond
ják, hogy sokszor csak beszél
getünk, meg kávézunk. Lehet. 
De olyan jó lenne, ha néha a 
főnök is bejönne, és leülne be
szélgetni velünk. Akkor leg
alább látná, hogy mit dol
gozunk ... " 

A nyilatkozatokat - igen 
ötletesen - magyar együtte
sek számaiból bevágott zenés 
részletek tarkították, s a talá
ló szöveg nagy derültséget 
okozott, ugyanakkor még job
ban aláhúzták a nyilatkozat 
súlyos tartalmát. Az utolsó 
nyilatkozó szinte összegezte a2 
előtte szólók véleményét: 

,,:en csak azt mondom: ami
lyen az adott munkahely gaz
dasági vezetője, olyan ott a 
KISZ-mozgalom és az ifjúság 
helyzete ... " 

Az ülés résztvevői összenéz
tek, és kivétel nélkül egyetér
tettek vele. A magnóra vett 
riportot egy fiatal vezető meg
szólaltatása tette egésszé, de a 
problémák más oldalról való 
megközelítése sem tette „ró
zsaszínűbbé" a képet. Nincs 
is rá szükség. De bizakodásra 
ad okot, hogy a fiatalokat 
meg lehet győzni - sőt álta
lában meg is vannak gy6z6d
ve - arról, hogy amit tesz
nek, amit akarnak, annak 1,an 
értelme, van perspektívája. A 
jól sikerült riport a gondokat 
kifejező, fiatalos, könnyed 
formája rendkívül szerencsés 
kezdeményezésnek bizonyult, 
mert valahogy lelkesedést, 
tenniakarást váltott ki, és ez 
kedvezően hatott a további 
eszmecserére. 

őszinte elismerés a riporter 
Csongrádi Máriának, Tóth Fe

renc KISZ-bizottsági titkár
nak, a szervezőknek és a nyi
latkozóknak. 

Dévényiné 
dr. Gulyás Gabriella 

A munkásőrség dalosai 
VÁRJÁK. AKI SZÉPEN TUD ÉNEKELNI 

A Munkásőrség Vöros C&il'lag :€rdemrenddel kitün
�tt Központi Férfikara 1957-ben ,a munkásórséggel 
szinte egy időben, június 3�án alakult. Tagjai koráb
ban más ének.karokban is énekeltek. Megalakulásuk 
óta a ma�ar_ és 3: nemzetközi munkásmozgalom dalait, 
a munkás?rseg mindennapi életéről szóló kórusműve
ket ��atják be. RepertoárjuJkiban a kórusirodalom re
mekei 1s s_zerepelnek: Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Bárdo6 LaJos, Vásálihely:i Zoltán művei. 

,(\ fénfikarból többen a zenei éllet különböző terüle
bein dolgoznak, például Révész László Liszt-díjas kar
n�gy - _a kórus művészeti vezetője - a Magyar Rá
dió zenei fő01Sztályának osztályvezető-.helyettese a Kó
l'lllsok Országoo Tanácsa e'lnök!helyetteBe Tóth. Béla. 
Liszt-díjas karnagy, a Belügyminisztéri� Szimfonikus 
Zenekarának .k.arnagya, Prokópius Imre zongoramű
vész, a Thália Színház zenei vezetője. 
.. IA kö:mx>nti fériffltar jelenlegi létszáma hetven, közű

luk huszonketten a ikór,us afapító tagjai. Tdzenheten 
40-50 éve vesznek re.szt a munkásénekkal'li mozgalom
ban. 

tA férfikar fennállása óta több :rangos művészeti ver
senyen., fesztiiválon, politikai rendezvényen vett részt. 
Debrecenben a Bartók Bél.a nemzetközi kórusvertt
nyen 1961-lben II., 1970-ben I., 1978-ban ismét II. díjat 
:JYertek. 1975-,ben a várnai nemzetközi kórusversenyen 
is a II. helyen végeztek. 1982-iben a tolosai Baszk 
nemzetiközi kórusversenyen II. és III. helyezés,t értek 
el. Az ország05 minősítésen (1981-ben) Hangverseny
kórus" fokozatot értek el. A munkásőrség megalakuM
�!1ak 20. évfordulóján a Magyar Népköztársaság El
noki '!anácsa Vörös Csililag :€rdemrenddel tüntette ki 
a férit.ikart, a munkásdalkn.Iltúra, a politikai kórusmű
vészet ápolásában és fej'lesztéBében szenett kiemelkedő 
éndemei elismeréseként. A !központi férfikar fennállá
sa óta min�gy 300 dalt és kórusművet tanult meg. 

A sok elISmerést szerzett együttes várja olyan ama
tőr férfi énekesek je1entke2lését. akik megfelelő zenei 
é6 hangi adott.sággai} rendelkeznek. Jelentkezni lehet a 
kőzponti férfikar Budapest V., Vadász utca 14., 11. 
emeleti helyiségében, minden kedden és péntdcen 17-
t6l 19 6rá.ig. Az érdeklődők részletes felmlágoritút 
kaphattlOk a 124-636 telefomzámon. 
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TOVATŰNT AZ IDEI NYÁR 

Évadzáró tanácskozás Boglár/el/én 
Milyen tanulságok vonhatók le a forgalom alakulásából ? 

Az esztendő nyolc hónapjá
ban 7,7 millió külföldi járt 
Magyarországon, s ez azt je
lenti, hogy körülbelül 6 szá
zalékkal többen érkeztek hoz
zánk, mint az előző év azo
nos időszakában. A többség 
gépkocsival, autóbusszal érke
zett, ezen kívül 1,4 millió tu
rista utazott vonaton, és szá
muk az év végéig várhatóan 
eléri a múlt évi adatot. A hoz
zánk érkezők többnyire a szo
cialista országokból jöttek, de 
nem csökkent az átutazók és 
a nyugati látogatók száma 
sem. 

A világban végbemenő gaz
dasági változások az idegen
forgalmon is éreztetik hatásu
kat: a nagy versengés a ven
dégekért világméretekben ta
pasztalható. A jellemzővé vált 
takarékosság visszafogja az 
utazásokat. Ezért mindenütt 
nagyobb gondot fordítanak az 
utasok megbecsülésére. 

Az elmúlt évi tarifaemelés 
következtében csökkent a ha
zai utazások száma is. Atren
deződés alatt áll az utazás 
szerkezete: a gyorsabb vona
tok helyett a lassúbb járatúak 
is megfelelnek, illetve a ma
gasabb kocsiosztály helyett a 
kevésbé komfortos 2. osztályt 
is megfelelőnek akarja tudni 
az igényesebb utas. Altalános 
igény, hogy szervezéssel javít
son szolgáltatásának minősé
gén a vasút. 

Késtek a vonatok 

gyújtó vonatok sem közleked
tek emiatt mindig kihasznál
tan. 

A vonatok átlag 85,99 száza
lékos menetrendszerűsége el
maradt a hálózati érték mö
gött. Legkedvezőtlenebb volt 
júliusban, amikor a legtelítet
tebb forgalommal számoltak. 
Ebben az időszakban közleke
dett a legtöbb különvonat is. 
A SZOT megrendelésére 32 az 
Allami Ifjúsági Bizottság 
szervezésében 4, míg a Siótour 
igénylésére 24 turistavonat 
közlekedett. A vonatok me
netrendszerű közlekedését 
,,blokkzavarok", a műszaki hi
ba miatt „megá!lj"-t mutató 
jelzők is károsan befolyásol
ták. Következmény, hogy a 
Balatonnál közlekedő déli par
ti vonatok fajlagos késése 7 
perc értéket ért el. Hatással 
volt a teljesítményekre a 
meghibásodott mozdonyok 
szolgálatképtelensége, és az is, 
hogy már a társigazgatóságok 
vonalailról is !késve jöttek a 
vonatok. 

Jobb nolgáltatás, 
több bevétel 

A déli parton 1 millió 243 
ezer fizető utas szállt fel a 
vonatokra, s ebből 30 millió 
forint bevétel származott. 
Amíg a ikorábbi években a vo
natok folyamatos erősítésére 
volt szükség, ezúttal az idei 
nyarat ez kevésbé jellemezte. 
A szerelvények nagysága meg-

A pécsi igazgatóság október felelt a keresletnek, és képes 
13-án tartotta - a korábbi volt az elvárható kényelmet 
hagyományoknak megfelelően nyújtani. A három nyári hó
- szokásos évadzáró megbe- napban csak a Balaton déli 
szélését Balatonbogláron. A oldalán 760 esetben összesen 
résztvevők elemezték a nyári 115 ezer utas kért együttes el
forgalom eredményeit, hiá- helyezést a számukra foglalt 
nyosságait, és levonták a kö- kocsikban, illetve kocsiszaka
vetkeztetéseket. Mindez egy- szokban. Ez viszont a korábbi 
úttal már az 1984. évi felké- időszaknál kedvezőbb. 
szülés jegyében történt. Az utasigényekre való rea-

Az elszállított utasok száma gálás a szó legszorosabb értel
az idei nyáron még a Balaton mében pénzt jelent. A déli és 
vonzáskörzetében is 12,4 szá- északi partot körüljáró Pano

zalékos csökkenéssel járt. Ez ráma vonat félmillió forintnál 
hatással volt a vonatok zsú- több bevételt hozott. Ez is bi
foltsági tényezőjére. A 30-32 zonyítja, hogy az újszerű üz
százalékos zsúfoltsági érték letpolitikai elgondolások jó 
minden korábbinál kedvezőbb, megvalósítása haszonnal járó 
emögött azonban a kihaszná- tevékenységgé válik. 
latlanul közlekedő vonatokat A pécsi igazgatóság már a 
is érzékelni kell. A tartós. me- tavaszi szemle alkalmával fel
leg kedvezett a fürdő- és üdü- mérte lehetőségeit, s annak 
lőforgalomnak. (A velejáró megfelelően jelölte ki szinte 
aszály pedig kedvezőtlenül ha- személyre szólóan a feladato
tott a mezőgazdasági terme- kat, majd a végrehajtás vég
lésre, amely az ősz folyamán ső időpontjának június 30-át 
érezteti hatását.) A tartósan határozta meg. A szakembe
napfényes időszak, a tó vízé- rek elismerték, hogy a gazda
nek magas hőfoka miatt a sági eredmények nem jönnek 
vendégek idejüket a víznél önmaguktól. Csak jól terve
töltötték, tehát nem volt jel- zett és szervezett cselekvések 
lemző a tó körüli kirándulás. képesek az eredményt bizto
Az utasokat a fővonalról sítani. Ezért ügyeleti szolgála
széthordó, illetve oda össze- tot szerveztek Siófokon, Fo-

H
at éve utaztam utol

jára az Aszód-B�
lassagyarmat közötti 

vonalon. Még emlékszem a 
Becske-dombok közé simu
ló, hangulatos, a forró nyá
ri melegben is árnyékos ál
lomásra. Emlékszem a be -
rakásra váró farönkhalma
zokra, meg a vonatot foga
dó állomáskezelőre is. Es 
ha már ilyen színesen meg
elevenedett a kép, legyen 
teljes - gondoltam, és is
mét meglátogattam Becs
két. 

Feltűnt, hogy a vonaton 
rajtam kívül senki sem ké
szülődik a leszálláshoz. 
Eszrevettem azonban a sok
féle kíváncsi tekintetet: 
ugyan mi dolgom lehet 
ezen a kietlen vidéken? 
Aztán becsukódott mögöt
tem a piros motorvonat ön
működő ajtaja, én pedig 
ott álltam a világ peremén, 
egymagam. 

Sem farakások, sem állo . 
máskezelő. A megmaradt 
épületek ablakhelyei vak
sin bámultak felém, a ki
csiny díszkertet felverte a 
gaz, a muhar, s a bukszus
bokrok nyesetlen ágakkul 
meredeztek az ég felé. A 
rakodóvágányból már ki
$Zerelték a váltókat, rozs
dás shiszálak barnállottak 
a hervatag októberi napsü
tésben. 

Becske - két-három ezer 
lakosú község - a vasút
tól négy kilométerre fek
szik. Vajon mi késztette a 
hajdani vasútépítőket, hogy 
távol istentől és embertől 
állomást telepítsenek. Ta
lán a. végtelen nógrádi er
dők faanyaga, amely hosz
szú időn át ellátta szállíta
ni valóval a vidéket. Vagy 
a falu ragaszkodott a 
ranghoz, ha messze is, de 

BECSKE 

vasutat mdndhatott ma
gáénak? Nincs kitől meg
kérdezni. Több mint száz 
évig a vasútnak monopó
liuma voLt a közlekedésben. 
Az emberek akkor is vo
naton utaztak, ha az áHo
más négy-öt, vagy akár 
ennél is több kilométerre 
esett a falutól. Miért? Egy
szerű. Mert nem volt más 
választásuk. Legfeljebb 
felültek a szekérre, hogy 
valamelyest csökkentsék a 
távolságot. Akinek meg 
nem volt szekere, lova, az 
gyalog ment az állomásra. 
Mert a szükség vonatra 
szólította a népet. Akár a 
városi piacra, akár a me
gyeházára, de utazni ket
lett. Es utaztak a sötét ru-

nyódon és Nagykanizsa állo
máson. 

Az új viszonyokhoz való al
kalmazkodásra jellemző, hogy 
már a nyári időszak kezdetén 
a Budapest-Déli pályaudvar
Nagykanizsa között közlekedő 
gyorsvonatot módosítással Fo
nyódtól személyvonattá minő
sítették, figyelembe véve az 
utasok ez iránti igényét. Mi
után látták, hogy a forgalom 
az előző évek forgalmától 
mérsékeltebb, az utaskiszolgá
lás minőségének javítását tar
tották a legfontosabb célkitű
zésnek. 

„ Tűrhetetlen" hőség 
- csak nálunk? 

Az állomások csinosítása, a 
külső és belső utasterek tisz
taságának folyamatos megte
remtése mintaszerű gondosko
dásról tanúskodott. Ezúttal 
többet adtak - éppen üzlet
politikai szempontból ·- az 
udvariasságra, elózékenységre, 
és mégis előfordultak gondok 
a vonatok iránytáblázásánál, 
illetve az egyenruha szabály
talan viselésénél. 

Az értekezlet résztvevői 
egyetértettek abban, hogy a 
hőség hazánkban, sőt Európá
ban is mindenütt azonos volt. 
Am a külföldön járt vasutas 
turisták nem láttak máshol a 
mienkéhez hasonló példát: 
hogy vonali őrök ing nélkül, 
félmeztelenül teljesítettek szol
gálatot, a mozdonyvezetők pó
lóingben vezettek volna vona
tot, mint nálunk. A szükséges 
konzekvenciákat levonták. Ha
tározattá vált, hogy ezekben a 
kérdésekben nagyobb követke
zetességet kell tanúsítani. Az 
egyenruha-viselés fegyelme
zettsége egyébként egyfajta ta
núságtétel a szolgáltató vasút 
dolgozóinak viszonyulásáról is. 
Ez azt jelenti, hogy mind az 
utasokkal, mind a vasúttal 
szemben kötelesség szabályo
san, az öltözködési kultúrának 
megfelelően öltözködni szolgá
latban. 

A nyári forgalmat a pécsi 
igazgatóság dolgozói egyéb
ként dicséretesen bonyolítot
ták le. Hasznos volt, hogy 
Pécsről, Szekszárdról, Báta
székről rendeltek ki informá
torokat és személypénztároso
kat. Az utasszám csökkenése 
a vasúti személyközlekedésnél 
realitás. Ezt tudomásul kell 
venni. Azonban ez nem jelen
ti azt, hogy ne történjenek lé
pések a folyamat megállítása 
érdekében. A pénzforrások 
szűkülése a lakosságot taka
rékosságra inti, tehát alter
natíva a csökkenő kereslettel 
szemben csak a szolgáltatás 
minőségének javítása lehet. 

Szabó Béla 

hás férfiak, a sokszoknyás 
parasztmenyecskék, mert 
az utazás azért nem ment 
annak idején afféle hét
köznapi számba. 

Az eltelt évtizedek aztán 
alaposan megváltoztatták a 
közlekedés� formákat. Ma, 
amikor egy falusi vegyes
boltban több áru van, mint 
ötven évvel ezelőtt egy vá
rosi „konzumban", ugyan 
minek járnának az embe
rek Balassagyarmatra? Az
tán itt az autóbusz, a vas-
út legnagyobb konkurren-
se. Ki vállaLkozna már ar-
ra, hogy négy kilométert 
gyalogoljon, amikor a Vo
lán járműve a háza előtt 
t•agy az utca sarkán áil 
meg. 

Elsétálok a rakterület f e
lé. Kicsiny, lapos tetejű 
házikó álldogál magában. 
Belököm a félig nyitott 
ajtót. Odabent vadonatúj, 
zománcozott pályaszintjel
zők tucatjai. 

Telik az idő, nemsokára 
itt kell lennie a vonatnak, 
amire egyedül várok. Az
tán becsukódik mögöttem 
az ajtó, még egyszer vissza
nézek a kihalt állomásra. 
Lehet, ha öt év múlva 
megint erre járok, már 
nyomát sem lelem a csen
des, árnyékos megálló-ra
kodóhelynek . .. 

Gerecsei Zoltán 

Csinos és gazdái 
Gyermekkorom álma telje

sült a minap, amikor fellép
tem - a szolgálati felsőbbség 
engedélyével - az M 41-2194 
számú dízelmozdony állására 
A mozdony a Szerencsről Sá
toraljaújhelyig közlekedő, 7 óra 
52 perckor induló személyvo
natot vontatja. Az indulásig 
még van néhány perc az is
merkedésre Csököly István 
mozdonyvezetővel és V. Tóth 
János vonatvezetővel. A vezér 
20, a vonatvezető 30 éve telje
sít szolgálatot. 

Alattunk-mögöttünk öt mé
nes, vagyis ezernyolcszáz ló
erő dübörög. De a mozdony
vezető egyszerűen csak „Csi
nos"-nak nevezi a gépet. Vál
tótársaival - Horváth Lajos
sal és Kreskó Lászlóval 
évek óta simogatják, gondoz
zák, üzemeltetik, és soha nincs 
vele baj. 

A kijárati jelző szabadra 
áll, a forgalmista int, és a ma
siniszta egyetlen finom kar
mozdulatára a Csinos megre
meg, indul, s egy percen be
lül már a nyílt pályán robo
gunk. 

Az első állomás M ezőzom
bor. Innen kitérővel a „mi vo
nalunk"-ra futunk. A pálya 
két oldalán ismerős a táj. 
Jobbra beláthatatlan kiterje
désű almáskert, gazdagon ra
kott terméssel, távolabb a To
kaj-hegy csúcsa - a Kopasz 
- a tévétoronnyal. 

Csököly István mozdonyvezető 

Balra szőlő, szőlő, majd szü
lőfalum - Bodrogkeresztúr -
fehértufa kőbányái. Aztán 
megint szőlő - már jobbra is 
- és távolról felvillan a Bod
rog ezüstösen ragyogó csíkja. 

Nem áll az előjelző. A moz
donyvezető már nyúl is a fék
hez, de aztán szabad az út, és 
menetrend szerint érkezik a 
vonat Bodrogkeresztúrra. 

Szalutál a váltókezelő, a vo
natot fogadó forgalmista, a 
málházó és az állomásfőnök. 
A mozdony ablakából látom 
házunk udvarán édesanyámat. 
Mindjárt Szögibe érünk. Vizs
latom a pályát: állnak-e a jel
zők, lezártak-e a sorompók? 
Minden rendben. 

A mozdony- és a vonatveze-

SAVARIA '83 

tő a végtelenbe vesző sínpárt 
és a vasúti jelzőberendezése
ket figyeli. Jól ismerik a pá
lyát. Hátunk mögött utasok és 
milliós értékek. Nagy a fele
lősség. 

Csököly István Sárospatakon 
lakik. Szabad idejében szen
vedélyes horgász. Tegnap is 
fogott a Bodrogon két szép 
csukát. V. Tóth Jánosnak 
aki szintén sárospataki 
hobbija a telek, a szőlő és a 
gyümölcsös. Mind a kettőnek 
egy-egy gyereke van. A vonat
vezető kislánya ebben az év
ben érettségizett, a masinisz
ta fia nevelő-tanár a MAV 
bodrogolaszi gyermeknevelő 
intézetében. Mivel éppen itt 
robogunk már az intézet mel
lett, a papa talán integethet
ne is a fiának. 

A sárospataki vasútállomás 
felvételi épületét öt éve bon
tották le, az új meg olyan las
san készül, mint a luca széke. 

- Gondolja csak el - ma
gyarázza a vonatvezető 
hogy mit csinál az a sok utas 
itt télvíz idején, mert az át
meneti váróteremben ötven 
ember sem fér el, a Bodrog
közről meg hozzák a buszok 
az utasokat. 

Az állomásra percnyi pon
tossággal érkezünk. Csököly 
István és V. Tóth János meg
könnyebbülten egymásra mo
solyog. Rendkívüli esemény 
nem történt. Pedig a pálya 
nem a legjobb. Most cserélik 
a talpfákat betonaljazatra. A 
vonal még nincs beszabályoz
va. A két vasutasnak még 
nem telt le a szolgálat. Másfél 
óra múlva fordulnak vissza. 

Este 18.15-kor jön a váltás. 
Addig helyt kell állni, s lehe
tőleg percnyi pontossággal tar
tani a menetidőt ... 

Kép és szöveg: 
Dávid József 

Megbivtak a gyakorlatra 
Öntudatosan, egymást segítve hajtották végre feladataikat 

a szombathelyi járműjavító dolgozói 
Kétnapos, polgári védelmi 

komplex gyakorlatot tartottak 
a szombathelyi járműjavító
ban, az éves kiképzési temati
ka részeként, Savaria '83 né
ven. !Erre az eseményre más 
szolgálati ágak, főnöksé
gek polgári védelmi szakem
bereit is meghívták. E cikk 
szerzője a székesfehérvári kör
zeti üzemfőnök.s>éget képvisel
te. 

Az első nap így zajlott le: 
Az üzem portáján felmutat
tam a díszes meghívót, mire 
az irodaépületbe kalauzoltak. 
Közben az előcsarnokban meg
tekintettem a polgári védelmi 
kiállítást. A tanácsteremben -
ahová már Kiss József, az 
üzem polgári védelmi törzspa
rancsnoka társaságában érkez
tem -, Baranyai László, az 
üzem igazgatója és polgári vé
delmi parancsnoka üdvözölte a 
megjelenteket, közitük Sárossy 
Istvánt, a Közlekedési Minisz
térium megbízottját, Gecse 
Alfrédot és Balogh Lászlót, 
akik a MAV Vezérigazgatóság 
illetékes szakosztályait képvi
selték, Szolnoki László alezre
dest, Vas megye Polgári Vé
delmi Parancsnokságának 

törzsparancsnokát, Kovács Im
re őrnagyot. a városi törzspa
rancsnokot. 

Ezután rövid tájékoztatás 
következett filmvetítéssel, be
mutatva az üzem munkáját és 
dolgozóinak életét. Láthattuk 
filmen a szerelőcsarnokokat, 
az ott folyó ütköző- és kerék
párcseréket, egyéb javításokat, 
a 2000 adagos korszerű üzemi 
konyhát, a keszthelyi családos 
üdülőt, a fúvószenekar és a 
tánccsoport szereplését, az 
ipari tanulóképzés mozzana
tait. Akaraitlanul arra gondol
tam, hogy a jelenlegi gyakor
lat is ennek a bélvés életnek, 
elért eredményeinek, építő
munkánknak a védelmét szol
gálja. 

A rövid, de tartalmas tájé
koztató után az üzem polgári 
védelmi parancsnoka jelentést 
kért a beosztott parancsnokok
tól, hogy a fokozott alkalma
zási készenlét elrendelését kö
vetően milyen in1ézkedéseket 
tettek. 

Nem sokkal később elren
delték a teljes alkalmazási ké
szenlétet. Az első nap esemé
nyei a megtett intézkedések 
értékelésével zárult. 

Munkában a terepmentesftclk 

A második napon az üzem 
önvédelmi szervezetének állo
mánya bemutató jellegű törzs
vezetési gyakorlatot hajtott 
végre a vezetési ponton és a 
munkahelyeken. A mentő, 
mentesítő és helyreállító mun� 
kák résztvevői összfegyverne
mi védő és polgári védelmi 
ölltözetet viseltek. 

tAz 1. számú munkahelyen a 
terepmentesítésben kitűntek 
Békefi Miklós szakaszparancs
nok emberei. A 2. számú mun
kahelyen Szétag Lajos szaka
sza szerzett elismerést a sze
mélymentesítő feladatokban. 
A 3. számú munkahelyen az 
elsősegélynyújtók jeleskedtek 
dr. Szabó István üzemorvos 
vezetésével. A 4. számú mun
kahelyen az óvóhely megron
gálódott bejáratát tették sza
baddá a Vámos Miklós vezet
te romeltakarító szakasz tag
jai. Ismét másutt Marton Ká
roly szakaszparancsnok embe
rei a vasúti kocsik helyreállí
tását biztosították, szervezték 
sikerrel, miközben a 6. számú 
munkahelyen, az üzem északi 
területén Tóth László beosztot
tai lokalizálták és oltották el 
a keletkezett tüzet. 

.A. jól sikerült gyakorlat ér
tékelése dicsérettel és jutal
mazással zárult. ·Az üzem pol
gári védelmi parancsnoka 
többek között megállapította, 
hogy az önvédelmi szervezet 
tagjai a gyakorlat alkalmával 
mintegy 50 OOO forint értékű 
hasznos ,tevékenységet is elvé
geztek. Az elöljáró szervelé 
szintén jónak értékelték a gya
korlatot, amelynek fő célja 
volt a résztvevők munkájának 
ö.sszeha,ngolása -, nemkívána
tos esemén,yek bekövetikezé
se esetére. 

Nekem, mint meghívottnak 
is az egymásrautaltság tuda
tának megnyilvánulJása. a kö
zös cselekvésben megmutatko
zó összeforrottság tetszett. 

Tunyogi Tibor 
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ÉPÍTKEZÜNK 

A Nyqa&l pilpa4var rekonstrüel6Ja u•n nem ke
v& a lá&rinydl mecoldú. Ennek eufk ,mozzana&aként 
a csamok i&etanerltezeUnek átépfUseker .aztlkaégesH 
váH az érUkea bela6 rinek :ir'4elme. Bs& azotsáJJa az 
ldetslenes á •pec,lálla ponyvaaitor, amelyet a &abdi 
BUDAFLAX u&ve&keze& kéazf&eU. AlaUa 'Z&Var&alanal 

dolsoznak as Qftft, We&ve a ""81ll'Morok 

U1Yaneaak a Nyap11ball - • Viel 611 c,Jblon - H
lönlerea •züérielme& lúrin6 manlival QDI a via'ány

zár6 hallok vaabe&on alapja 

U& pedJc a BVSC 8ll6nJ1 ú11 uwffie n ..,..__ sált· 
helye. , 'Feladat: te&6 alá iloml a mec1-.. • a lelá'6t 

Szakmai, politikai vetélkedő fiataloknak 
Szakmai, politikai vetélke- tak bizonyságot szak.mai, po

dőt rendezett a közelmúltban Litikai és munkavédelmi tu
a Hatvan-&a)gótarjáni Pá- dásuk.ról. A verseny első há
lyafenn-tartási Főnökség gaz-
dasági vezeté>sége Hatvanban. rom helyezettje 1000, 800, il-
A vetélkedőn 30 éven aluli letve 600 forint jutalmat Ka
fiatalok vettek t'észt, és ad- pott. 

DRÁGÍT JA A CEMENTET 

Ha nincs teherkocsi, 
közúton gurul az áru 

A sors úgy hozta, hogy ed
dig 'lret esetlben akadt dolgom 
Beremenden. Most is előttem 
a kép: a leszálló utazóközön
séget jómagam és a vonatot 
kísérő határőr a}kotjuk. Fel
sz.álló sem volt sokkal több ... 
A vágánydk valamikor átnyúl
tak a szomszédos országba, 
ma idáig sem lehet vasúttal 
eljutni. Bár még két éve sincs, 
hogy megszüntették. a Nagy
harsánytól Beremendig vezető 
1,1 km-es szak.aszt, az állomást 
már teljesen vissz.a.'hódította a 
természet. Derekdg érő gaz bo
rítja a rozsdálló sínszálakat, 
az alkatrészeitől megfosztott 
jelző bénultan mered az ég 
felé. 

Félig rakva ... 

Nem lett volna értelme 
a forgalom további fenntartá
sának - állí11ja a tények is
merntében Biró József, a Be
remendi Cementmű állomáiS
főnoke. - Az égetőkemencét 
és a hidrátüz.emet lebontottálk, 
egyetlen tuvarozitató maradt, a 
helyi Dózsa TSZ. Többnyire 
azonban ők ,is N,agylharsány
ban'ban rakodta'k, mivel a fel
számolt rész mi-n,d,össze tizen
két tonna tengelynyomásra 
volt engedélyezve, a kocsikat 
csak félig lehetett megrakni. 

- !gy viszont egy nagy lé
Jeks.?Jámní ktcrz.ség teljesen vasiút 
nél'klül maradt ... 

- A nagy kiterjedés nehe
zíbette a vasút jó megközelí
tését. Beremend öt kilométer 
hosszú, három bu.szmegállója 
van. fs az autóbusz sokkal 
kedvezőbb közlekedgsi helyze
tet teremtett. Elsősorban a 
BOM dolgozói, azuitán Kista
poLca, Silkllósna.gytfalu, esetleg 
Egylháziaslhairaszti lakói utaz
nalk vasúlton. Az a11.1téJb.'USz saj
nos nem tud bej1önrui, a for-
duló kiépítésének kérdése 
egyelőre megoldatlan, pedig 
bevontUk az érintett tanácso
kat iiS. Egye11ként a személy
for.gal1rnunk összességében is 
elenyésző, ám a környéken 
négy va.sutascsalád lakik. Rá
juk feltétlenül gondolni 'kel
le'l1t. 

Minek a reklám? 

- A te(hEttifoog,a1om bi:ZJto
s,a,n soklkla.1 nagyobb. 

- AUomáswn:k teljes egé-
szében a BOM ki.szolgá,Lására 
hwatotit. Néhány jellemző adat 
az eLmúilt hánafl)OkT61. Júliru.s: 
elment 1385 'kocsi, 46 ezer 980 
tonna áruv-al. �ezett 817 ko
csi, 23 019 tonna. S�tember
ben 1508 kocsi é6 majdnem 
habvaneze.r tonina volt a föl-

adás. t:.rkerett ugy,anakkor 954 
kOCSli, 25 850 tonnával. Ezzel 
persze nincs k•imerítve a gyár 
kapacitás-a, hiszen ralohatná-
nak ha.vonta a.kár hatvanöt-
ezer tonnát is, ha tudnánk 
eLég kocsit biztosítani. Volt 
már rá példa, hogy a silók is 
meg'teltek, mert nem volt mi
ben szállítani. Ha meg valami 
ok miatt kevesebbet termel
nek, mindjárt kocs-ihiánnyal 
indokoljálk. az elmaradt meny
nyisléget. A vasút valósággal 
rak.énvszeríti őket a közúti 
fuvarozásra. Tudok róla, hogy 
például Siófokra i.s vittek in
nen cementet. Az ottani TÜ -
ZÉP-nek ugyam kényelmesebb 
a tehera11.1tót k,ira'kni, a cement 
azonban jócskán megdrágult. 
És végső soron ki fizeti meg a 
Jroliségesebb szállítást? Ter
mészetesen a vásárló. 

(Ide kíván'koZlik a megjegy
z;és: minek az új fuva1roztatók 
megszerzésére irányuló rek
lám, amiikor a meglevőket sern 
képes a MAV s2Jükségleteik
nek megfelelő kocsimennyiség
gel ellátni?) 

-- Hava viiSzik a Beremen
den feladott cementet? 

- Szinte az egész Dunántúlt 
ez a gyár lá'tj,a el, de 'kiörzete 
kiiterjed az Alföld egy részére 
is. J elentós a Jugoszláviába 
menő export. JúUusban 18 
ezer tonna, aug,uszbusban 11 
és félezer, s�e'm/berben 22 
ezer tonna hagyta el az or
szágot. 

Gyári vasutasok 

A gyiárban is teljesítenek 
szolgálatot VlasutaiSok? 

- Bár a cementgyári háló
zat és Nagyiha.rsány 'kö:oot't 
rendes vonatfo:r,gia:lom van, a 

f orgalnni szolQáikuttevő és a 
tartalé:kszemél11zet eg1JO,ránt a 
gyá.rhoz taTtoziik. Itt, a Ce
mentm űvek állomásán szol
gálatonként egy forgalmista, 
egy vá1tók.eze1ő és egy áru
pénztáros dolgozik. 

- Milyen gondok merültek 
fel az utóbbi időben? 

- Az elmondot'ta'kon kívül 
k!illönöseb'b problémánk nincs, 
leglfe]l,jel:fü egy sére1münknek 
sze:retnén'k hangot adni, a1k
kor is, lha nem fe1tétlenli.il 
vasúti téma. A közelmúltlban 
megnyfil.t a kiözeili művészte
lep. Va'lamennyti íhírközlő 
szerv ,,vi1lányinak" tünteti föl, 
holott ez itt ,van minálunk, 
'lrozigaz.gatásillag és más for
má'ban is. Mi, lokálpatrióta 
helytiek ezruton hadd mondjuk 
el: a múvésztel.ep nem Vil
lányban, hanem Naílliharsány
bam. V(Vn ... 

Gerecsei Zoltán 

Filatelisták a Törekvésben 
,A Máv :€szaki Járműjaivító 

Üzem Tö:rekvéiS Művelődési 
Központja támog.a,töa a Ma
gyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetségének Motívumfila
téliai Szakosztálya keretén be
lül működő vasútmoHvum
gyűjtó szakcsoporrtot. A szak
csoport ta,gjainéllk mintegy fe
le vidéken lakik. ezért szüksé
,ges legalább negyedévenként 
szombati napon csere-összejö
vetel szerverese. Október 15• 
én 10-13 óra között került sor 
az első találkozóm. A követ
kező ÖS6Zejövetel jainuár 14-
én lesz, hasonló idóporutban. 

Természetesen nemcsak v.i
déld, hanem a budapesti szak
csopontrtiagdk is rész,t vesznek 
az összejöveteleken, de sz.íve
sen 1átnéllk a szakasopo.rtban 
még nem jeLentk-ezett /bélyeg-

gyűjtőt, leveilezőlap-gyűjtőt, a 
témával s.zimpatizálóka,t. 

A Törekvés Művelődési 
Központ ad ottJhorut az Észa'.ö 
Járműjavító Üzem 2.24. számú 
Bélyeggyűjtő Köre által szer
vezett előadássorozatnak is 
szeptember 20-tól november 
22-ig, ahol a bélyeggyártás
ról, -gyűjtésről, -hamisításról, 
ritkaságokról, kiállíitásra való 
felké!Szülésről és a bélyegek 
értékéről hallhatnak majd az 
érdeklődők. A meghívott elő
adókia t diavetítés is segíti. 

Az előadássorozat keretén 
belül a kör október 18-25-e 
között bélyeobemu.t.a.tót is 
rendezeitt „1983 - hírközlési 
világév" címmel, amelyen a 
k.ör tagjainak anyagai voLtak 
láthatólk. 

AJÁNLOTT LEVÉL 

AZ ÁLLOMÁSFÓNÖKTÓL 
Szeles�ei Sá�dor nyugdíjas szertárfőnök, tapolcai la

kos a kozelmultban vonattal Badacsonytördemicre uta
zott. Csa:k késő délután vette é6zre, hogy személyi iga
zolványát, más fontos okmányokkal é6 pénzzel együtt 
�!veszítette. Teltek-múltak a napok. Már új személyi 
,�:zolványt akart kiállíttatni, amikor az egy'ik reggel 
csongetett a :postás. Ajánlott levelet hozott. A feladó a 
Déli pályaudvar állomásfőnöke volt. 

A boríték az elveszett tárgyakat, okmányokat tartal
mazta. Levélben közölte, hogy a tárcát a kocsitakarí
tó� találták meg a Déli pályaudvaron, az ü'Lés mögé 
csuszva. 

Szelestei Sándor levéLben mondott köszönetet a vas
utasok udvarias és példamutató magatartásáért. 

Bognár Károly 
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VILLANÁSOK 

rlajnali sötétségben a 
Hosszúberek-Péteri megál
lóhelyen Pest felé utazni 
szándékozók az utolsó pil
lanatban látják meg, hogy 
a helytelen vágányra érke
zett a 2639-es számú vonat. 
A két vágányt hosszú ke
rítés választja el. Jókora 
kerülőt kellett tehát tenni, 
sötétben bukdácsolva, ro
hanva az utasoknak, amíg 
átvergődtek a vonathoz. Ki 
egyedül, ki gyerekkel a 
karján loholt. Az egyik kis
mama már lemaradt volna, 
de a kalauz nem engedte 
elindulni a szerelvényt, 
hiába dudált türelmetlenül 
a masiniszta. 

Ezt már az egyik délutá
ni szerelvényen mondta a 
kalauz: 

- Kérem, nem adhattam 
indulási jelet. Sajnos, az 
ilyen esetekből általánosí
tanak az utasok, s gyakran 
mondják: ilyenek maguk 
t>asutasok! Aki a helytelen 
vágányra engedte a szerel
vényt és a tájékoztatást is 
elmulasztotta, nem gondolt 
arra, hogy rajtunk, jegy
vizsgálókon keresztül az 
egész vasutat hibáztatják 
majd az utasok. 

* 
A vasút 1983-at a sze-

mélyszáll!tás évének nyil
vánította. A kulturált uta
zás feltételeinek biztosítá
sáért központi és szakszol
gálati s2linten intézkedése
ket hoxtalk, amelyek itt-ott 
már kedvezően éreztet:ilk 
hatásulk.ait. A tisztaság 
biztosítása a legnehezebb 
feladat, mert ezt a törek
vést sokszor maguk az uta
sok hátráltatják. 

A minap Vácott fiatal 
társaság szállt fel az 5616 
számú vonat utolsó előtti 
kocsijába. Szaporán köp
ködték a napraforgó héját, 
de nem ám a markukba! 
Egy idős néni volt még a 
peronon, aki szóvá is tette 
a szemetelést. 

- Akkor is így tennétek, 
ha ti takarítanátok a ko

csiban? 
- Kuss Nyanya! Vagy te 

is kérsz egy kis szotyit? -
volt a válasz, s egyikük 
egy félig égett cigarettával 
a WC-ajtóra rajzolt vala
mit. A kalauz két kocsivai 
odébb pihent a peronon. 
Néhány férfi utas fellépé
sére a mamát békén hagy
ták, de a napraforgómag 
héját ugyanúgy köpködték, 
mint azelőtt, s cinikusan 
összevigyorogtak. 

* 
A vasúti személykocsik-

ban a régi festmény repro
dukciók helyett általánossá 
váltak a reklámfotók. A 
különféle áruházak, üze
mek kínálják rajtuk el
adásra áruikat, gyártmá
nyaikat, s egyre több a 
vasutat bemutató fotó is. 
Gyakorlati tapasztalat, 
hogy ezeken a fotókon az 
emulziós réteg pár héten, 
hónapon belül tönkremegy. 
Az így felismerhetetlenné 
vált foltok, hiányos rek
lámszövegek - például: 
„sz . . . vonataink . . . is 
... nyel ... sen utazhat" -
nem retklámozzék a vasúti 
sze.mélyszállítás évében a 

Jfe nyit 
, 

.A .kereskedelmi SZJaikszoJ.,gá
lat dol.gozáitt élénken foglail
koztatjía, hogy a tehervagonok 
átadása és visszaivétele nem 
megy úgy, a:hogy kellene, nem 
is szólva az. ebből sz.ánmazó 
vasúti károkról. Ennek a hely
zetme'k a megváiltoztatására 
adták ki a munkaügyi és szo
ciálpoliti'kai szakOISZltály 
38hl982. számú rendel!kezését 
amely 1-05040/1982. szám alatt 
megjelent a Magyar Allam
vas.ú1li Érftesító'ben. A szigorú 
rendsudlályoms mefilett ez 
ösztö� kwá.n t adrui a i,a,k
tár.ndkdknalk, rakltá:rú munká
sdkn.alk és az ál1dmások egyéb 
személyzetének a kocsik kita
karítására. A gy,a'korlatba.n 
még.sem történt semmi válto
zás, vagyis a vonaitdkba.n futó 
szennyezett, meg.rongált kocsilk 
száma nem csökkent. 

S:Derinwnk a rendelet ösz
tönző haltását rontja, hogy a 
kifizethető jutalom pénztári 
el.számolása igen bonvolult, 
bürokratikusan neh,ézkes. Egy-

kulturált utazási feltétele
kért tett erőfeszítéseket, 
inkább rontják a vasút hi
telét. 

* 

A hatvan-füzesabonyi pft. 
szb információs jelentésé
ben jelezte, hogy nem tud
ják a dolgozók munkaru
ha- és bakaincsellátásfrt biz
tosítani, mert a raktári 
készletek ezt nem teszik � 
hetővé. 

A Vasutasok SUl!kszerve
zete közgazdasági és szo
ciálpolitikai osztálya ki
vizsgálta az esetet. ,,A 
MAV Anyagellátási Igaz
gatóság tájékoztatása sze
rint a miskotci vasútigaz
gatóság VII. anyaggazdál
kodási osztályának a fő
nökség személyesen hátra
lékot vagy reklamációt 
nem jelentett be. A füzes
abonyi „ruhagóc" szám
adója szerint a főnökség 
éves munkaruha- és ba
kancsigénye teljes mérték
ben kielégítésre került. Sőt 
pótigénylésüket is etküld
ték! Bakancsból most is 
van raktárkészletük, ami
ből az igényeket ki tudják 
elégíteni." 

Ezt a választ az szb hely
ben is megadhatta volna a 
felfelé mutogatás helyett, 
ha körülnéz a füzesabonyi 
szertárban. 

A minap Debrecenbe 
utaztunk a Szabolcs ex
presszel. A szerelvény idő
ben indult, de még el se 
hagytuk az Élmunkás lhi
dat, a tilos jelző miatt las
sítani kellett. Az úgyneve
zett királyvágányon aztán 
m,eg is kellett állni. Ne
gyedórát vána!koz.tunik, mi
re zöld utat kaptunk. !gy 
végeredményben még a fő
várost el sem hagyva már 
20 perc késése volt a vo
natnak. Sülysápon a bejá
rati jelzőnél újabb tíz perc, 
Ebes állomáson vágányzár 
miatt további negyedóra 
ácsorgás. Mire Debrecenbe 
értünk, összesen 45 perc 
késést szedett össze az 
expressz. 

Vannak problémák, amit 
megértenek az utasok, de 
az ilyen esetekre nehéz 
magyarázatot találnt 

* 
A közelmúltban Püspök-

ladányban szálltam fel a 
délutáni, pesti gyorsra. 
Karcag állomásra bejárva 
a mozdony mindkét áram
szedője üzemképtelenné 
vált. A rövid műszaki 
helyzetfelmérés után a he
lyi vezetők egy ott vára
kozó villanymozdonnyal 
cserélték ki a sérült jár
művet. Fél óra sem telt el, 
s .indulhatott ,a gyors. Pár 
méter után azonban ez is 

hirtelen fékezett. A szerel
vény végén levő kalauz el
beszélgette az indulást i; 

lemaradt, holott a hang�s
bemondó kétszer .is be
mondta: azonnal indul a 
VO'Tlat/ 

A kalauz állította meg 
jelzéssel a vonatot s nagy 
léptekkel futott a' szerel
vény után. Nem csoda, ha 
az utasok úgy vélekedtek: 
megérdemelné, hogy Szol
nokig így szaladjon. 

(Orosz) 

szerl'.lbb e1sz.ámolásli. ,m6dda.l és 
a mul.a.sz.tó'klk.ail. szernbeni sa
gorúbb felelősségre vonással 
lehetne inkább előbbre lépni. 

.Egy mJási!k. idémerű téma a 
S2Elmé1YiPénz)t:á.n szolgálatnál. a 
menetdíjak viss,za�tés-e, .ma-t 
ekönül máT jó idetje nagy az 
ütközési ponrt a S2Jemélypénz
tálro6dk és az uitasdk kfuJött. A 
konfliildJUsok csökkenését 
ugyan egy új S2.oa.bályozás hi
vatott elél,egíteni, csakhogy az 
utasok egy része� él, 
hanem viss2'a is él azzal a le
hetőséggel., hogy a vasút rés?Jé
ról .1'06S2#ldszemű feltételeZJés
nek nrlnics helye, .Ez �t jelenti, 
hogy a menet;egy á.r41t akkor 
is � kell tiéríteni, ha a 
vasú;t,t szolQál.ta.tá.s teljufté
sének nem vott aloadáli,a. A 
mene1tjegyek é.rrvényta.rta.ma 
h06S7JÚ, s utaznak is vele, 
csak éppen nincs kailauz, a4d 
ke?.elje. Ezér,t nem szolgáJhat
ja a je1enJegi szabályozás kel
lően a vasút érde'keirt. 

Kocsor Ferenc 
Tupolca 
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Három év tapasztalatai 

így dolgozunk az átszervezés óta 
Építési főnökség, közvetlen szakosztályi irányítással 

Vezérigazgatói utasítással 
1980. július l-től a vasútigaz
gatósági alárendeltségben mű
ködő építési főnökségeket az 
építési és pályafenntartási 
szakosztál11 közvetlen fel
ügyelete alá helyezték. Az 
elmúl� három év tapasztala
tai a szentesi építési főnök
ségnél igazolták a főbb célki
tűzések megvaJ.6eu.l.á.6át, és 
rávilágítanak arra is, hogy 
melyek a további szükséges 
lépések. De tekintsük át az 
előzményeket: 

Kiiktatott fékek 

Az átszervezés előtti idő
sza.kiban tartós, jó munka
kapcsolatok alakultak :ki az 
igazgatósági alárendeltségi vi
szonyban. Ennek ellenére a 
korábbi igazgatósági felügye
let szervezeti rendszeréből fa
kadó fékező hatásokat fő
nökségün.k is erősen érezte. A 
területi elv korlátainak át
lépése mindig sok energiával, 
értéke6 munkaidők elviesztésé
vel járt. Vagyis akadályoz
ta az ügyintézést és az építés,i 
feladatok kö�vetlen végre-
hajtását. Ebből kifolyólag 
gyakran váltak szükségessé 
azonnali operatív intézkedé-
sek. Fokozottan éreztük ere
ket a fékew hatásokat, ami
kor négy igazgatóság terüle
tén dolgoztunk., pedig a 6. 
szakosztály irányító szerepe 
jól érvényesült. Végső soron 
már akikor igazolódott, hogy 
az építési szolgálatnak a ve
zérigazgatóság közvetlen irá
nyítása aJ.á keil:l kerülnie. 

A területi elv fékező ha
tása � jobban érezhető 
volt a nem műszaki jellegű 
ügyi.nté:ziésben és ügyvitelben. 
Az igaz�tósá,gi külszolgálati 
fónökségekkel szemben mi 
sokkal nagyobb önáillóságga,l 
rendeLkeztün.k, hiszen tervein
ket közvetlenül nem az igaz
gatóság, ha.nem a 6. szako,sz
tály hagyta jóvá. Létszám- é5 
bérgawá:l!kodás szempontjából 
is oda tartoztunk. elszámolás
sal. Ez a kettős 1ka,pcsolódás 
többnyirr'e oda vezetett, hogy 
az igazgatóság egy közbeik
tatott, mechani,kus lépcsőfok
ként csak a postás szerepét 
töltötte be. Az ügymenet 
erert meglasswlt, és ,gyakran 
zaivaroik keletk.eztek a hatáir
idők betartása körül is. Az 

• 1980 júliusc2ban bekövetkezett 
felügyeleti változás a szerve
zeti kapcsolódásból származó 
nehézségeket egy csapásra 
megszüntette. Az építési szol
gálat egységes lett, e!lJ'lélfog
va az országos él'dekek egyez
tetése, iletve az i.gények kielé
gítése javult. Lássuk például 
a műszaki ügyek intézésé
vel .kapcsdliatos tapasztala
tokat. 

Konzultáció 
a kivitelezésben 

A kivitelezések műszaki fel
ügyeletét é9 eHenórzését az 
átszerve7.és utáni időszakban 
is az igazgatóság gyakorolja. 
A korábban kialakult jó mun
kakapcsolatok tehát jelenleg 
is kamatoznak. A kivitelezés 
során felmerült problémák 
megoldását a főnökséggel tör
tént előzetes !konzultáció 
alapján rendelik el. Az igaz
gatóságok 1983. II. negyedévi 
átszerv'ezk.se óta a műszaki 
eMtmőrök és a társ.szOtlgálatok 
(a biztosítóberendezési főnök
&éi. a 'V'ihl.aunosvon.ail-felügye
lóség) a műszaki osztály fel
ügyelete alá tartozna/k, így a 
kivitelezés során nélikülöz.he
tetlen közreműködésük is 1é
nyege6en jobban koordinálha
tó. 

Sok előnye van annak is, 
hogy a nagy teljesítményű 
vasútépítési munkagépek 
szaikos-ztállyi elosmás alapján 
kerülnek a területre. A fö.ld
mul'llkagépek szabad kapad
tásaLnak teljes kitöltése érde
kében javítani kell azonban 
a társszolgálati ágak igényei
n�k felmérését. 

A közúti járműveket 1981-
ben a használókhoz állago
sí tották. de javításuk részben 
továbbra l,s az építési főnök-

ségek feladata. Jellemző, hogy 
zömmel olyan gépkocsikat 
küldenek javításra, amit egyéb 
idegen fél már nem vállalt el. 
Ennek a helytelen gyakorlat
nak a felszárnc lásálra az igaz
gatóság a közelmúltban in
tézkedett. Eredményeink közé 
sorolhatjuk azt is, hogy a 
rendkívüli ese,/mények elhárí
tásában az igazgatósági igé
nyek szerint minden esetben 
részt vettünk. 

Az új vágányépítési techno
lógiáik a munka haladási 
ütemét •lényegesen gyor.sítjáik. 
Az átfutási időt ezáltal is rö
vidítettük. Következésképpen 
rövidebb idő alatt kell a hely
színre szállítani a beépítendő 
anyagokat, illetve kiszolgálni 
a gépeket. Az igények lökés
szerűen jelentkeznek, ezért -
annak e�lenére, hogy minden 
esetben előre egyeztetünk az 
iga�gatósággal - kielégítésük 
sok gondot oikoz. A nehézsé
gek nem az emberi hozzáállás 
hiányáb6l, hanem a rendel
keresre á1ló géppark mennyi
ségéből, illetve áJllapotából 
adódnak. Ez a helyzet függet
len a felügyeleti, i11-letve az 

átszervezési változásoktól. 

Prémium, jutalom 

Az általános ügyek fogal
mába tartow feladatokróil is 
szólnunk ke1l. Ilyen például a 
premizálás, jutalmazás, kitün
tetés ügyviteli intézése, amely 
a munkaügyj és tervcsoport 
hatáskörébe tartozik. 

A főnökség premn.umsza
bály�ta srerint a rendelke
zésre bocsátott keretet terme
lési célprémiumra, utólagos 
prémiumra és rendszeres pré
miumra osztottuk fel. Építés
vezetőségei ntk önállóságának 
növelésére a főnö�é,gi prémi
umkeretból részfiltre saját ha
tásikooben felhasználható ö.sz
szeget bocsátottunik rendeLke
resre. Ugy.aníigy lebontott, sa
ját keretösszeggel rendelkez
nek a főnökségi csoportok is. 
A termelési célprémium és 
az utolagos prémium nagy 
része csoportos p!'ém:iumként 
kerül lkiadás,ra, amelynek to
vábbi felosztása az egyes mun
k.a'helyek hatáskörébe tarto
:zJ.k. A kialakult premizálási 
g1J<Dkorlatunk jól bevált. A ke
retösszegek a szaksrervezet 
egyetérbésével kerülnek lebon
tásra. 

A decentralizált éVlközi ju
talmazási íkeret nagyobb része 
a főnökség vezetésének a ren
del!kezésére áll, de a s�zer
V'eret egyettélrté.sével kisebb 
ösSzegeket építésvezetóségeink 
résrere évente kiadunk, 
amellyel jól gazdáiLkodnak. A 
jutalmazásnál mimden szinten 
érvényesül a sza,kszervezet 
egyetértésj. joga. Az év végi 
fel08Ztlható .részesedési ailarpból 
a Sz.a!kszerivezeti testület egyet
értésével évenként eltérő ö.sz
szeget a:z évközi jutalmazási 
kerethez csatoltunk. 

A 1citwnt-etési keretek 90-95 
százalékát építésvezetőségeink 
hatásköTébe utaljuk, mert az 
elismeTésre érdemes dolgozó
kat a munkahelyen ismerik 
legjobban. 

A Lalk,ásépítés támogatása 
évenként változó. A központi 
támogatás összege csökkent, 
ami fokozottabb és körülte
kintőbb mérlegelést igényel az 
elosztásban. A lalkáselosztás is 
a szakszervezeti testület egyet
értésével történik. A lakásépí
tők támogatására saját lakás
építési alapot 'hoztunk létre, 
amely a kommunista mű
szaJkok.ból száirmazik. A dol
gozók azonban sére1mezitk, 
hogy a sajárt: maguk által !kiter
melt la'ká$á,pítési alappal csak 
korilátozottan rendelkezhet a 
fónök.ség. Ez ügy,ben koráb
ban má,r tettünk ja,va&latot, 
mert a jelenlegi korlátozott 
felhasználást lehetőségek mi
att nehéz i1yen célra társa
dalmi munkát szervezni. 

Érvényesülő jogok 

let megszűnt, s az UJ szerve
zeti rendszerben a ,kapcsoló
dás felfelé csa:k esetenkénti. 
A létszám- és bérgazdálko
dásban szoros és jó kapcso
lat áll fenn a 6. D. osztály
lyal, ugyanaklkor a VSZT
ügyintézés felügyeletét meg
nyugtatóan továbbra is az 
igazgatóság illetékes csoport
ja látja el. Menetked:vezmény 
szempontjából a felügyeleti 
változás kapcsán az irányító 
szakosztállyal ilyen irányú 
kapcsolat nem létesült. Az 
ügyeket saját hatáskörben in
tézi a főnökség, illetve to
vábbra is az igazgatósági fel
ügyeleti hatáskör érvénye
sül ebben a vonatkozásban. 

