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Ülést tartott az elnökség 
December 17-én ülést tartott szakszervezetünk elnöks�Ole. 

A testület a MA V 1982. évi tenvjaiv.aslata után megvitatta a 
vasút ez ,évi bérpolitikai intézkedéseit és az ezzel ;kapcsola
to.s szakszervezeti feladatokat. Az elmökség ,felkérte a MA V 
vezérigazgatóját, hQ.,,ay a vitában elhangzottak alapján egészítse 
ki az előterjesztést, és azt terjessz,e a kö_zponti vez.etőségJ, wés 
elé. (A ,bérpolitikai iinté.zkedésekn:ől a KV ülés 'Után részJetesen 
táj€ikoztatjuk olvasóinkat.) 

Az elnö1kség erután m�<>tát-gyalta é; elfogadta többek kö
zött a MA V idei lakásalapjának felosztását a gazdálkodó szer
vek között, a vasutas-szakszerve2:et költségvetését, a 1/2 szá
zalékos ÖTA 1982. évi költségvetését, valamint az ÖTA céltá
mogatási a�apjának felosztását a VI. ötéves tervidőszaokra. 

Gyékényesi változások 

A villamosítás előnyei 

a határállomás munkájában 
Mint ismeretes - államközi engedhetünk meg lazaságot, 

megállapodás a.lapján - Ju- felelőtleiwéget. Kezdetben-
göszláiv.ia vmaanosíitotta a voltak néha téves földe,Jések, 
Kopriivnica-álJamhiatár JZ ma már azonban az állomás 
vonalszakaszt, Magyarország dolgozói hilbátlan:w végzik 
pedig az állam:hatá!I' és a feladatukat. 
Gyékényes közötti vonailat, va
laminlt a közös hiatáráUomást. 
G.;·t!{ényes mint villamosíto�t 
állomás egyelőre elszigetelten 
üzemel a MÁV hálózat'á'ban. 
A villamos ener.giát ugyanis 
JugoszJávjától kapja, ikülön
böző rvédelmi és kaipcsoló
rendszeren keresztül. Az áJlo
mási 1beirendez,és ikeretáHásos 
(bőVJÍtlheitő) rendszer!I'el kés:Zült 
félkoanpenzál,t kiivitelben. A 
13 árramlk,örre hon:tott vaJa
mennyi vágány önálló áram
kfut képez, tárvműkootetéssel 
küJön--ikülön feszültségmente
sít1hető. Az egész be!I'endezés 
liát,ványos, szép k4ivitelű, de 
szokatlarusága bizonyos fokú 
ridegséget áraszt. 

- Nagy változást jelent a 
vm.amosítás - mondta Major 
István állomásfőnök. - A JZ 
villamos mozdonyok Rijeká
tól Gyékényesig közJ.ekedhet
nek, gyorsalbban Wrténilk a 
szeirelivények összeál1Hása, 
ami a jugoszláv vasutaknak 
rendk1ivül előnyös. Ak.adnak 
persze nehézségeink is. Pél"
dául a munkaengedély-kérés 
és -kiadás mintegy thúsz perc
cel növeli a technológiai Jidőt, 
mert az új forgalmi iroda és 
a viIJiamosüzemi megibízott 
között na,gy a távolság. A!I'ról 
nem is szólva, hogy a villa
mos á!I'am mennyi vesz,élyt 
hordoz, egy pülanatra sem 

- A dominó rendszerű be
rendezés elkészültével 14 vál
tókezelő mwnkája szabadult 
fel, őket különböző munka-
körben foglalkoztatju.k 
folytattta. - Szükségesne'k és 
jóruvk tart-Om a vfüamosítást 
és bízom bewne, hogy gazda
ságossága nálwnk is jelentke
zik. 

Ki,.ss József munlkavédelmi 
ijgy1il!l1'éz,ő mondta: 

- A szerel,ök. azzal mentek 
el innen, hogy a felsővezeték
keli nem lehet já,tszani. Az 
emberek hamar megszokják az 
új technológiát, kJalakuJhat 
bizonyos fokú rutin, de a la
zaságot nem szabad megen
gedni. Az elekitromos áiram
nak i,gen sok veszélye van, 
ezek nagy ir,észe műszakilag 
eLhárítha,tó, a másik r ,észének 
e1há!I'ítása azonban az emberi 
gondollkodásmód, szakismeret 
és az utasítások betartásá111ak 
a füg,givénye. 

Az állomás lelke, az irá
ny,ítótorony, ahonnan belatni 
az egész vágányhálózatot. Az 
irány,ítás innen történik. 
GOmJbnyomásra állnak be a 
jelzlŐk, a váltók. Ideálisalk a 
körülmények. Magnetofon 
hiányálban az,onban a közle
mények ma még nem rögzít
hetők. 

K.rajczár Ainta/1 

Gyermekgondozási segély méltányosságból 

A liérelnieli elbirálása 

a VSZTO hatáskörébe tarto§i/i 

A Munkaügyi Millliszté:rium 
megszűnése után a Miniszter
tanács ,a SZOT Társadalom
biztooítási Főigazgatóság ha
táskörébe utalta a ,gyerme,k
g::indozá,si segély méLtányos
s:í.g bél történő engedélyezését. 
A főipzgatóság ezt :a hatás
körét - a vasutas .biztosítot
tak esetéb:0:1 - a vasutas
sza,'.{Jszervezet társadalc,;nb:z
•to„ítási osztálya vezetőjére ru
házta á't. A jövéöen teh:í.t 3 
gyermekgondozási segély mél
tányossági ,:.Cérelmeine>'.< elbirá
lása ia VSZ'rO hatásktörébe 
tartozik. 

A kérelemben rög:mteni kell 

többek iközött a gyermek .ada
tait, a kérelem indoka.it. A ké
relemhez mellékelni kell a 
szakszervezeti bizottság kör
nyezetbanubmámyát és javas
latát is. E könnyezetta.nul
mányban rö�zíteni kell a csa
Jád szo-oiáLis körülményei,t, l<}
,káshelyze.tét, az eltartott kis
korú .gye,rme1k,e1k számát. 

Ez az intézkedés egyszerűsí
ti és meg,gyo,rsítja az ilyen 
ügye'.< elbírálását és e,g,y,':n 
növeli a szakszervezeti szer
vek, társadl3lombiztosítási ta
nácsok felelősségét, hiatásikörét 
a dolgozók érdekvédelméne:.C 
ellátásában. 

A MÁV 1982. évi szállítási terve 

270 millió utas és 131 millió tonna áru 
Szociális ellátásra és munkavédelemre több mini 

hárommilliárd lorintot lordítanalc 

Az 1981. évi tapasztalatokat, 
valiamiint a népgazdaság mér
sékelt ,növekedési ütemét fi
gyelembe véve a MAV 1982-
ben 270 millió ut1as és 131 mil
lió tonna áru elszállítását ter
vezi. A terv végrehajtására az 
eddigiekinél nehezebb körül
mények között kerül sor. A 
kedvezőtlen munkaerő-ellá
tottság me111ett az ötnapos 
munk'alhétre való áttérés is 
ilyen irányban hat. 

Fontos feladat a személy
szállítás minőségének javítá
sa, az i,gények'hez jobban iga
zodó menetrend mellett az 
utazási sebesség növelésével, a 
kulturálta:bb utazási körülmé
nyek biztosításával. A rövidí
tett munkahét bevezetéséhez 
igazodva új hét végi menet
rendet iai1akítottak ki. 

Az áruszállításnál a belföldi 
forgalom kismértékű, a nem
zetlközi forgalom mérsékelt 
szintű növekedésével számol
talk. A tavalyililál több áru el
szá,Jllitása aktívabb kereskedel
mi és fuvarszerző tevékenysé
get is követel. A kocsiforduló
idő C'Sőkkentése előrelátható
an azért nem csökkenthető. 
mert a külföldi vas,utak foga
dókészségének javulásával 
nem számoliha,tu,nk. 

Fokozott mértélkbe-n törek
szik a vasút az anyag- és ener
giatalka,rélkosságra. Végrehaj
tálsát hálózati intézkedési terv 
•tartalrrnazza. 

A m'lllnkaerő-ellátottság elő
reilá thatóan nem lesz k:edve-

zóbb, m.int 1981 ... ben volt. 
Ez.ért a vasút vezetői a frek
ventált munka.körök létszám
gondjainak enyhítésére törek
szenelk. 

A dolgozők élet- és munka
körülrrnéri.ye�nek javítása érde
kében a fejlesztésekre fordít
ható pénzeszközök 18 százalé
kos osökkenése ellenére a szo
ciálpolfükai beruházások ösz
szege a bázishoz viszonyítva 
csak 2 száza,lékkail lesz keve
sebb. 

Az igények rangsorolása 
mellett szociális eLlMásra több 
mint 1 milliárd forintot fordí
tanak. A szociális ráfordításo
kon 'bel'ill, ,i,fj<úságpolitikai cé
lokra és egészségügyi ellátás
ra a múl:t év�nél nagyobb ösz
szeget irányozta,k elő. Munka
védelemre az 1981. évinél 3 
százalékkal magaisabb ö.5szeg, 
több mint. 2 milliárd forint a 
tervezett felhasználás. A fo
lyamatban levő beruházások 
közütl 1982-ben átadásra kerül: 
- 3200 napi 1adag előállításá

ra "
1/rnlmas főzőkonyhai, 

950 napi adag kiszolgálásá
ra alkalmas tálalókonyhai 
kapacitás, és emellett 982 
s,zemély egyidejű étkezteté
sét biztosító étterem; 

- 147 munkásszálló-férőhely, 
130 laktanya-férőhelu és 
lakókocsikban 150 szállás
hely; 

- 5 üzemorvosi és 4 fogorvosi 
rendelő; 
150 dolgozó részére pihenő
melegedő. 

A BUDAPESTI VIGADÓBAN 

Hangverseny 

szocialista brigádoknak 

A MA V Vezéiriga.zgatósága és a VaSJUtasak Szalks.zerveze• 
te december 19-én a ,budapesti Viigiadó na:gyterméiben hangver
senyt rendezett a munikáibain élenjáró szocialista hrJgádok ré
szére A Hangversenyen amelyen 650 blrig.á,dtaig: vett részt, 
kfuJreműködött a Budapesu aYIA V SumiOl!likus Zenekar, a Ma
gyar ÁMami Operaház és a lfőválrosi Operett Smliház több 
művész.e. 

Tartalmazza a fejlesztési 
terv Budapesten egy új mun
kásszállás létesítésének előké
szá,téséhez szükséges összeget 
is. 

A MA V 1982. év� tervében 
lakásépítési, támogatási célok
ra 150 millió forintot fordít. 
Lakások korszerűsítésére és 
pótlására 30 millió forint az 
e•lőirányzat. A kamatmentes
kÖ'lcsön�kéreLmek elbírálásá
nál elsődlegességet biztosíta
oo,k a magánerős }a1kásépítési 
formáknak. Ezen belül is li 
szervezett, telepszerű, több
szintes lakásépítéseket, mun
kásl.aikás-építési akciókat ré
szesítik előnyben. A támogatá
sok odaítélésénél a'1apelvnek 
telkintik a munkaerő megtar
tását, új munlkaerő szerzését, 
tehát a munkaerő-gazdálkodás 
vá1'lal,a ti érdekeit. 

1982-ben a VI. ötéves terv
ben szereplő fejlesz.tési elő
kányzatihoz viszonyítva jelen
tős a csökkenés. Ennek oka 
egyrész,t a gazdasági szabályo
zók miatti forráscsökkenés, 
másrészt az állami beruházá
soknál történt szírwonalkorlá
tozás. A leglénye.ge.sebb natu
ráliát tekintve a lecsökkent 
összeg azt jelen.ti, hogy az 
1982-re tervezett 230 kilométer 
vonaUoorszerűsítés helyett csak 
191 kilométert lehet végrehaj
tani. 

Jármű- és konténerbeszer
z,és,re csaknem 1,7 milliárd fo-

rinit az előirányzat. Ebből 37 
mozdony, 45 személykocsi, 550 
teherkocsi, 400 konténer kerül 
be3zerzésre. 

1982-től fokozottan kell tö
rődni az áUóeszköz-fenntar
tással, mert a beruházási le
hetőség csokikenése ellenére az 
állóesz>köz színvonalát leg
alább szinten kell tartani. 

Január l-től a vasút egys�
gesen tért át az ötnapos mun
kahétre. Az áttéréssel kapcso
latban a dolgozók munkarend
jére és munkaidő-beosztására 
vonatkozó előírásokat a kol
lektív szerződés tartalmazza. 
A konkrét munkarendet a he
lyi függelékek rögzítik. 

A heti munkaidő hossza 42 
óra, kivéve azokat az egészség
re ártalmas, több műszakos 
munkaköröket, ahol eddig 42 
óra vol-t a heti munkaidő. 
Ezekben a munka!körö'kben ez
után heti 40 órát kell dolgoz
ni. A munkaközi szünet na
ponként, illetve szolgálaton
ként 20 perc. Egyes szolgálati 
hPJyeken ennPI hosszabb, de 
legfeljebb 30 perc munkaközi 
szünet állapítható meg. 

A folytonos munkarendben 
dolgozóknál mintegy 3 millió 
túlóra-növekedéssel kell szá
molni, melynek bérkihatása 90 
millió forint. A MA V 1982-ben 
a központi bértömeg-szabályo
zást a�kalmazza, s az átlagtbé
rek 4, az átlagkeresetek 4,7 
százalékos növelését irányozza 
elő a teljes munkaidőben fog
lalikozta>tott dolgozók,nál. 

A fővárosi személypályaudvarokon . 

zavartalan volt az ünnepi forgalom 
Az elmúlt hetek Ülrmepi fo:r

galma a főváros h.á-rom leg
nagyobb pályaudvarán (a Ke
letiben, a Nyu.ga,tiban, a Déli
be>n) az előzetes számítások
nak .megfelelően zajlott le. Az 
ünne,Pelklben csaknem e,gymil
Ji.ó induló, illetve érke�ő utas 
fordult meg a pályaudvaro
kon. Ez ailikalommal valami
vel kevesetfu jegy (75 ezer) 

kelt el elővételbem, mi:nt ko
rálbban. 

A forgalomban dolgozó 
vasutasok igyekeztek a gazda
ságosság előírásainak megfe
l�lően összeállítani a szerel
vényeket. 'I'őbb esetben me.g
történt, hogy 15-,16 kocsi1ból 
álló vo.natolkat kellett ooszeál
lítani. December 23. és 24-e 
között a ny,íiregyiházi, illetve a 

---------------------------------------� győri térrege!k:be; a Hajdú, a 
Tokaj és a CiJkláimen expresz

Az e�r�dik irányvonat 
szeket 27 kocsLval, megosztva 
kellett közlekedtetni. Az utol
só mentesító.ket j.ainuáir 3-án 
indították a diálkdk v.isszauta
zása miatt Nagykanizsára, 

Indítják a.z irányvonatot (Tudósítás az 5. oldalon.) 

Szombat.helyre, Szegedre és 
Bélkéscs<Vbára. 

Az ünnepi forgatlom kriti
kus idejében mintegy három
száz szabadnapos fővárosi 
vasutas vállalt szolgálatot. 
Közülük legtöbb időt töltöttek 
a pályaudvarokon a b'Udapes
ti vasútigazgabóság személy
szállítási csoportja Béke szo
cialista brigádjának tagjai: 
ők összesen 140 órát szolgál
ta,k mwrukaidón túl. 

Noha a rendkíivüli esemény 
nem gátolta az ünnepi focgal
mat, apirótfu .bosszúságok 
azért elő'fardiulbak. A Nyuga
tilban péLdául a gyalogos alul
jáirót elönrtötte a víz. A l)éli
ben pedig egy esetben elfagy
tak a vonatdk fűtésére szol
gáló gőmezetéke!k és január 
2-án délután meghibásodott a 
hangosbemondó. Emiatt az 
uitasdk egy ideig csak az in
formácioo szolgálat tagjaiitól, 
illetve a kifüggesztett menet
rendekről tájékozódhattak. 

(Fodor Zsolt felvétele) (s) 



MAGYAR VASUTAS 

TITKÁRSÁGI ÜLÉS BÉKÉSCSABÁN 

Napirenden a_ körzeti üzemlónökség 
szalcszerv�zeti bizottságának- munkája 
Szakszervezetünk titkársága 

a múlt év végén kihelyezett 
ülá9t tartott Békéscsabán a 
SZOT, a szakszervezetek Bé
kés megyei- Tanácsa, a szegedi 
területi szakszervezeti bizott
ság, valamint a békéscsabai 
körzeti üzemfőnökség szak
szervezeti bizottsága .képvise
lőinek részvételével. Az ülés 
napirencijén az üzemfőnökség 
szakszervezeti tevékenységé
nek értékelése, valamint a 
Szakszervezetek Békés megyei 
Tanácsa és a vasutas-szakszer
vezet kÖZponti vezetősége kö
zötti együttműködés tapaszta
latainak megvitatása szerepelt. 

gondot talán a munkaerőhiány 
és a sok túlóra okozza. 

Dr. Lugosi József, a terüle
ti sz111kszervezeti bizottság tit
kára hozzászólásában a bizal
miak és fóbizalmiak szerepé
ről, a munkamódszerekról és 
a termelést segítő tevékeny
ségről bes7.élt. Ez utóbbival 
ka,pcsolatban leszögezte, hogy 
nem elég hatékony ez a mun
ka, sok a formális elem. 

Az üzemfőnökség szakszer
vezeti tevékenységét végül vi
tazáró hozzászólásában Koszo-' 

rús Ferenc főtit!kár értékelte, 
majd a második napirendi 
pont megtárgyalására került 
sor. 

A Magyar Szakszervezetek 
XXIV. kongresszusa és a SZOT 
elnöikségének 1980. június 20-i 
határozata megál:lapitja, hogy 

a szakszervezeti mozgalom 
cselekvési egységének erősí
tése érdekében az iparági
ágazati szakszervezetek és az 
SZMT-ék •munkáját az eddi
ginél jobban össze kell han
golni, szükséges az együtt
működés további fejlesztése. 
Az ülés résztvevői ennek szel
lemében értékelték, elemezték 
a vasutasszakszervezet helyi_ 
kapcsolatait s arról pozitívan 
nyilatkoztak. 

Az együttműködésnek konk
rét eredményei is vannak. Pél
dául az őszi forgalom idején 
a komplex ,brigádok eredmé
nyesebb munkájához az SZMT 
is segítséget nyújtott. Az 
együttműködés sokrétűségére 
jellemző, hogy az a .kultúra, 
a sport, a közművelődés és a 
szociális ellátás terén is egyre 
hatékonyabb, eredményesebb. 

A.z első napirendi ponttal 
kapcsolatos téma előterjeszté
se után széles .körű vita bon
takozott ki. Az ülés résztve
vői töl:Ybek !között az iránt ér
dek:lődtek, hogy szakszervezeti 
szempontból milyen változáso
kat eredményezett az üzem- .-------------------·-------

főnökség létrehozása, hogyan 
érvényesül a fóbizalmia,k sze
repe, milyen a vasutasok :han
gulata, és az ötnapos munka
hét :bevezetése dkozott-e gon
dokat. 

A kérdésekre, a vitában fel
merült megállapításokra Vaj
da János, az üzem.főnökség 
S2lb-titkára válaszolt. A Szak
szervezetek Békés l™!gyei Ta
nácsa képviselőinek megálla
pítása szerint az üzemfőnök
ségeri eredményes szakszerve
zeti munka folyik. A megyé
ben a vasutasok szociális, 
egészségügyi helyzete, vala
mi111t közművelődési lehetősé
gei kiemelkedőek. A legtöbb 

Húszéves 

Harminchét éve szabad Miskolc 

Ünnepség a MÁV Szociális és Oktatási Központban 

Harmdndhét évvel ezelőtt - 1944. december 3-án - sza
badíitották fel Miskolcot a szovjet !katonák. Az évforduló al
kalmálból ünnepi nagygyűlést rendeztek a miskolci igazgatóság 
szociáUs és oktatási kö�ának nagytermében. Makkai 
László, a miskolci igazgatóság pártbizottságának titkára kö
szöntötte a résztvevőket, közöttük Kalócz.kai Istvánnét, a vá
rosi pártlbizottság titkárát, Rózsa Kálmánt, a vá.rosa tanács 
elnö�ét és valamennyi megjelentet. A megnyitó után dr. Tóth 
lstva11, a városi tanács Vlb-ti-tkára mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepi beszéd után Rózsa Kálmán átadta a Miskolc 
i,árosáért" kitün,tetéseket azoknak, akik több éven át"kdemel
kedó munkát végeztek, és dcülönösen sokat tettek Miskolc fej
lődéséért. fi. kitüntetettek között rvolt a mozdonyvezetők Béke 
szocialista brigádja i.5. 

a Törekvés tán-cegyüttes 
- Se nem kicsi, se nem nagy, 

éppen hozzám való vagy 
szól a nóta. A lányokon ciklá
men . mellény, piros szoknya, 
fehér kötény., A fiúk elől rop
ják a táncot, pörge kalappal 
fejükön, kék mente a vállukon, 
peng a sarkantyús csizma. 
Minden szám után dübörgő 
taps. Vasutasok büszkélked
nek, gyönyörködnek saját 
együttesükben, amely immár 
két évtizedes múltra tekint 
vissza. 

Tánc, vonószenekar, népi 
kisegyüttes, szólóénekesek. A 
dal szépen szárnyal, hangsze
rekkel mesteri kezek játsza
nak, ritimus n táncosok véré
ben, lábában. Összhang, össz
játék. A Törekvés táncegyüt
tes művészeti vezetője, Man
ninger Miklós beszél a 20 esz-

rokon. Nem mintha ez baj len
ne, de van időnk, energiánk s 
főleg kedvünk, hogy saját
jainklllak táncoljunk. 

Sajátjaink. Ennél a szónál 
egy kicsit megállunk. No, nem 
azért, mert a Törekvés tánc
együttes ezt nem így érezné. 
Inkább azért, hogy meditál
junk, milyen kevesen vannak 
a táncosok között vasutasok. 
Nem így volt ez korábban. tgv 
hát Manninger elismétli régi 
óhaját, kérését: ,,Minden olyan 
vasutas fiatalt szeretettel vá
runk, akinek kedve 1>an tán
colni." 

A toborzás a fiatalabb, az is
kakis csoportnál sikerrel járt, 
ott nincs hiány, az úttörők szí
vesen jöttek - és a szülők ja
varésze vasutas. 

Várják a nagy esemé�yt, re-
. 

, 

eddig még nem volt színen. 
Viszont az inaktelki legényest 
az „öregek" ropták. Most, az 
ünnepi estén is ez volt a sl1-
ger. Visszajö�tek a régiek, a 
jubileum tiszteletére eltáncol -
ják azt, amiért 1968-ban a Ki 
mit tud? vetélkedő győztesei 
lettek. 

Ez volt az est egyik fény
pontja. S az, hogy a kétszeres 
kiváló címmel kitüntetett 
táncegyüttes újabb elismerés
ben részesült. A Művelődés
ügyi Minisztérium a „Szocia
lista kultúráért" kitüntetéssel 
jutalmazta az együttes húsz
éves munkáját. Kitüntetést 
kapott Tar Judit, Szabó Mária, 
Bagos József táncos és Kovác:i 
Katalin tánckarvezető. 

Az együttes többször ven
dégszerepdt már külföldön. 

�GYÉBEN 
Beszélgetés N. 1. KomljOfJfKl.l, a �zovjet vasutas.szakszervezet elnökével 

A szovjet vendégek a vasutas-szakszervezetben (Skoda László felvétele) 
A karácsony előtti napok

ban, a Közlekedési Szakszer
vezetek Nemzetközi Szövetsé
gének vendégeként néhány 
napot Budapesten töltött N. 
I. Kovaljov, a szovjet vasutas
szakszervezet elnöke és A. 1. 

Bogusevszki;, a sza•kszervezet 
nemzetközi kapcsolatok osztá
lyának a vezetője. 

A szovjet vendégek Koszo
rús Ferenc főtitkár meghívá
sára a vasutas-�zakszervezet
be is ellátogattak, ahol meg
beszélést folytattak a kétolda
lú kapcsolatokról, majd köl
csönösen tájékoztatták egy
mást a két szakszervezet előtt 
álló időszerű feladatokról. A 
hivatalos program befejezése 
után interjút kértünk a szov
jet vasutas-szakszervezet el
nökétől. N. 1. Kovaljov kész
ségesen válaszolt a feltett kén.. 
désekre. 

- Mi ebben nagy szerepet 
szánunk a munkaversenynek. 
NemI1ég vizsgáltuk meg, hogy 
a verseny hogyan segítse ed
digi céljaink elérését, és mit 
lehetne tenni annak érdeké
ben, hogy még hatékonyab
ban dolgozzunk. A vizsgálat 
tapasztalatai is bizonyítják, 
hogy a munkaversenyben van
nak még tartalékaink. Csak 
egy példát hadd emiítsek. A 
Szovjetunió hatalma� kiterje
disű területén 32 vastítigazga
tóság működik. Kiderillt, hogy 
eddig a verseny nem ösztön
zött arra, hogy az áruval ra
kott szerelvények gyorsan el
ittssanak rendeltetési helyük
re. Ezért sokszor fölöslegesen 
feltartóztatták a tehervona to
kat az igazgatósági batárok 
előtt. Most ez is helyet kapott 
az igazgatóságok versenyében. 
Nagyobb szerepet szánunk a 
kocsiforduló idő javításának 
és a kulturált személyszáillítás
nak. 

Szakszervezetünk nagy fi-

gyelmet fordít a vasutasok 
munkaköl1ülményeire és pi
henésükre is. Tudjuk: akkor 
követelhetünk többet az em
berektől, ha a munkafeltéte
leket és a szociális ellátást is 
javítjuk. Ebben is szorosan 
együttműködünk a Közlekedé
si Minisztériummal. Annál is 
inkább, mivel a vezetőktől is 
többet várunk. Hiszen egyfor
mán felelősek vagyunk a vas
útért és a vasutasok élet- és 
munkakörülményeinek javí
tásáért. 

Befejezésül szeretném még 
elmondani, hogy szakszerve
zetünk 1982. január második 
felében tartja soron következő 
kongresszusát, melyen több 
mint 800 küldött vesz részt. A 
feladatok mellett ezen a fóru
mon is beszélünk majd orszá
gaink vasutasai és a két szak
szervezet között kialakult gyü
mölcsöző együt-tmúködésről. 

- Köszönjük a beszélgetést. 
Vlsi Ferenc 

- Hogyan Játja szakszer
veutelnk kétoldalú kapcsola
tát és együttműködését, egy
részt a két vasutat érintó kér
désekben, másrészt a nemzet- t-------------------------

közti szövetségben? 
- Szakszervezeteink között 

évtizedek óta jó a kapcsolat. 
Én ezt már akkor tapasztal
tam, amikor 1968-ban - ak
kor még területi titkár voltam 
- egy vezető.szintű delegáció 
tagjaként Magyarországon jár
tam. S amikor megválasztottak 
szakszervezetünk Központi Bi
zottsága elné:,kének, könnyű 
helyzetben voltam. Ismertem 
mindenkit, így magyar ,bará
tainkhoz gyorsan megtaláltam 
a személyes kapcsolatot. Az
óta gyakran találkozunk. 
Többször cseréltünk delegá
ciót, s a nemzetközi szövet
ségiben jól együttműködünk. 
A különböző szintű taná -

SZELLEMI VETÉLKEDŐ 
Székiesfehél'Váron, a ivasutasok Vörösmarty Műv€ilópésii 

Házálban az év végén a s7.0cialista brigádok részére szellemi 
vetélkedőt rendelltek, amelyen 15, mozdonyvezetőkböl álló 
brigád rvett részt. A komáromi, a nagykaillizsai, és a székes
feh�rvá,ri körzeti üzemfőnöksége!k kollektívái már hónapokkal 
ezelőtt készültek a ,polditikai, szakmad és ikulturálds témádú ve
télkedőre. A ,győztes a s7.ékeefehérvári Benke Ferenc szociailds
ta brigád lett. Második helyen a nagykanizsai, harmadik he
lyen pedig a komáromi mozdonyvezetők: bmgádja végzett. 

A dídakat és az emléklapokat Pajor István múSUl�i üzem• 
főnök-helyettes, a zsüri elnöke adta áit. 
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Kell-e pénz 

a művelődési bizottságok munkájához? 
A javaslattevőnek egy pil

lanatra a hangja is elakadt, 
ahogy rácsodálkozott beszélge
tópartnerére: hogyan valósít
sa meg elképzeléseit a műve
lődési bizottság, ha nincs pén
ze? - kérdezte s már folytat
ta is; ha író-olvasó találkozót 
akar a munkahelyen szervezni, 
ahhoz pénz is kell. 

Igen, ahhoz pénz kell. Mint 
ahogy a közművelődési célok 
megvalósításához, általában 
mindig szükség van anyagiak
ra is. A kiadásokat azonban 
- hatás- és feladatköréből 
adódóan - nem a művelődési 
bizottságnak kell fedeznie. 

Reális javaslatokat 

A művelődési bizottság 
üzemi, területi, központi szin
ten is - véleményező,' javas
lattevő, koordináló feladatokat 
ellátó társadalmi szerv. Meg
figyel, vizsgál, észrevételez, 
beszámoltat - de nem intéz
kedik. Összefogja a közműve
lődés területeit, és konkrét ja
vaslatokkal irányt · mutat a 
problémák megoldásához, a 
művelődési igények 1és lehető
ségek tovább fejlesztéséhez. A 

javaslatok természetesen csak 
akkor érnek valamit, ha r( á
lisak, s ha megvalósulnak. A 
realitást a .bizottságoknak, a 

- megvalósulást pedig az opera
tív szerveknek (gazdasági, 
szakszervezeti, intézményi vo
nalon) kell biztosítani. Azért 
döntésre jogosult vezetők a 
társelnökök, hogy munkaterü
letükön hajtassák végre a rá
juk eső feladatokat. 

A baj persze nem ott kez
dődik, ha a társelnököknek 
nincs döntési jogkörük, és ne
tán hadakozniok kell a vezető 
szemléletével is. Ilyen helyzet
ben nehezebb az illetékesek
kel végrehajtani a művelődési 
bizottság - mint testület -
javaslatát. Mondjuk meg 

őszintén: sok helyen még az 
illetékesség sem tisztázott. Pe
dig az ma már alapvető köve
telmény, hogy pontosan ismer
je mindenki a feladatát. A mű
velődési bizottság azt példá
ul, hogy az író-olvasó találko
zót, a kiállítást, a vetélkedő
ket, tanuláshoz a hallgatókat, 
különböző összejövetelekhez a 
résztvevőket - nem neki kell 
szervezni. Az ilyen irányú kez
deményezésük, javaslatuk sor
sát viszont figyelemmel kell 
kísérniök. Ha operatív mun
kát végeznek, ez idejük és 
energiájuk nagy részét leköti 
és elvonja a figyelmet a koor
dinálástól. 

A közművelődés javítására 
tett intézkedésekért - a tár
sadalmi szervekkel együttmű
ködve - elsősorban a gazda
sági vezetők a felelősek. Kö
vetkezésképpen nekik kell na
gyobb mértékben tervezniök 
az oktatásra, a szakoktatásra, 
s a közművelődésre fordítható 
összegeket. A VI. ötéves terv
időszakban - a Munkaügyi 
Minisztérium és a SZOT el
nöksége, illetve a Művelődési 
Minisztérium, a SZOT és az 
Országos Közművelődési Ta
nács együttes irányelve alap
ján - a vállalatok, intézmé
nyek művelődési tevékenysé
gét, a szociális terv k,eretében, 
annak önálló fejezeteként kel
lett tervezni. A közös megál
lapodás kimondja: ,,A tervfe
jezetet a munkahelyi gazdasá
gi és szakszervezeti vezetők 
irányításával, az érintett egy
ségek közreműködésével, a 
művelődési bizottság dolgozza 
k." !. 

Mód van tehát arra, hogy a 
bizottság jó ötletei, elképzelé
sei megvalósításához az anya
gi feltételeket is megtervezze, 
Csak élni 1kell a lehető
séggel. A közös megál
lapodás értelmében: a szociá-

Mesterek és tanítványok 
• 

A vasutaa-szakszervezet központi képzőművészeti kö
rében a téli hónaPokba.n m.l.nditr népesek az esti foglal
kozások. Kirchmayer Károly szobrász és Benedek 
György Munkácsy-díjas festótanár irányításával ktemel
ked6 alkotó munka mű.helyévé Vli.U a kör Népszínház 
utcai helyisége. A képzőművészeti kör tac"Jal legutóbb 
Budapesten, a Szakszerver.etek Fehérvári úti Művelődé
si Házában rendezett kiállításon értek el szép sikereket. 
Képriportunk az a.t.kotómúhelyben készült. 

!is terv önálló fejezetében, ki� 
emelten kell meghatározni az 
általános iskolai képzéssel, a 
szocialista brigádok, munkás
szálláson lakók, bejárók mű
velődési helyzetének javításá
val összefüggő feladatokat. 

FelmerüI a kérdés: vajon 
hány művelődési bizottság 
vett, illetve vesz részt a szo
ciális tervfejezet készítésében? 

Az anyagi alap 

rendelkezésre áll 

nyeznek egy-egy intézkedést, 
annak megvalósítása a gazda
sági, mozgalmi, intézményi 
költségvetés terhére történik. 
így érthető az is, hogy a reá
lis javaslatok végrehajtásáért 
már nem a művelődési bizott
ság, hanem az illetékes szerv, 
vagy szervek a felelősek. Két 
dolgot érdemes megjegyezni: 
ha a művelődési bizottságok 
részt vesznek a közművelődési 
célokat swlgáló költségveté
sek tervezésében, és folyama
tos figyelemmel kísérik an
nak felhasználását, azt is meg 

A vasutas központi művelő- tudják ítélni, hogy kezdemé
dési bizottság legutóbbi ülé- nyezéseik végrehajtásához hol, 
sén dr. Keresztessy László, a milyen anyagi lehetőségek 
MAV Vezérigazgatóság pénz- vannak? S ha az illetékes szer
ügyi szakosztályának képvise- vek a javaslatokat, intézkedé
lője adott tájékoztatást, a VI. seiknél nem tudják, vagy nem 
ötéves terv közművelődési akarják figyelembe venni, 
feladatainak pénzügyi forrá- döntésüket minden esetben, el
sairól. Hangsúlyozta: annak fogadhatóan meg kell indokol
ellenére, hogy az elkövetke- ni. 
zendő időszakban, a források 
nem növekednek, a jóléti, kul
turális, részesedési és ifjúsági 
alap terhére - a művelődési 
igények fejlesztésével egyidő
ben, biztosítani kell azok reá
lis kielégítését is. Az általá
nos és szakmai oktatás, to
vábbképzés, közművelődés cél
jaira, a MAV VI. ötéves költ
ségvetésében egyébként közel 
egy milliárd forint szerepel. 
Ennek igazgatósági, munkahe
lyi lebontásában, ésszerű fel
használásában, a művelődési 
bizottságok észrevételeinek, ja
vaslatainak jelentős szerepe 
van. 

A közművelődés anyagi fel
tételeinek biztosításában - a 
vállalati, gazdasági tervezés 
mellett -, saját költségvetés
ben a szakszervezeti szervek, 
művelődési intézmények is 
meghatározzák a kulturális 
kiadásokat. Amikor tehát a 
munk,ahelyi közművelődés cél
jaira, a bizottságok kezdemé-

Mire van szükség? 

A véleményező, javaslatte
vő, koordináló munkához te
hát, a bizottságoknak nincs 
önálló pénzkeretre szükségük. 
Rendelkezniök kell viszont 
széles látókörű, egészséges 
szemlélettel, és a feladatmeg
határozáshoz szükséges hely
zetismerettel, tájékozottsággal. 

Még néhány hét és elkészül
nek az 1981. évi terv végrehaj
tásának értékelő jelentései. A 
számok tükrében hamarosan 
meg lehet győződni arról: hol 
voltak megalapozottak, vagy 
irreálisak az elmúlt év közmű
velődési tervei? S a gazdasá
gi, szakszervezeti és intézmé
nyi szervek, hol, milyen mér
tékben biztosították, illetve 
használták fel a pénzeszközö
ket, a munkahelyi művelődés 
javítására, a művelődési bi
zottságok jó kezdeményezései
nek megvalósítására. 

Pálinkás Katalin 

I 
/ 

TOVÁBBJUTNI 
Reményektől és kételyektől kuszált érzelmekkel bú

csúztattuk az ó-esztendőt és léptük át az új év kü
szöbét. A környező világ- a politika és a gazda-

Gág, e két, egymástól elválaszthatatlan, cselekvést és han
gulatot meghatározó tényező - nemigen igazodik a mi tö-
rekvéseinkhez. S miközben tudjuk, hogy sokan - �s 
okka,l - már-már irigyeLnek bennünket (irigylik, hogy 
Magyarország megannyi bu,ktaitó eUenére is, a lehetősé
gekhez képest következetesen halad a csaknem másfel 
évtizede kijelölt, ám annál is korábbim, éppen negye,i 
százada körvonalazott úton), mi azért - ugyancsak ok
kal - nem irigyelhetjük kényszerpályáktól behatárolt 
helyzetünket. A „világ kihívása" a „recesszió az ilyen 
meg a'ffiolyan begyűrúzések" immár túlléptek a 
zsurna-Jisztika hasábjain - ha nem olvassuk és halljuk 
is, ha ,nem magyarázzák is mindezek értelmét-lényegét, 
a tények érzékeltetik, hogy ma már nem gondolkodha
tunk és nem élhetünk úgy, mint tegnapelőtt. 

Mit mond Magyarország mindennapjaiba betekintve 
a külső szemlélő? Az,t, hogv ebben a piciny, közép-kelet
európai országban 1981-ben sem romlott az emberek 
életszínvonala (nem az egyes embereké, hisz sokak szá
mára nehezedtek a körülmények, de legalább annyian 
képesek voHak valamelyest gyarapítani is a meglévőt), 
a fejlődés mérséklődött csupán, de nem állt meg, s a 
boltok kínálata, úgy tűnik, bőségesebb, mint néhány év
vel ezelőtt. De mi, e hon polgárai, érezzük: a szintentar
tás bármennyire tisztes cél is, mégsem ad okot a meg
nyugvásra. Részint mert hosszú ideig megszoktuk, hogy 
az életszínvonal emelkedik, s holnap jobban élünk, mint 
tegnap, részint pedig, mert még nem értük el azt a szin
tet, amikor mindenki igényeinek megfelelő körülmé
nyek közepet.te élhet. S végül is •balga ember az, aki ne 
szeretne jobban, kevesebb gondtól ,terhel,ten élni. 

Ha<ld mellőzze eme ,év eleji eszmefuttatás a háttér 
k,öz.gazdasági rajzolatát. A népgazdaság idei tervé
nek legfontosabb előirányzatai is a már említett 

�zinttartást példázzák, hiszen - s a számokból ennyi, 
ugy vélem, elég is lesz - az egy lakosra jutó reáljöve
delem 0-0,5 százalékkal, a lakosság fogyasztása pedig 
0,5-1 százaLé'kkal (vagyis alig érzékelhető mértékben) 
növekszik. Az országgyűlés december végi ülésszakán, 
amikor az idei költségvetést elfogadták, a szokottnál is· 
több képviselő tartotta fontosnak, hogy megerősítse: 
igenis javunkra szól, hogy képesek vagyunk megvédeni 
nehezen elért vívmányainkat, s mind kevésbé ,tűnik cél
talan panasznak, ha a haladást gáltló buktatókat feltár
juk. Elhangzott: ,,Az írásos dokumentumokból az is ki
tűnik, hogy államunk az elkövetkező f

1vben is gondos
kodik polgárairól. Nagy és növekvő összegeket fordíi 
egészségügyi, szociális és kulturáLis ellátásra, a fogyasz
tói árak védelmére. Fenntartja a jog- és rendbiztonságot, 
az ország védelmi erejét, emellett részt vállal a gazda-
6ágfejlesztő munkából a beruházások egy részének finan
Gzírozásával. Az állam e feladatokat akkor ds vállalja 
amikor a fejlődés külgazdasági feltételei romlanak � 
számos belső ok miatt nem bővül megfelelően nép�az
daságunk jövedelme." 

De ha az  állam „gondoskodik", ,,vállalja" - vagy. 
is tisztességgel ,teljesíti a néptől kapott feladatát, mit te
gyen a tilép, mi várható el az állam polgárától. Dolgoz
zon többet? Tévhit, hogy keveset dolgozunk. Ha vannaik 
is, akik hellyel-közzel lazsálnak - mert Jazsálhaitnak ! 
-, a többség keményen és sokat dolgozik. Dolgozzunk 
jobban? Feltétlenül! De sokan a �egjobb tudásuk szerint 
dolgoznak már ma is, nem volna méltányos rajtuk szá. 
monkérni a világszínvonalat. Tegyük hát a dolgunkat 
úgy, mint eddig, s az állam továbbra i1S „gondoskodik ", 
meg „vállalja"? Leegyszerűsítés, hiba volna ilyen vég
köv�tkeztetésre jutni. Másként kell dolgoznunk, mint 
eddig - de a hogyanra a választ együttesen kell meg
találnunk. 

A 
gazdaságirányí.tás reformja 1968-ban kezdődött 
el. Mindaz, ami ma történiik, az akkor meghatá
rozott célok egyenes folytatása, de a tapasztalatok 

ráébresztettak arra is, hogy a szabályozórendszer ilyen
olyan módosítása, a szervezeti váLtozások végrehaj,tása 
önmagában kevés. A reform a korábbinál ilS ,több társa
dalmi töltetet tkíván, hogy vrulóban ér.tő-cselekvő részesei 
lehessünk minda.nnak, amelynek megva'1ósí,tásán mun
kálkodunk. Ezért olyan fontos, hogy mindenütt jelen le
(}yen a .szocialista demokrácia, s egyetlen alkotó kezde
ményezés se sikkadjon el egyesek nemtörődömsége 
miatt, vagy a bürokrácia még ma is meglévő útvesztői
ben. Ez múlik azon is, mennyi,re következetesek és tevé
kenyek a társadalmi szervezetek választott képviselői � 
ám az sem hagyható figyelmen kívül: mennvire alkal
masak és a társadalompolitika iszempontjábói is napra
készek a munkahely,i vezetők. 

A már idézebt parlamenti tanácskozáson Marjai Jó. 
eset, a ,kormány elnökhelyettese vélekedett ekként: ,,A 
vizsgálatok azt muta!tják, hogy a minőségi hibák mint
egy háromnegyed részben vezetési és irányítási gyen
geségek következményei, és a vállalatoknál nem általá
ban a munkamorál az. ami a mi,nőségi követelmények 
érv·enyesítését akadályozza, hanem a vezetési 'kultúra 
l1iánya. Vétek az országgal és a néppel szemben ha nem 
élünk ennek a tartaléknak a gyors mozgósításával . . 
Minden ágazatban ... különleges jelentősége van anna,k, 
hogy a mai követelményeknek megfelelő emberek kerül
jenek a termelőegységeket vezető pozíciókba. Példaké
pért nem kell a szomszédba menni. Számos vállalatunk
nak minden követelml'nynek megfelelő, kiváló, tiszte
letet és megbecsüLést érdemlő vezetője van. Csak solokal
sokkal több kellene belőlük." 

J
ó ideje hangoztatjuk - merit így igaz!-, hogy a mi 

társadalmunkban ,nincs „lent" és „fent". iEz persze 
nem mond ellent annak, \hogy aki az 1rányitási 

ranglétra magasabb fokán áB, az fentebbről •láitja.a ten
nivalókat és lehetőségeket, következésképp meghatá
rozó, mikor mit tesz. De mégis egy csupán a tízmillióból, 
s e nemzet tímtillió ember együttes akarásával léphet 
előbbre. Mert ha ma úgy fogalmazunk .is, hogy tar.tani 
a szintet, a holnapi cél mégis�k az: tovább;utni. To
vább, a nemzet fejilesztése, a munka társadalmának erő
sítése és a tízmi!Uomodnyi egyes ember boldogulása ér
dekeben. 

Lehet ennél tisztább...nemesebb szándék? Aligha. 

Földes Tamás 
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Ifjúsági parla•eai 

BUDAPEST: SZEGED: 

A fiatal vasutasok munkája 
meghatározó a te�teljesítésben 

Egyre több fiatal kerül 
felelős vezető beosztásba 

kinevezett új vezetők átlag
életkora 30 éven alul van. Az 
igazgatóság területén gya'kor
la,tt,á vált az is, hogy a ká
dercserék alkalmával az arra 
ráte11ll1e•tt fiatialokat jelentős 
vezetői feladatokkal bízzák 
meg, s ennek ők lelkes mun
kájukkal, szakmai tudásukikal, 
helyes vezetői módszereikkel 
megfelelnek. Jó lenne azon
ban - mint azt az írásos 
anyag is hangsúlyoz,ta -, ha 
a KISZ-szervezetek bátrabban 
kezdemén11eznék a fiatalok 
vezetővé való ktnevezését. 

lapota, egyre több fiatalnak 
nyílik alkalma arra, hogy 
igényibe vegye az üzemi kony
hai ellátást. 

A budapesti vasútigazgató
ság területén több mint nyolc
ezer fiatal dolgozik. Az ő kép
v.iseletükben ült össze decem
ber 19-én csaknem száz kül
dött, hogy a területi ifjúsági 
parlamenten értékeljék a vas
utas fiatalok munkáját és 
megvitassák legégetőbb gond
jaikat. 

A parlament elnöksé�ben 
helyet foglalt Gul11ás János vt
zérigazgató-helyettes, Dénes 
Sándor, a vasutas-szakszerve
zet szervezési és káderosztály 
vezetője, az elnökség tagja. A 
tanácskozást Szabó Miklós, a 
KISZ-bizottság titkára nyi
totta meg. Ezután 'l'ongori 
Imre, az igazgatóság vezetője 
egészítette ki azt a 30 oldalas 
beszámolót, amelyet jóval a 
parlament megkezdése előtt a 
küldöttek rendelkezésére bo
csátottak. Az igazgató beszá
molóját rövid történelmi visz
szatekintéssel kezdte. Mint 
mondotta: az ifjúsági törvény 
megjelenése óta harmadszor 
tartanak ifjúsági parlamentet 
az igazgatóságon. Miként ko
rábban, ezúttal is az a cél, 
hogy értékeljék a ,vasutas fia
talok eddig végzett gazdasági 
és közéleti munkáját. s ugyan
akkor hozzák napvilágra gond
jai,kat. 

Ezután ismertette az igaz
gatóság előtt álló feladatokat 
és szólt a fiatalok lakásgond
jairól. Hangsúlyozta, hogy az 
igazgatóság területén dolgozó, 
ifjú korban levők 75 százaléka 
a végrehajtó szolgálatnál fizi
kai munkakörben dolgozik. 
Munkájuk tehát meghatározó 
szerepet tölt be az igazgatóság 
tervteljesítésében. 1982-ben 
mintegy 100 millió utas vár el
szállításra. Emellett 34-3'5 
millió tonna árut is el kell fu
varozni. A feszítettnek ígérke
ző szakvonali munkával pár
huzamosan ,több lehetőséget 
kell adni a fiataloknak a hasz
nos kezdeménvezések kibon
takoztatására. ·tgy például Ki

váló Ifjú mérnök, technikus és 
közgazdász, a Ki minek szak
értője, Ki minek mestere ver-

SZOMBATHELY: 

A Dél-Alföld területén dol
gozó f.iataldk parlamentjét 
december 12-én tartották Sze
geden, az igazgatóság tanács
tecrmében. E terület vasuta
sa:inak 30 százaleka, · közel 
négyezer a harminc éven 
aluli fiatal, öket 84 küldött 
képviselte a tanáeskozáson. 

Az ifjúsági törvény helyi 
végrehajtását szolgáló intéz
kedési ter.v megvalósításáról 
készült írásos beszámolóhoz 
Lovász LázáT vasútigazgató 
fűzött szóbeli kiegészítést. 
Hangsúlyozta, hogy az ifjúsa
gi pairlament célja: értékelni 

Az ifjúsági parlament részvevőinek egy csoportja 
(Óvári Árpád felvétele) 

, a fiatalok tevéken11ségét, kö
telességük teljesítését, jogaik 
érvényesülését és g11a�rLatát, 
számot adni az eddig végzett 
munkáról és e!711úttal megha
tározni a soron levő felada-
tokat. 

Az előző ifjúsági parlament 
óba tová,bb javult a munkahe
lyeken az ifjúság,politilkad te
vélkenység. Nőtt az új felvé
teles fiataldk Mánya, egyre 
töl:füen tekilntilk hirvatásuknak 
a vasutat, kisebb lett a fluk· 
tuáció. Az öt évnél rövidebb 
szolgálati idővel rendelkezők 
aránya az összes fiatalokhoz 
képest mindössze 45. Ez szük
ségessé tesz,i a pályakezdő 
fiataldkikal - 630-ain vannak 
- .való fdkozottiabb törődést. 
Több helyen - íg11 Szentesen, 
Bélkéscsabán, a kecskeméti 
vontatási telepen i,gen 
eredményes patronálási rend
szer működik, aani a fi.áta
lok munkahelyi beilleszkedé
sét, a szalkmai ismere,te'k elsa
játítását segíti. 

senyek és vetélikedők megren
dezésére. Támogatni keU az 
újító mozgalmat, szorgalmaz
ni kell a szocialista brigád
mozgalom szélesítését is. 

Az igazgató a lakáselosztá
sokról szólva megjegyezte, hogy 
1981-ben a budapesti igazgató
ság által .kiutalt 137 lakás kö
zül ötvenkettőt fiatal vasuta
sok kaptak. 

Az ifjúsági par,lamenten el
hangzott beszámolóhoz tizen
kJ.lencen szóltak hozzá. Sza
badi László, a ferencvárosi 
üzemfőnökség m�donyvezető
je a fiatal kollégák nevében 
szóvá ,tette: a gy_akornokok 
nem leLkesednek azért, hog11 
saruzási munkára osztják be 
őket. Ugyancsak kritikusan 
szólt arról. hogy a 10 éve mun
kaviszonyban ál:ló utazók bére 
alacsony. 

ben négyszer nyerték el a ki
váló címet. Ebben nagy része 
volt a fiataloknak is. Ezután 
szűkebb munkahelyét említve 
arról panaszkodott, hogy a 
raktári dolgozóknak meglehe
tősen alacsony az alapbérük, s 
így a fiataloknak g_ondot okoz 
a családalapítás. 

Gulyás János vezérJgazgató
helyettes megállapította. hogy 
a fiatalok kissé pesszimisták, 
ugyanakkor szavukból kicsen. 
dül a vasúrtér,t való aggódás is. 
Ezután elmondta, hogy a vas
út látszáma 1982�ben várha
tóan 1500-zal kevesebb lesz. Az 
eltávozók között lesz vándor
madár, rokkant és öregségi 
nyugdíjas stb. Remélhetőleg 
helyükbe jönnek újak. Az új 
belépőknek segítsenek a mun
kahelyi beilleszkedésben és 
szerettessék meg velük a vas
utat. 

Az alapos szakmai képzés, 
továbbképzés eredményeként 
egycre több füatal kerül felelős 
beosz,tásba. A fiatal vezetők 
beállításában. élenjá.r a BFF, 
az ÉHF és a szentesi építési, 
illetive a békiéscsaibai pálya
fenntartási főnökség, ahol a 

Az elmúlt években tovább 
javult a fiatalok képzetts,égi 
sziintje. M:a már 4 százalékuk 
rendelkezik felsőfokú, 35 szá
zalékuk középfokú végzett
séggel, s több minit tíz száza
lékkial emelkedett a sz'clikJnun
kás fiatalok, a korábbi 5.6 
százalékról 3,5-re csökkent az 
általános islkolát el nem vég
zettek aránya. 

A 30 éven aluliiak 60 száza
léka szocialista brigáddkiban 
tevékeny<kedilk. A szegedi te
rüLeten 36 ifjúsági brigád mű
ködik, közel né!711száz taggal. 
A vasutas fiatalok közül egy
re többen kaipcsolódnak be az 
Alkotó ifjúság pályázatba, 
mind többen kapnak kedvet 
újítások 'beaoásá.ra. 

A vasútigazgatóság vezetői 
elismerik a fiatalok munkáját. 
Évente mintegy százan kapják 
meg a Szakma ifjú mestere, a 
Kiváló ifjú szakember címet, 
és minden tizedik Kiváló Dol
gozó kitüntetést fiatal vesz át. 
De más téren is érezhető a 
megbecsülés. Emelkedett a 
fiata1ok bére, javultak élet- és 
munkakörülményeik. 1979-től 
közel 300-an részesültek ka
matmentes kölcsönben, bővül 
az óvodai és bölcsődei elhelye
zés lehetőség,e, ,korszerűsödött 
a munkásszállítás, javult a 
munkásszállók, laktanyák ál-

Oszkó Tibor, a Déli pálya
udvar jegyvizsgálója a műsza
ki kocsiszolgála.t rossz szociá
lis körülményeiről beszélt. 
Kővári Márta, a székesfehér
vári üzemfőnökség raktárveze
tője az elért erec!_ményekkel 
kezdte felszólalását. �!mond
ta, hogy az elmúlt ötéves iterv. 

A vitában elhangzott észre
vételek,re, javaslatokra az igaz
gatóság vezetője válaszolt, 
majd megválasztották a kül
dötteket. A vasutas fiatalok or
szágos parlamentjén 35-en 
kéoviselik a budapesti igazga
t.óság fiataljait. Séra Sándor ANYAGELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG: 

A parlament résztvevői kö
zül húszan kértek· szót. Varga 
István munkahelye, a szentesi 
körzeti üzemfőnökség fejlődé
séről szólva elmondotta, hogy 
a vontatási telepen megkétsze
reződött a géppark, de ez az 
örömteli tény sajnos, zsúfolt
ságot eredményezett. Ezen 
csak új tárolóvágány, javító
akna építése segítene. Szabó 
Zoltán szintén munkahelyének, 
a kiskunhalasi üzemfőnökség 
vontatási telepének korszerű
sítését sürgette. A mozdonyve
zetői utánpótlásról szólva fel
vetette, jó lenne változtatni a 
jelenlegi kiképzési rendszeren 
-, mert az előírt 3 hónapos 
budapesti gyakorlati munka 
elriasztotta a fiatalokat. Hor
váth Zoltán, szentesi moz
donyvezető, a korszerűbb ok
tatási m ódok fontosságát emel
te Ki. Csen Ferenc, a szegedi 
üzemfőnökség oktatója el
mondotta, hogy a szegedi .von
tatási telepen a korszerű ok
tatás feltételei hiányoznak, 
egyre sürgetőbbé válik az új 
tanműhely mielőbbi építése. 
Fekete Sándor, békéscsabai 
mozdonyvezető a középvezetők 
felelöss-égét hangsúlyozta, 
szenvedélyes hangon szóLt a 
munka jobb megszervezéséről, 
a mozdonyvezetőket érintő 
kérdésekről. 