A felügyeleti változással 
együtt megerősödtek a szak
szervezeti kapcsolatok. Létre
jött az új körepszerv, amely 
biztosítja a felügyeletet elllátó 
szakosztá1lyal a megfelelő 
partnerkapCISO'latot. Az új 
szakszervezeti középszerv a 
felügyeleti szakosztállyal kö
zösen a korábbinál hatéko
nyabban képviseli a több mint 
tízezer építési dolgozó érde
keit. Az érdekek most már 
nem töredeznek igazgatósá
gokra, a•hol az üz€'111vitel mö
gött a legjobb kapcso1atok 
mellett is háttérbe szoru!ltak 
az építési főnökségek. A fel
ügyeleti változás lényegesen 
jobb lehetooégeket biztosít a 
szakszervezeti jogok érvénye
süléséhez. A szakszolgáiat ér
dekei egységesen és nagyobb 
sú'!D.yal érvényesülnek az új 
szakszervezeti kapcsolódással. 

Mélyreható központi irányí
tást a létszám- és a bérgazdál
kodás költségkereteivel kap
csolatban érzünk, de lényege
sen megerősödött a munka
veinseny területén kiallakult 
kapcsolat. Itt a harmadik éve 
folyó egységes miunkaverseny
rendszerre utalunk, amely a 
„Kirváló Főnökség" ki tüntetés 
elnyerésére irányut Ez a rend
swr kö:zNetlenebbül összeköti 
a főnökségeiket és üzemeket, 
elősegítii az egységes szakszol
gálati gondolkodást is. 

Vall'ln.ak termésretesen olyan 
munkaköri és ügyviteli tevé-· 
kenységek, amelyek központi
lag ne'ffi tarrtlhatók kézben. Ide 
sorolható, hogy a műszaki és 
kivitelezé.si kérdésekben nél
külözhetetlen az igazgatóságok 
műsza1ci osztályával kialaikult 
kapcsolat, amely rendezett és 
jó .A vszt-ii.gyintézésben fo
lyamatos instrukciót és ellen
őrzést igénylünk. Az igazgató
ság vszt-csoportjával a kap
csoliatun!k jó, és szilkségesnelk 
tarbjuk az ó felügyeleti hatás
körüket. 

Egységes szemlélet 

A munkaivédelem is szoros 
terü'lteti kapcsdlódást igényel, 
kü-lönösen baleseteknél. A fel
ügyeleti váHozás előtt kia/1.a
kult egészséges kapcsolat vál
tozatban. Véleményünk sze
rint a menetkedvezményi 
ügyek, jogi esetek, a kollek
tív szerződés kérdései, munka
ügyi prolblémák és a munka
mozgalmi tevékenység szintén 
konzultatív jellegű együttmű
ködést igényel az igazgatósá
gokkal és a területi sza.kszer
vezetii bizottságokkal. A kö;z:
ponti i'l'ányitás i'ly módon is 
lehetővé teszi, hogy az építési 
swlgálat sajátos feladatainak. 
i;(OildJainak és problémáinak a 
megoldása egységes szemlélet 
alaipján töriténjen. A sajátos 
érdekek vlilágosabban és na
gyobb sűllyal ér,vénye.sfünek, 
s ezért mondhatjuk, hO'gy az 
á,tszerve:ziéssel kiküszöbölódött 
a területi elrv fékje, vailamint 
megszűnt az is, hogy azonos 
kérdésekiben eltérő á'lláspon
tOlk szülessenek, metve érvé
nyesüljenek. 

Az anyagi erőkkel, a gep1 
kapacitásokkal és a hitelek
kell jobb.an lehet gazdálkodni 
az egységes építési szervere
tem be1ül, s hagyományosan 
jó kapcsolataink révén, az 
összvaE.útüzem és a dolgowk 
érdekeit szem előtt tartva köl-

A munkaügyek intézésében csönösen segítjük egymást az 
nagyobb önáfilóságuntk van a igazgatóság ooztályaLval. felügyeleti változás óta. A 
korábbi igazgatósági felügye- Fogas Pál 

Megváltozott lehételek M6tészalaín 

Száznyolcvan fokos fordulat 
a kiképzés és oktatás rendszerében 

Reklamil az utu a sze

mélypénztAr ablakAnil, 

esetleg balesetet ■zenved 

utazás közben, vagy a vasút 

kádra kevesebb fuvardl

jat számolt el a dolgozó -

minden eeetben a dljszabá
sok, uta1lt.61ok vonatkozó 

pontjait olvas■ák a vét.kes 

fejére. 

Az oktatás jelenlegi helyze
téről beszélgetünk Mátészal
kán az oktatási központban -
amely az új szociális épület
ben kapott helyet -. Czirják 
Ferenc vezető oktató-, Zsoldos 
Barnabásné kereskedelmi ok
tató- és Sukta Béla forgalmi 
oktatótisztekkel. 

- Az üzemfónökség 1978 
második felében alakult, s ak
koriban az oktatásra kötele
zettek hatvan százaléka járt 
be központi oktatásra - em
lékezik a kezdeti időszakra 
Czirják Ferenc. - Az idei év 
tavaszán átadott szociális lé
tesítménnyel véglegesen meg
valósult a gócponti oktatás az 
üzemfónökségen. Az oktat�si 
rend megváltoztatásán kívül 
180 fokos fordulatot vett az 
újfelvételesek kiképzési rend
szere is. A hetvenes évek vé
géig átlagosan hatvan újfelvé
teles dolgozót képeztünk ki a 
forgalmi és ennél is keveseb
bet a kereskedelmi szakszol
gálat résrere. 

Vizsgázók százai 

- A , szervezeti változás 
után ebben is javulás van? -
kérdeztem. 

- Igen. Az idén eddig 255 
a kiképzett új dolgozók szá
ma, s év végéig várhatóan el
érjük a 300 főt. iKereskedelmi 
vizsgát 98-an, míg forgalmi 
jellegű viu;gát 157-en tettek, 
többek között vonatkezelők, il
letve jegyvizsgálók, váltókeze
lők, vonatfékezók, kocsirende
zők és kocsifelfrók. Szembe
tűnő a váltókezelőből forgal
mi szolgálattevővé átképzett 
dolgozók magas száma is. El
mondhatjuk, hogy az utazó 
létszámban, valamint váltó-

kezelókben alig van hiány a 
körzeti üzemfónökség terüle
tén. 

- A követelmények szintje 
hogyan alakult? 

- Az érdeklődés növekedé
se lehetővé tette, a felvételi 
mérce emelését. Forgalmi 
szolgálattevő például csak 
érettségizett lehet. Ez nem 
túlzás, amikor az 1983-ban ki
képzett vonatfékezők 80 szá
zaléka középiskolai végzett
séggel rendelkezik, sót főisko
lát végzett mozdonyvezető és 
váltókezelő is van nálunk. 

A vonzerővel kapcsolatban 
egybehangzóan a család közel
ségét . .a tanulási lehetőséget és 
a munkakörülmények javulá
sát említik az oktatótisztek. 
Hozzáteszik, hogy a fiatalok 
itt sem szívesen vállalják a 
hétvégi ingázást, a ktrendelé
sek pedig szinte riasztóan hat
nak - Bp. Ferencváros, Szol
nok állomásokra -, sőt elő
fordult, hogy inkább kiléptek 
a vasúttól, mintsem eleget te
gyenek kirendelési kötelezett
ségüknek. 

Az érem két oldala 

- A tanulási lehetőség alatt 
mit kell érteni? 

- Először is azt, hogy a fel
sőoktatási intézményektől ka
pott elutasító válasz után a 
vasút a maga létszámhiányá
val jó lehetőségeket kínál a 
szellemiekre is fogékonv fia
taloknak. Tisztességes kerese
tet és tanulást a tisztképzón, 
illetve a különböző tanfolya
mokon. Nem utolsósorban 
fontos helyet foglalnak el a 
fiatalok beilleszkedésében a 
munkahelyi hatások. Az új 
szociális épület - fekete-fehér 
öltözővel -, az oktatási komp
lexum, a szállodai szobák 
színvonalát meghaladó lakta
nya, illetve munkásszállás. 

- Ez csak az érem egyik 
oldala - veszi át a szót Zsol
dos Barnabásné. - Mert a 
kiképzés módszere és körül
ményei is kedvezően változ
tak. Egy emeleten vagyunk, a 
négy oktatótermet közösen 
használjuk, így az újfelvételes 

a aa 

fiatalokkal szinte nyolc órán 
át felváltva tudunk foglalkoz
ni. Ennek eredményeként egy
egy kiképzési időszakban több 
szakvizsgát is szereznek. A 
gyakorlatban bevált párosítá
sok: fékezó-jegyvksgáló, for
galmi-személypénztári vagy 
árufuvarozási szakvizsgák. Ezt 
a két utóbbit annak megfele
lően szabályozzuk, hogy hol 
kell jobban a szakember. 

- De nemcsak az újfelvé
telesekre koncentrálva elér
tük, hogy az üzemfónökség te
rületén nincs olyan dolgozó, 
aki valamilyen szakvizsgával 
nem rendelkezik. Ez persze 
csak részben az oktatók ered
ménye, mert az érdem a sze
mélyzeti munkát irányító 
Szabó Menyhérté is, aki sze
mélyzeti vezetőként folyama
tosan szervezte a tanfolyamo
kat azokból, akik szakvizsga
hátralékosak voltak. 

Magnó, makett, 

írásvetítő 

A személyi feltételeken 
kívül a tárgyi feltételek is 
sokat változtak mondja 
Sukta Béla forgalmi oktató
tiszt. Szinte valamennyi okta
tási órán használjuk az írás
vetítőt - az új vonatszámo
zások tanításánál is nagy 
hasznát vettük -, a magnót, 
melynek szalagjáról például a 
forgalmi műveletek helyes 
végrehajtása, folyamata is 
hallható. A Közlekedési Mú
zeumtól kapott favázas vasúti 
személykocsiban pedig Máté
szalka állomás makettjét fog
juk megépíteni, illetve elhe
lyezni. A személykocsi teljes 
felújítása már jó ütemben 
halad ... 

Nem panaszként mondták, 
hogy van olyan nap, amikor 
nyolc órát is oktatnak egyhu
zamban, s a napi szellemi 
munka után várja őket is az 
otthoni tanulás. Az oktató� 
tisztek közül ketten .a győri 
főiskola hallgatói, illetve egyi
kük a Marxizmus-Leninizmus 
Esti Egyetemen végzi az utol
só évet. 

(os-ba) 

p ... 
Dombóvár jövője a vasútvillamosítás tükrében 

Dombóvár vaswtashagyományokkal ren
delkező város. Lakói azonlban a jövőbe is 
nagy érdeklődéssel tekintenek. Ezt igawlja 
arun.a,k a rendewénynek a látogatottsága, 
amely a Budapest-Pécs oosútvonal villamo
sításánaik jelentőségével, a megvalósulás je
lenlegi helyzetével és a villamosítás dombó
vári vonafil{ozásáival fo,glalikowtt, a Sz,emre
zé.si és Veret.ési Tudomálnyo.s Táa:saság, vala
mint a K'I1E helyi szerviezetének klö:ros ren
deresié!ben. 

t.és karbantartási, alkatrészellátási és nem 
utolsósorban kÖI'111yezetvédelrni előnyeiről. Is-
mertette a felsávezetélk-építési főnökség dol
gozóinak tevékenységét, milnd�i muntká
óát - almit színes, vetített diaképekkel be is 
mutatott -, s amelynek követikeztében egy
re jobban közeledik az a nap, amik.Dr Dombó
várig 1oozlekecLhetmek a vilLcvmos mozdonn1111l 
vontatott szerelvények. 

Varga Györ{Jy, a MA V ViJl.almos Felső
vezetéképítési FÓll1Ök.ség i�atój.a ismertet
te .a vil1a.mooítás történetét, és swlt a szén
hidrogén enerlgiaillordoz& megtakarításálnaik 
fontosságáról, taválllbá a vil1amos üzemeltJe-

1984, december 31-e a kitűzött határidő. Az 
igen költséges, addig megvalÓSIUló járulékos 
iberuJháZlások azt követően in.emcsia'k az ener
giagazdáltkodá.51ban, hanem a munkakörülmé
nyek i,aroulásában is lényeoes változást hoz
,na;k. 

Krajczár Antal 

ZALAKOMÁR JELLEMZŐJE= 

Kis állomás� nagy forgalom 
Zaila.komár állomás félúton 

van Ba,latorrszentgyörgy és 
Nagykanizsa között. Ezen a 40 
klilométe.res smkaszon máshol 
megszüntették a kocsirakomá
nyú 'küldemények .le- és fel
adását. E-z meg is látszik Za
lakomár árufuvarozási ered
ményein. 

- Az utóbbi öt évben egy
re több a hozzánk érkező és 
a -nálunk berakott áruk sú
lya - mondja Spájler István 
állomásfőnök. - 1979-ben pél
dául 70 435 tonnát szállítot
tun!k eil, majd az azt követő 
évben 20 OOO tonnáv,a,l többet, 
aztán 1981. újabb rekordot 
hozott; 96 333 tonna volt a le
adás. Tavaly óta azonban 
nem tudunk elég üres kocsit 
adni a megrendelők, a fuva
roztatók igényeinek 1cielégíté
séhez. Leadásban vi.szont tö
retlen a növekedés, hiszen az 
1979. évi 39 és fél ezer ton
nás leadással sz�ben tavaly 
már a 49 OOO tonnát is túl
szárnyaltuk. 

- Kik, milyen cégek az 
ügyfeleik? 

- Itt rakodik a somogyi és 
a �lai erdőgazdaság, az 
egerszegi Cserépkályha és Ke
rámia Gyálr he1Y1 üzeme, to
vábbá öt imez,ógawasági té
e6z. ipa,rvágálnyunkart; pedig a 
ZÖLDtRT és ősszel a Sár
vári Cukorgyár veszi igénybe. 
Kocsikihasználásu nk átlaga 
106 százaLékos, vagyis kocsin
ként 30 tonna. A kocsitar
tózkodás azonban lehetne 
jobb is, miVlell csak 95,2 szá
zalékra alaJkult, de hát -
mi111t mindenütt - itt is elő
fordul késett kirakás ... 

- Mivel áillftják ,kii a le- és 
feladási kocsikat? 

- A aneneti!I'ányító menet
rend szerint küldi Balaton
szentgyörgy állJ.omásról a vo
naili tartalékot, s ez végzi a 
kocsik beá:Llitását. Ebben .a 
mun.k.ában is természetesen 
mindig a sürgősségi szempont 
dominál - mondja az állo
másfőnök. 

- & a személyforgalom? 
- A menetdíjak felemelé-

se nem látszik meg az eladott 
jegyek darabszámán, nem is 

szólva a bevétel összegszerű 
növekedéséről. Hiszen az 
1980-lban eladott 21 607 jeggyel 
szettniben 1981-lben és 1982�ben 
is 40 OOO�nél több volt a ki
adott menetjegyek száma. A 
pénztárak számát is hatra 
keHett növelni, vagyis egy
szerre két pénztárunk üze
mel, hogy elkerüljük a tolon
gást és a jegykiadás miatt ne 
késsenek a személyszállító 
vonatok. Az utasforgalom 
megiélénküllésében szerepet 
játszik a zalakarosi termál
fürdő nép5zerűsége, valamint 
az, hogy a MA V Gyógyházon 
kávül ott má.r egy !korszerG 
SZOT-üdülő is üzemel. 

A:z eredményekben az állo
más személyzetének - a nyolc 
forgalmi és négy kereskedel
mi dolgozónak - jó munkája 
is ·benne van. Atmenetileg 
még nehezebb lesz a felada
tuk, mivel a régi, elavult fel
vételi épületet lebontják, de 
1984 végére megújul, a mai 
követelményeknek megfelelő 
szolgálati helyiség&ket kap 
Zalakomár állomás. 

Várfalvi Gyula 
' 
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AHOGY A DOLGOZÓK LÁTJÁK 

Árak, bérek, bevételek 
Az információban kérdezték, az illeükesek válaszolnak 

A szakszervezeti bizottságok 
az információs jelzéseken ke
resztül több közérdekű kér
dést továbbítottak a Vasuta
sok Szakszervezete központjá
ba. Ezek közül néhányra az 
illetékesektől kaptunk választ. 

Miért emelkedtek ugrássze
rűen az Utasellátó Vállalat 
mozgószolgálatánál az üdítő 
italok árai? 

- A vállalati szakszerveze
ti bizottság tájékoztatása sze
rint az Utasellátó más válla
latokhoz képest mérsékelt ár
politikát folytat. Vannak azon
ban olyan területek - s ilyen 
a mozgószolgálat is -, ahol 
a magas vállalati költségek az 
árban is kifejeződnek. A vas
utas dolgozók körében is ke
vésbé ismert, hogy a mozgó
szolgálait tevékenysége erősen 
veszteséges. 

1982-ben a büfé-, étkező- és 
bisztrókocsikban az utasoknak 
kiszolgált étel- és i talfélesége
ken a vállalat 32 millió forin
tot vesztett. 

Elsősorban a kocsik bérleti 
díja magas, amit a bevételek 
nem fedeznek. A veszteség 
pótlására az Utasellátó egyéb, 
kereskedelmi, vendéglátóipari 
egységeiben realizált haszon 
szolgált. Ezt az állapotot so
káig nem lehetett tartani az 
egyre erőteljesebb önfinanszí
rozási törekvések folytán és 
bizonyos intézkedéseket kellett 
végrehajtani a gazdaságosság 
javítására. Ilyen intézkedés 
volt a szerződéses üzemeltetés 
bevezetése a mozgószolgálat
nál, ami egyfelől kulturáltabb. 
rendszeresebb kiszolgálást 
eredményezett, de áremelke
déssel is járt. Vállalati szin
ten bevezetésre került az úgy
nevezett differenciált árkép
zés is, melynek eredménye
ként a tőkés országokba köz
lekedő Utasellátó-kocsikban 
lényegesen magasabbak a 
megvásárolt áruféleségek árai. 

Milyen bérkategóriába kell 
besorolni a technikusminősítő 
viugával rendelkező moz
donyvezetőt? 

Azt a fizikai dolgozót, aki
nek az általa rendszeresen 
végzett munkához szükséges
nél magasabb képesítése van 
- mint például a technikus-
oklevél, mesterszakmunkás-
vizsga , eggyel magasabb 
szakmai bérkategóriába kell 
sorolni. A mozdonyvezetőknek 

szakmunkás�bizonyítvánnyal 
vagy középi.c,kolai végzettség
gel, illetve hatósági mozdony
vezetői vizsgával kell rendel
kezni ük. Ezek középfokú ké
pesítésnek minősülnek. Ugyan-

Egy teljes alsó-fels6 protézts 
Húzott fémkorona 

akkor a vasúti képesítési elő
írások rendszerében a techni
kus oklevél felsőfokú minősí
tésként vehető figyelembe. 
Azok a mozdonyvezetők te
hát, akik technikus minősítés
sel rendelkeznek, eggyel ma
gasabb, azaz a 63. bérkategó
riába történő átsoroláshoz jo
gosultságot szereztek. 

A menetjegyek kiszolgálása 
a vonaton hosszadalmas a sok 
adminisztráció miatt, amiért a 
MA V-ot - és a jegyvizsgáló
kat is a jutalék csökkenése 
miatt - anyagi veszteség éri. 
Milyen intézkedéseket tervez 
a MA V az egyszerűsítésre, 
vagyis a személyszállítási be.. 
vételek ilyen módon való nö
velésére? 

A MA V illetékes szerveinek 
szakmai ellenőrzései alapján 
megállapítható, hogy vannak 
olyan jegyvizsgálók, akik nem 
teljesítik pontosan menetjegy
kezelési, ellenőrzési feladatu
kat. A jegyvizsgálók körében 
tapasztalt, egyre jobban erő
södő létszámhiány és a mun
kafegyelemben előforduló 
hiányosságok ellensúlyozásá
ra a MA V fokozza a közpon
ti ellenőrzéseket, s a vasút
igazgatóságok is utasí,tást kap
tak az úgynevezett brigádel-
lenőrzések megtartására. 
Ezekben vizsgáló-főkalauzok 
vesznek részt. A vizsgáló-fő
kalauzok létszám keretének 
bővítéséről az illetékesek már 
intézkedtek, és a vizsgáló-fő
kalauzok szakmai felkészül,t
ségének fokozására szakmai 
vizsgáztatásuk rendszerét 
megváltoztatták. 

A MA V vezetői megvizsgál
táik az információs jelentések
ben többször szorgalmazott 
kész utánfizetési bárcajegyek 
visszaállításának ügyét is. A 
kereskedelmi szakosztály dön
tése értelmében a kész után
fizetési jegyeket ismét rend
szeresítik, melyek induló kész
letét a Jegynyomda Főnökség 
már legyártotta, s ezek kiszál
lítása a megrendelések alapján 
folyamatosan történik. 

Hogyan változtak a fogpót
lási díjak? A dolgozók szeret
nék ezt részletesebben tudni. 

A társadalombiztosí,tási osz
tály tájékoztatása szerint a 
fogpótlási díjak változásáról 
sok téves hír terjedt el, holott 
a fogtechnikai vállalatok árai 
csak a félnemes- és a nemes
fémből készült fogpótlásoknál 
emelkedtek számottevően. A 
fogpótlási díjak változását 
részletesen az alábbi táblázat 
mutatja: 

Régi Ar Oj ár 

Ontött korona kobalt, króm ötv. 
Acrllát korona 

llK,- Ft 

20,- Ft 

71,- Ft 

35,- Ft 

65,-Ft 

280,- Ft 

33,- Ft 

76,- Ft 

30,- Ft 

Ergo húzott "orona 
Ergo öntött korona 
Fémre égetett porcelán korona 

100,- Ft 

236,- Ft 

2'14,- Ft 

318,- Ft 

219,- Ft 

A nyugdíjasok a teljes alsó-tels6 protézisért az tíJ árnak csak a 
felét, tehát 140 forintot térítenek. 

ÉLETMENTŐ MUNKÁSŐR 
Záhonyiban, pontosabban 

ott az Alkotmány utcában la
kik Kalapos Tibor, aki a 
MA V fényeslitkei kocsijavító
műhelyében m.ozdonyviugáló. 
Felesége a kisvárdai kórház 
dolgozója. Mindketten mun
kásőrök. Nem V'életlen tehát, 
hanem az utca, a környék 
lakóinak bizalma nyilvánult 
meg abban, hogy a minap 
egy sírva, jajveszékelve ro
hanó idős asszony tartott Ka
lapos.ék házához: 

- Jaj, segítsenek gyorsan, 
mert meghal az unokám! 

Kalapos Tibor szabadnapos 
volt éppen, s elhajítva a há
zi foglalatoskodásnál keze 
ügyében levő tárgyakat, átro
hant a jelzett házba. ott ta
lálta az eiszméletlenül fekvő, 
hétéves Bíró Angélát, akit 
jól ismert. 

- Egy pillanat alatt ha
tároztam - emlékezik Kala
pos Tibor az esetre. - úgy, 
ahogy voltam, mezítláb és 
házi öltözetben, ölembe vet
tem a gyereket, és futottam 

vele az orvoohoz, a MA V
rendelőbe. Nyomban meg is 
kezdődött a harc a klslány 
élet.ének meg.menté.séért. Ki
derült, hogy félrenyeLt (aspi
rált) a gyerek. Közben meg
jött a mentő, és betizállította 
a még mindig eszméletlen 
Angélát a kisvárdai kórház
ba, ahol csak a délutáni 
órákban tért magához, és ju
tott túl az életveszélyen .. . 

- Gondolom, mit éreztél 
rohanás közben, míg eljutot
tál a rendelőbe . .. 

- Hát nem volt könnyű, 
de erőt adott, hogy nekem is 
van gyerekem... Ahogy fu
tás közben csetlettem-botlot
tam, csak az vezérelt, hogy 
sikerüljön megmenteni a kis
lány életét. 

A gyors cselekvés meghoz
ta a kívánt eredményt, de 
Kalapos Tibor munkásőr azt 
mondja: - Természeteis amit 
tettem. Ezt mások is bizonyá
ra így csinálták volna ... 

Szőgyényi Bertalan 

MAGYAR VASUTAS 1983. OKTOBER 31. 

Kétszázötven brigád 
szellemi vetélkedőie 

ILIE 71 IE IL T ••• 
Az építési főnökségek és 

üzemek szocia,Jista brigádjai 
rés2Jére az 19821 83. évre hir
detett szellemi vetélkedő után 
az épités,i főnök.sége'k sza'kszer
v�ti bizottsága meghirdette 
a II. szeHemi vetéLked6t is. 

A vetiélke<lő célja, hogy se
gítse a brigádmo�alom hár
mas jels:z.avá:na'k érvényesülé
séit. Ezen kívül lehetőséget 
n�t a szocia1is,ta brigádok
nalk, hogy bővíitsék általános 
műve1tséguket. 

A brigáddk tő!Jb fordulón 
versenyeznek egymással. 
Tesztlapokat kell havonta he
lyesen kitölteni. A legeredmé
nyesebb csapatok vehetnek 
részt a döntőr.!: Már meg is 
kezdődött a vasútépítők szelle
mi vetélkedője. 

A vetél!kedő nyolc egymást 

� 

t 
követő hónapon át tairt, és 14 

f főnökség, iLletve üzem szoci.a-
iista brigádjai vesrnefk benne l · 1 
részt. A vetélkedőre eddig 
több 1111iint 250 cs.apait neve-
zett. 

A:z. első forduló kérdéseit 
vas.úti témakörbőJ. válogatták, 
és a helyes feleletek többsége 
a Magvar Vasut� egyes szá
maiban, a kfüönféle ci'k<kekben 
megtalálhatók. Szerepel a té
makörök loorott továblbá mun
kavédelem, gazdasám>oli tika és 
egyéb, az általános műveltség
gel összefüggő kérdés is. 

A fónoksége'k és üzemeik 
legeredményesebb szocialista 
b11igádJai 1984-ben a Budapes
ten megrendezésre kerülő dön
tőben mérik össze tudásukat. 

Fogas Pál 

Kötődés a mun-kahelyhez 
A számok elgondolkozta

tóak: a záhonyi üzemigazga
tóság területéről minden má
sodik vasutas időnap előtt 
kerül nyugdíjba. összesen 
720-an vannalk, akik 1979 óta 
nyugdíjba kerültek, de közü
lük 390-en rokkantsági nyug
díjjal kezdték a pihenést. S 
vannak olyan területek, ahol 
három dolgozó közül csru{ 
egy éri el a hivataloo nyug
díjkorhatárt. Ilyen például a 
kézi átrakó és a vontatási fő
nökség. Záhonyban ezért Kü
lönösen fontosnak tartják, 
hogy nyugdíjazás után se 
szakadjon meg a vasúttal a 
kapcsolat, a nyugdíjasok se 
érezzék magukat távol volt 
munkahelyűktől. Az üzem
igazgatóság területén több 
mint 1200 a nyugdíjasok szá
ma, s közel kétharmaduk to
vábbra is tagja maradt a 

mennyi állomás körzetében. 
Itt az üzem életéről is kap
hatnak tájékoz.tatást, az 
egészséges életmódról előadá
sok hangzanak el, s a nyug
díjasokat érintő jogszabályo
kat ismertethetik. Még nem jel
lemző mindenütt, de rendsze
ressé kívánják tenni vala
mennyi szolgálati helyen a 
vasutasnap előtt a nyugdíja
sok találkozóját. 

Vége a szolgálatnak 
(Dávid József felvétele) 

A szakszervezeti feladatok 
között szerepel a nyugdíja
sokkal való differenciált fog
lalkozás. Kéthairmadu!k az 
alacsony nyugdíja.sok kategó
riájába tartoznk, haví 2500 
forint alatti ellátással. Ré
szükre a múlt évben külön
böző címeken, közel száznak 
47 ezer forint segélyt fizet
tek ki. Szeretnék azt is, ha 
többen élnének az üdülési 
lehetőségekkel. A záhonyi 
MA V-rendelőin.tézet is sokat 
tesz a nyugdíjasokért. 

PÁLYÁZAT 
Budapest�Keleti Körzeti üzemfőnökség gazdasági 

vezetése pályázatot hirdet a Budapest-Keleti pu. for
galmi, kereiskede1mi üzemegység állomásfőnöki állá
sára. 

A pályázat feltételei: középfokú politikai végzettség, 
szakirányú egyetemi vagy fői.skolaii végzettség, felső
fokú vasúti (vagy azzal egyenértékű) szakképesítés, 10 
éves szakmai gyakorlat (ebből 5 év vezetői gyakorlat), 
idegennyelv-'.ismeret (orosz vagy német, társalgá&i szin

ten) 

szakszer,vezetnek. 
A területi szakszervezeti 

bizottság mellett műiködő öt
tagú nyugdíjasbizottság fog
lalkozik gondjaikkal, igyek
szik részükre a megfelelő 
segítséget megadni. Az idős 
emberekkel való foglalkozás 
már akkor megkezdődik, 
amikor közeleg a nyugdíj 

A nyugdíjasok szívesen 

Az alkalmazás meghatározatlan időre szól. Bérezés a 
MA V-ko11ektív szerződésben foglaltak szerint (alapbér: 
6200-6500 forint között, megállapodás szerint, hozzá az 
alapbér 10 százaléka és munkahelyi pótlék a kollektív 
szerződés szerint). 

tartják kapcsolatukat volt 
munkaihelyükkel, s tehetsé
gük, lehetőségeiiik szerint 
részt vesznek annak életében. 

Szükség esetén szolgálati lakást bizt06ítunk. 
Jelentkezés írásban, részJetes önéletrajz csatolásával. 

L. B. 

Beérkezési határidő: 1983. november 30. Cím: Buda
pest-Keleti Körzeti üzelll!főnökség vezetője, 1087 Bu
dapest, Kerepesi út 2-4. 

kezdete. A munkaügyi szer- ------------
vek a szakszervezeti nyugdíj_. 
előkészítő albizottsággal kö
zösen gyűjtik az adaité>kat, 
beszerzik a MAV-on kívüli 
munkaviszonyra szolgáló iga
zolásokat, hogy azok időben 
rendelkezésre álljanak. 

Cyóf yítható, ha a /Jelet is akarja 
A nyugdíjasok ügyeivel a 

lakóhelyen levő állomásfő
nökségen is foglalkoznak. A 
segélyezések, a különböző jut
tatások kifizetése a megáila
pítá.s szerjnt időben történik. 
A menetkedvezménnyel és a 
részletfizetéses tüzelő-elő

Az üzemorrvosdk gyakran 
panaszkodnak, hogy a bete
gek pontatlanul járna:k el
lenőrző vizsgálatra. A gyo
morfekélyeseket azonban 
nem kell hívni. Sajnos, min
den tizedik ember élete va
lamelyik szakaszában hosz
sza.bb-rövidebb ideig gyomor
vagy nyombélfekélyben szen
ved. 

rendszer zavara fokozott sav
termelést idéz elő. Ez a gyo
mor, illetve a nyombél nyál
kahártyáján „érgörcsöt" 
okozhat. 

A gyomor, illetve a nyom
bél falát nyáik védi a saját 
savalk ellen. Az erős gyomor
sósaiv, a.mely építóelemeilre 
bontja táplálékurukat, nem 
tudja megemészteni a „ tar
tályt", amelyben van, pedig 
az ugyanolyan elemekből 
épül fel, mint amit meget
tünk. Ha azonban az „ér
görcs" vagy valamely gyógy
szer (Rausedyl, Rheopyrn, 
Kalmopyrin, Prednisolon) 
nagy adagja, vagy helytelen 
alkalmazása elhalást okoz, 
vagy bizonyos anyagok - al
kohol, nikotin, erősen fűsze-

jegyzéssel sin.cs gond. 
A munkában megfáradt 

emberek kulturális igényei
nek kielégítésére a záhonyi 
művelődé.s.i házban működik 
a nyugdíjasok klubja. Ajakon 
és '.C1iszaszen1nnártoniban be
járók klubja van, ahová a 
nyugdíjasok rendszeresen el
járnak. A fokozottabb kap
csolattartásra viszont szeret
nék kiépíteni a nyugdíjasok 
klubjának hálózatát vala-

A tapasztalatok szerint há
romszor annyi a férfi fekély
beteg, mint a nő. A fekély
betegek többsége sovány, ma
gas, gyenge izomzatú, nyug
taLain, sorsával elégede1iren 
ember. Idegrendszerük álta
lában feszült, és emiatt az 
alkaratuktól függetlenül mű
ködő, de a külső környezettől 
befolyásolt vegetiatív ideg-

LEHET MÁSFÉL MÉTERREL TÖBB? 

K!öffil mérl vonaljeg'Jel 
l.Japjuk ez évi 20. 

szá!mában érdekilő
déssel olJVastam A 

vasúti menetjegy tör
ténete c. cilk.ket - ír
ja szerkesztőségünk
nek Szegedről En

gi József tanár, köz
lekedési üzemmér
nök, majd egy útle
írásm hivaitkozva -
a'mely a Magy,ar 
Mérnök- és �í
tészeogylet Heti :€r
tesítőjlének 1906. évi 
1-2 összevont szá
mában jelent meg -, 
a követlkezóikről tá
jékoztat: 

Volt időszak, ami
kor az Alffierikai 
Egyesüil!t Allamokban 
a vasúti jegyeket 
szinte ,,rőffel" mér
ték, s azdk hossza el
éJ.ihette a okét mé-

ber',t is. EkkOI"a jegye- csony, szók.e-e v.a:gy kas-ztás sem zavarta 
ket ott még a század barna, nő vragy fér- őlket, csak hasonló 
elejen is árrusítottak fi volt-e az utais, aki testalkatú utast kel-
a vasúttársaságok megváltotta.) !gy lett találniuk. ügymakei. Ilyen ügy- akarták a visszaélést Az ü:lllet végén nökö'k voltak például el!kerülni., mivel deg- . d ki J

'ól J
'árt, a k�ed� - akár ressziv díjszabást al- n:m en 

a leg!ki�b kö:zisé- kalmazualk, vagyis iklivéve a vasut-
gek'ben -, hogy ve- a.ninán kevesebbe lke- társasá,got, Utasftot
vói'k. vásáraás köz- rült egy-.egy útsza- ta is a konduktoro
ben náluk válthassák kaszra a vitel.díj, mi- kat (a vonatveze
meg vonatjegyüket. né1 hosszabb távol- tóket, kalauzo'k!at), 

A menetjegy h01Sz- ságra váltották a hogy a menetjegy,ről 
sza a beutazandó tá- jegyet. Éppen ezért egy-egy szelVényt a 
vcillságtól függött. tgy az éiellm�k, jóval máT leutazott vo
aztán a sw.'lagszerű messzebb lúrtJra !kér- nalré.zne!k megfele
harmonilll:aként ősz� ték a .,bilétáit", mint lően szakítsanak le. 
szeha:jtogatha'tó pa- kellett volnia, hogy Hoszabb úton erre 
pír néha a két mé- aztán a megma- ti?,'bbször is sor ke-
tert ks meghaladta. A radt, fel nem hasz- ru�. 

tas é legelső -szelvényen az nált részt célál�omá- kez�t 
a: u 

c
él

á:J:l���= 
uta.s személyére jel- sukon eladhassak a ra, cisak a személyle
lemző adatokat lyu- nem hivatalos ügy- írást tarta1mazó szel
kasztotta ki az ügy- nököknek. A sze- vény marad,t a bir
nak. (Magas, a'la- mélyre szóló lyu- tokábarn. 

res ételek - fokozott gyo
mors,a,vtermelést váltanak ki, 
felbomlik az egyensúly. Kife
kélyesedilk a nyálkahártya, 
fájdalmat okoz, és a beteg 
orvoshoz fordul. 

A diagnózist a gyomornedv 
savtartalanának vizsgálatával, 
a gyomor- és nyombél rönt
genezésével, a gyomor „tük
rözésével" állapítják meg. 
(Ezt ma már hajlékony, szál
optikás műszerrel végzik. A 
vizsgálat fájda1,matlan és ve
sziélytelen.) A kezelés ered
ményességét is így ellenőrzik. 

A fekélyesek panasmi a 
gyógyszeres kezelés, a pihe
nés hatására rendszerint ha
marosan megszűnnek, és a 
fekély is előbb-utóbb begyó
gyul. 

Ez a betegség azonban haj
lamos a kiújulásra. Fontos 
ezért, hogy a fekélybet,egek 
szigorúan betartsák az on,o
si előírásokat. 

Az étrend sem mellékes. 
Ma bő fehérjetartaJan,ú, lehe
t.őleg kalóriadús ételeket ja
vasolnaik a betegnek, amely 
azonban nem tartalmazhat 
aLkoholt, koffeint és a sa:vter
melést okozó ízanyagokat, 
fűszereket. Lényeges, hogy a 

beteg .ne éhezzen, és ne egyen 
egyszerre túl sokat. 

Annak ellenére, hogy a 
gyógyszeres kezelés mes,11111-
díti a gyógyulást, műtétekre 
néha még ma is szü'klllég van. 
Helytelen azonban a mdtét(!t 
követel,ni, mert a mllta je
lentős csonkítással jár, és a 
panaszok nem mindig srlin
n,etk meg teljesen. 

Sok beteg gyomorpanaszai 
kiújulásakor a gyomorrák;ra 
gondol. A rákos etfajuláa -
a legújabb kutatások szerint 
igen-igen ritkán fordul elő. 
A gyomorrák azonban meg
bújhat a gyomorfekély diag
nózis mögött is. Ezért nagyon 
fontos az, hogy a beteg pa
naszaival azonnal forduljOfl 
orvoahoz. 

Dr. Borváih F,dU 
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FAZEKAS LAJOS 

Szabadság, adj hitet l 
A hazámat keresztül-kasul járom. 
S a föld lesz határtalan szabadságom. 

Szabadságunk: a kimondott szavak, 
mint a dallam, szálljanak, szálljanak! 

Meg-megszúrnak a panaszok tüskéi, 
de sztvemet a remény-rügye védi. 

Békességem: gondolataim bokra 
kizöldell értelemmé lombosodva. 

Békességünk: mindnyájunk javai 
között a mértéket megtartanj. 

Tisztességem: a munka, amit tőlem 
számon kér a Haza, mo_st s a jövőben. 

Tisztességünk: a tettért felelősség; 
csak ebből terem a Hazának bőség. 

Szabadságom: a bóség igénye. 
Szabadságunk: a bóség-vágy, a béke. 

Jussa: érdem, aki a dolgok súlya 
alatt föld tud állni újra meg újra. 

Szabadság, adj hitet, erót, kedvet 
csüggedésében is az embernek! 

Váci Mihály-emlékműsor 
Váci Mihály költő emléké

nek tisztelegtek október 13-án 
Szegeden, a MA V Petőfi Sán
dor Művelődési Házban meg
tartott rendezvényen. Az em
lékműsort a vasutasok szak
szervezetének kul túrosztálya 
és a szegedi területi szakszer
vezeti bizottsága módszertani 
bemutatónak is szánta, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a vas
utas öntevékeny csoportoknak 
hasonló irodalmi műsorok 
szervezéséhez segítséget nyújt
sanak. 

A műsorban Váci Mihály 
költészetéből a szülőföld, a 
nyírségi táj és a vasút iránti 
szeretet legszebb alkotásait 
Keres Emil Kossuth-díjas, a 
Magyar Népköztársaság érde
mes művésze és Dőry Virág, 
a budapesti Radnóti Színpad 
tagja rtolmácsolitia. Az ilro
dalmi műsorban közreműkö
dött a MA V Szimfonikus Ze
nekar kamaraegyüttese is. 

A művészek a szentesi kör
zeti üzemfőnökség élenjáró 
dolgozóinak is műsort adtak. 

G. J. 

.. ,, 

NEMZETKOZI ELET 

Forró 
,, 

oszre számítottak az NSZK-ban 
A niagyar és nyugatnéniet ,lelegációcseréli tapas•talatai 

Az egészségesen fejlődő ma
gyar-nyugatnémet szakszer
vezeti kapcsolatok keretében 
újabb taláJlkozóra !került sor 
szakszervezeteink között au
gusztus és szeptember hónap
ban. Delegációnk Koszorús 
Fen"enc főtitkár vezetésével a 
GdED (az NSZK vasutas-szak
szervezete) küldöttségének 
1982-es magyarországi látoga. 
tását viszonozva látogatott az 
NSZK-ba. 

A hivatalos tárgyalásokra a 
GdED székhelyén, Frankfurt 
am Mainban került sor. Kül
döttségünlket fogadta Ernst 
Ha,ar pa.rlamenti képviselő, a 
GdED elnöke, valamint a 
szalkszenvezet több magas be
osztású tisztségviselői e. 

Ellenzékben nehezebb 

A tárgyalások során á tte
kin tették kapcsolataink tartal
mi és formai kérdéseit, s egy. 
behangzóan megállapították. 
hogy a két sze.I'!Vezet közötti 
együttműködés a különböző 
társadalmi rendszerű orszá
gok közötti kapcsolatok köve
tésre méltó példái,ia lehet. E 
tkapcsolatok fejlődését nem 
befolyásolja az utóbbi idő
szak néhány olyan fejlemé
nye sem. amely a két szerve
zet számára viszonylag nehe
rebb körülményeket teremt: 
az NSZK-beli vasutasszak
sreI"Vezet vezető tisztségvise
lőinek túlnyomó többsége szo
ciáldemokrata pá,rtállá.stí. A 
szociáldemdkratáknaik a leg. 
utóbbi parlamenti választások 
alkalmával való ellenzéklbe 
kényszerülése miatt a szak
szervezet akaratának érvénye
sítése is megnehezült. A nyu-

gatnémet vasutas-szakszerve
:ziet helyzetét továhb súlyos
bítja, hogy a Német Szöwetsé
gi Vasút (DB) teljesítményei 
folyamatooan csökkennek, ami 
a közlekedési kormányzatot a 
vasúttal szembeni hátrányos 
me�különböztetésre ösztönzi. 
A vasút és a vasutas dolgozók 
érdekeinek védelmében a 
GdED-!11ek nagy ellenállással 
kell megbirkóznia, s e:zért, va
lamint az ez évi bértárgyalá
sok kudarca miatt a szakszer
vezet képviselői ,,forró őszre" 
számítanak. A ne2atív ténye
zők ellenére is a magyar és 
az NSZK-beli szakszervezetek. 
helyzetüknél foQva változatla
nul kezdeményezik a két vi
lágrendszer közötti kapcsola
tok fejlesztését, illetve azok 
fenntartását a nehezebb kö
rülmények között is felada
tuknak tekintik. 

A kölcsönös informálás 

hangzó megítélés szerint a bé
ketalálkozó lényeges elemei
nek kibontakozásá,ra kitűnő 
lehetőséget kínál az 1984-es 
nemzetközi vasutas-szakszer
vezeti szeminárium, valamint 
a GdED 1984-<ben megrende
zendő kongressz.usa, amelyre 
többek között az Egyesült Al
lamok, a Szovjetunió, az NDK 
és Magyarország vasutas-szak
szervezetei is meghívást kap
nak. A GdED képviselői tá
jékoztatást adtak az Egyesült 
Allamok vasutas-szakszerve
zetével folytatott tárgyalásaik
ról, bes2lámoltaik NDK-beli 
látogatásuk taipasztalatairól és 
hangsúlyozták a szovjet vas
utas-sza1cszervezettel való 
kapcsolatok erósítésére és bó
vítésére irányuló szándékukat. 

A tárgya.lások folyamán köl
csönösen értékelték a magyar 
és az NSZK-beli vasutas-szak
szervezetek között 1978 óta 
fennálló ifjúsági delegáció
cserék taipasztalatait. Egybe
hangzó vélemény szerilllt az 
együttműködésnek ez a for
mája igen ikedvező. politikai
lag jelentős, így továbbfej
lesztése mindenképpen indo
kolt. Felmertült az is, hogy ez 
a jól bevált módszer egyéb 
cserekapC1SOlato� formájá•ban 
is toválblbfe,ileszthetö. Emnek 
lehetőségét mLndlkét sreI"Vezet 
vizsgálni fog!ja, 

Ifjúsági nézőpontból 

a GdED nyolcfős ifjúsági de
legációjának magyarországi 
látogatása ivolt. Az ifjúsági 
delegáció valamennyi tag.ia 
alap- vagy lro:zéoszinten dol
gozó szakszeIWezeti lifjúsági 
felelős hazájában. 

A küldöttség a magyar .vas
utas fiatalok élet- és munka
körillmérlyeinek alakulását, 
valamint az ifjú.c;ág körében 
végzett szaksz.eiwezeti munkát 
tanulmányozta. A program so
ráin tájékoztatást hallgattak 
meg a ferencvárosi körzeti 
üzemfónokség tevékenységé
ről, majd látogatást tette:, a 
ferencvárosi művelődési ház
ban. A vasutas fiatalokról és 
általában a vasút szociálpoli
tikai helyzetéről a MA V-ve
zérigazgatóságon tájékozódtak. 

A szakmai programokon a 
delegáció tagjai nagyfokú ér
deklődést mutattak a ma.gyar
onsz,á,gi életkörülmények és a 
magyar fiatalolk sza:,mai 
elóbbnejutálSi lehetőségei, ive
zetóvé válásuk folyamata 
iirá,nt. Bár palitikia.i viták a 
megbeszéléseken nem ,voltak. 
mégis sok szó esett a közép
európai rtikétatelepítésekról. 

Egyértelműen elítélték a 
várható NSZK-beli rakétate
lepítéseket és megértően nyi
latkoztak a Szovjetunió ezzel 
kapcsolatban várható reagálá
sáról. 

alapján a tárgyaló felek meg
állapították, hogy a DB és a 
MA V technikai fejlettsége és 
munkaeröhelyzete lényegesen 
eltér egymástól. A műszaikilag 
eLmaradotta/lJb magyar vasút 
munkaerőhiánnyal küszködik, 
az NSZK-lban pedig a dolgo
zók foglalkoztatásának biztosí
tása, a munkahelyek megőr
zése okoz gondot. Számos erő
feszítés ellenére a DB létszá
ma folyamato&ain zsugorodik. 
A különlbsé,g�. a tevékenység 
alapvetően eltérő körülményei 
ellenére hasonló problémák 
vannak a szociális ellátás bi
zonyos t.erületein. A nemzet
iközi témák között felvetődtek 
a nemzeti és az europ,ai köz
lekedés, illetve vasútpolitika ----------------------------------------, kérdései is. Bár egyes teriv�. 

Szakszervezetünk küldöttsé
ge látogatást tett a GdlED kö
,n,i.gstJeini üdülőj&ein, illetJve 
oktatási kö7JP()ntjában, a kü
lönlböz.ó tí'P'I.ISÚ dízelmozdo
nyokat, motorkOCSIÍkat és sín
autóbuszokat javító kasseli 
1árműjavító üzemben, a DB 
.leg,korszerúl:fu, müncheni me
netirányító központjáiban., va
lamint a GdED Haus Ham
mersbaoh-i és Bad Tölz-i üdü
lőiben. A vendéglátcjk maga
tartását delegációnk irámt 
NSZK-'beli tairtózkodásuk so
irán mindvégig a rendkívüld 
figyelmessé,g és szívélyesség 
,ie11emezte. 

A nyugatnémet fiatalok a 
tapasztalatokat összegezve 
szintén úgy vélték, hogy 
szükséges és hasznos továbbra 
is a két ország fiataljainak a 
cserelátogatása. A társadalmi 
rendszerek különbözősége el
lenére is célszerű egymás 
munkájának és az ifjúsági 
munkában alkalmazott mód
szereknek a tanulmányozása. 
Sok kérdésben - még a több 
éve tartó tapasztalatcsere-lá
togatások ellenére is - hiá
nyosak az ismeretek, ezért 
helyesnek tartják a hasonló 
jellegű találkozásokat a ké
sőbbiekben is. Szakszerveze
teink között ebben az évben 
ismét megegyezés született az 
ifjúsági delegációcserék jövó
beni folytatására. 

Szakemberek az iparvágányok jövő jérííl 
A Közlekedéstudományi 

Egyesület iparvágányok vasút
üzeme, bizottsága, valamint a 
vasútgépészeti é,s vasútüzemi 
szakosztály közös rendezésé
ben sreprember 28. és 30. kö
zött Vasútüzem az iparvágá
nyokon címmel konferenciát 
tartott az OrQi&Zlányi Szénbá
nyáik siófoki üdülőjében. 

A konierencia védni:xke Csá
rádi János, a MAV Vezérigaz
gatóság gépészeti és jármű
fenntartási osztályának veze
tője, a KTE vasúti-hajózási 

� ........ 

és légi közlekedési ctagozatá
nak titlkára volt. A tanácsko
zást Fényes József, a pécsi 
i,gazigatóság vezetője nyitotta 
meg, majd Mészáros And
rás, a MA V vezérigazgató- r 
helyettese tartott bevezető elő
adást a MA V iparvágányok 
áruforgaLmánalk koncepciójá
ról. 

Mészáros András vezérigazgató-helyettes előadását tartja 

tív fejlesztési programot dal- foO.ytatniu:k. Ezt a munkát a 
gozott ki. A koncepció a még kereskedelmi szakosztály irá
ebben az öbéves tervben vég- nyítja, a végrehajtást pedig 
rehajtandó tennivalókat és an- - a vasútigaz,gatóságok koor
naik feltételeit tartalmazza. A dinálása mellett - a körzet1 
program ailaiI)vető célja, hogy üzemfőnökségeknek kell vé

lehetővé tegye a VI. ötéves geziniük. 

E>lmondotta többek között, 
hogy a MA V vonalain kezelt 
kocsi-rakományú kü,ldemé
nyekből tavaly a feladási ko
csiforgalom 66,6 százaléka, a 
leadási kocsiforgalom.na.k pe
dig 65,8 százaléka bonyolódott 
le iparvágányokon. Erek hosz
sza 55 százalékban MAV, 41,1 
százaiLékíban pedig vá1lailati, a 
többi v�yes kezelésben van 
Az iparvágányokat 1485 fuva
roztató veszi igénybe. 

Az iparvtágányok műszaki 
áUapota sok helyen nem fe
lel meg a '.követelményeknek. 
A régebbi felépítményrendsze
rek alacsony tengelyterhelése 
akadályozza a korszerű jár
művek használatát. Ezek mi
att összesen 82 iparvágányon 
van kiszolgálási korlátozás. 

A MAV az iparvágányok 
fejlesztése érdekében opera-

tervidoozak hátralévő évei- Olyan áirukeze1és.i helyeken, 
ben az iparvágányon kezelt ahol iparvágány és közfo.r
áruk mennyiségének. évenként galmú raikodóterület is üze
mintegy egymillió tonnával mel, meg kell vizsgálni gazda
való növelését. A MA V segít- ságossági szempontból a két 
s.éget nyújt a fuvaroztatók- kiszolgáló hely egyidejű meg
nak a belső .kocs.Lmoz.gató tartását és az iparvágányra 
berendezések beszerzéséhez és történő összevonásnak a le
a korszerű rakodási technoló- hetőségét ilS. 
gia kivádas2Jtásához. A konferencián több vasúti 

A •kitűzött célok megvaló- szakember is tartott előadást, 

sításában nagy szerepük van majd az egyes témaköröket 
a va,súti�azgatóságok.nak és konz;ultációkon vitatták meg. 

az üzemfőnök.ségeknek, mert------------
közvetlen kapcsolatban van
nak a fuvaroztatókkal. Ezért 
alapos piackutatást és fuvar
szerző tevékenységet kell 

NÉPSZAVA-ANKÉT 
Hatodik alkalommal rende

zett az idén Népszava-anké
tot a vasutas-\Szakszervezet. 
Az ó.szi rendezvénysorozatot 
október 20-án, ünnepélyesen 
nyi,tották meg Dunaújváros
ban, a MA V körzeti üzemfő
nökségen. 

A konferencia résztvevői 

Az ankéton megjelent Kiss 
Jenő, a Népszava Lap- és 
Könyvkiadó igazgatója és dr. 
Balázs Akos, szakszerveze
tünk kulturáLis, agitációs, 
propaganda- és sportooztályá
naik vezetője. Ve,-bai Lajos, 
a Népszava főszerkesztó-he-
1Yett� tájékoztatta a szak
szervezeti tisZJt.ségviselóket élS 
brigádtagokat a lappal kap
csolatos tudnivalókról és a 
szerke.sztői tervekről. A jö
vőben a miskolci és a buda
pesti igazgatóság területén is 
sor kerül hasonló rendezvé-

illetve intézkedések vonatko
zásában a képviselt álláspon
tok között kisebb eltérések 
varnnak, ÖS!Szességében kölcsö
nösen kedvew vélemény ala
kult ki az európai vasutak ér
dekében kifejthető szakszer
vezeti mul'llka különböz.ó for
máiról. 

Béketalálkozó előtt 

A bes:zélgetéseken szó esett 
a tervezett ,nemzetközi vas
utas békedemonstráció felté
teleirol és realdtásáról. Egylbe-

A S"Lervezeteink közötti 
kapcsolatok rnásiik eseménye Baranyai Zoltán 

Vacsorák a vonaton 
80....._ a gyorsvo-

uvv nat. Az ét
kezőkocsiban diszk
réten ringanak az 
asztalok. A vakítóan 
fehér abroozokon ara
nyozott étlap: Carte 
du jour, s alatta: 
Utasellátó. 

Beesteledett. Evő
eszközök csörögnek, 
tányérok, tálcák im
bolyognak a fürge 
pincérek karján. Fe
ketén, selymesen 
úszik a táj az abla
kokban. Távolodik a 
főváros, az expressz 
fényes nyílként fúró
dik bele az alföldi 
éjszakába. 

A kalauz nyájas 
jó estét lklíváln, és ud
variasan elkéri a me
netjegyeket. Mintha 
kissé meg lenne il
letődve: darabosan 
mozog az elegáns ét
kezőkocsiban a va
csorázó utasok kö
zött. Jegyeket lyu
kaszt, s minden csat
tintás után köszönö
möt mond. A pincé
rek néha majdnem 
elsodorják: fürgén, 
kiifinomult egyen-
súlyérzékkel hordoz
zák a szalvétás tál
cákat, a gőzölgő, sis
tergő fogásokat: 

,,Méltóztassék ... 
igenis uram, azonnal 
uram!" 

ősz hajú, profesz
szor kinézetű, sovány 
férfi bifszbelket esz.iJk 
kenyér nélkül. Ki
mérten, rutinosan 
forgatja a kést, vil-

lát, arany mandzset
tagombja olykor éle
sen megcsillan. A 
pincér konyakot és 
ásványvizet helyez az 
asztalára. A profesz
szor vacsora után 
kortyol a konyakból, 
s közben az Esti Hír
lapot böngészi. ,,.Fi
zetni!" - löki félre 
aztán hanyag elegan
ciával az újságot, s 
az elhaladó főurat 
mintha lasszóként 
rántaná vissza ez a 
szó. A busás borra
való hallatán mélyen 
hajlong . .,Meg tetszik 
engedni, hogy ezüst 
tí7.IE!64 ds vasszaadjalk ?" 
A professzor el sem 
mosolyodik az aláza
tos idétlenkedésen. 
„Az aprópénzt is 
meg kell becsül-
ni ... " - feleli okta
tó bölcselkedéssel. 
,,Csak azért - ma
gyarázkodik a pincér 
-, mivelhogy nem 
szeretik, kérem szé
pen tisztelettel, sokan 
nem szeretik, mert 
ugyebár nehéz ... " 

iA. professzor feláll: 
,,Na ja - mondja 
fölényesen -, a 10 

frankos ennek a fele, 
pedig a többszörösét 
éri . .. " 
Az újságot az aszta
lon hagyja. 

tt- másik asztal-
119 J 111ál 

kopasz és kedélyes, 
!középkorú férfii g)elSZ.. 
tikulál. Hár.man üliilek 
körülötte, ő a ,társa-

ság középpontja, va
lósággal csüngenek a 
szaván. Kdnézetre 
mű�zfé1e, aforiz
mái és as.szociációi 
szipor1káznak. Nem
törődöm mozdUJl:attal 
tolja airrébb a tá
nyérját, érintetlenül 
hagyta rajta •a rán
tott sertésbordát. Bi
wnyára a gusztusa 
nem kívánja. 

A pincér vállat von 
és visszaviszi. A ko
pasz, kedéílyes férfi 
ironikusan filozofál: 
„Nem rendelhetsz 
bort. trted ezt? Pe
dig ott vannak a pa
lackok, ott, abban az 
üvegszekrényben. De 
az csak kirakat." Be
hunyja a szemét, te
nyerével a homloká
ra üt. ,,Tébolyda. 
Van bor és mégsincs 
bor. ts ezt magya
rázd meg eg11 külföl
dinek." 

Fiatal ilány és fiú 
telepszik le az egyik 
üres asztalhoz. Mind
ketten farmerben. 
Za!var,balll Japozga,tják 
az ara1.11yozott étla
pot, össze-összesúg
Mk. A flény riadt 
piJ.lalntása körbekó
szál, ma,jd .leszegi, s 
megrázz,a a fejét. Az 
odailépő pincérnek 
halikan mond vail.amit 
a fiú, bátorta,Lan sza
vát a k!iszolgáiló hall
hatóan visszhangoz
za: ,,Két kóla, igen 
... " - s vár. De 

csak ennyiből áll a 
rendelés, fagy06 arc-

ool továbbsuhaai te
hát. 

A szomszédos asz
taltól egy ritka hajú, 
nagy bajuszú férfi 
átpiLlant hozzájuk. 
VéNffi,éri a lányt, 
kövérrkés d7.senrbri ar
cán Ulnartlkozó gőg. 
Kentet szív, a kék 
füst a 1lia,ta.Jok felé 
kígyózik. 

Mintha kemény fa
pad lenne a süppe
dős, zöld bőr Üllés, a 
lány és a fiú k.ényel
me1Jlenül feszeng, 
sietve végeznek a kó
Lával!, s már mennek 
is. 

Száguld az ex-
pressz az 

éjszakában. Pusztá
lkla,t has,írt; át, s va -
dul szálgUild a tne6z
szeségbe. Rosszul vi
lágíitott másodosz
tályú fülkében, ki
parcellázott helyek, 
zsúfoltan imbolygó 
emberek. Egy !iaital
asszony ölében cse
csemő sír. Öblös bór 
szatyorból hosszas 
vergődés után cumis
üveget bányászik eil.ó 
a fiatalaslSzony. At
efilenben zsírpapír zö
rög. Kiskaiton,a f.ala
toz.ik. Nag� ha
rap a lk.o�bászból, 
hozzá !kenyeret tör. 
Akkoráfkart nye>l, hogy 
majd megfuliliad. 

Egy öreg, ooz baju
szú bácsi szinte sze
retettel nézi a körü
lötte vacsorázókat. 
Bölcs -és szelíd mo
soly időtlen arcán. 

Tamási lstyán 

(Laczkó Ildikó felvételei) nyekre. •------------------------------------------1 



• MAGYAR VAS U TAS 

MÁV-MTE tömegsportnap Asztalitenisz-ha jnokság Debrecenben 
Színes kavalkádhoz ha-

sonlított október 9-én a Szol
noki MAV-MTE Véső úti 
sporttelepe. Az egyesületet 
támogató bázisvállalatok, in
tézmények dolgozói, család
tagjai és a pártoló tagok ad
tak randevút egymásnak, a 
hagyományos MA V-MTE tö
megsportnap alkalmából. 

A részt'levők: kispályás 
labdarúgásban, kézilabdában. 

láb1enisz-párosversenyben 
mérték össze tudásukat. A 
dolgozók gyermekei részére 
pedig játékos ügyességi vetél
kedőket, valamint a sportte
lep birkózócsarnokában aero
bicfoglalkozást is rendeztek. 
Legnagyobb érdeklődés a fér
fi kispályás labdarúgás iránt 
nyilvánult meg, ahol tíz csa
pat lépett pályára, és izgal
mas, sportszerű küzdelmet 
vívtak. 

A három selejtező, illetve 
a csoportgyőztesek körmér-

Ifjú szo 0 

kőzéses rendszere döntötte el 
a végső sorrendet. Eredmé
nyek : női labdarúgásban az 
elsőséget a Május 1 .  Ruha
gyár szolnoki gyáregysége 
szerezte meg, az Agroker 
csapata előtt. Női kézilabdá
ban az Agrolker gárdája bi
zonyult a legjobbnak, a Szol
nok megyei Allami F:pítőipa
ri Vállalat és a Május 1. Ru
hagyár előtt. 

A lábtenisz-párosverseny-
ben hét pár vetélkedett. Itt 
az elsőséget az Ignácz-Arvai 
pár szerezte meg, a Tóth
Szatmári pár előtt. A labda
játékokat jól egészítette ki a 
gyermekek játékos ügyességi 
vetélkedője és az aerobicfog
lalkozás. A legjobbalk dí.;zes 
serleget kaptak. A vasutasok 
és családtagjaik is nagy 
számban vettek részt a jól 
sikerült sportnapon. 

i öttus ' 
Székesfehérvárott rendezte húszesztendős Gajdos And

meg a helyi Volán Sportklur rás, aki korosztályában ma
valamennyi korosztályban a gasan a mezőny fölé nőtt, és ,,Volán Kupa" országos há- meglepetésre nagy fölénnyel, romtusaversenyét. Hat szak-
osztály _ az Újpesti Dózsa. csaknem 100 pont előnnyel 
a Csepel Sportklub, a Buda- nyerte a juniorok viadalát. 
pes,ti Honvéd, a Gödöllői Ag- A MAV-MTE eredményei : 
rártudományi Egyetem, a a juniorok versenyében első 
Szolnoki MA V-MTE és a ren- lett Gajdos András, 3354 pon
dezó Székesfehérvári Vo- tos, aranyjelvényes szinttel. 
lán - több mint félszáz ver- Serdülők : 4. Varga Zsolt, 5. 
senyzője mérte össze tudását. Czompa Csaba. 9. Lőrincz 
A Szolnoki MÁV-MTE fiatal Gábor. Mindhárman teljesí
öttusázói kitűnően helytáll- tették az ifjúsági ezüstje! vé

tak. Ezt bizonyítja többek nyes szintet. 
között, hogy több ifjúsági Ifjúságiak : András György 

arany- és ezüstjelvényes mi- 2864 ponttal ugyancsak elér
nósíitést szereztek. te, i lletve túlteljesítette az 

ifjúsági ezüstjelvényes minő
A Szolnoki MAV-MTE fia- sítés.i szintet. A szolnoki ót

taljai közül is kiemelkedett a tusázók edzője :  Baranyi Ti
junior korosztályban induló, bor. 

A munkahelyi olimpia tö
megsportmozgalom adta lehe
tőségen belül Debrecenben ke
rült sor az elmúlt hét végén 
az asztaliteniszezők országos 
találkozójára. Az eseményre 
meghívást kapott a vasutas
szakszervezet tizenhárom kö
zépi rányító szervezete, hogy 
egy-egy csapattal képviseltes
se magát. A meghívásra 12 
csapat küldte el  nevezését, 
csupán a GySEV vszb maradt 
távol. 

A rendezők a résztvevő csa
patokat két csoportba osztot
ták, ahol körmérkőzéses for
mában döntötték el a sorren
det, majd ezután a végső he
lyezések és a bajnoki cím el
döntésére helyosztókra került 
sor. 

Mindkét csoportban óriási 
küzdelem alakult ki a jó he
lyezésekért. Váratlan kereszt
be verések és meglepetés szerű 
győzelmek, illetve vereségek 
miatt az utolsó pillanatig nyílt 
küzdelem folyt az asztalokon . 
Az egyik csoportban a debre
ceni tszb és a záhonyi tszb 
csapata, a másikban a Vasút
egészségügyi Szolgálat szb
csapata volt esélyes a győze
lemre, amelyet az utolsó for
dulóban be is biztosítottak. A 
debreceniek éppen a záhonyi
ak legyőzésével szerezték meg 
a csoportbeli első helyüket. 

A csoportmérkőzések után 
az esti órákban került sor a 
végső helyezések eldöntésére. 
A legnagyobb érdeklődés a 
harmadik hely sorsát eldöntő 
záhonyi tszb és a miskolci 
tszb, valamint az első hely sor
sát eldöntő debreceni tszb és 
a Vasútegészségügyi Szolgálat 
szb-csapatainak küzdelmét kí
sérte. Mindkét találkozón szín
vonalas küzdelem, jó játék 
alakult ki, amely végül is az 
egészségügyiek és a mis>kolci
ak győzelmét hozta. 

A verseny másnapján került 
sor az egyéni küzde1mekre. 

ahol valamennyi férfi és n01 
versenyző indult. Az egyenes 
kieséses rendszerben lebonyo
lított verseny minden egyes 
fordulója izgalmakban bővel
kedett és számos meglepő 
eredményt hozott. A nagy 
meglepetések sorába tartozott. 
hogy az első helyen kiemelt 
Szabó Gábor és a szintén ki
emelt Libertényi Zoltán az el
ső mérkőzésük után búcsút 
vettek a további küzdelmektől. 
A legjobbak a harmadik kör
ben találkoztak, ahol aztán a 
legkisebb megingás, kihagyás 
a búcsút jelentette. A végküz
delmeket végül is Szásznáda
si Gábor, az Utasellátó Válla
lat csapatának tagja bírta vé
gig idegekkel és erővel úgy, 
hogy játszmaveszteség nélkül 
megnyerte a férfiak versenyét. 

A női küzdelmek meglepeté
sek nélkül, az esélyesek győ
zelmeit hozta, míg végül a két 
legjobb az l-es és 16-os helyen 
kiemelt versenyző jutott a 
döntőbe, ahol nagyon szoros 
küzdelemben Czolk Ferencné, 
a Hivatalok és Intézmények 
szb-csapatának tagja bizonyult 
jobbnak. 

A verseny színhelyéül ki
választott Vágóhíd utcai vas
utas tornacsarnok minden 
igényt kielégített. 

A versenyt követően hangu
latos búcsúvacsorán került sor 
az ünnepélyes eredményhirde
tésre, ahol a díjakat Volosi
novszki János, az elnölkség tag
ja, a vasutasszakszervezet deb
receni területi szakszervezeti 
bizottság titkára adta át. 
_Eredmények : Csapatbajnok
ság 1 .  Vasútegészségügyi Szol
gálat szb. 2. Debreceni tszb. 3. 
Miskolci tszb. 4. Záhonyi tszb. 
5. Hivatalok és Intézmények 
szb 6. Szombathelyi tszb. 7. 
Budapesti tszb. 8. F:pítési Fő
nökségek szb. 9. Utasellátó 
vszb. 10. Pécsi tszb. 1 1 .  Szege
di tszb. 12. Járműjavító üze------------------------------------------- mek szb. 

Pft Kupa 
Debrecenben október 15-én 

rendezték meg a pft. szakszol
gálat főnökségei részére kiírt 
kispályás labdarúgótornát és 
lövészversenyt. 

A hagyománnyá lett tornát 
és vándorkupát a kisújszállási 
pályafenntartási főnökség 
szakszervezeti bizottsága ala
pította. Az első évben Kisúj
szállás volt a házigazda, majd 
Nyíregyháza következett és 
most Debrecen látta vendégül 
a mintegy 80 versenyzőt és kí
sérőiket. A végig jó hangulatú 
és színvonalas versenyt ismét 
a kisújszállási pft. főnökség 
futballcsapata nyerte és ezzel 
a kupa végleges tulajdonosai 
lettek. Második a debreceni 
pft. csapata, harmadik helyen 
pedig az F:hf. focistái végez
tek. 

Lövészetben a szolnoki pft. 
női és férficsapata győzött, 
második a kisújszállási pft., 
harmadik itt is az F:hf. csapa
ta lett. 

Vlzszlntes : 1. A helyes munka
erő-cazdálkodás egyik módszere. 
(Folytatása a 36. függőlege&ben.) 
13. Dunántúli bortermelő község. 

Sportlövő bajnokság 
országos csúccsal 

Sikeresen szerepeltek a ka 60 lövéses versenyszámban 
gyöngyösi MHSZ Kitérőgyá- negyedik lett. A nőknél Sesz
ri Vasutas Lövész Klub ver- ták Zsuzsanna, a standard 
senyzői az országos sportlövő puska 3x20 1. öSBzetett ver
bajnokságon. Molnár Sándor senyszámban a negyedik lett. 
két országos bajnoki címet Iil.iúsági leány I. korcsoport
szerzett, sót a standard puska ba:n pedig Rácz Györgyi, a 
3x20 1. őssretett verseny- standard pu.ska 60 lövéses 
számban 583 körös eredmény- versenyszámban az ötödik 
nyel új országos csúcsot lőtt. helyre került. 
megjavítva ezzel régi csú

Egyéni bajnokság : Nők : 1. 

Czolk Ferencné, Hivatalok és 
Intézmények szb, 2. Bodorkos 
Istvánné, Szombathelyi tszb, 3. 
Zádori Gizella, Vasútegészség
ügyi Szolgálat szb, és Fuchs 
Gabriella F:pítési Főnökség 
szb. 

Férfiak : 1. Szásznádasi Gá
bor, Utasellátó vszb. 2. Cziff
ra Gyula, Záhonyi tszb. 3. 
Obraz András, F:pítési Főnök
ségek szb, és Petró László Zá
honyi tszb. 

-sz-

csát, amelyet 579 körrel itar- ,----------------------------
tott. Ugyancsak országos baj
nok lett a standard puska 60 
li:Yvéses fe:cvó számban is. 
Mindezeket az ifjúsági fiú I .  

k-0rcs0ip,ortban érte el. 
A felnőtteknél F:des János 

szerzett harmadik helyezést 
a kisöbü sportlI)uska 3x40 1 .  
ÖSISZletett versenyszámban. 
Eredménye 1 154 kör. 

A férfi felnőtt csarpat a kis
öbű sportpUSlka 60 1. fekvő 
számban hat.odik, mf.g lé�pus-

5 6 7 
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Üzemi lövészverseny 
Nők a legjobbak mezőnyében 

A Miskolci Járműjavító 
Üzem MHSZ lövészk1lubja a 
közelmúltban lövészversenyt 
rendezett. Az üzemi egyéni lö
vészverseny első helyezettje 
Rádai Ferenc lett. Második 
Román Lászlóné. 

8 9 10 

Az üzemi csapatversenyt a 
karbantartó osztály TMK I. 

szocialista brigádja nyerte. 
Második a Martos Flóra KISZ
brigád, harmadik pedig az 
anyag- és áruforgalmi osztály 
November 7. szocialista bri
gádja. 

14. Kemény fémes elem. Ui. Becé
zett női név. 16. Kettős. 18. E.se-- n----1---�e--

A nyolc csapat részvételével 

rendezett vasutas területi 11.ö
vészversenyen a miskolci jár
műjavító női csapata a máso
dik, a férficsapat pedig az első 
helyet szerezte meg. Egyéni
ben 64 induló közül Münnich 
Gáborné lett a győztes, a fér
fiak versenyében pedig Braun 
József a második helyen vég
zett. Az üzemi lövészversenyen 

45 szocialista brigád 135 dol
gozója vett részt. 

dezik. 19. Idegen fértinév. 20. Spanyol város és tartomány. 22. Fe
hérnemű. 23. Heves megyei hely
ség (ék. hiány) . 24. Vissza : tran
cia törvény'könyv. 25. Téli sportot 
űző. névelővel. 2.6. VoniaJtok futnak 
rajtuk. 30. Tapint páraltlan betűi. 
31. Hangtalan bádog. 32. Villamos
kocsi - szín. 36. Mi a fegLa.llko
zása? 37. Duna menti. városunk. 38. 
Vonatkozó névmás. 40. Szintén. 42. 
A Tisza mellékfolyója. 43. AZ0006 
betűk. 44. szenvedés. 46. • • •  Hik
met, török költö. 47. Ugyan.ott (la
tin) . 50. Idegen bé!ke. 51. Egy gyá
runk névbetűi. 52. Találat a vi
vásban. 54. Bors. idegen nyelven. 
56. Gödör. 57. L-lel a végén, kii
csiben, idegen szóval. 59. Tenger 
(latin). 60. Folklór vége. 61. Aján
déka. 63. Piros, németül. 

Függőleges : 1. A sziv írójának 
családi neve. 2. Tréfa. 3. Kezdettől 
való. 4. Római 501. 5. Svéd pénz. 
6. • • •  ból, törvényellenesen kül
földre juttat. 7. ParadJcsomi. 8. 
. . . Sing, amerikai fegyintézet. 9. 
zeg, ikerszava. 10. Kimondott be
tű. 11. Dán sakkorz.ó. 12. Vitázik. 
17. . . .  Sándor, magyar író. 19. 
Névelős lábbeli. 21. Dyen SZÓ is 
van. 23. Az egyik napszak. 27. Régi 
egyiptomiak s:z.en,t madara. 28. 
. . •  Atatürk. török éllamférli. 29. 
Község Heves megyében. 32. 11:pü
letmaradvány. 33. Nem később. 34. 
Visszafelé sóz. 35. Kevert sikk. 38. 
Elkülönített fülke szórakozóhelyen, 
névelővel. 39. Tudásanyaga. 41. Tá
jék. 43. Sárikám. 44. A must 1s ezt 
teszi. 45. Tiltószó. 46. 11:gitest. 48. 
Ilyen pohár is van. 49. Viznyer<11!:. 
52. Házfedél. 53. . . .  szérUm, gyer
mekbénulás megelőzésére. 55. A 
szerelem latene a görögölmél. 57. 

16 

20 

51  

56 

60 

Buján nőtt. 58. MutatósZó. 61. J. 
e. 62. Német elöljárószó. 

Beküldendő: vizszintes 1. és foly
tatásaként a 36. függőleges. 

Beküldési határidő: 1983. novem
ber 18. A megfejtétleket ké,-jük 
szerkesztőségünk elmére küldeni : Az előz6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése :  Az anyaghányad csö'k
kentése. Hulladékenergia haszno
sítása. 

Vetélkedő 
,.Együtt a közös úton" cím

mel vetélkedőt rendezett a 
MA V debreceni MSZBT-tag
csoportja és KISZ-bizottsága, 
az igazgatóság szocialista bri-

' gádjai és KISZ-alapszervezetei 
l-----l--...;..___..1----: részére. A nagy érdeklődést 

keltő vetélkedő 7 fordulóból 
állt. Legtöbb pontot a MÁV-

1 igazgatóság KISZ-alapszerve

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
20. számában megjelent kereszi&
rejtvény helyes megfejtéséért : 
Kiss Győző, Tata vasútállomás ; 
Csapó Józsefné, Dunaújváros, Di
mitrográd tér 3. ; Juhász Józsel., 
Nagykálló, Széchenyi út 95. ; Szűcs 
Jánosné. Nyiregyháza, Ungvár sé
tány 29. ; Németh Vendel, Somogy
szob vasútállemás. 

zetének csapata szerezte, így 
ők képviselik a MA V MSZBT 
helyi tagcsoportját a megyei 
területi versenyen , amelyet a 
Gördülőcsapágy Művekben 

rendeznek. 
Másodi1k helyezett a debre

ceni pályafenntartási főnök
ség dr. Csanády György szo
cialista brigádja, harmadik az 
J;°;pület és Hídfenntartó főnök
ség Péchy Mihály szocialista 
brigádja lett. A pénzjutalma
kat dt. Molnár Lajos osztály
vezető-helyettes adta át az első 
hat helyezettnek. 
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Arany lakodalom 

Simon Sándor 77 éves MAV-n11ugdíjas és felesége szep
tember 23-án ünnepelte Dunavecsén leánya, két unokája, há
rom dédunokája és barátai körében 50. házassági évfordulóját. 
Sándor bácsi vasúti pályafutását 1938-ban, a MAV gépjavító 
üzemben kezdte, lakatosként. Később művezető, majd terme
lésirányító lett. 1946-ban lépett a pártba. Eredményes gazda
sági és társadalmi munkásságáért több kitüntetést kapott. 
Munkáját a felesége mindig nag11 megértéssel támogatta. :fv
tizedekig Dunavecséről Budapestre járt dolgozni. Gyermekét 
is a vasút szeretetére nevelte. 

Nyugdíjazása után sem szakadt el a vasúttól. A dunave
csei állomáson vállalt több évig munkát. A meghitt családi 
ünnepen, az aranylakodalmi torta mellett felelevenítette a 
vasútnál töltött harminc esztendőt. 

- 125 éves vasút. 1858. 
október 25-én nyitották m eg 
a Tiszavidékl Vasút Társaság 
szajol-csaba-aradi vonalát. A 
1 25. évforduló alkalmából ok
tóber 25-én Békéscsabán meg
emlékez.tek az Alföld e részét 
az ország és Európa vérkerin
gésébe bekaipcsoló vasútvonal 
átadásának iulbileumáról. Az 
ünnepségen a ,román vasút 
képviselői is jelen voltak. A 
125 éves vasútszaikasz ma az 
ország egyik legf.ontosa'bb 
tr.anzi tvonala. 

- Szüret. Pásztó állomás 
vasutasai október végén - a 
helyi Béke termelőszövetke
zet vezetőinek kérésére -
rész.t vettek a szüretelési 
munkálatokban. Az ezért ka
pott pénzt a jövő évi vasutas
napi ünneJ)ISég rendezésére 
fordítjálk matid. 

- Névadó, A miskolci kör
zeti üzemfónökségen október 
l-én névadó ünnep.séget ren
deztek. A kicsiket a MA V 

óvoda nagycsoportosai és a 
12. számú álitalános iskola út
törői műsor,ral köszöntötték. 
Ezután átadták a KISZ-veze
téí6ég ajándékait és m egvendé
gelték a családolk.alt. 

Szüreti bál. A miskolci 
körzeti üzem:főnökség KISZ
vezetősége a közelmúltban 
szüreti bált rendezett ame
lyen 300 fiatal vett részt. Bo
roo Lajos mű.sora után CinJtu
la (Keresztes Tibor). a nép
szerű lemezlovas szolgáltatta 
a talpalávaJót. A bál érdekes 
eseménye volt a táncverseny 
is. 

Smbad pártnap. A Déli 
pályaudvar pártbizot,tsága 
október 13-án szabad pártna
pot rende.zett, amely-nek elő
adója dr. Kemény László, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
ag_i.t-prop. osztályának mun
katársa volt A ivasut.aso!k ak
tuális külpolitikai kérdésekről 
hallhattak tájékoztatót. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A iközelrrnúltban a hajdúsw
boszlói nyugdíjascsoport ve
zetősége tagigyűléssel egybe
kötve rendezte meg az öre
gek napját. A megielenite
ket Krvaszta Sándorné főbizaJ
mi köszöntötte. majd beszá
molt az elmúlt félévben vég
i-.ett munkárol és a további 
feladatokról. Utána az úttörők 
adtak szór.aikoztat.ó mtí6ort a 
nyiugdiijascúnaik. 

Lakáscsere 

Elcserélném Bp. Keleti pályaudvarnál levő kétszobás, 96 négyzetméteres, ikom.tortos MA V-bérLaká.soma.t háromsrrobásra. Cim : Budapest, Kerepesi út 5. V. ép. II. 24. ,1087. Telefon ; 137-725, Farkas, Lakás. 
Elcserélném Bp. Keleti pályaudvar közelében levő másf.él szobás, I. emeleti utcai, 58 négyzetméteres, gáztatéses MAY-bérlakásomat lehetőleg VI., VII.. xm. kerületi, kb. 45-50 négyzetméteres másfél szobás ko.mtortos tanácsi lakásra. Szobosz:Lal László, Budapest vm., FeSbetlc-.s u. 4. I. 1s. 1087. 
Elcserélném .Bp. IX. kerület, Gyáli űti MAV-telepen levő két szoba 'komfortos, kertes, garázsos la.kásomat nem MAY-rendelkezésű lakásra. Csak a Bp. Ferencváros! pályaudvaron dolgozó vasutasok jönetnek számitásba. Vidéki cserelakás 1s érdekel. :E:rdek,l6dn1 lehet bármikor a 832-235 t,eletonszámon. 

egy és tél szobás ik:omfortOSTa. ' 
&deklődni lehet 18 óra után a 
338-605 te!letonszámon. 

Elcserélném nagymérettl egy 
szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, W. C., k.a.Inra, lkertes, el.S6 
emel.et! szo!gálaiti lakáaomat MAV
dolgozóva.l a IV., XIV., xv .. XVI. 
kerületben levő tanácm l.akásra. 
&clekl6dni személyesen : S:zaJonta1 Jánosné, Budapest xv. kerület, Csan.ád1 Gy. u. 1.5. sz. I. 6. (volt Wesselényi u.). 

Elcserélném Debrecenhez közel jó köZJ.ekedésse.l, 70 négyzetmétle� res 2,5 szobás kom.tortos lakásomat S:z.olnok:On vagy környékén l�ő 1,5 szobás lakásra. Crdeklődru :  Román Emil, HaJdúhadháZ vasútállomás. 
Elcserélném egy szoba és két 

félszobás, �etonos MAV-bérlakásomat kisebb la,kásra a Déli páIyaudvar kömyéikén. 11:rdeklődni lehet a 697-803 ite.!efonszámon. 
Elcserélném Budapest xv., Rákos u. 106. sz. ala.tt levő má&Ml szobás ÖSS'Lkomfortos, világos konY11ás, 50 négyzetméteres MÁVbérlakásomat nagyobb méreta ,akás.ra Budapest területén. � lődni lehet : Kissné, 428-592-es telefonszámon. 

Elcserélném Budapest IX. kerület, Gyáli llt 15. sz. alatti, 48 
négyzetm.éberes, másfél szobás 
MA V-bérl&kásoma.t hasonló vagy 
kisebb méretű tanácsi bérlakásra tényleges MAV-dolgozóval, Buda
pest területén. 11:rdeklődni lehet ; 429-701 vagy 34-85 munkahelyi és a 457-019 lakástelefonszámon. 

Elcserélném Szentes város köz- ,----------:.......� 
pontjában lev6 szövetilcezeti össz.. komfortos, lakótelepi, IV. emeleti 1,5 szobás eilkélyes lakásomat buda,pesti hasonló lakásra. "tlrdeklődnl lehet : Almahám Lásüónál a 01-43-01 vagy a 325-046 '1lelefonszámon munkanapokon 7-«6 óráig . 

Elcserélném a Budapest X. ke
rület, Harmat úti lakóte�pen le
vő kétszobás, megldmél>t ál1apot
ban levő, V. emeleti, 54 négyzet
méteres, panelos llllkásomat ha
sonló vagy k!.sebb aliapterületll 
kétszobás tanácsi laaalsra. Kisebb 
komfOrt:fokozatú, régebbi épités(i 
lakások érdekelnek. -ez.ctekl6dni : 
Krajcsovics Márton, 1141 Buda
pest. Egressy út 133. az esti óráik
ban. 

Elcserélném Budapest VIII. ke
nllet, Kerepesi út 5. sz. m. eme
leti komfortos, 76 négyzetméteres 
?,IAV-bérlakásomat tanácsi egy-, 

MAGYAB VASUT.AS 
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Koordinációs 

értekezlet 
A szombathelyi területi 

szakszervezeti bizottság és ·a 
vaisútigazgatóság pártbizottsá
ságának a szervezésében, ok
tóber 21-én gazdaságpolitikai 
koordinációs értekezletet tar
tottak Celldömölkön. A ta
nác�kozáson a személy- és áru
s�állítás jelen legi gondjairól. 
a teljesítmény növelésének le-. 
hetőségeiről tartott előadást 
Kapronczai János vasútigazg&
tó. 

Az értekezleten részt vettek 
a nyugat-dunántúli vasútüze
mi pártbizottságok és párt.ve
zetőségek titkárai, valamint a 
körzeti üzemfőnökségek szb
titkárai is. 

Fiatalok 
találkozóia 

A sátoraljaújhelyi pálya
fenntaTtási főnökség KISZ
alapszervezete a közelmúltban 
tartotta a fönöks,ég területén 
dolgozó, 35 éven aluliak :ifjú
sági találkozóját, amelyen 
részt vettek a szakszolgálatok 
és társadalmi szervezetek ve
zetői is. 

A KISZ-alapszervezet titká
ra beszámolójában részletesen 
ismertette a főnökség terüle
tén dolgozó fiatalok helyzetét, 
munkakörülményeit, valamint 
tc-vábbképzésük lehetőségeit. 
A bes1ámolót ,vita követte, 
majd közös ebéden, azután ,pe
rug kulturális programon vet
tek részt az ifjúsági találkozó 
résztvevői. 

SZÜRETELŐ 

SZAKMUNKÁS

TANULÓK 

Ot évi szerződést kötött ószi 
almaszedésre a szombathelyi 
405-ös számú Berzsenyi Dániel 
Ipari Sza�munkásképző Inté
zet a pacsai mezógazdaság-i ter
melőszövetkezettel. 

A Vas megyei ipari tanulók 
a közelmúltban két ,héti.g szü
retelték a gyümölcsöt a tsz za
lai almáskertje1ben. A 120 va
gon alma szedéséért járó mun
kadíjat a tanulók kapják. Az 

egyes osztályoknak jutó pénzt 
egy hármas bizottság osztja 
szét, amelynek tagja az osz
tálybizalani, a KISZ képvise
lője és a szakszer,vezeti bizal
mi. 

A betakarítási munkálatok
ban részt vállaló 2100 szak
munkástanuló a vasutasszak
szervezet tagja. 
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A Ill. ORSZÁGOS PARLAMENT ADTA A FELADATOT 

ÜLÉST TARTOTT A VEZÉRIGAZGATÓSÁG IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 
Napirenden a lelsölokú végzettséget szenett fiatalok beilleszkedése 

A MAV Vezérigazgatóság 
ifjúsági bizottsága október 27-
én ülést tartott, amelyen az ál
landó tagokon kívül meghí
vottként részt vettek az Alla
mi Ifjúsági Bizottság, a KISZ 
KB, a Közlekedési Miniszté
rium és a Vasutasok Szakszer
vezete képviselői. 

Az ülést Gulyás János ve
zérigazgató-helyettes, az ifjú
sági bizottság elnöke nyitotta 
meg, majd az előterjesztésre 
javasolt napirendi pontok el
fogadása után elsőként került 
megtálrgyalásra. A főiskolát 
végzett fiatal szakembe
Pek pályakezdése, önálló 
munkakörre való felkészítése a 
vasútnál oímú előterjesztés. 

a foglalkoztatási tervek végre
hajtásában szerzett gyakorlati 
tapasztalatok megvizsgálása 
nyomán készült el. 

- A kiképzési tervhez kö
tött szakvizsgák hat, de legké
sőbb 12 hónap alatt letehetők, 
s azután már általában önálló 
munkakör betöltésére alkal
masak a fiatalok. Nem ritkán 
vezetői megbizatásukra is sor 
került az említett időszakon 
belül - mondobta a szakosz
tályvezető. 

A vitában felszólalók is alá
támasztották az előterjesztés 
megállapításait, így a határo
zattá vált jaivaslat 1. pontjá
nak érteLmében a reklamált 
három év helyett a foglalkozá

dapesti és a debreceni vasút
igazgatóságok területén. A pé
csi és a szegedi igazgatóságnál 
némi visszaesés tapasztalható 
az egyéni versenyek iránti ér
deklődésben. Következetes 
szervező munkával, megfelelő 
témajavaslatok /kiadásával va
lamennyi igazgatóságon javí
tani lehet az eredtményeket. 

Az egyéb bejelentések kere
tében Tóth János IB-titkár tá
jékoztatta az ifjúsági bizottsá
got az ifjúsági parlamenten 
felvetett, még fü.ggóben levő 
témák helyzetének állásáról, a 
legutóbbi ülés óta ebben bekö
vetkezett változásokról. tová•b-

bá Kovács Vilmos, a vezér
igazgatóság ifjúsági felelőse 
adott számot az d:fjúsági alap 
központi célokra fenntartott 
keretének fellhasználásáról. 
Ezen belül szóba került, ihogy 
az idén lezajlott szakmai ren
dezvényeket a gépkocsivezető 
fiatalok részére meghkdetett 
,,Ki minek mestere" szakmai
politikai vetélkedő vasúti or
szágos döntője követi novem
ber 16-17-én. A jövő évben a 
Közlekedési Minis2'térium a 
mozdonvszerelók és vasúti jár
múszerelők részére hirdeti meg 
a felmenő rend.szerű „Ki mi
nek mestere" vetébkedőt. 

Jó felkészülés után 

IBhel 
alél 

A budapesti vasútigazgató
ságon már szeptember elején 
megkezdődött a télre való fel
készülés, mindenekelőtt a vo
natok előfútő 1berendezéseinek 
üzembe helyezésével. A ·fővá
rosi nagy pályaudvarokon (a 
Keletiben, a Nyugatiban és a 
Déliben) valamennyi induló 
vonatnak biztosították az elő
fűtését. Józsefváros állomáson 
nemrégen helyeztek üzembe 
egy selejtezett Ward-Leonard 
tipusú villamosmozdonyt, al
kalmassá téve a személyko
csik előmelegítésére. 

A rendkívüli időjárásra való 
felkészülés egyik adminisztra
tív feLtétele a Mebeorológiai In
tézettel kötött szerződés meg
hosszabbítása az előjelzések 
biztosítására. Az intézkedési 
terv külön foglalkozik az úgy
nevezett elsóteles vasutasok 
fel/készítésével, v,alaimint a hó
e!:takaritási mul'llkáibain rés:irt 
vevő dolgozók ruházati és tVé
dói tal el'látásárval. Ha olyan 
nagy lesz a havazás, hogy az 
eltakarításra kijefölt dolgozók 
nem tudják megtisztítani a for
gaLmat akadályozó helyeket. 
éllkkor az állomásokon, illetve 
az igazgatóságon ddlgozó admi
nisztratív dolgozókat is igén11-
be lehet venni, önkéntes ala
pon. 

A nagy hótorlaszok eltávo
lításához szükséges három hó
eke és hat úgy,nevezett HLS tí
pusú hóo1vasztó is már beve
tésre készek, de ezekből no
vemberben még további hetet 
ad,nak át a MAV-nak. 

A szentárakiban mintegy 6 
ezer kéziszerszámot és ,n�y
ezer liter etylénglikolt ,tárol
nak a lefagyott utak és váltók 
megtisztítására. 

Az előzetesen kiadott írásos 
anyag kellő körüLtekintéssel, 
elemző anód0n váz.olt.a fel a 
felsőfokú végzetts�ű fiatalok 
beilleszkedését segítő felada
tokait, figyelembe véve azt is, 
hogy az ezzel kapcsolatos ko
rábbi, a 104400/1975. számú ve
zérigazgatói utas!tás előírásait 
a Vasutas Fiatalok III. orszá
goo Parlamentjén több felszó
laló is bírálta. A foglalkozta
tási tervben köt.elezóen meg
szabott \hároméves ,,.munkate
rület-megismertetési" idősza
kot hosszúnak tartották., sót a 
hatékonyságát is megkérdője
lezték, kér,ve a felülvizsgála
tát. Az előterjeszt.és és az an
nak részét képező határozati 
ja,va.slat - mint Dobos Gábor 
személyzeti és oktatási szak
osztályvezető, a napirendi 
pon,t előadója szóbeli kiegészí
tőjében is hangsúlyozta - már 

si terv időtartama ezentúl ,-------------------------------------
maximum másfél év lesz. Sze
r�pel a határozatban továbbá, 
hogy a vasútjhoz felvett főisko
lát, egyet.emet végzett pálya
kezdőt belépése után „kikép
zési és foglalko.z.tatási könyv"
vel kell ellátni, amelyből meg
ismerheti leendő munkakörét, 
munkahelyét és a speciális kö
vetelményeket. A kiképzést 
követő idősza.kban fontos szá
mukra bizonyos célf.eladatok 
meghatározása (például pálya
udvari kapacitás vi.z.sgálata. 
technológiai és ügyviteli folya
matok ki<k>lgozása st!b.). El kell 
érni, hogy a beilleszkedéshez 
nélkülözhetetlen sokoidalú se
gítség nyomán mind több fia
tal megtalálja hivatását a 
vasútüzem munkájáiban. 

A második napirendi pont 
keretében hat vasútigazgató
ság ifjúsági bizottságának kép
viselői és a záhonyi üzem
igazgatóság KISZ-bizottságá

A BARÁTSÁGVONA'ITAL ÉRKEZTEK 

/(omszomo/istlik /titogatása Budapesten 
A BAM építőinek tapasztalatcseréje a Kelenföldi pályaudvaron 

A budapesti KISZ-bizottság 
me�ívására október 31-én ba
rátsá.gvonattal háramszá.z.öt
venhárom szovjet koons.zomo
lista érkezett hazánkba. A 
vendégek .killönlböző gyárak
ból!, iniézményeklből jöttek. 

A komszomolisták ik.özül 

Elsőként a vasúbi és a váro
si személyfor,galom ka,pcsoló
dá6ának rendszerét, majd a 
kétszintes kereszteződést is
merihették meg a vasutas kom
szomdlisták. Ezután a már 
üzemben levő irányító !köz
pont megtekintése következett. 

A látogatás után a vendégek 
különvonattal visszatérbek a 
Déli pályaudvarra, ahol Ma
c-hovits Lászlóné ajándékot 
adott át a szovjet komszomo
lista fiataloknak. 

8éra8ándor 
nyolwanan a Bajkál-Amú.r ________________________ _ 

ÁTADÁSRA KÉSZ 

--------------------------, nak titkára számoltak be az 

va.sútvonal építésén dolgoznaik. 
Ez a csoport november máso
dilkán az I. kerületi K.ISZ-ib.i
zottság és a MA V meg!Mvásá
ra ellátogatott ,a Déli pályaud
varra is. Tari István, a keni
leti KISZ..jbizottság munkatár
sa, Ágoston János, a pályaud
var pártlbizottságának titkára, 
dr. Kosztyu Tibor, a kelenföl
di KűF vezetője, valaminl 
Papp László KISZ-titkár és 
Machovits Lászlóné, az 
MSZBT hely,i tagcsQPortjának 
elnöke fogadta a szovjet fia

Nagyteljesítményű� víztakarékos 
kocsimosót kapott a Keleti 

A szakma ifjú mesterei 
A szombathelyi járműjavító

ban az idén 72 fiatal nevezett 
a dízelszerelők, lakatosok, for
gácsolók, festők és villanysze
relők számára meghirdetett Ki 
minek mestere szakmai-politi
kai vetélkedőre. 

A sikeresen vett írásbeli és 
szóbeli vizsgák után 123 pont
tal első helyezést szerzett Pat
hy Antal általános lakatos; a 
120 pontos Kolozár László dí-

zellakatos előtt. Harmadik lett 
114 ponttal Nagy József - szin
tén díze'llakatos -, míg a 4�. 
helyezést holtversenyben, 113 
ponttal Sümegi Elemér festő 
és Németh Attila forgácsoló 
víma ki. 

Száz, vagy annál több pon
tot szerzett még Hosszú Zol
tán (ált. lakatos), Rozner Árpád 
(kocsilak.), Boda János, Varga 
László (dízellakatosok) és Máté 
László (forgácsoló). 

idei ifjúsági alap decentralizált 
összegeinek eddigi felhaszná
lásáról és az ifjúsági egyéni 
versenyformák szervezéséről. 
A beszámolok szerint az ifjú
sági termelési mozgalmak szer
vezésében a miskolci vasút
igazgatóság ért el kimagasló 
eredményeket, ahol az e célú 
jutalmazásra biztosított köz
ponti keretet ez évben is je
lentős - saját forrásból szár
mazó - összeggel egészítik ki. 
Nem kielégítő a versenyek 
szervezésével, koordinálásával 
kapcsolatos tevékenység a bu-

talokat. 
A 'Vendégek megt.ekintetté!k 

a Déli pályaiudvart, majd kü
löil!Vonatra szállva Kelenföld 
álllomásra utaztak. Ott dr. 
Kosztyu 'Iüibor vezetésével 
megismerkedhettek a rekonst
rU!kciós 1munkálatokikal és a 
már el!készült létesítmények
kel, -berendezésekkel. 

Új kocsimo.ció é(pí.tését fejez
ték ,be a közelmúltban a Kele
ti pályaudvaron. A 32 millió 
forintos költséggel épült kocsi
mosó legnagydbb a MA V te
rületén. 

A VKIM-3400 bípusú kocsi
mosó berendezéseit a Soproni 
Autófelszerem Vá11alait szaba
dalmaztatta, illetve lkészítetlte 
el. A komplexum csatornahá
lózatát, a hozzátartozó műtár
gyakkal és a térvilágítást a 
MA V Szak- és SzeTelóipari Fő
nökség, a vezé.rlőtornyot, vala
minit a játékos é1>íbményeket a 
MA V Magasépítési Főnökség 
vitelezte ki. 

NOVEMBER 7. ALKALMÁBÓIJ 

A tervezők a környezetvé
delemre is gondoltak. A komp
lexumot úgy építették, hogy a 
nagy mennyiségű elhasznált 
víz először egy derítőrendszer
be jUJt, és így többször is fel
használják. 

A berendezést három ember 
kezeli. Egy 9 kocsiból álló sze
relvényt 10-12 perc alatt mos
dat tisztára. 

Az új kocsimo.ciónak novem
ber 15-én lesz a munka.védel
mi átadása. A jövőben előre
láthatóan a ,Délit és a székes
!ehéiwári csom6pontot is fel
szerelik hasonló berendezés
sel. 

KITlJNTETÉSEK 
November 7. alkalmából 

eredményes társadalmi tevé
kenységük elismeréséill a Ma
gyar Népköztámasá,g Elnöki 
Tanácsa a Mu-nka .tTdemrend 
aran11 fokozat,a. kitüntetésben 
részesített.e: Tóth Jánost, Niagy
kanizsa tkörzeti üzeanfőnökség 
függetlenített szb-bitkárát, Csi
kó., Sándort, Buclafok-Háros 
álloonás 1váltókezeWjet, szak
szer,vezeti bizalmit. 

A Munka 1!:rdemrend ezüst 
fokozata kiitüntet.ést kapta 
Sze.mó.k Béla, a Vasutasok 
Szakszervezete .kiözponti veze
tőségének titkára, Kovács Sán
dOT, a Vasutasok Smkszerve
zete társadalombiztosítási osz
tályának alosztályivezetője, Ge
f'öl11 József, Szombathely kör
zeti üzemfőnö.kség motoriveze-

tője, főbizalmi. Orsó János, 
F.üzesabony körzeti üzemfő
nökség mozdony.vezetője, fő
bizalmi. 

A Munka trdernrend bronz 
fokoz.atánaJc ikitüntettje: Ba;za 
Endre, a VAII'UK!I kutatómér
nöke, szb-tag, Siska János, 
Nyíregy(háza körzeti üzeanfő
nökség kocsds.zol,gálati villany
szerelője, főbizalmi, Turi An

tal, Kecskemét körzeti üzem
ifőnökség lakatos CSQPOrtveze
tóje, szakszenvezeti főbizalmi. 

SzaJosurrvezeU Munkáért 
arany fokozata k!iltüntetésben 
részesült Keresztú.rv Pál, a 
MA V vezéri.gazgató&ág revizo
ra, a Vasutasok Szakszervezete 
Szá.mvizsgáló Bizottságának 
tagja. 

(Folt1tatás a 2. oldalon) 
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PÉTI NITROGÉNMŰVEK EMLÉKTÁBLA-AVATÁS ÉS MOZDONYPARÁDÉ 

Gyári pályaudvar, évi 2 millió ton!Ja 

le- és feladási áruforgalommal 

A város- ne,n le lejt ... 
125 éves a Szajol-C'saha•Arad vas útvonal 

Elöl jött a legöregebb moz
dony, egy 377-es, őt \követte 
méltóságteljesen a legszebb 
magyar mozdony, a 424-es, az
tán sorban köivetkeztek a dízel
és viillanymozdonyok. A sort a 
V 63-ais zárta. 

Megkaptuk a belépési enge
délyt. Udvardy Lászlónak, a 
Péti Nitrogénművek vasútállo
mási üzemvezetőjének a tár
saságában elindulunk a gyári 
úton . Rövid autózás után fel
tűnik az üzem önálló vasútál
lomása. Miközben az üzemve
zetővel a több emeletes irá
nyítótoronyban levő irodájába 
tartunk, az egyik emeleten 
megp,illantjuk az lntegra Do
minó biztosító berendezés ve
zérlőtermét is. A vasútállo
más a gyár tulajdona. 

togénművek érdekében törté
nik. 

- Ezek szerint elégedett? 
Itt nincs kocsihiány? 

- Ezt nem mondhatnám. Itt 
is van kocsihlány annak elle
nére, hogy kiemelten kezelnek 
bennünket. Például most igé
nyeltünk a 2600 tonna ecuado
ri és jugoszláv exportra kül
dendő műtrágyához vagono
kat. Kaptunk 16 kocsit. Ezek
be csak 400-500 tonnát tudunk 
bepakolni. 

- Mit lehet ilyenkor tenni? 
- kíváncsiskodom. 

ran veszekszünk a kocsik mű
szaki állapota miatt. 

Miközben a kereskede1mi 
részleg dolgozóival beszélget
tem egy pillanatra sem állt 
meg a munka. A kezük állan
dóan járt, csak egy-egy pilla
natra néztek fel. 

A Péti Nitrogénművek év.i 
le- és feladási forgalma meg
közelíti a 2 millió tonnát. Ez a 
mennyiség csaknem egyötöde 
a szomba�helyi vasútigazgató
ság 1983. évi szállítási tervé
nek. . 

Sz. Jakab István 

A Tiszavid.ékli Vasút Társa
ság elnöke, gróf Andrássy 
György bölcs előrelátásával, 
szervezőkészségével próbálta a 
lehető legrövidebb időn belül 
megvalósítani Széchenyi Ist
ván közlekedési politikáját. 
Ebben a tervben a vasút elke
rülte volna Csabát. Az itt la
kók azonban hamar felismer
ték a vasút előnyei,t, és tár,gya
lások, valamint jelentős anyagi 
áldozatok felajánlása árán 
(vállalták a terület kdsajátítá
sát, alapzati földmunkák el
végzését, :hidak felállítását és 
az állomás építéséhez 500 ezer 

darab téglát aján.lottak fel) el
érték a terv megváltoztatását, 
azt, hogy a Szolnok-Arad kö
zötti vasútvonal Csabán ke
resztül haladjon. 

A nagyszabású építkezés be
fejezése után 1858. október 
25-én reggel 5 órakor elindult 
Pestről a személyvonat, amely 
Szolnokról 10 óra 35 perckor 
indult tovább, és Aradra dél
után 4 óra 43-kor étikezett. E 

naptól kezdve üzemel tehát a 
Szajol-Csaba-Arad vasútvo
nal. 

- A gyár területén levő 
üzemi vasútállomásunk Vár
palota irányában kapcsolódik 
a MÁV hálózatába - magya
rázza Udvardy László. - Az 
l-es, a 2-es és a 3-as számú vá
gányokon fogadjuk a vonato
kat, az 5-ösön, a 6-oson és ·a 
7-esen indítjuk a szerelvénye
ket. A 4-es vágányon körbejár 
a mozdony. Ez a fogadó pálya
udvar. 

- Mi folyamatos ,üzem va- .----------------------------
gyunk. Szombaton és vasárnap 

A jeles évfordulóról a csa
bai vasutasok és a város la
kossága október 25-én Békés
csabán. a vasutas mŰIVelódési 
házlban tartott ünne,pségen 
emlékeztek meg. Valkó Pál 
üzem:főnök megnyitójá'ban kö
szöntötte a megjelent vendége
ket, a párt, állami és társadal
mi szervezetek képviselőit, a 
szomszédos román vasutak 
kfüdöttségét, a csomópont dol
gozóit. Dr. Kerkápoly E-ndre, a 
Budapesti Műsz.akd Egyetem 
tanszékvezető tanára tartott 
előadást a 125 éves vasút je
lentőségéről, maód Ioa.n Tirlea, 
a temesvári vasút-igazgatóság 
helyettes vezetője jubileumi 
ajándékot adott át Lovász Lá
zár igazgatónak. Ezt követően 
az ünnepség résztvevői az ál
lomás nagycsamokába mentek 
át, ahol Sasala János, Békés
csaba tanácselnöke emléktáb
lát avatott. Beszédében mél
tatta a vasút jelentőségét, ki
emelve azt a tényt , hogy a 

vasútnak ,köszönhette Békés
csaba ipara fellendül,ését, a 
hazai és a nemzetközi kereske
delembe való bekapcsolódását. 

összesen 12 régj és új jár
mű .vonult fel, amely egyúttal 
áttekintést adott a 1vasút fej
lődéséről is. E napon a legöre
gebb gé.pne'k, a 377-269 pálya
számú gőzösnek - amely je
lenleg a Sarkadi Cukorgyár
ban dolgozik - ismét munká
ja akadt: 200 gyermeket vitt 
ör€g vasúti kocs�1oba.n jutalom
kirándulásra, Mezóberényig és 
vissza. S még egy érdekes lát
ványosság a!kadt e napon a 
csabai állomáson. Az -utasokat 
négy, századfordulóról való 
egyenruhába öltözött kapus 
kolomppal, kürttel irányította 
az Jnduló vonatoklhoz. 

Ellenkező iránylban van a 
rakodóvágány-csoport. Látható 
itt a 377-es, régi gőzös, a Gizi
ke is. Az egykori gőzmozdony 
a gyári vasútállomás dísze. 

Az üzemvezető a rakodóról 
beszél: 

- Az első hat vágányon a 
késztermékek berakása törté
nik. A ·7-esen és a 8-aoon a 
nyersanyagot rakjuk ki. 

A rakodást vagonvonszoló és 
egy 84 tonnás jkerbuktató 
könnyíti. Nagy szükség !Van a 
gépesítésre, mert két múitrá
gyagyár nyersanyaga érkezik 
ide, és ugyanennek a készter
mékeit rakják itt vagonokba. 

- Milyen a kapcsolaita a 
gyári vasútnak a MÁV-val? 

- A lehető legjobb a veszp
rémi körzeti üzemfőnökséggel 
és a szombathelyi vasútigazga
tósággal - válaszolja - En
gem hosszú államvasúti szol
gálat után csábítottaik ide. A jó 
kapcsolatok ápolása elsősor
ban a ,munka<J:si,9ffi. a Péti Nit-

is rakodunk. Ez jó a MAV
nak. Néha sajnos előfordul, 
hogy a felgyülemlett műtrá-
gyát kénytelenek vagyunk 
közúton küldeni. 

Mint Udvardy László elmon
dotta, sok gondot . okoz a va
gonok rossz műszaki állapota. 
Sokat üresen vissza kell kül
deni Várpalotára. 

Pár száz méterre az üzemi 
vasútállomástól van a MA V 
kereskede1mi állomásfőnöksé
ge. lt,t intézjJk a fuvarokmá
nyokat és egyéb, a szállítással 
kapcsolatoo feladatokat. A ke
reskedelmi állomásfőnök-he
lyettes Cser József: 

- A kocsihlány miatt nem 
egyenletes a szállítás. Ha va
gon van, nagyon gyorsan kell 
dolgozl1Ji. No, meg a,kadályoz 
bennünket a sok rossz műsza
ki állapotú vagon. Ma két sze
rel vény jött 1be. Az egyik 37 
kocsiból állt, és csalk 17 volt jó, 
a má&i.k.nál a 25 !behozott va
gonból csak 13-a.t lehetett 
megrakni. Hiányzik két rak
¼rnok és � ó1mozó is. 

Az itt dolgozó Béke szocia
lista brigád vezetője lpkovics 
Istvánné. 