A tanácskozás végén ki tün
tetésben ré:.zesítették az ifjú
sag1 mozgalomban élenjáró 
fiatalokat. majd az intézkedé
si terv el.fogadása után a 
résztvevők megválasztották 
azt a húsz küldöttet, akik a 
szegedi igazgatóság fiataljait 
képviselik a vasutas f.iata4ok 
orszá,gos parlamentjén. 

Gellért József 

A vitát fiatalos hév jellemezte 

Nyílt, őszinte véleménycsere 

és csele�vő együttműködés 

A megválasztott küldöttek 
kilencven.három százaléka, 223 
fiatal jelent meg decem'ber 
11-én délelőtt Szombathelyen, 
a vasútigazgatóság területi if
júsági parlamentjén. A közel 
3700 hariminc éven aluli fiatalt 
képviselő fórumon az igazga
tóság gazdasá�i, párt-, KISZ
valamint a tszb. képviselői 
mellett ott volt Gul11ás Já
nos, vezérigazgató-helyettes, 
Dénes Sándor, a Vasutasok 
Szakszervezete szervezési és 
káderosztály-vezetője, az el
nökség tagja. 

Dr. Horváth Lajos vasút
igazgató beszámolójában első
ként a fiatalok pályakezdésé
ről beszélt. 

- Tapasztalataink szerint 
valamennyi szolgáLati hely ki
emelt feladatának tekintette a 
fiatalokkal való fog,laUwzást, 
a pályakezdők, és ifjú sza,k
munkások beilleszkedésének a 
segítését. Volt olyan szolgála
ti főnökségünk, ahol ünnepé
lyes keretek között fogadták 
az újfelvételes dolgozókat, a 
leszerelt katonákat, szüleik, il
letve hozzátartozóik jelenlé
tében. 

Az igazgatóság területén há
rom év alatt megháromszoro
zódott az egyetemi végzettsé
gűek száma, s javult az érett
ségizettek és a nyolc általá
nost végziettek aránya. A ko
rábbi 212-ről 92-re csökkent 
azokna,k a száma, akik nem 
rendelkeznek általános iskolai 
végzettséggel. 1976-ba!l 75 
fiatalnak 302 ezer forint, ta
valy 131 továbbtanulónak 530 
ezer forint társadalmi ösztön
díjat adtak. Nőtt a vezető be
osztásba helyezett 30 éven 
aluliak száma is. 

- A fiatalok hel11tállása év
ről évre mérhetőbb a gazda
sági munkában, ugyanakkor 

számos társadalmi munkaakció 
részvevői és kezdeményezői -
folytatta az értékelést dr. Hor
váth Lajos. - Aktívak a fia
talok a Ki minek mestere és 
a K;i minek szakértője, s az 
Alkotó ifjúság ·pályázaton is. 
Főnökségeinken az elmúil.t két 
évben rendezett ötletpályáza
tokon az 1424 ötlet 60-70 szá
zaléka a fiataloké volt. A 30 
éven alulia.k a közelmúltban 
241 esetben jelentkeztek újí
tással, amelyből 135-öt már 
alkalmaznak. Társaoalmi mun
kaa:kcióik értéke évenként 
megközelíti a 700 ezer forin
tot. 

Három év alatt 304 ifjú la
kásgondját oldották meg, ami 
a vasútnak 22 millió forintjá
ba került. Gyermeltintéz,mé
nyeket támogattak anyagilag, 
illetőleg férőhelyeket vásárol
tak Celldömölkön, Körmenden, 
Sümegen és Szombathelyen. 

Az igazgató beszámolóját 
követően Hajas Endre, a 
szombathelyi területi szak
szervezeti bizottság titkára 
mondta el a testület vélemé
nyét a beszámolóról, majd 
arról -beszélt, ihogy mit vár 
az ország társadalma a vas
utas fiataloktól. 

A vitában felszólaló fiatalok 
közül Hegedüs László szom
bathelyi rendelkező forgalmi 
szolgálattevő megköszönte, 
hogy a vasút segítségével több 
munkatársával együtt lakás
hoz jutott. A keresetükkel is 
elégedettek, csakúgy, mint a 
kocsire.ndezők és a sarusok. A 
légkört azonban sok esetben 
rontja, hogy a leterhelések 
nem egyformán jelentkeznek. 
Lantos Dezső, a Munka Vörös 
Zászló Érdemrendjével kitün
tett tapolcai Bánki Donát szo
cia\.ista •bri•gád tagja munkahe
lyük korszerűsítésével kapcso-

latos javaslattal élt. Szabó Pé
ter (BE1F Szombathely), az ok
tatási rendszer korszerűsítésé
re tett javaslatot. Kovács Gyu
La (Veszprémből), a lakáshely
zet javítását, valamint korsze
rűbb vonatok beállítását kér
te. Kiss András, az ÉHF mű
vezetője a fölö.slegesen sok ad
min:isztrációt kritizálta. El
mondotta még, hogy egy né
hány perces interurbán tele
fon helyett száz kilométert is 
utazni kell külső vállalathoz, 
intézményhez. amelyre sok
szor rámegy az egész nap. Fü
löp Tibor, a szombathelyi uta
zók képviseletében a budapes
ti ki,rendeléseket tette szóvá, 
milk.ént Sákovi,ts Róbert, a za
laegerszegi KISZ�bizottság tit
kára is. Kustos János (Celldö
mölkről) munkahelyük gond
jait, örömeit ecsetelte. Dombi 
József, a veszprémvarsányi ál
lomás 29 éves főnöke köszöne
tet mondott a bizalomért, és a 
továbbtanuláshoz nyújtott se
gítségért. Spitz Zoltán, az 
igazgatóság fiatal diplomásait 
foglalkoztató kérdésekről be
szélt. 

Gulyás János vezérigazgató
helyettes az üzemi demokrácia 
egyik legfontosabb fórumának 
nevez.te az ifjúsági parlamen
teket. A vitáról pedig azt 
mondta, hogy fiatalos hév és 
megfontolt érettség jellemezte. 
Kérte a fiatalokat, hogy törőd
jenek többet az áUomások és 
a kocsi:k tisztántqrtásáva\ és 
az áruszállítási igények kielé
gítésével. 

Horváth La;os vasútigazgató 
válaszadása után elfogadták 
az Intézkedési tervet és az if
júsági alap felosztását, majd 
17 küldöttet választottak a 
vasutas fiatalok orszá-gos par
lamentjére. 

8-1. Jakab István 

A közéleti demc,!u,atizmus 
egyik alapfeltétele a cselekivó 
közremúködés és az őszinte 
véleménycsere. Ezt az alap
feltételt jól bizi'.osí.totta az 
Anyagellátási Igazgatóság if
Jusagi parlamentje, ahol a 
.részivev&, az osztószertáraik, 
a tokodi, a p,üspökiliadányi és 
dombóvári fatelító főnöksé
gek és ia központi szervek •kö
zel négyszáz fiataljának kép
viseletében mondtak véle
ményt az ifjúsági tör-vény 
vég:rehaó•tásána!k helyi tapasz
talatairól, az ig;az@ltósá.g ered
ményeiről és gondjairól. 

A rövid megnyitó után 
Szvatkó István igazgató szá
molt be az 1978. évi ifjúsági 
parlament óta végzett munká
ról, s utalt a munkahelyi par
Laomentek tapasz,talataira is. 
Elmondotta, hogy fiata1oknak 
is jelentős szerepe van abban, 
hogy 1978-,ban, majd 1980-ban 
is kivd.ló címmel ismerté'.<: el 
az egység ,g:1.zclasági eredmé
nyeit. 

Taivaly is fejlődés jellemez
te az igazgatóság munkáját. 
Az év vég,éi•g azonb:1.n. gazda
sáigi me�ontolásokiból. mint
egy 500 millió fol"inttal kel
lett csők:kenteni a készletüet 
úgy, hogy ez ne csa'.<: egyszerű 
p:1.pirmunka legyen, hanem a 
jelentős összeg mögött levő 
anyag- és alkatrészmel'llnyisé,g 
hatékonyan segítse elő a vas

út biztonsá.gps üzemvi,telét, a 
szállítási, jaV'itási, ,karbantar
tási célok valóra váltását. Em
lítést érde.-nel, hogy 19811.-.ben 
az eLfek•vő, fölösleges anyag
és alkatrészkészlet az év ele-

,jeinek a 84 szá.zaléká1ra csök
kent, s ezt az arányt az őszi 
INTERJKiER és MAR�ETING 
börzéken tovább si•kerü1t ja
vítani. 

Az i.gazgiató eZJután röviden 
áttekintette azokat a kérdése
ket, melyeket a fiatalok az 
előz.ő parlamenten vetettek fel. 
Akikor s�an .s:rorg.:1.lmazták a 
továi'::ibtanulási lehetősége'.<: ja
ví1tását. Mi történt az.ót:l.? 1981-

ben az anyagellátási igazgató
ság területéről 42-en jártak 
szakmai tanfolya,mro, középis
kolába, egyetemre. Tanulmá
nyaik, szorrµLmuk, közéleti 
aktivitásuk aLapján öten ke
rültek vezetői beosztásba. 

Javult a fiata,lc,'.<: anyagi és 
eI'lkölcsi elismerése is. Az át
lagirereset számottevően nőt 
a szertánaknál, az ig::l.Zgatóság
nál és fiatelitci'mél egyaránt. A 
ko.ráb:tJ.i éveknél lényegese,n 
több: 75 KISZ korosztályú fia
tal részesült erkölcsi elisme
résben. kitüntetésben. 

A lehetőségekhez képest ja
vult a fiatalok lakáshelyzete. 
A Dombóvári Fatelitő Főnök
ségnél hat mun!ffis1ak.á§::,ól 
ötöt 30 éven aluliak kap'.ak. 
Az Anyagellátási Ig,az,gatóság 
valamernnyi ,fiatal kamatmen
tes lakásépítési kölcsön igé
nyét kielégítette. 

Közimegelégedésre oldották 
meg a fiatal családoso:<: gye
rekeinek óvodai, bölcsődei el
helyezését. Nem ilyen kedve
ző a helyzet a fia :alc,'.{J kultu
rális, spoMolási, üdülési i.gé
nyeinek kielégJtésénél, ami 
meglepő médon a KISZ kor
osztályúak érdektelenségével 
magyarázh:1.tó. H:1.sonló kö
zöml:>ö.sség tapasztalható a fia
talok szocialista vers€i:iymoz
galo:nba•n való részvételénél és 
az újító:nozg:1.lcunban is. 1981-
ben például nem volt olyan el
fogadott va,gy bevezetett' úií
tási javaslat, ,melyet í30 éven 
aluli a'Cl'ott volna .be. 

Az önkritikus beszámolót 
hozzászólások követték. Tízen-

n.égy,en válla1lroztak arra. ho:tv 
az eredmények és gpn.dok tár
gyilagos vélemfoyezésével g,::iz
da.gítsák a padament munká
já•t. 

Dr. Molnár Péter, az Anyag
elláitási Igazgatóság jogász.a 
nemcsak a fiatalok. hanem az 
idősebbek gondját is szóvá tet
te, a.mikor az anyag- és al
kiatrészellátásról beszélt. Kü
lönösen a vontató és vonta
tott jánművek al,katrészellátá
sánál vanna•'.< g()IIldCt.'<:.. 

Béres Ferenc, SziLágyi Sán
dor, GaTai Lajos és Virág Fe
renc a ifateLítő f-ő,nökség-ek fia
talj:a:iniatk �ndjait tárták a 
parlament elé. Elsősorban a 
szociális körülményeket, a te
lepek.re énkez.ő 'faáimk kiraká
sának nehézségeit tették szó
vá. 

Lenkei Katalin osztószertá
ri dolgozó például igazságta
lannak tavtotta, hogy a szer
tára:klba.n dolgozó':<: köz.ül min
denki kap prémiumot, csak a 
fizikai dol.gozók nem. Meg
szfvlelendő az az és.zirevétele 
is, amely szerint nagyol::ö g.on
dot kellene fordítani a raktári 
1ktörü1mények javítására., mert 
az nemcsak a dolgozókat érin
ti, hanem •több milliós készle
tek -káirosodását is megelőz
hetné. 

A .taináicskozás befejezése 
előtt &vatkó István átadta a 
Szakima i1fjú mestere •kitünte
tést Czáder Máriának, (Las.-!· 
ler OOZ!tószertár) és László Gé
záné11a1k, a do:nbóvári fateUt6 
KiISZ-fi:ataljának 

Az iifjúság parlament az in• 
tézkedési terv jóválhagyásával 
és a küldöttek megválasztásá
val befejezte munkáját. 

Orosz Károly 
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MEGHÍVÓ 

a minisztertől 

Díszes meghívót kézbesí
tett a posta néhány héttel 
ezelőtt Molnár Lajos mis
kolci vonatvezetőnek. Pul
lai Arpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter hívta 
meg arra az ünnepségre, 
,amelyet november 5-én a 
minisztél'iumban rendeztek 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 64. evfordulója 
alkalmából. 

Amikor Miskolcon talál
koztam Molnár Lajossal, 
már örömmel újságolta, 
hogy az ünnepségen, a 
vasútnál töltött három es 
fél évtizedes helytállásának 
jutalmaként, a Munka 
Erdemrend bronz fokozata 
kitüntetést kapott. 1946. ja
nuár' 15-én lépett a vasút 
szolgálatába. Akkoriban 
különösen nem volt könnyű 
dolga a tehervonatok sze
mélyzetének. Nemcsak a 
fékezők, hanem a vonatve
zető is a kocsik fékbódéjá
ban utazott, hóban, esőben 
kihajolva figyelték meg a 
jelzők állását. 

- Most a mozdonyvezető 
mellett, a vezérállásban 
van a hel11em - mondja a 
kitüntetett. - Amíg a moz
don11vezető a műszaki 
munkát végzi, addig én ad
minisztrálok és természete
sen fig11elési kötelezettsé
günk van mindkettőnknek. 

- Mit tenne, ha újra 
kezdené az életet? 

- tn a vasutat nagyon 
szeretem. Nem is hag11tam 
itt eg11szer sem, pedig so
kan megtették . .. Ez az el
ső munkahelyem és az 
utolsó is. Veszélyes ugyan, 
de sokat javultak az utazó
személyzet munkakörülmé
nyei. Ami pedig a kerese
tet illeti: havi n11olcezer fo
rint kerül a pénztárcába. 
Ha most kezdeném a pá
lyafutásomat, akkor is vo
natvezető lennék ... 

(Kőbidi) 

IIAGYAR VASUTAS 

Útközben 

Le a kalappal ... 
„Tokaj expressz indul hét 

órakor - két perc múlva -
a csarnok első vágányáról. A 
vonat menetrend szerint csak 
Miskolc, Szerencs, Tokaj és 
Nyíregyház,a állomásokon áll 
meg. A vonatra helyjegy vál
tása kötelező. Kérjük kedves 
utasaiinkat, hogy a balesetek 
elkerülése végett a kocsik aj
tajait zárják be." 

A vo11Jat má•r mozgás,'oan 
van, amikor fülkénk nyolca
dik utasa is elfoglalja helyét, 
s i:rónikusan1 megjegyzi: - Ha 
az érkez&e is ilyen pontos 
lesz ennek a vonatnak, mint 
az indulása, akkor le a kalap
pal. .. 

A kalapot már .a �ülkébe lé
pés pillanatában le !kellett vol
na venni, vagyis tisztességesen 
köszönni - akartam monda
ni, de nem szóltam. A többiek 
is csak végigmérték. a harminc 
év körüli lfiatalembert, köztük 
egy idős vasutas. aiki a th.ain
gos megdegy.zéSlre ,kapta ifel a 
fejét. 

Vonatunk át.csattog a Keleti 
pályaudvar iváltóin, s l!Illre 
igiazán lendületbe jönne, n.ár 
csitkorogna'k a fékek, s egy 
döccenéssel Rákoorendezón 
megáll. 

- Nocsak! Máris Mi.skolcon 
lennénk? - •bámul ki vigyo
rogva az ablakon a fiatalem
ber. És ha bevonulása nem is 
volt szimpatikus, az újabb imeg
jegy.;,.,ésén m.áa- többen. mo.so
lyognak. Egy testes asszonyság 
bosszús ha1ngon csa,tlakozik a 
kri tilkus!hoz: 

- Hát ez a vasút. Miskolcig 
még biztosan jó néhányszor 
fogunlc ácsorogni. 

Ráikosrendezőn másfél per
cig álltunk, és ez elegendő idö 
ahiho.z, hogy a fülkében 1€· · 
útitársa.kJ ,kJö.zül még kettő sza
pulni kezdje a MAV-ot. 

Figyelem az idöseh'b vas
utast, aki1I1,€!k láthatóan ki
szállt szeméből az álom és 
szinte segélykérőn néz körül, 
hiszen itt most őrajta van a 
mundér. A becsületét kellene 
védeni, de ink1álbb U�l"a le
hunyja a szemét. Gondolat,ban 
megelőzi a vonatot, mert ha 
valaiki ,türelmetlen� ő kétszere
sen is .az,, nehéz szolgálat után 
van, karácsony másnapjá!Il. 0 
még nem evett az ünnepi ka
lácsból nem látta az un.oká>k 
örömteli arcát. 0 az utóbbi ti
zen'lret órán át azért dolgozott 
- ezier és ezer vasuta.s,társával 
együtt -. hogy kényelmesen 
és 'baj nélkül minden utas el
jusson szeretteihez. 

A vonat a gödöllői bevá,�á
sokiban robog és bizol!lyáira 
már ledolgozta azt a másfél 

percet, de a fülke utasai m�.g 
mindig Rállrosrendezónél ta.r
tan.ak. 

Elegáns öltözetű, ősz hajú úr 
mutatja karóráját a szemben
ülő asszonyságnak. 

- As&zonyom, én ezt a.z 
órát valamikor a vasúthoz iga
zítottam. ·ts soha nem ért 
meglepetés, pedig én aztán, 
mint az Anker Biztosító Tár
saság ügynöke, rengeteget 
utaztam. De ha egy menet
rendkönyvben teszem azt az 
volt, hogy Piripócsna 11 óra 3 
perckor é.rike.zik egy von.at, az 
ott is volt, másodpercnyi pon
tosságigal. A múltkor utaztam 
Já�berényből haza Budapest
re. iHát kérem. A huszonöt
harminc kilométeres. sza.kia
szon anny.it ,,kanóco1t" a vo
nat, ho,,,ay végül is lekéstem 
Hatvanban a csatlakozást. 
Másfél órát ücsöröglhettem a 
váróteremben. 

- Mikor volt az a múltkor? 
- hajolt a vasutas a.z ősz ha-
jú úr felé. 

- Hát kérem, pár évvel ez
előtt. De hát nem mindegy? 
Hiszen manapság is ez van. 

A vas.utás elsimította hom
Jokáról hadtincseit, és indulat 
nélkül azt mondta: 

- Uram. ön elfelejtett az 
óráján igazítani. No, nem a 
mai vasúthoz, hanem az elö
relépéshez, a haladáshoz. 
Ugyanis, a hatvan-jászberé
nyi vasútvonalat már évekkel 
ezelőtt villamosították. Ott is 
felgyo-nsult a közlekedés. No 
pe.r.s,ze ez nem zárja ki azt, 
ih.Qgy a vonatok nem késhet
nek. Különben tudja, ho,gy 
hány embert f�n.ak felelós
ségre1 vonni azért, hogy Ráko
son másfél percet áUtunk? 

- Kit érdekel ez? - ugrott 
fel a ,helyéről a fiatalerruber. 

- Én (borsos árat fizettem a 
MA V-nak azért, hoa.,y a hiva
talos menetrend szerint a cé
lomhoz fuv.aro.zzon. 

- tn nem tud.0im, hogy ma
ga mit csinál, hol dolgozik, 
fiatalember - válaszolt még 
mindig ,nyugodt hangon a vas
utas -, de azz,al mindenki 
tisztábwn van, hogy nálunk 
Magyarországon a többi euró
pai országokhoz viszonyítva 
egyáltalán nem borsos a sze
mélyszállítási tarifa. Persze ez 
nem jelenti azt., hozy .a. vál
lalt szolgáltatási kötelezettség
nek ne tE.gyünk a lehetőség
hez képest száz.százalékosan 
eleget. 

- No igen, igen. A lehető
ségekhez képest -1 húzta el .a 
száját a fiatalember. - Mert 
ha leesik egy kds hó, mint most 
is, van mire hi•vatlmzmi. De 

hát ez fővonal apuskám. Itt 

dominók, vag.y hogy hivjá,.t 
berendezések vannak. És csak 
a gombokat kell nyomog,atni. 

- Először is, én nem va
gyok magának apuskám -
emelte fel a han,gjá't önérze
te.sien a vasutas. - Másodszor 
meg, ha némi fogalma lenne a 
vasútról, illene tudni, hogy 
ennek az egész országra ki
terjedő hatalmas üzemnek a 
feje fölött nincs tető. Tehát 
mrut is hó alatt, jég alatt van 
a pálya, köztük azok a bizton
sági berendezések is, amiket 
gombnyomással irányítanak, 
ha éppen be nem fagytak vol
na a váltók. 

- Igia.za van, a vasutas bá
csinak - kapcsolódik a vitá
ba egy .parasztöltözetű néni-, 
örülnünk kellene, hogy jó me
letben utazunk. S úgy ,robo,g 
ez a vonat, mnnt egy tálto.3. 
Régen egy nap kellett ah'hoz. 
h{)ig(y a Nyírség1ből Pestre j us
scm ,az ember. Moot meg négy
órás ez az út. 

- Mindig ezzel jönnek -
hadonászik a fiatalembeL -
Hogy régen így, régen úgy. 
Hagyják már a fenébe a múl
tat. 

Má,r elnézést :kérek -
szól az ősz hajú úr -, de ha 
az ember valamiról í,téle�et 
n1ood. :kell, hogy legyen ösz
s.zehasonlítási alapja. 

- No, asa,k maga hallgas
son - tromfolja le du.Iiván az 
öre.,aurat a fiatalennbel" -, hi
szen az előbb még nui,ga is a 
régi vasutat dicsérte. 

Az öregJÚ1r d Ü!h!be �u.rul, és 
alaposan kiokta,t,ja a nyeg.le 
fiatalemberit. A vHát a jegye
ket kezelő kalauz szakítja fél
be. 

Után.a nagy csend. 
Vonat,unk száz kilométeres 

tempóbain nyairg1al a havas 
télben. Időnlként átláthatatlan 
ködhegyek.et .fúr át. Allomá
sok váltóin csattog 'keresztül 
és a peronokon mindenütt ott 
áll megnyugtató köszöntéssel 
a for�lunista ... 

.Már ellhaigytuk Nyékládhá
zát, és néthányain a lesz.álllás
hoz készülődünk., ,a.mikor a 
Tis.zai pályaudvar bejárati jel
zőjénél megtorpan a vonat. 
ÉpphQgy csaJD gurul, majd 
megáll. 

- No ezért hány embert 
fognak felelősségre vonni? -
vigyorog a vasutasr.a, ia fiatal
ember. 

- Ezért egyet sem ... - ve
s:z.i elő verete.s régi .zsebóráját 
a vasutas -, mert két és fél 
perccel előbb érkeztünk. Így 
hát leveheti a kal..apját, fiatal-
ember . . . Dávid Jóraf 

Karácsony éjszakáján a gurítóban 
Csikorog a vaspántos kapu, 

amikor nyitja. Bogár, a ku
tya, körülötte ugrál. 

- Eredj már te bolond! 
Még eltéped a bundámat 
morog János, de a kutya nem 
tágít. 

,,Ez sem örül, hogy elme
gyek" - gondolja, s mielőtt 
elindulna, még visszalép és 
benéz a szobaablakon. A fele
sége a karácsonyfát díszíti, a 
kis Jancsi pedig még mindig 
szipog. Alig lehetett megér
tetni vele, hogy apunak mu
száj szolgálatba imenni. Ezen 
az estén nem lehet együtt a 
családdal. Anna is szomorúan 
ölelgeti a játékmackót. Öröm
mel visszamenne, de nem le
het. A rendezőben számítanak 
rá. 

Kezére felhúzza a kesztyűt, 
aztán határozott léptekkel el
indul a falusi este csöndjében 
az állomás felé. A házak ab
lakaiból kiszüremlik a fény, a 
cs\ládok vacsorához készülőd
nek. Egy lélek sem jár az ut
cán. A hideg szél pörgeti, .for
gatja a szállingózó hópelyhe
ket! -Az egyik ház előtti kerí
•tés tövében egy ököl nagyságú 
hólabdát lát. Amint közelebb 
ér, a hólabda alig észrevehe
tően megmozdul. János meg
torpan a csodálkozástól, s 

csak most veszi észre, 1hogy 
egy fehér szóru kiscica dide
reg a hóban. Elneveti magát, 
aztán gyorsan lehajol a kis 
szőr,pamacsért, és hundája zse
bébe süllyeszti. Ott majd fel
melegszik. 

Harang kondul. Szaporázni 
kell lépteit, mert hamarosan 

Jon a vonat. Hallja, hogy a 
macska 'barátságosan dorom
bol a zsebében. A személyvo
nat csak néhány percet ké
sett. Jólesik neki a kocsi me
lege. Nehezen tud szabadulni 
a torkát szorongató ,karácso
nyi hangulattól. Az állomások 
előtt csillogó fenyők mindig 
eszébe juttatják az otthon 
hancúrozó gyerekeket, az 
ajándékokat átadó felesége 
mosolyát. 

Ezzel a kedves képpel az 
emlékezet-ében hunyta le a sze
mét és gyorsan elaludt. Arra 
ébredt, hogy áll a vonat és 
valamit kiabál a hangszóró. 
Riad.tan pillant ki az abla
kon, látja, hogy megérkezett. 
Felkapja a táskáját, a bun
dát, aztán leszáll. Két hosszú 
kocsisor között 1halad a ren
dező ,felé. A hópelyhek vadul 
táncolnak a lámpák fényköré
ben. 

A rendezőben a térfőnök 
bosszankodik. Jóska és · a 
Szeplős megint nem jött be. 
Ezért neki moot eggyel több 
vágányt kell saruznia. A szol
gálatba való hivatalos jelent
kezés után a vágányok között 
álló kis fabódéba megy. Ez a 
saruzók menedéke, pihenőhe
lye. Sanyi, .1 nappalos, már 
civilben várja. Siet, mert uta
zik haza, a családhoz. A ke
mény �ézszorí.tás után gyor
san elmondja a legfontosab
bakat: 

- János, nagyon vigyázz, 
mert mél11 a hó. A 27-en egy 
rakott kocsi kiesett, átugrotta 
a sarut. A 26. vágány mellett 
egy pincényi sz.én szóródott 

szét. Olaj van, a kályha ég. 
Sok szerencsét pajti! 

Alighogy átöltözött, megszó
lalt a hangszóró: 

,,Figyelem! Kezdődik a gu
rítás!" 

- De sürgős nekik! - jegy
zi ,meg közömbösen, aztán be
csapja maga mögött a bódé 
ajtaját. Szemébe vág a hideg 
szél, a lába bokáig süpped a 
hóba. Szétnéz az irányvágá
nyok között. Látja a behava
zott sarukat, a szénkupacot, a 
távolabb álló, toporgó társa
kat. Ismét recsegve dörög a 
hangszóró: ,,A huszonnyolcra 
három rakott!" 

- Jól kezdődik! - morogj3 
bosszúsan, aztán felkapja a 
hóból a sarut. Szemével mé
regeti a távolságot, a veszélyt. 
Dübörögve gurulnak felé a 
kocsik. A száz tonnányi tö
meg már csak, né.hány méter
re van tőle. Lehajol és gyor
san a sínszálra illeszti a sa
rut, majd fürgén elhajol. A 
kocsik megrázkódnak, a súr
lódástól szikrázik a sín. Jól 
sí.került a „fogás", a vagonok 
megszelídülve koppannak al 
álló kocsisorra. Szüntelenül 
esik a hó, és a kocsik sem 
akarnak elfogyni. Nehéz éj
szaka előtt áll. 

A hangszóróból újabb uta
sítás ér.kezik ,,A gep lejár. 
Tedd a 28-ra és kapcsolj ösz
sze !" Elindul a hosszú kocsi
sor mellett. Elővigyázatosan 
lépked, nagy a balesetveszély. 
Vagy hetven kocsiból áll a 
sor. Gondosan kapaszkodva a 
mentóvasba emelgeti, aggatja 

egymásba a jéghideg csavar
kap.csokait. 

Amikor végzett a munká
val, elindul visszafelé. Félláb
szárig süpped a hóba, nehezen 
emelgeti a bakancsot. Távol
ról harangzúgást görget felé 
a szél. Éj.fél van. A térfőnök 
minderukinek kellemes ün
nepeket kívánt, aztán be�en
tek melegedni a bódéba. Most 
csendes a rendező. 

Még nem volt idejük va
csorázni. A táskákból előke
rülnek a kis lábasok, bennük 
töltöttkáposzfa, pörkölt. Já
nos hul'kát, kolbászt, disznó
sajtot tesz az asztalra. A ter
moszból forró teát csorgat a 
pohárba. Mindenki jóízűen fa
latozik. Jánosnak eszébe jut, 
hogy a bunda zsebében la
puló cica is éhes 1€het. Félre
tesz részére né.hány katonát. 

Alig fejezték be az étkezést, 
a gurítóelőmunkás beszól, hogy 
folytatni kell a munkát, kez
dődilk a gurítás: Néhány perc 
múlrva mindenki a helyén áll. 
Még mindig hull a hó. János 
a családra gondol. A két gye
rek már biztosan alszi,k, mel
lettük a karácsonyi ajándék. 

Nehezen jött el a reggel. A 
derengő fényben megérkeztek 
a váltótársak. Erős kezek fo
nódtak egymásba, amikor ba
rátságosan üdvözölték egy
mást. 

János kezébe vette a tás
kát, aztán ifütyörészve elin
dult a pályauvar!"a. Kilenc óra 
elmúlt, amikor otthon isml!t 
lenyomta a vaspántos kapu 
•kilincsét. Bogá.r csaholva 
ugrált körülötte. Gerrely "J6zaef 
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Megbízhatóbb inf orm�iót 
A Keleti pályaudvar érkezési ügyeletén a szolgálat nem 

mondható unalmasnak. Hiszen nincs olyan pecce a napnak, 
hogy az ügyeletesre rá ne nyissák az ajtót: 

- Mikor jön a nagykátai személy? •Merre tart a Wiener 
Walzer? Menn11i lesz a késés és tessék mondani, hogy hán11a
clik vágányra érkezik? 

Az ügyeletes türelmesen válaszol ia kérdésekre, igazán ud
varias még aklkor is., ha az érdeklődő türelmetlen, vagy aho
gyan az ünnepi forgalom idején tapasztaltuk, gyakran a go
rombaság ·határát is súrolta ... A dermesztő !hideg a csarnok 
alá, .is behúzódik, a vonatra várók bizony nem sietnek ki az 
ügyeletes meleg irodájából, inkább képtelen kérdéseket tesz
nek fel, hogy még egy-két percig indokolják ottlétüket. 

Mindez rendjénvaló, még az is, hogy ilyenkor többet kés
nek a vonatok, mint máskor. Amin változtatni kell: az utas
tájékoztatás rendszere és megbízhatósága. 

A várakozók tömege az utastájékoztató tábláról aznap ar
ról értesül,t, hogy a 14,35-kor menetrendszerűen érkező Wiener 
Walzer 80 percet késik. Nyolcvan perc késés elviselhető, hiszen 
a vonat messzliről érkezik és egész Európában ítéletidő tombol. 
Az időt kényelmesen el 1$et tölteni a restiben, a váróterem
ben. Csakhogy az újaibb kiírás szerint 120 perc késésre keli szá
mítani. Kár, hogy ez csak a nyolcvan perc el,telte után jelent 
meg a táJbláin. Az ügyeleten azt mondják, hogy nincs hírük a 
vonatról, várni kell. •Később, amikor már 300 perc késést je
leznek a "táblán, már világos, hog11 minden korábbi információ 
téves volt. Ez is az! Hiszen a vonat 560 perc késéssel, este fél 
10 után érkezett Budapest-Keleti pál11audvarra. Mint kide
rült, Hegyeshalom előtt, még osztrák területen áHt 4 óra h05Szat 
a nyílt pályán, majd felsővezeték-szakadás miatt Szár térsé
gében vesztegelt. 

Ehlhez hasonlóan a más vona,lakról érkező vonatok is sokat 
kéS'tek ezen az estén. Akik pedig derekasan állták az utasaik 
ostromát: Beznyovszkáné Faragó Ilona és Farkas Kálmán 
ügyeletes tisztek. 

Az információ elemi követelménye az, hogy pontos legyen. 
Ha egy vonat eleve 4 órás késéssel lép be az országhatáron, 
ak.kor nem szabad 80 perces késést „ígérni" a várakozóknak. 
A vasutasnak is, az ut.asiia várakozóknak is kényelmesebb, ha 
nem a pályaudvaro.n vár órák hosszat olyan vonatra, amely 
még külföldön tartó-Lkodik. Azon a szombat estén, - mint ki
derült - az Orient expressz menetrendszerű érkezésének idő
pontjában a vonat még Bécsbe sem érkezett meg. A Keletiben 
semmiféle dnfomJ.ációt erről a v0111atról nem tudtak adni. Ilyen 
esetekben talán a vasút központi menetirányítóit kellene fel
hatalmazni, hogy a szo.mszédos vasútnál érdeklődjenek egy 
ilyen fontos nemzetközi vonat útjáról, 'hiszen egy 8-10 órát 
késő vonat számára gya:korlafüiag új menetrendet kell „rög
tönözni". 

A nagy késések ellenére is ál1ítjuk: a téli forgalom nehéz 
viszon11ai között még 'mindig a vasút a legbiztonságosabb köz
lekedési eszköz. A:z országhatárokon való késett belépést ob
jektív körülménynek ken felfogni, az információ megszecvezé
se azonban már a vasutasokoo múlik. 

Bermann István 

Tatabányai-Felsőről indult 

Az ezredik irányvonat 
Tata:bánya-Felső állomáson 

a múlt év december 16-án há
zi ünnepséget rendeztek abból 
az a1kalombó1, hogy 1981-,ben 
elindították az 1000. irányvo
natot. Az eseményen jelen 
voltak a Tatabányai Szén1bá
nyá•k Vállalat és a budapesti 
vasútigax.gatóság vezetői: Fe
k.ete Lajos, a szénbányák ve
zérigazga bójával, illetőleg Ton·
QOTi Imre vasútig,a.zgatóval az 
élen. 

A két vezető rövid beszéd
ben méltatta a Tatalbányán 
jól kialakult és, egyenletesen 
fejlődő iránoyvonati rendsizert, 
amely kiváló példáj.a, is lehet 
a váillala tok 'közötti szocialis
ta együttműködésnek. Ezt 
egyébként nemcsak a baráti 
kapcsolatok, hanem a számok 
is igazolják. Az -elmúlt 14 esz
ten<lóben, vagyjs a módszer 
bevezetése óta 920 ezer kocsi
ban, 23 miLlió 300 ezer tonna 
árut továbbítottatk irá:nyv011at
tia:l Tatabányáról. Ennek több 
mint a 90 százaleka szén volt, 
a többit a Cement- és Mész
művek, illetve a helyi szertár 
álta1 feladott áru tette kJ. 

Uta'ltak• az irányvonati rend
szer gazdaság•i jelentőségére 
is, amellyel évente 250 ezer 
óra kocsifutást és 18 ezer óra 
tolatási időt takarítanak meg. 

Ez az eredmény a.z állomás 
vasutasainak, a szénbányák, 
valamint a més:znnűvek dolgo
zóinak jól összehangolt szer
vezési és végrehajtási munká
jának köszönhető. E példás 
teljesítmény elérésében ter
mészetesen szerepet játszott 
még a több év őta rendszere
sen megkötött szocialista 
együttműködés,i megá!Jlapodás 
is, amelyet az idén öt évre 
hosszabbított meg az igazga
tóság a szénbányákk,al. 

Az ünnepség záróaktusaként 
Fekete Lajos vezérigazgató és 
Tongori Imre vasi.ítigazgató 
pénzjutalmakat adott át a 
munkában élenjáró vasuta
soknak és a szénbányák dol
gozóinak. Ezt k,övetóen Baráth 
Imre forgalmi szolgálattevő 
engedélyt kért Tongori Imré
től az 1-000. irányvonat indí
tására. A vonat sűrű hóesés
ben, 10 óra 57 perckor elin
dult Szolnokra. 

(séra) 

A ,NylJ&'att pállyaud'\'� köulmúltba.n felújitoU lkoc91mosó be
rendezése teljes •klapacit1issall dolgcnlk. Vegyszerrel felilaátJa a 
nennye7.Ödést, majd két pár kelerendszeren húzzák keresztiül a 

koeaikat. Végi,l -vnágyúk m088ák tisztára a szerelvéQ,t 
fFo&ó: Zelmuan Ferenc) 
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Jólesne egy forró fekete 
VÁLASZOLUNK KÖZÉRDEKÜ KÉRDÉSEKRE 

Harminc éve dolgozik a 
vasútnál Mlibiás Imréné. Nincs 
kitüntetése, jutalmat sem szo
kott kapni, s az se nagyon 
fordult még elő, hogy leüljön 
vele sorsáról, életéről, munká
járól beszélgetni valamelyik 
magasabb rangú, munkahelyi 
vezető. 

Szükséges mindezt előrebo
csátani, nehogy félrevezessük 
az olvasót. Nem olyan portré 
követke·zik t€1hát, amely egy 
megbecsült, elismert dolgozó
ról szól. Miliás Imrénével, 
Székesfehérvár állomás lakta
nyásával ugyanis „baj van". 

- Ha megtudju,k, hogy még 
egyszer kávét főz az embe
reknek, azonnal jegyzőköny
vezzük! - így szól a főnökség 
utolsó f,igyelmeztetése. 

Ugyanezt az ultimátumot 
megkapták a váltótársai is, 
köztük a férj : Miliás Imre, az 
egykori mozdonyfűtő, illetve 
kocsirendező, aki korábban 
három évig már rokkantsági 
nyugdíjas volt, míg egészség
ügyileg vissza nem. sorolták a 
III-ik csoportba, aminek kö• 
;etkeztében ugyancsak lakta
ny,ás beosztást kapott. 

Késő este van. Kint csi
ko-rog a hó a léptek alatt, 
amint a vasutasok a laktanya 
felé tartana'k. Nemcsak azok, 
akik itt, a jó meleg swbák
ban töltik piihenőidejüket a 
hajnali vonatok indulásáig, 
hanem azok is be-beszaladnak, 
akiknek egész éjszaka kint, a 
hóban, fagyiban 'keU helytáll
niuk. A tolatócsapatok tagjai, 
a sarusok, váltóállítók, vonat
kísérők azért térnek be egy
két percre a laktanyába, mert 
itt cserélhetik ki jelzőlámpáik 
telepeit, szárazakkumulátorait, 
amelyek a zord időjárás !hatá
sára a szok-ásosnál hamarabb 
kimerülnek. A telepek tárolá
sa, ÖSszeszerelése és kicserélé
Sé• szintén a laktanyás mun
kaköri kötelességei közé tarto
zik. 

- Mamikám, nem volna egy 
jó forró feketéje? - kérdezik 
megannyiszor az emberek. 

- Nincs. Nem szabad kávét 
főzni - válaszolgat türelme
sen Miliásné. - MegtiltoUa a 
főnökség . . .  

- Bezzeg más vállalatoknál, 
az üzemekl>en, gyárakban hi
vatalosan jelölnek ki olyan 
dolgozókat, akik kötelesek ká
vét főzni az éjszakás műszak
nak. A vasútnál is tálcán vi-

szik be a forró kávét a titkár
nők a főnököknek - tromfolja 
le valaki a laktanyásnőt. 

- Engem az nem érdekel
het. mert nálunk más a ren
delkezés . . .  

vétel nagy résZJét, s ami ke
véske forint megmaradt belő
le, sokszor nem fedeczte a vé-
letlenül leesett, eltört poharak Az elmúlt hetekben a szak- nyek nappali tagozatára felárát, a főző javíttatását, az al- szervezeti bizottságok infor- vételt nyert hallgatókat is katrészek cseréjét. Különben mációiban több, a vasutaso- megilleti a 180 forint jöve-

v k 
sem kívánható senkitől, hogy kat foglalkoztató közérdekű delempótlék. Az elsőéves égre SZŰnÍ a jö- ingyen végezzen többletmun- kérdés érkezett hozzánk. haBgató, amennyiben ,beirat 

vés-menés. Megkérem Miliás- kát · · · Ez,ekre az illetékesektől ka- kozási kötelezettségeinek ele-
nét hogy beszéljen az életé- y 1 , k pott tájékoztatás alapján az get tett - a tárgyév júliu/; 
ről,' vasúti pályaifutásáról. é emenyün szerint alá.bbiakban vá'1aszolunk. 1. napjától kezdődően jogo-

- Nincs az én életemben a tilalmi rendelkezést nem ár- sul.t pótlékra. A j úliusra és 
semmi különös - mondja. - tana felülvizsgálni, s a kávé- KÉRDÉS : Miért nem kap- augusztusra esedékes pótlékot 
őtvenkettől>en Sárszentmihá- főzést akár munkaköri leírás- nak a felsőoktatási intézmény- egy összegben a tanévkezdés 
lyon vettek fel pályamunkás- ban szabályozni. Mégpedig be felvételt nyert fiatalok szü- után, az állami támogatás 
nak. Talpfáztam, alávertem, nem kizárólag -Miliás Imréné lei gyermekeik után a nyári (ösztöndíj) kifizetésével egy
salakoZJtiam a férJiakkia.l egy és laktanyástársai érdekében, hón"1.pokba,n jövedelempótlékot? időiben, elkülönítve a felső
sorban. Akkoriban a nőkből hanem azokra tekintettel, aki- V ALASZ : Az oktatási mi- oktatási intézmény folyó
kohászokat, fűtóket, mozdony- kért a főZJéssel járó többlet- niszter 122/1979. (M. K. 17 0. sítj:a. 
vezetőket is képeztek. Mielőtt munkát ők készek vállalni. M.) . számú utasítása értelmé- Az érettségi vizsgát tett 
sikerült volna a „Munka hő- fk) ben a felsőoktatási intézmé- tanuló a nyári szünidőre csak 
sévé" válnom, átkerültem Fe- ab'oan az esetben jogosult 
hérvárra, az állomás üzemi ·-----------------------------, családi pótlékra, illetve jöve-
konyhájára. Ott dolgoztam ti- delempótlékra, ha a tanuló 
zennyolc évig. Aztán lámipa- Nyugd1'1"asként is vasutas marad szeptembertől más -középisko-
kezelő lettem a fűtőháznál, la nappali ·tagozatán folytat-
majd három év elteltével ide ja a tanulmányait, és � 9. 
tettek a laktanyába. Volt egy életévét még nem töltötte be. 
esésből származó balesetem is, 
ami miatt csak könnyebb KÉRDÉS : Mikor emelik fel 
munkát végezhetek, s azt a 800 forintban meghatározott 
mondják, hogy laktanyásnak a temetési segély összegét? 
legkönnyebb. Mindegy, szere- V ALASZ : 1982. január 1-
tek dolgozni, csak becsülnék tő! a vonatkozó MT rende-
meg jol>ban az embert. Nincs let alapján a vasutas dolgo-
más kívánsá,gom a nywgdíja- zók az aláibbi temetési segé-
zásig hátralevő négy évre . . . lyeket kapják : földbe teme-

A férjével együtt leélt több tés esetén 2000, hamvasztás 
mint két évtized alatt felne-- " esetén 1000 forint. Mindkét 
veltek két gyereket. A nagy- esetben továibbi 1200 forint 
lány már férjnél van, de a kiegész,ítő segély illeti meg 
fiú még tanul. az Ö'l\A-tagot. 

munkaköröknél természetesen 
30, 35, 40 évi folyamatos vas
úti munkaviszony után adha
tók a Szolgálati Emlékérem 
fokozatai. 

Az & dolgozó, aki legalá·bb 
35 évet meghaladó folyama
tos vasiúti munkaviszonnyal 
már rendelkezik, első ízJben 
a soron következő - tehát 
40 vagy 45 év után járó -
kitüntetési fokozatban része
sülhet, annak esedékességi 
évében. Amennyi.ben a dol
gozó a következő ki tüntetési 
fokozat esedékessége, tehát a 
40 vagy 45 évi vasúti szol
gálat elérése előtt nyugdüjlba 
megy v.agy leszá'za!ékolják, 
akkor csak az előző foko
zaJ!Jban, tehát a 35 vagy 40 
évi munkavíszony után járó 
4000, illetve 5000 forint elis
merés,ben részesíthető, ameny
nyi1ben ezt a fokozatot még 
nem kapta meg. 

Valamennyi esetben érvé
nyes azonban, ha a dolgo 
zó a 35, 40, 45 évi (nőknél a 
korkedvezményes munkakö
röknél 30, 35, 40 évi) folya
matos vasúti munkaviszony 
elérése előtt akár egy évvel 
is nyugdíjba megy, a Szol
gálati Emlékérem következő 
fokozatai nem illetik meg. 

KÉRDÉS : Miért akadozik 
egyre több szolgálati helyen a 
szörmebéléses bundák kiosz
tása? 

- Igen, a fvunk tizenhat 
éves. Sajnos, ő vasutas, sofőr 
vagy rendőr - aminek szán
tuk volna - nem lehet, mert 
mire felcseperedett, elsorvadt 
a bal szeme. Kri. kellett ope
ráltatni, s képzelhető, hogy 
mennyit sZJenvedtem miaita. 
lgy hát élelmiszeripari tanuló
nak adtuk - sz,ól csendesen 
az édesanya. 

, 1  

KÉRD�S : Hogya.n vá.Uozik 
1982. jamuár 1-wl a 35, 40, 45 
évi munka.viszonnyal rendelke- V ALASZ : tA :MA V a szőr
zó dolgozók törzsgárda elisme- mebéléses bundákat évek óta 
rése? egyre n€1hezabben tudja be-

Eszerint cseppéit sem 
trigylésre méltó az életük . . .  

- Mégis vannak, akik irigy
kednek ránk, és semminek 
se néznek bennünket. Ez az 
olca annak is, hogy akármilyen 
rendet tartok, bármennyire 
igyekszem, én soha nem Lehe
tek a jwtalmazottak között. 
Az indok - miszerint mi sem 
tartozunk a foT'g,a,lomho.z 
hamis. A kávéfőzés megtiltá
sát is az irigykedés idézte elő. 
MondtCÍlk egyesek, hogy nem 
más ez, mint üzletelés; pedig 
a boltl>an a nyersanyagért 
mindig odia kellett ad'llli a be-

Az ünnepelt munkatársai 'között 

tAz északi országos osztó
sz,ertár főnökség dolgozói és 
társadalmi, gazdasági vezetői 
a közelmúlt!ban bensősiéges 
ünnepség keretében búcsúz
tatták a Törekvés Művelődé
si Házban a nyugdíjba vo
nuló Holló Lászlót, a főnök
ség vezetőjét. 

Szvatkó István, a MA V 
Anyagel,látási Igazgatóság ve
zetője méltatta több évtizedes 
munkáját, helytállását, szor
galmát, amelyet több kitün
teté., - köztük az Érdemes 
Vasutas, a Munka Érdemrend 
ezilist fokoz3ta, valamint a 
Kiváló Munkáért - is fém
jelez. 

Holló ·László közel ötven 
évet dolgozott a MAV-nál. A 
lakatos fiúlból sok tanulás és 
továbbk,épzés után lett vas
utat �zerető és értő vezető. 
Két gyermeke szintén vas
utas. Naponta Pilis községfoől 
- ötven kilométerre van Bu
dapesttől - j árt munik,3he
•lyére. Mindig ő érkezett el
sök:ént. Hiányoznak maj-d a 
a munkatársak, a kollégák. 
de már a fehér asztalnál 
megígérte: néhány hét pihe-
7l,éS után ismét meglátogatja 
voLt munloahelyét. Már elh3-
tározta, hogy nyugdíjasként is 
a vasútnál szeretne tevékeny
kedni. 

(Ria.kovszky) 

VALASZ : Az új törzsgárda szerezni. 1981-'ben az igé
szabályzat szerint a 35, 40, és nyekihez képeSt, már olyan 
45 , ka • .b t"l  méreteket öltött az elmara-eves mun, viszony an o - d , h , , • 
tJött időt a SzolgáLati Emlék- as, ogf a tel _be�llta el?tt 
, d , , , k k" a dolgoz.ok egy reszenelk. szore.rem • a omany�zasa�a . o- • me1bél-éséses bundával való elvetkez_o . fokozatarval ismeri el látását gyakorlatilag nem le-a vasut .  hetett végrehajtani. A n€1héz-

- a 35 evi_ folyamat?s séget csak fokozta, hogy a 
vasúti munkaviszony utan szőrmeféleségek ára az utób
Szolgálati Emlékérem és 4000 bi években számottevően nőtt, 
forint. (Ez előző lapu,nkbain emiatt aránytalanul , ma"'¼S 
sajtóhiba miatt 11évesen je- terhelést jelentett a bundák-
lent meg.) ra fordított összeg. 

- a 40 évi folyamatos v.as- A beszerzési ne'hézségekre 
úti munkaviszony után Szol- való tekintettel a vasút ezt 
gálati Emlékér�m és 5000 fo- az ellátási formát, néhány, 
rint, való:ban indokolt munkakör 

- 45 évi folyamatos vas- kivételével a jövőben meg
úti munkaviszony után Szol- szünteti. Helyette - mint ar
gálati Emlékérem és 6000 fo- ra a hiányok mia!! már ko
rint pémJjutalom jár. rább.an is sor került' - mű-

A Szolgálati Emlékérem szőrmebéléses kabátot. majd 

ÍGY FORMÁLÓDIK A TÖRTÉNELEM 

visszamenőleges hatállyal nem a késótfüiekben köpenybe 
adományoziható. gombolható múszőrmebélést 

Nőknél, korkedvezményes biztosítanak. 

Negyvenkét év hétköznapi tettei 
A szobáb.3 behallatszik a 

Népköztársaság útjána'k for
gaLma. Az IzabelLa utcai ke
reszteződés előtt feltorlódott 
autéxk :fiékezése, indítása állan
dó zajtként szűrődiik be az ab
lakon. Ülünk egymással szem
ben. Nézem Varga László mű
szaki-gazdasági tanácsadót, és 
próbálom tekintetében megta -
lálni a 42 év előtti fiatalt. Arca 
azonban most nem fejez k;i ér
zelrrne>ket. Zárkózott, befelé for
duló. 

A szokásos lépcsőkön 

- Mondj valamit az életed
ről ! 

- A távlati személyszállítási 
tervekkel fogLaLJwztam az el
múlt heitekben - szól, milköz
ben rágyújt. Mélyet szív, majd 
a kék füstben keresi a szava
kat. - A vasút jövője biztató 
- mondja -, noha fékeződ
tek a lehetőségek. 

- Valamit a kezdetről . . .  
- Negyvenkét évvel ezelőtt 

lettem vasutas. Rálkospalotán, 
a város peremén nevelődtem. 
Munkásnegyedben, ahol az Ist
vántelki főműhely messze bú
gó hangja hívott ebédelni a 
grundról. Ma is kijárok az 
anyámhoz, ak,i ott él. De már 
meg keUett kérdeznem, hogy 
millyen autóbusz jár orl.3. Az M 
3-on jár a piros huszonötös, 
amelyik jó nekem. Tízszintes 
épületben laknak a vasutas 
kollégák. Minden alakul, vál
tozik. Palota sem a régi: sokan 
költöztek az új lakótelepre, s 
a városrésznek már százhúsz
ezer lakója van: 

- Ezek szerint itt kezdted � 
vasutat? 

- Nem egészen, mert 1939-
)en, Szencen lettem „üzemi se-

gédt.isztd se,gélydíjas". Nem tu
dom, mond-e a cím vala.mit? 
A Budapesti Északi Vz!,e.tve.ze_ 
tőséghez tarto,zott Szene. Ko
csid'elíxó, távírá,sz, forgalmi 
szolgálattevő vo1tam. Az is
mert lépcsőkön indult minden
ki a focgalomnál. Egy év múl
va Désre rendeltek. Térfelvi
gyazo és menesztő lettem. 
Aranymező állomás térségében 
a•nya,gvanatdk'kal hordtuk a 
földet, a baza1tot a Dés-Zsibó 
vonal építéséhez. Jobb híján 
egy fub.araiklk.ban laktunk. Ke
mény tél volt, és nagyon meg
fáztam. Súlyos ízületi gyulla
dással betegedtem meg, így 
hát „betettek" a segedhivatal
ba. Akkor ismerkedtem meg 
az ügyviteli munkával . . .  

A hocipullmantól 
a villamosításig 

Az események felgyorsultak. 
A háborúnak vége lett. A fel
szabadulás ófehértón érte. Az
után Karcag, majd Budafok
Háros 'következett. 1950-ben 
helyezték a Vasúti Főosztály
ra, ahol immár 31 éve végzi 
szolgála tat. 

- Itt is többfajta munka
körben dolgoztam - folytatja. 
- Kezdetben személyügyi refe
rens, majd iizemgazdá,sz, aztán 
menetrendszeTkesztö voltam. 
Végül jelenlegi helyemre, a 
szamélyszállí.tási osztályra k,e
rültem. Az utóbbi évtizedben 
elvi és műszaki fejlesztési kér
désekkel foglalkoztam. 

- EJközben történelmi válto
záson ment át a vasút. 

- Magam is így látom. Az 
ötvenes évek derekán teher
kocsikból átalakított több száz 

E-kocsit használtunk személy
szállításra. Ez volt az „Arccal 
a vasút felé" szép, fényes, hő
s,ies időszak. A vonatok zsú
foltak voltaik, a termelés mind 
jobban beindult. Megkezdtük 
a kéttengelyes kocsik vasváza_ 
sítását. Ezt a nagy programot 
követte az elővárosi forgalom 
Bh-típusú kocsikkal való ellá
tá.sa. A prototípus elkészítése 
után véleményt kértünk az 
utasoktól is, majd menkezdő· 
dött a 4 tengelyes személyko
csik gyártása. De ez már vas
úttörténelem. Az utazás javí
tása érdekében a budapesti pá_ 
lyaudvarokról kiszorítottuk az 
E-kocsikat, melyeket a pesti 
humor „bocí-puLlmanok"-ra 
keresztelt. 