- Tizenketten tevékenyke
dünk itt, de a létszá,mhiány 
miatt még a sza,bad.ságunkat 
sem tud,tuk kivenni - magya
rázza. - Sok a munka. Gyak-

Negyvenkét év 
a vasút szolgálatában 

Szalma Mihály 1941-ben 
szerzett vonatfékezői vJz.sgát a 
szegedi igazgatóság valame
lyik állomásán. �pen 42 év 
telt el azóta. A hajdanvolt fé
kezőből később forgalmi szol
gálattevő lett. 

- A háborús évek voltak a 
legnehezebbek - emlékezik. 
-- Egyik állomásról a másikra 
helyeztek bennünket. Titelben 
is voltam forgaLmista, ott sa
játítottam el a határforgalmi 
ismereteket. Onnan egy du
nántúli kis állomásra kerül-

ANKÉT TISZALÚCON 

tem, aztán behí'Vtak katoná
nak. A hadirfogságban megita
nultam oroszul, amelyet azóta 
is jól hasznosítok. 

Szalm,a Mihály 1949-ben ke
rült a Szegedi űzletvezetőség 
forg,a!Jm.i osztályára, azóta egy
folytában 34 évig dolgozott az 
iga.zga tóiságon. 

- Üzemgazdász lettem 
folytatda. - Szerettem ezt a 
munkát. Terveztük és mértük 
a teljesítményeket. A1okoriban 
a mu111kaversenymoz.galmon 
nagyon sok múlott. Több évig 
a szegedi igaz.gatóság szakszer
\!ezeti bizott5ágának a titkára 
i� voltam. ,Késól:Jb a területi 
bizottság ternnelési felelőse
ként szerveztem a verseny
mozg.? lmat. 

Az idei vasutasna.pon Pull.ai 
Arpád kö2Jlekedé6i miniszter 
adta át részére a Kiváló 
Munkáért ki.tüntetést. 

Szalma Mii/hály főfelügyelő 
nyugdíjba ,y,onult. Erentúl 
több i.deje lesz majd hobbijai
nak gyakorlására. A halételek 
készítését, szegedi anódra mes
temzakáosi szinten ,1míveli". 
Másik időtöltése a vasútmo
dellezés. Terep.asztalán önmű
ködő ,térközrendszerek szabá
lyozzák a vonatok közlekedé
sét. 

Sz. B. 

Megkérdezték gondjaikról 
a bejáró vasutasokat 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bi,zott
sága október 14-én ankétot 
tartott a tiszalúci művelődési 
házban, amelynek témája a 
bejáró vasutasok helyzetének 
vizsgálata volt. A Miskolchoz 
húsz kilométerre levő nagy
községből száz dolgozó jár be 
a miskolci körzeti üzemfőnök
ségre. 

Az ankéton megjelent 
Szücs Ferencné, a Szakszerve-

zetek Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei titkára, továbbá a mis
kolci terül�tL szakszervezeti 
bizottság több munkatársa és a 
KÜF vezetői. 

Vincze· Károlynak, a KÜF 
szakszervezeti bizottsága tit
kárának vitaindítója után a 
bejáró dolgozók elmondták a, 
közlekedéssel kapcsolatos 
gondjaikat, tapasr.ltalataikat, 
amelyekre az üzemfónökség 
vezetői válaszoltak. 

Férfi előd a példaképe 

Az állomás· 
f6nökass:Zonya 
Az állomásfőnököt keresem 

- mondom, amikor belépek a 
pilisvörösvári állomás irodájá
ba. 

- Tessék - mutat a kint 
ülő vasutas a nyitott ajtóra. 

Az iroda, amelynek ajtaja 
tárva, semmi,ben sem különbö
zik a többi iroda.helyiségtől. 
Hatalmas sötétbann.a íróasz
tal, a fal mellett páncélszek
rény. Az egyik kis asztalon író
gép, a másikon szőttes terítő, 
rajta egy 'Vázában virág. Talán 
egyedül az árulkodik a gazdá
ról. Friss kenyér illata terjeng, 
s hamarosan megpillantom a 
két veknit is, amit innen kell 
hazavinni a családnak, ha le
telik a szolgálat. 

Solymár is 

Egy szőke, fiatal !hölgy jön 
elém az í,róasztal mögül. 

- Az állomásfőnök? - né
zek rá kérdőn. 

- Én vagyok - neveti el 
magát meglepetésem láttán, 
Nagy Zoltánné. Almikor arra 
kérem, hogy mondja el, ho
gyan is lett állomásfőnök, 
rááll, csupán arra kér, hogy 
legyek türelemmel, mivel ó 
szolgálattevő is. tgy közben in
tézkednie kell. S kivételesen 
becsukja addig az aj.tót, hogy 
nyugodtan beszélgethessünk. 

Taivasz óta látja el ezt a 
munkakört a 28 éves Nagy 
Zoltánné. Felügyelete alá tar
tozik nemcsak Pilisvörösvár, 
hanem Solymár állomás is. 
Nem idegenként került ide. 
Nevét és munkáját többen is
merték már, hiszen ezen a vo
nalon dolgozott. Igaz, a vasút 
területén, főleg a vezetők kö
zött még mindig kisebb arány
ban dolgoznak nők. A veze
tók.nek pedig több mint 
kilenoven százaléka ,férfi. A 
körzetben, ahol hánman van
nak állomásfőnökök, ö a leg
fiatalabb. 

Nem vasutas-dinasztia tagja. 

esküvőnk. A férjem jelenleg a 
Keletiben dolgozik ... 

Közben cseng a telefon. Két, 
Tiszavasvárobain feladott ko
csi átirányításának tanúja va
gyok,, majd folytatódik az 
,,életrajz": 

- Angyalföldre 1975-ben 
kerültem. A forgalmi szolgálat 
teljesítése közben elvégeztem 
a MÁV-tisztképzőt. 1977-ben, 
július 10-én avattak tisztté, s 
augusztus 2-án ,megszületett 
Gergő, a kiSlfiúnk. Sokáig nem 
mairadtaan otthon: tízhónapos 
volt a pici, amikor újból fel
vettem a szolgálatot. 

A kds Gergő után megszüle
tett Boglá11ka is. ak!i most két 
és fél éves. A férj szülei, illet
ve az édesany,jáék, meg a fér
je felvál1Na viszik és hozzák a 
gyerekeket. Nélkülözlhetetlen, 
hogy valakire mindig számít
sanak, akik forduló.szolgálatot 
teljesítenek. 

Az állomások (Solymár és 
Pilisvörös.vár) huszonegy dol
gozójának ügyes, bajos dolga 
tartozik hozzá. S persze a fele
lős.5é.g, ami a főnök vállán 
nyugszik. Van munka min
dig bőven. A napi dolgok in
tézése, ihilvatalos ügyek, leve
lek, személyzeti problémák, a 
beosztások elkészítése stb. 

Döntés előtt ... 

A hét vége is munkával te
lik. Egy 700 öles nagy kert 
megimunkálása családi feladat. 
Van abban minden: zöldség, 
szőlő, alma, körte. A házért is 
megdolgoztak, saját erejihk
ből vették, s éq>pen most telt 
le a megvásárolt otthon utol
só részlete, így már végleg a 
sa,játj,uknak tekinthetik. 

- Hogy kinek a példája van 
előttem a mu.111kában? - kér
dez vdssza - Elárulhatom: 
volt elöljáróm, Varga Károly 
állomás.főnöké. ö már nyugdí
ja.s. De tőle tamultam meg a 
SZ(Jjloma, a hivatás szeretetét. 
Ember-ségből is jó példát mu
tatott. 0 neveit igazi vasutas
sá. Ha dantök, gya.kran eszem
be jut, vajon ő is ezt tenné? 

Beszélgetésünket lbe kell fe
jezni. A menetrend szerinti 
személyvonat közeledését jel
zik. Nagy Zoltánné állomásfő
nök, a forga1mi szolgálattevő 
felkészül fogadására ... 

Szalai Mária 

Délben mozdonyparádé csá
bította az embereket az állo
másra. Több száz gyermek és 
felnőtt önfeledt kúváncsiság
gal várta az állomás végéről a 
második vágányra egymás 
ut.án •begördüilő mozdonyokat. 

Az 'Ünnepségsorozat a kora 
dél,utáni órákban folytatódott. 
Az oktatási kö�pont épületé
ben Lovász Lázár igazgató 
megnyitotta az állandó vasút
történeti kiállítást. A bemuta
tó anyagát - eredeti doku
mentumokat, fotókat, vasúti 
utasításokat és több tárgyi em
léket - Békés megyei vasuta
sok gyűjtötték és ajándékoz
ták az üzemfőnöksé.gnek azzal 
a cella!, !hogy azokat állandó 
kliállítás lkeretében miinden1ki 
számára megi&meliletővé te
gyék. Az állomásbejárők 
klubjában s:lli.n,tén rendeztek 
progr�ot: Lovas Gyula vas
út történész (GySEV) vasúttör
téneti filmvetit.éssel egybekö
tött előadását hallgatták nagy 
élvezettel a jelenlevők. 

A. jubileumi program kere
tében a következő napokon 
KISZ-veterán talátkozóra és 
előadásokra került sor a bejá
rók klu!bjáiban. 

Gellért József 

SZÁRSZÓI PILLANATKÉP 

JIEILIENLÉTESEK 
Vissza von hata t

lan ul tovatűnt a 
nyáir. A Balaton
part is csendes, 
néptelen. A Bala
tonszárszó állo
mással szemközti 
üzletsoron már 
csak a büfé tart 
nyitva, de ott is 
legfeljebb néh'ány 
helybéli támasztja 
a pultot. Hideg 
szél söpör végig a 
peronon, a fonyódi 
személyre várako
zók begombolják 
kabátjukat, fel
jebb húzzák a cip
zárat. 

Balatonszárszó 
vasutasnyelven 

forgalmi kitérő, az 
egyvágányú pálya 
átbocsátóképessé

gét hivatott növel
ni. Az ellentétes 
irányba közlekedő 
vonatok itt ke
reszte:zJhetik egy
mást. 

Teherforgalma 
azaz le- és feladá
si kocsi nincs. 

- Hét évvel ez-

előtt, amikor ide
kerültem szolgá
lattevőnek, még 

vonatmenesztési 
kötelezettségeink 

is voltak - mond
ja Veres Klára 
forgalmista. 
Azóta Szántód
Kóröshe!!y és Ba
latonboglár között 
bevezették a köz
ponti irányítást. 
A váltókat, jelző
ket Szemesről ke
zelik !Mi úgyneve
zett jelenlétesek 
vagyunk, vagyis 
üzemzavar esetén 
átvesszük a bizto-

sítóberendezés 
működtetését. 

Emellett szezonon 
kívül a szemé'iy
pénztárosi teendő
ket is ellátjuk. 

- Ami az utas
forgalmat illeti -
folytatja Veres 
Klára -, az el
múlt évek!hez vi
szonyítva csökkent 
a már megszokott 
tumultus. Ennek 

egyik oka nyilván
valóan a díjszabás 
emelése volt, bár 
a pénztárbevéte
lek így is többet 
mutatnak, mint a 
korábbi idősza
kokban. Júliusban 
például ötszázhar
mincezer forint 
értékű jegyet ad
tunk el. l!':n azt hi
szem, idén a vasút 
mindent megtett a 
Balaton-parti ;6 
közlekedésért. So
ha nem tapasztalt 
súrGségben közle
kedtek a vonatok, 
nem egy félig üre
sen. Kihasználat
lan gyorsot minő
sítettek át sze
méllyé, tehát a 

MAV minden 
szempontból meg 
próbált alkalmaz
kodni az igények
hez. Említést érde
mel még az exp-

resszáiru-d:orga
lom. 1A helyi cuk
rászüzem a legna
gyobb föladó. 

l(prec.sel) 

A nővérétől - aki hosszú éve
kig dolgozott a vasútnál -
hallott először a vasúti hiva
tás szépségéről. S a Kordás 
család negyedik gyermekéből 
így lett az á,ltalános iskola el
végzése után a szegedli vasút
forgalmi techniku,m növendé
ke. 1973-ban érettségizett, 
majd átmenesztőként, illetve 
forgalmi tanulóként kezdett 
dolgozni Óbudán. Még abban a 
évben vizsgát tett, s forgalmi ..---------------------------------------
szolgálattevőként dolgozott to
vább. 

Feleség 

- S -hol találhat egy vasu
tasl:ány férjet? Hát a vasút
nál, ahol dolgozik - mondja. 
- Együtt teljesítettünk vele 
szolgálatot, s 1974-ben IVOlt az 

Reszortos ok 
A nagykanizsai körzeti üzem

főnökség vontatási üzemegy
ségének dolgozói október 21-
én baráti találkozóra hívták a 
dombóvári mozdonymúhely 
csoportvezetőit, reszortosait és 
múvezetőit. 

Az üzemlátogatást délután 
sportrendezvény követte.' Kis
pályás labdarúgásban, tenisz
ben, asztaliteniszben mérték 
össze tudásukat. Még ebben a 
hónapban viszonozzák a kani
zsai vasutasok a dombóváriak 
láto�atását. 

BAKTALÓRÁNTHÁZA 

A nyíregyhá�vásárosnaményi vonalon fekvő Baldalónnthiza egykor elágazóállomás
ként szerepelt. Innen Indultak a vonatok Nyír Jákó, Gyulaháza, Anare11, Kisvárda felé. 1974-
ben a gyér forgalmú összekötóvonal megszűnt, ám ez koráotaem Jelenteti hanyatlási! az állo
más forgalmában. A nagyközség lakosainak jelentős része Ingázó. Még a féivárosban mun
kát vállalók száma is tekintélyes. A képen látható, utas-váróhelyfség!ekkel is ellátotlt fel-

vételi épület 1978-ban készii� (Gereesei Zoltán felvétele) 
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Nem foroghat kockán az ern ber becsülete 
A darusok foglalkoztatásárcSI 

Sajátos, de 
nem szabálytalan . . .  

A személyzeti munka és a személyiségvédelem összefüggései 
Az ember személyiségi jo

gainak kérdése a társadalom
ban és a jogi gyakorlatban is 
egyre gyakrabban kerül szó
ba. A szociali.mnus építésében 
tartó&an konszolidált viszo
nyok létrejötte, a szocialista 
demokrati:l,mus megval�ításá
nak folyamata a társadalmi 

· életben is mind több változást 
jndftott el, a.minek egyLk kö
vetkezménye, hogy megnőtt a 
munkavállalóként fellépő ál
lampolgár társadalmi- és ön
értéke. Ugyanakkor a gazda
ság intenzív fejlődésével pár
huzamosan a termelésben is 
egyre nagyobb jelentöséget 
kap az emberi tényezó, s to
vábbi fejlődésünk feltételei
nek egyik meghatározó össze
tevőjévé vált a dolgozó ember 
tevékenységének és személyi
ségének helyes megítélése. 
Ezek a tényezők minden bi
zonnyal szerepet játszanak ab
ban, hogy m<?gnőtt a dolgozók 
igényessége a vállalat róluk 
alkotott véleményével szem
ben, és adott esetben ez jogi 
kérdés.ként is felmerül. 

TÖRVÉNYEINK 

SZELLEMÉBEN 

A párt- és állami határoza
tok kiemelten foglalkoznak a 
kádenmunka kérdéseilvel, és az 
állami élet minden területén, 

· - a vezetési és irányítási 
munka fejlesztésével párhuza
mosan - felada�ként határoz
zák meg a személyzeti munka 
további javítását. 

Az állaimi személyzet'i m\.111-
káról szóló 1019 1974. sz. MT.
határozat a minősítésre köte
lezett dolgozók munkajogi 
helyzetét érintő döntési szfé-

. ráiba tartozó személyzeti fel
adatok - kinevezés, leváltás. 
felmondás, hosszabb külföldi 
kiküldetés stb. - végzését, to
vábbá a képzéssel és tovább
képzéssel kapcsolatos kérdé
sek, valasmint a minösUés ká
derpolitikai elveit rögzíti. 

A személyzeti imímka és a 
v:í.llalat munkaügyi tevékeny
sége - bár szervezetileg lhe
lyenkén,t el.Jkülönül, de - a 
felad:itok végrehajtását tekint
ve számos területen, elég 
gyakran összefonódik. 1,gy pél
dául a telvéteLnél - annak el
lenére, ,hogy itt elsősorban 
munlkaerő-gazdálkodási funk
cióról van szó - a személyze
ti munka jelentósége is nagy. 
A dolgozóklkal való ibeszélge
tés, ,a munkáról, a kollektívá
ról adott ,tájékoztatás, a dolgo
zókról nyert benyomás, illetve 
véleményalkotás, a koráb!)i 
szakmai és politikai pályafu
tás értékelése egyértelJlllűen 
személyzeti tevekenység. 

A személyzeti munkával 
összekapcsolódnak a válJJalati 
munkaügyi intézkedések is. A 
személyzeti munka tehát -
jellegénél fog,va - a vállalat 
valamennyi dolgozójáira kiter
jed. A személyzeti ,vezetőnek a 
munkaügyti szabályok mellett 
kell alka1maznia ia káderpoli
ti.ka.i elveket, s ,miindezt �ez
'tetnie a vállalati vezetés i,gé
nyeivel. 

A személyzeti munika terü
letéről - jelentőségénél ,fogva 
- nagyon fontos mindaz a 
közlés, vélemény, infornnáció, 
amely a dolgozóra vonatkozik, 
'továbbá a imun.kalV'iszonnyal 
kapcsolatoo ,tátjékoztaitás - a 
milnósítés, a jellemzés -, mert 
itt fordulhat eló a személyhez 
fűződő jogok sérelme, amely 
jogi következményeket von
hat maga után. 

NEM .MUNKAÜGYI VITA 

TÁRGYA 

A dolgozó iminösítése ,mun
káltatói jog, illetve kötelezett
ség. A minŐSÍltés sarán- az em
berek megítélésének alapja: 
végzett munkájuk és maga
tartásuk. A,bban csak kellően 
megalapozott ténymegállapítá
sok és értékítéletek szerepel
hetnek, melyeket meQfelelően 
indokolni ,kell. A mUllikaivi
szony megszűnése után a volt 
munkáltató többé nem gyako
rol munkáltatói jogot, mivel 
niin,cs olyan jogszabályii ren
delkezés, amely lehetővé ten
né, vagy feljogosítaná a volt 
munkáltatót arra, !hogy a mun
kaviszony megszűnése után 
'készf,tsen imineisftést. Az utólag 
készftett kieaészító minösftés 
nem is ta.rtozha.t a dolgozó sze
mél11i an11agához. A személy
zeti nyilvántartásban csaik 
olyan min&ítés helyezhető el, 

amelyet a dolgozóval ismertet
tek, s ezt a dolgozó a minósíté
sén aláírásával igazolta. (Alá
írás megtagadását, vagy ellen
vélemény · elfogadását, i.Jletve 
elutasítását lkülön !kell rogzí
teni.) 

A minösítéssel kapcsolatos 
jogi kérdések két oldalról kö
zelíthetők meg. Egyfelől a mi
nösítéssel kapcsolatban a sze
mélyzeti ,munkáról szóló kor
mányhatározat, amely bizo
nyos eljárási szabályokat álla
pít meg, és azok a szerv ·belső 
igazgatási rendjében kötele
zóek, másfelől pedig a Polgári 
Törvénykönyvnek a bírósági 
joggyakorlat által elemzett 
elfürásai oldaláról, melyek 
részben meghatározzák azt a 
tartalmi kört, amelyen belül a 
negatív megállapítások jogsze
rűen leírhatók. Az utóbbiak a 
munkavállaló személyi jogai
val kapcsolatosak. 

A ,minösítés és a dolgozóról 
adott vállalati vélemény, in
foiimáció - ha jogvitaiként 
felmerül - nem munkaügyi 
vita tárgya, hanem polgári pe
res útra tartozik, és erre a 
perre a Polgári Törvény
könyvnek a személyiségi jogi 
szabályait kell alka.lmazni. 

A Legfelsőbb Bíróság egy el
bírált jogeset kapcsán fogal
mazta ,meg és tette közzé az 
alábbi ehri tételt : 

„Az ember munkájának, a 

munkájával kapcsolatos embe
ri magatartásnak az értékelése 
a személyhez fűződő jogokat 
érintheti, aLkalmas lehet a jó 
hírnév sértésére és az embert 
munkavállalá.sában, tehát sze
mélyiségi értékeinek kifejtésé
ben, személyiségének az érvé
nyesítésében akadályozhatja. 
Ezért az embe.r munkájára, 
munkájá.val kapcsolatos ma,ga
tartására vonatkozó jogsza
bálysértő minősítés nem csu
pán a munkajogi szabá
lyokat sérti, ,hanem a polgári 
jog áltial védett, a személyhez 
fűzódő jogok sérelmét is jelen
ti, polgári jogi személyiségvé
delmi es�közök al•kalmazására 
ad lehetőséget." 

E döntés lényege, hogy a 
Legfelsőbb Bír66áig a minősí
tést megtá.madhatóvá teszi. 
feltéve, !hogy az jogszabálysér
tő. A jogsza1bályséI"tő jelleg itt 
nem a minósítés alaki szabály
talanságára vonatkozik, hanem 
a személyi jog jogellenességé
re. Ez utóbJjj !körben két eset 
merü.1het fel: a becsület, ,illet
ve a jó hírnév sérelme. 

AZ SE MINDEGY, 

HOGYAN 

FOGALMAZZÁK 

A becsület és a th-írnév között 
szoros összefüig,gés ,van. A be
csület az a kedivező értékelés, 
aimelyet valaski ön.magáról al
kot, míg a jó !hínnév a-z a ked
vező értékelés, amelyet vala
kiTól mások alkotnak. A sze
mé1yis�i jog szem.pontjából 
jelentősége nem ezeknek az 
értékeléseknek önmag,u,kban 
vain, !hanem abban aiz össze
fü,g,gésben, !hogy a •kedvező ér
tékelés objektív ,tényeken ala
pul és megfelel a szocialista 
társadalom erkölcsi normái
naik. Ebből követlkezLk, hogy a 
becsület és a jó hírnév polg:V 
jogi védelimét siikerrel csak az 
kér1heti, a:ld sze:mélyisége ked
vező értékelését va.lós tények
nek megfelelően és a szocia
lista erköl.cs elveivel összhang
han igén11li. A minősítés - és 
a im.inösítő - ,feladata. !hogy 
ezekre a követeLményekre 
messzemenően figyelemmel le
gyen. A helytálló kriitiika .ter
mészetesen sohasem lehet be
csületsértő. Becsületsértő a 
kr.itika megfogalmazásmódja 
lehet. 

P.roblematikusat)b a Jó !hír
név sérelane. A ihelytálló kruti
ka, a 1I1egatív értékítéletet tar
talmazó .t.ény - vagy értéke
lés közlése is - sérti a jó h ír
nevet, ha azt illetéktelennel 
'k.öz1iik. A helytálló kritika is
mere-te ugyanis nem terjed túl 
az illetékesek 1körén. Jogvdta 
során a 1Penben a bizonyítás 
azt tenheli, aki más jó híirne
vének sértésére alkalmas tény
állást közöl, véleményt ad, mi
nősítését késziít. Nem a dolgozó 
feladata tehát, hogy tisztázza 
ön.magát, hanem a vállalaté, 
hogy •kimutassa: annak ellené
re, hogy a -vélemény negatív, 
az megfeleJ a tlnyeknek és 
használa.to indokolt volt. 

Ha a dolgozó által támasz
tott személyiségi jogi igények-

nek az ítélet •helyt ad és ,meg
állapítjia a ,mi,néi6ítés, informá
ció jogellenességét, elrendeli a 
joggal sérelanezett kitételek 
törlését. Abban az esetben, ha 
a dolgozónak kára származott 
- pl. nem tudott elhelyezkedni 
- kártérítési kötelezettséget 
is előír. 

HA A DOLGOZÓ IS 

ALÁÍRTA . . .  ? 

A személyiségi jog védelmé
ben a minósített dolgozó a mi
nősítést követően évek múlva 
is fordulhat a bírósághoz ab
ban az esetben. ha reá nézve 
sérelmes a minősítésben fog
lalt megállapítás, annak elle
nére, -hogy a minósítéskor nem 
tett észrevételt ,az abban fog
laltakra. 

A minösített aláírása nem 
jelenti azt, hogy amennyiben a 
minősítésben foglaltak miatt a 
későbbiekben sérelem éri -
nem fordulhat jogainak védel
me érdekében ia bírósághoz. 
Más jogszabályi rendelkezés 
hiányában, az általános polgá-

lehet sorolni a folyamatban le
vő fegyelmi ,vagy ,büntetőeljá
rásra vonatkozó tényeket is. 
Törvényes lehetőség van te
hát arra, hogy ne csak a -hatá
lyos fegye1mi büntetésekről, 
hanem a fegyel,mi eljárás el
rendelésének tén11éről is tájé
koztatást kapjon az érdeklódó 
szerv. Ez nem méltánytalan az 
érdekelttel szemben, hiszen 
erről is van tudomása. 

A végzett munkáról és maga
tartásról, illetőleg ezek minő
sítéséről az ilyen jellegű infor
mációkban az érintett dolgozó 
tudta nélkül nem lehet értéke
lő véleményt adni. Ez a sza
bály azokra az esetekre is vo
natkozik, a.melyekben ia dol
gozó éndekeit v,alamely más 
szerv bírálja el, és ehhez kér
nek munkahelyi véleményt 
(például lakási.génylés, na
gyobb összegű OTP-hitel ese
tén stb.). 

Előfordufüat, hogy bizonyos 
esetekben a dol,gozó mWlkájá
ról és magatartásáról keH rö
viden tájékoztatni 1valamely 
érdeklődő szervet. Ha ez elke
rülhetetlen, úgy a munkáltatói 

-- -----, 

_j 
ri jog szabályai szerint a köve- jogot gyalkorló, Hlefóleg a köz
telés öt év alatt évül el. Az el- vetlen munlkahelyd vezető köz
évülés, a Polgári Tör,vény- reműködésével, az érilntett tár
könyv szerint alk.kor kewődik, sadal.mi szervek bevonásával 
a,mi.kor a követelés esedékessé rövid, ,tárgyilagos értélkelő jel
vált, illetőleg a ,jogsértés bekö- lemzés készíthető. Ezt azonban 
vetkezett. Ha valakinek a sze- elküldés előtt az érintett sze
mély,hez fúzócló jogait ,megsér- méllyel ismertetni ,kell. Ezeket 
tették, a •minősített a jogsére- • a szabályokat kell alka1mazni 
lem bekövetkeztétől számított a minösítés.re .nem kötelezettek 
öt éven belül lkénhet jogorvos- esetében is, annál is inkább, 
latot. mivel a személyzeti munka 

A munkáltató intézkedései- aJapelveit - a nyíltság, az 
vel összefüggésben az illetékes őszinteség és a ihumaniz,m,us 
pártszervek testületeLnek dön- elvét - a aninösítésre nem !kö
tési és véleményezési jogával telezett személyek ügyeiben is 
szemben a személyiségJvéde- érvényesíteni kell. 
)el? jogi esz�özeit . nem Jehet Magánszemélyeknek, gazda-
1genYJ:>e. ".en.m, tehat �em )e- sági köz&sségeknek, . társulá
het �irosaghoz forduln_�· �1,n- soknak _ jogsz.a,bály ,híján _ 
den 1lye_n es�tben a 

H 

dont_ese_rt személyzeti véleményt, anya
a mu�_kai�at�. a felelos, m�uí:án got mer,küLdeni nem lehet. a testuleh dontest vagy alias- , . . _ 
foglialást követően ketül sor az A téma iránti érdeklodésre 
állami, illetve gazdasági veze- teki_n,�ttel a MA v_ ':'ezéiiiga�
tő döntésére. Lényegében itt gatosag személyzeti es olct1ta 
két döntésről van szó, aimelyek si sza�ooztálya a .�?zel1múl_t
a'kkor · léphetnek életbe ha a ban keszített egy ta3ekoztatot. 
döntések egybeesnek 

' amely a személyi jogra vonat-. 
kozó legfontosabb jogsm,bá-
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lyokat, rendeleteket és a szak
irodalom jegyzékét is tart.a!-
mazza. 

Bakos Erzsébet 

A Magyar Vasutas október 
3-i (20.) számában megjelent 
, .Készenlét vagi, munkaidő?"  
című riportban szerepló véle
ményekre Tongori Imre, a bu
c.lapesti vasútigazgat�g veze
tője az alábbiakban válaszolt :  

,,A baleseti daru személyze
tének panaszát me�vizsgáltat
tam, s az eredményból meg
győzódtem arról, hogy a daru
sokna� megállapított munka
rend nem szabályellenes, a 
munkaidő-beosztásból eredően 
károsodás nem éri őket, s a 
többi dolgozóhoz viszonyítva 
bérezés szempontjából sincse
nek hátrányban. 

A darus dolgozók munka
rendje a Munka Tör,vényköny
ve 37. §. (2) bekezdése, a 1 7/ 
1979. XII. 1 .  MüM. sz. rende
let 25. §. (2) bekezdése, illetve 
a MA V Kollektív Szerződés 16. 
§-ában foglaltak szerint van 
meghatározva. Forduló szolgá
latot teljesítenek, tehát ré
szükre havi munkaidőkeretet 
állapítottak meg. Ebből követ
kezik, hogy bérezés szeffiiPont
j4ból nem az egy szolgálatban 
teljesített munkaórák a mérv
adók, hanem az egy hónap 
alatt teljesített munkaorákat 
kell figyelembe venni. ,,Az 
egyes szolgálatok időtartama 
a 16 órát, az alacsony leterhe
lésű munkakörökben pedig a 
18 órát nem haladhatja meg". 

A darusok 24 48-as forduló
ban dolgoznak. A 24 órából 16 
óra munkaidő, 8 óra készen
!ét. fgy érvényesül az a foglal
koztatási szabály, hogy a szol
gálati idó a 16 órát nem ha
ladhatja meg. A 24 órás „je
lenléti idóben" nem behatárol
ható a 8 órás készenlét. Azt, 
hogy mikor készenléteznek a 
dolgozók és mikor teljesítenek 
munkaórákat, közvetlen irá
nyítójuk (a művezető) hatá
rozza meg, a feladatok függvé
nyében. A darus munkakör 
azonban nem alacsony leterhe
lésű, így 18  órás (,vagy hosz
szabb) munkaidő nem vezethe
tő be, a dolgozók ilyen irányú 
kérése nem valósítható meg. 

Az újság.cikkben „A főbizal
mi érvei" között szerepel a 
készenléttel kapcsolatos észre
vétel : ,,A Munka Törvény
könyve szerint a forduló szol
gálatban nincs készenléti 
idő . . .  " A Munka Törvény
könyve 39. § ( 1 )  bekezdése a 
készenlét elrendelésének fel
tételeit, korlátait és módját a 
kollektív szerződések szabá
lyozási körébe utalja, a (2) be
kezdés pedig a készenlét díja
zását bízza munkaügyi szabá
lyozásra. 

A Munka Törvényköny,ve és 
a MüM. rendelet keretszabá
lyozása a,Iapján a MA V kol
lektív szerződés 3 1 .  §-a ki
mondj a :  .,Mu-nka.h.elyi készen
léti szolgálat rendelhető el az 
üzemvitel zavartalan biztosítá
sa céljából fizikai foglalkozású 

dolgozóknak és közvetlen ter
melésirán11itóknak" ( 1 .  pont). 

A toválbbi előírások sem kö
tik ki, hogy mely munkarend
ben lehet készenlétet elrendel
ni, csak azt, hogy a készenlét 
ideje alatti hat

1

óra munkavég
zés esetén lega ább 8 óra napi 
pihenő időt kell biztosítani. E 
szabály betartása a 48 órás 
szabad idővel mindenképpen 
biztosított. ts még egy idézet a 
Munka Törvénykönyvéből : 
.,Rendkívüli esetben a dolgo
zó munloaidón felül is köteles 
munkát végezni, illetőleg me{;l
határozott ideig és helyen 
munkavégzésre készen állni". 
[Mt. 37. §. (3) bekezdés.] 

A baleseti daruk rendkií.vüli 
esetek.re vannak rendszeresít
ve, s az itt szolgálatot teljesí
tők a rendkívüli esetekre tar
toznak munka-végzésre készen 
állni. Ezért sajátságos, de nem 
szabályellenes a munkaidó
beosztásuk is. 

A darus dolgozókat e saját
ságos munkarendjükkel anya
gi hátrány nem éri, mert ha
vidíjas dolgozók, így a havi kö
telező munkaidőre járó díja
zást akkor is megkapják, ha 
esetleg iazt nem ,teljesí mik. A ha
vi kötelezó munkaidőn tűli 
munkavégzésüket a túlóra
E'lszámolás szabályai, a készen
léttel töltött időt pedig 50 szá
zalékos díjazással fizetjük ki. 
Elhhez járul még a munkaórák 
utáni 30 százalékos műszak
pótlék. 

A Hámán Kató Vontatási 
Üzemegység baleseti daru sze
mélyzetének ha.vibéresítésére 
1982. július h.ó l-én került sor. 

Figyelembe véve a 16/1976. 
(XII. 1 1 .) MüM. sz. rendelet
ben előírtakat a dolgozók több
sége magasabb szakmai foko
zatú kategóriáiba került, s ez 
alapbérük megállapításánál is 
kedvező változást :hozott. A da
rus dolgozók havi-béresítésénél 
már nem kellett pénzösszeget 
vényes új bérhatárokat alkal
maztuk, ,vagyis ,a magasabb 
kategóriába sorolással egyidő
ben az új alsóhatál'igényüket 
is kielégítettük. 

A baleseti daru dolgozóinál 
az alsó bérhatár kielégítése 
már fél évvel a kötelező vég
rehajtás előtt megvalósult, te
hát f. év február l -én erre 
már nem keHettp énz.ö6zeget 
for<dítani. A részükre megálla
pított bérfejlesztési összeget 
differenciálásra használhatták. 
A dolgozók létszámának mint

egy 400/o-a részesült bérráépí
tésben, s ez megfelel a MAV 

szintű á.tlagnak. Jelenleg a 
d,aruszemélyzet 66 százaléká
nak alapbére meghaladja az 
alsó bérhatárt. 

A soron következő bérf ej
lesztésnél újra vizsgáltatni fo
gom a darus dolgozók ,munka
köri bérbesorolását. Amennyi
ben indokolt és aránytalansá
gok mutatkoznak, úgy kiemelt 
bérfejlesztésben részesüllhet-
111ek". 

A minősíltésreinem lkötelerett ,---------------------------------------

dolgozókra V10na.tfkozó infornná_ 
ció és munkahelyi vélemény 
ugyanolyan k.ritériwnok sze
Tint készüJ,, mint' .a iminósített 
munkakörben dolgozökról 
adottak. Alapelv, hogy tény
szerű, csak kellően megalapo
zott, tárgyilagos értékUélet 
szerepelhet az információban. 

Többféle nézet és gyakorlat 
alialkult ki abban a kérdésben, 
hogy köteles-e a.dni a személy
zeti osztály információt vagy 
munkaihelyi véleményt a mi
nósítésre nem ,kötelezett dol
gozókról. 

A ,büntető eljárásról szóló 
1 973. évi tönvénynek az 1979. 
évi � .. és 1 1 .  sz. tönvényerejű 
rendelettel módosított 1'18. §-a 
előínja, hogy az állami szer
vek, társadalmi szervezetek, 
szövetkezetek a büntető 
ügyekben eljáró hatóságok 
megkereséseit soron.kívül, de 
legkésőbb 15 napon b0lül tel
jesíteni kötelesek. 

Hia minósítésre nem kötele
zett ,munkakörben dolgozó sze
mélyról kérnek inifor-mációt, 
'akkor a jogszabályok .a !követ
kező .megoldásokra nyújtanak 
lehetőséget:  

Csaikis tényadatokat tartal
mazó információ közlésére van 
lehetőség. Ilyenek a személyi 
adatokra, az iskolái végzett
ségre, a keresetre és egyéb jö
vedelemre, továbbá a munka
viszony kezdetére, a mul'Jkelkör 
pontos .megjelölésére és a be
osztásra ,vonatkozó adatok. Ide 

JOGOS PANASZ NYOMÁN 
I' 

gy kell kezelni a talált tárgyakat 
A Magyar Vasutas idei 2J. számában meg

jelent „KN után TP" c. glossza egy :talált 
tárgy kezelését bírálta• A oiiklkból sajnos meg
állapítható, !hogy az utas által el,vesztett és a 
jegyvizsgáló á1tal beszolgáltat.ott, úgynevezett 
talált tárgy kezelése nem a szabályoknak 
megfelelóen történt, a legutolsó fcllvilágooí
tás pedig 1I1emcsak helytelen, de modorita!Ian 
is volt. 

A vasúton találit itárgy,ak kezelésére kiadott 
C. 7. számú kezelési utaftá.a tételesen szabá
lyozza, hogy mi a követ.endő eljárás. Am.ilillt a 
szóban forgó esetből is megá.lla,pí,tható, az 
elvesztónek a kis ,ért.ékek is nagy problémát 
jelentenek. A MAIV éppen ezért körültekin
tóen a.lkotta meg az erre vonatkozó elóírásait, 
azaz biztosf,totta, hogy az esetleg sok kis da- . 
rélbból álló ,talált tál'.gy megőrizhető, illetve 
azonosítható legyen. Az ér,t.ék,papíroka4, valu
tát, takal'Élkbetétkönyvet st!t>. a két példány
ban felvett jegyzókön.yve7.és után páncélszek
rényben kell megőnizni, s e011 hét eUelte utá-n 
ha a ,tulajdonos nem jelentkezik - ,keJ,1 a fe
lettes vasútiga74atós:ighoz beküldeni. 

A hazai készpénzt megtalálása esetén az 
állomás méa a 'buzolgáitatá.a napján elküldi 
a felettes oo.nítiaazoa,tósdgnak. Ha az igazolt 
tulajdonos még aznap jelentkezik az áUomá
son, � a vasút természetesen azonna'l vissza
adja. Ha a tulajdonos csaik az elküldés után 
jelentkezik élrt.éktárgya vagy pénze átvétele 
végett, az állomásnak fel loell hfoma az utoa 
ffovelmét, hoa11 azt a varitioazaatóeáo keres
kedelmi és szálUtán osztálva útján. kaphat;a 
vissza. 

A visszaadási kérelmet az érdekeLt i�
tósághoz címezve az álloaná.son ia be lehet 
nyújtani. E kérelemben ismertetni kell az el
veszett értékek részletes leírását. az összeg 
na,gyságát, a bankjegyek címleteirt:, az elvesz
tés idejét ,(naip, óra), körülményeit (hely, vo
nat, kocsi�ztá.ly stb·), és a Pontos címet, aho
va a tula;donos a visszaküldést lkéri. 

Helytelen volt tehát az a felvilágosítás, 
hogy a MIA1V a ,taliá'lt pénzt nem swlgáltat.ia 
vissza. A kissé körülménl'ffll)ek látszó előÍlrás 
éppen azt célozm, hogy a talá1t én&ek i�
zolt tulajdonosaikhoz vissz.aikerüljenek, és a 
visszaélés -lehetősége ne fordulhasson elő. 

A talált tárgyaik listája hatalmas. Karóra, 
fényképerogép, menyasszonyd fátyol. temetési 
koszoru, .teli boroshordó, ékszer· stb. található 
ezek között, mégpedig nagy memiyiségben. 
Jellemző, hogy 1982-ben c.sak a Déli pál11aud
varon ZZZ6 tétel voitt De máshova 'kell elklül
deni a személyi i�olványt, máshova a ma
gyaa: néphadsereg t,ulajdonáJt képező ruhámti, 
iUetve felszerelési tárgyakat. A zálogcédu1á
ka t például a Jdállfitó zálogháznak. 

A MA V területén a tailált tárgyakat nag_y 
gonddal és hozzáértéssel kezelik. így a •leír-t. 
helytelen eljárás nem ronthatja el .azd� mun
káját, akik naponta nagy türelemmel f�
koznak a jogosan. ideges és türelmetlen tu·laj
donosakikal, akik el!veszett értékeilket, tár
gyaikat keremk. A helvtielen gvaloorlarot 
GvcSrben is mea,z«ntetlük. A 1'(llrlWZoatól i:,e

dia ezúton Is elnbát Jcénin.k. 
11, Kereakeclelml SukoesUlys 

Maid Bdk 
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Lassan már csak az emlékezet 
,, . 

orz1 ... AZ ÁILILOMÁSON 
A i/,,agsai ga•dasági vasuta I, történelnaénel, áttel,intése 

Akik ma Balatonfenyvesen 
beszállnak a kisvasút apró ko
csijaiba, talán nem is tudják. 
hogy a MA V Gazdasági Vasút
jainak utolsó, személyforga
lomra berendezett hálózatán 
utazhatnak. A többit szinte 
nyomtalanul elmosta az idő. 
fölemésztették bizonyos kor
szerűsítési törekvések. ame
lyeknek helyességét vagy hely
telenségét ma már kár vitat-
ni. , 

A szűkebb értelemben vett 
gazdasági vasutak, - mint a 
második világháború után ki
alakult GV-k elődjei - erede
tileg a nagybirtokok belső szál
lításainak, illetve a távolsági 
szállítások eszközeiként váltak 
használatossá. Bár - angliai 
tapasztalatok alapján - a ha
zai mezőgazdaságban alkalma
zott „vaspálya" szükségességét 
Széchelyi már 1832-ben felve
tette, a gyakorlati megvalósí
tásra azonban csak évtizedek 
múltán került sor. A legrégeb
bi gazdasági vasutak közé tar
tozott a kapuvári Esterházy 
hi tbiz9mány bérlői által léte
sített hálózat, amely - helyi 
hagyományok szerint - még 
az abszolutizmus korában kez
dett kiépülni. 

Az intenzív gazdálkodás elő
mozdítása érdekében az 1980-
as évektől egyre-másra épül
tek a gazdasági vasutak. 
A nagyobb uradalmakban 
már gőz-, sőt mot-Orüze-
mű vasút is működött. A 
nyolcvanas évek végén be
következett gazdasági kon
junktúra hatására külföldi és 
hazai tőkével több cukorgyá
rat alapítottak, mint például 
Mezőhegyesen, Selypen, vagy 
Hatvanban. ili!zek közé keskeny 
nyomközű, répabegyűjtő vona
lakat fektettek le. A cukorgyá
ri kisvasutak azután szerves 
részeivé váltak a hazai gazda
sági vasutaknak. E vasutakat a 
nagybirtokosok, cukorgyárak 
- éppen a Széchenyi által el
gondolt olcsóság miatt -
szükségképpen alkalmazták. 
Burkolt utak építése a belső 
szállítások lebonyolítására 
ugyanis nem volt kiifizetődó. 
A szekér- és autófuvarozás 
önköltsége lényegesen maga
sabbra rúgott volna, mint a 
kisvasúté. 

A nagybirtokrendszerben 
alakult ki a gazdasági vasutak
nak az a sajátossága, hogy egy 
állandó, stabil vonal, vonalihá
lózat alkotta a gerincet, eh
hez csatlakoztatták a változó 
körülményeknek megfelelő 
ideiglenes, úgynevezett repülő
vágányokat, amelyek a puszta 
földre fektetve kinyúltak a ter
mény fölszedési helyéig. A be
takarítás végeztével ezeket el
bontották, így nem ak.adályoz-
1ák a nagyüzemi művelést. 

A gazdasági vasutak építé
sét kezdetben a tervszerűség 
teljes hiánya jellemezte. A vo
nalakat úgyszolván ötletsze
rűen telepítették. ami abban is 
megnyilvánult, ' hogy egy-e.gy 
birtokon belül is ,gy.a;kran vál
tozott a sínszálak loözötti tá
volság. A felépítményezést, a 
pályák, a járművek fenntartá
sát szakszerűtlenül, kezdetle
ges módon végezték. 

Csak a lovak kapták meg az 
általuk igényelt „karbantar
tást". Érthető, hiszen haj
tóik személyi, anyagi fe
lelősséggel tartoztak értük. 
A vonalakról hiányoztak 
a · vasúti üzemhez egyéb
ként nélkülözhetetlen műtár
gyak, biztosítóberendezések. 
Ez az egyszerűség a GV-knek 
mindig fő jellemzője volt. A 
két világháború közötti idő
söakban Magyarország nagy 
vasútépítkezései lelassultak, 
de a gazdasági vasutak tucat
száimra létesültek. A negyve
nes évekig folyamatosan épül
tek a későbbi GV-k alapháló
zatai: a sarkadi, a szegvári, a 
dombóvári, az ercsi stb. 

A második világháborúban a 
kisvasutak nagy része megsem
misült, a járműpark ronccsá 
lett. Nem volt azonban kisebb 
az a kártétel sem, amit 45 után 
ma� a helyi lakosság .okozott. 
Az átmenetileg gazdátlanná 
vált pályatesteket elbontották, 
anyagát saját célra hasznosí
tották, de egy korabeli jegy
zőkönyv szerint olyan is elő
fordult, hogy az ellopott síne
ket ócskavasként értékesítet
ték. 

· Ilyen körüLmények között 
indult 1947-ben a gazdasági 
vasutak 3 éves terve, amely 
azzal az elgondolással ké
szült, hogy a k'b. 2500 km-re 
becsült teljes hálózat felújítás
ra kerül. Irányító szervként a 
közlekedési és a földművelés
ügyi tárca által közösen létre
hozott Gazdasági Vasutak 
Igazgiaitósá.g 1947. augusztus 
l-én kezdte meg működését. A 
tervek érte1mében elsősorban 
a volt nagybirtokok kisvasút
jait kellett volna a bekövetke
zett struktúraváltozások fi
gyelembevételével helyreállí
tani. � alapgondolat azonban 
a kivitelezés során módosult. 
Ebben közrejátszott az, hogy a 
pénzügyi tervek még árany
pengőqen készültek. A forint
ra való átszámítás a költségke
ret felére csökkenését jelen
tette. A megvalósításra hatás
sal -volt az időlegesen kiala
kult mezőgazdasági kisüzemi 
fonma, továbbá a traktorok és 
teherautók tömeges megjele
nése, ami a 10 km-nél rövi
debb vonalak létjogooultságát 
megkérdőjelezte. Ezek re
konstrukcióját az átmeneti 
időszakra nem volt indokolt 
elvégezni, többségüknél 
ugyanis nem helyreállításra, 
hanem teljes újjáépítésre lett 
volna szükség, ezt pedig a 
szűkre szabott hitelkeretek 
nem tették lehetővé. 

A nebé:zségek ellenére má
sodszor is életre keltek a 
gazdasági vasutak. A re
konstruált vona,lak égy ré
szét az eredeti programnak 
megfelelően mezőgazdasági 
üzemek kapták kézbe, a soka
sodó gondok közepette azo
lban ezek nem tudtak eleget 
tenni kötelezettségeiknek, a 
kisva,s:uta:kat az újbóit gazdát
lanná válás veszélye fenye
gette. Ennek ,megelőzésére 
GeT6 E-rnó miniszter 1948 októ
berében elrendelte, hogy a 
gazdasági vasutak üzemkeze
lé6ét is a közlekedési tárca old� 

ja meg, és hogy erre a célra 
nemzeti vállalatokat kell szer
vezni. 1949-ben az eddig közsé
gi, vá!Lalati stb. tulajdonban 
lévő kisvasutakat államosítot
ták. Az erről szóló kormány
rendelet 1949. február l-én lá
tott napvilágot. Végrehajtása 
során megalakult a gyulai, a 
mezőhegyesi, a székesfehérvá
ri, a szerencsi, a győri, a ka
posvári és a szolnoki Gazda
sági Vasutak Nemzeti Vállalat. 
Az ezek feletti főfelügyelet, a 
helyreállítás, valamint a pá
lyafenntartás ellátása a KPM 
IX. Gazdasági Vasúti Főosz
tály hatáskörébe tartozott. A 
rövidebb, erősen rongálódott 
és azon vonalakat, amelyek
nek felújítását a közúti közle
kedés fejlesztése szükségtelen
né tette - mintegy 390 km-t 
- felbontották. Megkezdték a 
különböző nyomtávolságú vo
nalak 760 mm-es szabványra 
való egységesítését. Am az át
épített vonalak egy részén 
minden igyekezet ellenére is 
csak jelentéktelen szállítások 
történtek, némelyiken a forga
lom meg sem indult. ·Fenntar
tásukat a mezőgazdaság folya
matos fejlesztése, a közös gaz
daságok küszöbön álló meg
alakulása és a reformoktól 
várihatóan növekvő termékfu
varozás indokolta. 

Az első tervidőszakban gon
dot okozott a vonalak jármű
vekkel történő ellátása. Mivel 
a teherkocsik (lórék) nagyobb 
részét roncsokból kellett re
konstruálni, 1948-ban erre a 
célra javítóműhely létesült. A 
gőzmozdonyok helyrehozatalát 
a MA V javítóműhelye vállalta, 
így e két probléma már meg
oldódott. A legnagyobb nehéz
séget a motoros vontatók hi" 
nya okozt:a. A meglévők javí
tását a ki.illönböző !közületi és 
magánszervekkel való haszta
lan próbálkozás után a GV sa� 
ját műhelyében végezték. ú.1 
gépek beszerzése azonban -
gyártást vállaló cégek hiányá
ban - még éveki{J váratott 
magára és csak 1952-ben a 
Csepel C. 50-es vontatók meg
jelenésével javult a helyzet. 
(A ,még üzemelő három GV-n 
és az erdei !Vasutaknál a mai 
napig is ez a mozdonytípus 
közlekedik). A kisebb forgal
mú gazdasági vasútvonalon to
vábbra is maradt a ló. 

1949 a gazdasági vasutak el
ső ötéves tervének .kezdete. 
A hároméves ter.v lényegileg 
az átmentett vasúti állag meg
óvását, szükségszerű átalakí
tását és újra üzembe helyezé
sét tűzte ki célul és csak az 
önként adódó hálózatfejlesz
tést hajtotta végre. 

Az ötéves terv egy lehető 
leggazdaságosaibban üzemelő 
minél összefüggöbb •közfor
gaLmú kisvasúti hálózat 
megteremtését, annak kor
szerű · iánmúveklkel való el
látását tekintette elsődle
ges feladatának. Alkotói nagy 
figyelmet szenteltek a sze
mélyszállításnak. Az eddig 
helyreállttott vonalakon sze
mélykocsi gyakorlatilag egy 
sem volt, hiszen ezek a vasu
tak •kiifejezetten a nagybirto
ki, cukor.gyári teherfuvarozást 

szolgálták. Az újjáépítés kez
detén csak egyes területeken. 
rendszertelenül, barakkszerű 
szükség-személykocsikkal szál
lították az utasokat. 

A személyforgalmat a köz
forgalmú kisvasúti hálózat ki
építése törvényszerűen hozta 
magával, mivel ott, ahol a kö
rülmények - közút hiánya -
miatt a szállítások lebonyolí
tására, szükségessé vált a gaz
dasági vasút, a kieső települé
sek lakosságának utazási igé- " 
nyeivel is számolni kellett. 
Ilyen igények: a nagyvasút 
megközelítése, közigazgatási 
központok elérése, iskolások, 
munkások szállítása, vásárra 
és piacra járás, kórházak, or
vosok fölkeresése és nem utol
sósorban az eldugott tanyá
íkon, majorokban élÓik elma
radottságának csökkentése. t.s 
ezen a téren a gazdasági va
sutak valóban feledhetetlen 
érdemeket szereztek. Az ötve-
nes évek eLején forgalomba 
állított négytengelyes, fűthető, 

(Kiss Attila grafikája) 

vmanyvilágítással fölszerelt 
Bak sorozatú személykocsik 
minden szempontból eleget 
tettek az akkori kívánaLmak
nak. 

A gazdasági vasutak fejlesz
tése ezután sem ment zökkenő
mentesen. A helytelenül alkal
mazott, a reális lehetőségek 
határait messze figyelmen kí
vül hagyó iparosítási törek
vések erősen visszahatottak a 
mezőgazdaságra. Ebből adó
dóan kevés lett a szállítani való. 
Mivel a ,mezőgazdaság csak 
kismértékben kötötte le a 
kisvasutak teljesítőképességét, 
a szabadon maradt kapacitást 
az ipar területén kellett hasz- , 

Nena búcsúsnal.9 

ell.össönnel. 
... 

Mondják, hogy a vasút min
dig is meghittebb kapcsolato
kat alakított ki dolgozóival, 
mint más vállalatdk. Igaz.i csa
ládias közösség az övék. Am 
az aktív évek után a csende
sebb, olykor magányos nyug
díjas évek következnek. A 
MA V s a vasutas-szakszerve
zet ma sem hagyja magára ré
gi munkatársait. 

nooítani. A GV rugalmasan al- ................ . 
kalmazkodot;t, a már meglévő 
kőbánya.vonalakat kibővítet
ték, új keskeny nyomközű vo
nalak épüLtek, mint az orosz
lányi, az úrkúti, vagy a kom
lói. Előbbi a külszíni fejtés 
szenét, a két utóbbi pedig bá
nyaiszapoláshoz szükséges ho
mokot, illetőleg mangánt fuva
rozott. Időközben a mezőgaz
daság is megerősödött. úgy 
tűnt, hogy a gazda.sági vasutak 
léte évtizedekre biztosított. 

A hatvanas évek megvá1to
zott közlekedéspolitikája a 
közútak fejlesztését helyez
te előtérbe. Az útháló
zat kiépítésével rohamosan 
csökikent a gazdasági vasu
tak teljesítménye, mi'Ve'l az 
utasokat és az árut az előnyö
sebb feltételekkel rendelkező 
közúti jánművekkel szállítot
ták el. (Egyébként még a fej
lesztés idejében a G V a MA V 
kötelékéhez csatolódott.) A pá
lyák karbantartására már nem 
fordítottak elég gondot, a vo
nalhálózat elavult. A legrosz
szabb áluupotbam. lévő, gyér 
forgalmú vonaLakat már az 
évtized elején megszüntették, 
a hatvannyolcas .koncepció pe
dig a teljes GV hálózatra ki
mondta a halálos ítéletet. 