Lassan, folyamatosan beszél, 
de inkább a viasútról és nem 
önmagáról s:iól : 

- Lépnünk kellett tovább. 
Kezdett fellendülni az idegen
fOrrgalom. 1960-at írtunk, és a 
teherkocsikat kivontuk az elő
városi forgalomból. Egyszerre 
megváltozott a bejáró munká
sok utazása . . .  

Megáll, mintha gondolkod
na. Még egyszer átéli azokat 
az időket. 

- Az 1956-ot követő nagy
gyűlésekhez a különvonatok 
kiállítása fontos politikai kér
dés lett számunkra. A sze
mélyszálli,tás és áruszállítás 
igénye egyenletesen nőtt. Ak
kor még 160-170 ezer ember 
utazott naponta a fővárosba, a 
mai 120 ezerrel szemben. Meg 
kellett valósítani a budapesti 
villamos- és gőzvontatású in
gavonati rendszert . . . Bizott
ságok alakultak, és olyan ba
rátokkal, m unkatársakkal ke
rült össze az ember, akikkel 

orom volt együtt dolgozni. A 
Budapestre beágazó tizenegy 
v,asútvonalon Jétrehoztlllk: az 
iingavonatok rendszerét. Ezzel 
.nőtt a vonatgyakoriság - Ceg
léd, Nagykáta, Szob, Hatvan, 
Fehérvár közelebb került. Az
tán megkezdődött és napjaink
ban is tart a vasútvillamosítás 
és a ,társuló, zónarendszerű 
közlekedés . . .  

Elismerés 
a dolgozó embernek 

Hallgatom Varga Lászlót, mi
ként vall a korról, melynek te
vékeny részese volt. De élete, 
munkássága is benne v,an az 
idóben. 

Erőfeszítéseink sikerrel 
jártak - összegezi az elmon
dottakat. - Változott minde'I!, 
u3szerű lett a postavonati 
rendszer . . .  és közben megöre
gedtünk. S mivel karai életem 
körülményei miatt nem tehet
tem,,, felnőtt fejjez érettségiz
tem, majd elvégeztem a tiszt
képzőt. A vasút fejlődése meg_ 
követelte a szüntelen tanulást. 

Párttag. Évekig szakszerve
zeti bizalmiként tevékenytke
dett. Háromszoros kiváló dol
gozó, érdemes vasutas, és leg
utóbb, november 7. alkalmából 
a Munka Érdemrend ezüst fo
kozatával tüntették ki. 

Szabó Béla 

Tessék csak flancolni ! 

Mennyibe keriilnek II pláMÍJ..>tt ajtók? 

A hobbi .wgy a ftanco1á8, aeha nem olcsó. Am, 
a.kinek ehhez ivan kedve, .eslnilja. Gyüj&sön bélyeget, 
festményt, ar-anyat. Cserélpsse súr6n u autóját. f!pU
Gen kacsalábon forró vilW, nyaral6', ha úgy érzi, hogy 
Dz hiányzik a boldopa\pboz, és - ha &llztességes mun
kával, eseile, véletlen szerencsével mea is szerezte a 
[Iozzávaló pénzt. 

Más a helyzet, ha valaki khpémb61 lúvin flancol
nL Ez ellen már Jonal háborog mlaclenld. Akárcsak 
Elatvanba.n, &hol a múlt év aa,usztua 6'a. a körzefl 
iizemfónftség meplakulWt klvet6en, tizenhárom ajtót 
cseréltek át párnázoitra - eayeakém 5680 foriniéri -, 
11 lelvétell ,épilld els6 emeletén. 

BOIY nem a feltéilen ,ryakorlatlaua\r, hanem inkább 
a pazarlás szelleme, llleive a .,nálusz almbólum" Dy 
tnódon vélt merteremtélle sa,üKa ia &abb ,nlm '72 OOO 
forintos ki�, arra abb61 la kivetkeztdhf!tiink. hou 
11z azonos emeleten lév6 tizemoffeal rendeli kimaradt 
ez irányú ,,fejlemésb61 ... ·r.ruc1ntval6 Decllc, hOIY el)' 

rendelőben áHalában &abb moll, lnümttáa hangzik el, 
mint a többi hivatalban. &08Q nntvek szerint, a rea
delóben mér egy asztaU lúnpúa ae fmJa a kllúépe
tés évi keretéb61. 

, De maradjunk · esalr. • pirnúoU ajtóknál! Azt be· 
ozélik egyesek, hou azéri llellelt uokai felszerelni, meri 
11 magasabb ranp hlvaulnokok. t�l6k ez által 
Mvánnak elsztretel6dnl a &l.miegekW. l\ pámázoU a,jtcjn 
ugyanis még' a koP8l1a&ú se Wlaúslll At, ba a, akar 
jutni valakL Ez azonban rouslad11111&6 feHevbJ. Terve
zik ugyanis - állítólac -, ho,ry as -.Jt6k filé mlndeniU 
tényjelz6t, a kHincsbes pedig nyémópmht szerelnek. 
Aki ez utóbbit megnymnJa, a. elAltlre pillantva azon
nal értesülhet róla, ho,ry aabad-e ftff tlloa belépni. 
Még szorosabbá válhat az aj&é eNti • a beat léTall ka� 
csolaia, ha a berenclesést mllttofonaal bml-JNljálr. As 
erre vonatkozó újiüsl JavaalMet llamaroaa beveseük 
az érdekeltek. 

l,ry &ehá.t az egész mlnc)Járt más. De csak akkor, ha 
a költségeket nem velünk, nem mlnclannylaákal flset
&eük mer e ktilönös paauJ6 keclvelll • • •  

IIL I. 
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A vasútvillamosítás úttörője volt 
Sármezey Endre tiszteletére 

lmléktlibllit 11 vattak Mezőkovácsházán � Kandó Kálmánra, ·halálának · 50. évfordulóján 
Mezőkovácsháza-Felső meg

állóhely épül.etén december 
5-én emléktáblát helyeztek el 
a községből származott Sár
me,zey Endre vasútépítő mér
nök tiszteletére. A magyar 
vasútépítés k,Lm:agasló alakjá
nak nevéhez fűződik az aliöl
di első gazdasági vasút vona
lainak kiépítése, amelyen ő 
vezette be - Magyarországon 
először - a motoros vasúti 
vontatást. 

szamlás ellenszerét is kidol
gozta. AUomásokon mélyfúrá
sú, bőv.izű ártézi kutak fúrásá
val pedig biztosította a moz
donyok víz'ze-1 való ellátását. 
Tanulmányoz.ta a vasútépítés
se!l kapcsolatos gazdasági ki
hatásokat. Elképzelése az volt, 
hogy a nehezen megközelíthe
tő településeket is bekapcsolja 
a vasúti közle!f:edésbe. Ennek 
érdekében kidolgozta a vidék 
viszonyaihoz alkalmazkodó 760 

mm nyomtávú gazdasági vas
út tervezetét. Sármezey elikép-

kígyós-Békéscsaba, a Békés
csaba-Békés-Vésztő közötti 
vonalak. Sármezey fel-ismeri 
azt is, hogy a nagy súlyú, ne
hézkes és sok üzemanyagot 
fogyasztó mozdonyok helyett 
motorkocsikat kell üzemeltet
ni. Európai tanu1mányútjáról 
hazatérve 1903-ban gózmoto
ros kocsikkal kísérletezett, 
majd egy évvel később benzin 
elektromos motorkocsikra tért 
át. 1906-ban a milánói vilá9-
kiállításon nagy sikert ért el 
vasúti motorkocsijával. 

,,Végtelen szerén11ség, ;ó mo
dor és lekötelező udvariasság 
;ellemezte. Sikerei, világhíre, 
kitüntetései soha eg11 pillanat
ra sem szédítették 'TTW!g • . •  " -
mondta 1932�ben Kandó Kál
mánról munkatársa, a Magya,r 
Műegyetem tud� professzora, 
Verbélyi László, a „kandói ál
mok" megvalósulásának évé
ben. Ezek a szavak nem a ha
lottról jót vagy semmit klasz
szilkus köz.mondás szellemében 
keltek szárnyra, hanem a nagy ' 
ember életét, munkásságát 
méltató, jellemző i,gazságlként. 

Sármezey Endre 1859-ben · zelése éles visszhangra talált, 
Mezőkovácsházán szűletett. de végül is 1894-ben megvaló
Elemi iskoláit szülőfalujában, sult; Lét,rehoz�ák � Alföldi 

k""zé isikoláit Békéscsabán és Elso Gazdasá�i Vasut RT-ot, 

:Vasúti pályafutása alatt 30 
évig dolgozott az Arad-C�
nád Egyesült Vasutaknál, ahol 
üzemmérnök, építésvezető. 
igazgató, majd vezérigazgató
helyettes - közben az Alföldi 
Első Gazdasági Vasút RT igaz
gató főmérnök.e vo!,t. 1912-ben 
megvált a vasúttól és Buda- · 
pesten magánmérnöki irodát 
nyitott. De ekkor sem lett hűt
len a vasúthoz. Több vasútvo
na'lat tervezett és szorgalmaz
ta a Diesel-elektromos motor-. 
kocsik alkalmazását. 1939-be"I 
halt meg Budapesten. 

Kandó életét is kora, a,nnak 
műszaki, tudományos eredmé
nyei határozták meg. Tízesz
tendős volt, amikor 1879-ben 
a Siemens és Halske cég a ,ber
lini világkiállításon bemutatta 
a legelső villamos vontató jár
művet. Érettségiző diák, ami
kor 1887-ben, a Király • utca 
{Majakovszkij) és a Nyugati 
pályaudvar között megindult a 
közúti villamos vontatás. 

Szigorlat 
villamossághól 

Ez utóbbi esemény - el•· 
mondása szerint - meghatá
rozója lett életének. A buda
pesti József Műegyetem gé
pészmérnöki szakánalk lett a 
hallgatója. Szigorlati értekezé
sében a villamosság dominált. 
Mérnöki tevékenységét a fran
cia Compagnie de Fives-LiHe 
villanygyárban kezdte. 

Tervez, alkot . . . A fiatal 
magyar mérnök alkciókészsé
gének híre messze eljutott. A 
Ganz és Társa gyár haz,aihívta. 
Örömmel jött, s a szerikesztési 
osztály vezetője lett. A,z in
dukciós motorok továbbfej
lesztése közben jött rá, hogy 
azok vasútvontatásra is alkal
masak. Ezért azután egy 800 
méter hosszú, keskeny nyom
távú pályán kezdett kísérle
tezni. Biztatók voltak az ered
mények . . . Megint külföldön 
értékeUlék a magyar találé
konyságot és ennek kapcsán a 
Genfi-tó pairtján egy rövid 
villamosvasút építésével bíz
t,áik meg, majd ismét a fran
ciák érdeklődtek munkássága 
iránt. De akkor már a Ganz is 
ébred�zett és Kandót az Egye
sült Allamokba küldte ki az 
otta.ni, kísérleti stádiumban 
levő. nagyvasúti villamos von
tatás tanulmányozására. 

Nyitott szemmel járt, min
denre felfigyelt. Ott jött rá, 
hogy kisfeszültséggel a nagy
vasúti. vontatás nem lehet gaz
daságos. 

De a véletlen is segítette! 
Az olasz ko11mány, a század

vegi évek.ben úgy határozott, 
hogy tekintettel az Alpokban 
levő kihasználatlan vízierőkre, 
a viUamos vontatásra tér át. 
A Lago di Como partján és a 
Tellina völgyében húzódó, 
úgynevezett Val Tellina vas
utat jelölték ki villamosításra. 
Így került kapcsolatba a Ganz, 
illetve Kandó Ká,Jmán az ola
szokkal. 

A kandói ötlet 
világsikert arat 

Európa és csaknem az egész 
világ, izgatottan figyelte a 
merész válla,lkozást. Sikerült ! 
A kandói ötlet, a háromfázisú 
rendszer világsikert aratott. 
(1902) Nem nagy örömmel, de 
el.fogadta az Itáliában épülő 
amerikai érdekeltségű gyár 
vezetését. A „Cinquanta" és a 
,,Trenta" nevű mozdonytípu
sok dübörgésében Kandó Kál
mán neve zengett. Olasz Ko
ronarenddel tüntették ki. 
Olaszországban élt, alkotott egy 

Pécsi Igazgatóság 

IÍ/ílml ,reraeny 

A4 pécsi vasútigazgatóság 
teruletén tavaly szeptember
ben ú}ítási versenyt hirdet
tek a szocialista bri-gádok .ré
szére. A ,benyújtott 170 újí
tásból a bizottság 69�t f� 
gadott el, amelylből 56�t már 
hasznosítottak. A tíz Jegered
ményesebb brigádot jutalom
ban részesítették. 

Első helyezést ért el a ka
posvári üzemfőnökség Gt1óze
lem brigádja. Második a du
naújvárosi üzemfónökség Le

nin, harmadik pedig a báta
széki üzem.főnökség Landler 
Jenő szocialista brigád.ja lett. 

Kandó-mozdony vontatta személyvonat a ,Keleti pálya.udvaron 

magyar mérnökzseni, akinek a 

hazájában a maradiság miatt, 
alig volt talaja. A MAV 1917-
ben, az első világháború alatt 

Szórakozott 
ember volt 

0 P , . • • amelynek elso vonala 15 km S:z.�geden veg�zte k1_�ii:no _ere�- hosszban még abban az évben 
mennyel, maJd a zunchi mu- átadásra került Mezőkovács
egyetemen gépészmérhöki dip- háza és Kupa között. Mezőko
lomát szerzett. Hazatérve a vácsházán 400 m hosszú kité
MAV-nál helyezkedett el, rővágány, őrház, mozdonyszín, 
ahonnan még abban az évben, fordítókorong, vízállomási kút, 
1882-ben az Arad-Csanád szénfész.er és s.zemélyzeti lakás 
Egyesült Vasutak szolgálatába épült. 

kért először Kandótól tanul- Szórakozottsága alig ismert 
határt. Egyszer egy fiatal mérmányt a tervezett Budapest- nök asztalánál állva hossza,n Hatvan-Salgótarján-Rutka besz.élt olaszul. A mérnök csak 

közötti vonal villamosítására. áUt és nézett. Egy.et sem szólt. 
EJköz,ben alakult ki benne az a A csendet Pavlovszki törte 
korábbi elképzelés, hogy az meg: ,,Signor capo ingeonere, 
országos elosztóháJózatból vett egli sa ,io italiano." ( Főmér-

lépett. 1883-ban rábízták a Ekkor már Sármezey Endre 
Mezőhegyes-Kétegyháza vas- a gazdasági vasút igazgató fő
útvonal épí-tését. Később más mérnölke. Vezetése alatt egyre 
vasútvonalak építkezésének é,pülnek a vasútvonalak, köz
vezetését is ó végezte. Min't tűk a legjelentősebbek : a Me

osztáaymérnök, több pálya- zőkovácsháza-Békéscsaba, a 

fenntartási problémákat is Mezőkovácsház:a-Kaszaper
megoldott - így többek között Tótkomlós-Orosháza-Gyopá
a kavicszsá:k okozta földcsu- rosfürdő, a Csanádapáca-Új-

Sármezey Endre emlékét őr
ző márványtáblát a szegedi 
igazgatóság és a mezőkovács
házi Hazafias Népfront-bizotit
ság képviselői avatták fel. 

G. J. 

áramot közvetlenűl fel lehet nök úr, ő nem tud olaszul.) 
haszná!,ni. Megtervezte az Kandó a fejéhez kapott és bo
úgynevezett „fázisváltós" moz- csánatot kért a megszeppent 
donyt, mellyel 1923-ban, a fiatal mérnöktől. 

., 

E/ni így is érdemes 
Nyugati pályaudvar és Duna- Élete utolsó napjaiban is hű keszi-Alag között létesített maradt önmagához. Az angol kísérleti szakaszon dolgozott. és a magyar kormány - 1930-Nem sokkal ezután szóba ke- ,,Gondolj merészet és naryot kerámia szobor !készítőjének munkatársaknak, ismerősök-

batn - a Kandó tervezte fázis- neve mellett az is ott áll, ki, k rült a budapest-hegyesha1mi váltós mozdonyok gyártásáról és tedd rá életed ne . 
fővonal esetleges villamosítása egyezkedett. Kandóval az élen nincs veszve bármi sors alatt, milyen sérülést szenvedett. Te- A többiekről kiderült, hogy · E tova· bb fo·'·ozta a mun hát a ,tá=yak keletkezésének lS. z "" - magyar bizottságnak kellett ,., 1 ü d tt " • ., az u··zem dolgozo' 1• sza' ma' ra ta-k •· dv 't Egyre tevékenyebb ""' e nem cs gge e · körülményei ugyancsak eltér-a•�e •e · volna utazni Londonba, de ek- lán ismeretlenek, de a tárgyak lett, majd a Ganz és a MA- kor már betegeskedett. Nélkü- Vörösmarty Mihá-ly ,,Keserü nek a hagyományostól. , • k • d t 1 ' lt  k v AG támogatásával - közös • meg1s so mm en e mese e le, de a táskákban Kandó pohár" című versének e szép Galaschek Feri bácsi, a mu-munlkával - elkés.zillt a 2200 sz.el,lemével és utasításaival gondolatát választották mot- velódési ház művészeti vezető- alkOltóikról. 
LE teljesítményű mozdony. utazott el a bizottsá,g. Nem tóul, a vasutas rokkantak al- je kalauzol végig a nem min- Szabóné Szl•kely Anna táj-

Lépésről lépésre haladt a sokkal ezután, 50 esztendővel kotásaiból rendezett kiáHítás dennapi alkotások között. képei nyugalmat, derűt árasz-nagy gondolat a megvalósulás ezelőtt, otthonaban, az íróasz- szervezői. A közelmúltban meg- k , , tanak. Csendélete harmóniát felé. Közben Kandót a gépész- talára borulva, holtan találtak nyílt bemutatón a MA V-kórház - Kócsa Erzsi et jol ismer-
k .. , k , b ,  me'rnök· 1· e's· el~'·trotechni·kai· ra' .  tem - áll meg néhány kerá- tü roz. Bar egyi la a t  ampu-""" baleseti utókezoeló, valamint a 1 - A L dl " lták f t , · , k tudoma' nyos munka'ssa'ga e11·s- A • , . mia figura e ott. - an er tá · , es menyei megsem e-Nem érhette meg nagy ál- budakeszi M V Tüdogyogym- J , • · 't 'b d z tt 

• , #l h él meréseként tiszteletbeli dok- armu3av1 o an o gozo . serusegro . anem az et, a mának beteljesülését, a maga tézet ,ideggyógyászati és szo- Szeretetre méltó ember. Kicsit , , -1 , lkod torrá avatták. Kormányfótaná- tervezte fa' zi·sváltós villamos cioterápiás osztály gondozott- termes.zet szeretetero aru -
1 , 

c · K , z meg is rendilltem, amikor itt k csos ett es orvm oszoruva gépek üzembe állítását. 1932. jainak munkái.Jt teiki,nthetik találkoztam a munkáival. na . 
is kitüntették. augusztus 17-én már nélküle meg az érdeklődők. A lkiállí- Várkonyi István sem min-Örökké nyugtalan, tevékeny zajlott le a 40 001 számú vil- tásnak a Landler Jenő Jármú- Tovább haladva még egy is- dennapi ember. Műkarral ké-
és termékeny életéről sok ér- Jamosgép műszak,rendóri pró- javító üzem Művelődési Háza merós névre hívita fel a figyel-
dekességet talál a krónikás : bája, és ezt követően a nagy adott otthont. A tágas folyo- memet. szí tett grafikái hihetetlen lel
Egy alkalommal Pavlovszki j elentőségű Budapest-Re- són ízlésesen helyezték el a - Limbauer Ottóné ugyan- kieróról, mély érzelmi világ
G11ula fökonstruktörével na- gyes!halom közötti villamosí- szebbnél szebb alkotásokat. csak a mi kollektívánk tagja ról tesznek tanúbizonyságot. 
pokon át törték a fejüket vala- tott fővonal megnyitása. , Ugyanezt mondhatom el Tóth-
min. Mindketten elfáradtak. Nem szokványos kiá!ll::ás ez, 1Jolt. Jó, hogy l.e,galább ily mo- né Dallos Erzsébet rajzairól is. 

G J h. m"nden k ép szon" yeg don ad hírt magáról az egykori - Gyerünk haza. Szédülök • • iszen 1 · • ' 0 mindkét karját elveszítette, 
az éhségtől - mondta Kandó, és ezért megtanult lábbal raj-
és elindultak. Ilyenkor csak a ------------------------------:------------i zolni, festeni. Igaz fenékig i tta 
teste szakadt el a munkától, a azt a bizonyos keserű poharat, 
szelleme nem. Egyszer csak 

Alapító m.ankásörök de így is él'telmes, tartalmas Pavlovszki azt látta, hogy .el- életet él. Csinkovszki József-lenkezó irányba halad, vala-
hogy úgy, mint egy alvajáró. nek egyik -lábát és karját am-
UtánaszóLt . . .  úgy fordult l"'f�,• ·• �Áfft _lor 

putálták. Szinte hihetetlen, ho-
vissza, mint aki álomból éb- �� fi J.::Y...., U 1 gyan tudta oly ügyesen egy-
red. Nem válaszolt . . .  Ment máshoz illeszteni azt a sok száz 
vissza a gyárba. Pavlovszki .Alpja 1919-lben vörös'k.atona- vasúthoz és nemsokára újra gyufaszálat, amelyből végül is 
követte · · · A mozdonyszer- k•ént, a mun!káshatalom védel- a ferencvárosi pályaudvaron egy csodaszép szélmalom ké-kesztési osztály hataLmas asz- méért fogott regyivert. Anyja, üdivöz.öLhették a régi bamátok. szült. De akadt vetélytársa is balánál megállt és csa'k annyit a nőszöveh9ég szervezÓl,ie min- Am az ö.röm, a r,égi violt Bíró László \SZemélyében, aki mondot,t társának : ,,Rajzolja denlben követte leendő élet- idők felmeilegdtett emléke iti- hurkapá:lciká,ból az Eiffel to-gyorsan!" És kikerekedett be- párját. A Tanács/köztársaság szavirág életűnek bizonyült. A rony mását varázsolta a látoga-lóle az a megoldás, amin na- ,bukása U:tán azon{ban nehéz mozg{alrrnas esztendők sodrá- tók elé. polkig törték a fejüket. évek köv.eoúkez·tek. A megilur- ban újablb ál'lomást jelzett a Hatalmas íróasztala volt. cO'Ltatások után ikijutott a szemafor : a vezérigazgatóság- A m�r em}ítE;t

k
teiken kív�l 

Rendszerint részletrajzok, 7llÍ!Il<CStelenségből, a munikanél- ra szólítotm a kőteles,ég. Ez még szamos ,erte es tetszetos 
pauszpapírok, rajzlapok, ilyen- lkü'liek sany,a:rú sorsábal, de a 195-0-ben történt és azóta egy- szőnyeg, szőttes és kötött hol-
olyan vonalzók, grafitceruzák !hitüket nem tudtá'k megtörni, huzamban a forga[m szakosz- miban gyönyörködhetnek az 
és körzők halmaza borította, hiszen egyszec már kézzelfog- tályon dolgozi�, jelenleg a érdeklődők. Mi most a teljes-
de nem volt szabad serukinell: .-... t, lkö" ,_ , -" , , tt , k men"''--ndi· es' a fro.-rga·'omszer- . ·•-•- , Gég igénye nélkül csak ,néhány ua o ze,.,e61�, ·,a a, a ce- "'"'"' ""' • nyugallima, az anyagi Jan,cn. ve- k áll 't ,  ' t  , nk , · ' t  sem hozzányúlni. Egyszer anén"telJ"es J0övát és rendűlet- vezési osztály helyettes veze- , dek"'be Ak ' k i 1 0 neve es mu aJa 
azonban _: iránta való tiszte- J delme er "' n. · arcsa emeltük ki a sok közül. De va-lenül bízta!k .benne, hogy újra tője. 1945 után, a rendőrség kötlelé- , letből - valaki rendet rakott visszatér. •·=" de tirtt örukén,t, fli:ze+..ó." !amennyi bemutatott ,targy előtt 
az íróasztalon. Másnap reggel Persze, eközben kemény pró- .n.ou�u.., � érdemes néhány percre megál-
Ka-ndó mérgesen így szólt : A túrkevei .kubikus fiána,k bá'kat lrelUett kiáillma. SzÍIVó- nélklii'l, mdnt ainnyi sok baj- ni, elidőzni. Hiszen sok min-
,,Hányszor mondtam, hogy ne má:r küfönlb sorsot szánt az san tanul, nem könnyű körül- társa. dent elárulnalk készí1tóikról. öviéniéll. Arra .biztatta, hogy rta- mények között, mert a feszí- Pedig ez korántsem volt ak- Sz , é • H , Jó 1 nyúl•atok semmihez! Most az- '--"-""· amomra m g1s aar zse , nuljon mesterséget. Csik Sán- tett munka me]lett gyaraipo- kor veszrélytelen. A ja1v1 in.re all , d 1 1 t"'bb t ta' n  sem-•t sem fonok megta- .. ltek __ .,, .. , k d b v . omasa mon e eg o e ..... ., d-Or ciJpészinasnalk szeg,ődött és dott a család is. A kiét leány, tüze az Ul'v11ovesze , o - ,.,. t ..,,. t · l  1 lk"l láln· ebben a rendetlense',,_ • , , , tak """"ze'J"tük" kéZ11°'°""a' ,na' tot es' a ,ro!VAan ·, '=s I eg, e 1 eg egy-
ben." 

• ., a felszaibadulás után a fava- és a két fiu nevelese 'bizony n.v .,... aránt sérült ember önmagára-:ros'ban próbált szerencsét. adott mtmlkát otthon is éppen bizony nem egyszer szét kel- találásról. 

éa Öllelhónop 

Novemberben az eLbírálási 
jogkörrel rendelkező szolgá
lati főnökségeken ötlet/wna
pot rendeztek. A pécsi igaz
gat�g 18 szolgálati főnök
sége vett részt a verseny'ben. 
A 646 ötletből 279-et fogad
taik el. Elbből 173-at újításnak 
minősítettek. 

Kiemelkedő eredményt ért 
el a szekszárdi pályafenntar
tási fónökség, a dombóvári, 
a dunaújvárosi és a kapos
vári üzem.főnökség. Az ötle
tek díjazására több mint 55 
ezer forintot fordítottak. 

Gyóni Béla 

S egyszer a mozdony füs-tje eleget. Azután a mozgialJ.mi lett os.zda'tni a !fel/heccelt tö-
őt is megcsapta . . .  Egy ev élet . . . Ferencvárosban a ren- meget, ,,begy(ijteni" az úszító- ,,Meglepő volt számomra, , 
hiján éppen negyrven eszten- dezőgárda parancsnokaként, a kat, éjsiaká·nk.ént felügyelni a h.ogy az elfáradt idegrendszer 
deje, ho.,.ay a MAV k ötelékébe vezérigazgatóságon a honivé- kijárási tilalmat. kikapcsolódására gyógyszer he-
lépett, különszerződéses delani szövetség aktivistája- Mindez ma már nleglSrepűlt lyett az idegnyugtató munka
órabéres vonatkisérónek ként te�kenylkedett, azután emlék. Az alclcori harcostár- 1Jt'í1Zés módszerével találkoz
vették. fel a ferencvárosii :pá- :pártvezetőségi tagnak. majd sa1k, az alapítók közül csak tam" - írja a budakeszi sza
lyaiudivarra. alaipszervezebi bitkárnak vá- hárman szo1gá1nak a ,munkás- natórium betege. A. kollektív 

A mozganas1 új törtlénel- lasztották és jelenleg ds ebben óralegységben: Csányi Erzsé- munka öröme és az egyéni tel
met foruná'1ó négy évtized iaJlatt, a ful'llkcióban mru:nkálkodik a bet, Tóth Péterr és ó, Csík jesítmények, az alkotás gyö
a messze �ló páilyán voltak köz ja'V'án. Azaz e meJllett Sándor szak�rancsnok, a nyörúsége ad új értelmet éle
ki'tJér,ők, kisel)b-na,gyobb állo- még va1ami p1u:szt váH.a'lt, VI. kerületi (Bokányi Dezső büknek. Tenniakará:s, hi.t, biza
mások. A felszabadu'lás �r- nem akárnniilyen időben, ha- mu.nkásóregységben. Tizenkét kodás érződik leveléből, amit 
s ekújváron érte. Az újjáépítés nem a vilharos na.pok,ba.n, ép- esztendeje sza'klasziparanC1Snok. azon a faragott szövőszéken 
lendülete megragadta lelkesi- pen negyedszázada. Azóta tölbbször elnyerték az helyez.tek el, amelyet ó maga 
tette és nagy tettekre sarkail'l- Apja a tanács/hatalom 'ka:to- egység k.wáló szakasza aímet. készített. A munka tehát újból 
ta. Ami'kor hazalátogatott nája volt, ó 37 esztendővel ké- Voltak dlyan évek, hogy há- és újból megmenti az embert. 
'lürkewre, segített a párt szer- sóbb a szociali:mnus Vlédet:mé- romszor egymást követően. És persze nemcsak a munka, 
vezésében, majd a rendőrség ért fogott fegyivert. S nem Arra a kérdésre, hogy miért hanem azok az orvosok, ápo
kötelékébe került és reszt vett tette le a,zóta sem. 1956 no- ragaszkoddk a testü'lethez, így lók, akik napról napra gondoz
a rendteremtésben, a fegyve- vem1ber dér1ú.án kezdték újjá- válaszol : zák a rokkant vasutasokat : 
rek begyűjbéséiben, a hálborús szervezni a pártot a veZ'ér- - A biztonságérzetért. Azért, akik újra meggyőzték őket ar-
bűnösök felkutatásában, a iga1Jgatósá,gon. Ugyanott vál- hogy nmd, n11uaailom, béke ról, hogy élni így ts érdemes. 
közbiz.tonsá,g megszilároításá- lalt fegyveres szO'Lgálatot a 1.égyern ebben az országba-n. 
ban. De a szf.ve visszahúzta a vasúti !bázisok, az emberek Beredús Ferenc (esik) 
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Kiváló társadalmi munkáért 

Kitüntetett sportvezető 
A Magyar Népköztársaság 

Minisztertanácsa Tóháti Fe
Tenc részére, több évtize
des sportmunkájának elis
meréséül a Kiváló táTsadal
mi munkáéTt kitüntető jel
vényt adományozta. 

MegiJ.letődötten nézte, 
forgatta kezében az elis
merést. S aztán később -
kicsit már oldottabb hangu
latban - szívesen beszélt 
társadalmi munkájáról. Ar
ról a munkáról, aimelyet 
csak szívvel-lélekkel, önzet
lenül lehet végezni. 

Hogyan is kezdődött? 
Ré�últ idők emlékei 

elevenednek fel, amikor 
„vallomást" tesz. Sokáig 
kézilabdázott és még 52 három havonként ülésezik, 
éves korában is focizott. A ekkor azonban csak részfel
labdarúgást alig két éve adatokat tát el. A munka 
hagyta abba, de csak azért, jelentős hányadát a sporto
mert kellemetlen sérülést lás'! feltételek megteremté-
5zenvedett. Harminokét éve se, szélesítése, javítása, s 
dolgozik a MAV-nál. A há- az edzéseken, versenyeken 
ború alatt kocsifelíráként való részvétel jelenti. Er
kezdte Debrecen állomáson. ről nem lehet lemondani. 
Székesfehétwár, Rákosren- - Mi1lyen tervei, elgondo-
dező következett, majd szí- lásai vannak? ~ 

ve ismét vJsszaihúzta Deb- - Mindig olyanok, ame
recenbe. Huszonlhárom éve lyek végrehajtása - közös 
dolgozik az igazgatóságon, megvitatás után - javítja, 
jelenleg az üzemviteli osz- tovább fejleszti a munka
tály ügyintézője. helyi tömegspoTt eTedmié-

Társadalmi megbízatása nyeit, és erősíti a közösségi 
csaknem egyidős a vasúti szellemet. A vasútigazgató
szolgálatta,!. A felszabadu- ságok között például deb
lás utáni években Debre- receni kezdeményezésre 
cen állomáson tagja volt a rendeztek először kispályás 
szakszervezetnek, ma}d a labdarúgó�bajnokságot. 
területi bizottság sportmun- Debrecen, Budapest, Szom
kájának egyik irányítója, ké- bathely, Miskolc és Szeged 
sóbb sportköri elnokihelyet- után, az idén Pécsett mér
tes, illetve elnök, és 1967- !köznek egymással a vasút
tól a debreceni igazgatóság dgazgatóságok labdarúgó-
tömegsportfelelőse. csapatai. 

Az alapszervezetben hét- Persze a gondok egyben 
tagú társadalani sportbi- jelzik a tennivalókat is. Je
zottság működi'k. Velük lenleg az igazgatóságihoz 
együtt látja el, szervezi azo- újonnan érkező fiatalok 
kat a sportfeladatokat, ame• akt�vizálása, sport iránti 

lyek sokoldalúan színesítik a érdekli>désük felkeltése a 
testedzést. A közös munka legfőbb feladat. Ebben a 
e�edmf:nye�ént többek kö- munkában együtt működnek 
z?tt ?01_ ké21l�-csapa:�l, a KISZ-szervezettel. Szükkispalyas férfi labdarugo- ség van a közös erőfeszíté-csapattal, az MHSZ kere- . • 
tén belül működő lövészek- sekre, mert az 1dosebb kor-
kel természetjáró és sakk- osztá1y nyugállományba vo
szakkörrel büszkélkedhet- nulásával csökken a sporto
nek. lók száma. A fiatalok egy 

A sporttal való foglalko- része ugyanis közömbös a 
zás - vallja a kitüntetett sport iránt. 
- még a társadalmi mun- A sportbizottság ezért 
k�ban is __ egész �lieTt , k�- módszert váiltoztat. Míg 
van. El�otelezettse�, szwos korábban a szűkséges ada!'karat es nagyd:oku em'ber- tokat az osztályibizottságok ismeret, szeretet kell hoz- _ . .. .. 
zá. No meg sok szabad idő. gy�tot�ék 05:5ze, mos� a 
Hiszen sportolni csak mun- szervezomunká:hoz a b1zal
ka után lehet, ehhez kell mia'k segítségét kérik. 
igazi>dniuk a vezetőség tag
jainak is. A bizottság két- Pálinkás 

M A G YA R  VA S U TA S 

Orsz�gos vívóbajnolcság 

Bronzérmes szolnoki lányok 
A Magyar Vívó Szövetség 

Budapesten a Sportcsarnok
ban rendezte meg az orszá
gos iif.júsági és serdiülő vívó 
cs.apabbajnok.ságokat. A 12 
csapatot fegyvernemenként 
három négyes csoportba osz
tották. A csoportelsők az 
�,A", .a. 1..násodikok. tpedig' ia 
,,B" döntőbe jutottak. A dön
tő első hat helyezettje olim
piai pontot szerze_tt. Ott vol
tak a Szolnoki MA V ,'MTE 
képviselői is, akik közül az 
ifjúsági női tőrözők szerepel
tek a legeredményesel)ben. A 
Pusztai I'ldikó, Balla Csma, 
Feigl Eraka, összeállítású csa
pat a Salgótarjáni TC és a 
Központi Sportiskola legyőzé-

SZ EG E D I  V S E  

séve1 az „A" döntőbe jutott. 
Ott azon'ban a folytatás már 
nem a legjobban sikerült, 
mert a Csepeltől és az Új
pesti Dózsától egyaránt 5 :4-es 
vereséget szenvedtek és ezzel 
bronzérmesek lettek. A !bronz
érmes. ifjúsági női tőrcsapat 
edzője: Köves Mihály. 

Az ifjúsági fiú tőrözők a 
,,B" döntőbe kerültek és ott 
az ötodik helyet szerezték 
meg. A serdülő kardcsapat a 
„B!' döntőben GödöÍlő és a 

Budapesti Honvéd gárdáját 
legyőzve, negyedik lett. A Szol
noki MAV MTE fiatal vivói 
9 olimpiai po7lltat szeTeztek 
szakosztáilyu.knak, ami szép 
sikernek számít. 

Előtérben az utánpótlás nevelése 
A Szegedi Vasutas SE de

cember 17-,én tartotta meg 
évzáró ülését, amelyen Halász 
Antal ügyvezető elnok érté
kelte az egyesület munkáját, 
az. egyes szakosztályok ered
ményeit és vázolta a soron 
levő feladatoka·t. 

Mint elanondotta, a ver
seny.z,ák összességében teljesí
tették a kitűz·ött célt, í,gy az 
egyesület 1981-/ben elóllbre lé
pett. A kiemelt szalk.osztályok 
köz.ül az atléták ismét jól sze
repeltek : ötven olimpiai pon
tot g11újtöttek, s emeikedett a 
minősített spoTtolók száma is. 
Versenyzőik 65 hazai és nem
zetközi versenyen szerepeltek 
elismerésre méltóan. Köziülük 
Szabó A-ndTea, Visnyei MáTta 
és BolgáT Tamás teljesíitmé
nye emelkedett ki. A birkó
zók elmaradtalk a várakozás
tól, a t.ervezett oliim:piai pon
toknak csak mintegy két'har
madtát gyűjtötték össze. En
nek ellenére egy-!két verseny-

ző szép silkert könyivelhet el 
magánalk. A tájékozódási fu
tók és a sakkozók munkájára 
a minőségi javulás volt a jel
lemző. Ugyancsak eredménye
sein szerepeltek a kooárlabdá
zók. A férfü és a női csapat 
az NB II-lben szerepel. A lab
da!l"úgok az 1981/82-es bajnok
ságban a megy,éibein játszanak. 
Céljiuk fetj,utni a magasalbb 
osztályba. Erre minden felté
tel adott. 

A versen>Y\5\Port mellett fon
tos szerepet tulajdonítottak a 
tömegsPortnak. Az 1981-es év
ben a koráb.biakna:k kétszere
se, mill1tegy 8100-an vettek 
részt a különböző tömeg
sport-versenyeken. 

A feladatokról szólva az 
ügy,vezető elnök az utánpót
lás nevelését jelölte meg a 
legfontosail)b teendőnek. En
nek ,érdekében a város több 
általlános és középjskolájávaJ 
megá,llapodásokat kötöttek. 

G. J. 

,elsza6adulásl lövészverseny 
A miskolci körzeti üzemfó

nökség MHSZ-szervezete Mis
kolc város felszabadulása 
37. évfordulójának tiszteleté
re december 8-9--én lövész

Az egyéni helyezettek tárgyi, 
míg a csapatban elért első há
rom he,lyezett oklevél díjazás
ban részesiül t. 

• 
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BÚCSÚ A VAS Ú TTÓ L 
tA rákosrendezói üzemfónöksé,g Hámán Kató vontatási 

üzemegységében december 4-én ünnepséget r�ndeztek annak :t 

negyven ,vontatási dolgo:zónak a tiszteletére, akik 1981-'ben 
mernek nyugdí1j'ba. A főnökség gazd� és társadalmi szer
veinek vezetői a nyugalomba vonulók házastársát is meg-
hívták. .. 

Az ünnepelteket a gazdaságli és a társadalmi szervezetek 
ve:zietői köszöntötték, méltatva több évtii.edes munkásságukat, 
helytállásukat, majd átadták a szakszervezeti bizottság aján
dékait. 

- Télapó-ünnepség. Első al
kalommal rendezett Télapó
ünnepséget a dombóvári épí
tési főnökség és a gépállomás 
KISZ-alapszervezete decem
berben. Az ünnepségen a he
lyi József Attila Általános Is
kola úttörői szórakoztatták a 
gyerekeket, majd a szakszer
vezeti bizottság ajándékcso
magjai t a feldíszített fenyőfa 
alatt a Télapó adta át a ki
csiknek. 

- Társadalmi munka. Gyé
kényes állomás dolgozói a kö
zelmúltban 1356 óra társadal• 
mi munkát végeztek a szolgá
lati helyeken. Az ezért járó 
14 300 forintot a MA V Kórház 
bé].leseti utókezelő osztálya 
csekkszámlájára utalták át. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A terézvárosi pft. főnökség 
társadalmi és gazdasági veze
tői a monori GMPSZ VII-es 
telephelyén bensőséges ünnep
ség keretében köszöntötték a 
több évtizedes munka után 
nyugdíjba vonuló Dóra Lajos 
előmunkást, Révai János tvg
vezetőt, valamint Petró János 
és Szilágyi János pályamun
kásokat. Szőnyi János vezető 
pályamester mondott köszönő 
szavakat a nyugdíjba vonuló 
munkaitársaknak, majd átad
ták a szakszervezeti bizottság 
ajándékát. 

- Családi est. A nagykani

- Találkozó. A pécsi terü
leti szakszervezeti bizottság 
nyugdíjas csoportja az év vé
gén találkozót rendezett a szo
ciális épület tanácstermében, 
amelyen Hornyák István, a 
pécsi körzeti üzemfőnökség 
vezetője köszöntötte a megje
lenteket. Utána kultúrműsor
ral szórakoztatták a nyugdíja
sokat. 

- Véradás. A miskolci kör
zeti üzemfőnökség vontatási 
üzemegységének vöröskeresz
tes szervezete december 27-én 
véradónapot rendezett a von
tatási doLgo:rok részére. 153-an 
összesen 54 liter vért adtak té
rítésmentesen. 

NyugdíjQstaggyúlés. A 
szegedi körzeti üzemfőnökség 
nyugdÍJjas csoport•ja december 
29-én taggyűléssel egybekötött 
nyugdíjas-találkozót rendezett 
a MA V nevelőintézet díszter
mében. A megjelent idős vas
utasokat Lóki Béla, a körzeti 
üzemfőnökség vezetője tájé
koztatta az igazgatóság és az 
üzemfőnökség munkájáról, a 
vasút előtt álló feladatokról. 
Utána Kondász István, a 
nyugdíjascsoport elnöke szá,.. 

molt be az elmúlt évben vég
zett munkáról, majd hét 90 
éven felüli nyugdíjasnak se
gélyt adott át. Utána kultúr
músorral szórakoztatták a 
vendégeket. 

zsai vasutas művelődési ház------------
ifjúsági klubja a közelmúlt-
ban családi estet rendezett a 
vasutas fiat�lok és családtag
jaik részére. A megjelent hat
van vendéget a vacsora után 
cigányzenekar szórako:zJtatta. 

Halálozás 

versenyt rendezett az üzem- ,----------------------------

Elhunyt Wacker Ferenc nyugdl· 
Jas mérnök főtanácsos, a KPM 
Vasúti Főosztály 2. szakosztályi• 
nak volt dolgozója, aki 1969-ben 
került nyugállományba. Ezt köve• 
tően llll)-ig a budapesti. vasút• 
lg.a2gatóság szakkönyvtárosakénl 
dolgozott. Wacker Ferenc 38 évet 
szolgált a MA V-nál. Munkájáérl 
számos kitüntetést kapott. A halál 
78 éves korában érte. Hozzátarto. 
zól, munkatársai Január 8-án Sió· 
fokon kísérték utolsó útjára. 

főnokség szocialista brigádjai
nak részére a Csokonai úti 
lőtéren. A versenyen 36 bri
gád 140 taggal képviseltette 
ma,gát. 

Eredmények ; férfi egye ni : 
1. BodnáT István, 2. Kókai 
SándOT, 3. JáTdán SándoT. 
Női . egyéni : 1 .  Futó Jánosné, 
2. Szakolczai-né Szabó ETzsé
bet, 3. N11itraii.né BodTogi 
Gertrúd. 

Csapatban: 1 .  Május 1. szo
cialista brigád (leltárcsoport), 
2. T. A. Edison szocialista bri
gád (villamosutazók), 3. Pe
tőfi Sándor s.zooiialista brigád 
(dizelműhely). 

Baráti beszélgetés 

pályakezdő diplomásolclcal 
A szegedi igazgatóság ve

zetői a kö:relmúltban baráti 
beszélgetésre hívták meg az 
1979-31„ben végzett diplo
más fiatalokat. Arra voltak 
kíváncsiak; hogyan illeszked
tek be az új környezetbe, 
miként érzik magukat a vas
úton és milyen kérdések, 
problémák foglalkoztatják 
őket. 

szetesen, addig az elméleti tu
dás mellé kellő gyakorl>ati is
mereteket is kell szerezniök. 
De s2'Jiikséges az is, hogy a 
munkahelyeken megfelelő 
kapcsolatot alakítsanak ki az 
ott dolgozókkal és mihama
rább bei1leszkedjenek a vas
utasközösségbe. 

Lakás�sere 

Elcserélném S2'0!Tllba.thelyl belvá• 
rosi háro.-n szoba össz:kom,fo.rtos 
fellúliított, Jcitünő állapotban levő 
MAV-bé:tl!:a.kásomat budapesti ha
son:lóra, esetleg Jtisebbre. Erdek
lödni lehet telefonon: 401-396, Hor
vát'h Csaba (illlu111.loaldö alatt) . 

K E R E S ZTR EJTVÉ N Y  

A találkoi.ó bevezetójében 
Szabó Gyula, az igazgatóság 
személyzeti és oktatási osz
tályának vezetéije utalt ar
ra, hogy a meghívott fiata
lok nagy r-észe, mint a MA V 
ösztöndí,iasai tanultak a_fel
sőoktatási intézmények1ben. 
Taníttaitásu.kTa az igazgatóság 
közel egymiUió forintot foT
dított. Hogy e !befektetés 
mennyiben térült, illetve té
rül meg, ez a fiataloktól lfiügg 
- hiszen ők alkotják majd 
a ve:z.etói után.pótiást. Termé-

A fiatalok közül töl)ben el
mondották munkalhelyi ta
pasztalataikat, a gyakorlati 
munkáiban elért eredményei
ket. Többen érdeklődtek a 
tová'bbtanulási lehetőségekről, 
a családalap.ítást elősegítő la
kásgondok megoldásáról. A 
fiatal pá[yakezdók őszintén 
felvetették azokat a gondo
kat is, amelyek akadályozzák 
a folyamatos munkát. 

Elcseréb!,ém budapesti három
szoDás komfor:too, 100 négyzetmé
teres, te1ef.onos MA.V-;bérlakáso.m1.1t 
két szoba ,korrufor.tQs ,vagy egy szo
bai. két téliszoba, komir.ortos bérla
kásra. Érldeklőc:LnJ. tehet : Kiss Lst· v.án, telefon, : 152-278 délután 6-3 
kiözött. 

Elcserélném 11.l.d.ányhaLásZli pálya
mesteri la'klásornait - mely .két sz.o
ba, konytha. ika•mr.3, füniöszcl':>a, 
pince, nyári ,kon,yihálból áll. 500 négyszögöl belreritett vetesményes
kevt, barornlflólak tiM-tozlna.k hozzá 
- hasonlóra Salgóta.rján és Aszód 
V131Sútvoru.3Lán. Minden. megoldás 
éroeke}. C.im : Ö2IV. Bódi Jstvánmé, 
Ludányh.al•ász ,va.sútállam.15. 

Vízszintes : 1. Az ötnapos mun
kahét bevezetése óta bevezetett 
módszer. 13. Neme9gáz. li!. Női 
néV. 15. Tó az USA-ban. 16. Rö
vMen indul. 17. BertaJian 
(1312-1869) Kossuth m.1.nlszterel
nőke. 18. Mázol. 19. Olaj pt.::-atlan 
betül. 2,1. Rég1 újság címe. 2.3. 
R. D. 24. Heves megyei község. 
2.6. Nyil!Záporban megtalálható. 'J,7. 
Vissm : az autó fontos része. 29. 

Kis fémtartály. 31. Már nem kis
fiú. 33. Európa és Azsia. 35. Moz
dullatlanul. 36. Keverve rúg. 37. 
Utánzó. 38. Bolti árban va.n. 39. 
Mexikói félsziget. 41. Lepakolok. 
t:i. Pozsonyi sportegyesület. 45. 
Zenében, szomorúan. 46. . . . Béla, 
a Tanács.köztársaság egyik veze
töje. 47. Kevert dán. 49. Meny
assz<l'lly, 50. A gallium vegyjele. 
52. Utolsó posta. 5� Zeke közepe. 

55. ölel m.agánha.ngwl. 56. A tűz
hely sütője, németül. sa. Lenin 
ellerufeJ,e volt. 60. Gyilkolt. 61. Tó 
a Szovjetunióban. 63. Idegen férfi.
név. 64. Latin üdvözlés. 

Függőleges : 1. . . . Jacic, brit bi
roelal•má. lobogó nép.je:s neve. 2. 
Város az NDK-ban. 3. Vízi állat. 
4. Sz,emélyes névmás. 5. Hall!aJta. 
6. :f{ést köszörüli. 7. Egy szovjet 
város lla.kója. 3. Vissza.: lángész. 
9. Osípe,t a kígyó. rn. TlltÓszó. 
11. Község Heves megyében. 12. 
Alhat, németül. 20. Lábán, de vég
telenül. 22. Veszedelme. 24. A la
bancok ellenielel. 25. PortugáLia 
régi lakója volt. 27. Tit.kos bün
&zövetkezet Nápolyban a 16-10. 
szá:ziadban. 28. Fából készült em
ber-vontatta kocsi. 29. Régi ma
gyarok mitikus mad.ana. 30. Zök
kenömen,e..;en. 31. Világtáj. 32. 
�vert sátor. 33. A gyorsabb ra
kodást segíti. 34. A. I. N. S5. A 
nyak:at mel-egíbi. 40. Ve..;zti a:z ér
tékét. 42. Fordított dal, ool'liam. 44. 
Juttat. 47. Kórházi alk.a.:ma.zott. 48. 
Nem nektek. 51. Levegövel k,a,p
cso!Jatos görög szóösszetétel. 02. 
. . . Tivadar, neve.s szinész volt. 
!ó4. Nem Nagyé. s.;. Derék, tenne
tes ember. 57. Fordítva ma.T. 59. 
Mók iker..ziava. 00. Tulajdon.a. 62. 
Énekl.ő hang. 64. Névelő. 

Beküldendő : vízszintes 1. és füg
góJ.ege3 33. 

Beküldési határidő: L982. február 
1. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A folyamatban levö 
beruházások befejezésének meg
gyorsitása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
25-�6. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért: 
Halász Gézáné, Miskolc, Ihász 
Kovács s. u. 10. ; Szilvássy László, 
Kemecse, VöröSlhadsereg u. 49. ; 
Dienes Rózsa, Budapest, Hernád 
u. i . ;  özv. Palotai Lászlóné, Bé
késcsaba, 1819-esek tere, MAV-ép., 
A. lk. IV, 13. ; K.alasó Gyula, Ba
lassagyarmat, Petőfi u, 3. 

Lovász LázáT vasútigazga
tó biztosította a fiatalokat 
arról, hogy továbbra is segí
tik munkájukat. 

G. J. 

A M l  H U M O R U N K  

Elcserélném szot!.nok.l egy pl,usz 
!oét :llélsz,o'bás öss:z.lmmfortos MAV
bérlakásom bud�sti MAv- vagy 
tan.ácsi lak.ám-a M'A.V-<dolgozwa,J. 
Hánm.a.s csere iJS éroekel. Váry Ot
tó, Szoln,:jk. Mátyás k1r. u. 2. 5000. 
Telefon : 01/.17-62 vagy 34.:1-935. 

.ElcseréLnéan MA V-h::tkótelepi m!ls· 
Gél SZlObás .MAV-,bérrakásOlmat kiiS 
aila.pterületü szdba, ,konyhára. Le-
111élclm : Vf.rá._!!)h, 1155 Bu:1':l.pest, Rá· 
!cos · U. 102. X. em. 60. 

Mit gondol, miért van 
sokkal több szerencsétlenség 
az utakon, mint a vasúton? 

- Két okból. Először : egyet
len mozdony sem próbálta so
ha megelőzni a másikat. Má
sodszor : Já tott-e valaiha is 
olyat, hogy a moz.donyvezető 
menet köziben csókolódzott 
volna a fűtővel? 

* 
- Asszonyom, vasúti jegye 

nem érvényes a gyorsvonatra. 
- Akkor szóljon a moz

donyvezetőnek, !hogy hajtson 
lassabban. 

·* 
A gyorsvonat majdnem egy-

órás késéssel fut be a pálya
udvarra. Egy utas méltatlan
ki>clik : - Télen percnyi pon
tossággal közlekedik ez a vo
ria t, s mi lehet az oka, hogy 
ebben a ragyogó nyári forró
ságban ilyen sokat késett ? 

- A fizika alaptörvénye! -
vágja rá nyomban az előzé
keny kalauz. - Tetszik tudni, 
a sínek a nagy melegben ki-

nyújtózkodnak, és ezért a vo
natnak az útja ds meghosszab
bodik. 

* 
A vasúti fülkében ül egy 

szemmel láthatóan beborozott 
férfi. Amint a vonat egy ál
lomásra ér, kinéz, megcsóválja 
a fejét, s az orra alatt mo
tyogja :  - Szörnyű! 

A szemben ülő u� kíván
csian megkérdi : 

Elcserélném butls•pe.sti lkét és :flél 
sz<lbás kamlfortas, telefonos zöld· 
övez,ztú, xárt:kertes. g�kocsi-táro-
1,á,si leh.etősé�_gel ren,delkezö MA V
bérlakásomat sopronJ. egy és {Jél, 
vagy egy pl'UISZ ihs,Uos. lehetőleg 
�efonos, géplrocsl-Mrolási lehetö
ségü, korruotitos aa.kásra MA V-cliol
gorova!. Tele.fon : 643-1213. 

MAGYAR VASUTAS 
- Miért mondja minden ál- a 

lom.áson, ihogy szörnyű ? Vasutasok Szaksrervezetének 
lapja 

- Egyre bizonyosabbá válik 
előttem, !hogy rossz vonatra 
szálltam. 

* 
Az állomásfőnök megkérde-

� a kalauzrt.ól : 
- Szabó kartárs, hisz maga 

a túlvilági életben ? 
- Miért kérdi? 
- Mert a maga nagybáCSiija, 

akinek a temetésére teoonap
elótt kért egy nap eltávozást 
most telefonhoz hívja. 