Ma már csa.k emléke1oben él
nek a ,nagybirtoki, a mezei, a 
cukorgyá,ri kisvasutak. A 
múlJté az egész on;mgrészt 
behálózó mezóhegyesi G V é6 
az oroszlányi szenet sem kes
keny ,vágányokon szállítják 
már. A balatonfeny;vesi gaz

- Hozzánk közvetlenül a 
lepsény-nagykanizsai vonal 
320 nyugdíjasa tartozik, három 
főbizalmi csoportba osztva -
mondja Tóth János, a körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának titkára. - Itt 
Nagykanizsán a csomópont 
mintegy 650 nyugdíjasának kü
lön szakszervezeti nyugdíjas 
csoportja van. 

- És miben közös a kap
csolat az aktív dolgozókkal, 
milyen támogatást kapnak a 
régi kollégák? 

- Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a szakszer
vezeten, a szocialista brigádo
kon és más tömegszervezete
ken kívül a társadalom sem 
feledkezik meg az idősebb 
korosztályról. Am a munka
helyi kapcsolatok révén a fo_ 
lyamatos törődés mégis a volt 
munkatársak, a hajdani szak
szervezet, a szűkebb kollektíva 
dolga. Nem akarom személy
telenné tenni a beszélgetést, 
de ránk, a szakszervezetre a 
csúnyán hangzó, ám mindig 
érzékenyen érintő, főként anya
gi támogatások jutnak. 

ra díjmentesen adott sportköri 
autóbusszal. Nemrég Nyugat
DunántúUal ismerkedtünk, s 
még egy éve sincs, amikor 
Csehszlovákiába utaztunk. 
Hogy mennyire vágynak min
den újra, jelzi: volt olyan ta
gunk, aki életében először vál
tott útlevelet. 
................. 

Tóth János szb-titkár más 
dolgokról beszél. 

- Bár tudom, hogy jó a 
klub kapcsolata a lenti, gelsei 
és más nyugdíjas szervezetek
kel, de olykor az anyagiak, az 
üdülési lehetőségek, az egyéb 
támogatások is szóba kerül
nek. 

- Hozzánk a szakszervezet
hez inkább a napi ügyintézés 
miatt jönnek. A nyugdíjascso
por.ttal - élén Hunyadi Má
tyás elnökikel - közösen a se
gélyeket, a beutalókat, a gyógy
szer-visszatérítéseket, s egyéb 
adminisztrációs ügyeket in
tézzük. Évente több tízezer fo
rintról van szó, kezdve a csa
ládi estélknél, beleéritve a köz
vetlen anyagi támogatásokat. 

- Például? 

- Ta•valy, amikor az ENSZ 

----------------------------------------,. da.sági vasút is csak „ittfelej

Nagykanizsán ezt az anya
gias szemléletet is sikeresen 
oldják meg évek óta. Annyi
ra, hogy a pécsi területi szak
szervezeti bizottság is példa
ként állította munkájukat, az 
idóseklkel való törődést. Nag11-
kanizsán ugyanis már évek 
óta nem búcsúztatják a n1JUg
díjba vonulókat, hanem elkö
szönnek tőlük. Ehhez ilyenkor 
mindenlki kap 250-400 forint 
értékű tárgyjutalmat, egy ok
levelet, amely megköszöni az 
eddig végzett érdemi munkát. 
Kerül az étel mellé egy pohár 
bor is a . fehér asztalnál, s ami 
még fontosabb, mindig vissza
várják a hajdani munkatársa
kat. Sót, ha· a sors úgy alakít-
ja, az öz-vegy is helyet kap a 
vasutasok közösségében. Ez a 
közösség az évek során mind
inkább a vasutasok Kodály 
Zoltán Művelődési Házában 
talált magának helyet. 

Egészségügyi Szervezete az 
idős korúak napjának nyilvá
nította 1982. április 7-ét, mi is 
megmozdultunk. Egy kommu
nista műszak, értékét - közel 
80 ezer forintot - fordítottunk 
az alacsony nyugdíjúalk és az 
özvegyek támogatására. Egy
egy ilyen akció az ő gondjai
kon is enyhít. Idén szintén 
tervezünk hasonlót. A legut6b
bf családi esthez 15 ezer fo
rintot adtunk. A 350-400 szak
szervezeti beutalóból mintegy 
ötvenet a nyugdíjasoknak 
adunik, közösen a helyi cso-· 
porttal. :mvente 6-8 olyan be
utalót kapunk, amely egy hó
napra szól Vonyarcvashegyre 
vagy Balaton!üredre. iA 
gyógyszana tőri umi lbeutadókból 
ugyancsak mintegy félszáz 
esilk a hajdani munbtársakra. 

Hatvani kaktuszbarátok 
Ötszáz törz.s. A Dél-Ameri

kálból, Mexikóból, Chiléből el
szánmazott .kiaktuszok.naJ{ eny
nyii fajtája lelihető föl Vfgh 

Gyulá.éknál. Húsz esztendeje a 
legelsők között azt az oreoce
reus -éelsianust szerezte meg a 
„kakituszkirá•ly". amely azóta 
Lmmá.r egynnéteresre nőtt, és 

stirűn, fehéren aláhulló ,bolyha 
miatt csak �ónaJc becém a 
család. Oj•ban olvasta, hogy 
a Recsken élő Hubai István
nak ilyen ruraia-szép mi.csodái 
vannak. Elment hozzá, és rög
tön kaktl.lS7Jbarát lett, au.al a 
céllal, hogy túltesz a recski 
kaktu&1JgyÍÍ!jtón. 

Húsz év, ötszáz kaktus2'Jtörzs, 
gazdag és kiterJedt levelezés, 
ismeretterjesztő 1J,tak en-e-ar
ra, és évente ismétlődő orszá
gos k.iá.llítások, a.melyek egyre 
iniká1bb a kaktruszgyújtók tálbo
rának bőviilését mutatják. 

Fej•lett, erősödő szervezet a 
kakituszosoké. Az évi 180 fo
dntos tagdíjból tartják fenn 
szaksaj�ukat, postázzák or
szágszerte a tájékoztatókat, 
renc:Iem és díjazzák a nagy 
kiállítáet. Kialak.ult Hatvanban 
é6 környékén egy mozgékony 
kis aq,ort, s ennek a mG.k.ö
dését teszik szervezetté. Sze
rella!ére �t patrónusuk 
Szaim.áá Gvlh'ov, á ,vasutas 
mdvelódÉSi !ház �tQja sze
mélyében. 0 biztosítja a szak
kör mííködési felitételeit, mi 
több: ha netán digénylik a kak
tuszbarátok, csapnak egy lát
ványos laiállitást. FiizéT Ká

f'Olfl tedlniJtus., a 16rincl Kato
na 'J'GIICII, toribbá Rádai 
Láaló és Szobadoa Ba,nd,i -
aki most IVélzi a vasútlforgalmi 
smJdtözépiskolát - a leglelke
sebb. Ha csak ennyi ember 
asazeduaja a fejét, és uépet, 

Fae6: 8uW 8'ador jót e.kar, az 00' győzni fog . .. 

tett" k�viselóje a közeLmúlt-
nak. . 

Gerecsei ZoHi\n 

ELŐADÁS 
A tapolcai Batsányi János 

Művelődési Ház nyugdíjas 
klubjának tagjai részére Zen
tai GáboT igazgató előadást 
tartott a város kultúrális éle
t.érő!, a lakók művelődési le
hetőségeiről. Elmondotta töb
bek között, hogy a könyvtárak
ban 100 ezeT kötet áll az olva
sók TendelkezéséTe, A veszpré
mi Petőfi Színház is gyakran 
V'e'ndégszerepel a tapolcai md
velődési házban. 

Tízéves találkozó 
A MAV Tisztképző Int.ézet 

1973-ban végzett A osztályá
nak halleatói november 26-án, 
szombaton 11 ·órakor tartják 
tízéves találkozójukat a MAV 
Tisztképző és Továbbképző In
t.ézetben. Részletes felvilágosí
tást ad: Méazáf'oa Béla, Deb
recn, 'OlK. Telefcm: 03/13-JB. 

........... __ 

- Hét évvel ezelőtt alakult 
a házban a nyugdíjas klub -
vezeti be a beszélgetést Ju
hász Istvánné, a ház igazgató
ja. - Szerencsénkre itt tar,tja 
már évek óta fogadónapjait a 
nyugdíjascsoport, így a közös
ség nem idegen helyre érke
zik. Klubunk átlagosan 70-80 
taggal működik. 

- MiTe van iQén11ilk? 

- Szinte mindenre. Az idős 
emberek a munkában töltött 
évek után mintha pótolni 
igyekeznének a fiatalon kihl
gyott siórakozást, a meghitt, 
családias estéket. A megszo
kott ünnepeken kívül évente 
két-dlárom alkalommal kirán
dulunk, ha nem vonattal. ak
kor az ugyancsak pémunk-

·-·-··---

t.s ott vannak a meghittebb, 
szorosabb kapcsolatok brigád
szinten, munkatársi szálakon, 
baráti összejárások révén. Az 
estébe nyúló eszmecserék em
lékek idézése mellett ner{i ma

rad el „látványosabb" támo
�ás sem. Az egy.ik, admi- , 
nisztrátorok!ból álló állomási 
női · brigád a közel 90 éves 
Szász 1.Ajos bácsi takarítási, 
bevásárlási gondjait enyhíti, a 
BoTcsek Pál vezette vontatási 
brigád nosztalgia vonatot szer
vezett a kanizsai nyugdíjasok
nak, a kocsiszolgálat kollektí
vája pedig a ligetvárosi özvegy 
SZa.kács Józsefné lakását b6ví
tétte mellékhely.iségekkel, fQr
dőiszobával, s még lehetne so
roLni. Lehetne, mert léteznek 
attéle brigádnaplón kí!VIOli ba
ráti se�tségek, ahol nem a 
mtllllkán, tnkább az eltitkolt 
gondok enyhitésén van a hang
súly. Ehhez azonban az ak,Uv 
évek során jól kell ismerni 
egymást. A hangsllly az em
beri kapcsolaton van, mert 

mindenki tudja, jöbnek olyan 
évek, ami•kor rossz a magány, 
hosszúak az éjszakák, az ud
varon gyorabban fárad a kar. 
S ilyenkor Jó tudni, nem va
gy.unit JD8l1Hllu-a hagyottak. 

°"1'1 ..... 
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Vasút a dzsungelen át 
herautókon kerül a kongói 
Point-Noir tengeri kikötőbe és 
onnan a n�•ugat-európai orszá
gokba . A mangánérc a világ 
�gyik leghosszabb egysávú csil
lesorán jut el Kongóba. mint
egy 76 km távolságra. A ma
gisztrál megépítése után a Lib
reville közelében fekvő Oven
dó kikötőbe fogják szállítani a 
nyersanyagokat tehervagonok
ba berakva. ez jelentősen csök
kenti a szállítási költségeket. 

Az irányítás szintjén 

Szocialista brigádok 

együttműködése 
Az Afrika nyugati részében 

kék ovális tányérként beéi-e-
16dő guineai öböl déli partján 
fekszik Gabon. Az afrikai lép
téket alapul véve kis államnak 
számít 267 600 km1 területével 
és 1 millió lakosával. mind
azonáltal a kontinens eg�•ik 
legfestőibb tája. Az ország 
legnagyobb részét járhatatlan 
örökzöld dzsungelek borítják. 
rendkívül gazdag állatvilággal. 
Megtalálhatók például az ele
fántok. antilopok, leopárdok. 
gorillák, csimpánzok és egész 
sor más, egzotikus vadállat. 
A tájat dzsungelek. hatalmas 
folyók, hegyek és szavannák 
szabdalják fel.· 

Gabon legnagyobb gazdasá
gát ásványi tartalékai adják. 
melyek világra szóló jelentősé
gűek. Mintegy 20.0 millió ton
na kőolaj, 200 ·millió tonna 
mangánérc:, l milliárd tonna 
vasérc és 25 millió tonna 
uranerc vár kiaknázásra A 
természeti kincsek adta gaz
dagság rohamos fejlődési tem
pót diktált a köztársaságnak, 
olyannyira, hogy több gazda
sági mutató alapján az afrikai 
államok között a vezető he
lyet foglalja el. Ennek ára a 
helyi külföldi monopóliumok 
gazdasági érdekeltsége és osz
tatlan befolyása a gazdaság 
valamennyi ágazatában. Leg
főbb törekvésük bővíteni a de
ficitnek számító nyersanyagok 
kiaknázását és kivitelét Ga
bonból. 

lentmondások kon�rasztját, a 
mezógazdaság hanyatlását. 
mely a nemzet össztermelésé
nek 3 százalékát adja. Ezzel 
egvütt az ország gazdasági fej
lődését visszahúzza az energia
bázis és a szállítási infrastruk
túra g�·engesége. Ezért kezdték 
meg 197-!-ben a transzgaboni 
vasútma„1sztrál építését. mely 
nata!ma� ívben szeli át az 
egész országot Librevil!e-től a 
főváro.-tól egészen Francevil
le-ig, a kongói h'Btár közeléig. 

Ma ez a va�útvonal a meg
rnlósu!áshoz már közel áll. 
1979 végén befejezték az első 
183 ki:ométeres szakasz átadá
sát a Libreville-Ndzsole vona
lat. Ez év végéig tervbe van 
véve a Gabon közepén fekvő 
Bobe városig húzódó szakasz 
átadása. Jelen pillanatban 325 
km hosszban rakták le a talp
fákat és a síneket. 

A rendkíVtil sűrű erdők. a 

nehezen járható terep. a kí
méletlen trópikus éghajlat 
megnehezítik az építést, mely 
sok energiát. rengeteg munkát 
és izzadságot követel. nem be
szélve a hatalmas ráfordítási 
költségeket. 

A gaboni kormány és a nyu
gati társaságok idén tavasszal 
megkötött egyezsége alapján, 
aláírták.. a szerződést a máso
dik 357 km-es szakasz megépí
tésére egészen a FranceviUe-i 
végpontig. Úgy számítják, 
hogy 1986 végén, 1987 elején 
átadják rendeitetésének. 

A nyugati tőke befolyása és Az ország vezetői nagy je-
u;alma növeli a szociális el- lentőséget tulajdonítanak a 

Formációs 
,, 

tancverseny 
Győrben 

Akik helyszűke miatt kívül 
rekedtek október 23-án. vasár
nap Győrött a vasutasok 
Arany János Művelődési Há
zából, méltán lehettek szomo
rúak. Az Országos Népművelé
si Intézet kéréRéte ugyanis az 
idén Győr rendezte a formá
ciós táncverseny területi, azaz 
észak-dunántúli döntőjét. A 
va:;utas művelődési ház 120 
formációs táncost fogadott, 
Szombathelyről, Dunaújváros
ból, Esztergomból, Csornáról és 
Győrből. Akik nézői lehettek 
ennek a táncparádénak, felejt
hetetlen élményben volt ré
szük. 

Finta Lajos, a Győr-Sopron 
megyei Taná.cs művelődési osz
tályának főtanácsosa köszön
tötte a verseny rés.:tvevőit és 

Kecses mozdulatok 

Barcs János: 

A forgás „formációja" 

a közönséget, majd megkez
dődött a látványos versengés. 

A táncok között szerepelt a 
keringő, a .polka, a szamba, a 
rumba, a csa-csa-csa és terme
szetesen a disco. A legjobbak 
részt vehetneJk a formációs tánc 
országos döntőjén, amelyet 
Miskolcon december 2-án, 3-án 
és 4-én rendeznek. 

A zsürizés alapján az orszá
gos döntő részese lehet a Sa
vária, a dunaújvárosi, vala
mint a győri vasutas tánc
együttes egy-egy műsorszám
mal. 

Különösen nagy tetszést ara
tott a népviseletbe öltözött 
győri vasutas-tánccsapat. Tánc
mesterük. Szabó László a lend
ler és polka többféle variáció
já•ra jó zeneszámokat váloga
tott. A legnagyobb sikere a 
mókás, kedves molnártáncnak 
volt. Képeink a győri vasu
tas táncegyüttes bemutatója 
közben készültek. 

Kép és szöveg: 
Sindulár Anna 

Forró sínpáron 
vasút-parton zöldell a bokor, 
kék ég alatt vércse-pár kering. 
Új töltésen vonat zakatol, 
átizzott a kő -, minek ma az ing?! 

Meleg van: a Föld esőt. kíván; 
erdő közelben patak gőzöl. 
Ez a mai nap olyan.zsivány, 
minden párát kilopna a földből. 

Forró sínpáron fut a vonat. 
lgy röpít engem minden nyáron. 
Haza.felé viszi álmomat, 
.fiittyentve három megye-határon. 

megépülő vasúti magisztrálnak. 
nem csupán tisztán gazdasági 
perspektívára leszűkítve. ha
nem a nemzeti egység meg
erősítéséne'k elősegítése. az or
szág belsejében levő. a külvi
lágtól elzárt települések ösz
szekötése céljából is. 

A t!asút egyidejűleg meg
változtatja majd a nyersanyag
kiviteli útvonalakat. !gy pél
dául a Franceville körnvékén 
kiaknázott urán1 jelenleg te-

Nénzeth lstni11: 

Közeleg a nap . amikor a 
mozdon�·ok füttye és zakatolá
sa megtöri az ősi gabohi er
dők örök csendjét. 

Gyalog a harmincon 
Tegnap elhúzott a gyorsvonat 

azon az időn 

melyen kinézhettem volna 

önmagamra 

most gyalog a harmincon 

de a sínek mellett 

dac szállt belém 

és énekelek hópúpokon 

lábnyomomban remény. 

AJ ganisztán hétköznapjai 
, 

A MAV Vezérigazgatóságon 
először a tervgazdasági és mű
szaki fejlesztési szakosztály 
Inter szocialista brigádja kez
deményezett szocialista mun
kakapcsolatot a vasútigazgató
ságok közgazdasági osztályain 
dolgozó szocialista brigádok
kal. E kezdeményezés eredmé
nyeként szinte egy időben kö
tött együttműködési szerződést 
az Inter szocialista brigád a 
pécsi vasútigazgatóság Landler 
Jenő, valamint a miskolci vas
útigazgatóság Arany János szo
cialista brigádjával - az üzem
gazdasági és statisztikai mun
ka javítása. a tervezési és gaz
dálkodás-irányítási tevékeny
ség hatékMyságának fokozása 
érdekében. 

A három szocialista brigád 
az együttműködési szerződés 
keretében többek között vál
lalta: 

- a szállítási teljesítmények 
statisztikai adatfeklolgozásá
nak javítását. ezen belül első
sorban a menetigazolványok 
és fuvarlevelek feldolgozási 
folyamatában előforduló hibák 
kiszűrését. 

Ut, amely a holnapba vezet 
Napjainkban csak néhány 

olyan ország van a világon, 
amelynek nincs vasútja. Ezek 
közé tartozik a Szovjetunió 
déli szomszédja, Afganisztán. 
A szállítások minden formáját, 
legyen az teher. vagy utasszál
lítás, gépkocsikkal és jelenték
telen mértékben vasúton bo
nyolí.tják. A súlyosan megra
kott gépkocsik hosszan kígyó
zó sora és a méltóságteljesen 
lépegető tevekarnván - jel
legzetes afganisztáni tájkép. 
Azonban lassan a múltba tű
nik. Az ösi Afganisztán, 
amelynek népe öt esztendővel 
ezelőtt nemzeti-demokratikus 
forradalmat vitt véghez. ma
gabiztosan tekint a jövőbe. 

Afganisztán Népi Demokra
tikus Pártja gyökeres társadal
mi-gazdasági átalakulások 
programját valósítja meg és 
ennek alapján a lakosság élet
színvonalának emelése szoro
san összefügg a hí.rközlés és a 
közlekedés folyamatos munká
jának biztosításával. Ezt a fel
adatot ,megneihezíti, hogy az 
országban tevékenykedő ellen
forrada1mi elemek, az USA és 
a helyi reakció biz,tatásával és 
közvetlen katonai segítségével 
mindenekelőtt azt akarják el
érni romboló tevékenységük
kel., hogy meg.szakadjon az 
összeköttetés az ország várooai 
és tartományai között, hogy 
megbénuljon az üzemanyag, a 
fűtőanyag, az élelmiszer, a 
gyógyszer és más alapvetően 
fontos áruk szállítása. 

S. Mazdurijar, Afganisztán 
közlekedésügyi minisztere el
·mondotta; jelenleg a legna
gyobb gond a szállítás, amit 
minden eszközzel biztosítani 
akarnak. 

- ,A legsürgősebb feladatok 
megoldása közben azonban 
gondolnunk kell a jövőre is -
mondotta a mini,szter -, Af
ganisztán természeti kincsek
'ben gazdag, s ezeket ki akar
'juk aknázni, fejlesztenünk kell 

♦ 

·a kereskedelmet és a gazdasá
gi kapcsolatokat, növelnünk 
kell az exportot, és ezekhez 
modern közlekedésre, elsősor
ban vasútra van szükségün,k. 

A vasút építése Afganisztán
ban egyáltalán nem újkeletű 
elképzelés, már a 20-as évek
ben szó volt róla, amikor az 
ország kinyilvánította teljes 
függetlenségét és egy sor hala
dó jellegű reformot vezetett 
be. Ezek kezdeményezője 
'Amanullah király volt. az ak
kori afgán állam vezetője. Ak
koriban jelent meg Kabulban 
az első sínpár, mintegy hat ki
lométer hosszúságban. Az ural
kodó palotáját kötötte össze a 
város központjával. Ennek a 
vona,lnak nem volt gyakorlati 
�elentősége és inkább repre
zentációs célokat szolgált, 
semmint a műsza.ki fejlődés 
kezdetét. Am ez az újdonság 
is, csakúgy, mi.nt Amanullah 
többi reformja is nyugtalansá
got keltett az ország reakciós 
köreiben és az ő bujtog;atásuk
ra a vasúti sínpárit szétroon
bolták Kabulban. Nem sokkal 
ezután megbuktatták a refor
mokra törekvő emírt is. Hosz
szú évtizedekig csak elérhetet
len álom ,maradt az aifganisz
táni vasút terve. 

Az alfgán kormány a máso
dik világ1háiború után többször 
fordult kéréssel a .nyugati or
szágok.hoz, hogy működienek 
k.özre a vasútépútésben, de ké
résükre válasz sem érkezett. 
A hetvenes évek közepén Irán 
hajlandónak mutatkozott, 'hogy 
ilyen vonatkozásban segítséget 
nyújtson Afganisztánnak. Hoz
záláttak a rvasútépítés tervei
nek kidolgozásához, és az el
képzelések szeri.nt összekap
csolta volna az ország nyugati 
és !keleti határaiit. A terv azon
ban egy sor poU,tikai és pénz
ügyi jellegű probléma miatt 
mégsem valósult meg. 

Névadó ünnepség 

• '!l 

!A BBFF szakszervezeti bizottsága és KISZ-szervezete tíz 
vasutas gyermekének rendezett a közelmúltban névadó ünnep
séget. A szülőket" és névadó szülőket a szakszervezeti bizottság 
titkára köszöntötte, majd átadta a szakszervezet ajándékát. A 
KISZ-sze;vezet is átadta az ajándékait a gyerekeknek, _majd 
megvendegelte a meghívottakat. (Képünkön az ünnepeltek egy 
csoportja.) 

A vasút első kilométerei a 

turkmenisztáni Kuska szovjet 
határvárostól épültek meg egy 
Turgundi nevű afgán települé
sig .. Itt épült az első afgán vas
útállomás és átrakó a Szov
jetunióból érkező áruk fogadá
sára. A múlt évben fejeződött 
be egy további szakasz építé
se és átadásra került egy köz
úti és vasúti híd � Amu-Dar
ja határmenti szakaszán. 

I.nnen vezetnek tovább a sí
nek az újabb afgán vasútállo
máshoz, Hair,atonhoz. A pálya
szakasz nem nagy, mindössze 
10 kilométer, de rendkívül fon
tos szerepe van. Naponta ,fut
nak be rajt.a vasúti szerelvé
nyek, amelyek szovjet gépe
ket, ipari berendezéseket, me
zőgazdasági felszereléseket, 
élelmiszert és egyéb árukat 
szállítanak Afganisztánba, il
letve a Szovjetunió területén 
keresztül tranzit száfütmány
ként érkeznek Afganisztánba 
más országoklból. Az ellenkező 
irányba a hagyományos afgán 
exportcikkeket szállítják: 
aszabt és friss gyümölcsöt, 
gyapjút, gyapotot, szőnyege
ket, bor- és szőrmeárut, mű
trágyát, cementet, étolajat stb. 

A 'Szov,jetunió vezető helyet 
foglal el Afganisztán imai ke
reskedelmi életében, érbhető 
tehát, hogy mind a két ország 
érdekelt a folyairnatoo szállítá
sok biztooításába.n, a vasúti 
közlekedés to.vábbi fejlesztésé
ben. Csakihogy az új közleke
dési hálózat és annak üzemel
tetése újalbb problémát jelent 
az afgán vezetésnek: nincse
nek vasúti sza.kerrvberei. Elhhez 
is kaip segítséget a SzovJetunié
tól: Tasken,tben már 14 afgán 
vasutas végezte el a Vasúti 
Közlekedési Minisztérium 
szuktanfolyamát és további 
tíz afgán tanul különböző 
szovjet műszaki főiskolán. Hai
natonban és Turgundirban is 
tanfolyam kezdődött amelyen 
150 afgán munkás tanulja a 
vasúti szakmákat. 

Muhammad Naim, akivel a 
hairatoni pályaudvaron talál
koztam. szintén erre a tanfo
lyarrnr a jár. Korál:)lban egysze
rű paraszt volt, aki pálya;mun
kásként dolgozott már az első 
kilométerek építésén. A tanfo
lyam elvégzése után váltóke
zelő le5z. Igaz, 'hogy még a be
tűvetést is most tanulja, mi
előtt a vasútlhoz jött, írástudat
lan volt. 

- Az én életem most már 
a vasút - mondja. - Biztos 
vagyok benne, hogy eljön az 
idő, amikor vasút köti majd 
össze az ország sok vidékét. 
úgy gondolom, ez a mi szak
mánk a jövő szakmája. 

Temnészetesen, ,ma még 
nincs sok afgán rvasutas. De ők 
is erősítik az ország rnunkás
osztályát, a;mely napról napra 
nagyobb szerepet játszik hazá
jának átalakításában és az új 
társadalom építésében. Az af
gán földön épített vasúti töl
tés első kilométerei a fiatal 
köztáirsasá,g holnapjá1ba nyit
nak utat. 

Alekszandr Szuhoparov 
az APN tudósítója 

- a személyszállítás éve al
kalmából az utazás kulturált
ságának javítása érdekében a 
menetrendszerűség fokozott 
elemzését, a személykocsi-tisz
títás helyzetének javítását, a 
személyszállítási bevételek nö
velése érdekében az anyagi 
ösztönzési célkitűzésekkel 
összhangban a bevételi tervek 
munkahelyre történő lebontá
sát. 

- a vállalati belső irányí
tási rendszer továbbfejleszté
se keretében az üzemfőnöksé
gek tervezési. gazdálkodási és 
beszámoltatási rendszerének 
továbbfejlesztését. 

- az igazgatóságokhoz tele
pített MERA számítógépek fel
használásánál a pécsi vasút
igazgatóságon már elért ered
mények. tapasztalatok átadá
sát. a későbbiekben a kidolgo
zott programok cseréjének 
megvalósítását. illetve együtt
működést az új rendszerek ki
dolgozásában. 

Október 18-19-én a miskolci 
vasútigazgatóság Arany János 
szocialista brigádja a kétnapos 
program keretében fogadta az 
együttműködő szocialista. bri
gádok küldöttségét. A munka
értekezleten Hernádi István, a 
miskolci va,sútigazgatóság ve
zetője köszöntötte az együtt
működő három szocialista bri
gád képviselőit. és reményét 
fejezte ki. hogy a megállapo
dás hozzásegíti mindkét vas
útigazgatóságot, illetve a 
MÁV-ot a jobb gazdasági 
eredmények, a megbízhatóbb 
statisztikai rend eléréséhez. A 
miskolci vasútigazgatóság gaz
dasági vezetése nevében Her

nádi István támogatásáról biz
tosította az együttműködő bri
gádokat. 

Maráz Béla szakosztályveze
tő hozzászólásában örömét fe
jezte ki, hogy a MAV gazda
ságirányítássa1l foglalkozó bri
gádjai egymásra találtak, s 
egyeztették munkájukat. Tor
dai László, a TMFSZ párttit
kára, az Inter szocialista bri
gád patronálója méltatta a 
brigádok együttműködésének 
jelentőségét és sok sikert kí
vánt a további munkához. 

A munkaértekezleten a bri
gádok kiértékelték a közös vál
lalásaik eddigi teljesítését és 
meghatározták a soron követ
kező feladatokat. 

Nem akadozik 

a szállítás 
Sátoraljaújhely állomáson 

naponta mintegy 15 ezer ton
na áru kerül ki- vagy bera
kodásra. A legnagyobb szállít
tatók a perlit- és kaulinbánya, 
az erdészet, az Elzett és a fe
hérneműgyár, valamint a To
kaj-hegyaljai borkombinát. 

- A ,Bodr�özben termelt 
cukorrépa, kukorica és gyü
mölcs nagy részét a közúton 
szállítják - mondja Mezősi 
Károly állomásfőnök. - Ré
gebben ilyenkor ősszel itt a 
Hegyalján a szüret ;elentett 
nagy gondot. Miskolcról és 
Szerencsről különvonatok in
dultak sok ezer diákkal. A 

szüretelőket ma már a Volán
autóbuszok szállítják. 

- Milyen a munkaerőhely
ret? 

- Sok más szolgálati hellyel 
szemben mi viszonylag jól ál
lunk. Havonta húsz-huszonöt 
embert adunk segíteni a bu
dapesti pályaudvarokra. Az 
utazó személyzet azonban túl
órázik. Nem ritka a 250-270 
óra sem havont?. Enélkül nem 
teljesíthetnénk a terveket, 
akadozna a szállítás - mon
dotta Mezősi Károly. 

(Dávid) 

Ünnepi 

megemlékezés 
A hatvani körzeti üzemfő

nökségen ünnepséget rendez
tek november 7-e alkalmából. 
A megjelenteket Piroskia Jó
zsef s7lb-titkár köszöntötte, 
majd Bartha László, az üzemi 
pártbizottság megbízott titká
ra mondott Unnepi beszédet. 
Utána az élenjáró dolgozóknak 
kitüntetéseket és jutalma,kat 
adtak át. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

November 7. alkalmából 

Sportve§etőhet tüntetteh hi 

A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 66. évfordulója 
alkalmából, a sportmozgalom
ban végzett kiemelkedő mun
kájuk elismeréseként sportve
zetőket, társadalmi aktivistá
kat tüntettek ki. A kitüntetet
tek között két vasutas sport
vezető is található. 

SZATMÁR KUPA '83 

A testnevelési és sportmoz
galomban szerzett kiemelkedő 
érdemeik elismeréséül Utassy 
József, a Ceglédi VSE elnök
ségének tagja a Magyar Nép
köztársasági Sportérdemérem 
arany fokozatát, Vászin Péter, 

a Debreceni MVSC technikai 
vezetője pedig a bronz fokoza
tát kapta. 

Fiatalok szellemi 

és sportvetélkedóje Mátészalkán 
A debreceni vasútigazgató

ság körzeti üzemfónökségeinek 
KISZ-esei - m�nt� hatvan0111 
- október végén találkoztak 
Mátészal!kán, a•hol szellemi ve
télkedőn és kispályás labdaTú
gótornán vettek részt. 

A rendezvénysorozat nyitó
napján Kovács Gyula körzeti 
üzem.főnök koozöntötte a meg
jelenteket, köztük Deák Zoltán 

vasútigazgató-helyettest, 
dr. Forgács Andrást, a városi
járási pártbizottság első titká
rát,, valamint Erdei Zoltánt, a 
várooHárási KISZ-bizottság 
titkárát. 

Az öt üzem.főnökség 
Szolnok, Püspökladány, Debre

cen, Nyíregyháza és Mátészal
ka - fiataljai közül a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom tiszteletére rendezett szel-

lemi vetélkedőt a debreceniek 
nyerték. 

A második nap fő eseménye 
a kispályás labdarúgótorna 
volt. Ennek győztese a máté
szalkai csapat lett, és elnyerte 
a „Szatmár Kupa 83" serleget. 

Második helyen a' nyíregy
házi együttes végzett, a szol
nokiak csapata előtt. A leg
sportszerűbb együttes címet a 
püspökladányiak érdeme1ték 
ki és átvehették a mátészalkai 
városi-járási KISZ-bizottság 
különdíját. 

A kétnapoo játékos szellemi 
és sportvetélkedő eseménye 
volt még a városi ifjúsági 
klubban rendezett esti diszkó 
is. Egy év múnva a püspökla
dányi körzeti üzeanfönőkség 
látja vendégül a KISZ---fiatalo
kat. 

(os-ba) 

Az 17.galmas légpuskalövészet egyik pillanaia 

A győztes mátészalkai map8' 

PÁLYÁZAT 
Budapest Keleti Körzeti Üzernfőnökfiég gazda.sági ve

zetése pályázatot hirdet a Budapest Keleti pu. forgalmi, 
kereskedelmi üzemegység állomásfőnöki állására. 

A pályázat teitételei: középfokú po.llitiikai végrettség. 
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, felsMokú 
vasúti (vagy azzal egyenértékű) s.7Jalkképesités, 10 éves 
szakmai gyakorlat (ebből 5 év vezetői gyaikorlat), ide
gennyelv--!ismeret (or06Z vagy nlémet, társalgási szinten). 

Az alkaimazás meghatározatlan időre szól. Bérezés a 
MA V kollektív szerződésben foglaltak szerint (alapbér: 
6200-6500 forint köz.ött, megállapodás szerint, hozzá az 
alapbér 10 százaleka és munkahelyi pótlék a kollektív 
szerzödés szerint). 

Szükség esetén szolgála.ti lakást biztosítunk. 

Jelentkezés írálsban, részletes önéletrajz csatolásával. 
Beérkezési határidő: 1983. november 30. Cím: Budapest, 
Keleti Körzetii Ozemfönök'Slég vez.etője. 1087 Budapest, 

Kerepesi út 2-4. 
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MAGYAR VASUTAS 

Sikeres kísérlet 

Állandó személyzet 
a mozdonyokon 

.\ :::igykaniz· ai ,örzeti 
územfőnökség vontatási üzem
egységénél három évvel ez
előtt kezdték el a pécsi igaz
gatóság támogatásával a von
tató járműveken a személyi 
beosztás kialakítását. Ennek 
lényeg� az, hogy négy moz
donyvezető váltja egymást 
ugyanazon a gépen. A meg
valósítást körültekintő, aprólé
kos munka előzte meg, hiszen· 
figyelembe kellett venni töb
�ek között a gazdaságos moz
donyford ulóka t, a javítási ter
veket. 

Jelenleg már 12 M62-es moz
donyon utazik beosztott sze
mélyzet. Ez 63 százaléka a 
nagykanizsai vontatási üzem
egységhez tar,tozó gépeknek. A 

mozdonyvezetők is elégedet-

lek ezzel a vezényléssel. Ha
vonta 180-200 órát töltenek 
gépükön, és a legkisebb mű
szaki rendellenességet is fel
jegyzik, és közlik a szerelők

kel. A személyzeti beoisztásban 
dolgozó vontató járművek 
üzemkészsége 30-50 százalék
kal jobb mint a többi mozdo
nyé. Pontosabb a vonattováb
bítás, kevesebb a szoLgálatkép
telenség. Az M62' 052-es soro
zatú mozdony például 230 ezer 
kilométer megtétele után egy
szer se IP lett szolgála tképte
len. 

A menetirányítóknak él5 a 
mozdonyfelvi.gyázókna!k is 
könnyebb a dolguk, hiszen a 
beosztott mozdonyokkal to
váibbított vonatok menetrend
szerűsége is kedvezőbb. 

Kanizsai műszaki napok 
A Közlekedési Tudományos Egyesület nagykanizsai pá

lyafenntartási fónökségénél működő szakcsoportja - a kani
zsai mű.szaki napok keretében - a tizenkettedik alkalommal 
rendexte meg szakmai ankétját, amely egyben a műszaki na
pok ünnepélyes megny:itását is jelentette. 

A megjelenteket Békési József, azM'DESZ nagy,kanizsai i•n
téző bizottságának elnöke köszöntötte, majd Zsoldos Ferenc, a 
városi tanács elnökhelyettese nyitotta meg az idei kanizsai 
műs21aki napokat. Az elnökségben helyei foglalt Gaál Róbert, a 
MSZMP járási-városi bizottságának első titkára is. A meg
nyitó után szakmai előadásokra került sor, majd mérnök-tech
nikus találkozóval zárult az ankét. 

, . 
Jt 

A MA V balatonfüredi szív
szanatóriumában évről évre 
mind több vasutas nyeri visz
sza egészségét, illetve tér visz
sza kipihenten, felfri56ülve csa
ládtagjai, munkatársai köré
be. Ezek az eredmények köz
tudottan a szanatórium dolgo
zóinak le)kiismeretes munká
ját is dicsérik. Közéjük tarto
zik például Grommer Gyula 
szakács, a szanatóriumi dol
gozók szocialista brigádjának 
tagja, aki a napi ízletes me
nük elkészítésén krvül délsza
ki gyümölcsök termesztésével, 

sót nemesítésével is foglalko
zik, miközben nyáron a sza
natórium kertjét, télen pedig 
az étterem díszéül szolgáló nö
vényeket ápolja 

Nyolcéves narancsfája 
amelyet szintén maga nemesí
tett szemzés útján - az idén 
elóször termett. ·A másfél mé
ter magas, szépen terebélyese
dő fa 22 szépen fejlett, ízle
tes gyümölccsel hálálta meg 
Grommer Gyula gondoskodá
sát, nem utolsósorban a sza
natóriumban gyógyuló betegek 
örömére. 

Beszámoló taggyűlés 

Az alberti•rsai vasutasok káról és ismertette a legfonto
nyugdíjas csoportja október sa,bb teendőket. Utána a köz-
18-án tartotta második félévi ségi pártbizottság munkatársa 
beszámoló taggyil1ését. Pász- aktuális politikai és gazdasági 
tor János, a csoport elnöke be- kérdésekről tájékoztatta a 
számolt az eddig végzett mun- részvevőket. 

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA 

A nagykanizsai tpályafennta.rtá&i főnökség fiataljai az idén 
is megrendezték a kispályás laibdarúgótonnát a MA V NTE 
sporttelepén. Az elsőséget a ba'11CS.i főpályamesteri szalkasz csa
pata sz.erezte meg, és egy évig őri2fu.eti a pift-főnökség szak
szenvezeti bizottsága által négy éVIVel ezelőtt alapított vándor
kupát. Második a pft-kö.7Jpont, lharmadik Gyékényes, negye
d:iik pedig Nagy'kanizsa csapata lett. 

MAGYAR FUTBALLSlllER KÜLFÖLDÖN 

Magyar futballsikerről ad
hatok hírt: a BVSC, azaz a 
Bánrévei Vasutas Sport Club 
öregfiúk csapata vissmvágó 
mérkőzésen 3 :2-.re legyőzte a 
csehszlovákiai Plesivec (Pel
sőc) hasonló korosztályú együt
tesét. Az es� idő és csúszós 

tall!j ellenére jó hangulat és 
zsúfolt nézőtér jellemezte a 
hagyományos találkozót. A 
magyar győzelem eredménye
ként a bánrévei öregfiúk ha
zahozták a korábban tőlük el
hódított vándorkupát. 

Murányi Tibor 

KÖRNYEZETVéDELEM 

. P',,... � L ., t/ -,-..;,,--� �-

lteslliyús Ferenc rajza 

- Társadalmi munka. A 
székesfehérvári körzeti üzem
főnökség területén október 17 
és 22 között társadalmi mun
kaakciót szerveztek. Több 
mint 470 vasutas kétezer órát 
dolgozott a 11zolgálati helyeken. 
Takarítottak, talajt egyenget
te'<, személykocsikat tisztítot
tak. A műszakiak mozdonyo
kat és tehervagonokat javítot
tak. 

- Aktivisták köszöntése. A 
hatvani körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága októ
ber 27-én köszöntötte azokat az 
aktivistákat, bizalmiakat, akik 
ebben az évben mentek nyug
díjba. Tevékenységüket, több 
évtizedes helytállásukat Piros
ka József, a KOF szb-titkára 
méltatta., majd átadta a szak
szervezet ajándékait. 

- Hangverseny. A Debrece
ni MA V Filharmonikus Zene
kar nagy sikerű han�versenyt 
tartott Kisújszálláson, a városi 
művelődési házban a vasutasok 
és hozzátartozóik részére. A 
zenekar, Erikel, Csajkovszkij, 
Bizet és Verdi népszerű mű
veit mutatta be. 

- Idősek napja. A gyömrői 
nyugdíjas csoport október 27-
én - az idősek napja alkalmá
ból - disznótoros vacsorán lát
ta vendégül a hetven éven fe
lüli tagjaikat. A rendezvényen 
72 hetven éven felüli nyugdí
jas vett részt. Nagy Gábor 93 
éves, és Tóth Sándor 92 éves 
nyugdíjasokat pénzjutalomban 
részesítette a vezetőség. 

- Felajánlás. A szolnoki pá
lyafenntartási főnökség szocia
lista brigádjai, munkáskollek
tívái az idei kommunista mű
szakokon összesen 1089 órát 
dolgoztak. Az ezért járó több 
mint 24 ezer forintot a nyug
díjasok szociális segélyezésére 
és a megyei kórház gyermek
osztálya részére ajánlották fel. 

- Megemlékezés. Babits Mi
hály születésének centenáriu
ma alkalmából tartott előadást 
a celldömölki vasutasoknak a 
nagy költő életéről és munkás
ságáról október 19-én, a celldö
mölki MA V szociális épület 
klubhelyiségében Lénárt Fe
renc, a helyi gimnázium taná
ra. 

- Könyvaukció. Az Allami 
Könyvterjesztő Vállalat immár 
tizennyolcadik alkalommal 
rendez könyvárverést novem-
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ber 18-án és 19-én, a Pesti Vi
gadó hangversenytermében. Ez 
alkalommal mintegy 460 -
magánszemélyektől és buda
pesti antikváriumokból össze
gyűjtött - tételből válogathat
nak az érdeklődők. 

- Előadás kertbarátoknak. 
A nagykanizsai vasutasok mű
velődési házának kertbarát kö
re megkezdte őszi foglalkozá
sait. Legutóbb a Mecsekvidéki 
Bor és Pincegazdaság vezetője 
tartott előadást a bor helyes 
kezeléséről. 

- Jubileumi kiállítás. Ko
rabeli dokumentumokból, ma
kettekből és egyéb tárgyakból 
vasúttörténeti kiállítás nyílt 
Nyíregyháza állomás diákvá
rótermében, abból az alkalom
ból, hogy 125 éve gördült be 
az első vasúti szerel vény az ál
lomásra. A nagyváróteremben 
naponta kétszer vasúttörténeti 
témájú filmeket vetítenek az 
érdeklődőknek. 

- Hatvani véradók. A hat
vani vasúti csomóponton az 
idén harmadszor rendezték 
meg az önkéntes véradónapo
kat, amelyeken 240 vasutas 
összesen 96 liter vért adott té
rítésmentesen. A véradásban 
élenjártak a szocialista brigá
dok. 

- Kiállítás. A Szakszerve
zetek Budapesti Tanácsa. a 
KISZ Budapesti Biwttsága és 
a Mai Magazin, valamint a 
szakszervezetek fóvárosi mű
velődési háza a szakszerwezeti 
ifjúsági na'P()(k képzőművészeti 
pályázatának ainyagá,ból ren
dezett kiállítást az SZFMH 
Galériájában. A kiállítást ok
tóber 28-án dr. Juhász Zoltán. 
a Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsának titkára nyiitotta 
meg. Az ÜnrtelPségen kö:z,re
múködött a Bem József Szak
körepiskola Kamarakórusa. 

Zenés klubdélutáq. A nagy
kanizsai Kodály Zoltán Műve
lődési Házban a nyugdíjas
klub tagjai részére zenés mű
sort adott az úttörőház zene
kara. A klözremdködő Baráth 
Yvebte magyar nótákat él5 
operetteket énekelt. 

- Véradás. A közelmúlt
ban a nyíregyházi vasúti 
csomópont Vöröskereszt-szer
vezetének vezetősége véradó
napot rende?.ett, amelyen 3115-
en összesen 129 liiter vért ad
tak. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Cegléd állomástól 
'két percre levő két szoba, komfor
tos, gázfűtéses, téglaépületben, Ill. 
emeleti loggiás tanácsi bér-lakásun
kat családi házra. VVF-en dolgozó, 
esetleg ezután ott munkát vállaló 
cseretársat JreresünJk.. Legközelebbi 
VVF Cegléd, PesUőrlnc. Minden 
megoldás érdekeL Legalább 2 szo
l>a szükséges. Nagy kert nem lé
nyeges. Fővonali, valamint komfor
tos, vagy öss:zkomfCJl't05 előnyben. 
Helybeli 1S érdekel. Érde!Jdődnl 
hétköznap és hétvégén is egész 
nap. Címünk: 2100 Cegléd, m .. Rá
kóczi űt 66. sz. III. 14. Duhaj István. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő kétszobás 96 négyzet
méteres, komfortos MAV-bérlaká
somat háromszobá&-a. Cím: BudaP�. Kerepesi út 5. V. ép. II. 24. 
1118'1. Telefon: 137-725, Far,Jcas Jak.ás. 

Elcserélném BP. Keleti pályaud
var közelében levő másfél szobás, 
I. emeleti utcai, 58 négyzetméteres, 
gázfii,téses MÁV-bérlakásomat le
hetőleg VI., VII., XIII. kerületi. kb. 
45-f>O négyzetméteres másfél szobás 
komforto6 tanácsi lakásra. Sz.o.. 
boszlai Lász.Jó, Budapest VIII., Fes
tetics. u. 4. r. 15. 1087. 

Elcserélném Bp., IX. kerület, Gyá
li úti MA v-telepen levő két szo
ba komfortos, kertes, garázsoo la
kásomat nem MA v-rendelkez.ésü 
lakásra. Csak a Bp. Ferencvárosi 
pályaudvaron dolgCYZó vasutasolk 
jöhetnek számMsba. Vidéki csere
lakás is érdekel. Érdekllődni lehet 
bármikor a 832-235 telefonsz.ámon. 

Elcserélném Budapest, r.x. ketii
let, Gyáli út 15. sz. alllilltl, 48 négy

régebbi építésű lakásOík is érdekel
nek. Érdeklődni: Krajcsovics Már
ton, 1141 Budapest, Egressy űt 133. 
sz. az esti órákban. 

Elcserélném Budapest, VIII. ke
rület. Kerepesi űt 5. sz.. m. eme
leti komfootoo, 76 né€yzetméteres 
MAV-bérlakásomat tanácsi egy-. 
egy és fél swl:>ás komtortoora. Ér
dekllődni lehet 18 óra Ultán a 338-605 
telefonszámon. 

Elcserélném nagyméretű egy szo
l>a, konyha, előszoba, fürdőszoba, 
w. c., kamra, kertes, első emeleti 
szolgálati lakásomat MA V-dolgoo:.6-
val a IV., XIV .. XV., XVI. kerül.et-
1:>en levö tanácsi Lakásra. Erdeklőd
ni személyesen: Sz.alontal Ján<Jsné, 
Budapest, XV. kerület, Csanádi 
Gy. u. 15. sz. I. 6. (VO\l.t Wesselényi u.). 

Elcserélném Del>1'6Cenhez közel 
jó közlekedéssel, 70 négyz.etméteres 
2,5 szobás komfootos lakásomat 
Szolnokon vagy 'kömyélk:én levő L.5 
szobás lakásra. lt.rdeklődni: Román 
Emil., Hajdűh.adház vasútállomás. 

Elcserélném egy szoba és két féll
szobás, telefooo.s MAV-l>ér'lak:.áso
mat kisebb lakásra a Déti pálya
udvar környékén. �eklődnl lehet 
a 697-80'3 telefooszám. 

Elcserélném .Budapest, xv., Rákos 
u. 106. sz. alatt levő másfél szobás 
össz:kornfortos, vllágoo konyhás. 50 
négyzetméteres MA V-bél'Jakásomat 
nagyobb méretű lakásra Bud.ape5t 
területén . .E:rdek16dni lehet: Klss
né, 428-592-es telefoosz.ámon. 

zetméteres, másfél szobás MAv-;-------------
bérlalcásomat hasonló vagy kisebb 
méretű tanácsi bérlakásra tényle
ges MAV-dolgoz.óval, Budapest te
rületén. 1:rdeklődnl lehet: 429-701, 
vagy 34-85 munkahelyi és a 457-019 
Jakástelefonszámon. 

Elcserélném Szentes Vát"06 köz
pontjában levö szövetkezet! össz
komfortos, lakó4elepl, IV. emeleti 
1,5 szobás erkélyes lakásomat bu
dapesti hasonló lakásra. Érdeklőd
ni lehet: Ábrahám Lászlónál a 
01-43-Ql vagy a 325-046 telefonszá
mon munkanapokon 7-16 óráig. 

Elcserélném a Budapest. X. ke
l'Ület, Harmat úti lakótelepen levö 
kétszobás, megkimélt állapotban 
levő, V. emeleti 5t négyzetméteres, 
panelos lakásomat hasonló vagy ki
sebb alapterületű kétszobás tanácsi 
lakáSTa. Klsel>b komfort.fokozatú, 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok SZ&kszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős sz.erkesz.tö: Visl Fereno 

Szeirkes:mőség 
1068 Budapest VI., Benczúr u. fl. 

Telefon, városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava La.p- és Könyvkiadó 

1553 Bp. XIII., Váci űt 73. 
Telefon: 4117-950 

Postafiók: 43 Budapest 
Felelős kiadó: 

Kiss Jenő igazgató 
Előfizetési díj egy évre: H forint 
Egyszámlaszám : MNB 215 - 11 850 

83-1172. Szka Lapnyomda, 
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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜWETEK ! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVII. lWFOLYAM, 24. SZAM ABA: 1,31 POIUNT 

KIHELYEZETT SZMT-ÜLÉS 

Milyen a záhonyiak közérzete? 
Termelést segítő szakszervezeti feladat 

az élet- és munkakörülmények vizsgálata 

A záhonyi átrakókörzet je
lentőségét ismerték el azzal, 
hogy október 27-én a Szak
szervezetek Szabolcs-Szatmár 
megyei Tanácsa Záhonyban 
tartotta kihelyezett ülését. Az 
SZMT az üzemigazgatóság dol
gozóinak élet- és munkakörül
ményeit vizsgálta meg, az 
egészségügyi és szociális ellá
tás helyzetét tekintette át. Az 
írásos beszámolóhoz Rigó Zol
tán üzemigazgató fűzött szó
beli kiegészítést, valamint Sza
bados Sándor, a területi szak
szervezeti bizottság megbízott 
titkára adott tájékoztatást a 
legfontosabb szakszervezeti 
feladatokról. 

Bár minden évben nagyará
nyú beruházások folynak, 
azonban az új létesítmények 
átadása ellenére is megmarad
tak a mostoha munkakörülmé
nyek. Az átrakómunkások szá
ma folyamatosan csökken, s a 
nagyobb fizikai és idegi meg
terheléssel járó munkakörök
ben is - mint sarus, kocsi
rendező, váltókezelő, vonatkí
sérő - a szükséges létszámot 
csak túlóráztatással lehet biz
tosítani. Hiába emelik itt az 
átlagosnál jobban a keresete
ket, nehéz a thiányzó embere
ket pótolni. A beruházásoknak 
köszönhető, hogy az átrakást 
egyre. több területen gépesí-

tették, azonban a kézi átrakás 
aránya így is 12-13 százalékos. 

A munka jellegéből adódik, 
hogy a balesetek száma ma
gas. Eredmény viszont, hogy a 
kiesett munkanapok száma fo
lyamatosan csökken. A balese
ti �ok java,reszt személyi mu
lasztásra, fegyelmezetlenség
re vezethetők vissza, ami na
gyobb figyelmet, fokozott el
lenőrzést követel. 

Javult az üzemegészség-
ügyi ellátás a záhonyi körzet
ben. A gyógyító és megelőző 
munkát jelenleg öt üzemorvos, 
s a záhonyi rendelőben 15 fé
le szakrendelés biztosítja a 
mintegy hétezer vasutasnak. 
Gond viszont, hogy a legna
gyobb erőfeszítések ellenére is 
magas a megváltozott munka
képességű dolgozók száma. 
Mind az ötszáznak - mi
vel közülük soknak alacsony 
az iskolai végzettsége - nem 
tudnak megfelelő munkát ad
ni. 

A szociális ellátás tételei kö
zé tartozik a munkásszállítás. 
Mivel a dolgozók háromnegye
de a környező 80 községből jár 
be, így a szállításukhoz igény
bevett 21 autóbusz évi tízmil
lió forinton felüli költsége in
dokolt. Az üzemi étkeztetés 
helyzete a MA V átlagnál jobb. 
Záhonyban 800, Eperjeskén 
2000 adagos konyha van. Az 

egyes, nagyobb munlk.ahelye
ken 15 tálalókonyhát üzemel
tetnek. A lakáshelyzet megol
dásában sokat jelent, hogy kö
zel 700 lakás van a vasút ke
zelésében, s az utóbbi években 
a munkáslakást vásárlóknak és 
építkezőknek valamennyi jo
gos kölcsönigényét kielégítet
ték. 

Jók a feltételei a közműve
lődési munkanak a záhonyi 
szakszervezeti művelődési ház
ban. A sportolásra pedig a Zá
honyi VSC korszerű létesítmé
nyei biztosítanak lehetőséget. 
Az tgényak fel1keltésén is mú
lik, hogy ezeket jobban kihasz
nálják, mint ahogy az üdülte
tési lehetőségek kihasználása a 
fő szezonon kívül szintén ja
vítható. 

Pétervári József, az SZMT 
titkára összefoglalójában ki
emelte, hogy a záhonyi vasuta
sok tevékenységének hatásfo
ka, minősége a népgazdaság 
egészét befolyásolja. Ezért a 

termelést segítő szakszerveze
ti munkának is lehet tekinteni 
a dolgozók helyzetének vizsgá
latát. Továbbra is szükséges a 
nehéz fizikai munka kiváltása 
gépesítéssel. Fontos az is, hogy 
fordítsanak nagyobb gondot a 
munkában megrokkant dolgo
zók rehabilitációjára, illetve a 
megfelelő bérezésre. 