Szenkeszti a szerkesztö bizottság 
Felelös szerkesztö : Vlsi Ferenc 

Szerkesztöség : 
1068 Budapest VI., Benczúr u. 41, 

Telefon, városi: 229-872 
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A JÖVEDELEM MÉRTÉKE, A VÉGZETT MUNKA FÜGGVÉNYE 1�3 millió tonna árura 

A központi vezetőség ellogadta Elős§állítási niegállapodás 

hus§onliét luvaro§tatóval 

a MÁV 1982. évi bérpolitikai intézkedéseit A budapesti vasútigazgató
ság kereskedelmi szakemberei, 
minden eddigut felülmúlva, 
huszonkét vállalattal, mintegy 
1 millió 300 ezer tonna áru 
előszállítására kötöttek megál
lapodást. Igaz, a kampányban 
résztvevő fuvaroztatók szá
ma az idén tízzel kevesebb, 
ám a ,mennyiség 100 ezer ton
nával több. Ez e_,,ayrészt annak 
tulajdonítható, hogy az igazga
tóság területét csökkentették, 
másrészt az idén a MA V há� 
romról négy hónapra hosszab
bította meg az előszállftás idő
szakát. 

hogy már novemberben meg
kezdték a szerződéskötéseket. 
Erre azért volt szükség, mert 
le!több vállalat januá�tól tért 
rá az ötnapos munkahétre, 
következésképpen ennek meg
felelően előre kellet koordi
nálni a kocsik elosztását. A cél 
természetesen így is az, hogy 
a hét minden napján, lehető
leg egyenletesen rakodjanak. 
A fuvaroztatók igényeinek ki
elégítése érdekében, az igaz
gatóság keres.kedelrrni szakem
berei bővítették az ezzel kap
csolatos információk cseréjét, 
mind a külszolgála,ti főnöksé
gekkel, .mind pedig a fuvaroz
tatók iUetékes vezetőivel. 
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Kucsera Károly, az jgazgató
ság üzemviteli osztályának 
vezetőhelyettese elmondta, 

December végére 

S. ·R. 

Selypen véget ért a répakampány 

Tanácskozik a központi vezetőség, Gyócsi Jenő elnök ismerteti a napirendet 

Selypen befejeződött a cukorrépa feldolgozás·a. A kam
pány szeptember 5-tól december 28-ig tartott. Ez idő •alatt 9968 
kocsiban 350 ezer tonna répa érikezett a gyárba. Ez a mennyi
ség 44 ezer tonnával volt több az 1980. évinél. Szakszervezetünk köziponti 

vezetősége január 14-én, a 
MAV Vezérigazgatóság konfe
renciatermében tartotta ezévi 
első ülését. Az elnökségben he
lyet foglalt Szűcs Zoltán, a 
MAV vezérigazgatója, dr. Sár
vári László, a KPM föosztály
vez,etője, Gyócsi Jenő, a vas
utas-szakszervezet elnöke. Kaj
csa József és Feleki Pál alel
nök, Koszorús Ferenc főtitkár, 
Tolnai Ibdikó és Szemők Béla 
titkár, Mester Alajos MAV-ve
zérigazgatóhelyettes, Nagy Ká
roly, a MA V Vezérigazgatóság 
pártbizottságának titkára, 
Oroszvári László, a GySEV 
vezérigazgatója, Széles Péter, 
az UtaseHátó Vállalat gazdasá
gi igazgatója, és Bedi Gyula, 
a SZOT szervezési és káder
osztályának munkatársa. 

Az ülést Gyócsi Jenő elnök 
nyitotta meg. A napirendek is
mertetése, illetve elfogadtatá
sa után, az első napirendi pont 
keretében, Szemők Béla, a 
központi vezetőség titkára tá
jékoztatta a testületet a MAV, 
a GySEV és az Utasellátó Vál
lalat 1982. évi tervéről, s a ter
vek teljesítését elősegítő szak
szervezeti feladatokról. 

Mivel a MAV tervét lapunk 
előző számában már ismertet
tük, ezúttal csak a főbb muta
tókról, majd a GySEV és az 
Utasellátó tervéről adunk rö
vid áttekintést. 

A MA V a személyszállítás
ban - az utóbbi évekhez vi
szonyítva ezúttal először - a 
bázisszinten, 270 millió utas 
elszállítását tervezi. Ez azon
ban korántsem jelent kevesel:fö 
munkát. Ellenkezőleg, ez az 

házásokkal. a fejlesztésekkel dasági szabályozókhoz és a kül
foglalkozó rész. Erre az évre gazdasági, továbbá a nemzet-
7,322 7711illiárd forinttal kell közi helyzethez maximálisan 
számolni, melyből beruházá- alkaLmazkodó, vállalati gazdál
sokra 6,455 milliárd forint for- kodás jellemzi. Az alaptevé
dítható. Szociális ellátásra 1 773 kenységet továbbra is mellékte
munkavédelemre 1 333 milli

,
ál'd vékenységekkel - váma-;1uraik

forint jut, hogy cs�k a fonto- tároz�s, . konténerszállítm�-
sa·bb adatokat so ol"uk fel nyoz�s,, _idegenforg�lo?: e_s r J • vendeglatas - egesz1bk ki. 

Szemők Béla titkár 

A GySEV a személyszállítás
ban 1,3 százalékos növekedést 
tervez, míg az áruszállításban 
- az egyes export-import üz
letek előre jelzett elmaradása 
miatt - némi csökkenéssel 
számol. A vasúti tevékenység
nél 104,3 millió forint elérését 
tűzték célul. Ez a vállalati nye
reség 45,9 százalékát jelenti. 

A GySEV-tevékenységet eb
ben az év;ben is a változó gaz-

Az Utasellátó Vállalat ebben 
az évben 2,21, illetve 2,23 .mil
liárd forint árbevétellel szá
mol. Ennek érdekélben tovább
folytatjálk a rugalmas, a keres
lethez jobban alkalmazkodó 
árpolitikát. A nyereséget a két 
variációna:k megfelelően 63-

70 millió forintban tervezik. 
A szociálpolitikai célkitűzé

sek között első helyen a mun
kához közvetlenül kötődő fel
tételek biztosítása szerepel, A 
munkavédelmi célkitűzések pe
dig elsősorban a fokozott bal
esetveszélyes rriuni.l{ahelyek 
felszámolására irányulnak. Er
re a célra a múlt évi 76 mil
lióval szemben 90 millió forin
tot irányoztak elő. 

Szemők Béla a vá,Ualatok 
tervének vázlatos ismertetése 
után a szakszervezeti szervek 
termelést és gazdálkodást se
gítő tevékenységéről beszélt. 
Egyebek között felhívta a fi
gyelmet: a középirányító szer
vek és az alapszervezetek min
denütt kezdeményezzék, hogy 
a partner gazdasági vezetők is
mertessék a kollektivákkal a 
terv részleteit, a követelmé
nyeket, továbbá azt, hogy 
ezekhez milyen érdek fűződik. 
Erre azért van szükség, mert a 

utasok megtartása érdekében r-------------------------
a személyszállítás színvonalá-
nak jelentős emelését követeli 
meg. 

Az áruszállításban kismérté
kű növekedéssel számol a terv. 
A 131 millió tonna áru és a 

24,4 milliárd árutonna-kilooné
ter az előző évinél 1,6, illetve 
2,4 százalékos növekedést je
lent. Az ismert körülményeket 
is szem előtt tartva, ezt az 
árumennyiséget aktív kereske
delmi politikával kell megsze
rezni, s az elegytovábbítási, a 
rendezőpályaudvari, valamint a 
határállomási munka javításá
ból nyerhető kapacitástartalék 
felhasználásával kell elszállíta
ni. 

A vállalati tervek legna-
gyobb érdeklődésre számot tar
tó fejezete kétségtelen a beru-

S§a/is§erve§eti a6tivistáli 

új rends§erű továbbliép§ése 
December végén befejeződött a szombathelyi területi szak

szervezeti bizottság új rendszerű továbbképzésének első sza
kasza. Celldömölkön negyven munkavédelmi felelős és kultúr
bizottsági tag végezte el levelező úton a négyhetes továbbkép
zés első felét. A vasútigazgatósághoz, a járműjavítóhoz, a cell
dömöLki építési főnökséghez, a GySEV-hez és az Utasellátó
hoz tartozó aktivisták három hetente egy-egy alkalommal ta
lálkoztak. Közös előadást hallgattak általános témákról és 
kiHön-külön fogLalkoztak a szakmai kérdése.kikel. 

A sikeres írásbeli és szóbeli vizsgák után most januártól 
a balatonkenesei oktatási központban folytatódik a szakszer
vezeti tisztségviselők bentlakásos továbbképzése. 

Sz. J, 1, 

munkahelyekig lebontott ter
vekre kell épülni a munkaver
seny-vállalásoknak és az újí
tási feladatterveknek. Kezde
ményezzék továbbá, hogy a 
végrehajtás mi kén ti felada-tai 

(Folytatás a 3. oldalon) 
• 

Niagy munka hárult a vasutasokra. Tavaly csak tizenkét 
nyugdíjas vett részt ia kampányiban. Növelte a gondot a lét
számhiány is. A selypi vasutasok azonban - szabad idejüket 
is feláldozva - dolgoztak, hogy folyamatos legyen a répa
szállítás. 

,----------------------------------------

A múlt évet összegező gyorsmérleg szerint 

A MÁV 130,6 millió tonna árut 
és 212,5 millió utast szállított 

Kielégítően alakultak az áruszállítás minőségi iegyei 

Decemberben még a hirtelen 
beköszöntött téli időjárás sem 
tudta megtörni a vasutasok őszi 
forgél!lmi mun:ka,lendület.ét. A 
vasút ugyanis az év utolsó hó
napjában 

10 millió 164 ezer tonna 
árut szállított. 

Ezzel a bázishoz és a tervhez 
viszonyítva 102,5 illetve 97,6 
százalékos teljesítést ért el. A 
bázishoz viszonyítot,t többlet
száhlitás (232 ezer ,tonna) köze.l 
egynapi beralkásnak felel meg. 

Az ÖSIS"Zes áruszálllításon be
lül a belföldi száLlítás 4,5, az 
export küldemények volumene 
12,3, az import áruk mennyisé
ge pc-dig 2,9 százaLékkail volit 
több, mint 1980 azonos idősza
kában. Ezzeil szemben a tran
zitot, hasonlóan a megelőző hó
napokhoz, továbbra is csö�e
nő tendencia je1lemezte. 

A kocsiigényes áruvolumen 

a bázisbelinél 4,4, a terve
zettnél pedig 0,5 százalék-

kw volt több. 

A kocsiigényes áruszáhlításon 
belül, az igényeknek megfele
lően, széruből 1,9, kőből 7, ka
vicsból 145,4, ,tég.lából 8,3 és 
cukorrépából 16,4 százalékkal 
többet, míg mészből 14,2, ce
mentből 13,6, cernentgyártmá
nyokból 63,2, műtrágyából 4,3 
és tüzüából 43,9 száza:lékka,l 
kevesebbet szállrított a vasút, 
mint egy évvel korábban. 

A decemberben száUításra 
feladott élőállait-küldemények 

a bázisértJéknek több mint há
romszorosát tették ki. Ezen1 be
lül a belföldi fuvarozás 124,3 
száza1lék!kail, az export szálílitás 
pedig háirom és félStLeresére 
emelkedett. 

A könnyen romló áruk meg
rakott teherkocsiban kifejezett 
menntyis:ége 21,2 százalékkal, 
ezen belill a belföldi 9,6, az ex
Port szá111ítás pedig 25 százalék
kal nőtt. 

A záhonyi átrakótérség belé
pő forgalma a bázishoz viszo
nyítva kismértékben (1,5 szá
zalék'k.all), kilépő forgalma pe
dLg 5,2 százalékkal csökkent. 

Az áruszállítás minőségi je
gyei is sokat javultak. Ezt tük
rozi, hogy az időre ki nem áhlá
tott teherkocsik száma 15,5, a 
géprevárási esetek 8,5, a vo111a't
ácsorgások 29,9, a belföldi vo
natfelosz.!satási. esetek menn,_vi
sége pedig lk.özel 50 száz.ialék:kiail 
k.evesebb vol.It, mint az előző év 
azonos idős:?Ja!kában. 

A minőség javulását tükrözi 
az is, 

hogy a rakott teherkocsi
érke7.és 6,6 százalékos 
emelkedése mellet.t a ki
ra.katlan teherkocsi marad
vány napi átlaga csupán 

2,1 száulékkal nőtt. 

A kirakatlan maxadvány ked
vező alakuliása egyrészt a sm.1-
Jí.ttató felek 'kirakási tevékeny
ségének élénkülésével, más
részt a kiszolgáló áL�omások 
munkájáITTak javulásáV'ail. függ 
össze. 

A munik.á,t befolyásoló t.éli 
időjárás ellenére is kielégítően 
alakult a járműveik kihaszn.áilá

sa. A tehenk.ocsilk időbeli iki
használása 2 százaléklkal, áru
tonna.Jki>lométerben kifejezett 
termetékenysége pedig 6 száza
lékkal volt jobb, mint 1980 de
cemberében. A tehervonati vil
lia.mos és nagy Diesel-mozdo
ll(Yok napi hasznos futástelije
sÍltménye a bázisszinten aJa
ku!,t, a kis Dies.el-mozdoni}'oké 
pedig 3,4 százalékkal nőtt. 

Jól gazdá,1kodtak a vasutasok 
a hálózaton dolgozó idegen te
herurocsikka.11 is. Ezt jól szem
l�lteti , hogy decemberben a de
viza,'.�özvetítést kifejező teher
kocsi egyenleg a bázisbelinek 
közel 25-szörösére emelkedett. 

Előzetes adatok szerint 
a vasút decemberben 23 
millió 944 ezer utast szállí-

t.ott, 

s ezzel a bázist alapul véve 
103,2, a tervhez viszonyítva pe
dig 96 százalékos teljesítést ért 
el. Az utaskilométer-teljesítés 
várhatóan 103,3, Elletve 96 7 
százalék lesz. 

Az elmúM évben - még n-ern 
vég1'eges adatok szerint - a 
MA V 130 millió 600 ezer ,tonna 
árut smllított, s ezzel a bázis
hoz viszonyítva 101,1, a tervhez 
kJépest pedig 98,2 százalékos1 

t.eljesítést ért el. Az elszá1lított 
utasok száma 272,5 milil,iélt tietit 
tk.i., amelty a bázi.sszin!111él közel 
7, a tervezett értéknél! pedig 
15 , 4  millióvai kevesebb .. 
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Kcwnüvelödés 
Vasutas lcereslcedelmi-társadalmi ellenőrök 

A fogyasztók érdekeit v�dik 

Közelebb a Illurikahelyhez Kevés feladat van, ami 
oly,an köreiről ér.!.:nt bennün
ket, mi·nt a vásárlás. Nincs 
nap, hogy többször is ne men
nénk be valamit venni egyik 
vagy másik bol<tlba. Gyerek, 
kamasz, felnőtt, öreg, vásárlók 
vagyunk mindnyájan. A mi ér
dekeinket is védik azok a 
szakszervezeti aktivistá'.<, a'.<ik 
a társadalmi-kereskedelmi el
lenőr megbíz.atást elvállalták 
és becsülettel végzik éveken 
át. Ilyen Petrovs�ki Mihály, a 
békéscsabai üzemfőnökség vo
natvezetője, az itteni ellenőrök 
csoportvezetője. 

delkezéseket és 
időt a munkára. 

áldozzanak 

- Mi,ndkettőre szükség van 

viszont ez jó indíték arra, 
hogy szívesen végezzék a tár
sadalmi munkát. 

- Nem az emberek-ben van 
a hiba, hanem a módszereink
ben - mondta találóan az 
egyik vidéki művelődési in
tézmény igazgatója, amikor a 
közömbösségról, érdektelen
ségről volt szó. Arról, hogy 
a bejáró vasutasok művelődé
sét a mun'kahely nehezen tud
ja segíteni, mert többnyire le
köti és kielégHi őket a ház 
körüli kertészkedés, gazdálko
dás. 

őszintébben felszínre jön :  mi 
érdekli az embereket? Az is
mert érdeklődési körökhöz az
tán, már gyorsabban tudják 
igazítani a lehetőségeket is. A 
múlt évben például, igény 
mutatkozott gépkocsivezetói 
tanfolyamra és gyermekrajz
kiállitásra. Mindkettő jól si
került, s a látogatottság azt 
bizonyította, hogy még a be
járók is meg tudtak jelenni 
az őket érdek'lő rendezvénye
ken. 

rű ötlete támadt : a kihaszná
latlan, hataimas előcsarnok
ban letéti könyvtáTat helyez
nek el. Az elgondolást az in
dokolta, hogy napjá1ban több 
száza n  megfordulnak az épü
letben, s a várakozással töl
tött szabad idő kellemesebib, 
hasznosabb is, ha olvasással 
töltik. Az ötletet a Vörös
marty Művelődési Ház segí
tette megvalósítani. JanuártóJ 
n•égy szekrényben ;felszerelt 
könyvesPolcok kínálgatják a 
- főleg szépirodalmi témájú 
- olvasnivalót, és remélhe-
tőleg mindig lesznek érdeklő
dők, akik egy-egy könyvvel a 
kezükben, megpihennek majd 
a kialakított olvasósarkokban. 

- Nálunk ennek a munká
nak nagy hagyománya van, 
jó magam már nyolc éve csi
nálom. Békéscsabán harmin
can vagyunk öt csoportban: a 
vontatásnál és a forgalomnál, 
de vannak orosháziak, gyomai
ak, és lökösháziak is köztük. 

Tavaly �40 ellenőrzést vé
geztek, s 30 szabálysértési el
járás•t kezdeményeztek. Hogy 
pontos és tárgyilagos legyen 
az ellenőrzés, ahhoz lega-lább 
két feltétel kell : az ellenőrök 
ismerjék a szabályokat, ren-

- vallja Petrovszki Mihály. -
Az alapokat megkapta min
denki. A kezdő e'llenő,:t rend
szerint tapas�taltabb társához 
oS2ltom be, hogy betanuljon. 
Lássa, mH hogyan kell csinál
ni a gyakorlatban. Sok fiatal 
kollégát betanítottam már én 
is. Ma már az ellenőrök het
ven száz.aléka harminc éven 
aluli. 

Pedig a fiata'lok is elfoglalt 
emberek. Apró gyerekek ott
hon, külön munka is akad, 
mégis szakí1tanak - ne.m is 
kevés időt - erre a társadal
mi munkára. Méghozzá szolg;á
la.t után, a szabad idejük'ből. 

- Megértik az ügy társa
dalmi fontosságát és nekik 
magu'.mak is érdekük, hiszen 
ahhoz a korosztály,hoz tartoz
nak, amelyiknek nagyon meg 
kell nézni minden forintot, 
me:·,t so'.-< a kiadásuk. Ezért 
számukra sem .mindegy, hogy 
milyenek a vásárlási körülmé
nyek. Persze másoknak sem, 

Petrovszki Mihály a MAV 

Kiváló BTigádja címet három
szor elnyert Landler Jeni, 
szociahsta brigád vezetője és 
a '  sza:-<szervezeti bizottság szo
ciálpolitikai bizottságának is 
tagja. Időnként a keres·kedelmi 
fel ügyelfüég és az SZiMT is 
bevonja egy-egy ellenőrzés!n. 
Ső,t a társadalmi itulajdonvé
delemben a hatóság i,s. 

- Szinte a teljes ' szabad 
időmet ezek a megbízatások 
kötik le. Szeretem csinálni, 
mert értelmes, haszno„ mun
ka, látni az eredményét is. 

A fogyasztói érdekvédelem 
mindig ad mu,nkát. Újra men
ni kell és újabb helyekre. Fá
radhiatatla.nul, mint Kovács 
József és Orvos Pál is a voo
tatástól ; Simon János és Pa
csika Ferenc a forgalomtól, 
vagy a gyomai Szatmári Lajos. 
De a többiek is, még a nyug
díjasok közül besegítő Székely 
János és Gál József is. 

Vass Márta 

Bele kell-e nyugodni a si
kertelenség:be, ha a közműve. 
lődési feladatok ellátása köz
ben, ,,objektív" akadályokba 
ütközünk ? van�uk meg : szép 
számmal vannak még olyan 
felelős beosztású embeTek, 
ak,i;k rögtön indokolják, hogy 
mit miért nem lehet. Sorolják 
az okokat, amelyek náluk -
másutt is -, állandó problé
mát jelentenek. Ilyenek : ,a 

bejárás miatt nehéz mozgósí
tani, nincs idő a művelődésre, 
az anyagi ösztönzés nem meg. 
felelő a tanulási kedv felkel
tésére, az igénytelen családi 
háttér fékezi a munkahelyi 
erőfeszítéseket, a szétszórt, 
távol levő munkaterületek ne
hezítik a dolgorokkal való 
személyes találkOilást, a meg
győzést, a nevelő munkát. 

Néhány lhónappal ezelőtt, a 
miskolci területi szakszerve
zeti bizottság kulturális-, agi
tációs, propagandabizottságá
nak kihelyezett ülésén ugyan
csak az emberi ka,pcsolatok 
fontosságáról volt szó. Én, 
például - mondta a bizottság 
egyik tagja, aki munka'terüle
t,én főbizalmi és, propagandis
ta - soha nem mondom az 
embereknek : m-0st politik-ai 
dktatás van. Ebédszünet köz
ben oda ülök közéjük és csak 
én tudom, hogy beszélgetés 
közben előre tervezett témát 
érintek. T.íz perc múlva már 
egymás szavába vágva vitat
koznak. Az.tán1 az oktatásra 
kiljelölt napokon, az emberek 
csodálkoznak a legjobban, 
hogy erról már beszéltek va
laho1. 

A . munkahelyek összehan
golt együttműködése, közvet
lenebb kapcsolatteremtése i.,i 
jól segíti az újabb módszerek 
kibontakozását. Olyan mód
szerekét, amelyek megszünte
tik a szolgálati főnökségek el
szigetelt initézkedéseit, s he
lyettük közös cselekvésre ösz
tönöznek. Ilyen volt nemTégi
ben, a debreceni klubkönyv
tárban lezajlott tanácskozás, 
ahol a csomópont gazdasági, 
mozgalm4 vezetőinek képvise
lői, a klubkönyvtár és a terü
leti sza,k.szervezeti bizottság 
kulturá,lis-, agitációs-, propa
gandabizottságának vezetője a 
fiata,lok művelődésének lehe
tőségeit méTlegelte. A kezdeti 
lépéseket, amelyek jószándék
ról, cselekvő készségről tanús
kodtak,. természetesen követ
nie kell az el.k<ápzelések gya
korlati megvalósításának is. 

A vasutas rokkantakért 

Való igaz, ezek korlátozhat
ják a munkát. Csakhogy : ér
demes meg,fi.gyelni, hogy akik 
a „miért nem lehet" szemlé
lettel kezdenek a közművelő
dési téma tárgyalásához. rit
kán j utnak el a „hogyan le
het" kérdés elemzéséhez. Pe
dig a nehéz, bonyolultnak lát
szó feladatokat, sokszor egy. 
szerű módszerekkel is sikere
sen meg lehet oldani. Néhány 
példa ennek illus2Jtrálására. 

1ró-o1'Vasó találkozót szer
veztünk - szól egy másik terü
let társadalmi aktivistája. Dé 

úgy, hogy 1ci:vittüJc az írót a 
mu,nkahelyTe. Az emberek 
olajos, piszkos rUihábani ö.s&ze! 
ül'tek, az író útiságpapfrral le
takart széken közéjük telepe
dett, és csodálatosan jól sike
rült beszélgetés zajlott le. 

Lehetővé kellene tenni -
hangzott egy másik javas
lat -, hogy a művelődési bi
zottságok tagjai részt vehesse
nek a szocialista brigádérte
kezleten, és legalább 5 percig 
be�élhessenek a közművelő
désről. 

Hasonlóan jó együttműködés 
tapasz,ta1ható a pécsi vasút
igazgatóság és a pécsi Városi 
Tanács között. A két szerv 
- együttes munkával - új
fajta módon seg,íti a kö2Jmű
velődést. Terveik szerint, a 

Mecsek expresszen áU:andó 
jeU.eggel, olyan fotókat he
lyeznek el, amelyek BaTanya 
megye és Pécs vároo neveze
tességeit muta,tják be az uta
zóközönségnek. 

Mint arról laipunlkiban rend
szeresen tájékoztattuk olva
sóínf'.<at, ,a szocialista brigádo�< 
a rokkantaik éve alkalmából 
az elmúlt esztendőben 1kom
munista műsza1kokat tartottak, 
több ezer óra rársada.limi mun
kát végezte'.-<. Az ezért járó 
bért a ,vasutas rok'kantak ja
vára ajánlották fel. 1981. utol
só ne,gyedévében is sok br.i:gád 
végzett társadalmi munr.-<át. 
Aláiblbii összeállításunkban 
újalbb szolgálati helyek kollek
tí-váinak ,músza1kjairól adunk 
táó:é:koztatiást. 

A kiskunhalasi körzeti üzem
főnökség vasu�asai összesen 
5600 órát do'.gozta.k a rok'kan
takért. .Ennek értéke 86 ezer 
forint volt. A szocialista b:-i
gá.ckú: .ezen kiivül részt vette;k 
a mozgássérült gyermekek ré
szére - Kislkunhalason létesí
tett - nap',cözi otthon építésé
ben is. A br.ig,ádók az ailapo
zásíban .és a betonozáslban se
géldP.<eztek. A KISZ�fiatalok'.kal 
együtt 760 óra társadalmi 

volt a rokkantak érdekében 
k.ibonta1kozott akció. A dolgo
zók töb'bsége egy napi kerese
tét ajánlotta fel erre a célra. 
Majdmim 72 ezer forintot 
gyűj tötte1k össze, amelye.t a 
MA V Kórház baieseti utóke
zel&je csekik:számliájára fizet
te�-< be. 

A sátOTaljaújhelyi pft főnök
iég dolgozói két kommunista 
műsza,kon összesen 2460 órát 
do'.gozta1k, amelyn€1'< •értfüe 
tö:b imint 48 ezer forjnt. A 
múszoko�rnn sínt és talpfát 
cser'élte.'l<, tperont építettek. 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség területén egy
hetes kommunista mű'Szakot 
sze11Ve2,te;'.-c, amelyen nyolcszáz 
'Vasutas vett rész,t. Székesfe
hérváron személyl�ocsi·kat 
tiszbította·k, a gurítódomb te
rületén összegyűjtö!lték l hul
ladékot a kocsija,vHélban ter
ven felül t€1hervagoncl'rnt javí
tottalk. Puszt,aszaibolcson és 

Százhalombatta állomáson is 
a vágányok közötti hulladék 
összetakarítását végezW:.C a 
.műsza'k r�sztvevői. A móri vo
nalon do,lgozél:<: az álloimásC''.-< 
rakodótereit tisztították, takia
ríto,ttál'.<. A mun�<áért járó 
pénzt a .rokkantak jaivár,l 
ajánlottálk .fel. 

A miskolci körzeti üzem
főnökség vas,utasai isaját mun
katerületü!kön végeztelk társa
dlalmi munká,t. A mozdony és 
kocsijavJtó részleg do:,gozó-i 
tcl'.:b jár:műive,t tette(<. üzemké
pessé. A v.illéllmQSműihelyben a 
kandelá'berek karlbantartása, 
a '�:1músza'knál a pótszerel
vények tisztítása volt a cél. Az 
utazó szolgáLlt do!.gozói vona
tc1kat toválblbítotita•k táil"Sadal
mi mun(-<áJban. 

A kommunista músza'kokon 
részt vett 1900 vasutas . össze
sen 13 ezer óra tá.rs-:ida1'mi 
munl'.<át vé•gzett, amelyne:-c ér
téke ,tclclb mint 240 ezer forint 
volt. 

Nehéz a -bejárókat a műve
lődési házhoz szoktatni - le
het hallani szinte mindenütt. 
Valóban nehéz, de nem le
hetetlen. Emberközelség, jó 
munkastílrus, ha szükséges, 
módszerváltás kell hozzá. A 
békéscsabai klubkönyvtár igaz
gatónője például, elkápzelhe
tetlennek tartja• munkáját 
üzemlátogatás nélkül. Heten
ként egy-két alkalommal, 
rendszeresen látogatja a cso
móPon t szolgála ti főnökségei t, 
hogy erősítse kapcsolatait a 
munkahelyi vezetőkkel és a 
dolgozókkal egyaránt. Tapasz
tala,tai szerint, a személyes 
találkozások azért is haszno
sak, mert közvetlenebbül, 

Emberközelség - anondta a 
vidéki művelődési in,tézmény 
igazgatónője -, szavakban és 
tettektben egyformán fontos. 
Konkrét esetekben hozzásegít 
bennünket a helyzet gyors 
felismeréséhez, és a megfelelő 
módszer alkalmazásához. Mis
ko1c-Tiszai pály8.1Udvaron pél
dául, alig adták át rendelteté
sének az úij szociális épületet, 
amely egyúttal oktatási bázis 
is, az üzemfőnökség szakszer
vezeti bi.zottságáook nagysze-

A példákat lehetne tovább 
sorolni. JóHehet ezek nem 
egyedüli módszerek. Arra 
azonban alkalmasak, hogy bi
zonyítsák : ha nem „langyo
san", és lemondóan foglalkoz
nak a közművelődéssel, az 
akadályok is könnyebben le
küzdhetők. 

munkát végeztek. Ra,jituk kívül .--------------------------

Pálinkás Katalin 

hárem brigád pénzzel segítet
te az ot!Jhon ki vJ.telezését. 

A nagykanizsai körzeti 
üzemfőnökségen is sikeres 

Bérleti hangverseny 

Ülésezett a nyugdíjas szakbizottság 
MÁV Szimfonikusok a Pesti Vigadóban 

Január 12-én, a debreceni vasútigazgatóság tanácstermé
ben tartotta kihelyezett ülését a központi vezetőség mellett 
múködó nyugdíjas szakbizottság. Az értekezleten Kulcsár Jó
zsef viasútdgazgató -adott tájékoztatót az igazgatóság területén 
élő nyugdíjasok helyzetéről, életkörülményeiről, majd Volosi
novszki János, a területi szakszervezeti bizottság titkára mon
dott kiiegészítőt. 

Kellemes meglepetést tarto
gatott a főváros zenekedvelő 
kiöronrege számára Mondvay 
György, a MA V Sziimfonilk11.1-
sok igazgatója az újév .kíü.sifö
bén. A hagyományos „MAV 
Szvmfoniikv..sok a Zeneak-adé
miárn" sorozat mellett, öt 
hangrversenylből ,áUó bér,leltet 
hirdetnek „MAV Szimfoniku
sok a Pesti Vigadóban" cí
men. S nem is akámnilyen 
hang-ver„enyiekről v,an szó. 
Egy koncerlt kli.vételiével válo
gatás ez a zenei romantika 
legjaiváJból. Csajkovszkij, We
ber, !Mendelssohn, Wagner és 
természetesen Liszt. Szimfón!i
ái'.-<, zongoraiversenyek, Men
delssohn szivbe miar'kolóan 
gyiönyörű E-tmoll hegiedűverse
nye, a Mesterda,I:nokok és a 
'l1ristián nyitán�, s a romanti
ka csúcsán IJiszt népszerű Le6 
Preluctes�je, amelyről maga 
mondta, ,hogy életünk tu�aő
donikiéppen elöjá•tékok hossZIÚ 
sorozata „egy ismeretlen élet
hez". 

A március 9-,i hangverseny 
kiivlétel. V·nm,e,pi .tis:z,telgés a 100 

éve született Kodály Zoltán 
emléke előtt. Talán éppen cen
tenáriumi nyitó hangverseny, 
amelyen a Háry János reszlet 
és a Galántad táncok mellett 
felihang�ik a mon:umentáMs 
Psalmus Hunga1rfous is, a XX. 
s:llázatl zenekocla'1mának kima
gasió kórusműve. Olyan zenei 
gyöngyszem, amelynek bemu-
1)atójáról a legkitűnőbb tofil.ú 
magyar zenekt1i·tikrus - mél
tán - így emlé'kezett meg: 
„Az 55. ZsoltáT bemutatóját 
nag]IOn vem,es és nem éppen 
zenúrtó közönség hallgatta vé
gig. Hivatla.los ünnep volt, Bu
da ú Pest egveritésé.nek ;ubi-

leumi ünnepe. S mégi.s vail.aimi 
l,áz futott végig az e.r,ész ha.ll
gatósáoon, min.denki úgy éTez
te, hogy vabaimi Tendikiviüli 
tÖTlbént, hogy vabami mesteT
dal szül,etett, 0;mi.t ki kellene 
vinni az eg.ész emberiség 
elé . . .  " Kocliáily legiujaibb iail
kotása a műsoron 55. Zsoltár 
néven szerepelt. A nevet az
őta megrváltoztatták . . . Psal
mus Hu1ligaricu.s. MagJl(JII' Zsol
tár. A mű csa!knem 50 éve 
(1923-iban) 1hangzott fel elő
soor éppen a Pesti Vigadó
ban. 

A kJülönös gondldal összeál
lított músorOloz méltó az elő
adó g,ároa ds. A iMA V Szim
foni'kusokat vezet-ókarna
gyuk, OberfTank Géza mel
lett Erdé.lyi Miklós, Németh 
G'lfll,l,a, Medveczky Adám és 
Kórodi Am.dTáis rveZlényli, a 
mÚSOIÍban .fellépnek VaTsányi 
Lá.s:z,Ló és Jamdó Jenő zongo
raművészek, Szentlhelvi, Miklós 
hegedűművész és KOTondi 
György operaénekes, a'ki a 
Psallmus Hun,galr'it:us magá,val
ragadó tenor szóllaunált énekli. 

Az ülés résztvevői - második napirendi pontként - meg
tárgyalták az 1982. évi munkaprogramot. 

TÁRSADALMI MUNKÁBAN 
A székesfehérvár,i körzeti üzemfőnökség központjában a 

nagyik'anizsai oldaloo van az úgynevezett I-es torony, a gurí
tódomb mellett, amelynek távközlési berendezései az évek so
rán elavultak. A felújításuk az éves i.111té2'lkedési tervben sze
repelt ugyan, de pénz,ügyi fede2et hiányában 111em lett ikivite
lez,ve. A MA V Jobbparti Biztosítóberendezés Fenntartási Fő-
nökség helyi üzeme a felújítást házilagos kiivitelezésben végez
te el és ehhez a többszörösen kitüntetett Aczél szocialiista bri
gád FaTkas Gyula vezetésével 1adott segítséget. A hangosító 
oszlopokat elikészítették és a helyükre állították. ( A képen az 
Aczél szocialista brigád munkaközben látható.) 

A háborús pusztulásból al ia 
két éve újááép(ilt Pesti Viga• 
dót)Qn, ahol egykor rendszere
sen játszoittalk sz.imfOillilws i;e

nekarOik is, ez az ellső na,gy- • 
zenekari bérletsorozat. őröm 
és büs.zlkeaéQ tölt el bennün
ket, hOQ1J ez a „házavatás" ép
pen a hozzá111k mégis csak k-ö

zele bb éHó MAV Szi,m,foniku
solc közreműködésével törU

nilk. A ZenieiloalI".i főnökség az 
államvásúti dolgoziér,malk, 
ny:ugdiijasoknak és a család
tagoknak a bérletek árálból 
még jelentős kedvezményt is 
ad. 

c.tUas Ferenc 

Az emberség példája 

A brigád tagjai a tolókocsival 

Az Északi Járműjavító Üzem Sass József szocialista bri
gádja, amelynek tagjai vasszerkezeti lakatosok, tavaly decem
berben társadalmi munkában tolókocsit készítettek egykori 
brigádtagjuk, Szabó József felesége részére, akinek alsó vég
tagj_ai megbénultak. A brigád a speciális betegtoló kocsit La
katos Béla főművezető irányításával, öt nap alatt készítette el, 
és átadták Szabó Józsefnének. 

Beszámoló taggyülés 

két Vöröskereszt-szervezetnél 

A nyíregyházi vasutasok 
vöröskereszrtes szervezetének 
vezetősége a közelllllúltban 
rendezte értékelő taggyűlését, 
amelyen Laki Istvánné ,titkár 
számolt be az elmúlt évi ered
ményekről. Elmondotta többek 
között, hogy il.981---ben 92 ezer 
forint értékű társadalmi mun
kát végeztek a dolgozó.�, a me
lyet a MA V Kórház baleseti 
utókezelő osztálya részére 
utaltak át. A vöröskeresztes 
alctivisták 3650 forinttal járul
tak hozzá a testi fQgyatékos 
gyermekek üdültetéséhez, és 
játékokat gyűjtöttek a mándo
ki gyermekotthon lakóinak. 

Eredményesek voltak a ,térí
tésment.es véradónapok js. 

Az ünnepi !taggyűlésen 17 
kiváló véradót, i11etve aktivis
tát jutalomban rési.esítettek. 

A nagykanizsai üze.mfónök
ség vöröskereszres ala�rve
zetének taggyűlésén Szepesi 
Józsefné titkár számolt be az 
eredményekről, s egészségvé
delmi propagandamunkájuk
.ról. Filmvetítésekkel, előadá
sokkal néps:zerúsítették az• 
e.gés:zisétges életmódot, a beteg
ségek megelóz.ését. Az éritéke
lés után a rész.tvevók elfogad
ták az 1982. évi munkaprogra
mot. 
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CIKKÜNK NYOMÁN 

Rendet a kávé/ özés 
és a megbecsülés körül! 
A Jól esne egy forró fekete 

című - az előző lapsmrmmk
blan :megjelenit - cikl.-c·et t,éves 
beá.Uításúnak, egyoldalúnak és 
sére1mesne:<. minósiíteNie az 
enne:-C nyet."Ilán szerkeSZítÖS\é
gün.{\be érkezett, Rácz ALpár 
szé.<esd:'Ell11énvári körzeti üzam
főnö;c által aláírt levél, kémre 
a cik':-0ben klöziolte� lhelyeslbí
tését. 

A klbrésnek siJúvesen ele·get 
is tennénk, ha tallálnánk a Je
vié�ben ehihez sziükséges ténye
ket, ,a,da,ci:-cat. A cikk szierzfrje 
ugyanis eleve tudtára adt:a az 
olvasóknak, hogy Miliiás Im
rén'á „har:minc .éve do1lgozik 
a vasútnál", amiből magától 
értihetően k1öveUke24!:-C, arrnit az 
üzemfőnök ezzel kapcsolaúban 
iTt. Az tudniillik, hogy -, 
mint az ilyen dQllgozók általá
ban - megkapta a törzsgár
datagsággal járó jutaLmaikat, 
fokozatokat. Ne.In írtuk, de az 
is igaz - t'elhetnénlk hozzá 
-, hogy van egyenruh•a,járain
dósága, zöld arcklépes igazol
vány'a, Hlet:ve utazási k,edvez
ménye, am€1ly mind a megbe
C'3üllés jele. 

Közli a leviál szerikesztfüé
giünkt:<el azt is, hogy Mihásné 
férije, a másik la'ktainyás rok
k•antságánáil ifogiva ke,,esetki
egészitésben részesiU, ami 
szü·ntén nem új l'aipun!k oliva
sói s2látmára, s ez ugyancsak 
nem a helyi vezetié.3 jóindula
tának a függi\l'ánye. Törvény 
írja elő, kötelezően! 

Macald erek után a kávélfő
zés ügye, ame,ly - mint a le
vié�ból is érz,ödil:-C - valóban 
tiükooz,i az eg�ni !bánásmód 
megnyil'Vánulását a MiJiás há
:zia�ár, ille!Ive a la1�tanyási 
szalgálatot ellátó dolgozók irá
nyá1ba. A levél szeninit: ,,A 
dolgozóink részére történő ká· 
véfő:és ellen semmi kifogá• 
sunk nincs . . . Tájé'looztatásul 
közöljü.k, nogy az elegyfeldol
gozást végző doLgozóinknak az 
őrhelyeken is főz11iek ká
vét .. . " A laklta-ny,á:ban viszont 
meg !kellett til'tlél!ni „,a naigy 
forg'alom" mi'a-tt, Jnivel „a lci
aLakult presszóhangu,!,at veszé
lyez,tette a l.aJJctianya rendjét és 
csendjét". 

A oikklben emi,íteitt Vlélemé
nyünl'.-c tehát változatlan: a ti

laLmi rende�loezést nem ártana 
felülvizsgáini, s a �ávéfőZlést 
a'«áT munklalklöri l�í1rasban sza
bá1lyoz.n1i, te1;1mészetesen szem 
előtt tar,bva a csendre és rend
re rvona.llk.ozó előírásokat is. 

Ez,enk1vül még valél!ffiit sze
retnénk megjegyezni a levrél 
nyomán. Azt, hogy szerkesz
tfuégtünl'.-c nem klh•ánt vtitá t 
kezidernénye1Jni a k!álv,éfőz.és 
renrlúe és ált!ailánossá rvá]t szo
kása kör,ül, csupán rámwtiatatt 
egy helyi, �wlós problém.áro, 
amely a dolgozók .szempont;já
ból is kedivező, köriül1tekintő 
megoldást i,glénytel. Méltán sér
t:i a laktanyások önlárzetét, ha 
egy tilalom kizáTólag csa.k rá
;Uik vonatkozvk. 

CÍMZETT: AZ UTASELLÁTÓ 

A hírnév kötelez 
Hos•sziú €1Veken, évtiz,edeikien ga,s.ztrofol-1kiviteilű étiele,k, ösz

á t megszoktuk, természetesnek s:ziesen loértfé,le vá.Lasztétloban -
tartottuk, hogy ,az Ubascll�í„tó- panaszolja a lev,él!IÍII'ó, ma,jd 
ná.l rendjén mennek a dol- hozizátesz'i: - Munlkialtársatlm
go':-C. A vállalalt dolgozóinak mal együtt '.húsz éven keresz
rnun:kájáról szóló ci'kkeinlk bül el::fuen az étteremben ebé
összihang,ban áHtak az utazó- <leltem, s kijelenbh€'tem, hogy 
k1öz<önsiég - a vendégek - . az utia.sellátó konyhája méltó 
megelégedé.swel, elÍ!51merő vé- versenytársa volt bá.rmely ha
lemL½yélv'eil. Panaszok cslak ziai, tájjellegű vendéglőnek, 
ritkán, s'.llinte csak e1Vléúve ér- ezért a városból is sokan loe
keztek hozzánk. resték fel az á.LLom.ás kitűnő 

Nerm így mos<tianában. Erert éttermét. Mondjá•k azonban, 
adánlJu'k az Utac;ellátó vezető1i- h-Ogy márciusban ezt az üzle
neik figy,elméibe az aliá1bbi, egy- veit is mas.i:eik !kézbe adja át a 
álita'ián nem a dicséret ha-ng- váLZia.lllt, no de nem tisztess-é
j'án írt sorok.lat. ges eljárás, roagy a ve-ndégek 

Szepe.si Józsefné írja Na,gy- igényei,ne,k semmibe vev-ésével 
k1.rni7isáról: ,,Az ,utóbbi időben egyesek felelőtlenül és szán
gyalkran utaztunlk Pécsre az délkosa,n lecsőkJkent'illc a koráb-
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számú vmiattail, s mind- bi, több miMaós forgaLmat." 

annyz,szor feltűnt, hogy a jól N,éim1�tih Istiván., ácsi olva
fűtött vonat büf éikocsija der- sóffllr Kom.árrom állomáson 
mesztően hideg. Nem akar- szerzett kedvezőtlen tapaszta-
tunk hinni a sze:nünkn��-c, la!tokat, mertt így fa:: ,,Jó len-
almi'kor poharaiklba fagyott ne, ha az UtaselLátó bisztrój<i-
üditWfuloka1t láttun::-c. Nem nak s�mélyzete megbanulna 
his'3ZJtik, hogy egy Hyen ,kor- az eiviselh.etetien,, du11va 
szerű, drágán beszerzett sp.e- h,angnem aLkaLrnazása helyett 
ciál1is j-ánmű fűtési berendezé- udvariasan, a váLLaLait -régi 
sét heteken át nem lehet hírnevéhez méLtóan bánni a 
mema1V1ít,ani, csa,k az a iklár- vendége1Jdkel. N€1m szeretnék 
ellés, 1hogy egyáltalán törőd1Jk-e áltailánoSIÍlta;rui, de az utáljjbi 
ezz2l valaiki . .. " Mőben máslhüll is előfordult 

KfiSiknl1ruhal'asr6l érk•eziett egy hogy az U1t'm,e'l,lá bó dolgozói 
másilk levél, ,amelynek fel'aidó- ,,.mi loell, öreg? !" klárdéssel 
ja '[óth Tibor 1ta1nácsos. ,,Meg- fog,adoak. A kisrolgá,lá:s lkiörül
le�e tapa,sztaljWk, hogy ményei imáis sz€mpontiból is 
csomopontunikon az utasellátó gyakran kii:fogá.solhatóik, s az 
újabban csaik délelőtt 10 óra- árdrágítás va,gy az üvegek be
kor nyit ki, és meleg ételt téti díjá,nak vissza nem adása 
cs_ak débben, 12-től 14-ig szol- �m rLOloa a vál!,a,Lat egY9égei
galnak ki. Am ezek is csupán ben 171f.l'Tll.lpság." 

Megjegyezzük 

Egységkóvé - termoszból! 
- Kérek egy rövid dupla duplát - jelzem igényem 

a Nyugati pályaudvar utasellátó pavilonja presszós
nőjének, és már nyújtom is a megszokott összeget. 

- Akkor ne hozzám jöjjön! - hárttja el a rende
lést a kedves fiatalasszony, aki nem rég még készsé
gesen „belefőzte" a két duplába való kávét a másfél 
adagnyi feketébe. 

- Talán rossz a kávéfőző? - kérdezem csodál
kozva. 

- Nem, csak néhány hete termoszban kapjuk a 
kávét. 

- De hisz•en itt a gép, és be is van kapcsolva! 
- Ezzel csak gőzölünk - válaszolja, majd hozzá-

teszi: - Ez sem egyezik a szabályzattal de kihűlt 
löttyöt mégsem adhatunk a vendégnek. 

A te.rmoszikávét az indulásli oldal utasellátójában 
f?zik és ott kiszolgálás is van. A személyzet alig győ
zi a munkát! Nyilván, egy hónap alatt sokan rájöt
te'k, hogy a Nyugatilbian csak itt lehet friss ká,v,ét kap
ni. A reprezentatívnak nevezhető étteremben is csak 
termoszkávéval traktálják a vendégeket. 

A pályaudvar valamennyi büféjében üzemel" a 
gép, áramot fogyaszt, csak éppen kávét r{�m főz. 

A Keletiben már más a helyzet. Minden pavilon
ban friss kávét főznek. Pedig ott is utasellátósok dol
goznak. 

Ki érti ezt? -kőbidi-

MAGYAR VASUTAS 

A központi vezetőség elfogadta 

a MÁV 1982. évi bérpolitikai tervét 
(Folytatás az 1. oldalról) 

helyet kapjanak a szocialista 
munkaverseny, s a szocialista 
brigáldok vállalásaiban. 

A vasút számára nem kö
zömbös a fuvarpiac alakulása. 
A területi és körzeti üzemfő
nökség_ek szakszervezeti bizott
sága,i sokat tehetnek a vasut és 
a fuvaroztató felek közötti 
kapcsolat elmélyítéséért. 

A szociális ellátás és a mun
kavédelem javításában is foko
zott feladatok hárulnak a szak
szervezeti szervekre. Alapelv
nek kell tekinteni, hogy a köz
vetlen életveszély elhárítása 
azonnali intézkedéseket köve
tel. 

A központi vezetőség titkára 
arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a szakszervezeti szervek 
az évi bérfejlesztési keretek 
felosztásánál, az egyéb anyagi 
és erkölcsi elismerések során 
egyetértési joguk gyakorlásá
val szerezzenek érvényt a dif
ferenciált bérezés alapelvének. 
Az elismeréseknél jusson min
denütt kifejezésre a nehéz kö
rülmények között végzett több
letmunka. Magyarán szólva az 
kapjon többet, aki többet tesz 
a közösség asztalára. Ez nem
csak az egyén, hanem az egész 
vasút érdeke is, mert a nyere
ség, a személyi jövedelmek 
mértéke a teljesítmények, a 
végzett munka függvénye. Ha 
többet, és főként az eddigiek
nél gazdaságosabban szállí
tunk, több jut a borítékba, s 
természetesen a borítékon kí
vülii juttatásokra is. 

A testület a tájékoztatót el
fogadta. 

Bövített keret 
A központi vezetőség a má

sodik napirendi pont kereté
ben a MA V 1982. évi bérpoli
tikai intézkedéseit magában 
foglaló előterjesztést vitatta 
meg. Eszerint az idén a több-· 
let bérfelhasználással járó in
tézkedések fedezésére és álta
lános bérfejlesztésre 375 mil
lió forint áll rendelkezésre. 
Ebből 199 millió forint a fel
osztható szabad keret, amely 
átlag 4,J5 százalékos bérfej
lesztést tesz lehetővé. A bér
fejlesztések forrásait, végre
hajtásának irányelveit tartal
mazó írásos előterjesztéshez 
Szücs Zoltán, a MA V vezér
igazgatója fűzött szóbeli ki
egészítőt. Bevezetőjében 
hangsúlyozta: az elmúlt évek
ben olyan bérpolitikát valósí
tottunk meg, melynek ered
ményeként a vasutasok átlag
bérnövekedési üteme a nép
gazdaság ipari és építőipari 
ágazataival azonos, sőt egyes 
években magasabb szintű 
volt. 

A MA V vezérigazgatója ez
után a múlt évi átlagbérek 
alakulásáról, ezzel összefüg
gésben a munkaerő-áramlás
ról beszélt, majd így folytat
ta: 

- Az 1982. évi bérfejlesz
tésre rendelkezésre álló bér
tömeg javasolt, differenciált 
felosztását és indoklását az 
előterjesztés, az elnökség ál
tal javasolt módosításokkal, 
részletesen tartalmazza. Esze
rint a tartalékkeretet 15 mil
lió forintról 35 millióra 
emeltük fel, abból a megfon
tolásból, hogy ebből kell majd 
a ma még nem ismert szak
szolgálati részproblémákat 
megoldani. Év közben is ter
vezünk tehát bérintézkedése-

ket, melyek iránya minden 
szakszolgálatra, rétegre kiter
jedő, széles körű vizsgálatot 
igényel. Az előterjesztés azt 
is tartalmazza, hogy a tarta
lékkeretből kell biztosítani a 
rendkívüli feladatokhoz szük
séges bérintézkedések össze
gét is. 

Helyi döntéssel ... 
A bérfejlesztési arányok ki

alakítását Szücs Zoltán rövi
den megindokolta, végezetül 
a következőket mondotta: 

Szücs Zoltán vezérigazgató 

- A bérfejlesztés gyakorla
ti végrehajtásánál már né
hány éve nem írunk elő a 
szervezetek egyes csoportjai, 
munkakörei részére kötelező 
bérfejlesztési mutatókat. A 
gyakorlat be bizonyította, hogy 
a gazdálkodó egységek, a tár
sadalmi szervekkel egyeztet
ve, általában körültekintően 
hajtják végre az elosztást. 
Bár a munka szerinti diffe
renciálást illetően még bőven 
van tennivaló. 

- A bérfelosztás decentra
lizált módját helyesnek ítél
jük meg - folytatta. - Az 
eddig követett gyakorlattól 
jelenleg sem kívánunk eltér
ni. A javasolt, illetve a jóvá
hagyott bérfejlesztési össze
gek egyénekre történő lebon
tása azonban továbbra is he
lyi feladat marad . . Rendszerét 
tekintve érdemes fenntartani 
a belső relatÍIV bértömeg-sza
bályozást is, amelynek alap
vető célja a magasabb telje
sítmények elérésére való ösz
tönzés, és az ahhoz fűződő 
bérfedezet biztosítása. 

úgy látjuk, hogy a vasuta
sok bérezése megfelel a nép· 
gazdasági előirányzatnak. Re
mélhetőleg ez a létszámhelyze
tet is kedvezően érinti. Szük
ség van azonban arra is, hogy 
a gazdasági vezetők, együtt
működve a társadalmi szer
vek:ke'l, a jövőben fokozottab
ban éljenek a teljesítménye
ket jobban ösztönző egyéni 
differenciálások eszközével, 
módszerével fejezte be 
szóbeli kiegészítőjét a MA V 
vezérigazgatója. 

Ezután a szakszervezet el
nökségének a bérpolitikai in
tézkedésekkel kapcsolatos ál
láspontját Szemők Béla titkár 
ismertette a központi veze
tőséggel. 

Bevezetőjében rámutatott: 
a népgazdasági célkitűzések
nek megfelelően az 1982. évi 
vállalati bérpolitikai intézke
déseknek segíteniük kell a 
termelés hatékonyságát és az 

Az ülés résztvevőinek egy csoportja, előtérben a szegedi terület 
küldöttei 

elért életszínvonal 
sét. 

megörzé-

Szakszervezetünk a vállala
tok termelési eredményeit és 
bérintézkedéseit folyamatosan 
figyelemmel kísérte. A MA V 
1982-re tervezett bérpolitikai 
intézkedéseit szakszerveze
tünk elnökségének december 
17-i ülése előtt a központi ve
zetőség szakbizottságai és a 
titkárság megtárgyalták. Vé
leményt kért a szakszervezet 
a középirányító szervektől, 
valamint a hivatalok és in
tézmények szakszervezeti bi• 
zottságától is. A bérfejlesz
tésre rendelkezésre álló ösz
szeg kétötödét meghatározott 
célokra kell lekötni. Ezek kö
zül a legjelentősebb az ötna
pos munkahétre való áttérés, 
amelyre a bérfejlesztési keret 
mintegy egynegyedét kell for
dítani, túlórák és műszakpót
lékok címén. 

Bevonni a bizalmiakat! 
Az elnökség szükségesnek 

tartotta a felhasználható bér
tömeg mintegy 0,5 százalékát 
kitevő tartalék képzését is. A 
módosított bérfejlesztési ja
vaslatot tartalmazó előterjesz
tés az elnökség javaslatának 
megfelelően 35 millió forint 
tartalékot irányoz elő. A tar
talékkeret növekedése az 
egyes bérgazdálkodó szervek 
rendelkezésére bocsátható 
bérfejlesztési keretek csök
kentésével jár együtt. 

A gazdálkodó egységek ré
szére összesen biztosított 4,33 
százalékos bérfejlesztés a 
MA V tevékenységi köreiben a 
javaslat szerint az alábbiak 
szerint alakul: a közlekedés 
területén 4,35%, az ipar terü
letén 4,52%, az építés terüle
tén pedig 3,91 %-os bérfej
lesztés valósulna meg. 

Mindhárom tevékenységi 
körön belül kialakított bér
arányok megállapításánál fi
gyelembe kellett venni azt, 
hogy az azonos munkát vég-

lelő képviselet a bizalmiak 
fontos kötelessége. A közpon
tilag előírt kötöttségek ugyan
is a helyi döntéseket nem gá
tolják. 

A szakszervezeti bizottsá
goknak és a gazdasági veze
tőknek gondoskodniuk kell 
arról, hogy a dolgozók meg
értsék a bérfejlesztés elveit, 
tisztában legyenek a lehető
ségekkel. A végzett munka 
szerinti díjazást segíti, hogy 
a korábbi gyakorlatnak meg
felelően fennmarad a teljesít
mények növelésére ösztönző 
belső relativitás. Ez 31 millió 
forinttal növelheti a gazdál
kodó egységek bértömegét. 
Ezért lényeges, hogy a szak
szervezeti szervek sajátos esz
közeikkel segítsék a termelést, 
a hatékonyság növelését. Ez
zel újabb lehetőség nyílik 
majd a bérszínvonal emelé
sére. 