L. B. 

· Munkaverseny a Landlerban 
'IJöbbPt. jobban9 ga,gs,daságosabban ! - erz a jelsr:sa„uh 

A Landler Jenő járműjaví
tó szocialista brigádjai is csat
lakoztak a SZOT felhívása 
nyomán országszerte k.ibonta-

' kozott felszabadulási jubileu
mi mun'kaversenyhez. Az üze
men belül a teherkocsi-javíltó 
ósztályhoz tartozó Steinmetz 
Miklós brigád volt a kezde
ményező. Legújabb vállalálSaik 
középpontjában az 1983. évi 
őszi forgalmi feladatok mara
déktalan teljesítése áll. Táv
lati cé�kitűz.éseik ,között pedig 
a hatékonyság folyamatos nö
velése és munkájuk minőségé
nek javítása, gaz1daságo.sabbá 
tétele szerepel. 

Az üzem vezetői egyébként 
már 109 brigád felajánlását 

Jó�efváros 
konténer
pályaudvar 

egyeztették a kiadott irányel
vekkel, amelyeket a brigád
ve.zetók tanácskozása hagyott 
jóvá. A tennia,karásra jellem
ző, hogy a szeptemberi és a2 
októberi teljesítmények kima
gaslóak: a. javítási áLlagot te
kintve 13, míg a darabszámos 
terv vona,tkozásában 8 száza
lékos -a trúlteljesítés mértéke. 
Az üzem kollektívái október
ben 164 tehetikocsi javítását vé
gezték el a darabszámos terv
ben előirányzott 136 kocsi he
lyett. A takarékossági cé�kitű
zések teljesítéseként a fenn
tartási .költségkeretek felhasz
nálása � kedvezően alakuit. A 
korábbinál jobban si,került ki-

J6zsefdrosban speciális 
kon&énerhordoz6 Járművek 
segitik a ki- és berakodás& 

Cikkünk a 4. oldalon 

elégíteni a társjárműjavítók és 
vontatási telepek alkatrész 
iránti igényeit is. Mindebben a 
szocialista brigádok vállalalá
sainak teljesítése meghatározó 
jelentőségű. 

A Hriágyel Mihály vezetésé
vel tevékeny;kedő brigád pél
dául 114 százalékos telje
síbménnyel büszkélkedhet, 
ezenkívül egy hűtőkocsi ter
ven felüli főjavításával ':'egí
tette elő a közös cél ki tűzések 
megvalósítá.sát. A Henyei Ist
ván vezette Pogány József szo
cialista brigád többletként 15 
tartálykocsi fővizsgáját és to
vábbi 7 jármű futójavítását 
végezte el. 

, 
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A TARTALOMBÓL: 

Gazdaságpolitikai 
agitációnk feladatai 

Konténertársaság 
konténerek nélkül 

Fogas kérdések1 

3. oldal 

4. oldal 

6. oldal 

• 

ZÖLD UTAT A FORDAVONATOKNAK! 

Bépaszezon Er-�siben 
Gyorsított ral,odás • Megállapodott a gyár 

és a vasút • Stzá•ból visstza hetvenl,ettőt 

Ercsi állomás nyolc fogadó
vágányával a pécsi fővonal 
középállomásának szánút. 
Ilyenkor, a cukorgyártás idő
szaka alatt sem ritka, hogy a 
főváros, valamelyik pályaud
varát mentesítenie kell. Dol
gozói azonban tudják, hogy a 
cUJkorgyártás népgaizdaságd fel
adat, el.sasonban tehát zöld 
utat kelLl adni a fordiavonaitok
na,k, mert a lkorszerűsí tett gyár 
várja a répát. 

Kiss József a gyár szállítási 
osztályának vezetője mégis a 
gondokról beszélt. 

- Különösen a kampány
kezdés idején ad több gondot 
a szállítás, mert nem minde
nütt értik meg a termelők azt, 
ha a gyár elindul, a cukor
gyártás elkezdődik, akkor ezt 
a folyamatot nem lehet meg
á,lmtlan!i, a. répát biztosítani kell. 
Elég nagy a területünk - Sza
kályhögyész, Bátaszék, Paks, 
Fürged területéről és Ercsi tői 
nyugatra bőven van állomás, 
ahol a rakodást végezzük. 
Paksról például 35 ezer tonna 
répát várunk. Sárbogárdról 45 
ezer tonnát, Simontornya, Für
ged, Sárosd 15-13 ezer tonnát 
jelentettek ebben az ősz.i sze
zonban. Terveiillk szer,int az 

üdén - s neméljüik, nem csú
is.zunk át a jövő eszten
dőre - háromszázezer ton
na irépából lkészíltünlk cuk
rot. Au. elmúLt évben 
256 300 tonna érkezett vasúton. 

Finda Pét.er állomásfőnök a fordavonat kocsirendezóivel 
megbeszéli a soron következő feladatokat 

fordulóidőt, csak a nagyobb 
távolságnál csúszhat be késés. 
Ez ellen már az állomások 
dolgoz.ói is sokat tehetnek. 

- Amit lehet, természetesen 
mi is megteszünlk - vette át 
a szót Finda Péter állomásfő
nök -. Igaz, hogy csak egy 
tolatómozdonyunk van, de ha 
a vágányzárakkal is számo
lunk, és ha a feladó állomások 
is tarltjálk ,sz.a'V'Ulkiat, minit ed
dig, akkor nem lehet fennaka
dás a szállításban. Megállapo
dásunk van a gyárral arra, 
hogy a beadott száz kocsiból 

72-öt adnak víssza 24 óra alatt. 
Közös érdekünk e megállapo
dás betartása, különben hiba 
csúszhat a számításba. Eddig 
bevált a fordarendszerünk. 

Ilyenkor a kampány alatt 
több emberre van szüksége a 
vasútnak is. Az állandó lét
szám 19 fő, éppen ez.ért gya
kori az állomásfőnök szolgála
ta is. Besegítenek továbbá a 
nyugdíjas vasutasok, hogy ne 
legyen fennakadás a munká
ban. Biztosít ezenkívül embert 
Pusztaszabolcs és időnként 
Székesfehérvár is. 

Zelman Ferenc 

,Az ercsiek jól tudják, hogy 
az elmúlt évben mik voltak a 
nehézségek, levonták a tanul
ságot a fordavonatok fogadá
sából remélik - mivel közel 
azonos mennyiségű a répa,.----------------------�---
mint tavaly volt - nem lesz 
akadálya a folyamatos szállí
tásnak. 

A térséget járva mi is ta
pasztaltuk, hogy a jól kiépített 
rakterületeken rövid idő alatt 
me�Lnek a vonatdk repával. 
Ilyen új rakterület épült Sá
rosdon és Abán. Az utóbbi 3,5 
millió forintért. Ahol iparvá
gányos rakodás van - mint 
például Pakson - ott egysze
rűbb a munka. Az. új UNC-
200-as rakodógépek kezelői 
már minden fortélyát ismerik 
a rakodásnak, gyorsan dolgoz
nak gépeikkel. A pécsi vasút
igazgatóság fordavonatai ide
jében megtelnek (120-130 ko-
csi), s tartani tudják az ideális 

Kiwrőeserék� határidőre 
Mis-kolc-Tiszai pályaudva-

ron az egyes kitérővágányok 
műszaki állapota annyira le
romlott, hogy azok kicserélése 
szükségessé vált. A munkát a 
miskolci pályafenntartási fő
nökség dolgoroi október 26-tól 
november 5-i.g elvégezték. Az 

átépítés idejére az állomási 
technológiát részben át kellett 
dolgozni, .különösen a személy
szállító vonatok menetrend
szerinti közlekedteté6e céljá
ból. Ebben a forgalmi szak-

szolgálat, míg a mozdonyok 
pontos kijárásának biztosítá
sában a vontatási részleg dol
gozói jeleskedtek, mozdonyrá
dión együttműködve a forgal
mi szolgálattevőkkel. 

Végső soron a társszolgálati 
ágak jól összehangolt munká
jának eredményeként készül
tek el határidőre a kitérőcse
rék és vált lehetővé, hogy a 
vonabok sebességcsökken!és 
nélkül, balesetmentesen közle
kedhessenek. 

Oklevél- és jutalomátadás 
Lökösháza állomáson 

Curticí ma,gyar--ir<l\ffián ha
tárállomáson már ,rég,i hagyo
mánya va.n a MA V és a CFR 
dolgozói 1kö.zötti neunzetköz.i 
munlk.aivensenynek. Az iidei év 
elsö felében e1ér,t eredmé
nyeik.kel a ma,gyar vasutasok 
bi2.ony;ultak jobbnak, s elnyer
ték az ezt tanúsító oklevelet, 
az azzal járó 30 OOO forint ju
talommal. 

A november 3-án Lököshá
zán meg.tartott átadási ünnep
ségen a MA V rész.érő! Tóth 

Imre szegedi igazgatóhelyettes 
és Valkó Pál, a 1békéscsabaJ 
körzeti üzemfőnökség vezető
je, a CFR. képviseletében Vlad 
Ovidiu temesvári területi igaz
gató és Boboc Mihail, Curtici 
állomásfőnöke köszöntötte a 
munkaversenyben kitűnt vas
utasokat. 

.Többen lklapta!k. Kiváló Dol
gozó kiitün.tetés.t, s most első 
alkaloimmal avattak a ihatárál
lomás fiatal doJ,gozói !közül 
Szakma Ifj,ú Mesterét. 

A székesfehérvári pályafenntartási főnökség dolgozói el
sők között csatlakoztak ahhoz a felhíváshoz, amely a Nemzeti 
Színház felépítése érdekében vált országos mozgalommá. Októ
ber 15-én és 22-én kommunista szombatot tartottak, amelyen 
157-en vettek részt és összesen 976 társadalmi munkaórát tel
jesítettek. 

A munkadíjból 14 537 forintot felajánlottak a Nemzeti 
Színház megépítéséhez, 6177 Ft-ot a székesfehérvári városi ta
n�. míg 7526 fori?Vtot a pft. főnökségi szb egyszámlájára fizet_ 
tek be. 

, 
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Nyugállományba vonuló vasutasok kitüntetése 
November 10-én nyugállo

mányba vonuló vasutasokat 
tüntettek ki a MAV Vezérigaz
gatóságon. A vasút gazdasági 
vezetői és a vasutas-szakszer
vezet nevében Nagy Károly, a 
vezérigazgatóság pártbizottsá
gának titkára üdvözölte a rész
vevőket, köztük Szűcs Zoltánt, 
a MA V vezérigazgatóját és 
Szemők Bélát, a vasutas-szalk
szervezet titkárát. Ezután Per
ger Imre, a KISZ-bizottság tit
kára köszöntötte a nyugállo
mányba vonuló vasutasokat és 
kívánt nekik hosszú, boldog 
életet. 

A kedves hangú köszön tó 
után Szűcs Zoltán adta át a 
miniszteri és a vezérigazgatói 
kitüntetéseket. 

Nyugállományba vonulásuk 
alkalmából - több évtizeden 
keresztül végzett példamutató 
munkájuk elismeréseként - a 
Magyar Napköztársaság Elnö
·ki Tanácsa a 

HUNKA ÉRDEMREND 

EZÜST FOKOZAT1\ 

kitüntetésben részesítette: Dr. 
Nagy "Eva igazgatóhelyettest, 
MA V Anyagellátási Igazgató
ság; dr. Nemeskéri Kiss Géza 
műszaki-gazdasági tanácsadót, 
MÁV Vezérigazgatóság; Né
meth Jánosné raktárkezelót, 
Bp.-Ferencváro.s Szertárfőndk
ség; Kiss Istvánné ügyintézőt, 
MÁV Vezérigazgatóság; Szabó 
Józsefné csoportvezetőt, Vas
útegészségügyi Ig. 

�IUNKA ÉRDEJHREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetésben részesültek: An
dó Pál kábelszereló, MA V 
TBF:F Budapest; Balázs Mi
hály fogazó, MÁV F:szaki Jár
műjavító üzem; Csernátoni 
István forgalmi ügyintéző, Zá
hony üzemig; Dányi János ko
csirendező, Miskolc KÜF; Do
bó Ferenc ügyintéző, Pécs 
Vasú,ti.g: Szakács Gyula tm!k
lakatos, Sopron Vont. Főn; 
Szabó Károly főpályamester, 
Bp. Angyalföld Pft. Főn. 

A lközlelkedési mlÍJ'l!Ísz.ter 

KIVÁLÓ .HUNKÁÉRT 

kitüntetésben részesítette: Ba
logh János ügyin�őt, MÁV 
Vezérig., Balki Miklós főn. 
vezetőt, MA V Egészségügyi El
látó Főn; dr„ Benkó Antal !Ve
zető főorvost, Budapest MA V 
Kórház és Központi Rendelő
intézet; Csonka László moz
donyvezetőt, Komárom KÜF; 
Faludi Mihályné daru- és toló
padvezetót, Landler Jenő MÁV 
Járműjavító Üzem; Horváth 
Pál raktári munkást, Budapest 
Keleti KÜF; Jelenik Erzsébet 
táblael!enórt, Budapest MÁV 
Számítástechnilkai üzem; Józs
vai Tibor műszaki gazda
sági tanácsadót, Budapest Vas
útig.; Katona József művezetőt, 
MA V ügykezelési és Gazdasá� 
gi Hivatal; Kátai György se
gédmunkást, Pécs MAV BFF; 
Kiss Lukács lakatost, Szolnok 
MA V BFF.; dr. Kocsis Ferenc 
csoportvezetőt, Szeged Vasút
ig.; Korláth Lajos előmunkást, 
Záhony Pft. Főn; Kovács Fe
renc hegesztőt, Szombathely 
MÁV Jálrműjavító üzem; Mag

lóczky István lakatos csoport
vezetőt, Budapest MA V TB:eF; 
Márté Ferenc műszaki-,gazda-

Szűcs Zoltán átadja a kitüntetéseket 

sági tanácsadót, Dunakeszi 
MAV Járműjavító üzem; 
Nagy Pál kapust, MÁV Ügy
kezelési és Gazdasági• Hivatal; 
Németh István gózmozdonyve
zetót, Hatvan KÜF; Pagonyi 
Béla minőségi anya.gátvevót, 
Budapest MA V Központi Fel
építményviz.sgáló Főn; dr. 
Péntek Márta szakorvost, Bu
dapest MA V Kórház és Köz
ponti Rendelőintézet; Ritecz 
András 1alkat06 csoport/Vezetőt, 
Budapest MA V Szak- és Sze
relőipari Főn; Szabó Iván for
galmi szolgálattevőt, Tapolca 
KÜF; Szundi József raktárke
zelót, MA V Landler Jenő Or
szágos Osztószertárfőn.; Szűcs 
László áruiráinyítót, Püs,pakla
dány KÜF; Tóth János sze
mélyzeti vezetőt, Pápa Pft. 
Főn.; Tóth Jenő főpályames
tert, Tapolca Pft. Főn.; Tulézi 
András művezetőt, Budapest 
MÁV Jobbparti BFF; Zentai 
Győzőné osztályvezető-helyet
test, Budapest MA V Köz.ponti 
Számviteli Hivatal. 

MINISZTERI 

DICSÉRETBEN 

részesítette: Bibók Dezső pá
lyamunkást, Budapest MA V 
:ep. Főn.; Bodnár Imre vizs
gáló főkiailauzlt, Miskolc KÜF; 
Farkas János tolatásvezetót, 
Békéscsaba KÜF; Kernács La
jos kocsirendezőt, Cegléd KÜF; 
Laurencsik János műszaki
gazdasági tanácsadót, MA V 
Vezérigazgatóság; Lovász La
jos váltókezelőt, Debrecen 
KÜF; Macskás János villany
szerelőt, Dunakeszi MA V Jár
műjavító üzem; Majer János 
vonalgondozót, Dunaújváros 
Pft. Főn.; Mátyás József tan
műhelyvezet.&, Debreooní 
MA V Oktatási Főn; Ország 
Ferenc csapatvezető elómun
kást, Pápa Pft. Főn.; Ragács 
József forgalmi részlegvezetőt, 
Balassagyarmat KÜF. 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRETBEN 

zéri,gazgatóság; Gáspár József 
hegesztőt, Gyöngyös MA V Ki
térögyártó üzem; Gyurán Im
re rugókovácsot, Miskolc MA V 
Járműjavító Üzem; Hauser 
László ügyintézőt, Pécs Vasút
igazgatóság; Horváth Dezső 
művezetőt, Landler Jenő MÁV 
Járműjavító üzem; Horváth 
György szakoktatót, Szombat
hely MA V Oktatási Főn.; Hu
bicsák Sándor sarust, Záhony 
üzemig.; Juhász Pál bE!ruházó 
műszaki ellenőrt, Budapest 
MÁV Beruházási Iroda; Ke
nyó Gábor pálY'amunkást, Bu
dapest Terézvárosi Pft. Főn.; 
Kéri József ker. vonlélllb. Sze
ged Viasútig.; Kiss •Mihályné 
ügyviteli alkalmazottat, Duna
újváros KÜF; Kísiván János 
je.gyvizsgálót, Gyékényes KÜF; 
Körössy Pál állomásvezetót, 
Szerencs KÜF; Lakatos Al
bertné portást, Budapest MA V 
Tervező Intézet; Légényi Ist
ván mozdonyvezetőt, Győr 
KÜF; Madas Valér kocsilaka
tost, Békéscsaba KÜF; Mayer 
Péterné adatrögzítőt, Budapest 
MA V Számítástechnikai üzem; 
Megyeri Ferenc pályamunkást, 
Sopron Pft. Főn.; Megyeri Ist
vánné számviteli vezetőt, Deb
recen Vasútig.; Mészáros Imre 
gépügyi csoportvezetőt, Buda
pest MA V tp. Főn.; Mészáros 
Károly ügyintéző csoportveze
tőt, MA V Vezérigazgatóság; 
Mihucza István sarust, Záhony 
üzemig.; Nagy András vonal
gondozót, Kisújsszállás Pft. 
Főn.; Nánik Sándorné fordítót, 
MA V Vezérigazgatóság; Mik
lós István váltókezelőt, Székes
fehérvár KÜF; ónodi Ferenc 
vágánygondozót, Nyíregyháza 
Pft. Főn.; Papp Zsigmond építő 
pályamestert, Se.entes MA V 
tp. Főn.; Pál Gábor vonatfel
vevőt, Tapolca KÜF; Pálinkás 
Mihály ainyaggazdáhkodót, Bu
dapest MA V TBIF:F; Péczeli 
Dezsőné üigy,intézőt, 1MAV Köz
ponti Számviteli Hivatal; Pén
zes Gyula mozdonyvezetőt, 
Debrecen KÜF; Ruzsa László 
főmérnököt, Budapest MA V 
:epületfenntartó Főn.; Sári 
László to1atásvezetőt, Miskolc 
KÜF; Simon Béla raktárnokot, 
Budapest Nyugati KÜF; Szent
gátM Miklós szerkesztőt, Du
nakeszi MA V Járműjavító 

'üzem; Szobota Illés kocsivizs
iI'éslleSÍbette: Agócs Miklós mér- gálót, Miskolc KÜF; tóth 
legszerelőt:, Szolndk MA V Jár- András vonatvezetőt, Kecske
műjaivíitó Üzem; Baikos Sándor mét KÜF; Tóth Miklósné ko
építőipari előkalkulátort, Cell- csi-takarítónőt, Bátaszék KÜF; 
dömölk MA V :ep. Főn.; Balogh Varga Dezső rendészetvezetőt, 
Árpád váltótisztítót, Z·áhony Miskolc KÜF; Várkonyi István 
üzemigazgatóság; Bódizs An- kapust, Füzesabony KÜF; dr. 
talné személypénztárost, Ceg- Winkler Péterné ügyintézőt, 
léd KÜF; Cser József kereske- MÁV BVKH; Zahorecz Mihály 
delmi állomásfőnök-helyettest, raktárvezetőt, Békéscsaba 
Veszprém KÜF; Gaschitz Ro- Sz.ertárfőn., Kiss Jánosné ügy
zália hivatalsegédet, MÁV Ve- .Lntézőt, Budapesti Vasútig. 

tl,acsk6 lldik6 felv6&elei) 

Szombathelyen megkezdődött 
a szakszervezeti politikai oktatás 

Első ízben szervezte meg sa
ját hatáskörben a szakszerve
zeti tömegpolitikai oktatás 
propagandistáinak a felkészí
tését a szombathelyi területi 
szakszervezeti bizottság. A gár
donyi központi felkészítőre 10 
új propagandistát küldtek, a 
többit - mintegy hetvenet -
október 3-án, 4-én és 5-én 
Szombathelyen 'készítették fel 
az új oktatási évadra. 

A propagandisták e három 
nap alatt tíz témakörrel ismer
kedhettek meg. A hallgatók az 
idószera kill- és belpo!i tikai 
kérdések mellett tájékoztatást 
kaptak a vasút' előtt álló leg
fontosabb feladatokról, vala
mint a szakszervezetek párt
irányításáról. Az előadók kö
zött volt Nagy Lajos, az 
MSZMP Vas megyei Vég-

rehajtó Bizottság tagja, az 
SZMT vezető ,titkára, dr. Ban
kits István, a me.gyei pártbi
zottság osz.tál!yvezetője, Kap
ronczai János vasútigazgató és 
Hajas Endre, a szombathelyi 
területi szakszervezeti bizott
ság titkára. 

Nyugat-Dunántúlon az 1983 
84-es oktatási évben a vasuta
Eok közel 40 százaléka, több 
mint 4000-ren részesülnek 
szakszervezet.i oktatásban. A 
Társadalmunk •kérdései I. tan
anyagát három csoportban 95-
en, a Társadalmunk kérdései 
II-őt öt helyen 143-an tanul
ják. Legnépesebb az Időszerű 
kérdések tanfolyama. A négy 
megyében 125 csoportban ezt 
2899 vasutas sajátítja el. 44 he
lyen szervezték meg a tisztség-

viselők oktatását 942 résztve
vővel és 4 szocialista brigád
vezetői képzést indítottak 47 
hallgatóval. 

Egy-egy tanfolyamnak ·átla
gosan 14 hallgatója lesz. ,Ez 
módot és lehetőséget ad arra, 
hogy az oktatás jellegű foglal
kozások helyett, tartalmas, in
formációcsal'ére ai!Jkalmas té
mák alapos megbeszélése 
alakuljon ki a propagandisták 
é<; a vasutasok között. 

A tanfolyam ideje alatt -
kéthavonta - a tapasztalatok 
megbeszélése. továbbadása é6 
értékelése céljából megbeszé
léseket tartanak a propagan
disták részére Celldömölkön, 
Sopronban, Szombathelyen, 
Tapolcán, Zalaegerszegen és 
Veszprémben. 

Sz.Jakab 

Két nép barátságát erősíti 
Beszélgetés az MSZBT-munkáról 

Dányi Pálné, a Békéscsabai 
Vasutas Művelődési Ház igaz
gatója, a Nagy Októberi Szo_ 
cialista Forradalom 66. évfor
dulója alkalmából a Magyar
Szovjet Baráti Társaság arany
koszorús kitüntető jelvényét 
kapta, hosszú ideje végzett 
eredrményes mUt11kájáért. 

- Az MSZBT-ben végzett 
tevékenységekről mostanában 
jóval kevesebbet hallani, mint 
a kezdeti években, amikor 
nagy nyilvánosságot kapott. 
Miért? 

- Talán mert a munka más 
jellegű lett az évtizedek folya
mán. Bensőségesebb, szinte 
személyekhez kötött és ez nem 
olyan látványos. A híre azért 
messzire elmegy. Tavaly pél
dául azzal keresett föl bennün
ket egy kamcsatkai fiatalem
ber, hogy neki azt mondták: 
ha Magyarországra jön, el ne 
kerülje a békéscsabai vasuta-

sokat, mert azok nagyon szere
tik a szovjet embereket. S ez 
így igaz. 

- Mióta van kapcsolata a 
baráti társasággal? 

- Szinte a megalakulásától, 
de a szovjet emberekkel még 
előbbről. Tizenhárom éves 
gyermeklány V'oltaan, amiikor 
Budapest ostroma alatt édes
apám tífuszt kapott és súlyos 
betegségéből a szovjet katonák 
segítsége mentette meg. 
Gyógyszerrel, kezeléssel, élel
miszerrel. Ez olyan meleg em
beri gesztus volt a vérzivatar
ban, amit soha el nem felej
tek, s kihatott a későbbi em
beri, közösségi, népművelői te
vékenységemre. Erős indíték 
volt. S munkám közben na
gyon sok barátot szereztem. 
F:vek óta levelezek, a Szovjet
unióban van vasutas partne
rem, professzor, meg gyári 
munkás is. 

- Ha szovjet turistacsoport 
látogat Békéscsabára, a műve
lődési házat mindig fölkeresik. 

- Igen. S ha a fiatalok van
nak többségben, fiatalok társa
ságáról mindig gondoskodunk. 
Rengeteg segítséget kapunk 
ehhez a KISZ csomóponti bi
zottságától és az alapszerveze
tektől. Szívesen jönnek és fog
lalkoznak ők is a szovjet ven
dégekkel. Túlzás nélkül mond
hatom, remekül tuddk együtt 
dolgozni a KISZ-esekkel. 
· - Hány szovjet csoport ke
reste már föl a házat? 

Nyolcéves működésem 
alatt évente nyolc-tíz, tehát 
sokan megismerték a vasutas
szakszervezet művelődési In
tézményét, az itt folyó mun
kát, s eltOOtötte!k náLllltlk egy 
kellemes délutánt vagy estét. 

A vendéglátáson kívül 
még mit tesznek? 

SZAKMAI VETÉLKEDŐ 

- Több klubunkban folyik 
az Ismerd meg a Szovjetuniót 
című előadássorozat. Nyelvtan
folyamot is ;tartunk. Állandóan 
foglalkozunk az orosz és szov
jet zenével. A fúvós zeneka
runk a nyáron egyhetes turnén 
volt Penza megyében és nagy 
sikerrel koncertezett minde
nütt. :evek óta megrendezzük 
a ,több szinitű vetél'kedat a Ki 
tud többet a Szovjetunióról té
mában. Csoportos látogatást 
tettünk a Szovjet Kultúra Há
zában, és a könyvtárunk bő 
választékot nyújt nemcsak 
könyvekből, de szovjet hetila
pokból és folyóiratokból is ol
vasóinknak. Azok a vasutasok 
pedig, akik jutalomüdülésen 
jártak kint, élménybeszámo
kat tartanak, melyek nyomán 
mind többen mennek béke1Vo
natokkal, vagy másként a 
Szovjetunióba. 

Fórum 

F:vente több ezer dolgozó 
éri el a nyugdíjkorhatárt, 
és készül a megérdemelt 
pihenőre. Ehhez a készülő
désre nyújtott segítséget a 
Hivatalok és Intézmények 
Szakszervezeti Bizottsága 
oly módon, hogy a nyugdíj 
előtt álló dolgozók részére 
fórumot szervezett. 

Dr. L6we11 Ferenc, a 
nyugdíj hdviatad helye,tires 
vezetője vitaindító előadá
sában csokorba gyűjtötte 
azokat a közérdeklődésre 
számot tartó kérdéseket, 
amelyekkel a leggyakrab
ban felkeresik a dolgozók a 
nyugdíjmegállapitó szerve
ket. SZólt a nyugd(jigény
lés, az adatközlés, a hozzá
tartozói nyugellátás, a fel
mondási idő és a figyelem
be vehető keresetekről, 
konkrét példákkal alátá
masztva. 

A nagy érdeklődés nem
csak a megjelentek számá
ban - mintegy 140-en vet
tek részt -, hanem a fel
tett kérdések széles köré
ben is kifejezésre jutott. 
Dr. Lliwey Ferenc részlete
sen válaszolt azokra a kér
désekre is, amelyek az 
egyének sajátos életkörill
ményeib61 adódnak és az 
általánosfJttlató sémától el
térnek. 

(Kes21tyűs Ferenc ll'ajza) Vass Márta 

Nyugdíjas-találkozó a TBKF-en 

Fehéra1nal mellett 
A Távközlési és Biztositó

berendezési Központi Főnök
ség smkszervezeti bizottsága 
1977. óta évente megrendelli 
nyugdíjasai tAlilálkozóját. Az 
idén erre az eseményre no
vemlber 8-án került sor. A 
nyugd(jas-találkozó elliké-
szi-tési és s7.e1'1Ve1.é6i munká
it kezdettől fogva a főnök
ség Blá'th11 Ottó szocialista 
bri«ádja végzi. A 15 tagú bri
gád minden éviben megláto
gatja a nyugd(jasokat, szemé-

lyesen tájékozódilk élet- és 
szociális 'körülményeill'ől, s 
tapaslita-Lata.Lról tájékoztatja az 
szb-t. A talállkozó résztvevői 
terített asztal mellett felidéz· 
ték emlékeiket és elbe6zélget-· 
tek volt ko1légálkltal, nyugd(
jastársaikkal. 

A résztvevők szórakozta
tásához hozzájárult a brigád 
által pa.tronált Vörösma,W 
utcai általános iskolának a 
kulltúrcsoportja is. 
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Edesanyák gyesen 
N�zoltsági felmérés helyzeliikröl, igényeikről, le helöségeikröl 

Ga,zdaságpolitihai 
agitációnk feladatai 

Hogyan törődnek velük� 
Miként tartják a kapcsolatot a 
gyermekgondozási szabadsá
gon levő kismamákkal a szol
gálati helyeken? - erről tár
gyalt november 16-án a vas
utasszakszervezet budapesti 
területi bizottságának nőbi
zottsága. Ezt megelőzően fel
méréseket végeztek az igazga
tóság területén a gyesen levő 
nők helyzetéről. A gazdasági 
vezetéssel együtt megtartott 
tanácskozáson Krassói Sán
dorné, a tb. nőbizottságának 
vezetője számolt be a tapasz
talatokról. 

Az igazgatóság terüJetén 
7000 nő dolgozik, és 10 száza
lékuk van jelenleg gyesen. A 
gyermekgondozási segély 3 
éves időszakát teljes egészé
ben a viszonylag alacsonyabb 
jövedelműek, illetve a fizikai 
munkakörben foglalkoztatot
tak veszik igénybe. Mások, fő
leg az értelmiségiek, hat hó
nap és két év közötti otthon 
töltött idő után térnek vissza 
a munkahelyükre. A felmérés
ből az is kitűnt, hogy a gyé
sen levőkkel -való törődés és 
kapcsolattartás általában ki
elégítő. Többnyire 

a szocialista brigádok, a 
a közvetlen kollégák és a 
nőbizottsági tagok keresik 

fel a kismamákat. 

Legszorosabb a kapcsolat a 
kisebb létszámú szolgálaiti he
lyeken, ahol szinte mi,ndenki 
ismeri egymást, de a távolabb 
lakókat még ezekről a he-

Szakszeminárium 
a forgóvázakról 

A Közlekedéstudományi 
EgyesüLet járunűja.vítási szak
osztálya és a duna,keszi jánmű
jaivító KTE csoportja olktóber
ben .kétna,poo sz.a.kszemdnáriu
mot tartott, amelynek napi
rendj� a „ Vasúti szemé,ly
és teherkocsik forgóvázának 
fejlesztése és fenntartása" cí
mű témakör szerepelt. 

A Dunalkeszi József Abtila 
Múvelődés,i Központban meg
tartott tanác&ko.ziást Varga La
jos, a jár.műjaivító iüzem igaz
gatója nyJ.totta meg, rrn.integy 
60 szaikember jelenlétében. 

A programban elsőként Kar
dos Tibor, a MAV Vezérigaz
gatóság gépészeti és jármű
fenntartási szakosztáJyának 
v�.tetőhelyettese tartott elő
adást „A vasúti személyikocsi
forgóváz fejlesz,tésénE,k távla
tai" címmel. Ezt Kalmár János 
okleveles gé�érnök „A 
Kaláka forgóv.áz-csa1ád törté
nete" címmel tart0itt előadása 
követte. Láncos Péter, a MA V 
Vezériga.z,gatósá,g vasútbizto,n
sági osztályának főelőadója a 
Kaláka-forgóváz üzembizton
sági ,kérdéseivel foglallkozott 
előadásában. 

Az első nap délutáni prog
Tamjában Peták Tibor a duna
ktszi járunűjavító szerkeszté&i 
osztályának vezetője „A !ha.mi 
gyártású vasúiti szemé,lyikocsi
forgóvázak fejlesztésé"-t is
mertette. Dr. Komorócki Ist
ván, a MAV Vezérigazgatóság 
csoportvezetője a korszerű 
forgóváz-.típusoikiról beszé1t a 
hallgatóság.nia.k. A inap befeje
ző előadását a Budapesti Mű
szaki Egyetem Járműgépészeti 
Intézetének docense, dr. Sri,
monyi Alfréd ka.ndidátus tar-. 
totta „Forgóvázak dinamiká
ja" címmel. 

A másnapi előadássorozat 
kezdeteként dr. Oroszváry 
László, a GANZ-MA VAG fej
lesztő mérnöke „Forgóvázke
ret korszerű tervezése" cím
mel tartott ismentetőt. A for
góvázak kísérleti vizsgálatáról, 
a MA V tuLajdonáiban lévő sze
mélykocsik forgóvázának jel
le.mzfüről Béres István, a Vas
úti Tudományos Kutató Inté
zet főmunkatársa beszélt. Sza
bó Vilmos, a dunaketSzi jármű
javító rt;echnológusa ,a lkorszen1 
szemé1y'kocsik csere forgóváz
javítási •rendszerét fo.glalta 
össze előadásáiban. 

A szaJkszemináriUJm ,befejező 
szakaszában a járműjavító 
üzemek jelenlevő 1képviselői 
közül szót kapott Oláh Károly. 
Petró István, Bóna László és 
Lánczos Péter, majd értekelő 
összefog1alóval záru1t a ta
nácskozás. 

lyekről is inkább csak alka
lomszerűen látogatják meg a 
mun'katársak. A gyesen levők 
nagy,része gyakran érdeklődik 
a szolgála ti főnökségen zajló 
események iránit. Odalátoga
tásuk alkalmával gyermekü
ket vagy_ gyermekeiket is ma
gukkal viszik. 

A vizsgált területeken álta
lában 

rendszeresen tartanak kis-
mama-találkozókat. 

Olyankor a gazdasági · és a 
mozgalmi vezetők, aktivisták 
beszánnol.nak a meghívottak
nak a munkahelyi változások
ról és minden olyan körül
mény.ről, ami a kismamáka:t 
érdekli. Hiba azonban 
hangzott el a beszámolóban 
-, hogy a szakszervezet lap
ját, a Magyar Vasutast nem 
minden szb. küldi meg a gyer
mekével otthon levő nődolgo
zóknak. 

A vizsgálatból a.z is kitűnt, 
hogy a kismamák igénylik a 
névadó- és gyermeknapi ün
nepségek megta,rtását, az ez
zel kapcsolatos rendezvénye
ket. Ebben 

jó példával jár elöl a Ke
leti körzeti üzemfőnök-

ség, 

amelynek vezetése a gyerme
kes vasutas szülők részére im
már három éve mdnden nyá
ron két alkalommal ,,gyermek
vonat"-ot közlekedtet külön-

böző tájakra, amelyek élmenyt 
nyújtanak felnőttnek és gyer
meknek egyaránt. Az ilyen és 
ehhez hasonló rendezvények 
költségét nagyobb részben a 
helyi szakszervezeti bizottsá
gok és KISZ-szervezetek fe
dezik. 

A felmérés nyomán azt is 
megállapították, hogy a mun
kahelyre visszatérő édesanyák 
zöme eredeti beosztásába ke
rül. Változtatás csak a nődol
gozó kívánságára történik. A 
nőbizottság a túlmunkájukkal, 
illetve az éjszakai beosztásuk
kal vagy bérezésükkel kapcso
latos jogsértést sem tapasztalt. 

A tanácskozáson a kisma
má1k továbbtanulásával Is fog
lalkoztak és örömmel á llapí
tották meg, hogy 

a gyesen levők közül töb
ben tanulnak középiskolá
ban, a tiszt.képzőn vagy 

egyéb tanfolyamokon. 

A Keleti KÜF-nél például ti
zenöten a középiskolát, hár
man a tisztképzőt végzik. A 
komáromi KÜF-nél is nyolc 
középiskolás és egy tovább
képzős 1kismamát tartana'k 
nyilván. 

A szakszervezeti bizottsá
gok évente beszánnoltatják a 
gazdasági vezetőket a nőpoli
ti1kai határozat végrehajtásá
ról. Ennek további elősegíté
sét szolgálja, hogy a felmérés 
részletes, írásos any,agát a TB 
nő.bizottsága megiküldi a terü
leten lévő összes szb.-nek. 

(s) 

A kialakult helyzet intézke
déseket követel különböző 
szervezési, vezetési, gazdálko
dási területeken és szinteken 
egyaránt. Az sem lehet kétsé
ges, hogy az új helyzethez kell 
alkalmazkodni a gazdaságpo• 
litikai agitációs, propaganda
munkában is. 

Műszaki könyvkiállítás 

A termelést-gazdálkodást se
gítő mozgalmi agitációs tevé
kenység . feltételei nemcsak a 
vasútnál nehezebbek a koráb
binál. Ezt fogalmazta meg az 
MSZMP Központi Bizottsága, 
a Vasutasok Szakszervezete, és 
- legutóbb - a SZOT félidős 
értékelő beszámo!ója is. Eb
ből indult ki szakszervezetünk 
titkársága és az MSZMP MAV 
Vezérigazgatósági Végrehajtó 
Bizottsága is, amikor együttes 
ülésen vitatta meg a MAV 
munkáját, gazdátkodását segí
tő politikai agitáció soron le
vő feladatait. A szakszervezet 
kulturális, agitációs, propa
ganda- és sportosztálya, vala
mint a pártbizottság gazda
ságpolitikai bizottsága előter
jesztése alapján az együttes 
ülés elemezte a jelenlegi hely
zetet, a gazdaságpolitikai agi
táció körülményeiben, felté
telrendszerében bekövetkezett 
változásokat és meghatározta a 
legfontosabb feladatokat. Az 
együttes ülés határozatának 
megfelelően - fic•velembe vé
ve a témával kaocsolatos leg
újabb állásfoglalásokat, így a 
SZOT félidős állásfoglalását is 
- az alábbiakban közreadjuk 
az elfogadott előterjesztés leg
lényegesebb elemeit. 

Meg-válto!llott 

feltételei, 

Van miből válogatni 

A MAV vállalati jogállásá
ból és az önfinanszírozásra 
való áttérésből adódóan a 
gazdaságpolitikai agitáció fel
adatai is kibővültek. Ezeken 
kívül is történtek olyan to
vábbi változások, amelyek 
éreztették hatásukat. A koráb
bi években túlterhelt vasút 
kevésbé kihasznált vasúttá 
vált, és amíg egykor a MAV 
feladatokat akart átadni más 
szállítási ágazatoknak, most 
újabb fuvarok megszerzése a 
cél. A személyszállításban vi
szont a mennyiségi törekvé-

A Laindler Művelődési Ház 
könyvtára az ürem műszaki 
könyvtárával közösen eb:ben 
az évben is megrendezte a már 
hagyományossá rvált műszaki 
könyvkiállítást és vásárt. 
A művelődési ház előcsarno
kában és a hozzá csatlakozó 
1. sz. teremben tárlókon, asz
talokon és tablókon mutattuk 
be a műszaki és közgazdasági 
szakirodalom legújabb kiadvá
nyait. 

A kiállítást Gréman ZoLtán, 
az üzem fődiszpécsere nyitotta 
meg. Megnyitójában hangsú
lyozta a műszaki irodalom is
meretének fontosságát és is
mertette a m�_ielent érdeke
sebb könyvújdonságokat. Ez
után a kiállítás megnyitóján 
megjelentek között - a kiosz
tott sorszámok alapján - / 
műszaki könyvet sorsoltunk ki. 

A vásárlás lehetőségével él
ve, a kiállítás megtekintői több 
mint 5000 Ft értékben vásá
rolt.ak a könyvnapra megje
lent könyvekből. 

Külön tárlóval emlékeztünk 
meg Széchenyi István életéről 

Kommunista 

műszak 
A hatV)alll-salgótarjáa:J.i pá

lyafennta.rtái&i főnökségen a 
közellmúltban kommll!Ilista 
mús.zia1kot itart.otitaik, ,amelyen 
18 brigád itöbb mint 230 tagja 
vett részt. A dolgozók pálya
fenntartási munkálatokat vé
geztek és csinosították, szépí
tették környezetüket. A kom
munista műszakért járó több 
mint 33 ezer forintot társa
dalmi célokra ajánlották fel. 

és munkásságáról. A vitrint az 
idei műszaki és közgazdasági 
könyvhónap pla!kátjai alá he
lyeztük el, ezze1 is tisztelegve 
Széchenyi István emléke és 
munkássága előtt. 

Bilinszky Ferencné 
könyv;táros 

�,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
� � 

� Eltérített vonatok � 
� � 
� A napi hírekben nemritkán haJJ.lunk a világ különböző � 
� országaiban eltéritett Tepülőgépekről, valamint az elköve- � 
� tő kalózok, metve géprablók kétes �rtékű sikereiről � 
� vagy inkább eleve biztosra vehető kudarcairól Előfor- � 
� dult már � hírek szerint az is, hogy tengerjáró ,hajót té- � 
� rítettek el illetéktelen személyek a kdjelöLt útvonalától, � 
� ám a tettesek e!"re a kalandra 'is Táfizettek. Nálunk �i- � 
� szent vonateltérítések fordullilak elő az utóbhi időben, � 
� méghozzá úgy, hogy az elkövetők kilétét, célját senki � 
� nem tudja megfejteni, csupán az okozo'bt kár nagy,ságát � 
� lehet felbecsülnii. i;; 
� � � A hallatlan esetekről egydlk •tudósítónk tájékoztatta � 
� szerkesztőségünket. Leírja, hogy október 17-én egy te- � 
� hervonat 49 kocsija - 2624 tonna elegysúllyal - curti- � 
� ci magyar-román határállomásra futot't be Szolnok irá- � 
� nyából Nyírábrány helyett. Két niappal később, október � 
� 19-én ismét hasonló, rejtélyes eset történt. Ekkor 26 ko- � 
� csit térítettek el 1544 tonnával Curticibe, az erede'ti ál- � 
� lomásnak !kijelölt Biharkeresztes kikerülésével. � 
� � � A CFR és a MÁV dolgozói egymást kérdezgették a � 
� különös vonateltérítések okáról, de elfogadható magya- � 
j;; rázatot senki sem talált. IF'őkén't azok után, hogy az � 
� előbbi esetben valiaki valahol az e1térített vonatnaik a � 
� 42310-es, majd két nappal késő"bb a 44664-es számot ad- � 
� ta. Az idén már jóvial előbb az is előfordult, hogy az � i 5684-es számú vonat 32 dunaújvárosi rendeltetésű ko- � 
� csival, 1664 tonnáva,l érkezett meg Curticibe, de akkor � 

i még mindenki véle'Hen irányí<tási hibára gyanakodott. A � � nyomozás egyébként azóta sem vezetett eredményre. � 
� � � Egy biztos: az 5732 tonnát kitevő 107 kocsi ide, Curti- � 
� cibe és vissza Szolnokra, illetve Dunaújvárosba fuvaro- � 
� zása - közel ezer kilométemyi távolságot véve számí- � 
j;; tásba - sokba került a vasútnak, metve a népgazda- j;; 
� ságnak. � 
� (k) � 
� � 
l.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 

sekkel szemben a minoseg ja
vítása kerütt etötérbe. Új 
helyzetet teremtett, hogy az 
üzemszervezés során kialakul
tak a vállalati középvezetés és 
a területi végrehajtás új szer
vezetei, melyek bizonyos gyer
mekbetegségekkel küszködtek. 
Mindezek a változások olyan. 
körülmények között jelent
keztek, amikor a költségve
tésből származó bevételeink 
gyakorlatilag megszűnt-ek. 

A,.z új helyzet más vezetési 
és végrehajtási stílust, na
gyobb önállóságot igényel a 
vasúti túlszabályozottságból 
származó „parancsra" várás 
helyett. Mások a követelmé
nyek az agitációs, propaganda
munkában is. Arra keH töre
kedni, hogy a vasutas dolgo
zók minél szélesebb körben 
értsék meg a kialakult új hely
zet lényegét, összefüggéseit, 
azonosuljanak a célkitűzések
kel és legyenek a feladatok 
végrehajtásának. gondolkodó, 
cselekvő részesei. Ismerjék 
fel, hogy szofgáltató vállalat 
vagyunk, ezért szükséges, 
hogy az utazóközönséggel és a 
fuvaroztatókkal való kapcso
latot jó partneri viszony jelle
mezze. Allomásaink munkájá
ban az üzemi folyamatok mel
lett az üzleti tevékenységnek 
is érvényesülni kell. El kell 
érnünk, hogy állomásaink a 
vasút üzletei legyenek, ahol a 
személy- és áruszállítási szol
gáltatásainkat kínáljuk, me
lyeknek minősége feleljen meg 
megbízóink, utasaink elképze
léseinek. 

Újszerű agitációs munkát 
kell ,kifejteni a fuvaroztató.k 
és az utazóközönség körében 
is. A vasútnak nemcsak javí
tani kell szolgáltatásait, ha
nem ismertetni, propagálni, 
népszerűsíteni is kell azokat. 
Partnereinket meg kell győz
ni, hogy a szolgáltatások 
igénybevétele számukra mi
lyen előnyökkel jár. Bizonyí
tani kell a korszerű szállítási 
módok előnyeit, ösztönözni 
kell az egyenletesebb árufel
adást, az előszállítási időszak
ban nyújtott kedvezmények 
igénybevételét, mozgósítani az 
időszakos rakodási versenyek
re. 

Egész közvéleményünk szá
mára meggyőzően kifejezésre 
kell juttatni, hogy a vasúti 
szállítás, energiatakarékossá
ga miatt, a legkedvezőbb és 
hogy részarányának növelése 
népgazdasági követelmény. 
Meg kell ismertetnünk azt is, 
hogy a vasúti személyszállítás 
nem csupán vállalati gazdasá
gi feladat, hanem az életszín
vonal-politika lényeges eleme 
és jelentős szerepet játszik a 
társadalmi közérzet alakításá
ban. Mindezekhez a korábbi
nál sokkal hatékonyabban, 
szélesebb körben kell igénybe 
venni a rádió, a televízió, a 
sajtó nyilvánosságát. 

A!ll érdel,el, 

öss!llhangja 

A gazdaságpolitikai agitáció 
egyik legfontosabb feladata 
ma, hogy meggyőző érvekkel 
közelebb hozza egymáshoz a 

társadalom, a csoportok és az 

egyének gondolkodását, maga
tartását. Esetünkben ez az 
öss,zvasúti, sza-kszolgálaiti, a 
szolgálati helyi és a személyes 
érdekek szorosabb kapcsoló
dását jelenti. Sajnos még kö
zel sem beszélhetünk az érde
kek összhangjáról. 

A vállalati érdekeltségi 
rendszert befolyásoló újfajta 
közgazdasági szabályozók a 
vasút területén három elkülö-

nülő szinten fejtik ki hatásu
kat. A MA V Vezérigazgató
ság, az úgynevezett önálló 
gazdálkodó elszámolási egysé
gek (igazgatóságok, járműja
vítók) és a közvetlen végre
hajtó szolgálat érdekeit 
nem is szólva a még mindig 
érvényesülő szakszolgálati ér
dekekről - jobb felvilágosító 
munkával közelebb kell hozni 
egymáshoz. 

Tény az is, hogy gazdálkodó 
szervezeteink tevékenysége 
közel sem olyan hatékony, 
mint azt a rájuk bízott gaz
dálkodási jog, a rendelkezés
re álló eszköztömeg és mun
kaerő lehetővé tenné. A nép
gazdasá,gi értékviswny-válto
zásokra érzéketlenek, ezért 
legtöbbször nem megfelelő 
partnerei a fuvaroztató vagy 
egyéb üzleti partnereknek. 
Emiatt a MAV-val szemben 
érvényesített követeléseknél 
több esetben hátrány ér ben
nünket. 

Ma még igen sok gondot je
lent, hogy az arra illetékes fel
sőbb szervek lassan és nem 
mindig megfelelően reagálnak 
a dolgozók, az alsóbb szintű 
gazdasági vezetők, a párt- és 
szakszervezeti tisztségviselők 
által feltárt gondokra, a meg
alapozott jelzéseket, javasla
tokat döntéseiknél és intézke
déseiknél alig veszik figye
lembe. Ritkák a személyes 
találkozások is. Pedig szükség 
lenne arra, hogy a vasút felső 
vezetői a különböző fórumo
kon több alkalommal találkoz
zanak a dolgozókkal. A köz
vetlen érvelés, az első kézből 
kapott tájékoztatás a dolgozók 
által többnyire csak hírből is
mert vezetőktől igen hatásos 
és jórészt kihasználatlan agi
tációs, propagandaeszköz. 

DenioAratil,us 

légl,örben 

Természetesnek és alapve
tően segítő, jobbító szándékú
nak kell felfognunk, hogy a 
különböző fórumokon a gaz
dasági feszültségek szaporo
dásával élesednek a kritikai 
megjegyzések. Számítani kell 
arra is, hogy a kritizálók etY 
része kívülállóként, nagyfokú 
tájékozatlansággal és nyilván
való demagógiával tesz javas
latot. A „drukkerként" jelent
kező odamondogatást vissza 
kell szorítani. A vitákat és a 
kritikai fellépéseket az alap
ján kell megítélni, hogy a 
kritizáló mennyire hajlandó a 
problémák megoldásáért cse
lekedni. Meg kell értetni, hogy 
a puszta kritika iránymutató 
javaslat és megfelelő tettre
készség nélkül mit sem ér. 

A kívánt eredményre az ve
zet, ha a gazdasági vezetők a 
párt- és szakszervezeti tiszt
ségviselők munkájukban álta
lánossá teszik a gondolkodást 
formáló érvelést, a párt poli
tikája melletti kiállást, a he
lyi testületi döntésekért érzett 
politikai felelősségvállalást, a 
dolgozókkal való egyéni fog
lalkozást, a tudatos nevelő
munkát - fejeződik be a Vas
utasok Szakszervezete Titkár
sága és a MA V Vezérigazga
tóság MSZMP Végrehajtó Bi
zottsága együttes előterjeszté
se, melynek legfontosabb meg
állapításait és feladatmegha
tározásait tartalmazó állásfog
lalását, mindkét testület hatá
rozatra emelte. 

A vitában is elhangzott -
és ezt a SZOT félidős plénu
ma is megerősítette -, hogy 
gondjla!iink megoldását nem vá,r
lmltjt.Jlk pl.lSZJtám az ,agitáai6s
propaganda szférától. A konk

rét, elodázhatatlan intézkedé

seket, a jó szervező, irányító 
munkát semmi sem pótol;a. 
Olyanról nem lehet meggyőz..: 
ni az embereket, amiben kö
zeli vagy hosszú távú, egyéni, 
asopoa,t- vagy össztánsadalmi 
érdekeiket nem ismerik fel. A 
másik lényeges tanulság az 
lehet, hogy mindezek figye
lembevételével agitációnkat 
élőbbé kell tenní. Nem véde
kezni, nem utólag magyaráz
ni kell, hanem a rendelkezé
sünkre álló nem kevés esz
közzel és érvanyaggal tudato
san befolyásolni az eseménye
ket. Ez ma az egyik legfcmto
sabb feladat a vasutas párt- és 
szakszervezeti szervek számá
ra egyaránt. 
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AZ EURÓPAI VASUTAK ALAPÍTOTTÁK 

emzetközi konténertársaság 
- konténerek né/ -ül 

. 

Kölcsönös érdekek fűződnek a hatékonyabb munkáho,z; 

Az InteTcontaineT TáTsasá• 
got az európai vasutak 1967-
ben alapítottálk, lkeresk.ede.lmi 
társaságtként, azz,al a céllall, 
hogy szervezze és garoaságo• 
sabbá tegye az európai nem
zetközi vasúti konténerforga�
mat. Tevékenységi területe -
a tengerentúli forgalom mel
lett - 25 európai országra ter
jed ki. Ezen országokban az 
Intercontainer-t vagy maga a 
honos vasút, vagy annak lkonit.é
nerforgalomra specializálódott 
leányvállalata képviseli. 

Nálunk 
aMÁVTRANS 

Hazai viszonylatban az In
tercontainer nemzeti képvise
leti szerepét a MA VTRANS 
tölti be. Tevékenységét a he
lyi kirendeltségek (Záhony, 
Sopron) és a· vasútállomásdk 
útján fej tiik ki. 

A képviseleti munka ellátá
sa nem könnyű, hiszen a 
MÁ VTRANS egyrészről olyan 
szervezettel - IC vezéTiga,z
gatóság, Basel - áll- kapcso
latban, mely a legpontosabb 
adatszolgáltatást, határidőtar-

• tást, aktív kereskedelmi és 
piackutató munkát és gazda
ságos forgalomszervezést igé
nyel, másrészről pedig olyan 
külszolgálati szervezettel, 
melynél a felsorolt igények 
csak másodlagos szerepet töl
tenek be. Ilyen körülmények 
között néha spontán előállnak 
olyan problémák, amelyeket 
jogosan kifogásolnak az Inter
containernél. 

A nemzetközi szervezet 
munkájában való részvételünk 
megítélése elsősorban azon 
múlik, hogy miként tudunk 
megfelelni a minőségi igé
nyeknek. Hogy melyek ezek az 
igények és miként lehet ezeket 
kielégíteni, azt a gyakorlati 
élet lü<ktetése gyakran felejteti. 
Ezért született az az elhatáro
zás, hogy at Intercontainer 
vezér.igazgatóság úgynevezett 
helyi kiképzésben részesítse a 
forgalmában érintett vasúti 
dolgozókat. 

Jó# ha tudiák ... 
Az első ilyen kétnapos okta

tásra került sor november ele
jén Budapesten. Az érdeklő
désre jellemző, hogy a MAV 
különböző szolgálati helyeiről, 
az üzemfőnökségekről, a vas
útigazgatóságokról és k<$zponti 
hivatalokból 88-an vettek részt 
az eszmecserén. 

Az oktatás gazdag tartalmát 
biztosította az előatlók alapos 
felkészültsége és színvonalas 
tájékoztatása az Intercontainer 
szerepéről, kereskedelmi mun

Az óriás daru könnyedén emeli magasba a konténereket 

fuvaTozásTa, és egy kézben 
tartja a forgalom szervezését a 
feladási állomástól a célállo
másig, beleértve az esetleges 
kapcsolódó közúti fuvarozás 
lebonyolítását is. Saját forgal
mának zökkenőmentes biztosí
tására azonban speciális kon
téneThoTdozó kocsikat szerzett 
be. 

A 2400 re „P" kocsinak dön
tő !hányad.a négyltengelyes és a 
400 �b kéttengelyes kocsin kí
vüil. 10 halbtengelyes ko
csival rendelkezik, melyeken 
négy 20 lábas rakott konténer 
tová,bbítható egyszerre. E jár
művek kihasználtsági fokára 
jellemző, hogy az üres-rakott 
futás aránya 20-80 száza!Lék. 
Külön előnye ezeknek a ko
csiknak, hogy az igények függ
vényében - kocsibérmentesen 
- bocsátják a képviseletek 
rendelkezésére. 

Az Intercontainer munkájá
ban mindenkor pTioTitást él
vez a keTeskedeLmi tevékeny
ség, mely magában foglalja a 
piackutatást és a fuvarozás
srervezést, sőt a rugalmas díJ
képzést ds. Az eredményesség 
döntő feltétele - és ebben a 
résztvevő vasutak jutaiék út
ján anyagilag is érdekeltek -
a vasúti kocsik kihasználása és 
a tömegesség, mely a zárt vas
ú ti továbbítást lelw!tővé teszi. 

Az InteTcontaineT foTgalnna 
fokozatosan emelkedik, 1981-
ben elérte a 770 ezer konténer 
egységet, és a gazdasági re
cessziót követően ismételt fel
lendülés várható. 

A forgalom nagyságrendjé
nek megoszlása: tengeren túli 
60, eu.rqpaá szárazföldi 30-35, 
an:giol for,g,aaarn 3-4, 'tra.'DS62li
bér1i.ali for,galom 3-4 százalek. 

Földrajzi területek szerint a 
nyugat-európai vasutaik for
galma 70-80 száoolékot tesz 
ki, a többi a szocialista vasuta
kon bonyolódik. Ezen belül a 

MAV foTgalma expoTtban 1,2, 
impoTtban 0,8 százalék, mely e 
kis mennyiséggel is a legna
gyobb TészaTányt teszi ki a 
szocialista oTszágok között. 

Mit kémek 
a MÁV-tól? 

Az Intercontainer Társaság 
szerint elsősorban a szocialrlsta 
terület nyújt lehetőség-et a for
galom jelentős növekedélsére. 
Ezzel fi{apcsolatban !helyénva
ló kérdés, hogy mi az, amit a 
társaság kér a MÁV-tól, illetve 
mely területeken vár elsősor
ban előrelépést? 

0 A konténerátadási okmá
nyok, valamint a kapcso

latos fuvarlevelek kitöltése 
gyakran hiányos, a leszámo
láshoz szükséges okmányok 
beküldése késedelmesen törté
ruilk az IC vezérigazgatóság !!"é
szére. 

A Nem megfelelő az igé
V nyek csoportosítása, ezál
tal a vasúti 1kocsik lk,ihaszinálá
sa elmarad a· !követelmények
től. 

A Gyakran kell túlterhelés 
W miatt a rakott konténere
ket úllközben feltartóztatni. 

0 útközben gyakori a fu
varlevél e'lválasztása a 

küldeménytől. 

A A konténerirányvonatok 
.-, képzésében eddig szinte 
semmi eredményt nem tud
tunk felmutatni. 

A felsorolásból érezhető, 
hogy az eredményesség érde
kében a MA VTRANS és a 
külszolgálat még szorosabb és 
tudatosabb együttműködésre 
van szükség. 

Jávor András, 
a MÁ'VTRANS vezetője 

kájáról, forgalmi eredményei-�------------------------
ről, az egyes képviseletek te
vékenységéről, valamint egy 
nagyon széles körű érdeklődés 
a hallgatóság részéről. 

Néhány éTdekes adat az In
tercontainer tevékenységéről: 
Bizonyára meglepő, hogy a 
társaság saját konténerekkel 
t1em rendelkezik. Ügyfeleitől 
kapott megbízás alapján a 
konténereket - általában ma
gán konténereket - átveszi 

Köszönő sorok a vendégkönyvbe 
A WieneT Allianz osztrák biztosító vállalat fennállásának 

25. évfordulója alkalmából 250 dolgozóját magyarországi ki
ránduláson látta vendégül, október 7-től 9-ig. A különvonathoz 
három NDK-gyártmányú új étkezőkocsit kapcsoltak, amelyen 
az Utasellátó dolgozói magyaros ételeket készítettek és szolgál
tak fel a vendégeknek. Ernst Brodna cégvezető a vendégkönyv
be írt köszönő sorokat az Utasellátó dolgozóinak kifogástalalll 
munkájáért, az udvarias kiszolgálásért. 

MÁR TIZENHAT SZEZON BIZONYÍTJA: 

z Utase. �a li 
Már többször adtunk tudósí

tást arról az idegenforgalmi 
tevékeny�gro}, amelynek 
egyik résztvevője az Utasellátó 
Vállalat. Ennek lény-eges ele
me, hogy a nyári hónapok 
szombati napjain a Balatonra 
éiikező NSZK-beli üdülővendé
gek különvonatjukon belépés
kor Hegyeshalomtól Siófokig 
ebédet, illetve az előző cso
portbeliek hazautazásuk alkal
mával Siófoktól a határig va
csorát kapnak az Utasellátó új 
típusú étkezőkocsijában. 

A két héttel megnyújtott idei 
szezonban több mint három
ezer utas vette . igénybe a 
TOUROPA Kálmán ImTe kü
lönvonatán az Utasellátó étke
zési szolgáltatását. Az idény 
utolsó útján, szeptémber 17-én 
Siófokon EhTenpfdTt WemeT, 
a 1különvonat utazási vezetője 
az alábbi nyilallkozatot tette: 

aránya 10-15 százalélklkal 
emelkedett. Több mint háTOm
ezeT utast szállítottunk, és 
nagy Tészük igénybe vette az 
Utasellátó kitűnő szolgáltatá
sát. Ezzel együtt a különböző 
társszervek érdemes tevékeny
ségét Js dicsérem, értve ezalatt 
elsősorban a MA V, valamint a 
siófoki IBUSZ gördülékeny 
munkáját. 

MáT Tégi óhajunk egyébként, 
hogy az Utasellátó étkezőkocsi
ja velünk is Bécsig közleked-

- Az idén tnzenih.atszor jöt
tünk Magyarországra vona
tunkkal, amelyet több alka
lommal volt szerencsém elkí
sérnem. Örömmel mondhatom, 'hogy a magyaToTszági vállal
kozás sikeTes! Ezt többek kö
zött az is bizonyítja, hogy az 
idei programot - az érdeklő

er 

jék, hi�en így mind a be-, 
mind a kilépés aLkalmával 
több utascsopoTt étkeztetésére 
keTülhetne sor. A jövő kilátá
sai ebben a vonatkozásban is 
Teményteljesek. Vendégeink 
elégedettek, ezért taTt most
máT 16 éve köztünk a SZOTOS, 
kölcsönösen jó együttműködés 
- fejezte be ny,iil.artlkozatát 
Ehrenpfort Werner, a TOU
ROPA-ALPEN-SEE hamburgi 
vállalkozás utazási vezetője. 

dés miatt - két héttel meg
nyújthattuk. Nem volt viszont 
ilyen sikeres a töl,bi, más or
szágbeli vállalkozásunk, ahol 
10-15 száza•lekos visszaesés 
kövellkezett be, ugyanakkor a 
magyarországi utak részvételi 

A pincérek gyorsan felszolgálják a frissen készült ételeket 
Kép és szöveg: Drégely Vilmos 

CIKKÜNK NYOMÁN 
, 

„Ervényesül jön az önkéntesség elve!" 
A IMiaigylar Vasutas okltóber 

17-i számában megjelent 
,,AmikoT a H be<tű.nél taTtot
tak . .. " című ,r,ipo.rt .megállapí
tásaival ika;pcsolallban To.ngoTi 
ImTe, a budapesti igazgatóiság 
vezetője az aláhibiia.kat 'Vála
szolta: 

,,A széke&f$ér,várJ moz
donyvezetók periódi1kus kocsi
rendezői szolgálata .tényleg 
egyedülálló, de nem kivétel. 
Más ü.zemfőnöksé.geknél is 
előfordul a Jétsz.ámhiá:nynak 
ily ,módon 'Való enyhítése., de 
csak önkéntes alapon, nem pe
riódikusan előírt rendszerben. 
Az elegyrendezői szolgálat ki
segítés-ében nemcsalk .moZidony
vezetőlk, th.ainem állomásfőnö
kök, forgalmi szoLgála.tte,vőik 
és imás beosztású dolgozók Js 
részt vesznek. 

A .koc.s.irendezői 1beosztás be
tanított munkás szintű munka-
kör, e.rre ,viszont e,gyire !keve
sebb a jelentikező. Ezért mun
kaerőgondjainkat csak a társ
igazgató.ságokitól történő kiren
delésekkel tudjuk egyelőre 
megolda:n.i. S,z&et;fehérvárott 
is van 24 ltirendelt, legtöbbje 
a szombathelyi igazgatóságtól. 
Enne!k ellenére setn tudta és 
ma sem tudja Sz.ékesfehéI"vár 
az elegy.rendezői feladatokat 
zökkenőmentesen elvégezni. 

A .riport témáját adó moz
dony,vezetői dtirendelés tudo
másunkka.I történt; a székes
fehérvári üzemfőnOOc szóban 
jelentette. Hangsúlyoztuk 
azonba.n a demo1o-raitikus meQ
oldási módokiat: az önloéntes
ség eLvénetk éTvényesí.tését. 

A székesfe!hérivári moulony
vezetők ellenállása szubjektív. 
Meg kell azon:ban jegyezni, 
'hogy arrnikoT ez a munkáit.atás 
eLkezdődött, a mozdonyvezető 
mu111kakörben 1,é,tinámnöveke-

dési tendencia érvényesü.it. Je
lenleg a mozdonyvezetők lét
szánna is csökken. EzéTt úgy 
rendeukeztem, hogy a peTiódi
kus átvezényliéseket Széikesfe
héTváTott állítsák le! Egyidejű
leg más ü.zeirnfőnökségektől 9 
kocsiTendező kiTendeiéséTe ad
ta,m utasítást! Eíi!en ,kívül va-
1.amennyi szolgá1.ati főnökség 
figyeltmét iTá.sba.n is felhívtam 
aTra, hogy az al.acsonyabb be
osztásokba. történő vezénylé
sek a,lkalmáv� győzzék meg 
dolgozóikat a va.sútüze7114 éT
de wről, és a .JciTendelést csa,k 
akkOT aLkalnnazzák, ha abba a 
dolgozó ibeleegyez1k ! 

Az önkéntes munikaválla
lás ,prop,agan.dáijához ,vegyék 
igény,be a tömegszer;vezetek, 
valamint a demokratikus fóru
mok - .termelési tanácskozá
sok, sót a párt- és a szalkszer
vez.eti taggyűlések, ,valamint 

ÚTKÖZBEN 

más közérdekű összejövete
lek - segítségét, ,mozgósí.tó 
erejét is. Parancs, vagy utasí
tás jellegű átvezényléseket 
csak végs.züksé.g esetében al
ka1mazzanak. 

A székesfehéTVáTi köTzeti 
üzemfőnökségnél 1984. januáT 
l-től - folyamu1.1tosan - a 
mozdonyvezetők kocsirendező-
ként való ,111pgl.alkozt,at�át",., 
megszüntetjü.12 t 

A mulllkaerő-:propagand,a .ia-nh 
vításá.val, a meglévő dolgozók 
fogla.Lkoztatásána'k mé.g szer
vezettebbé tételével, a ,veszte
ség.idők csökikentésével, a szo
ciális ellátás és a bánásmód 
ja,v,ításával - el.sősonban he
lyileg - tová,bbi ,lehetőségeket 
látok .közös gondjaiin.k imegol
dásá:ban. Kérjük továibbá a 
Magyar Vasutas hasonló, se.gí-
tő szándékú cilldkeit .munikaerő
gondjai,Illk enyhítéséhez!" 

Ellenőr inkognitóban 
Szombathelyről kis ké

séssel indult a SaváTia
expTessz. A fülkében ve
lem szemben helyet foglaló 
útitársamra pillantok, aki 
egy papírlapra jegyezget. 
Miután Sárvárt elhagytuk, 
megpillantom kezében a 
szolgálati menetrendköny
vet is. Minden áthaladó ál
lomáson gondosan kitekint, 
bele-belelapoz a füzetbe, és 
időnként jegyez. Celldö
mölk után eltávozik, s csak 
fél óra múlva tér visisza. 
Felkel tette érdeklődésemet. 

- Jó szórakozás, hasznos 
időtöltés lehet a menetrend 
összehasonlítása a menet
idővel - mondom. 

i.Heté!keseklllak ellküldik. 
Amennyiben személyi mu
lasztás töTténik, nem ma
Tad el a felelősségTe vonás 
sem. A szakemberek és az 
utasok is érzik az ellenőr
zés hatását. 

- Mit jegyzett fel eddig? •> 
- kíváncsiskodom. 

- A harmadik kocsiban 

SEGÍTSÉG AI ASIÁL rsúnorrA MEGYÉKNEK 

Irányvonat viszi a műtrágyát 

INTEGRA•DOMINÓ 70 KŐBÁNYA-KISPESTEN 

Kétszeresére növelték 
az átbocsátó kapacitást 

Nem sz6Takozásb6l 
csinálom, szolgálatban va
gyok! - válaszolja moso
lyogva úti társam, EgeTváTi 
SándOT, a szombathelyi 
vasútigazgatóság kereske
delmi és szállítási osztályá
nak az ügyintézője. - He
tente egy-egy alkalommal 
valamennyi expTessz és 
gyorsvonatot ellenőTzűnk. 

az indulásra megjavították 
az elromlott világítást. 
Szombathelyről 2 perc ké
séssel indultunk. Celldö
mölk után a két első osz- 1 
tályú kocsiban 22, a négy 
másodosztályúban 50 sza- 1 
bad férőhely voll Mint 
láthatja, a tisztaság, a vi
lágítás és a fíités jó. A 
jegyvizsgáló az előírt öltö
zékben, udvariasan dolgo
zik. 

Székesfehérvárnál 4 per
ces késéssel hagyjuk el a 
szombathelyi igazgatóság 
területét. Kíváncsi vagyok, 
mit „szedünk" össze ezen 
az elég forgalmas szaka
szon a végállomásig. Eger
vári Sándor elzárkózik a 
további felvilágosítástól. 
Más igazgatóság területé
ről ő nem akar tájékoztat
ni. 

A szombathelyi vasútigaz.ga
tóság külön 1rány,vonato.kkal 
továbbítja a talajművelést 
szolgáló ,műtrágyát az aszály
sújtotta megyékbe. 

- Október elejétől öt forda
szereLvényt áLlítottulllk össze, 
40-40 vagonnal - tájékoztat 
Hodics János, a szombathelyJ 
igazgatóság kereskedel1mi é� 
szállítási osztályának 'helyettes 
vezetője. - Ezek rvitték, illet
ve szállítják ,most is a műtrá
gyát a peremartoni és a péti 
gyá.I1ból az 1a5zályos országré
szekbe. 

- Hogyan bizt06Ították a 
vagonokat? 

- A szamba.tlhelyi ,járműja
vítóban a fővizsgálatra váT6 
fedett vagonnkb61. válogattunk 
ki 2OO-at. Ez.ek lfutóijaví,tá.sát 
soron kívül e]iv�ztettük cell
dömöl.kii és a szombatlhelyd von
tatási üzeme,gyséigeinkkel. Az 
'így össreá.llított fOTd.asze-reLvé
nyekkel szállitjllik a műtrá,gyát 
Bács-Kis.lw.n, Békés, Csongrád, 
Hajdú-Bilha.r és Baranya me
gyébe is. A szerelvények gyors 
kiürítését a megyei Ag.rokerek 
és Téeszkerek vállalták. 

(Jakab) 

A budapesti vasútigazgató
ság idei fejlesztési programjá
nak megfelelően Kőbánya-Kis
pest állomást a legújabb In
tegradominó 70 rendszerű biz
tosítóberendezéssel szerelték 
fel, és azt novembeT 11-én át
adták Tendeltetésének. 

Az állomás korszerűsítését 
az oda becsatlakozó észak-dé�i 
metró tette szükségessé. Hosz
szú távon ugyanis az a cél, 
hogy Kőbánya-Kispesten ala
kítsák ki a főváTos legnagyob 
előváTosi vasútállomását, szá
mítva arra is, hogy a debre
cen-szolnoki, illetve a kecske
mét-lajosmizsei vonatok nagy 

része csak odáig közlekedik 
majd a Nyugati pályaudvar 
helyett. 

Az új ,biztooítóberendezés 
múkadése máris k.e/d.ivezően 
érezteti hatását, hiszen kétsze
resére növekedett az állomás 
átbocsátóképessége. A változás 
előfeltétele volt az is, hogy Kő
bánya-Kispest forgalmi szolgá
lattevői jó előre felkészüljenek 
az új .berendezés fogadására. 
Ennek érdekében kéthónapos 
tanfolyamon szereztek megfe
lelő elméleti és gyakor-lati is
meTeteket a ma legmoder
nebbnek ·számító I.ntegra-do
minó 70 kezeléséhez. 

S. R. 

- Miből áll az ellenőr
zés? 

- Nézzük a vonatok tisz
taságát, fűtését, a jegyvizs
gáló munkáját és öltözkö
dését, a szerelvények ki
használtságát, a menet
rendszen1séget, a vonatok 
menetrenden kívüli feltar
tóztatását, valamint az ál
lomási személyzet tevé
kenységét. 

Mint Egervári Sándor el
mondotta, tapasztalataikat 
írásba foglaljálk, s az 

Nem is kell! Tudom fej
ből is az érkezés időpont
ját: az expressznek pont
ban negyed 10-kor kell a 
Délibe érkeznie. Ezen a na
pon a 907-es pontosan 9 
óra 15 perckor állt meg a 
végállomás beton szigetei 
között. Megkönnyebbülten 
nézünk egymásra. Egyre 
gondolunk: jó napunk volt! 

Sz. Jakab lstrin 
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SORSFORDÍTÓ DÁTUM UTÁN 

Hárosra hívták Hevesből 

Magas kitüntetés a teljes értékű helytállásért 

Budafok-Háros állomás II. 
számú váltókezelői tornyából 
messzdre látni. Körös-lkörül vál
lalatok, gyárak épületei, távo
labb régi és új lakóházak, 
közvetlenül lent a sínek labi
rintusa. Itt dolgozik immár 
több, mint három évtizede Csi
kós Sándor váltókezelő, akit a 
Na.gy Októberi Szocialista For
radalom -66. évforc:bulója ,al:\<al
mából a Munka E:rdemrend 
arany fokozatával tüntettek ki. 

AMI A LEGFONTOSABB 

Lehetetlen vollina utánaszá
molni, hányszor és mekko
ra erő kifiejtésével keillebt meg
húznia a vonóvezetékes váltók 
emeltyűit az évtizedek során, 
de munkájának, hivatásának 
nagyszerűségét nem is fejez
hetné ki híven egy-két ilyen 
szám.szerű adat. Sokik.al töb
bet jelent számára, hogy a dü
börgő mozdonyok és kocsi
sorok mozgását irányítja, s 
fentről úgy látja, mintha te
repasztalon •húz.ná.nalk el előt
te a szere.1v&yek. Amikor az 
ajtóban tiszteleg, a vagonok 
gyomrába tekint. Szenet, ércet, 
építőanyagot, mezőgazdasági 
terményeket, gépeket visznek 
a vasúti kocsik. Asztala előtt, 
a falon plakátszerű felirat jó
kora betűi: Időben és kármen
tesen továbbítani a szállítmá
nyokat! Igen, ez a legfonto
sabb ... 

A iieladatdk. pontoo elvégzé
sét rendre bejegyzi a szolgála
ti naplóba. Amikor ír, szem
üveget tesz fel. ősz haja is sej
teti korát, amiről ő maga csak 
annyit mond: - Még két év, 
és nyugdíjba megyek ... 

- Hogyan kezdte pályafutá
sát? - kérdezem, miközben 
rágyújt. 

- Hevesben nőttem fel, sze
génysorsú falusi gyerekként -
kezdi egyszerű, de sokatmon
dó szavakkal a válaszát. 
Korán kijutott nekem is a ne
héz, ám a sáját jövőm szem
pontjából eléggé értelmetlen 
robotolásból. Aztán jött a fel-

Szüreti 
vonatok 

A Tok.aj-hegyaljai szüretek 
minden esztendőben visszatérő 
feladatot adnak a miskolci 
körzeti ü�g forgailimi 
és v�tásd üzemegységének. 
·Rájuk hárul ugyanis a szüretJi. 
vonrutokhoz a szerelvények, 
vontatójárművek és a vonatikí
sérő személyzet b,iztos.ítása. 

Az a1ma valamint a szőlő 
próbaszüretelése má:r szeptem
ber második felében megkez
dődött, de a teljes nagyüzem 
október 10-től november 4-ig 
tartott. Ekkor Miskolc-Tiszai 
pályaudvarról naponta 2-3 vo
nat vitte a szüretelő diákokat, 
és 1-1 vonat 16-17 kocsiból 
állt. A vonatkísérő személyzet 
- mint ismeretes - eléggé le 
van terhelve a fordavonatok 
továbbításával, így a szüretelő 
vonatoknál a vonatvezető .fel
aic:Latakalt máis munikalköröik.be.n 
dolgozó, szabadnapos vasuta-
sok látták el. Volt közöttük 
mozdonyreszortos, fegyelmi 
vizsgáló, forgalmi szolgálatte
vő, fővizsgáló, tehát olyan dol
gozók, akiknek a szükséges 
szakviz.sg,ájuk megvan a vo
natvezetői teendők ellátásához. 

Bár az idén a Volán .is na
gyobb irés7Jt vállalt a szürete
lő diákok utaztatásában (ese
tenként napi 30 autóbuszt is 
bevetett), a szüretelő vonatok 
utasszáma 1982-höz viszonyít
va csupán 6 százalékkal csök
kent, ám a végső elszámolás 
szerint 2 millió 700 ezer forin
tot tett lki a vasút pénztátrd be
vétele. 

A szüretelő vonatok igények 
szerinti közlekedtetéséért dí
cséret illeti a vonatokat kiállí
tó Miskolc-Tiszai pályaudvar 
forgalmi szolgálattevőit, kocsi
.rendezőit, kocsivizsgálóit, a 
kocsitisztítókat, a vontatási 
részleget, s nem utolsó sorban 
a forduló állomások személy
zetét. 

Sepsi Gyula 

Csikós Sándor 

szabadulás, miután ki-ki sza
badon fordíthatott a sorsán. A 
· szomszédunk példájára eljöt
tem én is a fővárosba, a vasút
hoz dolgozni. 1946-ban részt 
vettem a Déli-összekötő vas
úti híd romjainak eltávolításá
ban, illetve az ideiglenes híd 
szétbontásában, majd a kiskö
rei Tisza-híd építésében is. 
Közben a bátyám idekerült 
Hárosra a pályafenntartáshoz, 
s egyszer mei:,kérdezte, nem 
akarok-e én is idejönni. Per
sze, hogy akartam ... 

1948. június 7-én jelentke
zett a helyi pályamesteri sza
kaszon. ,Elvégezte a különböző 
tanfolyamokat, és sikeresen 
vizsgázott pályakocsivezetés
ből, sorompókezelésből, majd 
1951-ben - kaitonai szolgála... 
ta után - áthelyezték a for
galmi szolgálathoz. 

BEIGAZOLÓDOTT ÉRVEK 

- A bátyám sajnos, trai:,i
kus körülmények között meg
halt. Itt IQ.Z állomás térségében 
gázolta el két összekapcsolt 
Truman (411-es gőzmozdony). 
Huszonkilenc éves volt, két 
gyereket hagyott árván ... 

Csikós Sándornak bizony 
szembe kellett néznie és ér-. 
vekkel megküzdenie a család
beliek féltő aggodalmával. 
Hagyja el a vasutat - javasol
ták, de nem engedte magát le
beszélni a szomorú példa elle
nére sem. fgy azóta is - már 

több mint 35 éve - ugyanazon 
az állomáson teljesít szoli:,ála
tot. A főnökök és a munkatár
sak változtak, de őt már a leg
régebbi vasutasként tisztelik 
állomásszerte. Közben hétszer 
volt kiváló dolgozó, míg meg
kapta a törzsgárdatagokat 
megillető Szolgálati Emlékér
met, azt megelőzően pedig 
1974-ben a Munka E:rdemrend 
bronz fokoiatát, amely mellé 
most az arany is odakerült. 

- Szeretem a vasutat, a hi
vatásomat - mondja. - Büsz
ke vai:,yok rá, hogy a három és 
fél évtizedes pályafutásom 
alatt egyetlen nap igazolatlan 
hiányzásom sem volt, és 
egyébként sem sértettem mei:, 
soha a vasúti fegyelmet. Erre 
gondoltam, amikor a Parla
mentben lezajlott fogadáson 
Lázár György miniszterelnök 
kezet foi:,ott velem, és gratulált 
a kitüntetése7J1,hez. 

TENNI KÉSZ, MÁSOKÉRT 

Csikós Sándor a szabad ide
jében is szerény, a családjáért 
és másokért egyaránt szívesen 
tevékenykedő ember. Örömét 
le1i a iház !körüli kert gondo-
zásában, amely a Nagytétény
Diósd állomáson levő szolgá
lati lakáshoz tartozik. Segít 
feleségének a háztartási mun
káikban. Kedvelt műsorsz.áma 
a Déli Krónika a rádióban. A 
televíziót általában az esti hír
adó előtt kapcsolja be, de az 
azt követő adást ritkán nézi 9 
óránál tovább, mert - így 
vallja - a vasút kipihent, 
egész embert kiván. 

Ez kell szerinte a mások ér
dekében vállalt mozgalmi 
munkához is, amiből szintén 
mindig kivette a részét. Nem 
kevés társadalmi funkciót töl
tött be arz évek ífulyaJiná!Il. Volt 
DISZ-titkár, alapszervezeti 
párt- és szakszervezeti titkár, 
illetve pártvezetőségi tag. J e
lenleg a kelenföldi KÜF háro
si forgalmi csoportjának szak
szervezeti bizalmija. 

Zsirai László 

As•ódi hel,Petliép 

D·avÍ 30 OOO fi.zeíö utas 

A Budapest-Miskolc fővo
ooilo.n Jévő A.szód állomásnak 
főleg a személyf orgalana em
lítésre mé1tó, hiszen Pesten 
kívül sokan urta2'll1ak innen 
Hatvan és Sa,lgótarján felé is, 
a 'környiék nagyobb i'Parterü
leteire. A közeLben működik 
az ikladi Ipari Műszergyár is, 
amely két.ezerötszáz embert 
foglaLkoztat. 

- Augusztusban 36 ezer 
menetjegyet adtunk el, amely
nek értéke egymill'tó forint -
mondja Fekecs Imre állomás
főnök. - Szeptemberben 25 
ezer fizető utasunk volt. Az 
átmenő teherforgalomhoz ké
pest a helyi fel- és leadás 
elenyésző. Aruikat itt adják 
fel a környező tsz-ek, a Kí
sérleti Tangazdaság, a Ma
lomipar, a Sziráki Allami 

Gazdaság, ,a TÜZ:€P-ek és a 
mŰS7.ergyár. Augusztusban 
1422 rtonna árut adtak i,tt fel, 
szeptem1b€'nben pedig 2713 ton
nát. Leadás ugyanezekben a 
hónapokban 3580, illetve 4147 
tonna volt. A vonattovábbítás
ra esetenként az ,irt,t szolgála
tot te]desítő tológépeket is 
igény,be vesszük. Augu.sztus
· ban 1437 kocsi hagyta el ren
dezés után az áJJllomást. 

Sajnos a munkaerőhiány 
i,tJt sem isanene1llen fogalom. 
őt válWkezelő hiányzik. A 
kocsiellátás sem a legideáóJi
sabb, ezért általában -, mi
vel a megrendelt kocsik nem 
érkeznek meg - a le.adásból 
szál1ffiazó üres vagonokat ad
ják a fuvaroztaiók.naJk. 

G. Z. 

FŐ A PONTOSSÁG 

.1/--t'.l. ,, 
-,-...-.,,-,_,iL.5'-

(Kes2'tyús Ferenc rajza) 

TOLVAJOK A BENDEZÓBEN 

Akár idegen, akár vasutas a tettes, 

mindannyian szégyenkezünk miatta 
A Ferencvárosi pályaudvar 

mintegy 100 holdnyi területén 
nehéz megvédelmezni a dézs
málókkal szemben a társadal
mi tulajdont. Elég sok a felde
rítetlen ügy. 

Tiborc József üzemfőnök 
szerint gyakran képtelenség 
megállapítani, hogy idegenek, 
vagy vasutasok követték-e el a 
kocsik fosztogatását. Bá'T'ki be
mehet, és a vagonokhoz fér
kőzhet. Igaz, az állomásiak, il
letve a pályamunkások, rako
dók, szerelők naphosszat a vá
gányok között dolgoznak, épp 
azért tőlük is elvárható, hogy 
segítsék megóvni a társadalmi 
vagyont. Mégis előfordulnak a 
lopások, így aztán akad dolga 
a fegyelmi jogkör gyalkorlói
nak is. 

Többnyire sörrel, 
borral kezdődik 

- Melyek a leggyakoribb 
vétségek? - kérdezem Acsné 
dr. Dandé Erzsébet fegyelmi 
vizsgálótól. 

- Legtöbbször a vagonokat 
dézsmálják meg. Főként az 
italokkal megrakott kocsikat 
törik fel. Leginkább a bor, sör, 
konyak és más italféleségek 
csábítják bűnre az embereket. 
A felfedezett lopások közül 
ezek a leggyakoribb esetek. 
Rendszerint csak apróbb téte
lek hiányoznak, pedig a·kad
nak itt értékesebb szállítmá
nyok is. A l�nagyobb baj az, 
hogy az itt -dolgozók közül jó 
néhányan nem tartják bűnnek, 
ha elemelnek egy-két üveg 
bort vagy sört. Nemegyszer ta
lálnak „elszóródva" ita1o

k

at a 
vágányok között az emberek, 
amit vissza kellene szolgáltat
ni a MAV-nak, de ön'ként ,rit
kán teszik. Viszont azt tapasz
taltam, ha értékesebb tárgyat 
- például magnót, vagy rá
diót - fedeznek fel illetékte
len kezekben, akkor értesíte
nek bennünket. Ezt ugyanis 
már lopásna.k tartjá,k ... 

- Az italon -kívül sokan a 
desddlorokart, szappanwlka't, fL 
nom ill-atszereket is előszere
tettel elemelik - ,kapcsolódik 
a beszé'lgetésbe Gör,höny Ká.l
mán,a rendészet vezetője. Fő
leg a Nyugatról érkező árufé
les€gek keltik fel az érdeklő
dést. 

- Hogyan büntetik azokat, 
akiket sikerül rajtakapni a lo
páson, vagy akik valami mó
don lebuknak? 

dolgozna'k, jóval alacsonyabb 
bérért, mint korábban. A leg
szigorúbb büntetésként az el
bocsátást alkalmazzuk, de en
nél jóval eredményesebbnek 
bizonyul, ha továbbra is itt ma
rad a vétkes, abban a környe
zetben, ahol ismerik, és tud
nak a fegyelmi ügyéről. Ennek 
a módszernek nagyobb a neve
lőhatása. 

Nem maradhat 
titokban ... 

- Annál is inkább, mert 
igyekszünk minél szélesebb 
körben közzé tenni a történte
ket - mondja Görhöny K·ál
mán. - Körlevélben tájékoz
tatjuk a vasutasokat, és a kü
lönböző oktatási formák kere
tében is beszámolunk a lopá
sokról. Vagyis semmi nem ma
rad titokban, így a megtéved
tek sokáig szégyenkezhetnek a 
kollégák, barátok, ismerősök 
előtt. 

- Az elmondottakból is ki
tűni•k, hogy fontosnak tartjuk 
a .közösség nevelő erejét, az 
emberek tudatáinak formálá
sát - veszi át a szót Tiborc Jó
zsef. - Nem mond ennek el
lent az, hogy nagyobb kár ese
tén, vagy sor02'Jatos lopások le
leplezésekor a rendőrségi eljá
rásokkal párhuzamosan elbo
csátjuk a tetteseket, akiket 
már reménytelenül nehéz visz
szatéríteni a helyes útra. S mi
vel még sok felderítetlen tol
vajlás, ezért szorosan együtt
működünk a kerületi rendőr
séggel. Itt, a Ferencvárosi pá
lyaudvaron évenként ankétot 
tartunk a társadalmi tulajdon 
védelméről. Ilyenkor mozgó
sítjuk a szocialista brigádveze
tő'ket és a társadalmi aktívis
tákat, akik már eddig is sokat 
tettek a köztulajdon megvédé
séért. A sínek •között dolgozók 
mind gyakrabban jelzik a sza
bálytalanságokat. Amióta szé
les körben ismertek a gond
jaink, mind jobban támasz
kodhatunk a párttagokra, és a 
munkásőrök is eredményesen 
intézkednek. 

- Mit tehet a rendészet a 
bűncselekmények megelőzé-
séért? 

- Meglehetősen korlátozot
tak a lehetőségei111k - mondja 
a rendészet vezetője. - IA.h
hoz, hogy eredményesen dol
gozhassunk a vasutas kollégák 
segítségén túlmenően leg,alább 
28 tagú rendészeti csoportra 

- A tettesek először is a volna szükség, és ezenkívül 
még négy. 1kisegítőre. Az enge
délyezett létszámunk is ennyi, 
de a munkaerőhelyzet nálunk 
is nagyon rossz. Jelenleg a ki
segítőkkel együtt összesen 21-
en vagyunk, holott Taksonytól 
Rákoscsabádg terjed az ellen-

teljes kárért felelősek 
mondja dr. Dandé Erzsébet -. 
Nemrég például két mozdony
vezetőt értek tetten lopott áru 
értékesítésekor. Velük szem
ben is hasonlóképp jártunk el. 
Jelenleg sorompó kezelőként 

őrzesi területünk. A külső 
peremterületeket havonta egy
szer, míg a Ferencvárosi pá 
lyaudvart naponta bejárják az 
embereink. A rendészek 
egyébként hármas túrban dol
goznak. 

Rádiót kérnek! 
- Melyek a legveszélyesebb 

területek? 

- Sok gondot okoz szá
munkra Du,napart teherpálya
udvar, amelynek rakterületeit 
a különböző szállíttató vállala
tok bérlik, s ahol sajnos a 
MA V ellenőrzése né1kül1 szÍIIlrte 
folyamatos a ki- és berakodás. 
A havi őrjárat ide kevésnek 
bizonyul. De a legnagyobb baj 
az, hogy a rendész felszerelés 
nélkül, csupán karszalaggal a 
karján és egy megbízással a 
zsebében végzi a munkáját. 
Hiányzik a hasábrádió, amely 
nélkül nem tudnak a rendé
szek egymással állandó, ele
ven kontaktust tartani. Lgaz, 
van néhány helyen telefon, de 
ez kevés. 

- A másik veszélyes terület 
a Keleti rendezőpályaudvar, 
amely a Lakott területtel köz
vetlenül határos. A kerítések 
mentén nem könnyű ellenó
rízni az idegenek ki-bejárását. 
Igen gyakran előfordul, hogy 
illetéktelen személyek jól meg
termett dán dogokkal és far
kaskutyákkal sétálgatnak a va
gonok között. Ilyenkor a kar
szalagos rendész egymagában 
nem sokat tehet. Szerencsére 
egy esztendő óta a rendőrsé.g is 
rendszeresen besegít a mun
kánkba, élén a kerületi kapi
tányság vasúti körzeti megbí
zottjával. Azóta javult a hely
zetünk. Többnyire velünk 
együtt járőrözik, és így köny
nyebb ren.dreutasítaini a sza
bálytalankodókat, illetve eltá
volítani a pályaudvarról a ké
tes idegeneket. Az említett ha
sábrádiókra - amelyekről úgy 
t1.1;dj,ulk, hogy máJr a ralktárban 
vannak - így is minél előbb 
szükségünk lenne. 

- S változatlanul bízom 
abban, hogy az emberek tuda
tának formálására kell töre
kednünk. Szerintem ebben van 
a legtöbb rejtett tarta,l,ékunk 
- jelenti ki az üzemfőnök. 

- Jó volna megértetni min-
denkivel, hogy aki leplezi má
sok vétkeit, maga is cinkossá 
válik. S ,nem spicli az, aki je
:enti, ha valami gyanúsat ész
lel, hanem a társadalmi tulaj
dont védelmezi. ha ebben a 
szellemben összefognak a fe
rencvárosi vasutasok, akkor 
kevese,bb lesz a dézsmálás,a 
vasút, a népgazdaság, tehát 
mindnyájunk kára, vesztesé
ge ... 

Csík Ibolya 

Jegyvissgáló pergőtűsb@n 
A szerződéses jog

viszony óta nem rit
ka., hogy egye.s teriL 
leteken mozdonyve-
zető, vagy éppen 
tisztképzőt végzett 
középvezető dolgo-
zik kocsirendezőként. 
A legáltalánosabb 
mégis az, hogy a 
személyvonati vonat
vezetők többsége 
jegyvizsgálóként is 
végzi napi teendőit. 
Nem éppen népsze
rű munkájukba a mi
nap volt alkalmam 
betekinteni. 

Két gyerekemmel 
a 6215 sz. személyvo
nat első kocsijában 
ültünk. A,z, ajtón jó
kora figyelmeztető 
tábla hirdette, hogy 
gyerek1kocsi. E7it az 
utasok közül csak ke
vesen vették figye
lem be. Szinte minden 
korosztályú utas ült 
a szakaszban, miköz
ben aprócska gyere
kükkel fiatal anyu
kák vártak szabad 
helyre. 

Nyírbogdány áJ1... 
lomás után érkezett 
a kocsiba Zoller Ist-

ván vonatvezető
jegyvizsgáló. Udva
riasan kérte, hogy a 
gyerek nellkül uta
zók fáradjanak át a 
másik szakaszba. 
Senki sem mozdult. 
Ismételt felhívás, de 
az is eredménytelen 
maradt. Az utasok 
egymásra vártak, 
hogy valaki elindul
jon, de minloonkd ül
ve maradt. 

A vonatvezető-
jegyvizsgáló a pero
non álló rendőrhöz 
fordult segítségért. 
Most már volt tekin
télye a felhívásnak 
- de még inkább a 
rendőrruhának ! Töb
ben felálltak, elhagy
ták a kocsit. 

Négy hölgy azon
ban nem vett tudo
mást a jegyvizsgáló 
ismételt felszólításá
ról. Zoller István me
netjegyüket kérve 
közölte a bírság mér
tékét is. Ekkor elsza
badult a pokol. 

- Nekem ne szö
vegeljen, én is vas
utas vagyok, ismerem 

a szabályokat. Egyéb
ként is terhes vagyok 
- így az egyik hölgy. 

A terhességről per
sze nincs semmi iga
zolás, s ahogy vé
gignéztem a hölgyet, 
arra utaló külső je
gyeket magam se lát
tam rajta. A vita to
vább folyt, amelyre 
nem lehetett nem 
odafigyelni. De ami
kor a rendőrt is meg
látta az illető, komó
tooan ölltözlkQdnd kez
dett, de közben 
mondta a magáét. 

- Inkább arra fi
gyelnének, hogy a 
nemdohányzóban ne 
cigarettázzanak! De 
azt egy féldeciért el
nézik. Ismerem már 
mai:,ukat. 

Zoller István leke
zelte a jegyeket, s 
mintha mi sem tör
tént volna, ismét a 
tóle megsu)korot �L
variassággal váltott 
szót az utasokkal. 

Azt gondoltam, már 
vége a jelenetnek, de 
a magát vasutasnak 
tituláló hölgynek volt 

még egy utolsö meg
jegyzése. A jegyvizs
gáló orra előtt hado
nászva mondta: 

- No, ezt még az 
oktatáson megbeszél
jük! 

Amikor megkér-
deztem a jegyvizsgá
lótól, ismerik-e egy
mást, nyugodtan vá
laszolta: 

- Nem ismerem 
ezeket az utasokat. 
Lehet, hogy ők en
gem igen, Sajnos, 
ebben az a szomorú 
- mint láthatta -, 
hogy akinek segí
tőnek és megértőnek 
kellene lenni, attól 
kapunk szemrehá
nyást. Amúgy is rom
lott a vasút, a vas
utasok munkájának 
becsülete, s ilye
nekkel még mi is fo
kozzuk. Nem vita
tom, hogy a tarifa
emelés érzékenyen 
érintette az utasokat, 
de az sem indokolja 
az ilyen viselkedést. 
Lei:,kevésbé a vasutas 
utasoktól ... 

(Orosz) 
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KEVESEBB HALÁL SÉRlil.tS A SINEK KÖZörr 

Már mutatkoznak a következetes 
balesetmegelőzés eredményei 

A MÁV tó/11<1.totó jelentése 11% 0m6gos Munk•,.,f.1,n; Blzottsóg előtt 

Az Országos Munkavédel
mi Bizottság november 16-i 
ülésén -, amelyet Főcze La
jos OMB�itkár elnökletével 
tartottak a SZOT székházában 

egészítö miniszteri rendele- mllködve a nemzetközi mun• 
tek végrehajtásáról, illetve az kavédelmi hetet. 

napirenden szerepelt a 
MAV munkavédelmi irányító 
és ellenőrző tevékenysége. Az 
erről szóló tájékoztatót Szúcs 
Zoltán vezérigazgató terjesz
tette elö, majd Szemők Béla, 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek titkára fűzött szóbeli ki
egészítést a tájékoztatóhoz, 
ajánlva annak elfogadását. 
Ezenkívül a jelentésben fog
lalt tények is önmagukért be
szélnek. 

1983. január 1-töl hatályba Az Országos Munkavédelmi 
lépett MA V Munkavédelmi Bizottság az egyLk legna
Szabályzatról, valamint az gyobb eredménynek ismerte 
MvSZ-nek a :területi vasúti el, hogy kezdeményezésére a 
szerveknél és szolgálati fönök- Közlekedési Minisztérium, il
ségekriél kidolgozásra kerfrlt, letve a MA V megváltoztatta 
majd életbeléptetett helyi a hag11ományos. korábban oly 
függelékeiröl, a technológiai, sok súlyos balesetet okozó 
kezelési é5 karbantartási uta- va_gonkapcsolá&i technológiát, 
sítások módosításáról, nem vagyis ettől az évtöl a vasút 
utolsósorban a mind gyako- egész területén kötelezővé tet
ribbá és következetesebbé váló ték a kocsik álló helyzetben 
munkavédelmi ellenőrzések- va·ló, biztonságos ö.sszekap-
réd. csolását. 

A MA V munkavédelmi 

Kialakultak 

a feltételek 

A bizottság elismeréssel 

szervezetében több mint fél
ezer szakember tevékenyke
dik, közülük 227-en függetle
nített munkavédelmi vezető
ként, illetve ügyintézőként, 
míg a többiek ilyen irányú 
részmunkakört töltenek be. 
Ezenkívül öt és félezer mun
kavédelmi őr segiti az üze
mi balesetek megelőzésére 
irányuló feladatokat. A közös 
erőfeszítésben egyre jobban 
megnyilvánul a szocialista 
brigádok pozitív szerepe is -
mutatott rá a vezérigazgató 
tájékoztató jelentése. 

Széles körű 

hálózat 

nyugtázta, hogy a MAV-nál az 
idén lény�esen javult a bal
eseti statisztika. és különösen 
a halálos, valamint a cson
kulásos üzemi balesetek szá
ma csökkent számottevően. A 
javulás elófeltételeit követ
kezetesen teremtették meg a 
vasútnál, 005zhangban a MÁV 
szervezetében az elmúlt évek 
során végbement változások
kal, amelyek még nem feje
ződtek be, hiszen az év vé
gén sor kerül a vezérigazgató-
sá-r átszervezésére is. Az irányító tevékenységben 

jelentéí5 helyet kap a mun-
A tájékoztató jelentés leg- kavédelmi kutatás, újítás, mi

fontosabb megállapításai kö- nósítés, oktatás, vizsgáztatás, 
zé tartozik, hogy az üzem- agitáció és propag.andla. Az 
főnökségek kialakításával elért eredmények közé sorol-
csökkent a szakszolgálati ható, hogy évente mintegy 
megosztottság, és jobb lehe- 2000 munkavédelmi újítás 
tÖ6égek nyílltak a fönökségi születik a MAV-nál, bár a tá
irányító és ellenórzö munka jékoztató jelentés szerint e?.ek 
javítására. Összevonásokat, hasznosításában is előbbre 
sza.kosításokat sikerült vég- kell lépni, s fokozni kell a 
rehajtani a pályafenntartás munkavédelmi kutatásokat. 
és az építési szakszolgálat te- Javult - e�orban az ok
rületén is, miután kors7,e- tatási gócok kialakítása nyo
rűsítették a középszintű (igaz- mán _ a munkavédelmi ok
g,aitósági) irányítás szervezetét. tatások hatékonysága, a,mi,t 

A MA V munkavédelmi te- elósegítenek az ehhez rendel
vékenységében elsődleges fel- kezésre bocsátott segédeszkö
adatnak tekintik a megeló- zök és oktatófilmek. A mozgó 
zést, az üzemi balesetek szá- szerelvényben ber.endezett 
mának csökkentését, az egész- munkavédelmi kiállitást éven
séges és biztonságos munka- te á•lagosan 30 OOO dolgozó 
körülmények minél szélesebb tekinti meg a .különböző szol,. 
körű biztosítását, a szabálya- gálah helyeken. A vándorki
zások megismertetésével pár- állításon ismertetik a bekö
huzaim061lil a munkavédelmi vetkezett baleseteket, eredeti 
szemi.élet formálását. (Ez dokumentumok bemutatásá-
utóbbi·va.l kapcsolatban a va,l, Igazgatósági és üzemi 
Magva-r Vasutasban és ,a szinten rendszeresen jelentet
Vasút című folyóiratban meg- neK meg balesetelháritási hir
jelent munkavédelmi tárgyú adókat. A MA V jövőre -
cikkekre is utalt a beszámoló.) március 26. és április 12. 

Szó esett a 47/1979. számú között - ismét megrendezi 
MT-rendelet és az azt ki- az európai vasutakkal együtt-

,,FELÜLNÉZETBEN" 

Ellenőrzés 

szondával 

A baleseti helyzet javulása 
ezenkívül összefügg azzal is, 
hogy a szakmai és munkavé
delmi szakemberek fokozták 
ellenőrző tevékenységüket. A 
középirányító, il'letve külszol
gálati szervekkel közösen évi 
átlagban 140-150 ezer alko
holszondázást tartanak, s az 
a1koholos befolyásoltság alatt 
dolgozókat (3416 személyt) és 
az Bket szolgálatba állító 
vezetőket (339 főt) fegyelmi 
úton .felelősségre vonták. 
Megfelelő büntetést kaptak 
azok Is, akiket egy-egy bal
eset bekövetkezése miatt ter
helt mul86Ztás, fegyelmezet
lenség. 

Az 0MB elismeréssel fogad
ta a MAV-nál elért eredmé
nyeket, és a tájékoztató jelen
tésben körvonalazott további 
feladatokka,l is egyetértett. A 
feladatok kö2'Jé tartozik töb
bek között annak elérése va
laanennyi gazdasági vezető
nél, hogy a termelési, gazda
sá,gi feladatokkal azonos szin
ten kezeljék a., munkavédel
mi követelményeket, tenniva
lókat. Nem hiányzik a felso
rolt Intézkedések közül az 
sem, hogy megfelelő ösztön
zési irends.7.er kidolgozására 
van szükség, azon túlmenően, 
hogy a balesetek megelözése 
mindannyiunk érdeke. 

A tájékoztató és a bizott
ság is egyetértett abban, hogy 
a vasutas dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sában, a munkáltatás bizton
ságosabbá tételében tapasz
tal.ható eredményeket a MÁV 
a Vasutasok Szakszervezetével 
lcözösen érte el. A kialakult 
egy(lttmíiködés és jó munka
.kapcsolat záloga lesz a to
vé.bbl közös munka sikerének. 

K. J. 

-

Mi történt egy év alatt 

Az ínyvérzésr6/ és a foglazulásról 

Fogas k,rdések 
A fog011vosl székben ülő •be

tegek gyak.ran f,a,ggatják az or
v�t: ,,Miért vérzik állandóan 
az invem? Miért mozogna.k a 
fogaim? HOQ11an keletkezhet 
ennvt fogk6 a s.zlimban? Kell-e 
pótolni a kihúzott foaa'lcat? Mi 
az a fog�betegség?" 

Kezdjük talán az utolsó kér
déssel! 

Lazul, vándorol, 

kihullik 

A fogágybetegség népbeteg
ség, amely a 30 éven felüli la
kosság csaknem 100 százalé
kát érinti. A kezdeti ínygyul
ladás, a,mely .kezelés nélkül 
fogágybeteoéggé fajulhat, a 
12-18 éves kosztály 80 száz.a
lékánál tapasztalható. 

A beteg .kezdetben ínyvér
zésröl, fokozott fogkóiképzó
désról, foglazulásról, esetleg 
bűzös leheletröl pan.asllkodik. 
Később a meglazult fogak (el
vándorlásuk, ikinyúlásuk ·kö
vetkeztében) .rágás,j nehéi.sé
get okozna.k, majd a fogágy
ban gyulladás keletkezik, ezért 
a fogat el kell tá'Volítani, vagy 
maguktól k.ihullana.k. 

Mi ennek az oka? Sokan 
tudják, hogy a fo,ga:kon lepe
dék képzőcli•k, •ha az ember 
hosszabb ideig nem m� azo
kat. Ez aUg látható, de jelen
tii6ége igen ,nagy. Ez a lepe
dék - a „dentális plakk" -
sok mikiroorganizmust tartal
maz, a.melyek anyagcsereter
mékei ,megbontjálk az ép 1hám
tapadást, beszivárognak az 
íny okötószövetébe, és ellen
anyagként sens.ibilizálják (ér
zékennyé tesz.ik) a szervezetet. 
Tehát a fogon ,tepa.dó lepedék 
egy allergiás folt,amatot indit 
el, amelyben a szövetoldó en
zymek feloldják a fog tartó
S7'ellvezetét; ,a s:zer-vezet pedig 
a sajást fogat, mint „idegen tes
tet" kiveti imagá,ból. 

Ez a felf ede2'és nem régi •ke

Szólni kell � a fogpótlás 
fontosságáról is. A szabályo
san álló, hiánytalan fogazat
ban a ráiáekor .keletkező erő 
az érintkező pontok közvetíté
sével eloszlik a 24 vagy a 32 
fogon. Hiányos · fogazatnál 
Úgyanez az erő egy-egy fogcso
port.ra vagy csak egyetlen fog
ra hat! A gyulladástól megter
helt, fellazult fogágy az abnor
málisan nagy ter.helé& miatt 
fokozottabban pusztul, bekö
vetkezik a fogak vándorlása. 

Mit lehet tenni, hogy elke
rüljük a fogágy,beteg,séget, fo
gaink idő előtti kihullását? 

Zománcvéd6 

Elmex-zselé 

A rendszere& fogmosásra. a 
g11erekeket kicsi kO'TUktól rá 
kell szolota.tni. A ,gyermek 

6-7 éves kora el6tt azonban 
nem tud rendesen foaat ma.
ni, hiszen nem könnyll a lfac
kefével a foea,k minden olda
lát a.laposan me&mosnl. Ezéd 
legalább este .két percig a SZiil
lönek kell segíten.1 ezt e mllve
letet. Hetente egyszer este 
Elmex-zselével kellene meg
m06ni minden 4 éven f�ll 
gyermek fogát. Ez el$Ó60roan 
a zománc ,védelmét szolgjló 
fluor készítmény. (Csak onvos 
írhatja fel.) A felnőtteknek • 
meg .kell .aikadályozni a lepe
dék megtapadását a fogon. 

Ajánlatos féléven.ként el
menni a fogorvoshoz ellenc5l'
zésre, és a fogkövek eUávoUtá
sa miaitt. A fóébkezések után la 
fogat .kell ,m06Jli. Az .Elmex 
zselé rendszeres ,haszná.Lata la 
eredményes lehet. 

Dr. Hordtb F.cli& 

·Nem lehet elég korán kezdeni 

letű. Az 1969-ben Dundeeben ,------------------------
tartott fo,gás:r.a.bi •konferencián 
dr. Löe professzor ismertette 
azt, hogy a baktériumolokal te
li lepedék az egJl(!ltlen valódi 
oka,. a loaáav'111Ulladásnak, s 
bakteriális lepedék nélkül 
nincs szuvasodós. 

Vannak olyan betegségek, 
amelyek „köztudottan" fogágy
betegségre hajlamosítanak. 
Ilyen például a cukorbetegség, 
a vérszegénység és a pajzsmi
riggyel ö.sszefüggő rendelle
nességek. Az ilyen betegek 
gyakran nem is törődnek a 
fogaikkal, mert úgy érzik, nem 
érdemes. Felmentést ad a be: 
teg lelkiismeretének általában 
a terhesaég Is. Pedig helyes 
szájhigiéne és az alapbetegség 
karbantartása mellett a fog
ágybetegség az esetek legna
gyobb részében elkerülhető 
lenne ilyenkor is! 