Az 1982. évi bérpolitikai in
tézkedések hatékonyságát 
nagymértékben növelheti a 
felosztott bérfejlesztési keret 
lekötött részéből származó 
megtakarítás. Tekintettel ar
ra, hogy a lekötött keretrész 
nagyobb hányadát az ötnapos 
munkahétre való átállás miat
ti túlórafelhasználás jelenti, a 
szakszervezeti szerveknek 
fontos feladata a túlórák le
hetőség szerinti csökkentése. 
Megfelelő szervezési intézke
désekkel elérhető, hogy a 
munkaidőalap csökkenése 
miatt a túlórák csak indokolt 
mértékben növekedjenek. 

A túlórák csökentése érde
kében szakszervezeti szerve
ink támogassák a frekventált 
munkakörökben foglalkozta
tott dolgozók létszámának nö
vekedését. Tegyenek meg 
mindent annak érdekében 
hogy az. újfelvételesek mun� 
kahelyeiket, munkakörüket 
megszeressék, jól érezzék ma
gukat. Ennek feltétele a jogos 
érdekek képviselete, a jó 
munkahelyi légkör megterem
tése. 

Szavazás döntött 
ző dolgozók bére területen
ként közel azonos legyen. 
Ugyanakkor legyen arra is le
hetőség, hogy az egyes köz-
igazgatási területeken belül a Mint a szóbeli kiegészítés
vasutasok bére ne maradjon ből is kitűnt, a MAV ez évi 
el az átiliagtól. Ezenkívül a bérintézkedéseinek kidolgozá
bérfejlesztésnek lehetővé kell sa során és azóta is több ja
tenni a végzett munka sze- vasJ•at érkezett, ezért a szak
rinti differenciálást. szervezet elnöksége úgy hatá-

rozott, hogy a tartalék képzé-
A bérfejlesztés aránya és sére több változatot javasol. 

mértéke megfelelően szolgál'.. � . 
ja azokat a célokat, amelyek Az_ elso valtozat szerint 35, 
elérését a bérpolitikai intéz- . a m�sod1k _esetbe� 28, a �a�: 
kedésekkel is segíteni kell mad1k szerint pedig 15 m1lho 
Ennek ellenére a MAV-nak fori�tot javasolt, részletesen 
a jövőben nagyobb erőfeszíté- m�egin�okolv�, m�l�ik _ö�szt;g
seket kell tenni a munka jobb bol _milyen ev koz1 ?e.rintez
megszervezésére, a veszteség- kedesekre van lehetoseg. 
idők és a túlórák csökkenté- Az elnökség az első változat 
sére. - a 35 millió - elfogadását 

A bérfejlesztéssel kapcsol.a- javasolta a központi vezető
tos szakszervezeti feladatok- ségnek. A vita során azonban 
ról szólva Szernék Béla titkár megoszlottak a vélemények. 
hangsúlyozta, hogy maradék- A testület végül is nyílt sza
talanul érvényesíteni kell az vazással döntött és 45 :35 
üzemi demokrácia elveit. A arányban a második változa
szakszervezeti szervek minden tot fogadta el. 
területen biztosítsák a bizal- A vitában tizennyolcan szó
miak jog- és hatáskörének ér- laltak fel, s mondtak véle
vényesülését. A bérfejlesztési ményt, javaslatot. A felszóla
lehetőségek ismertetése, ma- lásokra előbb Szücs Zoltán 
gyarázása a végrehajtás jó vezérigazgató, majd Szemők 
előkészítésének a feltétele. Béla titkár válaszolt. Végül a 
Ezért mindea szinten meg központi vezetőség az előter
kell szervezni a dolgozók tá- jesztést és a határozati javas
iékoztatását. latot, az elhangzott észrevéte-

A tervezett bérpolitikai in4 lekkel együtt elfogadta. 
Ugyancsak elfogadta a vezető tézked'éseiket a szakszerveze- testületek első félévi munka

ti szervek egyetértési jog1.1k tervét, a Vasutasok Szakszer
gyakorlásával fogadják el. A vezete és a 1/2%-os ÖTA 1982. 
dolgozók érdekeinek megfe• évi költségvetését. 

A miskolci terület küldöttei a szóbeli kiegészítőt hallgatják 
(Laczkó 'Ildikó felvételei) 
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Az útkeresés még nem ért véget 

Eredmények és gondok Nyíregyl,ázán 
A nyíregyházi körzeti uz..em

fónökséghez mintegy 300 kilo
méternyi vonalszakasz és an
nak 42 állomása tartozik. E'.-c
kora területen nem ,könnyű az 
üzemszervezés célját egyik év
ről a másikra valóra •váltani. 

- Különösen akkor, ha az 
,,új" néhány em!bemek presz
tízs veszteséggel is jár 
mc,ndja JásMi Sándor, az 
üzemfónö'.l: gazdasági helyet
tese. - Nálunk például nem 
volt könnyű a vontatási és 
fo11galmi szoligálat „ös.szerázá
sa", amit n,ehezített az is, hogy 
az irányíitó létszám elhelyezé
se, munkakörüliményei sem 
voltak kedvezőek. Sót, ma se.m 
nevezhetők rózsásnak. Egyik 
legfontosabb feladatunknak az 
üzemgazdasági csoport meg
erősítését, továbbá a vontatási 
és a forgalmi dolgozók együt
tes vezénylésének megvalósí
tását tekintettük. Az együttes 
vezénylés e,lőnyeinek, belső 
tartalékainak fe1tárásáért so
kat kell még tenni. Gondot je
lent az anyaggazdálkodás je
lenlegi rendszere is. Gondol
kodtunk valamiféle egysége
sí.tésről. Például nagyon rossz 
megoldásnak, a munkafegye
lem szempontjáb6'1 is '1hátrá
nyosnak tartjuk, hogy a ru
ha.kiadás ,gócosítása miatt a 
!-cis,állcrnáso,król az üzemfónök
sé� székhelyére kell a dolg,o
zólmak utazni. Gondoltuk, ösz
szevonj u'.-c, de éppen a Magyar 
Vasutasban olvas,tuk más 
üzemfőnökségek ezzel kapcso
latos kedvezőtlen tapasztala
tait, így mi is elvetettük ezt a 
megoldást. 

Többletbevétel 
tervtúlteljesítésböt 

A nyíre,gytháziak az útkere
sés gondjai között is dereka
san dolgoznak. Mint Buczkó 
Ferenc üz.emfőnö!-c elmondta, 
1981 ... ben a személyszállítási 
tervszámokat mintegy 6 száza
lékkal teljesítették túl, ami 
közel 8 millió forint plusz be
véteit jelent az előző évihez 
képest. Lgaz, a kulturált utazás 
feltételeinek biztosításában 
ne,m tuc:btun.'-c az igények sze
rint előrelépni, de ezen a te
rületen is van fejlődés. A ko
csitakarítók muin:kájához a kö
zelmúltban bi.2ltosítottunk por
szívót, kocsimosó gépet, s a 
tervek S2lerirut a „régi szeren
csi" vágány,ra új kocsimosó 
épül. Ezt 1fontosnak tartjuk, 
mert 24 óra alatt 160 személy
vonat fordul meg állomásun
kon, s nem mindegy, hogy a 
72 ezer utas milyen benyomást 
szerez a ·kocsik tis�aságáról. 

Figyelemre méltó eredmé
nyeket ért el a szabolcsi me
gyeszékhely vasutas 1-collektí
vája az áruszállításban is. 
Tervüket csaJonem 40 ezer ton
nával teljesítették túl. 16 mil
lió fonintra tehető az az ösz
sz.eg, a mit anyag- és energia
megitakarítással értek el. A 
kocsikkal is jól gazdálkodtak. 
A debreceni igaz,gatósátg ,álio
másai közül nálUJk a legalacso
nyabb, 10 si.ázalék körüli az 
éjféli ki,rakatla,n állomány. Ez 
egylben tükröz.i a fuvarozita-

tókkal kialakított jó kapcsola
tdka.t is. 

- A fuvaroztatók igényeit 
így sem tudjuk mindig kielé
gíteni. Különösen az üteme
sebb kocsi'biztosí-tás o!-coz sok 
problémát, amit a záhonyi ko
csikiegyenlítés is megnehezít. 
Szombaton, vasármap tudunk 
csak több üres kocsit adni. 
Ehhez a szállíttmó'k egy része 
a1kalmazkodott, de ez nem le
het végleges megoldás. Aimit 
lehet az üzemekkel, a �A V
VOLAN komplex brigádokk,al 
közösen megoldunk. Az őszi 
hónapokiban tárgyaltunk a leg
nagyobb fuvaroztatÓ'kkal : a 
gabonaforgalmi vállalatokkal, 
a papírgyárral, a konzervgyár
ral, a Tüzéppel, a nyírbogdá
nyi, a tarcali, a kisvárdai üze
mek vezetőivel, hogy a késet
ten kezelt kocsik számát csök
kentsük. Ebben a megyei szál
lítási tanács is sok segítsé,get 
nyújtott. Ennek eredménye
ként például Kisvárdáin 27 
százalékról 14 százalékra csök
kent a .l<:ésetten kez.eLt kocsik 
i;záma. De hasonló eredmény
eől lehet szólni a VOLAiN ese
tében is. Kapcsolataink rend
szerességének tulajdonítható, 
hogy az általuk fizetett kocsi
álláspénz egyötödére csökkent. 
Januárban például a konténer
fuvarozással kapcs01latos prob
lémáka,t beszéljük imeg a VO
LAN�nal - tájékoztat Bucz
kó Ferenc. 

Ami miatt lelassul 
az elegyf eldolgozás 

Máté József üzemviteli he
lyettes az á1lomási €ilegyfel
dol,gozást gátló tényezőkről be-
132.élt. Mint mondta, Nyíregy
házán a háborús károk helyre
állításán kívül gyakorlatilag 
egy csonka vágány sem épült, 
miközben a személy- és áru
GzállíM.s volumene többszörö
Gére nőtt. Pedig szükség len
ne rá. 

- Itt van például a papír-
gyár, melynek elég nagy a 
szállítási igénye. A részükre 
érkező kocsikat csonkavá.gány 
hiányában igen nehéz a többi 
elegytől elkülönítem. Egy 
Hyen vágány építése nemcsak 
a technológiát lkönmyítené, ha
nem közvetve létszám-, ener
gia- és mt.mkaidő-takarékos
ságot is eredményezhetne. 
Va1gy ott van az új konténer
pályaudvar: a minap adrták át, 
de kiszolgálása az egész gurí
tási folyamat szüneteltetésével 
lehetséges, egyébként baleset
veszélyt okoz. Egy 200 méter
nyi kerülő vágány ezt a lehe
tetlen hely;;,et;et is megszüntet
né. Azt már csak ki�zítés
nek szánom, hogy á konténer
emelő darut 12,5 tonnára mé
c:-etezték, a hozzánk él1kező 
konténerek többsége viszont 
20 tonnás - sorolja az Ü7.>em
főnök-helyettes. 

Közben szóba kerül az is, 
hogy a Nyíregyháza-Domb
rád, ii1letve Nyíregyháza-Bal
Ba-Tisza-part között közleke
dő keskeny-nyomközű viasútról 
régóta mondqgat1jáik: gaz.'da
ság,talan, ezért megszüntetik. 
Csak toldozzák, foldozzák léte
sf.tményeit, áruszállírt:ás pedig 

csak az őszi cukorrépa:szezon
ban, illetve a TÜZÉP-készle
tek feltöltése idején történik 
rajta. 

Egyre nehezebb 
a munkaerö-utánpótlás 

Az üzeanfőnökségnél a ked
vezőtlen körü,lmények ellenére, 
1981-'ben javult a ,baleseti 
helyzet, bár kisebb sérülése-:-C 
előfordulitak. Hasonló tenden
cia tapasztalható a baleseti 
:-cárok összegében is. Csujna 
János szb-titkár szerint a sze
rény eredmények eléréséhez 
1-citartó munkavédelmi a,gitá
cióra volt szükség. Nemcsak a 
havonkénti bizalmi érteke2lle
ten, hanem a dolgozó kollek
tívák között is rendszeres a 
celvi.lá,gos�tó lffilllnka. 

Szóba került a létszámgaz
dálkodás is. Mi,nt megtudtuk : 
a példátlan méretű szabolcsi 
iparosítás nagy elszívó hatás
sal van a vasút munkaerő
helyzetére. Ma anár a munka
�rő-tartalé:!-cok szempontjáiból 
1,;iapadhatatlannak ,taI'tott Sza
bolcs-Szatmárban is gondok-
1-cal küzd a vasút. Pedig a bé
'.:"e'.-c szépen emelkedte'k az 
üzemfónökségen. Egyes terü
leteken, mint páldáu.l a kocsi
takaritóknál, a múlt évben há
romszor is volt bérrendezés. 
Más területen pedig nemkí
vánatos bérfeszü1'tségek is ki
alakultak. Ahhoz, hogy az 
üzemfőnö:-Cség eze'.-cet a fe
szültségéket csökkentse, na
gyobb önállóságra van szüksé
ge a lbértömeg-fe'1használás
oan, hiszen ó!< látják legjob
,ban, ,,hol szorít a cipó". A bér
töme:g-felhaszinálás jelenlegi 
arányai.nak kötöttsége, behatá
roltsága csak tovább növeli, 
vagy konzerválja a feszü1tsé
geket. 

Társadalmi munka 
a közösség javára 

Az energ.iatakaré'kossági 
prémrum fizetésének elmara
dását is s.zóvátették a vezetők. 
Nyíregyházán éveken keresztül 
>volt me,g;taikaritás, most jóval 
többet szállítanak a tervezett
nél, s a vontatási dolgozók 
BZOTgalma sem csölckent, még 
Bincs prémium. Nehéz az em
bereket ilyen ikörüLmények 
között :meggyőzmi, hogy Szege
den meg Pécsett volt anegta
kadtás, itt meg nincs. Ezeket a 
gondokat csak növeli, rhogy az 
utazó dolgozók várakozója 
túlzsúfolt. 

A szabolcsi .megyeszékhely 
ivasutasai azonban nemcsak 
előnyöket várnak, hanem cse
nekednek is munikahelyükér,t. 
A „300 perc a köz javára" jel
szóval meghirdetett akciójuk 
során az állomáson takarítást, 
terep.rendezést végeztek, kerí
rtést építettek. 92 ez;er foriintot 
ia1álnlottak lel a rokkanta.1< 
számlájária, s több mint ötven
ezer forint értékű volit az a 
.munka is, amit az „Együtt 
Nyíregyházáért" akció kereté
rben végeztek az üzemfőnökség 
szoc.ialista brigádjai. 

Orosz !Károly 

Teljesítetté1' 
atz évi tervet 

1 KEVESEBB BALESET 

Az Utasellátó Vállalat szom
bathelyi iga�a,tósága decem- ' 
ben 19-re teljesítette 1981. évi 
árbevételi tervét. A Győr-Sop
ron, Vas és Zala megyék terü
letén gazdálkodó utasellátó 
egységek az 1980. évinél két
millióval többet, összesen 220 
millió fori,rutot forgalmaztak 
december közepéig. Növeke
dett a dollárárbevétel, vala
mint az étel - és üdítói,tal-for
galom. 

Ko�siJariiás. 

iermelékenyehhen 

Eredményes esztendőt zárt 
a miskolci járműjavító üzem. 
Az utolsó negyedévben a ter
vezettnél 100 kocsival javí
tottak többet és adtak át a 
forgalomnak. Az 1981-ben ki
javított teherkocsik száma 
megközelítette a hatezret. 

A kocsijavítás Idejét szep
tembertől decemberig az 
üzem dolgozói a vállalt öt 
százalék helyett tizenkét száza
lé!kikal csökkentették. 

11sze l , 

Munkavédelmi örök, brigádtagok ügyelnek 

az óvórendszabályok betartására 

A miskolci igaziga1t6s'ág te
rűletlén elsőnek Szerencsen 
alfaAAllt meg a körzeti üzem
főnök51ég. Az ötéves múltra 
viissziaitekintő főnokség mun
kaivédel1mi tevékenységét a kö
zelmúl1lban táirgyalta a terü
leti s211Jkszerrvezeti bi.zattság. 

Megáliaipították, hogy a •kör
zet szolgálati helyein a gaz
dasági vezetók és a szakszer
vezebi szervek közös erófesZJi
tésének és jó egy,üttlműiköcllé
S'ének tulajrdonrítlható, hogy 
évröl--évre javul a baile.seti 
heil:yz.et. A unú'lt év első felé
ben elérték, hogy 20 alá csök
kent az üzemi balesetek szá
ma és az emiatt kiesett mun
kanaipok sem érbék el az 
500-at. 

A munk-a:oédelmi feladato
kat jól kiépített aktw.ista
hdlózait látja el. A sza'kszerve
zebi munkavédelmi (bizottság
ban minden nagyobb szolgá•la-

ti hely képviselteti magát. 
Ezen kwfü a körzetben 128 
munkavéde!mi őr tevékenyke
dik, akik ügyelnek az óvó
rendszaibályak beta.rtására. 

Jelentő.s segítséget és tá
moglatást kapnar;;: az üzemfő
nökség terrületén működő 44 
szooialoista lbr,i,gárd•tól is. A 1bal
esete'k megelőzése éroekében 
tiigyelmezJteti'k egymást a sza
bályok betartására és a vé
delmet szolgáló felszerelések 
has:l)nálatára, a,l'kalimazására. 
ú,ja,l:Jban ,a KISZ-fiatailokat is 
1,evcmtáik a munkavédel·mi őr 
�Zomba. 

A szanzervezeti bizottság 
ta!V'aly hét esellben foglalkozott 
a mun!kav'édelemmel. A rend
szeresen megttartott üzem
szem'llek.:wi feltárt hiányossá
gok m�zűntettése érdekében 
awnnal tntézkednek. 

Kisvárdai János 

A H Ó MAR Ó lJTAT NYITOTT 

Munkában a nagy teljesítményű hómaró 

A két ünnep között, vala
mint a január 9-én kezdődött 
havazás, s az azt követő hi
deg idő ugyancsak próbára 
tette a budapesti vasútigaz
gatóság pályafenntartási szak
szolgálatának dolgozóit. De
cember 29-én hajnalra Kis
bér és Császár között akkora 
hótorlasz állta el a forgalom 
útját, hogy a hóeke sem tu
dott megbirkózni vele. Ezért 
hómarót is üzembe kellett ál
lítani. Hála a gyors beavatko
zásnak, az akadályt elhárítot-

Dicsérő 

sorok 
Örömün1kre szolgál, hQgy az 

utóbbi idéílben sok olyan levél 
éflkezilk. igiazgatóságunr.-c ,veze
tőihez, a,melyelk!ben a feladó'.{ 
dicsérik és köszönik a vasuta
scC-c munkáját, segítől'.<:észségét. 
Az egyik ilyen levél Csizmadia 
Gyulának, a szegedi kocsital'.-ca
rítók csoportvezetőjének em
berséges cseleked,etét mél:tatj,3. 

,,A szolnak-kiskunfélegyhá
zi vonaton elvesztettem a2 
iratllairtómat, amiben minden 
igazolványom benne volt -
írta Csányi i.�tván tiszakécs
kei 1műivezető a szegedi vasút
.' gazgia tóS1áJg vezetőjének. - A 
becsületes megtaláló, Czizma
dia Gyula kötelességén túlme
nően járt el, amikor volt olyan 
szíves, hogy részemre postán 
ebküldte irataimat . . .  " 

G. J. 

Dávid József 

ták, s így csak jelentéktelen 
késéssel, de folyamatosan 

közlekedhettek a vonatok. 
Ehhez hasonló akadály még 
egyszer fordult elő január 
9-én Tatabánya-Kisbér kö
zött, de ezt már könnyűszer
rel, hóekével távolították el. 

Szénási Péternek, az igaz
gatóság hóügyeletes diszpé
cserének az asztalán - ami
kor meglátogattuk - sűrűn 
csengtek a telefonok. Mint 
elmondta : az állomásokon 
gyakoriak a váltó lefagyások. 
Ilyen esetekben a pályafenn-

(Bedán Lajos felvétele) 
tartásiakat hívják segítségül 
a váltók kiolvasztására. Ja
nuár 9-én, 10-én és 1 1-én 
400-600 pályamunkás és 
honvédek takarították a ha
vat, tisztították a váltókat a 
budapesti igazgatóság terüle
tén. 

Ezekben a napokban a for
galom is lelassult: különösen 
sok gondot okoz a teherko
csikban megfagyott tömeg
áruk (kő, kavics, salak, szén 
stb.) kirakása. 

TÖBB FELELŐSSÉGGEL ! 

Fékpróba ? !  
December 23-án meglepődtek az utasok Levél meg

állóhelyen : nem állt meg a Hegyeshalomból késve in
dult 5815-ös személyvonat. Azaz mégis megállt, csak jó
val meghaladva szokásos helyét. 

Visszatolni nem lehetett, mert - a mozdonyrádión 
a menetirányítótól kapott értesítés szerint - a sűrű hó
esésben a mögöttes térközjelzőhöz már közeledett egy 
tehervonat. fgy a jegyvizsgálók kísérték udvariasan a 
személyvonathoz a meglepődött utasokat. Közben a moz
donyvezető kiderítette a hiba okát: Hegyeshalomban in
dulás előtt a vonat elejére kapcsolt étkező- és poggyász
kocsi között az arra illetékes dolgozó elfelejtette a lég
fékvezeték csapját kinyitni. Az okmányok bizonysága 
szerint a kocsivizsgálók így tartottak „szabályszerű" fék
próbát ! 

A kapkodás és feledékenység legyen intő példa, hi
szen egy-egy ilyen eset beláthatatlan következmények
kel járhat . . .  

N. I. 

G O M B Ó C  
Az már este is érezhető volt, 

hogy a Csomós Mihály vezet
te kocsirendező brigád szokat
lanul kemény téli éjszaka elé 
néz. Tíz órakor - amikor be
mentek a térmesteri toronyba 
egy forró teára, meg valamit 
harapni -· a hőmérő higany
szála mínusz 17 fok alá esett. 

- Jakutföldön te.gnap mí
nusz 63-at mértek - mondta 
az örökJ-cé vidám Pász;tor Já
nos. - És mit mondott a to
varis a feleségének? 

- Hagyd már a hülyesége
ket ! - in,tette le egyi,k ,társa. 

Pásztor mókázásán most 
senki sem mosolygott. Legke
vésbé a tömzsi termetű Pat
kós, aki alighogy felhörpintet
te a teáját, ü'ltében elaludt. 

A többiek eszegebtek, majd 
amikor a cigarettájukat is el
szívták, a bri,gádvezető szede
lőzködött : 

- Gyerünk emberek, mert 
reggelig még hat szerelvényt 
kell „szétdobálnuink !" 

- Hé! Gombóc ! - rázogat
ta Pásztor a nyitotit szájjal al
vó Patkóst - mozdulj, és 
csukd be a szád, mert kifolyik 
belőled a le:-cvár ! 

Patkós, aki csakugyan olyan 
volt most vastag vatelin ka
bátjában, minit egy gombóc, 
meg sem nyikkant. 

- Várjatok már! - k�áltott 
Pásztor a kifelé vonulók után. 

- Hiszen ez Jtszeg ! Dől belő
le a páli:nkaszag ! 

- Lehetetlen ! lépett 
vissza a brigádvezető. - Jan
csi még szolgálaton kívül sem 
igen szokott i nni. 

De ahogy közelebb hajolt 
Cso.mós az alvó Elmberhez, ma
ga Js jól érez1te a páli,nkasza
got. 

- A ·betyár mindenit !  
mordult a brigádvezető, ami
kor .Patkós belső zsebéből elő
húzott €iiY félliteres üveget, 
amine!-c .már csak az alján 
löttyent vagy másfél deci ital. 

- A piszok ! - vigyorgott 
PásZJtor. - Minket meg sem 
kínált. 

- Ne kezdd már megint a 
hülyeségedet !  - intette le 
Csomós, s a többi társával 
együtt tanácstalanul állt az al
vó ittas ember felett. 

- Mi·t csináljunk? 
- KöLtsd fel ! - mondta va-

lamelyik. - És mosdassuk 
meg kint a hóba:n. 

De Patkósba egyszerűen 
nem lehett életet verni. 

- Nem értem. . . - hüm
mögött a kocsimester. 

- Még szerencse, h ogy nem 
történt baja ! - jegyezte meg 
valaki. 

- Biztosan, ahogy bejött, 
megcsapta a meleg, azért csuk
lott így össze. 

- No, mi,ndegy ! - mondott 

egy cifrát Csomós -, még jó, 
hogy nincs más baja. Lehet, 
hogy egy fél óra múlva talán 
a kerekek alól húztuk volna 
ki. De gyerünk ! Kár most itt 
sopánkodni. Ha k ialudta ma
gát, s előtolja a képét, nem 
teszi zsebre aani t itőlem kap, 
mert ilyen könny,elműséget ép 
ésszEJ! nem cs.i:nál iaz ember. 

Kint lépteik nyomán még 
hangosabba.n csikorgott ,a hó, 
de mirntha a tiszta, csillagos 
ég is jeget szórt volna �ju:k. 

Sz,okatlanul kegyetlen hideg 
volt. 

Egy fél óra múlva - a 
tartalékmozdony vezetője 
lekiáltott Csomósnak : 

- Te, Miska ! Az ötödik 
em1ber 'hol va,n? 

- Bent ,a toronY'ban. 
- -Ne ona.rhulj ! 
- Gyengélkedik, no ! Nirncs 

semmi baj. 
- Akkor jól van - nyu• 

godott meg a rnasi,niszta -, 
már azt hittem, hogy kivasal
tam. 

Az emberek kényszeredetten 
nevettek, de rakták a sarut, 
akasztgatták össze a kocsikat, 
amint egy-egy szerelvény J.e
gurult beugrottak egy forró 
teára. 

Patkós továibbra is 
csak hajnali négy óra 
amikor újra bent volt 
gedni a társaság 
ébrede2:ni. 

alud-t, 
után -

mele
kezdett 
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Elismerés a megyei tanácstól 
Szombathelyen gondosan készítették elő 

az ötnapos munkahét menetrendi változásait 

A szcimbathelyi vasútigaz.g.a
tóságo.n egy vasko3 i :-a,tc30,:nó 
között akadtam arra a levél
másola-tra, amely október 26-
án kelt: címzettje Mészáros 
András MA V vezérigazgató-
helyette.5. A levelet Bende 
László, a Vas megyei T,anác3 
elnökhely€1'.rte3e ír.ta alá. Rö
vid idézet a levélmásc'la<tból : 

„Az ötnapos munkahéttel 
kapcsolatos menetrendi egyez
tetéseknél a MAV-igazga,tóság 
hozzáállása, segítőkészsé;Je na
gyon jónak mondható. Minden 
remény meava11, ahhoz, hogy a 
megváltozott igényekhez, meg
felelő menetrendet lehet ki
ala.kítani . . .  " 

Hiilber Lajos, személyszállí
tási és menetrendi csoportve
zető a szo.mbathelyl vasút
igazgatóságon. Ve!le be3zélget
tem a 42 órás munkahét vas
úti menetrendjének kialakitá
sáról. 

- A megyei tanácsokikal 
még a múlt nyáron felvettük 
a kapcsolatot - mondja. -
Az építési és közlekedési osz
tályok közölték a Volán és a 
mi elképzeléseinket a vállala-
tokkal, üzemekkel és intéz-
ményekkel. Egyidejűleg fel-
kérték őket saját javaslataik, 
kéréseik megtételére is. 

Folytatáskérnt szep,tember-
ben, októbenben már a hely
színein, minden m,egyeszékhe
lyen •1{ülön megbeszélé3ekre is 
sor ·k•erül,t. Ezek€Jn a iközöse.n 
megvitatott észrevételeket, 
javaslatokat egyeztették a le
hetfoégekkel és kialakiítc1t:'.ák 
a le,goptimálisabb me,g.oklál3o-
kat. 

- Legnagyobb figyelmet 
Szombathely és környékének 
forgalmi sza,bályozása okozta 
- folytatta toválbb Hülber 

L::1jos. - A vasi megyeszék
helyre naponta körülbelül 1 1  
ezer utas jár dolgozni vonaton 
és ugyanennyi zökkenőmentes 
hazaszállításáról kell gondos
kodni. A 6, a 14 és 22 órás 
munkahelyi váltások köré cso
portosítottuk az indulási és ér-
;{ezés.i idó.'{et. A távolsági 
gyorsvonatok miatt Celldö-
möl'.{ és Szombathely között, a 
május 23-i új menetrend élet
belépéséig, sajnos nem sike
rült telje„e.n az igényeklhez al
kalmazkodni. Körmend és 
Bük•k <felől a csatlakozások ér
dekében egy-egy új vonatot 
állítottunk be. 

Zalaegenzegen a ' három 
irányból érkező vonal közül 
kebtőnél keUett f.inomí,tani a 
menetrendet. Ajkára az üveg
gyáriak kérésére az 1829. sz. 
vonat tíz perccel korábban ér
kezik CelldömöLkről. Győrben 
a Rába gyár kívánságának 
megfeLelően ugyancsa.k tíziper
ces módosításra került sor. 

- úgy érezzÜI:< sikerüH e 

különböro érdekeket Ö3SZ
hiangba hozni - mondabta 
végezetül a személyszál'litási 
é3 menetrendi csoportv•ezető. 
- Atz. idóben megkezdett elő
készületi mu,nkái,nk eredmé
nyesek voltak Moslt a végre
haj táson a sor. Minden üzem
főnöksé;get, szolg:áLati helyet 
u:tasítobtu.ni< a szamélyszállí,tás 
foko.wttabb figyelésére. Az 
uta,01k reagálásá,t, kéré3ét, a 
vállal,a.tok és intézrn,ények ész
,revételeit halladéktala.nul kö
telesek hozzánk továbbítani. 
Az év elején sz,erze!Jt .gyakor-
131ti tapasztalatok figyelembe
vételével a1akítju,k ki a má
jusbam életlbelépó új menet
rendünkiet. 

Sz. Jakab István 

A sümegi f önök elköszönt 
Negy,venhárom évi szol

gálat után nyugdí1jba vo
nult Mérnyei Sándor fel
ügyelő, Sümeg állomás fő
nöke. Itt, a vasútnál szol
gált valamennyi férfi őse 

a <lédaipjáig .bezáró
lag -, és vasutas lett a 
fia is. Ez önma,gában is 
szép családias vonás, de 
Mérnyei ,Sándor jellemzé
séhez ennél több is tar
tozik : 

A gondjaira bízott oya
kor.nokiokiból sok, a Mva
tását szerető vasutast ne
velt. Péloomutiató, ember
séges magatartásána.k 
egyik követkeZ11'1€nye volt 
a jó közösségi szellem, Sü

meg álbomás tisztasága 

- Nincs egy korty pál,i,nkád, 
hé? - !kiáltott rá Pásztor, és 
az. eszunélni kezdő e:nber &'1-
kéntelenül a belső zsébébe 
nyúlt. 

- Ott az aSZ1taLon az üve
ged - nézett rá vasvilla sze
me·k'.{el ,a bri.gádvez,ető. 

Patkós egy piU.anatig még 
bambá,n teki,rntgetett körül, 
majd kényszeredett mosollyal 
mondta : 

- Egy ikiosit elbóli.ntattam. 
- Egy kicsit !  - üvöltött rá 

Csomós. - Te bairom ! Ha nem 
hagyunk a melegen, örökre is 
elszundikálhaittál volna a vá
gányok között. 

- Hát moS1t hol v,a,gyok -
v-illant a Ti,ad,tság Patkós sze
méből, mire a töblbi is neki
eset1t. 

- Legalá'bb v,a.lami ma,gya
rázatot adnál ! 

Egy idei.g ihatllgatott, majd 
megtörölte verejtékező homlo
kát, s megkérdezte : 

- Most mit csimálja•k ? 
- Kösd fel magad, ha mi<n-

den áron meg ak.ansz halni ! -
mondta valamelyik, majd Cso
mós vette át  a szót : 

- Várjatok ! - és Patkós 
felé fordult : - Mi történt ve
led, J,a,ni? Hiszen ,te még szol
gálaton kívü.l sem igen iszol. 

Patkós csak mo,t fogta fel, 
hogy tulajdoni'.{épp� mi tör
tén•t. Megi,nt elővett� a zseb
:cendőjét, de ffi!)St má,r nem
c,ak az izzadságát, a szemét 
is törölg•ette. 

- Nem is tudam - .motyog
ta. - Amikor elindultam szol
gálatba, szem.bejött velem a 
sógor. Tegnap főzette -kl a pá-

- oool e.gy-egy eldobott 
uvufaJszál, papírszelet sem 
maTadhatott a vágányok 
között -, VCl(}Y akárcsa;k 
az, <hogy Sümegen '1 bal
esebviz.sgálóknaik szinte so
ha.sem a1wd.t dol.guk. 

Mérnyei Sándor állomás
főnök nemcsak a vasu
tasok, hanem az utasok, 
a történelmi múltú nagy
község lakossága körében 
is .népszerűségnek örven
dett. Évtizeden át részt 
vett a tanács, a párt- és 
a tömegszervezetek moz
t}Q,lmi munloájálxvn, s ez 
aLatt nagy ,gonddal, fele
lősséggel oldotta meg a 
rábízott feladatokat. 

Bognár Károly 

lini:{ájáJt, s hozott egy kif 
üveggel kóstolónak. Benyom
tam a zsebembe. Gondoltam. 
nehéz éjszak,ánk lesz, s jól jön 
majd reggel, szolgálat utám 
egy nyelet mi.nden-k.i.nek. 

- A fene a képed ! - IV'i
csor�ott Pá„ztor, s viccre aikar
ta fordí,ta,ni a dolgot, de Cso
mós 1eitntette. 

- Most már mind�y ! 
tette kezét Pabkós vállára , 
a megtörténitet nem lelhet visz
szacsiináJni. Orütlj, hogy ép 
bőrben vagy ! - És végül mi 
is örullhebünik, hogy ezt a 
nehéz éj-s:llaká,t is megúsz,tuk 
balset .nétkül. 

- Most mi lesz? 
- Menj haz.a ! 
- Nekem már nLncs semmi 

bajom - kapkodta ,tekintetét 
egyik ,társá,ról a másik,ra Pat
kós, de rrnég Pásztor arcáról is 
azt olvasta le, hogy ,rnegke
gye1meztek neki. 

Ta1án fegyelmi elé sem !kell 
á1'lnia. Talán köztük marad az 
eset. Talán senki nem fog 
szó1ni, hiszen ő tizenöt éve 
szolgál a MA V �ná.l, mint ko
csirendező, de eddig még soha 
semmi hioot nem viétett. Itma
san még s.z.abadnapján sem 
láttáik. 

Hogy mégis mi történt vele, 
amikor munka közben a szá
j ához emelte azt a pálinkás 
üveget, amit szolgálat után 
ak.art körülkí,n,álgatni a tár-
sainaik ? Az csak a legkö:ze
lebbi brigádtanáaskozá:son de
rült ki, amikor a kolllektíva 
szJgorúan számonkérte tőle 
meggondolatlan tettét. 

II A G � A R  VA S U TA S  

BEVÁLT ÉLETFILOZÓFIA : 

t · a jó törekv 
ID!ebpá-lyájána·k íve minded

dJg feil!fel-é törő vona•l, bár a 
kezdőponttól a jelen idósza1k,ig 
42 esztendő telt el. Az egy'irn
ri pályamunkáslból mérnök!fo
tanáct;os !elit. Az elsők között 
naveziték ki kfüzeti üzemfő
nok'ké, s most ugyanonn'an -
Taipolcáról - ez€iklben a na- , 
pokiban megy nyugdíjb::1. 

Vörös sapkában . . .  
- Kra;mpácsolás köz,ben ta

nuitam megbecsülni a kétkezi 
mumlkát - eml<ékezi'k Kör
men-di Lajos. - Aztán óra
blérátalányo:.,lk'ént kerültem át 
a forgallffii szolgálathoz, Bala.
tonszen.tgyörgy-re. A 12/24-es 
fordulöt aklkor.ihan renldszere
sen meg•toldottui:{ az úgyneve
z1ett „rövid túr"-r,a:l, a,mi azt 
jelenitette, hogy szalbad idő
ben kehlett vtisszamenni -az 
állomásra árut elszámolni, díj
szalbás·t ja'Vi!Uan,i st:b, A:mikor 
Győrszentivwnyba helyez'te<k, 
má,r tölbb éve,_, forgalmi ta
pas21taliat Mit m1ögiötitem, még
is ott ismertem meg a kétvá
gányiú .pályák forgal:má<t, ,amely 
haisonlút az autópá'lyákélhoz. Az 
autópMya fog1aJma azonban 
a.'{kor még nem volt 'közkele
tű, hiszen lhábof'Ú dúlt. A t;ér
közök alig gyözt€\k a vonato
kJa.t áitibocsáitla ni . . .  

Körmendi Lajos üzemfőnök irodájában 

Kiörttnend,i Lajos há•rom évet 
lahúzotJt a k.la•tonalSágnál, de 
�ün•telenü1l élt benne a vágy 
sZIÜlává-rooa, Tapolca i-ránt. 
Negy,venihlabban végre sikerült 
haz,alk'eriülnde, vissza a vasút
hoz. 

- F'orga.Lmi szo.Lgá.battevö 
lellte.m ismét - folytatja el
beszlálléslét. - Azt mondják, 
hogy a forgalunista ilrehszer 
örfü életében: elősoor akkor, 
amikor fe<j ére :besZ'.i a vörös 
sa'Pkiát, másodsror pedig :at'.{
kor, ami'kor leveszii. Ez alól 
én oom voltam ki'Vétel, s le
het, hogy most is vonafilcozik 
ráJIIl a mondás, de az,ér,t éLe
term vég.éi{] megmaradok for
gaimi szakemlbernek. így érez
tem meneUrnnyií'tó, vonail,biz
tos, von.al!Mnö'k, ma:jd üzem
főnök 1koramlblan, és ez lesz a 
felfogásom ezután is, miután 
ny,u�lba megyek . .  , 

Őszintén, 
tárgyilagosan 

Az idóklözben szerzett ta
p1asztal.atoik nyii,!Jvárwatlóan hoz
ziá'já,rullbaik aihlhoz, lhogy az irá
nyfít!ása alá tartozó szolgá<J,alti 
he'1y 1979-lben és 1880-bian el
nyerte a Kiváló üzem.fő-nökség 
dmet. Ennek 1a f.őnökségnek a 
hatásk1öre 240 ·kHaméteres 
vimtlhálóziaitra, ann•at'.{ 40 ál
loim'ás4ra tenjed ktl, aJho:l más
f.él ezer ember dolgozik. Azt 
megelőzően a Miniszter,tia.nács 
és a SZOT Vörös Vándo-rzá..sz
laját is- ki,érdemelte az áLtala 
vezetett kollektíva. Ehhez 
mint me�j,egyzi - kevés len
ne e,gyet1en ember tapaszt31a
ta, szJüntelen ta;111ulása és hi
v'a 1Já:slsz,aretebe. 

- A siker Utlloa mindig a 
veze,tő öszi11,tesége és tárgyi
ba,gos.sága - m011Jdja. - Meg 
kebl oollgatni mások véletmé
nyé.t is a döntések előtit, még 
akikor is, ha néha ikompro
mistszumima.l jár egy�egy lé
pés. Emigedmi kell, hogy a loé
pe1S1S,égek, a ,hely,es törektv.é
selk éwényesüljenek. Akkor 

k'é3érotb sem lesz szüklSég köl
C's'önös maigyaráztkodásr'a. 
Aidódna·k persze kanfhlktuso'k, 
de ez mindig hozzá•tartozi,k a 
mun'ká\hoz . . .  

!KÖM1endi Lajos életfilol)ófi
aJ'a még értihetöbbé vál'ik, 
amint a gyakorllati életre vo
natkoztatja oMeóúélseit :  

- Évente háirommiblió ton
na áru el.száJllításáról kell 
gondoskodnunk. Ez éppen egy
hanma.dla az igazgatóság áru
szálLít,á,si tervfeladaitiainuvk. 
LegJf•őblb te�méklünk a kő és 
az egy,étb áStv'ányi teruné·kek, 
aimelyek azit jelentik nálun'k, 
mi'nt pléldául Smlboksiban az 
alma. Négy megye - Veszp
rém, Vas, Zala, Fejér megye 
- nEt:n k'i3 méf'l'éklben ez1;,'.{1ből 
a t.enmé1kekböl !él. Uzs,:ibámyán, 
:ZWliaJia.lápon, Sümeg kiörnyé
kén baza,l.tot, Polgárdiban 
mé.szikövet, Nemesgu.láooon 
ka.,arcihoondk.ot rak:naik va,go
nOO<.ba, amti:hez azt is hozzáte
hetem, hogy ezen a tá;jo,n bá
nyásszák Európa legjobb hO• 
mokját, ne,m is szólva a ba
uxit<Tól . . .  

Mi'közlben diméri az €11lllí
te,tt á31Ványolkla-t, ujj,ai szlinte 
pergetik a fünorn szemC'Sléjű, 
neun€13·gulácsi homokot. Csak 
egy téeszelnok k�es így be
szlélnii az általa vezeteitt gaz
d1a.ság Vc!l'métk•eirőll. Ez egyélb
k1élll't ös,szefil�g azzal, hogy 
Körmendi Lajos 35 évesen -
há>ram gyerme:{ neivelése köz
ben - vtá•laia:lt m'integy tiíz esz
terudei toiváiblbfa.nul-ást. Eláb'b 
érettslé-gllz,ett, aztán tisz,t/k€1I)zŐ3 
let-t, m1ajd e!Jvégezte a föis:ko
lá t, és mér,nökkiént is váLbal
kozott mú.sroki és köz�a
sági ismereteinek böv�tésére. 
E)gylélbk'én t negyven:kilenc!ben 
n&ült, s az azóta felnőtit fiai 
is főis1kol'át végzeH vas>uta•so,'.{ 
!ettek. Leá,nya pediig orosz
történelem szakos ta.ná•rnő 
S'a,lg ó tarjániban. 

Mint Sz:abolcsban 
az alma 

Ha a mi üzemfőnökisé
günk az eJ.ső negyedévben 
nem számtj,a el az évi terv
ben meghatározo<tt áru.me.ny
nyi;8ég 52 százalék.át - foly
tiatja szaJV'a'it Klörmendi La
jos -, a;1o1oo-r eLúszurtk. Egy
általáin [lelffi köz.hely, h ogy az 
előszáHdtást ·náLun:k nagyon 
•komolyan kell venni. Az első 
negyedévben a .kiő és a homok 
kaip zöld utat, hogy az utol.só 

HÁROM ÜTEMBEN ÉPÜL 

negyedben a mezőgaZJdasági 
termékek elszáillítására is le
gyen kellő tartalékunk - ma
gyarázza. Aztán kiderült, hogy 
a személyszállítást, az utasfor
giabma·t se,m tar<bjla más\Q<dren
dű feladatna�{, mert erről így 
beszél : 

- Szigliget .kökúpjait, Zán
ka, Tihany, Füred és a Bal:a.
ton észaiki partjának többi pa. 
tinás üdülőhelyét csodálattal 
keresi,k feil a külföLdiek tíz
és százezrei. Nya,ram:loént Zán
ka-U1ttöröváros-ba például har
mincezer fiia-ta,l ér.kiezik. A 
fiúk, lányok, metve a vendé
gek éLetreszáLó élményeit nem 
smba,d kedvezőtilenül befolyá
solni ,kiényebmeitlen utaztatás
sal, vagy akiárC$ak azzal, hogy 
pisZJkos,mk, sze,metesek a vasúti 
kocsvk. Altalában elmondha
tó, hogy a Bailia.va.n-fewidéken 
tiszitán 1közlekednek a sze
mélyszáliító vomatok . . . 

Nem lehet 
elszakadni 

Az ereidlményeket számos 
egy,él1li kittünteliés i,s fémJel21i. 
A január 15-lán nyugdíj1ba vo
niuló Kiörmendi La,j os Érde
mes és KiváLó Vasutas, ezen
kiílVül a Ho11JVédelmi érdietm
érr:em é.s Mu..nikaérdemr,end 
bronz fokoza tátn,aik tulajdono
sa. 

- Az eflsmeréls min'dig jól
ei3'e'tt, de tJU1dom azt is -
monidja -, hogy mindez a 
1munl'.{la'tá'I's'a(1mnak is szól, hi
szen 11ia,gy dolgokra cs<Uk a 

'/cobletkitíva loépeis. J.tt va[l pl�1-
dául az üzemviteli he\lyette
sem, Hársvölgyi István, alk1-
vel 1946 ótJa dolgozunk együ'tJt. 
Vagy Cseirmátk József műsza
ki he,lyettes, az egykori oli:m
p-I'aii baijno:k, Fejes László, 
W i,nk.ier J ózseif vona'llbittosok, 
Bo.gd,án Lajos éls még sokian 
másoJk : évtizedes társa'k vol
twk a közös murvkában. 

- S mit osináll·, mti.1Ve•l fog
lalkozik cnajd a nyugdíjas 
üzernd'őrrölk ? 

- Azlt hiszem, ezután sem 

kell majd elsz.wk,a,d,nom a oo.s
úititól. V>arn egy kis szőlőm, s 
már ebloépzebtle,m, hogy amint 
me,bs.zegete<k, d,ol,gozg,arok, az 
észaJk.i p(DTltrról fe Lh.albats.z,i,k 
oda iis az M61-esek búgó h.afng. 
ja. Az órámra pi,Llawto.k, s 
tud,ni fogorm, hogy rendes-e 
vagy loésik az ezerszáztizen
ötös . . .  

Szaibó Béla 

Az ú · misko c i  
A miskolci építési főnökség 

tavaly minden eddiginél na
gyobb feladatok elvégzésével 
és saját fejlődését szolgáló 
beruházásokkal hívta fel ma
gára a figyelmet. A munkáról, 
az elért eredményekről Sas

vári Sándor termelési főcso
portvezető a következőket 
mondotta : 

- A tervben előirányzott 
430 miUió forintot már a há
romnegyed év végéig 442 
miUióra teljesítettük. !gy az 
esztendő hátra levő részében 
újabb feladatot is kaptunk. 
Az Újszász-vámosgyörki vo
nalon 2,2 kilométerrel hosz
szabb pályát újítottunk fel, 
mint amit az év elején elő
irányoztak. Ezt a munkát de
cember végére fejeztük be. A 
terv előírásainak megfelelően 
halad az Eger-Bélapátfalva 

közötti 22,4 kilométeres pálya 
rekonstrukciója is, amelyet 
szeptemberben kezdtünk el. 
A munka egyharmadát már 
elvégeztük. A csaknem 8 ki
lométeres szakaszon húsz ív 
található, ami megnehezítette 
az ott dolgozók helyzetét. Kü
lönleges berendezéseket kel
lett készíteniük például ah
hoz, hogy a hosszú gémú szov
jet gyártmányú Platov vá
gányfektetővel dolgozhassa
nak. A járulékos beruházáso

kat is beleszátmí tva, a 380 mil
lió forint értékű rekonstruk
cióval ez év októberében le
szünk készen. 

- Hidászaink tavaly mint
egy tíz nagyobb műtárgy fel
újítását végezték el és öt pro
vizóriumot, azaz ideiglenes 
hidat építettek - folytatta. -
A legnagyobb munkáink közé 

tartozott Miskolcon a Tiszai 
pályaudvar mellett épült ok
tatási központ. A 3300 négy
zetméter alapterületű szociá
lis épületben kétezer adagos 
konyha működik, az orvosi 
rendelője havi 2000 beteg el
látására alkalmas. Ezenkívül 
van benne 440 dolgozó szá
mára öltöző, mosdó, zuhanyo
zó és kétszáz hallgató befo
gadására alkalmas oktatóte
rem. Ugyancsak a múlt év
ben fejeztük be a füzesabo
nyi 150 személyes kétszintes 
laktanya építését. 

- A VI. ötéves tervben 
milyen fejlesztéseket, korsze
rűsítéseket kell még megva
lósítaniuk ? 

- Az új gépállomás felépí
tése lesz a legnagyobb és a 
leghosszabb ideig tartó mun
kánk. A Tiszai pályaudvar és 

MEGBECSÜLT MŰVEZETŐ 

Szorgos munka, 
jó közérzet 
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A zá•honyi üzemigazgató
ság teljesítményét nagy
mértékben befolyásolhatja 
Eperjeske-át,rakó pályaud
var egy-egy műszakjának 
a munkája. ltt dolgozik 
Estók Z-Oltán üzemeltetési 
művezető, aki a III. mű
szak darukezelóit, kötözóit 
irányítja, immár .tíz éve. 
Korábban - ő sem volt ki
vétel - végigjárta azokat 
a bizonyos „lépcsőket" : 
dolgozott műhelyben lalca
tosként, brigádvezetőként, 
majd a késöbbi „hőskor
ban" az 550-en, az alckus 
targoncák idejében csoport
vezetőként, darus-kotrás 
művezetőként, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük 

Az életútját meghatározó 
családi háttérről, a vasút
hoz vezető útról így be.szél : 

- Mezőladány községben 
születtem, s ma is ott la
kom a családommal. öt
éve3 voltam, amikor édes
apámat elvesztettem. Hár
man voltunk testvérek, én 
voltam a le.gfiatalabb. A 

kétkezi munkával hamar 
megismerkedtünk, vala
mennyiünknek dolgoznia 
kellett. Én mindenféle, gye
reknek val-ó munkát vállal
tam, de egyre jobban a 
motorok közelében, a g,é
p,ek világába vágyódtam. 
Ipari tanulónak jelentkez
tem, majd a lakatos szak
ma megszerzése u.tán a Rá
mán Kató fűtőházhoz ke
rültem. Életem révbe ju
tott. úgy gondoltam, nincs 
nálam boldoga[c,b ember a 
világon, azonban családi 
okok miatt áthelyezésemet 
kértem Záhon_yba, a mosta
ni Gépesített Rakodási Fő
nökség elődjéhez. 

- A darus átrakót jár
va, az emberek azt beszé
lik, hogy egy-egy szol.gá
latban 10-15 kilométert 
is gyalogol. Igaz ez? Ha 
igaz, miért ,teszi ?  

- NevezJh�tjük buzgó
ságnak, szorgalomnak, eset
leg egyesek szerint stréber
ségnek, de a lényegen nem 
változtat : én szeretem a 
rendet, a pontosságot, 
vagyis, ha kapok egy fel
adatot, azt igyelrnzem a 
legjobb tudásom szerint el
végezni, közben vezetői
met visszainiformálni. Mil
liókat érő gépeket, árukat 
rakunk át szüntelenül, sze
rint-em elképzelhetetlen, 
hogy a művezető ne legyen 
ott, ahol kell. Hogy sze
retek mindenről meggyő
ződni, az nem a bizalmat
lansác jele . • .  

Estók Zoitán 43 éves. Nős. 
Három gyermek édesapja, 
Swrgalmát mutatja, hogy a 
család mellett érettségizett, 
majd elvégezte a műszaki 
tisztképző tanfolyamot is. 
Munkájáért megbecsülik, 
hisz ezt ifémjelzik az ed
di,g kapott kitüntetései :  
két esetben kapott Ki
váló Dol,gozó kitüntetést, 
1978-ban vezérigazgatói -di
cséretben részesült, és leg
utóbb - novemberben -
miniszteri dicsérettel is
merték el sokoldalú tevé
kenységét. 

Szőgyényi Bertalan 

a Szinva-patak közötti terüle
ten már megkezdtük az épí
tését. A 98 millió forint be
ruházást igénylő, 2960 négy
zetméter alapterületű létesít
mény három ütemben készül : 
az első - s ezt már el is 
kezdtük - a vágányhálózat 
kiépítése. Ezt követi a mű
helycsarnok építése, és a da
ruhálózat beszerelése. A har
madik ütemben készülnek el 
a kovács- és festőműhelyek, 
valamint a komplexum térvi
lágítása. A gépállomás mun

lkálatalit a tervek szerint 1984 
végére fejeződnek be. Ezzel 
lehetővé válik, hogy pálya
fenntartási gépeinken, autó
inkon magunk végezzük el a 
diagnosztikai vizsgálatokat -
fejezte be a tájékoztatást 
Sasvári Sándor. 

(Séra) 



Munkavédelmi szabályzat kiadására kombban 
a Munka Törvénykönyve kötelezte a gazclálkodó 
szervezeteket. Elkészitésikhöz a SZOT elnöksé-
1ének irúyelvei adtak - selitséget. A munkavé
delmi szabályzatok elérték céljukat, kiállták a 
közel másfél évtizedes próbát, s nagyban hozzájá
rultak a mUDlmvédelem fejlesztéséhez, az üzemi 
balesetek és a fogbdkozási megbetegedések 
megelőzéséhez és csökkentéséhez. 

A munkavédelemról szóló - 47 /1979. (XI. 30.) 
- minisztertanácsi rendelet lényegében megtar
totta a munkavédelmi szabályzatok rendszerét, 
de ki is bóvítette ezt, s növelte a munkavédelmi 
szabályzat szerepét és jelentósélét. Ez azért volt 
szükséges, mert a munkavédelem új alapokra he
lyezésével a gazdálkodó szervezetek önállósága és 
felelőssége is növekedett. Nyilvánvaló: a munka
védelmi belső szabályozásnak is tükröznie kell az 
új helyzetet. Ennek megfelelően a központi elő
írások egyre inkább csak keretül szolgálnak 'ah
hoz, hogy a biztonságos termelést a helyi sajá
touágoknak és adottságoknak a leginkább meg
felelő módon szabályozzák maguk a gazdálkqdó 
szervezetek. A jogszabályok tehát csak a felada
tokat határozzák meg - a megoldást a helyi 
szakemberekre bízzák. 

Arról, hogy melyek ezek a feladatok, a SZOT 
munkavédelmi osztályának munkatársait kérdez
tük meg. 

- EmlHették: a munka
védelmi beld szabályozást 
minden sazdálkodó szerve
zetnél elvéplk. Melyek ezek 
a pzdálkodó szervezeiek, és 
mire ierJed ki a szabályo
zás? 

- A gazdálkodó szervezetek 
fogalomkörébe tartoznak az 
állami vállalatok, a trösztök:, 
az egyéb állami gazdálkodó 
szervek, a szövetkezetek min
den formája, ezek jogi szemé
lyiséggel rendelkező gazdasági 
társulásai, a szövetkezeti vál
lalatok, a vízgazdálkodási tár
sulatok, a társadalmi szerveze
tek és az egyesületek vállalati, 
továbbá a költségvetési üze
mek és intézmények. A mun
kavédelmi belső szabályozási 
rendszer pedig alapvetően a 
következő elemekből áll: a 
szeTvezeti és m1lködé8i sza--

feladat, hogy - a miniszterta
nácsi rendelet végrehajtására 
kiadott ágazati és felügyeleti 
rendelkezések alapján - eb
ben is meg kell határozni a 
munkavédelemre vonatkozó 
szervezeti felépítést, a hatás
köröket, a funkcionális felada
tokat (például a beruházási, a 
fejlesztési, a ,tervezési, a sze
mélyzeti és a munkaügyi osz
tály feladatait), az ösztönzési 
rendszereket, az ellenőrzési kö
telezettségeket és így tovább. 
Ez tehát a meglevő szervezeti 
és mtiködési szabályzat mun
kavédelmi jellegű módosí,tását, 
kiegészítését jelenti. Ú'11J kell 
ezt elvégezni, ho'111 a munka
védelmi teend6k és · hatáskö
Tök összhangban leg11enek a 
gazdálkodó szeTveze.t tevé
ken11ségének e'11JeS szeTvezeti 
e'11Jségek közötti felosztásával. 
Ennek alap· án kerül sor a 

MAGYAR VAS UTAS 

Az év végéig be kell feiezni 

a munkaréde/mi belső szabtllyozdst 
A SZOT munkavédelmi osztályának táiékoztatóia 

- A legfontosabbnak azt 
tartjuk, h0'11J a gazdálkodó 
sznvezet minden e'11JSége vé
gezze el a maga m

�
nkáját, teT-

mészetesen meg eleló össz-
hangban. Elk pzelbetetlen 
ugyanis, hogy csak a munka
védelmi vezetők vagy csupán 
a munkavédelmi szervezet fel
adatát képezze ennek a sokré
tű belső szabályozási munká
nak az elvégzése. Az irányítás 
és a munkák összehangolása 
természetesen a munkavédelmi 
vezetők dolga. S ilyen jellegú 
feladatai vannak a szakszer
vezetnek is. Pontosabban: a 
munkavédelmi f elüg11elő el
len61'zi a szabál11ozási felada
tot, segíti és bíTál;a azt ele
meiben és összefüggéseiben, de 
feladatai közé taTtozik a dol
gozók javaslatainak összeg11űj
tlse és feldolgozása is. 

- Milyen eseiekben In

dokolt a gazdálkodó szer
vezetek klzö"1 e&'YilUmú
kiidés és munkamegosztás a 
belső szabályozás elkészíté
sében? 

· - Nincs két eg11f01"ma vál
lalat, egtlf oTma szövetkezet 
vag11 költségvetési üzem, ezért 
a szeTvezeti és működési sza
bál11zatok, a munkavédelmi 
szabál11zatok és a munkakÖ1'i 
lefrások sem lehetnek e(l'llfOT
mák. Ezeket tehát önállóan 
kell elkészíteni, de hasonló 
PTOfilú gazdálkodó szeTveze
tekkel lehet konzultálni. Más 
a helyzet a technológiai keze
lési műveleti és karbantartási 
utasítások esetében. Olyannyi
ra más, hogy itt kifejezetten 
kívánatos bizonyos együttmű
ködés. A technológiai doku
mentumok egy részének ter
mészetesen gazdálkodó szer
ve21etekként megvannak a ma
guk sajátosságai, jelentős azon
ban azoknak a munkafolyama-

véde'Iemre szolgáló öltözéket 
munkaruhaként - kihordási 
időre - adják a dolgozónak. 
Ez akkor is törvény,telen, ha 
ezt valamelyik szakszervezeti 
testület jóváhagyta. összetett 
és felelősségteljes feladat a vé
dőeszközök megrendelésének, 
beszerzésének, nyilvántar,tásá
nak és kiadásának rendjét 
meghatározni. De a céZ. az, hogy 
minden köTiilmén11ek között és 
mindenkor leg11en a raktáTak
ban elegendő menn11iseg1l, meg
felelő minőségú és méretú vé
dőfelszeTelés. A kiadott egyéni 
védőfelszerelések - védőképes
ségét, hatékonyságát és állapo
tát időszakonként felül kell 
vizsgálni, az elszennyeződött, 
fertőzött védőeszköz vagy vé
dőruházat javításáról és tisztí
tásáról pedig a gazdálkodó 
szervezetnek gondoskodnia 
kell. , Természetesen pontosan 
meg kell határozni, kinek a 
feladata a védóe.szközik védő
képességének ellenőrzése, ki
nek a dolga javíttatásuk és 
tisztíttatásuk. Ugyanilyen szi
goní kritéTiumai vannak a vé
dőitalok és a tisztálkodószerek 
juttatásának is. 

- Az úJ munkavédelmi 
szabályzaiokna:k taria.lmaz
niuk kell a munkavégzésre 
vondkozó rendelkezéseket. 
l,ti vannak bizonyos korlá
tozó elóirások. Melyek ezek? 

- Először is : a biztonságos 
munkavégzésTe alkalmas álla
pot fogalma nem azonos vala
menntli munkakÖt'ben. Vannak 
fokozottan veszél11es V4'11J 
nagyfokú koncentTáló képessé
get, jól m1lködő Teflexeket 
igénylő munkakÖ1'ök - példá
ul a gépjárművezetés, a nehéz
gépkezelés, illetve egyes operá
tori munkák tartoznak ebbe a 
kategóriába -, amelyekben a 

henőideje. A munkavédelmi 
szabál11zatban kell szabál11ozni 
a túlzott za;ánalomnak, vibTá
ciós ánalomnak vag11 pszichi
kai megteThelésnek kitett dol
gozók munka- és pihenőipejé
nek aTán11át, illetve túlzott egy
oldalú teThelés esetén a.z aktív 
pihenést, a munkahel11i tOTnát. 
Van-nak munkiahelyek, ahol a 
fokozott mérgezés - ólom, hi
gany, ciáns� anén stb. - a 
biológiai ártalom vagy a fer
tőzésveszély miatt sem étkez
ni, sem dohányozni nem sza
bad, ezért az étkezés és a d-:>
hányzás lehetőségét a munka
helytől elkülönítetten, a higié
niai követelményeknek megfe
lelően biztosítani kell. Hasonló 
a helyzet a tűz- és 1'0bbanás
veszél11es munkahel11ek eseté
ben is. A feltételek biztosítása 
mellett szervezési - és eseten
ként személyi - feltételek 
meghatározásával kell lehető
vé tenni a dolgozók számárcl, 
hogy a korlátozások mellett 
szükségleteiknek megfelelőtm 
élhessenek jogaikkal is. Mind
ezen túl gondoskodni kell az 
elsősegélynyújtás megszervezé
séről is. Meg kell hatáTozni, 
hogy kinek a feladata az első
segélynyújtó felszerelések fo
lyamatos biztositása, a,z eszkö
zök meglétének ellenőrzése és 
pótlása. Ugyancsak szabályo
zandó, mely munkaterületeken 
kell egy vagy több elsősegély
nyújtásra kiképzett dolgozó
nak jelen lennie, továbbá az is, 
kinek a feladata figyelemmel 
kísérni, hogy a szabadságok es 
a szabadnapok kiadása, vala
mint a múszakbeosztások ki
alakítása sorá,n mtndig a mun
kaihelyen tar.tózkodjék elegen
dő, az elsősegélynyújtásra ki
képzett személy. 

- Az úJ munkavédelmi 
szabályzat nyolc fejezetből 
áll; közülük mosi csak né
hán i ni. Mit 

síttetésére vonatkozó bels6 
írásokat. Minden gcudá 
szeTVezetnek szabál11oznia 1ce1f 
a te1'fflelóeszk6zök beszenf�_. 
nek és felhasználásának mu 
kavédelmi előfeltételeit Sí 
bályozni kell végül a mu 
védelmi ellenőrzések 1 en 
rét' is. Nemcsak a szemlék rentl 
jét kell meghatározni, hanem 
valamennyi el:l.enőrzési és vlzs
gálati feladatot is. Meg kell ha

tározni továbbá a szemlék tar
talmát is, hiszen ezeknek el
sősocban nem az apró hiányos
ságok felszámolása a céljuk. A 
teTmelőbeTendezések - ideért,.; 
ve a jáTm1lveket is - id6,mr; 

kos felülvizsgálatát els6s0Tba11 
a szabványok és a biztonsáQ& 
szabályzatok hatáTozzák meg. 
Egy részüket hatósági feUigy� 
letek vég�ik, de vannak olyan 
berendezések is, amelyek vizs
gálata vállalati hatáskörbe,tar-r: 
tozik. Ilyenek egyebek között a 
villamos berendezések érintés
védelmi, szabványossági és szi
getelési-ellenállási vizsgálatai 
és mérései, valamint az eme
lőberendezések, a centrifugák 
és a csővezetékek vizsgálata. 
Szintén meg kell határozni ai 
egyes munkahelyek műszeres 
vizsgálatának rendjét. Ezek 
ugyanis az egészségi károsodá
sok megelőzését szolgálják� 
Ezeknek a méréseknek gyakc;,
riságára általában jogszabá
·lyok ,szabványok nem intéz
kednek, csak a megengedett 
értékeket és a vizsgálati köve
telményeket szabályozzák. 

A vizsgálati rendszer kiala
kításánál az egyes ártalmak 
mérté'két figyelem9(! véve cél
szerű 1� ötéves periódu_
sokat kialakítani, egyrészt 1 
középtávú és .az éves szociéll-s. 
tervek kialakítása érdekében, 
másrészt a tervekben fogla1tak 
végrehajtásának elJenőrzé-,e 
szempontjából. Ezzel kapcso
la.tban azt kell meghatározni, 
hogy az egyes méréseket - zaj, 
vibrá�ió, levegőszennyezés, klí-
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A sikerért naponta küzdeni kel l 
25 éves .a, munkásőrség 

Kiállítás 

Vasutasok a Vörös Csillog 6rdemrenddel kitüntetett 
VIII. kerületi mu�kósőr•zószlóolj legjobb szcuodábon 

a Budai Vá,·ban 
Negyedszázad a nép szolgá

latában címmel j,anuár 17-én 
j ubi,le urn1i kiállítás nyfüt a 
munkásőrség megalakulásának 
25. évfordulója alkia[mából a 
Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeúm'ban. A megnyitó ünnep
ségen Pozsgay Imre művelő
dési miniszter mondott beszé
dd. 

Határozott, céltudaitos em
ber. Sokan tiszitelik szókimon
dó őszirnteségét, sa:blon,okitól 
mentes életstílusát. Még.is vol
tak már ezérit •koni'liktusai. 
Optimizmusa, ener,giája irigy
lésre mélltó. Nem szegi kedvét 
kudarc, vagy bírálat - öntelt
té S€1m teszi diosér€1t és tkitün-
teté.s. Megszállottja a közös 
ügynek. A vasút -és a haza 
fegyveres szolgálata edzette 
akaraterejét, hiitét. Szigorú, 
igazságszerető embernek is
merik a VIII. kerületi Aszta
los János vasas munkásőr
zászlóaljnál is, ahol századpa
rancsnok. Sok elfoglabtsággal 
és óJ.emondássa•l járó feladat ez 
- miin,t a vasúti szolgálat. 

Gyerekfejjel, 

nehéz pályamunkán 
Kovács Jánossal, a Vezér

igazgatóság ka:tonai szako,sztá
lyának muinkatársával, a MA V 
tűzvédelmi vezetőjével nem 
könnyű az irodájában talál-
kozni. Gyakran uita:z.ik vidét.�
re, a szolgálati helyeket ellen
őnizni. 

Nem sok perspektíváv:al 'ke
csegtető 1könnyezet� �ndult. 
A pá1lyaőr apa öt gyermeke 
közül ő volt az első, a legidő
sebb. Pettenden, a 170-es szá
mú őrházban született. 

- Tizenhét éves koromban 
már dolgoztam, mert kel
lett a pénz a megélhetés
re - mondija. - Pálya.mun
kás lettem. • A Martonvásár 
és Kápolnásnyék közötti vo
nalon dolgoztunk. Már szin
te gyermekként !bekapcsolód
tam a R111m'kásrn.ozgalomba. 
1948-ban lettem ,tagja a 1Dol
gozó ParasztOlk és Földmun
kások Szakszervezetének. A 
vasúti pályán az alépí,tmény 
földlmulllkáit atk,kor.iban kubi
kusok végezték. Sohas�Jn fe
lejtem e1 a szentesi, a csá,ny
teleki és a tkistelek.i ikubikuso
kat, akdk lókordéllyal, rt:alics
kával hordták a földet. Sokát 
tanultam ,tőllük. Nagyra érté
kelem azit a „munkásegyete
met", amelyről természetesen 
nem adnak diplomát. 

Ez az indíttatás hattározta 
meg további életútját is. 1950-
ben, a dunapentelei vasútvonal 
építésénél már a szocialista 
versenyirnozgalmait s.zerve.zte. 
Egy évvel k,é,sőbb a SZJ.akszer
vezeti központ politikai mun
katársa lett. Ott lépett be a 
pártba is. Húszéves, ami.kor 
bevonul katonának a határőr
séghez. Leszerelése utá,n a size
gedi dgazgaitóság vasútpollitiikai 
0s21tályá,ra helyezték poli'tikai 
tisztnek. 1956 júniusában hfv
ták vissza a vasutas-szakszer
vezethez. Az ellenforradalom 
a :kommunisták nehéz próba
tétele volt. 

Kovács János 

tó kulcsát elrejtettü:k. Sikerült 
megmenteni a több száz köte
tet. A megújhodás a pánt új
jászervezésével kezdődött. A 
szociáldemokraiták jelenléte 
miatt csak illegálisan tudtunk 
tevékenykedni. 

Háromszoros 
kiváló század 

Elbeszélése nyomán filmsze
rűen elevenednek meg az ese

denki örömmel dolgozik. Pe• 
dig nem könnyű a munkásőr
élet. Év-ente kétszáz órát is fel 
kell áldozni a surbad időből. 
Egy parancsnoknak a többszö
rösét. Akik azonban megízlel
ték ez,t az életet, nem szívesen 
válnak meg az egyenruhától, 
a fegyvertől. 

Meggyőződéssel menni 
tovább az úton 

Kovács János húsz évet töl
tött a vasutas-szakszervezeti 
mozigalomba,n. Harminc éve 
pártpropag,andista. Több mi,nt 
egy évt�ede pedig, esténként, 
a X. kerületi pá.r,tbizot'tság 
politikai ,tanfolyamaiin, mar
xista középiskolájában o'.<tat
ja a ha]lgaitókat. Kiváló tevé
kenységét a Haza Fegyveres 
Szolgálatáért - és a szakmai 
munkát elismerő - kitünteté
sek fémjelzik. 

Az úton azonban tovább 
kell menni. Meggyőződéssel 
vallja, hogy a tegnapelőtti ér
demekből ma már nem lehet 
megélni! Az eredményekért, a 
sikerért naponta küzdeni kell! 
És ő ezit •teszi a gyakorlótere
ken és a MA V szdlgálati he
lyein egyaránt. 

K. IS. 

Hainigsúlyozta többek között, 
hogy a munkásőrség az eltelt 
negyedszázad során szocii:üis
ta társ,adalmunlklkal együtt fej
lődött, s a politikai szi1árdsá
gon kívül jól fe1készült, fe
gyelmezett fegyveres testület
té kovácsolódott. Tagjai,nia1k 
helytállása ,példamutató egész 
társ,adlaJmunik száimára. 

A kiiiáUtáson a látogatók 
fényik•ép:felvételeken ismertl{.ed
hetnek meg a munkásőrök 
életével, békés körülmények 
köZÖtt. A múzeum méltó gaz
dája a bemu'tiatónak, hiszen a 
muniklásörsiég J.étlrejötlte része 
a m1a.gyar mlllnkásmozgalom 
történetének. Ezt a felfogást 
követi a kiállútás is azzal, 
hogy nem csupán a testület 
25 évét mutatja be, hanem a 
ma,gyiar muntkásmoz.g,alom ese
ményei sodrába helyezi· el azt. 

A kiállítás április 4-ig te
k.inthető meg a Budai Vár
b'a,n. 

mények. Huszonöt évvel ez-
----------------------------

előtti epizódokat villarn föl. 
Ott menetelt december 6-án, a 
mulllkás-paraszit kormány mel
letti tüntetésen. Géppuskával 
tüze1tek rájuk a mai A!bbázia 
tetejéről. Au. orvlövészeiket ár
talmatiainná tették. 1957 ja
nuárjáiban megalaku1t a mun
kásőr.ség. Az építők, a bányá
szok, a vas,utasok elsőként 
fogtak •fegyvert a szociaiista 
hatalom védelmében. 

- A:k:kor még egyenruhánk 
sem vo1t - folytatja. - .Nap
pal a munikahelyen dolgoz
tunk, éjszaka pedig a zavar
keltőtket, a pliaikátragasztókat 
sziedtük össze. A munkásőres
küt két ihónap szolgálait után 
tettüik le. A Bokányi Dezső 
építő zászlóalj nagjai Lettünk. 
Később áitkerültünk jelenlegi 
zászlóallj ulllk ba. 

Kovács János 1975-től szá
zadparancsnok. Azóta egysége 
háromszor nyente el a zászló
alj legjdbb százada dmet. A 
zászlóaljat január 16-án - a 
mlllilkásőriség meg;alakulásáook 
25. évfordulója alkalmából -
Vörös Csillag Érdemrenddel 
tüntették ki. A Kovács János 
vezette el.só század pedig is
mét elnyerte a zászlóalj leg
jobb százada címet. 

- Fe,gyclmezett, sokait pró
bá1t munkások, vasutasok tel
jesítenek szolgálatot az első 
században - mondja. - Van 
közöttünk kocsi vizsgáló, térfő-

A munkásőrök életéből 

Kiállítás a Landler Járműjavítóban 
A LandLer Jenő MAV Jár

műjavító pze.m pártbizottsága 
és munkásőribázis parancs
n01klsága a munlkásőrség m eg
aJ,aikulásánaJk 25 éves jubdlleu
ma lalDka1anából kiállí,tás,t 
rendez·ett a művelődési ház
ba,n. Arz üzem munkásöreinek 
életét fiénydoopekiben és külön
böző tá,rgyak szemléUetik. A 

Alapító munkásőrök 

kliállHás megnyiltója után ,a 

K.ISZ-fülata;lok ta:láhkoztatk a 
2.15 évvel ezelőtti események 
főszerepláiv,el, a2ioklkal, a1ktilk a 
párit hívó szia,vána elsőként ra
g,a,dit,ark fegy:vert. A kiállítás 
meginyti1tás,a után egy héttel, 
ünniep<i bázisgyű:1éssel, és az 
azit követő muntkásőr csialádi 
esttlel zár,ulit a programsoro
zat. 
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MIELŐTT ELINDUL A VONAT 

Csak csukott aitókkal . . .  f? 
A közelmúltban Miskolcon 

jártam. Visszautazáskor a Ti

szai pályaudvaron tapasztal
tam az expressz indítása 
előtt, hogy a hangosbemondón 
előzék,enyen figyelmez:tették 
az utasokat - a bale.s.etek el
kerülése érdekében - a ko
csi'k ajtóinak becsukására. A 
kedves felszólításnak az uta
sok á1talában szívesen tesz
nek eleget, segítve ezzel a 
jegyvizsgálók és az ügyeletes 
vasútii tiszt munkáját. 

- A Tiszairól nem megy ki 
vonat nyitott ajtóval - tájé
koztattak előzetesen a miskol
ci igazgatóságon. Ezt valóban 
így tapaszta�tam, s van is oka 
a nagyobb óva tosságniak, mert 
bizony pár évvel ezelőtt sok 
81\Ílyos baleset okozója volt a 
figyelme tleru5ég. 

Más a heolyzet M ezőköves
den és Füzesabonyban, ahol a 
vonatrol többen leszálltak. 
Innen már nyi,tott aj.tókkal 
robogott tovább az expre9Sz. 
A Hart:al jegyvlzsgálókkal be
szél:gettem erről, és úgy véle
lredtek, hogy a jegyvizsgáló 
elsődleges feladata a menet
jegyek kezelése. Nincs módjá
ban annak ellenőrzése, hogy a 
leszállók vajon becsukták-e 
az ajtókat. Viszont ok•tatói'k 
vélemén1,Ye szerint helytelen ez 
a szemlélet. Mezókövesden és 
Füzesabonyban is előbbre való 
az ajtók becsukása, és aztán 
Irovetkezihet a jegyvizsgálat. 

Útközben 

Mondják azt is, hogy ami
kor 10-15 kocsLból áll a sze
relvény, és csak egyetlen 
jegyvizsgáló teDjesít, rajta 
szolgálatot, lehetetlen1Ség el
várni tőle valamennyi ajtó 
becsukását. Ezt én se vitatom. 
Csakhogy BalaiMa.gyarmat és 
Vác .között tapasztaihtam né
hány hete, hogy a' jegyvizsoá
lók kellemesen társalogtak a 
v01tatvezet&ixü a szolgál-ati 
SZ(J)kaszban, mi.közben indu
láskor az ajtók nyitva ma'l'ad
tak. Felcsaptam hát magam 
önkéntes ajtócsukogatónak. 

A múlt hónap végén - egy 
szombati ruaPon - majdnem 
kisétáltam a Záhonyból Bu
dapestre tar,tó gyorsvonart: 
utolsó\ kocsijának hátsó átjá
rójám., mert ez:t is nyí tva „fe
lejtették". Hibás ebben a vo
natot összeáUító, indító állo
más személyzete is, akárcsak 
a jegyvizsgáló, aki nem ellen
őrizte, hogy rendben van-e 
minden a hosszú távon közle
kedő gyorsvonaton. 

Az eset nem nevezmető vé
letlennek. Pontosa11J egy héttel 
később Szolnokra utazitam, és 
a hátsó kocsi á1!járóaijtaja 
a•klkor is nyitva volt. 

Az egészből levonható ta
nuhság :  - Figyelmetl.enek va
gyu7t'k. Nemcsa,k az utasok, 
nanem a vasutaso•k is. Félő, 
hogy a mulasztások előbb
utóbb balesettel végződnek. 
Jobb lenne ezeket megelőzni! 

Köhidi László 

A vasút, az vasút 
Szombathelyen az utolsó pillanatban szálltam fel a 

BaJatonszentgyörgy.re induló 7507. számú gyorsvonatra. 
Szerencsém volt, mert porutban 6 óra 45-kor elindult. A 
kupéban régi ismerősömmel szemben foglaltam h�yet. 

- Milyen pontosak vagyunk és a meleg is kelle
mes - mondja útitársam, majd hozzáteszi : - Tudja, 
a feleségem a később induló és ezzel a vonattal egyidő
ben Keszthelyre �tkező buszt javasolta. De én jobban 
szeretem a vonatot, mert az kényelmesebb, s ilyenkor 
télen biztonságosabb. 

Ismerősömnek igaza lehet, de én nem tudok különb
séget tenni vona,t és busz között, mert engem . a zöld 
arcképes igazolvánnya,1 járó kedvezmények a sínekhez 
kötnek. 

Boba után váratlanul elszökött a meleg. Egy-két 
utas kalapot, sálat, majd kabátQt vett fel és kérdőn né
zett a j egyvizsgálóra, aki udvariasan közölte: 

se. 
- Sajnos elromlott a dízelmozdony fútőberendezé-

Útitársamra nézek. HalJgat, akárcsak én. 
Sümeg utá,n biztató hirrel jön a jegyvizsgáló : 
- Valószínű Tapolcán olyan gépre váltunk, amely 

tud fűteni . . .  
Hallgatunk, fagyoskodunk, remélünk . . .  
Tapolcán megtörténik a mozdonycsere. Az arcok 

jégcsapjai is olvadni kezdenek. Vonyarcvashegyen már 
a kocsival együtt melegszik a légkör. Keszthelyre érke
zésünk előtt „sorstársam'' újból megszólal :  

- Tudtam én, hogy nem szabad hallgatnom az 
asszonyra. A vasút, az vasút . . .  - és jó erősen megrázta 
a kezemet, mielőtt kiléptünk volna az újra kellemes me, 
leget árasztó vasúti kocsiból. Sz. Jakab István 

- Ok-tóber 23-á,n a nép az 
utcákra tódult - emléke�. -
Forró volt a hainigulart:. Sok 
ember bizalma meg,rendült 
akkor. A jobboldali szo
ciáldemdkraták a szakszer
vezet Benczúr utcai szék
házában is átvették a hatal
mat. Kiadták a parancsot, hogy 
gyűjtsük össze Marx és Lenin 
művei,t, az.tán égessük el a ka
zánházban. Néhány �ommu
nistával együtJt a könyveket 
egy irodába hordtuk és az aj-

nök, villanyszerelő, mozdony
vezető, üzemfónök-helyettes, 
és szakszervezeti tiszitségviselő 
is. Györe Gyula szakaszpa
rancsnok-helyettes péQdául a 
józsefvárosi koosiszolgálat 
részlegvezetője. Kiváló pa-

Farkas József századparancsnok 
rancsnok. Csapó József, a 
nyugati körzeti ürernfónökség 
vezetője is példásan lhelytá11 a 
munkahelyen és a fegyveres 
testületben egyanánt. A s.záziad 
egyiik !legjobb rajának a pa
ranOS1I1oka. Ilyen emberek kö
zött, ilyen kollektívában min-

Hatvani vasutas munkásőrök 
1957. februárjának 'Végén Hatvanban i,s megalakult a mun

kásőrség. Az állomásról egy s'Zlakaszmyi v,asutas kérte felvéte
lét a fegyveres testületbe. Az akkori vasutas szakaszból már 
csak négy �nyleges munkásőr van. Az alapítótagok részére 
jubilewni ünnepséget rendeztek az állomáson. (Képünkön : o 
hatvani vasutas munkásőrszakasz tagjai a síkfőkúti táborban.) 

Hernád.kél"CSen született, Ny,ugatti pályaudvar k!övetke-
töl'Cl<műve.s-napszámos család- zett 'kétévti megáhlóval, az
ban. Az aipJa ihárom hO'ld fül- utá.n az anyyagellátási igazga
det kfa,pott, atmikOT eldőlt az tóSág, ahol azótia is dolgozilk 
ezeréves per a föld tulajdon- mint személyzeti v,ez,ető. 
jogáért. Ezen a ikis j,usson dol- Nem lenne teljes az arokép
gozott jó három esztendőn át. vá21lalt a sziíivós tanu'.lá·s, a köz
De akkor már új, friss szelek ügyek i!ránt'i sziüntelen éroek
járbák a hat'á:rt. Vonzotta, csá- Wdés leírrásia niélk:ül. Talán 
bítoibta a szJélesebb horJzonrt:, a ezzizl lehetne jellemezni leg-
sok;féle munkaalk'allam és a inkábib azt a hata.Jmas í:vű pá-
moz:ga-lom. ay,át, amely,et FlaT.k!as József 

Beliépett a 'kommun1ista is megltett, aihogy jellemző ez 
páTtba. iMdhón szí1Vta magálba nemzedék/ének me,gainnyd je!les 
mindazt, aimit a páritnapokon, i{lépvti.selőjére. Hat elemivel 
szeminá,riU!mokon, ellvtársi be- kezdte. Munka, csalcid meUett 
szklgetéseiken !hallott. Az egy- elvégezte az á.italános iskola 
kori csendes fa!1usi élet után nyolc oszbályát, azutám. a gi,.m-
kti!tálI'uLkozó új világot fedezett náziwn követlkezett, sí.keres 
fel az első muntkás k'ö:z;össég- é.rettségtvel, közben sokféle 
ben tis, aun'ilkor felvették pá- srokmai tanjlOllyann, a vasúti 
lyallnlUil'kiáSIIllaJk a vasútlhoz. De tiszitképző, hozzá a marxista
Kazli.nobarcika csa,k raz előis,ko- leninista esti egyetem szaka
la voLt a k,atana,sághoz k,épest, sító ta.gomta. Egy szuszra is 
aJhol három kemény esztendőt ellég felsorolni, hogy mli min
szolgált, feledhetetlen elv,tá:rsi- dent pótolt •és tanulit kitairtó, 
bajtársi emLékekkel és kitú- lankiad1at�llan sror,glailammal. 
nő e,Lőmenetellel. Az eszes, Szánmazása, múl!Jja, felké
minden után érdeklődő fiatJal- smiltsége, me�aipozobt tudá
embenre az elő1járói hamar sa segútette thozzá, hogy eliigia
feillfigyelte'k. Tisz't!helyettesd is- zodjon az élet és a felelős
kolária kiüldték, onnan Szorn- ségtelje,s munka számtalan 
ba•tihelyre vezényelték kikép- bU'klllatójáitxm. Akkor is, ami
zőnek iés sz;akasz:parancsnok- kor nehéz napok 'lroveVkeztek. 
h�lyettesként szere'lt le. Olyanok, amelyek próbára tet-

MalI'asz1Jaltá1k, biz•tatták, hogy ték a legharcedzettebb emlbe
vá.llallijon tová'bbszolg,Hatot, de reket is. 
a szitve át is visszahúzta a Dolgozott párttitkár.ként, 
va,súthoz. Biaircú1kán folytaitta, végrr,ehajtó bizottsági tagloént 
alhol kezdte, de nem sokMg mintegy mAsfél évtizeden át. 
maradt ott. Mis.kolc volt ia kö- Is.merte 0./l embereJ'«et és tud
vetkező áUomás, a pályafenn- ta, hogy kilk•re számíthat. 
taTtási oszbószeritár, majd a Csaktls így lehetséges, hogy 

klöZJVetlenül az eHenifonrada
lom után, 1956 novemibereben 
már 13 ta•gú ,al,apszerwezet 
kezdett dolgozn1 a m,unkiaihe
lyűk!ön és amikor fegyiveres 
szo1gá4atra szóláttottálk ők�, 32 
n.aigyl&Zerű hareossirul alaiku1 t 
meg a munká!sőr-alegységüik. 
Négyen l1lllél is együtt te1'jesrí
tenek szolgálatot: Koosis Sán
dor, az alegY's,ég vegy,védelim•i 
felelőse, Tóth Péter és C.sik 
Sámdor és ő, a VI. kerweti 
Boká!Ilyi Dezső mun!kásőr-
zászlóalj századpa:rancsinoka. 

Korálbtban a zászlóalj két 
„vasutas" munkásőrszakaszt 
számlláil.t, naipja•inlk:ban pedig 
négyet. FarJoa.s Józsefet 1959-
ben raij,parancsnd',<ú ,beosztásba 
nevez�k ki. Ettól ke.zdtve a 
százlardipariancs,nok1i f unlroióig 
végi,gtjárlla vtruliauneniny:i t, dolgo
zott szaik.aszpa,raI11Csnok-1he
ly,ettiesiként, majd évek-ig sza
kasZ'I)éllI'ancsno.klk!ént, azUJtán 
prőbárn tettek sZJázadlpairancs
nok-ihelyetteslk<énrt és i'dén öt 
éve lesz, hogy kinevezték a 
százlaid ipa,rancsnokának. Per
sze, mindiez ismét szívós ta
nulá.s, sokfiéle tanfiolyam útján 
téirté-nit, megint csa;k a mun
ka, a család mellett, tisztám a 
k:özéle•t iránti felelősségből. 

De a fáradozás, ,a 'kÖZJÖ.5, 
egylbefogott ak,airat szép silke
ireket tereuntetJt. Az iailegyslég 
fegyelme, erkölcsi-politikai ál
lapota jó, a foglialko:msokon a 
megijelenés átlagon fe'liüli. 
Büszke a sZJázad arra, hogy az 
ő sorai/bál kerü'Jlt kii az egy-

ségparnancsnok helyettese, a 
szerwieziésii csop01rtvezető es 
tal)b kilvülá'lló rhiradós sz-alk
ember. És a legjot)ban mé11he
tő si!ker : a.z utánpótlás. A 
párit,ailapszerv,ezetek támogatá
sa révién je1enlleg a sziáztadtl:>an 
1 7  fiaital ismeTiked'i.k a munikás
őriálet sz.abályaLva�. 

- Jól összekovácsolt, nagy
szerű iközösség a miénk -, 
így v-élekedlÍ4{, a parancsndk és 
hozzáteszi : - Munkásőrein>k 
péloot muta.tnwk a mwnJkahe
lyeken, a szakmlai feladll!tok 
teljesit,ésében és a szogálat el
láitá.s.áioon egyaránt. Ez utób
biba.n legi'Wkább az becsü.Len
dő, hogy az önként válLa,lt feil
aootiat ellwtelezetten és nagy
rKlifJY odaadással végzi idő
sebb és JiaJtal, párbtag és pá'l'
tonJlciivii.lti. 

Fairikas Józt5ef ,föfelü,gyelő, 
mun&rosör száziadpa,r,ancsnok 
ezze1 a n,a,gyszerű életművel 
mutat példát a nyomába lé
pő, új nemzedéknek. 

Hegedüs Ferenc 
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Rátonyi Gábor visszatért 

, 

Uj vezető edzője van 

a BVSC úszószakosztályának 
Néhány nap óta új vezet6 edz6 ve - fejezte •be a versenyzést, 

Irányítja a BVSC úszóinak föl- s nem sokkal később az öttu
készülését. Rcitonvt Gáb01' ne- saszövetség szak.felügyelője 
ve nem ismeretlen a sportked- lett. Nagy lelkesedéssel látott 
velők előtt. A most huszonki- munkához, tevékenysége nyo
lene esztendős fiatalember a mán hamarosan élénkülni kez
Szőnyi úton kezdte pályafutá- dett a vidék háromtusa éle
sát. A hatvanas évek végén, a te • • • 
hetvenes évek elején több baj- S nemrég ajánlatot kapott 
noki érmet szerzett a meden- a BVSC úszószakosztályának 
cében. vezető edzői tisztére . . .  

- Azok voltak a nagyszeril - ElöszÖT eg11 kicsit gon-
idók _ emlékszik vissza -, dolkodóba estem, hiszen az 

nem akadt olyan verseny, ahol évek során nag11on megszeret-
tem az öttusát - magyarázza. ne nyert volna vasutasverseny- _ De aztán eszembe jutott a ző. Csodálatos volt együtt ed- dolog másik oldala : itt kezd

zeni, hajtani Túrócz11ékkal, tem, innen indultam el, még a 
Szen.tirma11ékJcal. pályamunkásokat is ismerem a 

München után akasztotta Szónyi úton . . . Elvállaltam. 
szögre az úszónadrágot, de csalk Nyolc edző és mintegy száz
a sportágnak mondott búcsút, harminc versenyző került köz
úszótudását ezután is kama- vetve vagy közvetlenül a keze 
toztatta - öttusázni kezdett. alá. A klub vezetése azt várja 

•Először a Pécsi MSC színeiben, tőle, hogy irányításával a 

mert munkámat ol11an szak
emberek segítik, mint például 
a szakosztál11 elnöke, az eg11-
kori kétszeres EB-g11öztes Sebö 
Agota, vag11 a technikai vezetö 
Pálmai István. Nehéz a dqlgom, 
mert pillanatnyilag a létesít
ményhelyzet meglehetősen 
rossz a Szőnyi úton. A sátorte
tős ötvenméteres medence 
technikai okok miatt nem hasz
nállható, így gyakorlatilag a 
huszonöt méteres, négypályás 
fedettben vagyunk kénytelenek 
gyakorolni, méghozzá a vízi
labdázókkal közösen. 

- Sikerülni fog az előrelé
pés ? 

- Sikerülnie kell! Új elkép
zelésekkel, új módszerekkel 
kezdtük el a munkát. Tehetsé
ges, jó szellemű a csapat. A 
nehézségeket pedig majd csak 
leküzdjük. 

P· ff, 

Teremfoci Győrben 
A Kisalföld vasutasai de

cember 19-én labdarúgásban 
mérték össze tudásukat az új 
győri sportcsarnokban. A már 
hagyományosnak számító te- - Eliadú. A nagykanl
remfocimérkőzésre a budapes- zsai vasutasok kertbarátköre 
ti igazgatóság csapata a rossz ' t�gjai részére a közelmúltban 
idő miatt nem érkezett meg. Sipos Béla, a Kertészeti Egye-

. . . tem tudományos munkatársa 
A baJ nokság védnoke a diafilm-bemutatóval egybekö-

Győr.i MÁV-DAC sportegyesü- tött előadást tartott a kisker
let vo1t. A győztes, a győri tek gyü�lcsfáinak gondozá
körzeti üzemfőnökség vontatá- sáról. 
si üzemegységének csapata 
lett, második Rajka, a harma
dik Győr állomás és Moson
magyaróvár csapata. 

- Pályaváluztásl tanáes
adú. A szerencsi körzeti 
üi.emfönökségen a Hunyadi Já
nos Általános Iskola pályavá
lasztási napot rendezett ja
nuár 11-én a 8. osztályos ta
nulók részére. Ismertették 
többek között a vasúti mun
kaköröket és a szakképzés 
formáit. 

- Felhívás. Az 1942; 43-ban 
végzett MA V tisztképző tan;
folyam ha,Ugatói részére ez év 
tavaszán dr. Varsányi Lajos 
találkozót szervez. Akik ezen 
részt akarnak venni, levélben 
értesítsék dr. Varsányi Lajost. 
(4026 Debrecen, Garay u. 22.) 

majd az egyik legerősebb ha- szakosztá•ly mielőbb vissza- .------------------------ - Vl781'ilóasztal. A szom
bathelyi járműjavító üzem 
fiataljai társadalmi munká
ban tkülönleges viozsgálóasz
talt készítettek. A megyei 
Markusovszky Kórház megbí
zásából megtervezték és elké
szítették a rektoszkópot. A 
vizsgálóasztalt 50 ezer forin
tos költséggel állították elő. 
'Ilyen szerkezetet csak tőkés 
importból lehet beszerezni. 

zai szakosztályban, a Csepel- szerzi megtépázott tekintélyét 
ben. Legjobb eredményét 1978- idehaza, s persze, a nemzetközi 
ban érte el, amikor a piros- versenyeken is. MEGMOZDULT A KÖZÖSSÉG 
kékekkel elnyerte a Bajnok- Bizon11os értelemben 
csapatok Európa Kupáját. könn11ű, bizon11os értelemben 

Huszon,nyolc évesen - egy nehéz a hel11zetem - mondja Sport csarnokot építenek 
makacs betegségtől kényszerít- Rátonyi Gábor. - Könn11ű, 

a dombóvári vasutasok 
M O Z D U LJ !  

Vetélkedő Szombllthelyen 
Szombathelyen 1981 őszén 

másodízben hirdették meg a 
„Mozdulj !" sportvetélkedőt 
vállalatok és üzemek kollekití
vái részére. A vetélkedőre 35 
brigád ,nevez"Jett, a versenyzők 
létsziáma pedig elérte a 600-at. 
A ,novembertől januárig itartó 
selejtezőkből öt fénfi- és öt 
női csapat jutollt ,a döntőbe, 
mely,re január 10-én került 
sor. 

A szombathelyi járműjavító 
három brigáddal indult a no-

vemberi versenyeken, közülük 
a férfi döntóbe jutott a VI. 
osztál11 fiatialjainok Dízel-mo
torjavító briQádja. Izgalmas 
küzdelemben a második he
l11et szerezték meg. 

A verseny szLnvonalát és jó 
hangulatát a játékos ügyessé
gi feladatok, a fizikai erőnlé
tet igénylő „profi" gyakorlato!< 
- és nem utolsó sorban a lel
kes közönség biztosították. 

A nyolc ponton egyszerre emelt szerkezet lassan a helyire 
kerül 

Az 1927-ben alakult Vom
bóvári Vasutas Sport Egyesü
letben tavaly hét szakosztál11 
működött eredményesen. K.ü
lönösen az utóbbi két évben 
fejlődtek sokat :  a 'S'ZadtOliztá
lyok száma ekkor nőtt négy
ről hétre majd 1981. július 
31-én, a DMSC-vel történt 
fúzlió után, a labdarúgó-szak
osztállyal nyolcra eyarapodott. 

Csupán a Laobdarúgók sze
repeltek gyengén, a többi 
szakosztály teljesíti a célul 
tűzött feladatot, s igyekeznek 
minél több utánpótlást nevel
ni az egyetemes magyar v«
senys,portnak. 

A Mozdulj veiélkedfi lzcalmas plllaDMal 

A kosárlabdacsapat közel 
volt már az NiB I-be jutás-

Hová mész, te kis Juliska . . .  ? 
Fogalmam sincs, a műugró deszkára, banketten szülinapi nyelv. A sport világ-

hogy egy mozdony- s a toronyba. , torta is került az n11elve, s beszélik a 
vezető, vagy kalauz Kérem, egy pilla- asztalra, Brir,i.nek Föld legtávolabbi 
havonta hány kilo- natig se gondolják, Drezdában, a csapat sarkában is. 
métert itesz meg. A.zt hogy ez egyszerű do- legfiatlCJla.bb tagjámak, Bizonyára kevesen 
viszont tudom, hogy log. A z.ökkenőmen- 10 éves Julinak pe- koocintottalk Magyar
kilenc ifjú hölgy és tes lebonyoUtáshoz dig- Olomoucben. 0 országon este 21 óra
egy fiatalember, de- sok mindenre szüle- ott ünnepelt, ponto- kor boldog új évet 
cembel'lben és január- ség van. Szovjet, saibban ünnepelték . . .  kívánva, annak a 
ban 8300 kilométert NDK, csehszlovák Ezek a gyerekek csapatnak egészségé-
utazoöt vonaton, spor1Jbarátok baráti bármennyire meg- re mely a 3 órás 
hadd fogalmazzak - nyugodtan irha- szokták a hálókocsi- időeltolódás miatt 
úgy; munkába tom - te.véri se- ban alvást, a szokat- _ magyar idő sze-
menet. Jártak Drez- gítsége. Van abban 1an ízeket, edzóik rint - akkor kö
dában, Olomoucben, valami nagyuerú, szülőt helyettesítő si.öntötte az új esz
Moszkvában, a szov- amikor az ,,ellenfél", mivoltát, mégis csak tendőt Penzában. Az 
jetunióbeli Penzában. a saját létesítmé- gyerekek, s bizony új esztendőt, mely 
No nem turl&taként, nyeiben nyújt ott- néha csupán az ide- bízzunk benne Jok 

városnéz6ként. . . hont vetélytársainak, gen szállodai swbák örömet tartogat en-
Számukra ezek a vá- sőt .igyekszillc min- falainak sírhatják el nek a vidám kis 
rosok egy� uszo- dent megtenni, hogy bánatukat. csapatnalt, s edzői
dát jelentenek, ke- ez az otthon való- Természetesen sok nek I1'étnkének Pista 
mény munkát és j ában otttlon legyen. mindent !kapnak, s és 'Laci „bá�inak". 
versenyeket. Még akkor is, ha ez olyan barátságokat akJk ismétlem egy 

A BVSC miiugrói, teljesert soha sem si- köthetnek (kötnek személyben �z6k, 
felnőtt és utánpótlás kerülhet. is), melyeket semmi- szülők, leckét szá-
válogatott kerettagok Megható jelenet lyen fórumon nem monkér6 pedagó-
6k, akiknek a hazai vo�t például Drezdá- lehet megvétózni. Ki- gusok. 
téli 'Vlfzledmsl aehe- ban, amikor a ver- esik és nagyok kö• Hová mész, te kis 
t6ségek h lányiban seny előtt a rende- t6dnek egymáshoz, Juli&ka, s ti töb
vállal� kell ezt a z6k a zaürihez kér- f.Otyülnek a viláfK>o• biek Nóri Zauz:si 
roppant mennyiségii ték az aznap 13 éves litikára, mert ismer- Andi S.zo�lc, A,,l 

=
t.

hoa :
u
=: :r:r�-: = ::ive� mer:= Ibi. Kdi, lldi1c61 � 

versenyeken - itt- ml történik, amikor aokazor csak vállve- mél}ük jó úton, 
hon éa killföldön - cs6kokat, ajándéko- retetésb61, mosolyok- el6re. · • 
felkéa.Uten 141,jenek kat kapott. Az eti ból áll. Mégis vilq- VMIII AcUID 

� 

hoz. Az atlétikai smkosztály 
1978-ban alakult. Két év alatt 
két arany, két ezüst és tizen
nyolc bronzjelvényes atlétát 
nevelt. A birkózás is kedvenc 
sportág Dombóváron. A szak
osztályban 70-80 fiatallal fog
lalkoznak eredményesen. Az 
Országos úttörő Olimpián 
Kiss Szabó Béla egy 1. és 
két III. helyezést, Buzás Zol
tán egy I. és egy II .  helye
zést ért el. Az országos ser
dülőversenyen Nemes Mik

lós ért el I. helyezést, az or
szágos d.fjúsági versenyen Or
mos11 Gábo1- IV. lett. 

Az egyesület :létesítményei 
kielégítik a csomópont tö1Jb 
mint 3000 dolgoz.ójának tö
megsportigényei t is. Igaz, 40 
éve épültek, és ma már sziik
nek bizonyulnak. A kosár
labdacsapat a Pécsi VSK-pá
lyán játssza ihazai mérikőzé.. 
seit. Ezért a dombóvári vas
utasok kezdeményezték, hogy 
munkacsamokot létesítsenek 
a teremigényes sportápk 
eredményesebbé tételéért. Kel
ló elókészítés után az ene
sület és a csomópont gazda
sági vezetéae megteremtette 
az építéshez szükséges tá1'(11Ji 
feltételeket, ffl4jd megmoz
dultaJc a szocialista bf'ioádok 
is. 

A KIPSZER egyik dolgozó
jának irányításával megkez
dődött a tetőszerkezet össze
állítása. Hatvanan emelték a 
haqalmas szerkezetet a meg
kívánt 7 méter 30 centi ma
gasságba. A Tolna megyei 
�pítőilpari Vállalattól és a vá
rosi tanács költségvetési üze
métől kapott segítséggel he
lyükre kerültek a tartóoszlo
pok is. Most már az 1.:HF és a 
pf t dolgozói végzik a falawt 
- természetesen ők is társa
dalmi munkában. 633 szocia
lista brigádtag eddig 2966 óra 
társadalmi munkát teljesített. 
Valamennyi szolgálati ág dol
go7.l,I részt vettek Ha1'angozó 
László üzemf6nökkel és Noé 
bt1'án országgyiilési képvise-
16vel az élen. 

A munka folytatódik. Re
rnéJh�, hoa az 1882. évi vas
utamapra mK az új csarnok
ban han,zlk fel a szurko
lók ötven 6ve ismert biztatá
sa : - Hojr4 VOGEi 

�-... 

- önkiszolgáló. Az üzem
kapun belül nyílt önkiszolgáló 
élelmiszerüzlet a szolnoki jár
műjavítóban. A boltban fél
millió forint értékű árut kí
nálnak a vásárlóknak. A 
munkába érkezők írásban le
adják az üzletben a rendelé
seiket, és a munka végeztével 
átvehetik a csomagot. 

.. , 

unnep•eg 

qiatter József moulonyve
zető, a vasutas-szakszervezeti 
mo�om kiemelkedő hairoosa 
születésének 101. évfordulója 
alilmJrnából december 18-án 
koszorúzási ünnepséget ren
deztek a ferencvárosii vonta
tási fónokségen. A2 emléktáb
lánál a társadaLmi és gazda
sá�i szerrvek k.épviselöi, vafa
mmt a matter József .nevét 
viselő brigád helyezte el a 
megemlékezés koszorúit. 

Fotópályázat 
A Vasutasok Smkszervezete 

Országos Művelődési Központ
ja megbízásából a sz,ékes.f'e
hérvári vasutias művelődésd 
ház fotószakköne országos szí
nes dila-pályám.tot hirdet a 
vasutasok és fotószaiklkörők re-
szére. 

A pályázatra 5x5 cm-es 
nagyságú, köteUen témájú szí
nes diák kWdhetök be. A leg
jobb pályaműveket díjazzák. 
BeküLdés.i haitál'lidö : 1982. már
cil.n 31. Pályámti lapot a szé.. 
kesfehérvári vasutas művelő
dési ház fotószaklköreból pos
tán vagy személyesen keLl 
kiémi. 

Cían : 8000 Székesfehérvar, 
Fürts Sándor u. 74. Telefon: 
11-512, üzemi: 02-43-42. 

- Nya1d(Juok b6� 
sa. A tapolcai körzeti ibem.
főnökség szakszervezeti bl-' 
zottsága a kö7.elmúltban iln• 
nepséget rendezett az e1m6lt 
évben nyugalomba vonult 8'I 
vasutas tiszteletére. Könnm• 
dy Lajos üzemf6nök méltatta 
több éVtizedes helytállásu� 
érdemeiket, majd valameny
nyiüket vacsorán látták ,ta. 
dégül. 

Kiss Attila rajza 

- önálló est. A nagykani
zsai Kodály Zoltán Művelődé
si Ház szocialista brigádklub
jának vendége volt január 
6-án Harsányi Gábor szinnul
vész, aki sikeres szerepeib61 
tartott bemutatót. Közremii
ködött Gyarmati István zon
goraművész. 

Halálozáso1'. 
Honzú betegHg után, 80 6ft8 

koriban, december 28-in elb-J'& 
TGrGk Andor arany oklevele■ 16• pészmérnGk ny. MAV mQszakl fG• tanic■os. 

A Magyar Allamvasutaknil lnl
tól 1962-lg, nyu1dlJazisil1 teljelf• 
tett szolgilatot. Dolrozott a 111A V 
l!:szakt JlirmQJavftóban, a Landler 
JenG JirmQJavftóban, a KGzponU 
Pilyafenntartisl MQhelyben, maJd 
a MAV AG Mozdony- 61 G6pff6r• 
ban, abol a moadon:,mQhely fll
nlkeként Nl■t vett a BOCO-r

* ■zer(l vlllamo■ mozdony ell6 
dinyinak elké■z(üll4!ben. El:Utin 
MAV Berubizúl Villalat méml
ke, vér0I nyugdfJazúil1 · a MA V 
Budapesti lgazgató1ig csoponve
zetGJe volt. 

Nyugdijazúa utin 1Kl·t6l 11 
éven it a Vasutasok SzaklZerve
zete kllzpontJinak u\rsadalml 
munkavédelmi felil1yel6Jek6nt te
vékenykedett. MunkiJa ellameré-
1601 tlbb klt0nteü1ben ré1ze1Qlt. -

December 13·in, H éves kori
ban meghalt Ha,Jdú Ant.al, a bu• 
dapeatl tertlletl szakszervezeti bl
zottsi1 egykori munkatina, HaJ· 
dú Antal két évtlzedt1 dol1ozou 
Rikosrendez6n vonatkisérőként, 
majd a budapesti terilletl nak
szervezetl blzottlAg munkatma 
lett. A nyu1dlJazú utin aem vo
nult vlaaza. Tovibb aegftette • 
ter0leti blzottais munkiJit. 

Munkú8'git tllbb kl&llntetálel, 
kllztQk a Szakszervezeti MunkAért 
arany fokozatival l■ ellsmert6k. 
Temetése Janúr U.-én vok a M
koekereaztúrt temetőben. 

Lakásesere 
Elcserélném szombathelyi bel

városi háromszobás, összkomfor
tos, felújított, kltQn6 állapotban 
levő MAV-bérlakásomat budapesti 
hasonlóra, esetleg kisebbre. �
deklődni lehet telefonon : 401-SN, 

Horváth Csaba (munkaldc5 alatt). 
Elcserélném budapesti három

szobás, komfortos, 100 négyzetmé
teres, telefonos MA V-bérlakáso
mat kétszobás, komfortol, vao 
egyszobás, két félszobás, komfor
tos bérlakásra. :E:rdeklc5dnl leb•: 
Kiss István, telefon : 152-218, dQ,, 

után 1-8 között. 
Elcserflném ludAnyhalászt pál� 

mestert lakúomat - mely ket 
szoba, konyha, kamra, fQrd61z� 
ba, pince, nyárt konybAból, 1111 
négyszögöl bekerített veteményello
kert, baromfiólak tartoznak hom 
- hasonlóra Sal1ótarJán 6a � 
vasútvonalán. Minden me,oldü 
érdekel. Cfm : özv. Bódi Istv4nné, 
Ludányhalász vasútillomás. 

Blcserflném azolnoki ea, pluu 
két félszobú, Gslzkomfortoe MAV
bérlakúomat budapesti MA v
vaay tanácsi lakásra MAV-dolgo
zóval. Hármas csere is érdekeL 
Viry Ottó„ szolnok, Mátyú kir. u. 
2. 5800. Teiefon : 01/lT-U V&l7 HI
NS. 

IIAGY.AJI VASVTAII 
llt vasutuok SMklwrvezeWnell 

lapja 
szemesztt a aerkeat6 bizoltlil 
l'elellla szerkeszt6 : Vls1 Ferenc 

szerkeszt6eéC : 
1• Budapest VL, Benczilr u. 61. 

Telefon, viroaf : nt-1'11 
Qzeml : 11-Tr 

KlaclJa éa terjeaU : 
• Népaava Lap- .. Xö117Vldlldó 

1HI Bp. XJB., VAcf Ili 'fi. 
Telefon: ffl-lN 
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Lapzártakor 

Nagy alclíraérlelcezlel 

a Nyugati pályaudraron 
A MA V Vezérigazgatósá,g - február 2-án - lapunk 

zárta után nagyaktíva-értekezletet tartott a Nyugati pá
lyaudvar Utasellátó éttermében. Az értekezleten ott vol
tak a vezérigazgatóság, a vasútigazgatóságok, az üzem
főnökségek, az ipari üzemek, az építési és pálya
fenntartási szakszolgálat gazdasági, párt és szak
szervezeti szerveinek vezetői. Jelen volt, és az elnök
ségben foglalt helyet PuUai Arpád közlekedés- és pos
taügyi mi.niszter, Urbán Lajos államtitkár, Szemők Bé
la, a vasutas-szakszerivezet titkára. 

A tanácúozást Nagy Károly, a MAV Vezérigazgató
ság pártJbizottságának titkára nyitotta meg, majd Szücs 
Zoltán, a MA V vezérigazgatója tartott vitaindítót. 

Az őszinte hangvételű, a kritikával és önkritikával 
sem fukarkodó beszámoló minden.ki számára világosan, 
érthetően taglalta: mit kell tennünk azért, hogy a MAV 
1982-ben is eleget tehessen a vele szemben támasztott 
követelményeknek. A személy- és áruszállításban pél
dául jo]jban 'kell igazodni az ötnapos mun'kahét általá
nos bevezetése miatt megváltozott igényekihez. A rugal
mas alkaLmazkodás egyebek mellett arra is lehetőséget 
kínál, hogy a belföldi turistaforgalomban ,növeljük az 
utaz·ások száimát. ( A vezérigazgató vitainditó beszámoló
ját lapunk következő számában részletesebben ismer
tetjwk olvasóin,kkal.) 