Nem támaszték 

A fogk6 nem egvéb, mint 

Nyo/cvannégyezer forint jutalom 

Meggyorsult a teherkocsikJnOZgása 
A MÁV Vezérigazgatóság a 

tehervagonok gyorsabb kira
kása, valamint az idegen ko
csik továbbításának a gyorsí
tása érdekében november J-től 
7-ig Mszágos versenvt hirde
tett az igazga.tósá,gok között. 

Ennek során Nyugat-Dunán
túlon november első retében a 
tervben meghatározott 5300 
kocsival szemben 6097-et rak
tak ki az üzemfónökségek. 

..... 

A terv 9030 idegen vagon to
vábbításá t határozta meg. Ez
zel szemben .a szombathelyi 
igazgatóság területéről ebben 
az idöszakban 11 596 szállító
járművet továbbítottak raltot
tan, vagy üre&en. 

Mindkét célfeladatot túltel
jesítették. Ezért a kifizethető 
jutalmat, 84 ezer forintot oszt
hattak szét a munkálatokban 
részt vállaló vas.utasak között. 

Sz. J. 1. 

· Mrmlmvédelml bóaa,, 
A � Qzemfónök

ség terület.én o.k.tóberiben mun
kavéddmi Jaónag:)ot renderztek. 
Az elóadáasorozatokon kívül 
több munkSIVédelml 

Nagykanizsán az utazók és 
kocsi.vJmgálák -vetélkedéséből 
az állomási vonadlkúéret bri
gádja került ki ov6ztesen. A 
múhelyi és vontatási utazók .. .. . 
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Megy a gőzös Kanizsára ... 
Helytörténeti kiállítás a vasutas müvelödési házban 

- Megy a gőzös, megy a gő
zös Kanizsára! - Már óvodás
korú gyermekeink is, amikor 
vonatosdit játszana•k, a játékot 
kísérő énekükben Kanizsára 
induló vonatról énekelnek. 
A vároo már az első magyar
országi vasútépítési tervekben 
is szerepelt. Erthető, hiszen 
Kanizsa a tengerpart és az or
szág belső területei 'közötti 
áiruforgalomban már a közép
korban szerepet kapott s áru
közvetítő szerepét az első vas
utak megépiiltekor is meg
őriz.te. 

A dummtúli vasúthá1ózat fő
vonalainak első terveit az 
1854-ben ailakult Ferenc-József
Keleti Vasút !készítette el. 
Ezeket azonban már az azt 
magába olvasztó Déli Vaspá
lyatársaság vtlósította meg. 
fgy a Déli Vaspályatársaság 
építette meg Nagykanizsa vas
útvonalait is. A Pragerhof
Nagykanizsa !közötti vaspálya 
1860-ban nyílt meg, majd 
1861-ben a Buda-Nagykanizsa 
vonal, 1865-ben pedig átadták 
a forgalomnak a Sopron
Nagykanizsa közötti sínpá
lyát is. Ezekkel a vasútvona
lakkal, valamint az 1868-ban 
megnyílt Murakeresztú.r
Barcs-Szenilőrinc vonallal 
Kanizsa jelentős vasúti csomó-

Tű•védel,ni 

vetéllaedéla 

A szegeicli .i,g,azga.tooág szol
gá1a ti helyei és szocialista brJ
gádjai rés2'Vételével !kétfor
dulós tűzvédelmi veté1kedőt 
rendezett. A murukahely.i elő
döntőkből - itt 145 csapat 
versen,gett - a legeredménye
sebb 25 csapat jutott 1be a sze
gedi döntőbe, amelyet novem
ber 9-én ,rendemek a vasutas 
művelődési lházban. A 3-3 ta
gú CS8tPéltok.nak általános tűz
védelmi ismeretekből kellett 
teszt-.Lapok !kitöltésével &Zárnot 
adniok. 

A veté1kedőt a szegem 
üzemfőnokség KISZ I. ala,p
szervezetének csapata - Sza
mosszegi Gábor, N�y Zoltán 
és Kanász Antnl nyerite 71 
ponttal, imásodiik helyen .a 
kea;keméti pályafeninta.rtá&i 
főnökség csapata végzett 66 
ponttal, ihairmaidilk Délegyháza 
állomás. 

A ,verseny első iháirom !helye
zettje pénzjutaJamban .része
sillt. 

-g-

Túzvéde1mi vetélkedőt tar
totltak november 16-án a 
ferencvárosi művelődési köz
pontban. A körzeti üzemfő-

• nökség, a KISZ�bizottság va
lamint a társszolgáJl.ati 'ágak 
á<ltal rendezett elméleti ver
senyen tizenhat, egyenként 
háirom f.c:ibOO álló csapat küz
dött meg egyim.ássa:l. 

A vensienyziők.nek - 5 fő
CISOpoiitra osztott - összesen 
38 kérdésre kellett vála
szolniuk; társadalmi és váll.
la1ati tűzoltók feladartai, mi
lyen oltóanyagoka,t használ
nak, tűz�delimi táblá.k is
merete és veszélyességi ooztá
lyok. 

A csa.paitok mindvégig szo
ros küzde�t vív•ta.k eigy

mássa:1. Végü.l a szertárfőnök
ség együtt.e.se bizonyult a leg
jobbnak, a második helyen 
Rákos áJ.lomás, a harmadikon 
pedig a pályafenntartás csa
pata :végzett. 

Az első csapa,t 1500, a má
sodik 1200, a haJrmadi•k pedig 
900 forint pénzjutalomban ré
szesült. A negyedik, az ötö
dik és a hatodik helyezettek 
könyvet, a többiek oklevelet
k.apta.k, 

-s-

Jól sikerült 

műsoros est 

Nosztalgia show címmel vi
dám, zenés, műsoros estet ren
deztek a nagykanizsai vasuta
sok Kodály Zoltán Művelődési 
Házában. 

A zsúfolásig megtelt szín
háZlteremben nagy siikert 
arattak a műsorban fellépő 
színésT.ek, köztük: Feleki Ka
mill, Korda György, Balázs 
Klári, Csonka Mihály, vala
mint a zenei kíséretet szolgál
tató trió, Auth Ede vezeté\sével. 

ponttá, vasutasvárossá fejlő
dött. 

Nagykanizsa mai vasutasai 
merész vállalkozásba fogtak. 
A vasutas művelődési házban 
vasúttörténeti szallukör alakult 
melynek tagjai vállaltá!k a he� 
lyi vasúttörténet még fellelhe
tő emlékeinek összegyűjtését. 
Vállalkozásukhoz megnyerték 
a szakvezetők támogatását a 
helyi múzeumot pedig a s�k
mai irányítás segítésére. 
A nyugdíjasokból álló szakkör 
eddigi munkája eredményei
nek bemutatására, a gyűjtött 
anyag megismertetésére a mű
velődési házban október 25. ·és 
november 13. között ki·állítást 
rendeztek. 

A kultúrház nagyterme nem 
volt elég a begyűjtött anyag 
bemutatására, még böröndnyi 
anyag maradt kiállítatlanul. 

Féltett kincs a ,kanizsai vas
utas temetkezési egyesület 
1898-as zászlója, rajt déli vac;;
úti mozdony nelhé'z, ezüst és 
aranyszálakkal hímzett képé
vel. 1900-ból való a Fűtőházi 
Kézművesek öns�élyző és 
Önlkélpző Egyesületének ne
héz selyemzász.l.ója, 1926-ban 
készült a Nagykanizsai Vas
utas Dallköré. 1948-ban a 
Nagy,kanizsai Ös.sz.va.s.uta.sság 
arvatott zászlót. A négy 
zászló szinte jelképe lehetne 
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az egész kanizsai vasúttörté
netnek. Alattuk , egyenruhák, 
lámpák, fénY'képek megsárgult 
iratok és rajzok. 

1985-ben a kanizsaiak első 
vasútjuk megnyitásának 125 
éves jubileumát ünneplik. Ar
ra tervezik a kiállítási anyag 
időrendbe rendezését és bemu
tatását. Máni.s jelentlkeztek a 
kiállítás eredményei: új anya
gokat hozta,k a látogatók, kik 
nem is tudtá•k, milyen értékes 
az addig ért�telennelk ta,r,tott 
fénykép, arcképes igazolvány, 
öre,g, rozsdamart 1-ámpa. 

Az ország számos vasúti cso
mópontján folyi.k ilyen gyűj
tés. Győr, Békéscsaba, Do:nbó
vár, Makó ihasonló ik.iállításait 
nézhették végig már a látoga
tók, s ismerté.!<: meg ezek segít
ségével a vasúttörténet egy
egy szakaszát. A szakszolgála
tok is több helyen megértéssel 
segítik a munkát. Szerencsére 
már elkerüli az enyészetet egy
egy selejtezésre íté1t óra, öreg 
telefon, özönvíz előtti írógép. 

A helytörténeti munka, s az 
anyaggyűjtés nem öncélú. He
lyes szülőföldszeretetre, de a 
munkahely szeretetére is ne
vel. Érdemes támogatni. A .ka
nizsaiak példáját is érdemes 
lenne követni más csomópon
tokon. 

Lovas Gyula 

Katika üzeaete Kitegyálril 
az islleret!ea édesapának 

Levelet kapott ��éfbk KltesYMril, A 
gyincfbétűs eorokat egy aout ---••6. ll'Mháfll '""' 
lú •J.&U álló. batévf!df Msl4v„ Gftk Katliu ítta. A 
szülei méc plot urábu clvilta. • elvet aátd. u .._.., 
a.ny.fa c1edti.t •evéll � .� v•e u éd.apJ'l is · 
mcJllilllemi. 

Az édesapa .... �.� ........ --
fónöuésha w'"6 lllllldMllel1m 4-lpao&i. 1 Jíl8llC 

- Gllk eann, tud• �dla - "-� W
jelft ....U nolplMcM.. Alte'Y�: Glua Kf - ...._ 
� lHl-l>ea, aw,ta: � � - ► 
meri, a4Ja ,, ••� « ... -.avetkea4 •••� _... 
c11 o,---. ua...- me1t . ...,._ "rilla. • 

A k111'8J' c.!fmet as éden■ta:,1'$61 tncl,JQi .....,... 
Rákóczi u. n. POIJtai káaJ'fiinám: '5'72$. 

Együtt 

a határőrökkel 
Németh István ezredes, a 

határől'Ség szombathelyi ke
rületi parancsnoka a közel
múltban Kiváló Társadalmi 
Munkáért kiitüntetésben ré
szesítette Bognár La;os 
vizsgáló főkalauzt. 

!Bognár Lajos 331 éves 
vasúti szolgá1ata után nyug
díjba ké!.zül. November 
eleje óta „sétál". Megszűn
tek a fővizsgáló szinte ki
számíthatatlan szolgálart1ai. 
A találikozás idejét így 
könnyű vo'lt egyeztetni 
Szombathelyen. 

- Hol és mikor kezdett a 
vasúton? - kérdezem. 

- Hol kezdődhetett a 
MAIV dolgozójának szolgá
lata három évtizede? Ter
mészetesen a pályafenntar
tásnál, pályamunkásként. 
Néhány évi kemény munka 
után próbálkoztam .a for
galomnál. Szerencsém és az 
addigi jó munkám alapján 
elmehettem fékezőnek ... 

1957-ig vonatokat rende
zett és továbbított esőben, 
hóban. Utazott fékbódék
ban farkasordító hidegben 
és forró nyárban. Azután 
jegyvizsgáló lett, majd 
1977-ltől vizsgáló főkaJ,auz. 

Bognár Lajos szakmai 
munkáját egykor sztahano
vista oklevé?lel, majd há
rom alkalommal Kiváló 
Dolgozó kitüntetéssel is
merték el. A mosta.ni ki
tüntetését megelőzően már 
megkapta a Közbiztonsági 
trdemérem ezüst fokozatát. 
iAzt a kitüntetést is a ha
tárőrség adományozta. 

Honnan ez a kapcso-
lat? 

- Mint jegyvdzsgáló és 
vizsgáló főkalauz a szolgá
Lat alkalmával kerültem 
kapcsolartlba kollégáimmal 
együtt a !határőrizeti szer
vekikel. Kölcsönösen segí
tettük egymás munkáját. 
,Mi felhívtuk a figyelmet a 
csavargókra, a gyanús ele
mekre, ők a jegy nélküli 
utasok és a garázda szemé
lyek elleni intézkedésünk
kor voltak a segítségünkre. 
-A Kilián György szocialis
ta brigád, amelynek 1965-
től tagja és 14 esztendeig a 
vezetője voltam, önkéntes 
határőr brigáddá szervező
dött át. Külön is és együt
tesen is így már szaksze
rűbben, hatékonyabban tud
tuk végezni ezit a fontos 
munkát. 

A szombathe�i kör-
zeti ilzemfőnökség Kilián 
György szocialista brigád;a 
megkapta a belügyminisz
ter Vörös Csillag trdem
rendjét és az idén a MAV 
Kiváló Brigádja dmet. 

- Nehéz a búcsúzás? -
kérdezem. 

- N,agyon nehéz - mond
ja elérzékenyülve a határo
zott egyéniségű Bognár La
jos. 

J. L 

Dunakeszi .művészeti napok 

Közel húsz rendezvény volt 
a József Attila Művelődési Központban 

A Dunakeszi JóZ1Sef Attila 
Művelődési Központ szervezé-. 
sében az idén - október 24-
november 7-ig - 14. alkalom
mal került sor a dunakeszi 
művészeti napok rendezvény
sorozatára. A program meghí
vója közel húsz kölönböző kul
túrális eseményre hívta fel a 
figyelmet. 

--41Í t .!--

Az eseménysorozat megnyi
tó ünnepségére o.któber 24-én 
került sor a művelődési köz
pontban rendezett Vasarely ki
állítás keretében. Megnyitó be
szédet mondott Metykó Gyu
láné, a Dunakeszi Városi Ta
nács elnöke. 

Az 56 V.asarely-allkotást be
mutató kiállítást - amely Cse
pei Tibor gitárművész, művé
szeti író magángyűjteményé
nyének e.gy �és2le - a gyűjtő 
személyesen nyitotta meg a 
termet zsúfolásig megtöltő ér
deklődők jelenlétében. Ezt kö
vetően négytagú Hawai együt
tesével, a kiállítás hangulatá
hoz illő, kis koncertet adott, 
amelyet a hallgatóság nagy 
tetszéssel fogadott. A Vasarely-kiállítás 

A .kiállításhoz kapcsolódóan 
!keril'lt sor a művelődési köz- ta a programot. A város 4. sz. 
pont könyvtárában Vasarely általános iskolájának - ilyen 
munkásságáról szóló színes jellegű rendezvények.re rend
diasorozat bemutatására, ame- kívül a1'kalmas - aulájában 
lyet a magángyűjtő kommen- került sor Szuppán Irén Mun
tált a hallgatóságnak kácsy-díjas, érdemes művész, 

A művelődési központ kul- textiltervező iparművész ki
túrális csemegének beillő ki- állításának megnyitására. Wé

állítását a munkahelyi műve- ninger Margit keramikusnak a 
lődés't se'gMtÖ jeLleggel, ezen ikí- Konzervgyárban - lakásbe
VÜl több lkiihelyezett és soro- rendezési dísztárgyakból be
zatban megnyitott képzőművé- rendezett és vásárlási lehető
szeti jellegű esemény is gazda- séggel egybekötött kiállítását 
gította. is nagy érdeklődés kísérte. 

Október 26-án a járműjaví- Sok látog.atónaik nyerte meg 
tó üzem étkezdéjének előteré- tetszését az irodalom és a fotó
ben megrendezett képzőművé- művészet párosításával a 
szeti ik.iáJJl.ítást Varga Lajos könyvtári -körülmények között 
üzemigazgató nyitotta meg. rendezett esemény. Az ennek 
A kiállított !kollekcióban az keretében tartott Juh•ász Gyu
üzam do1gozoo; Czinege István la emlékestet, - amelyen Sel
és Péter Nándor amatőr szob- lei Zoltán és Dévai Nagy Ka
rászok legújabb al.kotásai mel- milla előadóművészek működ
lett Dóka László modern vo- tek közre - jól gazdagította a 
nalú festményei és a közel-, j_ubi!á!� költő i;mnká�_gá_t, 
múltban elhúnyt Tóth János e!etutJat bemutato fot(Jk.!álil1-
fafaragó munkái .kerültek be- tás. 
mutatásra. A művelődési központban 

Október 26-án a Dunakeszi jelenlévő közönség lelkes taps
Hűtőházban a Természettudo- sal jutalmazta K.arinthy Fe
mányi Múzeum „Nyugtalan renc: Duna,kanyar című, egy
Föl,d" című ismeretterjesztő részes lírai játékának előadá
kiállítást; még azon a ,n,apon a sát, amelyet Csongrádi Kata és 
Mechanikai Laboratórium Koncz Gábor érdemes művész 
szé_pirodalmi könyvtárában adott elő na.gy sikerrel. 
megrendezett Juhász Gyula A városi tanács dísztermé
évf ordulóra készült fotókiání- ben tartott Babits Mihály em
,tás megnyitása követte. lékesten pedig a K.aposvári 

Október 28-án újabb képző- Csiky Gergely Színház művé
múvészieti e;eméey g,aZJdagíitnt- szeinek színvonalas produkció-

ját láthatta az irodalmat, köl
tészetet kedvelő közönség. 

A művelődési központ Pin
ceszínházának társulata új 
produkció bemutatásával csat
lakozott a programsorozathoz. 
Ingmar Bergman svéd film
rendező Tükör által homályo
san című filmjének forgató
könyvéből készült színpadi 
adaptációját adMk elő Uray 
György feldolgozásában és 
rendezésében. 

A rendezők az óvodásokra 
és a kisiskolásokra is gondol
tak. Részükre Kalap nem kell, 
illetve RongyoszsáJk címm�l 
két gyermekműsort rendeztek, 
amelyen 900 kisgyermek ita,p
solhatott a bemutatott bohó
zatoknak. A fiatalság könnyű
zenei igényét pedig a közel 500 
fő részvételével megrendezett 
P. Box !koncert szolgálta. 

A művészeti napok egyik 
legmagasabb számú tömeget 
vonzó eseményét a művelődési 
központ amatőr együtteseinek 
bemutató előadása jelentette. 
A színházteremben helyet fog
laló 500 főnyi közönség vas
tapsa kísérte a férfikar, a for
mációs és versenytánc csoport, 
a népitánc és a fúvószenekar 
két órát m�laldó színwnalas 
műsorát, bi:wnyítva, hogy a 
művelődési központ legfőbb 
erőssége az amatőr művészeti 
tevékenység. 

Szőnyi Lajos 

Gépkocsivezetők vetélkedője 
A vasútnál dolgozó gépko

csivezetők részére Ki minek 
mestere szalkm.ai-politi.kai ve
télkedőt rendeztek, amclyen 
háromszázan vettek részt. No
vember 17-én, a MA V IBJl':F 
központjában került sor a dön
tőre, amelyen a munkahelyi 
vetélkedők 49 legjobb gépko
csivezetője versengett az első
ségé'rt. 

A három .kategóriá:ban (te
her-, személygépkocsi és autó
busZJVezető) rendezett vetélke
dőn a részt vevők többek kö
zött számdt iadtak: vezetési és 
műszaki hibaelhárítási tudá
suklból, valamint áll.italános po
llirtJik.ad ismereteiil®lól. Az öissze
sÍlte!Jt pon1száunok al,apján a te_ 
her,gépk:ocsi,vezet&. !közül a 

gy'Őrl:lelmet Balajti László, a, j.ásrz
ikíséri építógépjaivító üzem do!,.. 
goroja szerezte meg. Második 
Takács I1n1re, (záhQil1yi GRF) 
harmadik pedlg Vámos Fe� 
renc, (oel1dömölki építési fő
nök.'lég) lett. 

A személygépkocsi-vezetők 
közüh it;. Tajti József (jászJkf
séri építőgépjavító üzem) volt 
a legeredményesebb. Második 
Jakus Ferenc (szegedi BFF), 
harmadik pedig Balázs La;os 
(sze:g,iek:lii 'BFF). 

Autóbuszvezető .kategóriá
ban Táilocs,ka Mihály, il'letve 
Gergely László ért el legjobb 
eredményt. Mindketten a deb
receni építési főnökség dolgo
zói. 

A legeredményesebb ver
senyzőknek összesen 33 400 fo
dntot osztottak ki. •A decem
ber 8-án és 9-én sorra kerülő 
tárcaszintű döntőn hat ver
senyző vehet részt. 

1'� 
f,;;Si 

Munkában az értékelők 

A szlalomozás ekkora Járművel bizony nem könnyű feladat 
(Laczkó Ildikó felvételei) 1 
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Lövés•verseny 
Misholcoa 

A miskolci igazgatóság 
nagyüzemi MHSZ-szervezete a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 66. évfordulója tisz
teletére november 3-án kis
puska-löV'észversenyt irende. 
zett a Csokonai úti lőtéren, a 
hozzátartozó lövészklubok szá
mára. A versenyen 72-en vet
tek részt, fele arányban nők. 
A versenyen a következő ered
mények születtek : 

Férfi egyéni :  1 .  Szabó Béla 
(BBFF) 92, 2. Fecskó László 
(Járműjavító) 88, 3. Ágos
ton Ferenc (vontatás) 87 kör. 

Női egyéni :  1 .  Jónyer Bélá
né (vontatás) 82, 2. Román 
Lászlóné (Járműjavító) 79, 3 .  
Varga Zoltánné (Tiszai kapu) 
78 kör. 

Csapatversenyben, férfiak: 
1 .  Vontatás 338, 2. BBFF 331 , 
3. Járműjavító 329 kör. 

Csapatversenyben nők : 1 .  
Vontatás 277, 2.  Járműjavító 
266, 3. BBFF 247 kör. 

KÉT S PORT.ÁGBAN 

Tömegsport 

Miskolcon 
A miskolci területi szakszer

vezeti bizottság a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
66. évfordulója tiszteletére tö
megsportversenyt rendezett 
asztalitenisz és sakk sportág-
ban. A tömegsportversenyen 
mintegy kétszázan vettek 
részt. 

Asztali tenisz női egyéni;ben 
első Pócsai Zsuzsa (Miskolc 
Utasellátó), második Nagy 
Beáta (Miskolc BFF), hairma
dik Borbély Istvánné (Mis
kolc ÉHF). A 1)érfi egyé
ni  versenyt Máté György 
(Mii:Skolc ÉHF) dobgozója nyer
te, második Libertényi Z. (Hat
van KÜF), harmadik Engedi I. 
(Miskolc KÜF). 

Sakk egyéniben első Kele
men György (Füzesabony 
KÜF), másodi•k Zádori János 
és Kavesányszki József (Mis
kok KÜF). 

Kiváló sportban 
és tariulásban 

Nádudvari Csaba, a Nagyka
nizsai MA V TE súlyemelője, 
aki a Winkler Lajos Vegyipa
ri Szakközépiskola harmadik 
osztályába jár, az ötéves sport
pályafutása során Balázs Fe
renc edző irányításával kiváló 
eredményeket ért el országos 
serdülő és ifjúsági versenye
ken, a Magyar Népköttá1"Sa
ság jó tanulója, jó sportolója 
címet érdemelte ki. 

Csaba a tanuláson és a spor
ton !kívül az is!koliai KISZ-bi
zottsá,g szervező tlitlkáraként is 
elismerésre méltóan veszi k i  
részét a közös feladatokból. 

Vf7.szlntes: 1. Hatékonyságot ja. 
vitó tényező (I,). 13. A!rlkai ál

lam. 14. A talklannánytároló. J.6. 
Szarnárbes:téd. 16. Mezőg"2dasági 
szerszám. 17. Azsiai folyó. 19. 
Hangt.alanUl gurul. 20. Japán tár
sasjáték. 21. Nem áll biztosan.. 22. 
Szlovákiai folyó. 24. Végt,elen cár. 
25. Nem ha57.nál. 26. Becézett női 
név. 28. Balrom!!betegség. 29. Or
szágOIS Tervhiivatal. 31. Az előző 
évi relt'tor. 24. sajt páratlan beltűi. 
35. Numero. 'rl. Vesd papírra ! 38. 
szaunában van. 39. A Tisza mel
lékfolyója. 40. Régi római viselet. 
t3. Vissza: IIJllgYbetű a nyomdá
szait.ban. 45. Európai haltárfolyó. 
46. Keorélk:abroncs. 48. Finn vá!I"os. 
49. A gallium kémiai jele. 50. Jár
tatja a száját. 52. Bácsi, röVi.doo. 
53. Kedvelt ital. 55. Hebegiés. 57. 
Század kezdete. 59. Kiló egynemű 
betűi. 60. Híres a kolostora BUl· 
gáriában. 61. Belső szerv, névelő
vel. 62. Az ozmium vegyjele. 63. 
Tömör a közepén. 65. Kézizálogra 
adott kölcsön. 6'1. lrásmű. 68. Szlo
vákiai váro6. 70. Lekaszált gabona
tábla. 71. Nem ül. 

MAGYAR VASU TAS 

A �íidénYre készülnt� 
• 

lltánpótlás-nevelés a Gyöngyösi VSC-ben 

A sárguló, hulló falevelek, a 
reggeli párában csúszóssá vált 
utak is jelzik, hogy beköszön
tött az ősz a Mátrába. A havas 
napok még odébb vannak, de 
már egyre gyakrabban látni 
melegítőbe öltözött fiatalokat 
és felnőtteltet a sípályákon. 
Jlyen kép tárult elénk a közel
múLtban is, amikor a Gyöngyö. 
si Vasutas se sportolói a szü
lők segítségével társadalmi 
munkában karbantartást vé
geztek a galyatetői sílövő
(biatlon-) pályán. Aga!któl és 

kövektől tisztítottá/k meg a küz
dőtér útvonalát . . . Itt talál
koztunk Madár Sándorral, a 
GyVSC sportköri elnökével és 
Barna Istvánnal, a síszakosz
tály vezetőjével is. ők tájékoz
tattak sportolóik felkészülésé
ről, terveikről és gondjaikról. 

A hagyományoknak meg!e
lelően játékos mozgás követte 
az 1982-83-as versenyidényt. 
A sportoló fiatalok i lyen for
mában igyekeztek erőnlétüket 
szinten tartani. Már április 25-
én megkezdődött az alapozás 
Vasziljevics András edző veze
tésével a soron következő baj
noki évre. A GyVSC síszakosz
tálya az északi szakágon belül 
a sílövészettel és a futással 
foglalkozik. A lövésedzések 
irányításában jelentős segítsé
get nyújt a gyáriak ismert 
sportlövője, Édes János. 

séges s1zo - az ismertebbek 
közül előbb Lehotai Róbert, 
majd Szentirmay Márta - kü
lönösebb indokolás nélkül ab
bahagyta a versenyzést. Vi
szont visszakerült a GyVSC
hez a Budapesti Vasastól Kom
játi Róbert, aki korábba•n a 
szakosztály legeredményesebb 
versenyzőjének bizonyult. 

A múlt esztendőhöz hason
lóan - anyagi nehézségek 
miatt - továbbra is csak után
pótláskorú sportolókkal foglal
koznak. A legmagasabb kor
csoportot az ifjúsági I. jelenti. 
A felnőtt versenyzőket - •köz
tük a válogatott kerettagot is 
- már korábban átadták a he
lyi Honvéd Zalka SE-nek. 
A legutóbbi bajnoki év ered
ményei alapján ifjúsági arany
jelvényes sportoló lett Lehotai 
Attila, Szentirmay Mária, 
Szentirmay Márta, Dudás Fe
renc, Tóth Tibor, Lassú Gábor, 
Halász Csaba, Csernyik Akos, 
Szabó András, Lehotai Róbert 
és Halász László. Ennek elle
nére a szakosztály továbbra is 
„C" kategóriás maradt, mivel 
nem rendellkezmeik felnőtt I .  
osztályú versenyzővel. A 
GyVSC ,kapCSOllata tovább ja
vult a gyöngyöshalászi általá
nos iskolával, ami az első szá
mú utánpótl:ásbázisnak számít. 

nagyobbak a Karácsond és a 

Mátrafüred felé vezető úton 
végzik „kerekes" edzéseiket. 
A sporttelep gumiborítású pá
lyáján csak a kezdő gyerekek 
gyakorolnak. 

A szakosztály továbbra is 
nehéz any,agi körülményak kö_ 
zött tevékenykedik. A mikro
buszcserére összegyűjtött ösz
szegből kellett az elmúlt baj
noki idényben is kiegészíteni a 
kiadásokat. A sportköri veze
tők ezért további takarékossá
gi intézkedéseket kénytelenek 
alkalmazni. Az előadódó gon
c1ok, problémák megoldásaoan 
Mgy segítséget nyújt a kitérő
gyártó üzem vezetése. 

- Ha a havas fe1készülé-
sünk jól sikerül, akkor ismét 
bízhatunk az előző évekhez 
hasonló eredményes bajnoki 
szereplésben. :_ Kezdte az 
esélylatoLgatást Barna István 
szakosztályvezető - Ifjúsági 
első korcsoportban bajnoki 
aranyat várunk sí1övőinktől és 
- futóinktól egyaránt. A töb
bi korosztályban ezüst- és 
bronzéremesélyeink vannak. 

Búcsúztató. Harminc
négy évú vasúti szoLgálat után 
nyugalomba vonult Kovács 
Mihályné, a haitvan-salgótar
jáni pft. főnökség belső ellen
őre. Ebből az alkalomból ün
nepséget rendeztek tiszteleté
re, amelyen Kerepesi Pál, a 
főnökség vezetője méltatta 
sza'kvonali és szakszervezeti 
tevékenységét, majd átadta a 
munkatársak ajándékát. 

Olvasóink 
figyeln1élH" 

A Magyar Vasutas követ

kező, 25. száma, tekintetltel 

a karácsonyi ünnepekre, 

december 12-e helyett -

összevontan a 26. számmal 

-, december 19-én 12 oldal 

terjedelemben jelenik meg. 

Nyugdíjasok találkozója. 

A szegedi nyugdíjascsoport 
420 tagja vett részt azon a ta
lálkozón, amelyet november 
4-én rendeztek a Bebrits La
jos szakiközépis'kola nagyter
mében. A találkozón Balogh 
József, az igazgatóság sze
mélyzeti és munkaügyi osztá
lyánJa,k vezető helyettese adott 
tájélkozta tást a vasút helyze
téről eredményeiiről, majd 
Kondász István elnök számolt 

1983. NOVEMBER 28. 

- Ki minek mestere? A 
hatvani körzeti üzemfőnökség 
KISZ-bizottsága november 9-

én Ki minek mestere vetélke
dőt rendezett a harminc éven 
aluli kocsivizsgálók, vasúti 
jár,mú, valamint villamos- és 
dízelszerelők részére. A verse
nyen részt vevő 41  fiatalnak 
szakmai, poli-tikai és munka
védelmi kérdésekre kellett vá
laszolniuk. A kocsi vizsgáló, a 
jármű-. valamint a villamos
és dízelszerelő kategóriák 
győztesei : Oravecz József, 
Varga János, Szabó József és 
Lőrincz István. 

- Előadás fiataloknak. A 
füzesabonyi körzeti üzemfó
nökségen november 10-én, If. 

j úságpolitLka címmel előadást 
tartott Antal Lajos, a járási 
pál'tbizottság első titikára. Ak
tuális bel- és külpolitikai kér
désekről is tájékoztatta az 
előadó a megjelent száz vas
utas fiatalt. 

- öregek napja. A kiskun
halasi körzeti üzemfönökség 
szalkszervezeti bizottsága és a 
nyugdíjascsoport a közelmúlt
ban a művelődési házban ren
dezte meg az öregek napját. 
V·idám, szórakoztató műsort 
szerveztek a nyugdíjasoknak, 
majd ebéden látták vendégül 
őket. A talá1kozón szocialista 
brigádvezetők és KISZ-fiata
lok is részt vetitek. 

A sportológárdában ,né.mi 
változás történt. Néhány tehet-

A létesítményhelyzet nem 
sokat változott az előző évek
hez képest. A kerekes sípálya 
a lőtér átépítése miatt csak 
részben használható. Ezért a 

A Magyar Sí Szövetség is
mét a Gyöngyösi Vasutas SC-t 
bízta meg az ifjúsági II. kor
csoport és a serdülő sílövó or
szá,gos bajnokság megrendezé
sével. Erre az eseményre 1984. 
febnuár 3. és 5. !között !kerül 
sor Galyatetőn. 

be az elmúlt félévi munkáról. ,-------------
Szlgetváry József 

Vasutas-sakkbajnokság Pécsett 

Dr. Lugosi József. a területi 
szaikszervezeti bizottság titká
ra hat 90 éven felüli nyugdí
j"asna.k pénzjutalmat adott át. 
Ezután a résmvevók megte
kintették a tiszteletükre ren
dezett nóta- és operettmúsort. 

Csapatban és egyéniben járműjavítós siker született 
Véradó-vérkapó talál-

A munkahelyi olimpia tö
megspoimmozgalom ad'ta lehe
tőségeken belül jól sikerült, 
na.gyvá:Hala ti salklk döntőre !ke
rül t sor az elmúlt hét végén 
Pécsett. A lkul,turális, aigdltáoiós, 
és sportosztály meghívására 1 1  
középirányító szervezet - a 
GySEV és az Építési Fómér
nökségek szb kimentette ma
gát - küldte el csapatait a 
szellemi sportot kedvelők or
szágos találkozójára. 

helyezéseknek megfelelően, 
négyes döntőkben a végső 
sorrendet. 

A csopor:tokon belül váraitlain 
győzelmek és még váratlanabb,, 
vereségek után· lassan alakult 
ki a tabeUa. Az „A" csoport
ban igen éles volt a küzdelem 
a járműjavító üzemek szb és 
a debreceni itszb csapatai kö
zött, amely végül is az egymás 
elleni eredmény alapján a jár
músök javára döntötte el a 

csoport győzelem sorsát. 

kozó. A MA V gyöngyösi Ki
döntőben folytattálk a véglkiüz- térőgyán-tó űzeménietk vör"'ós
del.meket. A döntőkben is kör- keresztes szervezete november mérkőzésekre kerüJ.t sor úgy, 18_án véradó-vérkapó talál
hogy az egymás elleni ered- kozót rendezett, amelyen 140 
mény;t magukkal hozták a véradó és 25 vérkapó vett 
csapatok. résZJt. Rózsahegyi Gézáné, az 

A lebonyolítás ilyen módja üzemi Vörookereszt-szerivezet 
igazolta helyességét, mert még csúcsUtkára ismertette a vér
soha nem tapasztalit, a játék- adómozgalomban elért ered
idő utolsó má5odpercéig foly- ményeket. Kiemelte többek 
tatott, kiélezett küzdel.mek ala- között, hogy az üzem minden 
kul,tak iki. Jellemző volt, hogy negyedi•k dolgozója önkéntes 
az utolisó forduló utolsó per- véradó. Az ünnepségen 1 8  
ceiben sem volt még biztos a többszörös véradót kitüntetés
bajnokcsapat neve, a helyezet- ben részesítettek. 
tek sonrendje. V-égül is a mu-
tatott játék alapján, teljeren 

HALÁLOZÁSOK 

Október 26-án, 85 éves korában 
elhunyt Szegedi Jórnlef MAV-nyug. 
díjas, a.ki 3S évig dol;,u:ott a b:'in
révei tatöháznál. Aktiv közéleti 
tevékenységet folyta.tott, J\lunka
belyén szakszervezeti főbizalmi és 
pártve2etőségi tag volt. Nyugdfja
zása után tanácstagként, klsőbb 
megbízott elnökként doti:-ezett és 
szerzett érdemeket Bánrévén. Mun
kásságát több kitüntetéssel, köz
tük a Munka &-demrend bronz· fo
kozatával is elismerték. 

November 8-án. 54 éves korában, 
türelemmel viselt súlyos betegség 
után elhunyt Cs. Tóth Jó!zsef, a 
Vasúti Tudományos Kutatóintézet 
munkatársa, a MA V Szabványügyi 
Központ osztályvezetö-helyettese, 
1949-ben lépett a MA V Sllolgálatá
ba. D!))gozott a győri és a teréz· 
váa-osf pft-fc:lnökllégen, a budapes
ti Igazgatóságon, 1967-től halálálg 
pedig a V ATUKI keretén belül mű
ködö szabványügyi központnál te
vékenykedett. Pályakezdése óta 
aktiv pártmunkás volt. Hamvasz
tás előtti búcsúztatása november 
17•én volt az újpesti, Megyeri úti 
temetőben. 

A rendezéssel megbízott pé
csi területi szakszervezeti bi

zottság a közelmúltban átadott 
vasutas művelődési házat je
löl-te ki a verseny színhelyéül. 
Az intézményben a hivatalos 
játéktermen kívül a verseny
zők rendelkezésére álltak a 
többi helyiségek is, ahol pi
henéssel, játékkal elemzéssel 
és különféle játékokkal rege
nerálódtak. 

A „B" csoportban kiegyenU
tettebb erOOc küzdelme folyt, 
amely a szegediiek javára dőlt 
el, ,aa: ugyancs,ak lkdtűnően fel
készült tkö21p,onti lhiv,atalldk és 
initézmények szb csapatával 
szemben. 

megérdemelten,, a járműjavító 
üzemek szb csapata nyerte a 
bajnokságot. 

LAKÁSC'SEBE 

A csapatok ,a csoportjukon 
belül körmérkőzéssel döntöt
ték el a helyezéseket, majd a 

A csopor.tménkőzések után 
kerülJt sor az ,új.rendszerű dön
tőkre. A csoportok első két 
helyezettje került a legjobbak 
négyes döntőjébe, a harmadik
negyedik helyezettek, a „B" 
döntőbe, míg a többiek a „C" 

A csapatversenyek során 
mutatott szereplés alapján a 
versenybírooág az egyéni erő
oo.rrendet ds !kial.afit.íitotlta, 
amelyben kiváló teljesítmény
nyel a 7 mérkőzésből 6 pontot 
gyújtó jármújavítós Tóth 
László végzett az első helyen. 

A �rseny után ünnepélyes 
eredményhirdetésre került 
sor, aihol az okleveleket és a 
tiszteletdíjakat a pécsi tszb és
a vasútigazgatooág képvisele
tében megjelent vezetők adták 
át a győzteseknek és �lyezet
teknek. 

Eredmények: Csapatver-
senyben: 1. Járműjavító üze
mek szb, 2. Debreceni tszb., 3. 
Szegedi tszb., 4. Központi Hi
vatalok és .Intézmények szb., 
5. Utasellátó szb., 6. Záhonyi 
tszb., 7. Miskolci tszb., 8. Bu
dapesti tszb., 9. Szombathelyi 
tszb., 10. Vasútegészségügyi 
Szolgálat szb., l'l. Pécsi tszb. 
csapata. 

Egyéniben: 1. Tóth László 
(Jámújavító Üzemek sz.b), 2. 
Rákosi Jenő, . (Debreceni tszb), 
3. dr. Kas József ,(Vasútegész
ségügyi Szolgálat szb). 

- Sz -

lllAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok S2lllilalzervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szer'kesztő bizotitság Felelős szerkeszt6 : Vlsi Fereno 
Szerkea2:ltőeég 

1088 Budapest VI., Benczúr u. tl. 

Elcserélném nagykanizsai, nagy
méretű, két szoba összkomfortos, 
gázfűtéses, első emeleti szolgálati 
lakásomat (10 percre az. 1llomás
tól) budapest.i lalK.!ísra. Bánnely 
megdldá& érdekel. Dr. '>zoboszJay, 
142-250/232, dél.előtt. 

Elcserélném Tapol�a, Dlmituv 
bér u. vm. emelet B. 30. sz4m 
alatti, 57 négyzetmétE!ree, nagy er
kélyes é6 tetőteraszos. ötéves, más
fél szobás, plusz hálófüUcés, össz� 
Jrom:tortos, telefonos, OTP-örök.la
kásomat hasonló adottságú buda
pest.i vagy győri OTP- vagy tla
nácsi, telefonos lakásra. �e!lclöd
ni üzemi telefonon napközben a 
07/42-17-es, vagy 18 óra után vá
rosi távlúvással a 87 /11-241-ei te
lefonszámon, Balogh Elek. 

Elcserélném Zuglóban, a Film
gyárnál komfortos, I. emeleti. ut
cai, telefonos, 27 négyzetméteres 
tan.ácsi garwn bérlakást (gázJmn
vekJtor fOtessel) . kérek :  a fentinél 
nagyobb, utcai, egy vagy másfél 
szObás, komfortos, lehetőleg tele
fonos MA V vállalati bérlakást (ha 
lift nincs, n. emeletig') ló közle
kedési lehetőséggel a M v-vezér
lgaz�tósághoz (VI., Népköztársa. 
ság útja 73-75.) . :e:niek.16dni : Nagy 
Géza, 630-194 telefonszámon, este 
L8 óra után. 

Elcserélném Cegléd állomástól 
k'ét percre levő két szoba, komfor
tos. gázfű&éses, téglaépületben, m. 
emeleti logglás tanácsi bélrlakA
sun'lcat családi házra, VVF-en dol
g'O(Zó, esetleg ez.után ott munkát 
vállaló cseretársat keresünk. Leg
köz.elebbi VVF Cegléd, Pestlőrlnc. 
Minden megoldás él"dekel. Legalább 
2 szoba szükséges. Fővonali, vala
mint komfortos, vagy össz!komfoc
tos előnyben. Helybeli is érdekel. 
11:rdeklődnl hétköznap és hét re
gén is egész nap. Cimünk : 2700 
Cegléd, rn., Rálkócz.! út 66. sz. m. 
t4. Duhaj István. 

F.IC!lel'élném B,p. Keleti pályaud
varnál levő, kétszobás, 96 négyzet
méteres. komfortos MA V-bérlaká
somat háromszooásra. Cim: Buda
pest, Kerepesi út 5. V. ép, II. 24. 
1087. Telefon : 137•725. Farkas la
kás. 

Elcserélném Bp. IX. kerület, 
Gyáli úti MAV-telepen levó két 
swba komfortos. kertes, i:iaráz.sos 
lakásomat nem MA V-rendelkezé
sú lakásra. Csa'k a Bp. Ferencvá
rosi pályaudvaron dolg02:ó vasuta
sok jöhetnek számitásba. Vidélki 
cserelakás is érdekel. :€rdeklödni 
lehet bármik.O'I" a 832-235 telefon
számon. 

Elcserélném BUdapest IX. kerü
let, Gyáli út· 15. sz.. alatti, 48 négy
zetméteres, másfél szobás MAV
bérlakásomat hasonló vagy kisebb 
méretű tanácsi bérlakásra tényle
ges MA V-dolgozóval, Budapest te
rületén. 11:n:ie!klödni lehet : 429-701, 
vagy 34-85 munkahelyi és a 451--019 
lakástelefonsz.ámon. 

Elcserélném szentes város kö2:
ponitjában levó sz.övetke-zeti össz. 
komfortos, lakótelepi, IV. emeleti, 
1,5 szobás, erkélyes lakásomat bu
dapesti hasociló lakásra. J;:i-deklőd
ni lehet : Abrahám Lászlónál a 01-
43-01 vagy a 325-046 telefonszámon, 
munkanapokon 7-16 óráig. 

Elcserélném a Budapest, X. ke
rület, Harmat úti lakótelepen levő 
kétszobás, megkímélt állapotban 
levő, v. emeleti, 54 négyzetméte
res., panelos lakásomat hasonló 
vagy kisebb alapterületű, kétszo
bás, tanácsi lail<ásra. Kisebb kom
fortfokozatú, régebbi építésű la· 
kások Is érdekelne!k. 11:rdeklődni : 
Krajcsovics Márton, 1141 Budapest, 
Egressy út 133., az esti órákban. 

Elcserélném Budapest vrn.. Ke
repesi út 5. sz. m. emeleti kom
fortos, 76 négyzetméteres MAV
bé!'lakásomat tanácsi egy-. egy és 
félszobás komfortosra. 11:rdeklődrú 
lehet 18 óra után a 338-605 telefon
számon. 

Elcserélném nagyméreta, egy 
sZOba, konyha, elószoba, fürdőszo
ba, W. e., kamra. kertes, első 
emeleti szolgálati lakásomat MAV
dolgozóval a IV., XIV., XV., XVI. 
kertlletbe.n levő tanácsi lakás:ra. 
11:rdeklődni személyesen : Szalontai 
Jánosné, Budapest, xv., C6anádi 
Gy. u. 15. sz. I. 6. (volt Wesselé
nyi U,) .  

Függőleges: 1.  Hatékonyságot ja
vltó tényező (ll,). 2, Fé'rfi ruha· 
darab. 3. Velem közepe. 4. Téli 

sport. 5. Vastag bot. 6. Nógrád1 
helység. 7. Fordl!tott folyadék. 8. 
Blecézett női név. 9. Sikondai pá
ros betűi. 10. Kiváló minőségú. 11. 
Hegy a Dunántúlon. 12. Község 
Veszprém megyében. 17. Armány, 
fondorlat. 18. Tekintélye van. 21. lb�:b=='=::::!:=::k=k:::::!==::::!:=±=:!::::=!::::::�=======� 

Telefon, vérosl: 221-8'12 
üzemi : 111-'1'1 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava La.p- és Könyvkiadó 

1553 Bp. Xlll., Váci út 73. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
var közelében levő, másfél sz.obás, 
I. emeleti, utcai, 58 négyz.etméte
res gázfűtéses MAV-bérlak'ásomat 
lehetőleg VI., vn., xm. k.eliileti, 
kb. 45-50 n�y:zetméteres, másfél 
szooáa. komfortos tanácsi lakásra. 
Szoboszlai László, Bu<Japest vnx., 
Festetics u. 4. I. 15. 1087. 

Elcserélném Debrecenhez közel, 
jó közlekedéssel, 70 négyzetméte
res, 2,5 swbás, komfoctos lakáso
mat Szolnokon vagy környékál levő ll,5 szobás lakásra. :e:nieldőd
nl : Román Emil, Hajdúhadház ws
útállomás. 

Kevert pír. 23. Dallam, ária Cfmn
cia) . 27. A gennánium vegyjele. 
30. Szovjet napilap. 32. Időmérő. 
33. Távolságot fejez ki. 34. Játsz
ma a teniszben. 36. Tó a Szovjet
unióban. 39. Arok Budán. 41. 1r 
terrorszervezet. 42. Kedvezmény
ben részesülő fogoly. 44. TakaT
mánygabona. 46. Szabolcs m�el 
község. 47 . .  . ' .  való, ízlik ne�. 50. 
Nagy épület. 51. . . .  lábra szall a 
labda. 54. Eszes, ügyes. 55. Ró':flai 
1049. 58. veszprémi patak. 58. Visz-

sz.a : felajánl, nem sajnál. 64. Tu
lajdona. 66. Bundesrepublik 
Deutschland. 6'1, Köt ellentéte. 69. 
Az ezüst vegyjele. 71. Alom pá
ratlan betűi. 

Beküldendő : vízszintes 1, és füg. 
gőleges 1. 

Beküldési határidő : 1983. decem
ber 10. A megfejtéseket kérjük 
szerkesztőségünk elmére killdeni: 

Az előző keresztrejtvény belyee 

megfejtése : A meddő készenléti 
Idők minimálisra csöklkentélle. 

Egy-egy k6nyvet ny�• lapunk 
22, számában megjelen.t kereszt
rejtvény helyea mecfejtés�rt : Hu
szárik Mihály, Acsa, MogyOl'ÓS u. 
10. ; Sárköz.! Marianna, Pápa, Ki• 
lián lakótelep ll/8, ; Dók.a Vidomé. 
Nyí.regyháza, Szántó Kovács Já
nos u. 16. II/9. ; Somlai RudoUné, 
Szombathely, Lenin út 85. ; Esze
nyi Tibor, Záhony, Baros G. u. 8. 

Telefon : 497-950 
Postafiók : 43 Budapest 

Felelős kiadó : 
- Kiss Jenő igazgató 

Előfizetési díj egy évre :  34 forint 
Egyszámlaszám : MNB 215 - 11 850 

83-5437. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető : 
c.öndea Zolt4n Vezérilazptó 

Elcserélném egy szoba é6 két fél
szobás, telefonos M.A V-bél"lakáso
mat kisebb lakáQ"a a Dé44 pálya. 
udvar környékén. �kl6dni le
het a 697-803 telefOOllzámm. 

Elcserélném BUdapest, XV., Rá
kos u. 106. sz. alatt levő másfél 
szobás, össz.komfortos, világos 
konYhás, 50 négyzetméteres MAV
bérla•kásomat nagyobb méretű la
kásra Budapest területén. li:nlek
lődni lehet: Kissné, 428-592-es tele
fonszámon, 





Egymaieeal le 

szembekerülnek 

A tőkés világban a nemzet
közi munkamegosztás válsága 
egyrészt a jelenlegi formák, a 
transznacionális vállalatok, az 
állammonopolista integráció, 
másrészt a termelőerők nem
zetközivé válásának objektív 
szükségszenlsége között fenn
álló, egy,re növekvő ellentétben 
nyilvánul meg. A t6kia t"end
azet' Zeg/ontoaabb kazpont;ai
naalc befol11áG c,ölckffl, annak 
elenére, hogy a gazdasági nyo
máshoz és más bevált eszkö
zökhöz folyamodnak, hogy biz
tosftsák maguknak az olcsó 
nyersanyagból és energiahor
dozókból az ellátást, miközben 
jelentős piacokat megszerezve, 
gondoskodnak termékeik e1he
lyezéséről. 

Szembet(in6 ezenkívül ko
runk három legjelentősebb im
perialista központja: az ,Egye
sült Allamok, Nyugat_-Európa 
és a Japán közötti ellentmon
dások kiéleződése. Ezek az  or
szágok a jövőben egy új pénz
ilgyi-ip$'1 hatalmi csoporttal 
szembekerülhetnek, amely a 
kőolaj- és nyersanyag-ldterme
lő fejlődő országok vezető kö
reinek, valamint az ezekben az 

országokban mdködő transz
nacionális vállalatoknak a szö
vetsége alapján jön létre. 

iA minél nagyobb profit el
nyerése és annak társadaJmi 
hatásai között egy.re növekszik 
a feszültaél, és ez a feszültség 
gazdasági téren azt eredmé
nyezi, hogy csökken a fizető
képes kereslet mind a bels6, 
mind pedig a kOlföldi piaco
kon, élesedik a nem7.etközi 
verseny, csökkennek az álta
lános fejl6dés arányai, felgyor
sul a cikltkus vá)sq ilteipe,_ 
tartóssá válik u ldácfó. 

A több él'tlzed alatt fel.hal-

Láncreakció 

Annak következtében, hogy 
a termelóalap újjászervezése a 
rendszer alapvető struktúráját 
érinti, valamenn11i azektMban 
zavat' keletkezik. Példa rá a 
fémipar válsága, amel:,- nap
jainkban rendkívül éles for
mában jelentkezik. Ez nem a 
termelés abszolút kapacitás
többletéból, sem pedig a ter
melési konjunktúra hanyatlá
sából ered, hanem közvetlenül 
a fémfelhasználás erős csök
kenéséből, amely a szintetikus 
anyagok tömeges alkalmazásá
nak és a gazdaságos anyagfel
használást előnyben részesítő 
technológiák egyre szélesebb 
könl alkaLmazásának az ered
ménye. Ez viszont a bánya
iparban okozott súlyos nehéz
ségeket, mert a bányászati ter
mékek iránti kereslet csök
kent, többek között éppen azon 
termékek iránt, amelyekből 
egy�ként is jelentős készle
tek voltak. 

A nyersanyagok feldolgozá
sának új formál, a sokoldalú
an felhasznáJ.ható t"Obotok és 
más hasonló, a mikroelektro
nikát felihasználó berendezések 
a hagyományos szakmákban 
ddlgoz6k feleslegessé válásá
hoz vagy legalábbis léts7.ámuk 
nagymérvll csökkentéséhez ve
zet. A termelés nem anyagi 
terület.én. a mikroelektronikán 

Az éves ,tevékenység vélemé
nyezésére a szo1gálati főnöksé
gi szinten mOködó blzailmi tes
tOlietek, 66szevon.t taggytllések 
hatáskörébe 47 első számú ve
zet6t, a f6biza:Lmiak .szlntjén 
mdköd6 bi.zalml tleStilletek ha
táskörébe 149 kö-vezetót. 
míg a bim.lmlak szintjén mtl
köd6 bl.mlm.i csoponlltaggyd1é
sek hatáskörébe 440 középve
zetőt vonitak be alapszerveze
teilDk. 

A véleményezési Joekör tel
jeskör(i kLterjesztiést a veze
flókre igen elth-6 módon fogad
ták a oazdascigi vezetők, de a 
smkazet'vezett btzottaágok , ia. 
Viannak, aklJk időszertlnek. 
varirmk akiik ikJOratnak 1&rtJálé 

Sablonmentesen 

A ml> uolilélaü fooöki ér
t.ekeilietien, ilddkári, főbizalmi 
értekezle:leken, bizia!ml okta
tásolr«I, íl'ésos anyagok. kiadá
sá'Wtl. is t6bb ra:llkawmma1 se
ptett.ek a lhlatározat egységes 
érték� a szemléletbe
• problémák és klételyek el
oszlatásátt. Bízunk abban, hogy 
1984 eLs6 negy� a kü
lönböző szi.n.1leken sorra kerü
lő, az 1983. év.i mu� vo
nat.'lrozó vezebói véleménye7.é
sek a mWlokahelyi derndcratiz
mus gyakor.laltának jelentős fó
rumai lesznElk. 

Olyan szemléletet kívánunk 
kiaJakitanJ a véleményezésbc 
bevont vezetők körébe, hogy 
ne csak a tkineivezésl j�köm 
gyakorló if:elsőbb gazdasági ve
zetötai érezzék függőségüket, 
hanem az Mtaluk vezetett dol-

Ősszevonf 
oktatás 













Jól be"6l1 ... 

- Csakdo, mint az la, hogy 
az el6adáaok vasárnap délel6t
tönként vannak - veszi át a 

Ez a változat 
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