SZABADEGYETEM 

vasutas pedagógusoknak 
A vasútsi főosztály sokféle

képpen segíti a vasutasok 
gyermekeit nevelő, oktató pe
dagógusok továbbképzését. 
Évenként szakmai tanácsko
zást, a tanévi feladatokra fel
készítő értekezletet, évközi to
vábbképzést rendez számukra 
a munkaügyi és szociálpoliti
kai szakosztály. A MAV gyer
mekintézményeinek kitünte
tett szerep jut annak megoldá
sából, hogy a vasutas szülők 
gondtalanul végezhessék mun
kájukat. Ha a szülő tudja, 
hogy kisgyermeke, iskolás 
gyermeke jó kezekben van, 
jobban képes felelősségteljes 
munkáját ellátni. 

A vasutas pedagógusok: 
gondozónők, óvónők, tanítók, 
tanárok érzik a rájuk háruló 
pedagógiai felelősséget. Saját 
keroeményezésükre több évre 
szóló magas szintű szabad
egyetemi továbbképzésre vál
lalkoztak. A felügyeleti szak
osztály a Vasutasok Szakszer-

vezete Országos Művelődési 
Központjával oldotta meg az 
első vasutas pedagógiai sza• 
badegyetem megszervezését. 

Az első pedagógíai szabad
egyetemre Budapesten, a Tö
rekvés Művelődési Házban ke
rült sor. A megnyílt szabad
egyetemnek két tagozata mű
ködik: az egyik a kis korosz
tállyal a másik a nagyobb 
gyermekekkel foglalkozó pe
dagógusokat tömöríti. Egy-egy 
tagozatnak hatvan hallgatója 
van. A hallagatók „főiskolai" 
fegyelemmel látogatják az elő
adásokat és gyakorlatokat, hi
szen a négy félévi ciklust vizs
ga zárja le. 

A szabadegyetem program
jában a gyermek személyisé
gének elemzése, a kortárskap
csola tok alakítása, a gyermeki 
kommunikáció elméleti 'és 
gyakorlati kérdései állnak. Az 
elméleti megalapozást beszéd
művelési és pszichohigiénes 
gyakorlatok egészíti ki. 

Akadozik az elöszállítás 

A tapolcaiak felkeresték 
·a nagyobb fuvaroztatókat 

A tapolcai körzeti üzemfőnökségnek az idei 2,7 millió ton
na áruszállítási tervéből 660 ezer tonnát az év első három hó
napjában kell továbbítania. A januári hideg idő kissé vissza
vetette a szállítási ,teljesítményeket. Tapolcán ennek ellenére 
is bíznak abban, hogy sikerül a lemaradást pótolniok. A leg
nagyobb partnereiket, a kőbányák vezetőit személyesen keres
ték fel, hogy szorgalmazzák az előszállításokat Uzsa.bányán, 
Zalahalápon és Nemesgulácson. ígéretet kaptak, hogy több kö
vet küldenek megrendelőiknek. Polgárdi-Ipartelepek jó szándé
kát viszont a dunaújvárosi mérsékelt igények kedvezőtlenül 
befolyásolták. Így ott a szokásosnál kevesebb a berakott áru 
mennyisége. 

ÉPÜLT 200 JIILLIÓÉRT 

Ili s•erelőcsarno"I. 
Ferencvárosban 

A ferencvárosi üzemfőnök
ség villamosmozdony-szerelői
nek nagy örömére, január 20-
án átadták az új szerelőcsar
nokot. Az átadáson megjelent 
Csárádi János és Egri István 
szakosztályvezető, Tongori Im
re, a budapesti igazgatóság ve
zetője. 

Papp Ernő, a MA V Magas
építési Főnökség főmérnöke, 
ismertette a létesítmény épí
tésének ,történetét. Mint mon
dotta: ennek az épületnek a 
helyén egy elavult gőzmoz
donyszín állt, amelyet a mun
kálatok megkezdése előtt le 
kellett bontani. A helyén fel
épített új épület a kiemelt 
magasságú középhajóból és a 
hosszoldalakon elhelyezkedo, 
alacsonyabb párkánymagassá
gú oldalhajókból áll. A közép
ső rész, amely több szintből 
tevődik össze, lényegében a 
mozdonyjavítások színhelye. 
Az épület töbi részét forgá
csoló, hegesztő, szerelő műhe
lyek, szociális helyiségek, rak
tárak és irodák alkotják. 

A létesítményben két átme
nő, illetve négy csonkavágány, 
s az ezekhez tartozó mozdony
vizsgáló csatornák találhatók. 
Az épület alapterülete 4800 

négyzetméter, belső térfogata 
pedig 39 ezer légköbméter. Az 
építményt szerkezetil_eg úgy
nevezett monolit-vasbeton 
acélszerkezetű pillérek és vas
beton gerendák tartják. A fő
hajó 24 méter fesztávú, előfe
szített, egyenként 10 tO'I1na sú
lyú „T" panelekből áll. 

A létesítmény építésében 
részt vettek a MAV Magas
építési Főnökség, 1t MAV Szak
és Szerelőipari Főnökség. a 
MAV, Hídépítési Főnökség, a 
székesfehérvári •és a szombat
helyi járműjavítók, valamint 
a Mélyépítőipari Vállalat és a 
Ganz-MAV AG gyár dolgozói. 

Papp Ernő az ismertető 
után átadta a létesítményt 
Horváth Lajosnak, a ferencvá
rosi körzeti üzemfőnökség mű
szak.i vezetőhelye<ttesének. Ez1 
követően a vendégek megte
kintették a mintegy 200 mil
lió forint költséggel létesített 
légkondicionált, hideg-meleg 
vízzel ellátott műhelycsarno
kot, amelyet tizennégy kisebb
nagyobb. az emberi erőt kímé
lő darukkal, nortonszekrényes 
esztergapadokkal és egyéb for
gácsoló gépekkel, hegesztő ap. 
parátokkal szereltek fel. 

(séra) 
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Máius 15-én rendezik 

az újítók és le/találók V. országos tanácskozását 
Nógrádi állomások 

múlt évi sikere 
Somoskőújfalu, Salgótarján, 

Nagybátony és Pásztó állomá
sok vasut.asai teljesítették el
múlt évi tervüket. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa elnökségi tanácster
mében január 27-én sajtótá
jékoztatót tartottak az újítók 
és feltalálók V. országos ta
nácskozásának előkészületei
ről. Az Országos Találmányi 
Hivatal, a SZOT, a KISZ Köz
ponti Bizottsága, valamint a 
Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Szövetsége ve
zetői tájékoztatták az újság
írókat az újítómozgalom hely
zetéről, soron következő ese
ményéről. 

Gál Lászlónak, a �ZOT fő. 
ti tkárhelyettesének megnyitó 
szavai után dr. Pusztai Gyula, 
az 0TH elnöke vázolta az újí
tómozgalom eddigi eredmé
nyeit, a gazdasági életünkben 
betöltött szerepét. Hangsúlyoz
ta töbek között, hogy az utób
bi években növekedett az újí
tások és találmányok száma. 
A hasznos eredmény is meg
háromszorozódott, de még 
nagy lehetőségeket rejt ez a 

mozgalom. Meg kell gyorsíta
ni többek között az újítások 
bevezetését, a korábbinál na
gyobb szerephez kell juttatni 
az emberi tényezőket, az újí
tók, feltalálók alkotó kezdemé
nyezéseit. 

Az újítók és feltalálók V. or 
szágos tanácskozását május 15-
én tartják majd az építők szak
szervezetének kongresszusi 
termében. Ezt megelőzik az 
újítók vállalati tanácskozásai, 
amelyekre február közepétől 
kerül sor. A vállalati tanács
kozások célja felszínre hozni 
mindazokat a lehetőségeket. 
amelyek az alkotó kezdemé
nyezések, az újítások és talál
mányok létrehozását, haszno
sítását és elterjesztését előmoz
dítják. 

A vállalati tanácskozásokon 
értékelik majd a termelési, fej
lesztési és gazdasági feladatok 
összefüggéseit, ismertetik a 
még fel nem tárt tartalékokat, 
lehetőségeket. Célszerű azt is 
elemezni, hogy milyen volt a2 

Vasutasok segítették 
a szakasz felkészülését 

A Polgári Védelem országos 
vetélkedőjét Nyíracsád község 
egészségügyi szakasza nyerte. 
A különböző erőpróbákon túl
jutott együttes az országos 
döntőn egy feltételezett vasúti 
katasztrófa sérültjeinek szak
szerű ellátásával elnyerte azt 
a jogot, hogy a szocialista or
szágok Burgaszban megrende
zett nemzetközi bemutatóján 
képviselje Magyarországot. Ott 
is becsülettel helytálltak. 

- Erre a sikerre mi, vasuta
sok is büszkék vagyunk -
mondja Biró János, a debrece
ni igazgatóság irányító törzs
parancsnoka. 

A megyei polaári védelem 

vezetői ugyanis a vasútigazga
tóságtól kértek és kaptak se
gítséget. A speciális felkészí
tést az alapoknál kellett kez
deni, mivel Nyíracsádnak vas
útállomása sincs. A szakasz a 
szomszédos Macs állomáson 
ismerkedett a vasúttal, az elő
forduló baleseti forrásokkal, az 
ellátás során követendő maga
tartási szabályok betartásával. 

Az egészségügyi szakasz lel
kesedése, a polgári védelmi 
szakemberek szakmai hozzáér
tésén túl a vasutasok - első
sorban Szabó Gyula és Biró 
János - munkája nélkülözhe
tetlen volt az országos első 
hely megszerzéséhez. 

Az új létesítményben megkezdődött a villamosmozdonyok ja
vítása 

(Zelman Ferenc felvétele) 

összhang az újító-feltaláló te
vékenység és a fejlesztési ter
vek között; hogyan kapcsolták 
össze a szocialista munkaver
senyt és az újítómozgalmat a 
műszaki-gazdasági feladatok 
hatékonyabb megoldása céljá
oól. Remélhetőleg szó lesz 
majd a vállalatok újítási sza
bályzata alkalmazásának ta
pasztalatairól, az újítások in
tézésének, elbírálásának, a ta
lálmányok kidolgozásának 
helyzetéről, az ösztönzés és ér
dekeltség gondjairól. 

Az országos tanácskozáso1) 
600 küldött és 300 meghívotl 
képviseli az újítókat és felta
lálókat. A külaótteket a vál
lalati, intézeti, szövetkezeti ta
nácskozásokon közvetlenül vá
lasztják meg. A minisztériu
mok és országos hatáskörű 
szervek a szakmai szakszerve
zetekkel együttesen határoz
zák meg azokat a vállalato
kat, amelyek küldötteKet vá
laszthatnak. 

Salgótarján állomáson pél
dául tavaly több árut raktak 
vagonokba, mint 1980-ban, és 
javult a menetrendszerűség is. 
A létszámgondok ellenére ked
vezőbb képet mutat a baleseti 
statisztika. Az öt üzemi baleset 
miatt a munkából ,kiesett na
pok száma 70, míg 1980-ban 
395 volt. Sajnos a tárgyi bal
esetek miatti kár viszont több 

mint 35 ezer forinttal haladta 
meg az előző esztendeit. 

Az áruszállítási mérleg a 
létszámhiány ellenére Pásztó 
állomáson is kedvező volt. Ti
zenegyezer tonna áruval szál
lítottak többet, mint 1980-ban. 
Pásztón üzemi baleset sem 
történt. Tavaly is élüzem szin
ten sikerült teljesíteni a terve
ket. 

Sárváron bef e jezödött a répakampány 
A nyersanyag, a cukor és a melléktermékek 

döntő részét a vasút szállította 

- A répakampánnyal egy
idejűleg befejeződött az állo
mási vágányhálózat négy évig 
tartó átépítése, korszerűsítése 
- sóhajtott fel felszabadultan 
Sárváron Varga Ferenc állo
másfőnök. - A szezon tíz nap
pal hosszabb volt ,az előző évi
nél, szeptember 15-től januá1 
tízig tartott. 

A Sárvári Cukorgyárban re
kordmennyiségű, 324 928 ton
na cukorrépét dolgoztak fel és 
ebből ugyancsak rekordmeny
nyiségű, 36 ezer 500 tonna cuk
rot nyertek. A répa és a mel
léktermékek már közel nyolc
van százalékát, a cukrot és a 
gyártáshoz szükséges segéd
anyagokat teljes egészében a 
vasút szállította. 

- A répát a szombathelyi 
igazgatóság területéről három 
fordaszerelvény hozta Sárvár
ra - folytatta tovább az állo
másfőnök. - A pécsi vasút
igazgatóság területéről közön
séges szállítmányként érkezett 
répás vagonokat visszaútban 
nyers szelettel raktá:!;;: meg a 
gyárban. Az előállított cukrot 

Nyugat-Dunántúlon 

pedig 15 zárt kocsiból álló for
daszerelvény vitte a kijelölt öt 
tárolóhelyre. 

Az egy kocsira eső átlagos 
terhelés közel egy tonnával 
nőtt a szezonban. A vasutasok 
munkáját mindössze 14 nyug
díjas segítette. Jó szervezési 
intézkedéseknek köszönhető, 
hogy nem nőtt a kocsiálláspénz 
mértéke. 

- A cukorgyárral előzetesen 
történt megállapodásoknak 
megfelelően zajlott le állo
másunk minden évben ismét
lődő „főpróbája". Az egymás 
érdekeinek maradéktalan tisz
teletben tartásának köszönhe
tő, hogy nem volt fennakadás 
a vasúti répaszállításban. A 
gyárnak nem kellett várnia a 
nyersanyagra, ugyanakkor ők 
is mindent megtettek a gyors 
kocsikirakás érdekében. A Jól 
sikerült répakampánynak is 
köszönhető, hogy Sárvár állo
más 1981. évre előírt vala
mennyi mennyiségi és minősé
gi mutatóit túiteljesítette -
mondotta befejezésül Varga 
Ferenc. 

A vasutas rokkantakért 
A közelmúltban értékelték a 

rokkantak évének eredményeit 
a szombathelyi vasútigazgató
ságon. 1981-ben 3012 dolgozó 
összesen 19 459 óra társadalmi 
munkát végzett, amelynek ér
téke 373 ezer forint. Ezt az 
összeget az egyéni gyűjtések
ből származó 216 422 forinttal 
együtt a MA V Kórház balese
ti utókezelő osztályának utal
ták át. 

Szolgálati helyenként az egy 
személyre jutó összeg a veszp
rémi körzeti üzemfőnökségnél 
volt a legnagyobb, 136 forint. 

Szakszolgálatonként is érté
kelték a versenyt. A veszprémi 
körzeti üzemfőnökség, a sop
roni vontatás és a szombatlie
lyi körzeti üzemfőnökség vég
zett az élen. A pályafenntar
tásiak közül a pápaiak lettek 
az elsők. őket a tapolcaiak és 
a zalaegerszegiek követik, A 
szertárfőnökségek közül Szom-

bathely, Celldömölk és Tapol
ca vezet. 

A veszprémi körzeti üzem
főnökség területén több mint 
130 ezer forint jutott az arra 
rászorulóknak. A zirci va;uta
sok 750 forintot juttattak el a 
megyei tanács felhívása alap
ján a rokkantaknak. A veszp
rémvarsányi November 7. szo
cialista brigád 6000 forint ér
tékű társadalmi munkát vég
zett egy testi sérült vasutas 
társuk házépítésénél. 

A veszprémi Széchenyi bri
gád közösségének tagjai ha
vonta 200 forintot adnak egy 
rokkant vasutasnak. A keres
kedelmi brigád rakterületet 
rendezett, a vontatási műhe
lyesek soronkívüli D 2-es és 
D 3-as vizsgálatok bérét aján
lotta fel. Az utazók Che Gue
vara és a Zrínyi brigádjának 
a tagjai egy-egy szolgáfatban 
megtett út díjazását küldték 
el a vasutas rokkantaknak. 
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HAVANNÁBAN ÜL ÖSSZE AZ SZVSZ X. KONGRESSZUSA 

A szakszervezetek és 11 80-as évek kihívása! 
Havanná'ban február 10 és 

15 között ,ül össze a X. Szalk
szervezeti Világkongresszus. A 
kongresszusi viták elé teT
jes21tendő fő dokumentum té
mája, mi-nt ahogy azt az 
SZVSZ főtanácsa javasolta: 
,,A szakszervezetek és a 80-
as évek kihívása". 

Az SZVSZ a kongresszus 
előkészítése során fel''.1ívást 
intézett mincten ország do�go
zóihoz és szakszervezeteikhez 

- Egységükkel és szolidari
tásukkal teremtsenek jobb 
életet az egész emberiségnek, 
és vál.aiszoljanak a 80...as évek 
kihívásá11a! 

Ez a felhívás lelkes vissz
hangra taJálit. A ,kon,gresszus
ra meghívott szervezetek ál
tal kapott levelek is jól mu
tatják ezt. Ez egyben azt is 
mutatja, hogy a világ szak
szervezeti mozgalmon belül 
teljes az egyetértés azzal a 
kérdéssel kapcsolatban, hogy 
melyek a k..ihívások, és me
lyek a febadaitok. 

Kétmilliárdan 
nyomorognak 

Még az iparilag fejlett ka
pitalista orszá,gokban is, me
lyek a legfejlettebb ;technoló
giával ,rende1'k:ezne'.{, közel 
25 miillió ember nem éLhet 
a mu111kára való jogával, és 
sok millióan nem tudják ki
használni képességei,ket. A 
helyzet a fejlődő országokban 
még rossza'bb, hiszen obt a 
munkaerő k!b. 40 százaléka 
munkanélküli, vagy képesité
séne'.{ nem megfelelő alkal
mazásban áll, 

A munkané1küliségből, a 
szegénységből és a teljes nyo
morból adódó helyzet a né
pek millióit í,téli embertelen 
életre, és lassú halálra. Ilyen 
a valóságban a jelen�i vi
lág keye. Ehhez a képhez tar
tozik az is, hogy minden év
ben 500 OOO millió dollárt köl
tenek a fegyver,;{ezésre és a 
pusztító fegyverekre. Az USA 
ural1{.odó körei ezt is túl 
akarják szárnyalni. Reaig.an 
elnök óhajtja, hogy egyedül 
Ameri,k,a 1 milliárd 500 QOO 
millió dollárt költsön fegy
verke2!ésre az elkövetkező 5 
év során. Ez minden átlag 
amerikai családnak 30 OOO 
dollárba kerülne. 

Az Egyesült AUamo'k lfél
mi!Jlió dolgozója srervezett 
felvonulást a Fehér Ház előtt 
fejezve ki egyet nem értését 
ezzel az őrült politikával, 
amely a nélik:ülöz,hetetlen szo
ciális kiadások csökkenitésé
hez vezet a fegyven.'{ezés ja
vára. 

- Munkát akarunk - nem 
bombá,kat! - hangzott a fel
vonultak jelszava. 

Demokratikus 
alternatívát 

- munkához való jogot, és 
telje.s foglalkoztatási polittl«it, 

- bér- és életszínvonal-vé
delmet, 

- megfelelő társadalombiz
tosítást, 

- jogot a szakszervezetek
nek a gazdasági és társadal
mi fejlesztési tervek kialakí
tásában és alkalmazásában 
való részvételre. 

Ezeket a sza1kszervezeti k'Ö
veteléseket már megvalósítot
ták a szocialista orszá.gok'ban. 

T<fulb fejlődő ország - me
lyek sikeres harcot foly,t.at-tak 
gazdasági :függetlenségüíkért 
- radikális gazdasági és tár
sadalmi fejleszMsi programo
kat dolgozott ki, és a szocia
lista fejlődés útjára tér.t. 

A kapitalista irendszex váil
ságával szembeállíitotlt demok
ratikus alternatíva reális fe
ladatként Jelel1it.kezik a szak
szervezeti világm,o.zg,alom szá
mára, amely általános SJJ'kon 
vailósittia meg azt. Ennek az 
altem.aitívának sruksége van 
a nemzetközi szolidaritá.sra, a 
transz.nacionális vállalatok és 
nemzeti .komn,ányaik és irány
zatai<k - a válsá,g és •a f&,!Jő
dés sbagn.álásá.na-k okozói -
elleni harccal való szolidari
:tásira. 

Blszántabbak 
a cselekvésre 

Ez a szolidaritás a IX. 

vekedett, mert a dolgozók ön
tudaitosaibba,k, jobban szerve
zettek és elszántabbak a cse
lekvésre. 

Az a tény, hogy a ikong
resszusra Havannában, Kuba 
fővárosában kerül sor - me
lyet az egész világ az anti
impemlista. harc és a társa
dalmi forradalom erődjé-nek 
ismer -, nagy jelentőséggel 
b'ir. Különösen aJüor, a:n:ikor 
Kuba az amerikai imperializ
mus részéról fokowtt táma
dás.nél!k van kitéve. 

Szakszervezeti 
efysé/akciók 

Az SZVSZ mindig az anti
i!Tllperialista .nemzeti felsza'ba
dító .harcok élén állt, és mi:n.
dig támogatta ezeket a har
cokat. Ugyanafokor ezekkel a 
szolidaritási akciókkal egyide
jűleg az SZVSZ mindig s.zJé
les körű szakszervez,eti egy
ségakdókat és -a,ktív együtt
múik,ödést szervezett más re
gionális és nemzetközi srerve
zeteklkel. Ez különösen awk
nak a szolidaritási akcióknak 
a terén nyilvánult meg, ame
lyek az arab népek és a .pa
lesztin Ü\:."Y ltámogatására, az 
imperialisták é3 cionistá>Jc ,ag
resszív akciói és töreikvései 
ellen irányultak továbbá a 
chilei, uruguay-i, sa1lvadori, 
bolíviai, török, pakisztáni stb. 
katonai diktatúrák elleni har
cok, a vietnami, koreai, ,aif
gartisztámi, kambodzsai, ang-o
lai, ciprusi és más népek har
cainak támogató akcióib-qn, 
hogy csak néhanyat említ
sünik. 

A X. !kongresszus vitái a 
harcok és a szolidaritás ered
ményeire öss.z,ponfosumaik 
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Milyen foglalkozást válasszak? 
TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG 

A VASÚTI SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN 

Ezekben a hónapokban az áiltalános �skolák nyolca
d.Lk osztálya:ilban tanuló gyerekek a pályaválasztás gon
dolatával foglahlrnznalk. A vasutas életihi,vatásra felké
s,21Ltő szakközépiskolák várjá,k a 'közlekedési dolgozók 
gyerme:teit. 

Középfokú vasútépítési és pályafenntartási képzést 
nyújt a budapesti Kvassay Jenő Szakközépiskola; for
galmi, vasútgépész és híradástechnikai szakon a buda
pesti Mechvardt András és a szegedi Bebrits Lajos, va
lamint néhány vidéki szak-középiskola Ezúttal a vasút
építési és pályafenntartási szaikról adunk részletesebb 
tájékoztatást. 

E<bben az iskolában a tanulók megism�rked-hetnek 
mindaz;ok.k.a.l a szaktárgya!kkal, amelyeket egy �ozép
fo:tú !képesítésű szakemlberne�� - a vasúti pálya és a 
vele kapcsolatos magasépítési létesítmények tervezésé
vel, építésével és fenntar,tá:sával k:apcsolatban, - tudni 
kell. A több sza,kmára kiterjedő képesítés nagy előnyt 
jelent az elhelyezkedéskor. 

A szaktá,rgyak között szerepel: műszaki és szakrajz, 
építési ismeretek, statika, géptan, földméréstan és vas
úti kitűzéseik, alépítmény, vasútépítéstan, műtárgyak és 
építésszervezés. Az elméleti oktatást laiboratúriumi, föld
mérési, építési, illetve vasútépítési ,gyaikorlat egészíti ki. 

Az itt szerzett érettségi 1biwnyítvány bármely felső
fokú oktatási inté21mény,ben való tová'bbtanulásra képe
s,ít, de legelőnyösel::fu a itan'lllmányok folytatása a mű
szar.{,i egyetemen, illetve az építési és a közlekedésd jel
Leocrű főiskolákon. 

,Az érettség•i után munkába állók kétéves szakmai gya-
1wrlat után tehetnek technikusminősítő vizsgát, amely
re az islkola által szervezett egyéves tan.folyamon klé
sz;ülhetnek fel. 

A vidéki hallgatóknak kollégiumi ellhelyezést biztosít 
az iskola. A MA V-ösztöndíjban és utazási kedvezmény
ben részesít<i azokat akilk szerződést 'kötnek. A szakkö
zépisk-0lá'ba való jelentkezés előfeltétele az általános is
kola elfogadható eredménnyel való elvégzésén kívül az 
orvosi alkalmasság. A jelentkezés módja és ideje: az 
általános iskola útján március 10-ig. Levelező tagozatra 
a munkahely javaslata alapján május-júniusban. Teoh
nilwsminősítő tanfolyamra ugyancsak a ,muru.'{ahely ja
vaslata alapján, o'któberben. 

Az érdeklődőknek az islkola felivi1ágos1,tást ad a 327-
358-as postai és a 01/44-12--es vasúti telefonon. Az isko
la cím�: Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskola, vasútépí
tési és pályafenntartási szak; Budapest VI., Rippl-Rónai 
u. 26. 

Az I. Szakszervezeti Világ
kongresszus (1945) és a X. 
kongresszus között eltelt 
időszaikot u•�rásszerű fejlődés 
jellemzi a táirsadalmi haladás, 
a nemzetek és népek felsza
badulása terén, ami megnyi
tott.a a ,társadalmi forradal
mak korszaikát, legyőzte a tár
sadalmi haladás útjába emelt 
politikai a1kadályokat. Megte
remtődtek ,a társadalom ész
szerű és tudományos meg
szervezésének az emberi jo
go'.� kibontakozásának, az 
ember emlber általi kizsá,k
mányo1ás megsZ/Ün,tetésének 
alapjai. 

A 80-as évek által felvetett 
feladatok és a jövő korszak 
nagyon ina,gy jelentőségűek. 
Az Egyesült Nemzetek fejlő
désének második évtizede le
zárásakor {1971-60) tfelbe
csülték., hogy kétmilliárd em

ber él ,,a szegénység küszö
bén", közülük 800 millió ,,ab
szolút nyomorban". A világ 
lakosságának csa,k;nem !fele 
ne.-n résu-.s.Ul semmi:féle s:ziem
ponitból a társadalmi fejlődés
ből eredő ikedvezmények'ben. 

A monopóliumok., a transz
nacionális válilalatok és a 
nemzeti !kormányok pol'itilkiá
já,val szembeszegülve a szak
szervereti mozgalom ,,demok
ratikus alternatívát" javasol. 

Szakszervezeti Világkongresz
szus óta jel.entő.s nnérté1obe11 
megnövekedett, annaik ellené
re, hogy a kapitalisták és 
ideológusaiik arra törekedtek, 
hogy zavar,t keltsenek, és meg
ossziák a szakszervezeti viláiz
mozgalmat. Megnövekedett az 
imperl•ali.zmtus <és a mulli.'¼:á
sok harcait eltipró fasiszta 
katonai diktatúrák mestel'lke
dései ellenére. Megnövekedebt 
számos más, a s1Ja1.'1cszervez.e.. 
tek ellen irányuló támadás 
és a monopóliumok egye
sített erőfeszítései ellené
re, melyek a szakszervezeti 
akciók 'betiltását céloztálk. 
M�ött ,a ikiapital!isták ál.tal 
ellenőrzött tömegkommuniká
CJOS esziközök nagyunéretű 
propagandiája, a szakszerve
zeti mozgalom ellen irányított 
propa.gianda eillenéTe. Megnő-

Feltárják majd a szakszerve- L-------------------------� 
zeti akciók si-kereit és v.ív-

,Az SZVSZ, azi SZSZNSZ, az 
MVSZ, tagszervezeteik., a re
gionáHs szervezetek és a lk!ü
lönböző auitonóm szervezetek 
föbb ikövetelései a �apitalista 
válság súlyosbodásának ikö
vetkeztében felmer>illt, <kiéle
ződött problémáikkal szem
ben: 

Váriák a részletesebb táiékoztatást 

mányailt. Új módszereket és 
eszJk:öz,oket tanulmányoznak a 
szolidaritási akciók megerősí
tésére, és mag;asa,bb színvo
nalra emelésére, hogy elege1 
tegyenek a jelenlegi hareok 
követelményeinek. Erek a vi
ták ·lesznek hivatottak arra, 
hogy meghatározzák a világ 
sz..aiksZ!ervezeti mo?Jgalom vá
laszát a 80-as évek !k.ilhívá
sára. 

Nyugdíjas aktivistáknak 

Beszá,noló taggyűlések 

a szo,nbalhelyi kBrzelben 

Hangverseny 
a Vigadóban 

A féLidejénél tartott a 107 
bizalmi és a 13 föbiza!mi be
száll1JOló -taggyűJJéseinek soroza
ta, amiikor arra kértülk Péter
falvi Istvánt, a szombathely.i 
körzeti üzemfónökség sziaikszeT
vezeti ibizottságfinak titkárát, 
hogy éritékelje az eddigi ta
pasztaiJ.atokat. 

- Elöljáróban azt feltétle
nül el kell .mondani - kezdte 
-, hogy a 21156 főnyi tagsá
gunk !közel 300 vonalkilOIIlléter 
kiterjedésű teri1l.eten dolgozik. 
Területileg is nagy feladat te
há,t, hogy az előutesen kidol
gozott intézkedési tervünknek 
megifelelően napo,n,ta �ar
tásra kerüljön a 7-8 beszámoló 
taggyűlés. Oröm.me'l mondlha
tom, az eddigiek során tartot
tlik ,a tervezett ütemet, s arrJi 
a legfontosabb, a tagság rész
véte!liével, aktLvitásával sem 
volt probléma. 

- Milyen kérdése!k,ről szól
nak a bizalmiak beszámolói? 

- Elsősorban a saját mun
kájukról adnak számot akti
vistáink a múlt év tapasztala
tait összegezve. Elmondjá-k, 
mit tettek a tagság érdekében, 
hogyan segítették a gazdasági 
tevékenységet. Szólnak a part
ner gazdasági vezetőkkel ki
alakított munkakapcsolataikról 
és értékelik, milyen segítséget 
kaptak a különböző feladatok
kal, így például az oktatással 
kapcsolatban is. 

- Tagságunk l'észéről szá
mos észrevétel hangzik el eze
ken a taggyűléseken - foly-
tatta Péterfalvi István. 
Olya,n gondokat, problémákat 
tesznek szóvá, amelyekre nem
csak választ, de megdldást is 
várnak tőlünk. A !kőszegi tag
gyűlésen, ahol Söptei J:eren!!
né bizalmi tartott beszamolot, 

például a nelhéz 11étszá:mhely
zetröl és a budapesti ik.i,ren,. 
delés•eklkel kapc.."'Ola,too go,n
doi'.{1ról szólitak. Menetrendi 
váltoZJtatásC1kat ds ja,vasoltak, 
mert a Vdlán autóbuszok nem 
mindenütt csatlaikoz.naik meg
felelően a vonatok.hoz, amióta 
bevezették az ötnapos ml.lJnka
hetet. Pcmgrácz László, kör
mendi főbi.:zahnli beszámoló 
ta,ggyűl-ésén a védőruha-ellá
tásról és ugyancsak a kirenöe
lésről hangzott el panasz. A 
bejáró� tették szóvá, hogy már 
sZ!o.mibat délelőtt a vasámapi 
menetrend szerint, vagyis •na
gyon riitlkián iközilekednek az 
autóbuszok. Elmondták azt is, 
hogy szaikszerv�etüruk újsága, 
a Magyar Vasutas nagyon sok 
érdekes információval segíti a 

túlóra és a kevés pihenőidő 
miatt. .A!ltrulános tapaszta.10-t, 
hogy a tag5á,g;ot élénlken fog
ial.kioztatja a január 1-töl be
vezetett új sziabadsá,grendsrer. 
Várják ezzel Jraposolatosan ,a 
vasúti munik.arend sajátossá
gaira alkalmazott, részletes tá
jékoztaitást. 

- Az eddigiek során a tag. 
ság .mindenütt elfogadta a be
számolókat és ezzel megerősí
tette hizalmiját, főbizalmiját 
választott tisztségében. Csak 
egy helyen választotta,k új bi
zalmihelyettest, mert elődjé
nek munkájval nem voLtak 
megelégedve - összegezte a 
beszámolás tapasztalatait Pé
terfi István S7Jb-tibkár. 

L. J. 

Az ENSZ az 1982-es eszten
dőt az öregek évének nyilvá
nította. Ennek jegyében ren
dezett hangversenyt a vasutas 
nyugdíjas aktivisták tisztele
tére a Vasutasok Szakszerve
zete január 23-án délelőtt a 
3udapesti Vigadó nagytermé
Jen. 

A hangversenyen közremú
!{ödött a Budapesti MA V 
Szimfonikus zenekar és a Fő
városi Operettszínház muve
szei: Domonkos Zsuzsa, Ko
vács Brigitta, Gárdai Gábor, 
és Rózsa Sándor. Vezényelt 
Oberfrank Géza. A műsort 
Antal Imre vezette. A hang
versenyen Offenbach és Lehár 
művei,ből mutattak be részle
teket a közönségnek. 

tagság tájéko21tatását. A le,g- ,--------------------------
fontosabb cilkikeket a faliúj-
ságra ds ikJ,teszilk, hogy azok is 
elolvashassák, akik még nem 
fizetl,k: elő a ilapot. 

Elmondta a szakszervezeti 
bizottság titkára, hogy a bizérl
miak és a főbiza:l:mi.ak beszá
molójukban mindenütt fo@laQ
koznak a szervezettség és a 
tagdíjfizetés kél'déseivel. A 
körmendi főbizalmi például 
arról számolhatott be, hogy 
újabb nyolc dolgozót szervez
tek be a szakszervezeti tagok 
sorába. A 132-ból már csak 
három szervezet'ien dolgozója 
van az állomásnak. A korábbi 
ba;gdíjelmaradá-st, �•iné� elő
fordult, mindenki pótoJ.ta. A 
vontatási utazók taggyűlésén, 
a!hol eredményes munkáról 
számolhatott be a bizalmi, 
Orosz István motorvezető, el
sősorban a munka jobb meg
szervezésének [ehetőségei vel 
fogla.lkoztak a felszóla1lók. 
Többen panaszkodtak a sok 

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL 
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Kesztyűs Ferenc rajza 

V asutassiker a brigád vetélkedőn 

Az első helyezett brigád tagjai összedugják a fejüket 
Tízfordulós levelező brigád

vetélkedőt szervezett a Keme
nesaljai Művelődési Központ 
Celldömölkön. Ahhoz, hogy a 
csapatok válaszolni tudjanak 
a feltett művészeti, képzőmű
vészeti, hely- és honismereti 
kérdésekre, kirándulni men
tek, színház- és mozielőadáso
kat kellett megtekinteni és a 
gyakori múzeumlátogatás mel
lett sok-sok könyvet kellett 
olvasni. 

A nehéz szellemi tornára a 
fiatal városból összesen nyolc, 
közöttük négy vasutas szocia
lista brigád nevezett. A vetél
kedő utolsó szóbeli fordulója 
után január 17-én a művelő-

NAGYKANIZSA: 

dési központban az első há
rom legjobb brigádnak a cell
dömölki körzeti üzemfőnök
ség közösségeit minősítették. 
Elsőnek a rendező forgalmi 
dolgozóiból álló Berzsenyi Dá
niel, másodiknak a forgalmi 
utazók Dózsa György, harma
diknak a MA V Kiváló Bri
gádja címmel kitüntetett 
Münnich Ferenc nevét viselő 
kocsivizsgálók csapatát hirdet
ték ki. Díjazásuk arányban 
állt a vetélkedő nehézségi fo. 
kával; 1500, 1000 és 500 forint 
értékű könyvutalványokat 
kaptak. 

Sz. J. I. 

Népi iparművészek kiállítása 
A nia,gy!kia,nizsai MA V Ko

dály Zoltán Művelődésli Ház 
- ihla.gyományailhoz ruven -
�i i,panmúvtés.zek érlkoitásad.
naik. bemutJatásária adott lehe
tőséget a közelmúltban. 

A telewzióból megismert, 
bácsalmási Skorutyák János 
kékitestő és a szintén ibácsal
.nási N.agy Péter f!aragó, együtt 
m'Uitiabkorott be. A dédapa 
.izerszámai'V'a.l, m.intái:val dol-
5ozó kékfestő 1973 óta cnépi 
;parmúvész. 1976-ban Az Ipar 
<:iváló Mestere, 1980-ban pe
dig Kiváló Kisiparos kitünte
cést ,k,apott. A Niagy1kan.i..zsára 
e1howtt terítők, abroszok, fu-

tök, fügigönyök, alá,téte'k min
dennél ékesebben hirdetik, 
hogy a filatalidk iköréfuen is vta.n 
érdeklődlé.s az ősi mesterség 
iráint. 

N argy Péter_ a másik népi 
ipanművlész, ,gyevme!k:k-0ra óta 
famag. Szobrai, figurái az al
földi parasztembereket ábrá
zolják. Ezenkivül csonti1aragá-
sd'.zclml, szépen kiidol.goz.ott 
mángorlőkkal, tányéroklkal, 
dolbooJkiá!:dkal és �élb 'haszná
lati esztwz.o'.<.kel mutatikow:it 
be a tia1lal mester. A vásárlás
sal egybekötött kiállítás na,gy 
sikert raratott. 

VárfaJvi Gyula 



1982. FEBRUAR 8. MAGYAR VAS UTAS 

Ha hinni lehet a statisztikának 

Feltűnően kevés vasutas jelentkezett 
a hiányzó általános iskola pótlására 

Az oktatási év félidejéhez 
érkezett. Hyenko•r tanácsos a 
tapasztalatokat összegezni, 
hogy a tanulságokat a második 
félévben hasznosítani lehes
sen. Félév eredményeinek kü
lönösen az általános iskolai 
képzésben van nagy jelentősé
ge, ahol a januári sikeres vizs
gák után, a tanulók felsőbb 
osztályba léphetnek. Ha a 
statisztikáknak hinni lehet, 
akkor 1981 őszén, közel négy
százötven vasutas jelentkezett 
az általános iskolai tanulmá
nyok folytatására. Ez a szám 
a januári vizsgáig csök
kent, bár ma :még nem ismert, 
hogy az eltelt hónapok alatt 
hányan maradtak ki a meg
kezdett osztályból. 

Hatásosabb 
intézkedéseket 

Vjszonyítan,i azonban két vo
natkozásban is ,lehet. Ha az,t 
vesszük ailapul, hogy a vasút 
területén !húszezernél is több 
az á,ltalános iskoiai. végzett
séggel nem rendeLkezók szá
ma, s közülük a 45 éven alu
i.iiak is csa,knem ny.o1lcezren 
vannak, akkor a négyszázöt-
ven tanuló nem sok. Nem le
hetün:k elégedettek akikor sem, 
ha az előző oktatási év jelent
kezési számadataival teszünk 

összeihasonlítást. Az 1980,'81. 
tanév kezdeti időszakában 
ugyanis, ha,tszáznál több vas
utas vett részt az általános is
kolai előadásokon. A jelentke
zők mindössze 7·1 százalékát 
teszik ki a tavalyJ év�'-ezdók
neik. A tanulók számának 
csökkenése tehát, már is jelzj 
a legfontosabb feladatot: erő
síteni kell a személyhez szóló 
agitációt, fejlesZJterni és váltoiz
tatni szükséges a mu11Jkahelyi 
módszereket. 

Sokszor szóba kerültek már 
azok a gátló tényezők, amelyek 

nagymértékoben akadályozzák 

az oktatási erőfeszítéseket. A 
nehézségek az oktatásban részt 
vevő erők összpontosítására, fo
lyamatos agitációs-propaganda 
munkára, hatásosabb intézke
désre köteleznek. Sajnos ezzel 
ellentétben, az 1981/82-es tan
év eddigi tapasztalatai több 
helyütt az agitatív cselekvés
ről való lemondást, a tények 
tudomásul vételét, passzív ma
gatartást tükröznek. Még olyan 
helyeken is minimálisra csök
kent a tanulók száma, ahol a 
korábbi években nagyszerű 
eredményeket értek el. 

A miskolci, a debreceni vas
útigazgatóság, s a záhonyi 
üzemigazgatóság élen jár a 

meggyőző agitációban. A bu
dapesti, a pécsi vasútigazgató
ság területén járműjavító üze
meknél, valamint az építési fő
nökségeknél ugyancsak vannak 

nyomai az erőfeszítéseknek. A 
szervezőmunkában, a tanulás
hoz szükséges feltételek meg
teremtésében Budapesten, Bé
késcsabán és Miskolcon jó se
gítőtársaknak bizonyulnak a 
művelődési intézmények, és 
egy-két helyen az oktatási fő
nökség is. Sajnálatos viszont, 
hogy az említettek mögött, az 
idén messze elmaradnak az 
előző évek élenjárói. 

A 8 osztállyal nem rendelke
zők újratermelődése, az egyéni 
igénytelenség miatti sikertelen 
agitáció fásultságot, közömbös
séget vált ki egyesekből. Néhol 
megfogalmazódik az is: a 

munkahelyek mindent megtet
tek, most már központi intéz
kedés kell. Elrendelni azonban 
csak a munkakörhöz szükséges 
végzettség megszerzését lehet. 
S miután a MAV-nál szép 
számmal akadnak olyan mun
katerületek, ahol 8 osztály nél
kül is lehet hasznos, jó mun
kát kifejteni, rendelkezés he
lyett marad a tudatformáló 
nevelőmunka, az agitáció, az 
egyéni meggyőzés. Ezt pedig 
központi intézkedéssel, a helyi 
lehetőségek ismerete és a jó 
módszerek alkalmazása nélkül, 
aligha lehet végrehajtani. 

A munkahelyek 
mindent megtettek? 

Példákból tanulni, ötletet 
meríteni akkor sem szégyen, 
ha azokat idegen vállalatnál 
alkalmazzák. Érdemes felfi
gyelni néhány módszerre. Pél
dául: az egyik nagyüzemben, 
az újfelvételes dolgozóknak 
írásban kell vállalniok az álta
lános iskolai tanulmányok el
végzését, meghatározott időn 
belül. Másutt a vállalati mun
kaverseny-szabályzat előírja, 
hogy a szocialista brigád cím 
megszerzésének és megtartásá
nak feltétele: a nyolc osztály 
elvégzése minden 40 évnél fia
talabb brigádtag „zámára. Is
mét másutt, a munkahelyek 

vagy a hozzájuk kötődő mű
velődési intézmények, vetélke
dőket szerveznek a fizikai bri
gádok között. A vetélkedőn 
csak azok vehetnek részt, akik 

elvégezték az általános iskola 
nyolc osztályát. A részvételnek 

az is feltétele, hogy legalább 
egy 8 osztállyal nem rendel
kező társukat felkészítsék. Van 
olyan vállalat, ahol a tovább
képző szakmai tanfolyamok 

óraszámában kétharmadrészt 
általános iskolai tananyagot 
oktatnak, és van olyan is, ahol 
a gyes-en levő kismamák ta
nulását segítik, gyermekmeg
őrzés címén, évente kétezer fo
rinttal. 

Természetesen az ismertetett 
példák közül a vasút területén 
nem mindegyik alkalmazható. 
De akad már üzemfőnökség, 
ahol az újrafelvételesnél felté
telként szabják az általános is
kolai végzettséget; van olyan 
járműjavító üzem, ahol az ér
telmiségiek rendszeresen segí
tik a tanulók vizsgára való fel
készülését; és előfordul olyan 
munkahely is, ahol értekezle
tek, csoportmegbeszélések, 
gyűlések alkalmával a vezetők 

soha nem felejtik el, hogy a 
tanulókat megdicsérjék, példa
képül állítsák a többiek elé. 

Több figyelmet 
az agitációs munkára 
Az oktatásban legnagyobb 

gondot jelentő általános iskolai 
tanulás ösztönzésében a bizal
miak és a középvezetők külö
nösen sokat segíthetnek. Saj
nos azonban, a legtöbb helyen 
gyenge az oktatással összefüg
gő agitációs munkájuk, ez
irányban kevés figyelmet for
dítanak a személyes beszélge
tésre, meggyőzésre. A vezetői 
értekezletek ritkán foglalkoz
nak oktatási kérdésekkel, és az 
egyoldalú gazdasági szemlélet 
sok esetben ellene hat az ok
tatási törekvéseknek. 

A múlt év októberében a 
SZOT agitációs és propaganda
bizottsága állásfoglalást adott 
ki az általános iskolai felnőtt
oktatás helyzetéről és fejlesz
tésének feladatairól. Az állás
foglalás - amely a Szakszer
vezeti Értesítő 1981. 10. számá
ban jelent meg - egyértelmű
en kimondja: ,,A fejlődés az 

elért eredmények ellenére el
marad a lehetőségektől és a 
szükségletektől. Mivel az alap
műveltség hiánya egyre inkább 
gátjává válik társadalmunk 
szellemi, anyagi fejlődésének, 
ezért az iskolázatlanság vissza
szorítása továbbra is felada
tunk." E feladat végrehajtá
sában a munkahelyi vezetők, 
szakszervezeti szervek, műve
lődési bizottságok és intézmé
nyek, a munkahelyek értelmi
ségi dolgozóinak nagyobb ösz
szefogására, segítségére van 
szükség. 

Miután nem kampány.fel
adatról van szó, lehet még ja
vítani a második fél évben. 

Pálinkás Katalin 

LESZÁZALÉKOL TAN 

Vasúti szolgálat - a Benczúr utcában 
Aki új munkakörben is megtalálta a hívatás szépségét 

Szadai János, a Keleti pá
lyaudvar egykori kocsirende
zője immár nyolc esztendeje a 
MÁV Benczúr utcai óvodájá
nak és bölcsődéjének anya�be
szerzője. Jó állás, szép hivatás, 
időnként mégis „v:igasztalásra 
szorul", mert visszahúzza a 
szíve a vágányok közé. De ,kj 
ne Jsmerné ezt az érz,ést azok 
közül, akik sínek, vá1tók, 
mozdonyo•k, örökJl110zgó szerel
vények világából szakadt ki 
valamilyen ok fiolytán. 

Az orvosok 

megmondták ... 

- Tőbb min.t két évtized 
után, 1971-ben százialékoltak ae 
a forgallomná� - mondja tár
gyi'lél\o"'OSan a ,gyer-mek1n,téz
mény mindenese, a csöppsé
gek lk:edves, gyakran tréfálko
zó Jaincsi bá�ja, majd igy 
folytatja: - Kocsirendezőként 
testileg, lelkileg kikészültem 
az .orvosi vizsgálatok tanúsága 
szerint. Aztán csak nem. nyu
godtam be1e a dolgok ill'Yetén 
alakulásába, s addiig győzköd
tem az orvoookat, amíg nem 
engedélyezték, hogy továbbira 
is a forgalomnál maradhassak 
Már azt sem bántam, hogy 
nem ikocsirendezőnelk, hanem 
vá.Jtókeze!ön,ek osztanak be. 
!gy ds azonban csak egy évet 
dolgozhattam még a Keletiben 
„igazi vasutasként", .mert .az 
orvosok azt mondtá'k: - Sza
dai bátyám, értse meg, la
zábbra kell ereszteni a gyep
lőt! Válasszon nyugalmasabb 
munkakört, mert az egészség
gel nem lehet tréfálni. . . A 
többit már tudja ... 

Lehajtja a fejét Szadai Já
nos, mintha röstelkednie kel
!,ene. Aztán ikijelenU: 

- Voltaképpen nem vagyok 
elégedetien a sorsommal, mert 
szeretem a gyerekeket. S ér
zem a felelősséget is, miint an
nak idején a pá,lyaudvaron. 
Rajtam áll, hogy időben elké
szülihet-e ,a reig:ge1i, az ebéd 
vagy az uzsonna. A gyerekek 

nem várhatnak, s türelmetle
nek, ha éhesek. Minden reggel 
fél hét1kor én már a közértben 
vagy,ok, szállítom a ikifil:it, 
zsemlét, tejet, vajat. ,<\liglhogy 
ezzel végzek, rohanok fris:s 
zöldségért, utána a Szív ut
cai húselosztóba, hogy készül
hessen a jó ebéd. S minden
nap lk:e11 tisztítószer, közben 
pótolni :kell az i1lyen-o!yiain fo
gyóeszközoket, menni a postá
ra, a vezérigazgatóságra, a 
szakszervezeti biwttságokhoz 
va:gy a központba, a Guszev 

Szadai János az anyagbeszerzés mellett nagy gondot fordít az 
épület fűtésére 

utcai bérszámfejtőkhöz stb. A 
sokféle teendő közben - fő
ként délután - besegítek a 
fűtésbe, hiszen a hőmérsék
letre nagyon érzékenyek az 
apróságo k Nem sza,bad meg
fázni uk, különben az anyukáik 
is kénytelenek volnánaik k,i
maradni a munkáiből, holott 
többen va,nnak köztük olya
n.01'.<::, ak•ik helyettem: is ott do•l
goznak az áUomáson ... 

Jó vasutas volt 

Az anyagbeszerző ismét 
visszakanyarodik a Keletiben 
eltöltött munkásévekre: 

- A kocsirendezés olyan, 
mint egy izgalmas fejtörő já
ték. Akárcsak egy nagy sakk
játszma. Nem mindegy ám, 
hogy egy-egy szereilvényibe,n 
hová kerül - mondjuk - az 
1. és 2. osztáJyú vagy az étke
ző- és büfékocsi. A nemzet
köti expresszvonia,tolknál a ho
nos vasútra, a lkülfö4dó. elága
zás,i pontokra is figyelemmel 
kell !lenni. Fokozza a felad
vány me,.go,Jdását, ha késnek a 
vonatok. Előfordult, hogy Vass 
Lajost, az akkori {lllomásfőnö
ikünket is elkapta ,olyankor az 
idegesség, de mi, \kocsi-rende
zők tudtuk, hoiy nekünk 
ilyenkor is higgadtnak kell 
lennünk. 

- Nagyút községből, a He

ves megyei kis faluból járt be 
a férjem huszonöt évig 
trnpcsolód.i'.'- a beszélgetésbe 
Szadai Jánosné, aki az óvoda 
gondnoka. - 01thonról én 
nem tudtam megítélni, hogy 
milyen vasutas. �gyszer azon
ban bementem n,ozzá a fizeté
sért, s azt mo,nd ta nekem az 

(Purt Gusztáv felvétele) 

gekről es,i'k szó, előbb azonban 
Szadai János .megjegyzi, hogy 
a MA V a legjobb, legkülönb 
munkaadó. Nincs ugyanis az 
országban még egy olyan vál
lalat, ahol ki-ki megtalálhatja 
a saját egyéniségének, adottsá
gainak megfelelő munkahe
lyet. Itt mindenféle szakma és 
tudományág képviselve van, 
vagyis a vasútnál bárkiből 
bármi lehet, ha úgy hozza a 
sorsa. A rehabi1itácdó szem
pontjából ez különsen jó do
iog. 

Nem volt nehéz 

a beilleszkedés 

========================================================j
akkorii álHomáisfőnóke: ,,Büsz

'= ke lehet a férjére asszonyom, 

- Itt, a gyermekintézmény
ben merőben mások a tenniva
lók, mint a forgaLomnál 
magyarázza Szadai János -, 
de a vágányok között elsajátí
tott szervezőkészség nélkül 
aligha tudnék percnyi pontos
sággal megbirkózni a felada• 
tokkal. Az a fontos - amit 
szintén a Keletiben tanultam 
meg -, hogy az ember szeres
se a munkáját, s értsen ahhoz, 
amit rábíztak. Fontossági sor
rendet kel,! tartani a tenrniva
lók 'között, s nem árt itt se 
g,ondolkodni a lehetséges, leg
ésszerűbb megaldáso·:rnn. Szem 
előtt ken t<anai, hagy az óvo
da és bölcsőde fenntartása... 
milliókba kerül, ,s a költségek 

között sok kicsi sokra megy. 
A pénzt lehet jól és még job
ban beosztani, s ha okosan 
gazdélkodunk, annak elő
nyét a vasutasok nagy csa
ládja és a gondjaira bízott 
aprósá,go'k, Jlletve szüleik egy
aránt élvez,i,k. Az óvoda és böl
csőde vezetője, a szemé'lyzet 
minden tagja ebben a szelJ,em
ben Játja el hivatását, ezért is 
mondhatom, hogy nem volt 
nehéz a bei1leszkedés számom
ra sem ebben a munk,ahelyi 
légkörben ... A 

z öreg ember a korai vo
nattal érkezett a kisvá
rosba, mert attól tartott, 

hogyha a későbbivel jön, nem 
találja az irodájában a főpá
lyamestert. 

Még csak fél hét - pillan
tott az állomás órájára és el
indult a resti felé, de útköz
ben jutott eszébe, hogy oda 
hiába megy, kilencig nem 
mérnek szeszes italt. 

Ha enyhébb lenne az idő 
besétálna a városba egy ki
csit nézelődni, így csak a vá
róterembe húzódott, majd hét 
óra után bekopogott a főpá
lyamesterhez. 

- No, nézd csak - állt fel 
nem kis meglepetéssel a fő
pályamester s majdnem ki
csúszott a száján: hát maga 
még él? Végülis szívélyesen 
hellyel kínálta az öreget s 
megkérdezte: - Mi járatban 
János bácsi? 

- Nem is tudom hol kezd
jem főpályamester úr - iz
gett-mozgott a széken az öreg 
s folytatni akarta, de e volt 
főnöke kedvesen megfenyeget
te: 

- Ejnye, Haskó bácsi, még 
most sem szokott le az ura
zásról? Hány éve is, hogy 
nyugdíjba ment? 

- Újévkor múlt 11 éve. 
- Hiszen akkor most már 

a 78. evét tapossa. 
- Az ám - törölte meg 

lompos bajuszát Haskó János 
volt pályaőr - ha nem a 
81-et, hiszen tán emlékszik rá, 
hogy hármat ráhúztam. 

- úgy bizony - bólogatott 
a főpályamester, pedig dehogy 

is emlékezett ő már erre. Ar
ra annál inkább, hogy az öreg 
portáján mindig rend volt, a 
164-es őrház meg, ahol népes 
családjával lakott, valóságos 
kis oázis. Csodálatos konyha
kert, rengeteg virág s noha 
állatai is voltak, mindig min
denütt tisztaság. 

- Hogy megy az idő � 

Dávid József 

A pályamester hangosan el
nevette magát, majd megkér
dezte: 

- És hogy gondolta? 
- Kiirtom a gazt, eltakarí-

tom a házbontás törmelékét, 
és tavasszal felásom, bevete
ményezem a kertet. 

A főpályamester meg volt 
arról győződve, hogy a kis 

A pályaőr visszatér 

folytatta a főpályamester -
jövőre nekem is letellik. 

- Pontosan ezért vagyok én 
most itt. 

- Miért János bácsi? 
- Hát tetszik tudni, ott 

van az az őrház, ahol laktam, 
vagyis a helye, mert a házat 
ugye lebontották, és ott van 
az a kis kertecske, ami ne
kem valamikor a fél éléskam
rám volt. Most pedig be
nőtte a gaz. 

- Sajnos - tárta szét kar
ját a főpályamester - ez lett 
a sorsa az őrházaknak. 

- Szomorú - bólogatott az 
öreg ember, majd nehezen ki
nyögte: - pedig én azért jöt
tem . . . ha lehetne, felvállal
nám ... 

öregnél már nincs rendben 
valami, de azért megjegyezte: 

- Hiszen van magának 
szép háza, kertje bent a fa
luban. Ott is mozoghat ked
vére, ha unja magát. 

- Van, van ... Rendben 
tartom én azt is - bólogatott 
Haskó János - de én abban 
az őrházban voltam fiatal és 
ott neveltem fel hat szép gye
reket. Most is kijárok oda 
időnként. Csak úgy körülnéz
ni. A kút még jó, rajta a lánc, 
a vödör. Nyáron olyan jókat 
szoktam én ott inni. A házat 
megkönnyeztem, amikor bon
tották, de a kertért most is 
sír a lelkem. Olyan finom 
krumpli, zöldség termett ott, 
földieper meg akkora, mint 

- Mit? - meresztette 
szemét a főpályamester. 

a egy jércetojás. Még most is a 
számban érzem az ízét . . . -
fényesedett meg az öreg em
ber szeme s majdnem a fő-

Hát, hog11 rendet csinál
nék ott a régi portán. 

pá!yamesteré is, aki megkér
dezte: 

- Hát csakugyan komolyan 
gondolja János bácsi? 

- Fizetnék is érte valami 
használati bért, ha a főnökség 
megengedné nekem? 

- Ugyan János bácsi a fő
nökség vezetői örülnének, ha 
a pálya mellől eltűnik az a 
gazsziget. Ha tényleg kedvét 
leli abban, hogy ott kiskertet 
csinál, nincs akadálya. 

- Akkor én meg is köszö
nöm a főpályamester úr szí
vességét - állt fel Haskó Já
nos - és engedelmével, ha az 
idő egy kicsit javul, el is kez
deném a törmelékeltakarítást. 
Aztán ha elmegy a föld fa
gya, felásom a kertet és vete
ményezek. 

A főpályamester szerette 
volna a keblére ölelni a 81 
éves, 17 éve már nyugdíjban 
levő öreget, aki visszavágyik 
a volt őrházhoz, ahol tulaj
donképpen már rég meghalt 
minden. Ott igen, de ő még 
él és amíg tenni tud, azt 
akarja, hogy ahol 43 évet be
csületes szolgálatban és bizo
nyára boldog családi körben 
eltöltött, ott ne égtelenkedjen 
gaz és szemét. 

- Egy kikötésem azért vau 
- tartotta vissza még egy 
percre a régi, hűséges embert 
a pályamester, s azt mondta: 

- virágokat is ültessen Já
nos bácsi. 

Az öreg arca felragyogott s 
lelkesen magyarázta, hogy 
annyi dália gumója van, hogy 
a régi vonalszakaszát is vé
gigül tethetné. 

mert remek ern,ber, kitűnő 
vasutas ... " A d icséret jólesett, 
mivel úgy éreztem, hOi.:,.oY egy 
kicsit ne.kem is szólt, a·ki min
den szolgálatba tiszta ingben, 
vasalt ruhában engedtem el 
dolgozni, arra gondolva, hogy 
az egyenruha kötelez. 

Ismét az óvodai kötelessé-

37 6-0S GŐZÖS 

S ezért maradhatott „igazi 
vasutas" Szadai János az in
tézmény anyagbeszerzőjeként 
is. 

Buzgó Ferenc 

Mátészalkai vasutasok 
mente�ték meg az utókornak 
Mátészalkán is kedvező 

visszhangra talált a Közleke
dési Múzeumnak az a kezde
ményezése, mely szerint a 
MA V vonalain közlekedett 
gőzmozdonyoli; egy-egy példá
nyát megmenti az utókornak. 

Ebben a körzetben egészen 
a hetvenes évek végéig közle
kedtek gőzmozdonyok, köztük 
a nagy népszerűségnek örven
dő 376-osok. 

A körzeti üzemfőnökség né
hány lelkes dolgozója vetette 
fel az ötletet hogy ezekből a 
gőzösökből meg kell szerezni 
egyet és az . állomáson ki kell 
állítani. Az Ötletet a Közleke
dési Múzeum szakemberei is 
támogatták, majd tanácsukkal, 
útmutatással, látták el a „kö
veteket", akik Sátoraljaújhe
lyen rátaláltak a 376-513 pá
lyaszámú gőtmozdonyra. A gő
zös felújítását a szocialista bri
gádok, mozdonyvezetők, mű
helyi dolgoz.ék - köztük nyug
díjasok is - az idei vasutas
napra vállaLták. 

A szalkai vasutasok a régi 
használati tárgyakat is gyűj
teni kezdték. Az elért eredmé
nyen mindenki meglepődött. A 
régi használati tárgyak mellett 
értékes múlt századvégi és 
század eleji dokumentumok is 
előkerültek. A gazdag gyűjte
ményt a közelmúltban tekin
tette meg dr. Hüttl Pál, a Köz
lekedési Múzeum főigazgató
helyettese és Koltai Györgyné 
főmuzeólogus. Az üzemfönök
ségen ugyanis a 376'-os gőz
mozdony mellett egy 1896-ban 
gyártott favázas négytengelyes 
személykocsit is rendbehoz
nak. Az összegyűjtött anyag 
mellett az érdeklődök ebben a 
kocsiban láthatnak majd egy 
rövid vasúttörténeti és egy 
helytörténeti kiállítást. 

A mátészalkai vasutasok ter
vében szerepel egy terepasztal 
megépítése és üzemeltetése, 
amelyet oktatásra és a pálya
választási tanácsadásra hasz
nálnak majd. 

Zsoldos Barnabás 
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- Az 1982-es iruuállitási 
terv: 131 mBM6 IODna. Mi 
mindent vettek figyelembe e 
nám�? 

- Teldntettel voltunk ciN'a, 
hierlll a i,Uctor,,.&zdcudo tecesz
afó,la J98J-ben ffz azámléldcal 
mh•ikelte a trMLdeforgcalmat, 
, e tmta a telin ,em i,dt'ható 
janlá. Tavaly a bellöldt és 
az exports2JIUfflások oöveilélé
vel e»ensól)'(ll&'tuk a kiesést, s 
a 111A V slállit.ésai mia'tt nem 
keletkezett zavar a fu'V8l'OZta
to vállalatok mindennapi te
�- Igaz, ebhez 

•--- Aadrú veúrlpsp&6-ll�eue. 
(Lacü6 DcUM lelv6&ele) 

az olcsóbb vaaútl a7állft'8 e16-
nyös. llloet tehát iamét a vas
út.ipzga�on,, az üzem!6-
nökséleken a aor: menjeulc 11 
fel4dcitolc ieW. 

400 ezu tomaa, , a acillítá 
dcmdát',jca Gfl01ll.fl1U WQét6l 
november 1«Jupiio tan. Ek
kor bizony a kömyékbeU -
de soknor még a távolabbi 
vidékeken levő - vá\lalatok-

öisnlilllkve nak is el kell fopdn.idk, hogy 

a 1 ___ ,..,L. __ ,. 
minden aiTa alkalmas kocsit 

_.,. ____ ._., az alma énlekében mmgatunk 
- HQgyánt meg. 
_ A k� guMJekoc:1'8, - Tavaly a szemé)yszáMító 

az ösztönzés es?lközeivel. Azt vonatXllk forgabna is megcsap
rmndjuk: tnfflil egvenleteaebb paint. Feltehetőleg tlell1CS8lk az 

-·-- 1.-.u. utau vélekecmek úgy, hogy a mu,-, annál •-1con11ab- ltt is mioóséglleg kellene töb-ban haunililotjulc 1d a 1capa- ....... 
dCci9unlc4t. Ne áDj(m elő tehát .,.... nyujtani. · · 
az az áldatlan ülapot, hogy - A nem véglegies adatok 
januál'tól anárcluslg a1.1g fuva- aeriot 1981-ben 270 milLió 
rozunk, � az év végéig utast 57.állított a MAV, keve

pedlg majd measzakachrit. sebbet, mint · terveztük, vagy 
ösztönz.6mk egyike az l&zál mint 1880-ban. Ezért az idei 
l'tási k d zmén.y 

e - tervezett uta:sszám megegyezik 1 _ 
'Ez

e � új kezdeménye- a múlt évi teljesítménnyel: 270 
zés millió utas. Az egy főre jutó • · • 

Ví mWl!k • utazási táv vdszont várhatóan - • • • 8 V'laont uJ n6, vagyis vaamelyest több 
utallküomét«-teljesí1mény

nyel 87.ámolunk. Felmértük b 
ötnapos • munkahét várna-tó 
hatásait, s látjuk: fokozódik 
az ioin11 az upreuzek meg a 
'11/01'.vonatak it'ánt. Már ta
valy is így volt, dé u idén 
még inkább ehhez tartjuk ma
gunkat: el6tért>e helyezziik a 
tá'VOLsági utasszálítást. Hanc
súlyOZDi kívánom, oogy nem a 
hi'Vatú:forgalorn rrová&é'l'a. .. 
noha a vároeok kömyékén 
például szombaton csökken a 
azemé1yvonatok iránti igény. 

- Tal'lloeat-e valami,féle 
meglepellést a májustól érvé
nyes, úJ ,menetrend, körr.elebb 
Jutlmk� az ,,inter-dty'' vona
ldt indításához? 

- Mind a pzdaságosabb 
közlekedés, mind a .rnin6ségi 
előrelépés azon múlik, meny
n)'ire érzi át e feladatXllk nagy
ságát a vasutasok általában 
tettre kész táirsadadma. Ml-
1� segítséget vá.r ehhez a 
MA V vezérigazgató-helyettese 
a szakszervez.ettól, a �tói 
és a üsztségv.iselókt61? 

A ,az.la tu•aiáwal 

- Jó, ha a szakae�eti 
tisztségv.isel& határozottan ki
ál'lnak a tagság érdekében, s 
egyenrangú partnerei a veze
tésnek. De azt szeretnénk, ha 
a �qok megiosztásá,ban is 
még inkább partnere'indc len
nének. Mert önmagában vitat
hatatlan, hogy erre is, crneg ar
ra is sz� volna ... de arról 
ritkán esiik szó, hogy mind
ehhez az anyagi.alkat honnan 
teremthetjűk elő. Márpedig 
tudni ken, hogy ma csupán a 
munkásaánítást dotálja az áil
lam; a fejlesztéseket a saját 
nyereségünkből fedezz.ük. A 
j0(108 fgénvek hanc,ozzanak el 
• . . de a tet'ffleléssel lcczpcsola
to, mozg6&Uáis is ieoven haté
kon114bb. Valamennyien ve
gyük észre a selejtet, ne for
duljuntk félre, ha valaki kárt 
tesz a vasúti kocsikban! A 
szaiksuroeut sokat tehet 
aaért, hogy éTvényesül;ön a 
gazdaszemlélet. Milyen pél
dádmi gondolok? Ha gyér a 
fiorgaJJOm, a kal-auz tegye szó
vá: átmenetileg legyen keve
sebb koesi; ha rossz egy ablak, 
vagy .indokolatlanul van eyit
va, az ó gondja is legyen, hogy 
ne az utcát fűtsük. S ha sok
szor nehéz. is t�nek len
ni a pénztáreiroan, a kérdezők 
mégse kapjanak gépies választ. 

Flldes '1'amú 

- Mi a doloa e1111 ftG/IJI pcl
l114ud1'0t' polgát'1'1delmt UJna
pat'aflCSMlcáuk7 

- összetett, sokrétG szolgá
lat ez. hente &lszesen hatórás 
elméleti és gyakorlati felkészí
tést kell tartani a dolgozók ré
szére. Ez az alegységparancs
nokok feladata. Mielőtt azon
ban hozzákezdenének ehhez a 
munkához, koordinációs érte
kezleten beszéljük meg a ten
nivalókat. Igyekszem maximá
lis segítséget, támogatást nyúj
tani ehhez a tevékenységük
höz. Az aleovséopan1nc,nokok 
lelkiismet'eteaea teunek ele-

Kertész lstocin jól 
mit vállalt, s milyen 
követelményeknek kell 
a beosztásban megfelelnie. 
lel6sséggel ,teljesíti a rib 
szolgálatot. Ezt az �'Szell'eal 
tet igyekszik továbbadni 
den polgárvédelmi pu 
noknak. 

• 

Tanácstalan szokik 

- Mciju,tól két e:cp,-esszoo
natpcít' te indul Budcapest és 
Szombt»hel11 klJzMt, a fl0011-
fOf'Oa.lmú f6oonalalcon pedig 
01/0f'a1'onatotlc4l 1'4ltjulc fel,------------------------------........ -��� 
4 tá1)()"4toi szetn4l11voflellto
kat. A mujkolct vonalon szí-n
te minden kerek órában indul 
majd expreasz, vacy gyors a 
Keleti pályaudverrál, a borso
di megyeközpontból pedig 
minden óra hann,tncac:tik per. 
céhen, l"ellel 7 és este 8 kö-

Sa!ntec,ttháld á,Uomás a,z 
18&1. évi terivét ezúttal Is ki
váló santen teijesitette. Mint 
K41'ÚCaOn1/ Pál éllom'8t6nök 
elmondotta, a 35 ezer tomaá 
ez évi, és a valaDitvel ma&a
aabb operatív tervvel szem
ben 39 ezer tonna árut. 
•�t fqywomak el. A -
� 103, a koc:eltartózkodú 
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,,Ezt a mozdonyt 
bárki megnézheti'' 

Beszélgetés egy kitüntetett mozdonyve:.,;etovel 

A barátok a kezét szo
rongatták, megveregették 
a vállát, és csak ennyit 
mondtak: ,,Megérdemelted 
János!'' 

A jókívánságok Kakszi 
János mozdonyvezetőnek 
szóltak, aki a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
64. évfordulója alkalmából 
a Kiváló Munkáért ki
tüntetést kapta. A Miskolc 
Körzeti Üzemfőnökség von
tatási telepének dolgozója, 
M 62-es dízelmozdonnya.J 
a Miskolc-Ózd, Miskolc
Hidasnémeti és Miskolc
Tornanádaska vonalsza
kaszokon teljesít fordaszol
gálatot. 

- Budapesten, a Landler 
Jenő jármújavítóban vol
tc:m ipari tanuló. Amikor 
segéd lettem, igyekeztem 
visszajönni Borsodba, hogy 
közelebb legyek a szülő.fa
lumhoz. Ez sikerült is, így 
kerültem 1961-ben a, mis
kolci fűtőházhoz. Még 21 
esztendős sem voltam egé
szen, amikor 1965-lben le
tettem a mozdonyvezető
vizsgát - meséli. 

- Közben korszerúsö
dött a vas•út. Tanulni kel
lett, ha előbbre akart lép
ni. 

- 1gy is tettem! 1970-ben 
már „jogosítványom" volt 
a villanymozdonyra, 1980-
tól pedig dízelen - M 62-
esen - járok! 

- Milyen ez a mozdony? 
- Szovjet gyártmányú és 

az egyik legüzemképese'bb 
vontatójármú. Ha a moz
donyvezető gondját viseli, 
akkor nagyon hálás. Én 
sokat pepecselek vele. Egy_ 
egy út között sohasem 
marad el a gondos múszaki 
karbantartás és. a tisztoga
tás. De azt a masinát meg 
is lehet nézni! Csillog-vil
log az „acélparipa" ! 

- Említette, hogy 1965-
ben - alig 21 évesen 

UTAZÁS KÖZBEN 

már mozdonyvezető 'VOit. 
Azóta eltelt 16 év. A vas
utasnemzedék derékhadá
hoz tartozik. Messze még 
a nyugdíj, de az utánpót
lásra már gondolni kell. 

- Nem rossz az utánpót
lás. Igaz, viszont az is, hogy 
sok tehetséges fiatalból 
hiányzik a kitartás, a vas
út szeretete. Nehezen szok
ják meg, hogy nin:cs ün
nep, vasárnap. 

- Hogy Jehet ma vala
ki•ből mozdonyvezető? 

- A miskolci éretts.égi
zett fiatalok jelentkezhet
nek az üzemfőnökség von
tatási telepén. Ezután kö
vetkezik a féléves szakmai 
gyakorlat, ma•jd a hatlhó
na:pos mozdonyvezetői 
tan.folyam. Korábban 24 
évesen lehetett valaki dí
zel- vagy villanymozdon(Y
vezető. Most 21 év nálunk a 
„nagykorúság" határa. És 
az idősebb mozdonyveze
tők készséggel segítenek! 
Érdemes ezt a hivatást vá
lasztani. 

ELb<úcsúzunk. 0 megy az 
M 62-eshez. Szemével „vé
gig.sLmogatja" szeretett 
mozdonyát, és fellép a ve
zérállásba. Kitüntetett 
m-0zdony1vezető „röpíti" a 
vonatot a célállomásra. 

Kőhidi László 

MAGYAR VAS UTAS s 

Sárospatak 
Fát és utasokat szállít 

Eredményes évet zárt 

a targoncajavító üzem 
Mint arról már lapunkban is A KASZÓI KISVASÚT 

beszámoltunk, a sárospataki 
kisvasút megszüntetése után a 
fűtőházat targoncajavító üzem
mé alakították át. Az üzem
egység, amely a miskolci jár
mújavítóhoz tartozik, jó ered
ménnyel zárta az elmúlt esz
tendőt. Száz villamos, illetve 
motoros targonca főjavítását 
végezték el. A targoncajavító 
szakmunkáslétszáma egy év 
alatt megkétszereződött. 

A miskolci jármújavító nagy 
összegeket áldoz az elhanya
golt kisvasúti épületek felújí
tására, a szociális létesítmé. 
nyek karbantartására. Korsze
rúsítik az üzemegység gép
parkját is. Új diagnosztikai 
berendezésekkel, emelőgépek
kel teszik könnyebbé a dolg:,
zók munkáját. 

Vonattal utazva a dombó
vár-kaposvár-gyékényesi fő
vonalon érhetjük el Szenta 

község kisforgalú állomását. A 
belső Somogyhoz tartozó kör
nyék egyike hazánk legérdeke
sebb természetvédelmi terüle
teinek, jégkorszak utáni idők 
emlékét őrző flórával, sajátos 
állatvilággal. A híres vadász
terület, a szentai állomásépü
lettel szemben fekvő fatelep
ről induló, s Kaszóig közleke
dő kisvasúttal közelíthető meg 
legkönnyebben és legcélsze
rúbben. Ez a kisvasút szoro
san kapcsolódik az erdőséggel 
egykor összefüggően borított 
vidék•kel, hiszen évtizedekig 
szinte az egyetlen közlekedési 
lehetőséget biztosította az egy
kori majorok és a külvilág kö-

,,Mit akar ez a suttyó /yerek ?,, 
Fiatalok a tokodi fatelítőben 

A fatelítő üzemek közül a 
tokodit •tartják a legkisebbnek. 
Ebben az egészségre is ártal
mas üzemben sok a fiatal. A 
telítő üzemrészben például a 
Kossuth Lajos szocialista bri
gád felét KISZ-korosztályúak 
alkotják. A brigád vezetője 
Szilágyi Sándor. 

- Többször hallottunk már 
arról, hogy egyszer megszün
tetik az üzemet - mondja. -
Ez a szóbeszéd a munkahelyi 
hangulatot is befolyásolta. A 
talpfákat ma már egyre több 
helyen a betonaljak váltják 
fel. Hogy meddig lesz szüksé
ge a vasútnak három fatelítő 
üzemre, azt nem mi döntjük 
el. Sokszor mondják a kollé
gák, hogy te vagy a szakszer
vezeti bizalmi, nézz már utá
na, mi lesz a sorsunk! Én 
ilyenkor azt válaszolom, hogy 
inkább dolgozzunk. mert szük
ség van a munkánkra. Nem is 

lehet panasz a brigádra: két
szer voltunk bronz-, majd 
ezüstkoszorús jelvénnyel ki
tüntetve, s most az aranyért 
küzdünk 

SzHágyi Sándor brigádja a 
iatérről csilléken érkező rako· 
mányt, vagy ahogy ők mond
ják: sarzsit kőszénkátrányos 
olajos telítésnek vetik alá. De 
végeznek égéskésleltető telítést 
is. Több színházunk rekonst
rukciójához szükséges faal
katrészek túzbiztonsági kezelé
se is az ő feladatuk. 

A fiatal brigádvezető hét 
éve mondja második otthoná
nak ezt a környezetet. Ez alatt 
az idő alatt volt kiváló dolgo
zó, KISZ-vezetőségi tag. Jelen
leg párttagként és szakszerve
zeti bizalmiként végez közéleti 
munkát. 

- Anyagi megfontolásból 
sokan keresnek itt boldogu
lást. Pedig nem könnyű mun
ka ez - magyarázza Szilág11i 

------------- Sándor. 
Amikor munkatársai 8 :7 

arányban bizalmivá választoi•• 
ták, sokan azt kérdezték: mit 

zött, ami még külön is kiemeli 
a vonal vasúttörténeti jelentő
ségét. 

A kisvasút őse, a két világ
háború között épült a somogy
szobi vasútállomás és kaszó
puszta-bördeci erdőrész kö
zött, lóvontatással. Később a 
negyvenes évek táján már egy 
gőzmozdonya is volt a faki ter
melő cégnek. A kaszói erdőben 
megfelelő utak ekkor még nem 
v-0ltak, ezért a kedvezőtlen ta
lajviszonyok miatt a szállítá
sok csak a mindenkori időjá
rástól függően, illetve idény
jelleggel történhettek. A kis
vasút viszont esőben, hóban 
használhatónak bizonyult. 

Kezdetben lóvontatással 

A jelenlegi vonal építése 
1952-ben kezdődött Szenta 
MA V állomás kiindulóponttal, 
760 mm nyomtávval, 9,3 kg-os 
sín-felépítménnyel, homok
ágyazatba süllyesztett faalja
kon. A folyamatos építkezés 
1955-ben fejeződött be, amikor 
elkészült a fővonal rinyai vég
pontja és a kaszói szárnyvo
nal. Ezután épült meg a szen
tai MA V rakodón a belső vá
gányhálózat. A vonal egyes 
pontjait a helyi tájnevek sze
rint keresztelték el, így: Ki
rályszéki csonka; Bojszapajta 
kitérő; Bojszafenyvesi kitérő 
és csonka; Oroszvágási kitérő, 
bükki és kaszói szárnyvonal. 

lósággal szétverte maga alatt 
a vágányokat. Végül selejtez
ték, ócskavasként a M�H-be 
került. Akko!'iban még nern 
voltak a maihoz hasonló em
lékmegóvó törekvések. 1961-
ben megnövekedett erdészeti 
munkásszállítások és a hel!Ji 
utazási igények miatt a kis
vasutat be keUett kapcsol
ni a korlátolt közforgalmú 
személyforgalomba. Az erdei 
vasút a MA V-val kötött me
netkedvezményi egyezség tag
ja lett. Az utasforgalom lebo
nyolítására az erdőgazdaság 
házilag ,,barkácsolt" személy
kocsiján kerüit sor, beszerez
tek még egy C 50-es motor• 
mozdonyt. 

1963-ban házi kivitelezés be'l, 
1,8 km hosszúságban, megé
pült a nagyrinyapusztai vonal. 

Ezt 2 részt azonban hét év 
múlva elbonto�ták. 

Szenta állomás és 
közötti vonalrészen 
1966-ig betonaljakra 
ki a talpfákat. 

a Kaszó 
1962-től 

cserélték 

A kisvasúton 1955-től az el
múlt évekig .mintegy 225 ezer 
köbméter fát, 65 ezer köbmé
ter egyéb anyagot - műtrá
gya, talajjavító anyag, ter
mény - és 300 ezer utast szál
lítottak. 

A forgalom 

egyszerűsödött 

Az erdei kisvasút jelenleg 
is üzemképes, s a harminca
dik életévének betöltése felé 
közeledő C 50-es motorral vég
zi a munkákat. Egy másik 
mozdony, afféle tartalékrak
tár, hiszen mint a közlekedési 
vállalatoknál általában, itt is 
fennáll a nyomasztó alkatrész
hiány. A forgalom lebonyolí
tása is egyszerúsödött. A vo
nalon egyszerre csak egy vo
nat közlekedhet, a harmadik 
mozdony általában a fakiter
melésnél segédkezik, a meg
rakott kocsikat vonattá soroz. 
za. A kocsikra emelt fát Szen
tára szállítják, ott kerül át 
a normálnyomtávú kocsikba. 
Ha kapnak egyáltalán kocsit 
a MAV-tól. 

Vigyázzunk jobban értékeinkre! 
akar itt ez a sutt11ó gyerek? 
Azóta bebizonyította, ho2y 
nem méltatlan erre a tisztség
re. Egy-egy döntés előtt taná
csot kér az időseb kolllégák
tól, sohasem ítél elhamarko-

A szállítások 1955-ben egy 
C 50-es kis dízelmozdonnyal 
kezdődtek. Ugyanebben az év
ben Kaszón kétállásos moz
donyszín épült. 1957. július 
15-én a területen iszonyú szél
vihar dúlt, amely negyed óra 
leforgása alatt negyvenezer 
kö·bméter fát döntött ki, tört 
össze. A nagymennyiségú ér
tékes ipari faanyagot meg kel
lett menteni a pusztulástól. A 
hirtelen megnövekedett szállí
tanivaló nagy próba elé álli
totta a kisvasutat és dolgozóit 
egyaránt. A fuvarozás meg
könnyítésére és nem utolsó 
sorban meggyorsítására az er
dészet szárnyvonalat épített a 
csillagpusztai erdőterületek
hez. A vontatójármű-állomány 
ekkor egy gőzmozdonnyal gya
rapodott. 

A kisvasút jelentősége az 
utasforgalomban egyre csök
ken. Szenta és Kaszó között 
szilárd burkolatú út épült, a 
munkásokat autóbusszal szál
lítják. Hétvégeken azonban be
népesülnek az apró vonatok. 
A természet kedvelői szomba
tonként három, vasárnapon
ként két vonatpáron utazhat
nak, s gyönyöüödlhetnek a 
mis úton elzárt védett terüi-et 
szépségei-ben. 

Látogatás a Déli pályaudvar talált tárgyak megörzőjében 

Úgy vélem, legnagyobbbosz
szúságaink közé sorolható, ha 
utazás közben elveszítünk va
lamit. Ilyenkor dühösen vá
doljuk magunkat, miért nem 
vigyáztunk jobban a holmink
ra? De az utólagos önmar
cangolás már csak amolyan 
vezeklésnek számít, hiszen a 
történteken úgysem változ
tathatunk. Vagy mégis van 
remény? - kérdezem Veres 
Gézánétól, a Déli pályaudvar 
házgondnokától, aki egyben 
a talált tárgyakért is felel. 

2 226 tétel a jegyzőkönyvben 

- Sok esetben szerencsésen 
visszajuttatjuk a tulajdono
sokhoz az általuk eltűntnek 
hitt tárgyakat - kezdi a be
szélgetést Veresné. - Meg
könnyíti a dolgunkat, ha cí
met és nevet találunk rajtuk. 
Az okmányokkal, iratokkal, 
igazolványokkal kevesebb a 
gondunk. Igen hasznos segítő
társnak bizonyult a C7-es szá
mú Talált tárgy kezelési uta
sítás. Ezt a kis füzetecskét 
1972-ben adták ki és azóta 
mindössze két apróbb módo
sítást végeztek rajta. Az uta
sítás szinte minden elképzel
hető varációt feltüntet és 
meghatározza a teendőket is. 
Például e rendelkezés szerint 
a nagv értékű, gazdátlan tár
gyakról megállapítási jegyző
könyvet veszünk fel, amely 
tartalmazza a tárgy pontos, 
hiteles leírását. Ha a tulajdo
nos nem kerül elő, akkor to
vábbítjuk a gyújtőpénztárba. 
Addig azonban páncélszek
rényben őrizzük az értékeket: 

- Az elmúlt esztendőben, 
hány elhagyott holmit találtak 
a vasutasok a Déli pályaudvar 
területén, illetve az ide érke
ző vagy az innen induló sze
relvényeken? 

- összesen 2226 tétel sze
repel a jegyzőkönyvben. Ezzel 
szemben 1980-ban csak 1198 
tárgyat írtam be. Ha össze
hasonlítjuk a tavalyi adatok
kal, akkor jól látható, hogy 

az elmúlt évben csaknem a 
duplájára emelkedett az el
hagyott tárgyak száma. Az 
adatokat úgy kell értelmezni, 
hogy a nyilvántartásban 
egyetlen tételnek tekintjük 
például a bőröndöt is, jólle
het, számos érték sorakozik 
benne. Télen valamivel keve
sebb az elhagyott holmi. A 
legtöbb gazdátlan táskát, 
könyvet, fényképezőgépet és 
még sorolhatnám mi mindent, 
nyáron találjuk. Van olyan 
nap amikor 60 tárgy kerül 
hozzám. Az irodában szinte 
állandóan csöng a telefon és 
az elveszett holmik után ér
deklődnek a kétségbeesett 
utasok. 

Gazdátlan bőrönd 
a várócsarnokban 

Gyakran maguk az utasok 
jelzik a vonatátvevőnek vagy 
a kalauznak, hogy valaki a 
vasúti kocsiban felejtette a 
csomagját. De sajnos az is 
előfordul, hogy mielőtt még 
a vasutasok odaérnek, az el
hagyott tárgyat valaki eltu
lajdonítja. Ilyenkor hiába jön 
az elkeseredett panaszos, mi 
már tehetetlenek vagyunk. 
Szerencsére jó a kapcsola
tunk az első kerületi rendőr
kapitányság nyomozóival. En
nek köszönhető, hogy amikor 
már nem intézkedhetünk, ak
kor ők a segítségünkre siet
nek. 

- A vasútnál dolgozóknak 
felelősségteljes a munkájuk. 
Arra is ügyelniük kell, hogy 
időben jelezzék, ha valami 
gyanús dolgot észlelnek. 
Akadt-e erre példa a közel
múltban? 

- Taval11 a pál11audvar 
üvegcsarnokában gazdátlan 
bőröndöt és egv zsebkendőbe 
csomagolt pénzköteget talált 
az egyik kapus. Ez azonnal 
gyanússá vált. Értesítettük a 
rendőrséget. Kiderült, hogy 
helyesen cselekedtünk, mert 
a pénz lopásból származott, 
és a búnöst rövid idő alatt 

kézre kerítették. Az együtt
működésnek a kölcsönös és 
gyors információáramlásnak 
megvan a haszna. Túl azon, 
hogy szinte naponta kapcso
latban állunk a rendőrökkel, 
havi egy alkalommal részletes 
jelentést készítünk a számuk
ra. Ezzel is igyekszünk segí
teni tevékenységüket. 

Egy év óta ismét dolgoznak 
szerelvényátvevők a Déli pá
lyaudvaron. Többek között 
az is a feladataik közé tarto
zik, hogy a beérkező vonato
kat alaposan átvizsgálják és 
az ottfelejtett tárgyakat ösz
szeszedjék és eljuttassák Ve
resnéhez, aki a hozzá kerülő 
értékeket bejegyzi a nyilván
tartóba. Bizonyára kevesen 
tudják, hogy ez a munka 
nemcsak felelősségteljes, ha
nem az egészségre is ártal
mas. Veresnével is megtör
tént már, hogy bőrfertőzést 
kapott. Nem csoda, hiszen a 
szobában, ahol az értékek fe
lelőse dolgozik, nincs vízcsap. 
Pedig ehhez a munkához nél
külözhetetlen a hideg és meleg 
folyóvíz, valamint a fertőtle
nítő kézmosószer használata. 

Köszönölevelek a hálás utasoktól 

Közben Veresné egy halom 
levelet tesz elém. A hálás tu
lajdonosok nem restelltek tol
lat ragadni, hogy köszönetet 
mondjanak mindazoknak 
akik segítettek visszajuttatni 
a már véglegesen elveszett
nek tekintett fontos iratokat, 
okmányokat, értékeket. 

- Ezek a kedves hangú 
levelek számomra a legna-
gyobb elismerést jelentik. 
ősszeg11űjtöm őket, megőr-
zöm, valamennyit. Ezekből 
merítek erőt a további mun
kához. De azért azt tanácso
lom mindenkinek, hogy na
gyobb gondot fordítsanak ér
tékeikre és jobban vigyázza
nak csomagjaikra. Sok bosz
szúságtól, felesleges idegeske
désektől kímélnék meg ma
gukat. 

-esik-

dottan. 
A Kossuth brigádban a fia

talok jól érzik magukat. Garai 
Lajos például a csőszerelő 
szakmát cserélte fel erre a 
munkára. Nem bánta meg. El
nyerte a Szakma ifjú mestere 

címet i:-. 
Orosz Károly 

Mozdonycsere 

Budafok-Hároson 

A Budapest-Pécs közötti 
vasútvonal villamosítása 
tulajdonképpen még nem 
kezdődött el. �ppen ezért 
jelentős eredménynek szá
mít a Kelenföld és Buda
fok-Báros közötti szakasz 
bekapcsolása a villamos 
von.tatásba. 

A fővároson áthaladó 
Kelet-Nyugat és &zak
Dél irányú személy- es áru
forgalom miatt - a Győr 
felé irányuló forgalom ki
vételével - Kelenföldön 
mozdonycserét kellett vtg
rehajtani. Ezt a munkát 
nagyon megnehezítette a 
pályaudvar rekonstruk
ciója, az építés miatti vá
gányfoglaltság. Az a meg
oldás látszott legkézenfek
vőbbnek, hogy a villamos 
felsővezetéket olyan állo
másig építsék ki, ahol 
aránylag van lehetőség a 
mozdonycserékre. Jgy esett 
a választás Budafok-Há
rosra. 

A röv\d vonalszakaszon a 
villamosítással egyflU Járó 
egyéb munkákat is elvégez
ték. Ezzel tehermentesfük 
Kelenföldct, hiszen ezentúl 
a mozdonycserét a lehetéi
ségek szerint Budafok-Há
roson végzik. 

Be/capcsoltá/c 

a személyszállításba 

Háromcsatlós gőzgépet 
kaptunk. - emlékeznek a kis
vasút régebbi dolgozói. - Erős 
volt, több kocsit elvitt mint a 
dízel, de sajnos nem a mi 
gyönge felépítményú pályánk
ra készült. Ahol elzakatolt va-

• 

- -

Tóth Zoltán 

• 

Ezt a tehervonatot dízelmozdony továbbította Hárosig 

,., ... 

Megérkezett a ,.Szili", hamarosan megtörténik a gépcsere 
(Zelman Ferenc felvételei) 
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Munkavédelmi szemle Daivanban 

Elavult s•ociális létesítnaénye6 

-és műs•aAi•technihai leltételeh 

Januárban, a hatvani körzeti 
üzemfőnökségen Urbán Sándor 
vezériigazgató-helyettes és Tol
nai Ildikó, a vasutas-szakszer
vezet titkára vezetésével 
munkavédelmi szemlét tartot
tak. Az üzemfőnökség 1981. 
augusztus l-én a'lakult. Negy
venkét forgalmi-kereskedelmi 
és három vontatási üzemegy
sége van. A műszaki-technikai 
feltételek azonba,n az átlagos
nál kedvezőtlenebbek. A szol
gálati helyeken a munkakörül
mények korszerűtlenek, a szo
ciális létesítmények elavultak. 
Hatvan álLomá.son például a 
biztosítóberendezések hiánya 
miatt kézi állítású váltókat 
használnak. Ennek ellenére 
a-zonban a \Jlasutasok munká
ja, teljesítménye ikifogástalan. 

A szemlebizottság megálla
pította többek között, hogy a 
jobb munkakörülmények és a 
biztonságosabb munka érdeké
ben az üzemfőnökség vezetői 
több intézkedést tettek. A 

mozdony- és kocsijavító mű
helyben például kiépítették a 
villamos kéziszerszámok törpe
feszültségű hálózatát, több he
lyiségbe ventillátorokat szerel
tek, a nehéz tárgyak mozgatá
sát gépesítették. Az utazó sze
mélyzetet szolgálat köz,ben 
rendszeresen ellenőrzik. Szigo
rították a technológiai fegyeJ.
met. Mindez hozzájárult ah
hoz, hogy 1981-ben a balesetek 
száma nem emelkedett, halálos 
és csonkulásos baleset nem 
volt. 

A szemleibiwttság az e1len
őrzés során -tö'bb hián�,osságva 
is felhívta az üzemfőnö�ség 
vezetőinek a figyelmét. A 

szociális helyiségek, a pihenők 
és a tartózkodók korszerűsíté
se nem tűr halasztást. Az 
egyéni védőeszközök használa
tát a jövőben szigorúbban keJ.l 
ellenőrizni. A technológiai fe
gyelem további szilárdítása is 
sürgős feladat. 

A miskdlci jgazgatóság ki-

EGY SZAKSZOLGÁLAT „ÚJÉVI KÍVÁNSÁGAI'' 

emelten fog.Ja'1koz,ik a hatvani 
üzemfőnökség gondjaival, de a 
helyi vezetőkinek is igényeseb
beknek, következetesebbeknek 
'kell lenni a dolgozók munka
és szociális :körülményeinek 
javítása terén. Az anyag- és 
alkakésztárolást .is az előÍTá
soknak megfelelően kell meg
szervezni. 

A szemlebizottság vezetői 
felhívják a figyelmet a,rra, 
hogy a swlgálliati helyeken a 
munkabiztonsági feltéte-1ek ál
talában elfogadhatók ugyan, 
de a gazdasági vezetőknek és 
a szakszervezePi bizottság 
nllik az eddiginél nagyobb gon
dot kell fordítani a mu111kavé
delemre, a szociális kö:rülmé
nyekre. A munkavédelmi 
szemle részletes megáHapítá
sait jegyzőkönyvben rögzítet
ték a hiányosságok megszünte
téséért felelősök nevévell és a 
hatá,ridőkkel együtt. 

P. J. 

Szerviz-utat, árokásó gépet, 
megfelelő lakókocsikat ... ! 

A bizJtosítóberendezési ,és 
automatizálási sza'kszolgáJrat 
sdknétű tevékenysége sarán 
modern infoomádós és biztosí
télberendezéseket szerei fel és 
tart :karban s milkö21ben dol
goz.ói a korszerű vasút megte
remtésén mun/ká]kodnalk, sa
ját műs.zaikd-tedhnológiai fej
lődésuk, szociális helyzetük 
messze elmarad a szi.ilkséges 
követelményel�ez !képest. A 
miskolci igazgatóság területén 
ez a lemaradás elsős01fü3n a 
korszerű teohnológ'iák késedel
mes bevezetlésélben, a techni
kai eszJk:ö.zölk ihi,ányá,ban, mun
kahelye'inek szií1kösségeben é3 
a .nem lklielégítő szociális ellá
táslbian nylil.vánul meg. Ez az 
áliLapo,t a dolgozók közérzetét 
keclivezőtlenül befolyásolja, és 

nirncs jó hatá.ssal a munkafe
gyele,mre sem. 

A s.z.a'kszolgálait d,o,Lgoz,óina,k 
513 százaléka bejáró, ráadásul 
a szeklhelyen laikökn.alk és ott 
szoLg.álatiba jelentkez.ók.nEk is 
eseten!ként továJbb kell utaz
niuk ,a anunlkiáuatok színhelyé
re. Az idóben va1ó ha.z;atérés 
i,s külön gondot clkoz. A szál
lító já,rtrm1vekhez, illetve a vo
naOOikhoz való abkalma.zikodás 
miatrt: olyt:wr jeLentéktell.ennek 
látszó technológiai lépcsőket 
hagynaJk el murukájukfból, ami 

nem ritkán műlködlési rendel
lenességhez vezet. 

A mu.nlkaV'éigzjés ik.örű1mé
nyeit utasítások SZ111,bá,lyozzák. 
Ezek betartása a irende:likezéis-re 
álló iidóben - esetenlk>ént 1ét
szálmhiány miaitt - nem min
di,g le(hetséges. A mun'kaeszkö
m'k ,milyenségét is szllibványak 
írj1á!k elő. Azclk nem ,biztosíitá
sa, vagy hiányia esetén a dol
gozók kénytelenek. saját be
szerizésű, !Iletrn biztonságos, a 
szaibványnak nem megfelelő 
szerszámd',<ikiail do!igozni. 

Gyakori az ls, hogy a szál
lító gépjámműiVek üzemkészsé
ge elégtelen, mégpedig az ese
t€lk 60 százalé'kálban. Az üzem
k•észség fo'kozásá t, ia 1belső 
veszteségli<lő csökikentését 
eredményezné, h'a a felsólbib 
szer.vek a mtég 1979-ben felter
jesZJtett ez irányú igényüket ki 
tudnák elég,íteni. 

A sza!kszoligá�aitn:áil azótia 
toválbib riornlottak a szociális 
körü1ménye'k. A 'korábban 
meglévő 30 lakó-, Talktár- és 
műhelyilrocsilból az 1980. évi 
selejitez,és után csak nyolc ma

radt. Póhlásuk.ra öt „Holló" tí
pusú lakókocsit ikapta'k, ali;g 
15 féróhellyel, ami nagyon ke
vés. 

Az elmúlt ödőszaklban javult 
vvszont a fizikai munka gépe-

NYOLCVANNYOLC ÉVESEN 

sít,ése, faként az elősaj,toló be
rendez,és és a kálbeldobszállító 
ko.csilk segítségével. Nagy 
szüikség, len.ne azon,ban e:.,,ry 
kábelároká.só g,é<pre is. Ezen
kíJvül solkait s.zámítana és a 
közúti ,balesetek számát is 
csölk1kentené, iha a vasút a ip.á
lyaépítések allkal:máival ,kri.lke
rüÍő ágy,aza<liból egy „szerviz
utat" létesítene, s a központi 
�pillet ,bővítéséhez szükséges 
pémJössze�et is ,biztosíltaná. 

A területi szakszervezeti bi
zottisá,g testületi ülésén tár
gyal,tia meg ezeket a prQlblémá
kiat, illetve a szolgálati áig 
helyzetét. Megállapították, 
hogy az itt dolgozók munka
körülrrnényeiinak javítása érde
kében mind a szakszervezet, 
mind az igazgatóság és a fő
-nö.kség saját hat&körén belül 
is sokat tett, különösen Hat
van, Eger, Misl:<olc, VáJmos
g� és Szerencs téns,égében. 
OJwetlenül szükséges azonban 
a Vezérigazgatóság operaJtiv 
intézikedése és pénzűgyi támo
gatása is.,· hogy továilio ja:vul
jon. a dolgozók szociális ellá
tottsága, növekedj,en a száUító 
e&21közok mennyisége és foly
tiatódöon a füziik.ai munka gé
pesítése. 

Kisvárdai János 

A szolgálat élteti 
Negyvenhárom esztendővel 

ezelőtt Galántán, ahol forgalmi 
szolgálattevő voltam, találkoz
tam először Olveczky Antal 
vonatvezetővel, vagy ahogyan 
ma is emlegetik: Tóni bácsival. 
Akkor még javakorabeli, 45 
éves férfi volt. Kevés beszédű, 
fegyelmezett, pontos embernek 
ismerte mindenki. úgy állt 
rajta az egyenruha, mintha 
fényképészhez készülne. 

Akkurátus pontosságának 
híre volt a vonalakon. Az Ol
veczky vezette vonatokat nem 
lehetett büntetlenül feltartóz
tatni a jelzőknél, vagy a me
netrendszerű tartózkodásokat 
túllépni. Ha mégis történt ilyen 
eset, akkor a menetlevelet 
máris nyújtotta a szolgálatte
vőnek, hogy igazolja a késést. 

Most, hogy egy emberöltő 
után ismét találkoztunk, élmé
nyeiről, munkáshétköznapjai
ról faggatom. 

- Érsekújvárban születtem, 
1894-ben, Kossuth apánk ha
lálának évében - mondja. -
Az állomás közelében laktunk, 
s így a töltésoldalban megbúj
va naphosszat csodáltam a 
szikrákat hányó, csörögve, csat
togva erőlködő gőzösöket. Alig 
töltöttem be a 18. életévemet, 

amikor felvételemet kértem a 
vasúthoz. Fékező lettem. Az 
sem riasztott vissza, hogy a 
fékbódé rosszul záró ajtaján 
befújt a szél, meg az sem, hogy 
egy-egy út Pozsony és Rákos
rendező között oda-viss:.:a 60-
70 óráig tartott. 

- 1914-ben tettem le a vo
natvezetői vizsgát. Azt, hogy 
kitört a háború, abból tudtam 
meg, hogy egyre több katona
vonathoz vezényeltek. Nóta
szótól hangos, virágfüzérekkel 
díszített vonatokat vittem a 
frontokra, visszaútban pedig 
félkarú, féllábú sebesültek
kel érkeztem Budapestre. Ké
sőbb Erdélybe rendeltek. Tö
vis, Brassó és Temesvár állo
másokra jártam. Közben tanul
tam, és 1916-ban abszolváltam 
a polgári iskola 4. osztályát. 
Sokat jártam Zsombolyán és 
Nagykikindán. A háború vége
felé, amikor a Román Nemzeti 
Tanács Gyulafehérváron 1918. 
XII. l-én kimondta Erdély és 
a Bánát csatlakozását Romá
niához, visszatértem Érsekúj
várra. 

Ezt követően nem sokáig 
hordta a vasutas egyenruhát, 
mert a trianoni békeszerződés 

értelmében a Felvidéket Cseh
szlovákiához csatolták. 

- A magyar anyanyelvú 
vasutasokat a CSD elbocsátotta 
a szolgálatból. Teherautó-sofőr 
lettem. Az évek múltak, s vég
re ismét felölthettem a vasutas 
egyenruhát - magyarázza. -
Szene és Rákosrendező között 
ingáztam, illetve a második vi
lágháború éveiben irány- és 
katonavonatokkal jártam az 
ország egyik végéből a másik
ba. Ha jól emlékszem, 1941 te
lén történt, hogy 68 óra szol
gálattal érkeztem Szolnokra. 
Alig álltam a lábamon, de nem 
volt leváltó szakasz. A német 
szállítmányparancsnok gép
pisztollyal kényszerített továb
bi szolgálatra. Mit tehettem? 
Mentem ... 

Légiriadók, bombázások, vo
natok kimenekítése az állomá
sokról, fagyoskodás a fékbó
dékban vagy néhány órai alvás 
távoli, kétes tisztaságú lakta
nyákban. Létbizonytalanságban 
teltek az évek. 

- A felszabadulás után vo
nógép- és kocsihiánn11al küz
dött a vasút. Életem - viszony
lagosan nyugodt éveit - Pest
lőrinc állomáson töltöttem, 
ahol tolatásvezetőként az állo-

OTP-tájékoztató 

Tervek és lehetőségek 
Az Országos Takarékpénz

tár múlt évi munkájáról, ered
ményeiről és idei elképzelései
ről, terveiről tartottak sajtótá
jékoztatót a közelmúltban a 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének székházában. A 
szervezett dolgozók széles tö
megeit is közvetlenül érintő, 
szinte mindnyájukat érdeklő 
témáról rendezett sajtótájé
koztatón képviseltette magát a 
SZOT kulturális, agitációs és 
propagandaosztálya is. Az új
ságírókat dr. Szirmai Jenő, az 
OTP vezérigazgatója tájékoz
tatta a betétek és hitelek ala
kulásáról, a lakásgazdálkodás 
időszerű kérdéseiről és a la
kosságnak nyújtott banki szol
gáltatások igénybevételének 
tapasztalatairól, lehetőségeiről. 

Betétek és kamatok 

Kezdjük egy átfogó adattal. 
A betétállomány a múlt évben 
az 1980. évi 9,5 milliárd forint
tal szemben 14,7 milliárddal 
nőtt, s elérte a 160 mi!liárdot. 
Ennyi pénze van a lakosság
nak a takarékpénztári fiókok
ban, a postán és a takarékszö
vetkezeteknél. Számottevő ősz
szeg ez. Maga a múlt évi gya
rapodás is szép summa. Lehe
tőségekről, bizalomról és biza
kodásról tanúskodik egyszerre 
a 14,7 milliárd, meg természe
tesen a 160 milliárd is. Azt 
mutatja, hogy volt miből meg
takarítani ennyi pénzt. A la
kosság minden 100 forint be
vételből átlagosan 3,70-et fél
retett. 

Ezek az átfogó és átlagszá
mok bonyolult folyamatok 
összhatásának az eredményei. 
igen fontos szerepet játszott -
a gazdasági lehetőségek alaku
lása mellett - a gazdaságpo
litika, a forint iránti bizalom. 
A lakosság józan magatartást 
tanusít a pénzgazdálkodásban. 
Továbbra is céljának tekinti a 
lakás építését, korszerűsítését, 
karbantartását, az autóvásár
lást, az otthon berendezését. 
Mindehhez pénz kell. S a 
nagy családi beruházáshoz 
szükséges saját erőt - a forin
tot - jórészt a korábbinál 
hosszabb idő alatt lehet össze
gyűjteni. Ez a felismerés nyil
vánul meg abban, hogy az em
berek főként tartós betétben 

réklevél kamatát évi 7 száza
lékra. Ugyancsak nőtt az át
utalási betétszámlán összegyű
lő pénz kamata is. Az ifjúsági 
betét megállapodás - mely 
legalább öt évre szól - a ko
rábbinál kedvezőbb feltételek
kel köthető, s így nagyobb a 
vonzereje. Ennek is része van 
abban, hogy ötvenezerrel nőtt 
az ilyen számlák száma, s ma 
már félmillió fiatalnak van 
ifjúsági betétje. 

OTP-hitelek 

otthonteremtésre 

Az összegyűjtött pénzből 
adott hitel legnagyobb részé
vel az OTP a lakásgazdálko
dást segíti. Lakások építésé
re, vásárlására, korszerűsítésé
re, felújítására, bővítésére, te
tőtér beépítésére, emeletráépí
tésre, más helyiségek lakássá 
alakítására - az előírt felté
telek mellett - megfelelő ösz
szegű kölcsönt ad a takarék
pénztár. Csupán tavaly 120 
ezer ilyen kérelmet teljesített 
az TOP. A lakáshitelek jelen
legi összege meuközelíti a 110 
milliárd forintot. A múlt év
ben 73 500 lakás készült el a 
takarékpénztár közreműködé
sével. A lakáshitelezést. az ez
zel kapcsolatos szervező mun
kát a pénzintézet továbbra is 
kiemelten fontos társadalom
politikai feladatának te kin ti. 

A tanácsokkal egyijttműköci
ve részt vesz a takarékpénztár 
az építési telkek előkészítésé
ben, közművesítésében, és P.1-
látja a tartós használatba 
adással járó pénzügyi felada
tokat. Az általános hitelezés 
mellett saját beruházásban 
maga is megépít mintegy 14-
15 OOO lakást ebben az évben, 
amelyek nagy részét a taná
csoknak adja. Megkülönbözte
tett gondot fordítanak a fia
talok segítésére. Keresik ennek 
újabb és újabb lehetőség1üt, 
módozatait. 

Két kezdeményezésről rész
letesebben is szólt az OTP ve
zérigazgatója. Az egyik a gar
zonakció, a kétlépcsős lakás
hoz jutás első lépése. Kisebb 
beugró befizetésével a fiatal 
házasok megvesznek egy ki
sebb lakást, s vállalják, hogy 
legalább öt évig ifjúsági be
tétben gyűjtenek nagyobb ott
honra. Kis lakásukat vissza-

adják az OTP-nek, s különköl
csönnel, szociálpolitikai ked
vezménnyel, meg esetleg vál
��ti, m�Mlt�fü �m�aM• 
sal megvalósítható ez a terv. 

A kalákaakció főként vidé
kieknek ajánlható. Tervezze
nek négylakásos kis társashá
zakat. A beruházói teendőket 
bízzák az OTP-re. A kivitele
zést pedig vállalja el valame
lyik é(>ítő szervezet. A család, 
a rokonság, a brigád összefo
gása révén a költség jelentő
i;en csökkenthető. Mindkét ak
ciónak az a célja, hogy ked
vezőbb feltételekkel segítsük 
lakáshoz a fiatalokat. 

Sokféle szolgáltatás 

Az idei tervekről szólva a 
vezérigazgató megemlítette; a 
lakosság pénzbevételei mérsé
keltebb emelkedése alapján 
úgy számolnak, hogy a betétek 
állománya várhatóan 12 milli
(Írd forinttal gyarapszik. A hi
telállomány ezzel szemben 16,6 
milliárddal nőhet. Változatla
nul a lakáshitel áll az első he
lyen, mintegy 90 százalékos 
aránnyal. A többi összeg - a 
fogyasztási és a termelési köl
csön - ugyancsak fontos cé
lokra használható fel. Tavaly 
mintegy 3'7 százalékos arány
ban hitelre vásárolt tartós fo
gyasztási cikkeket a lakosság. 
A kistermelőknek pedig 850 
millió forint kölcsönt adott a 
takarékpénztár. Az OTP az 
idén is folytatja ezt a hitele
zési gyakorlatot. 

Szolgáltatásai közül itt is 
említést érdemel az átutalási 
betétszámla, amelynek tavaly 
korszerűsített és továbbfejlesz
tett rendszerét még szélesebb 
körben kívánják elterjeszteni. 
Erre a számlára a munkáltató 
átutalhatja a dolgozó bérének 
meghatározott részét. A taka
rékpénztár pedig a számlatu
lajdonos mindennemű pénz
forgalmi megbízását teljesíti. 
Mindez anélkül lebonyolítható, 
hogy a megbízónak a bankba 
be kellene járnia hónapról hó

napra. A múlt év második je
lében útjára indította az OTP 
a takarékcsekket. Eddig a fő
városban négyezren éltek ez
zel a lehetőséggel. Most már 
a vidéki átutalási betétszámla
tulajdonosok is kérhetnek 
csekket. 

Kutas József 

helyezik el pénzük nagy részét. e--
--------------------------

Hatékonyan ösztönöz erre és 
céltudatosan elősegíti ezt a fo
lyamatot a takarékpénztár jól 
megalapozott betétpolitikája is 
amely arra irányul, hogy biz
tosítsa a tartós betétek érték
állandóságát. E cél érdekében 
emelték fel a múlt esztendő
ben az öt évre lekötött taka-

mási tartalék munkáját irányí
tottam. 

1957-ben mentem nyugdíjba, 
de nem sokáig bírtam vasút 
nélkül - folytatja. - Rákos
rendezőn, korábbi telepállo
másomon raktári, majd szer
tári munkás, később laktanya
őr lettem. Sajnos, annak elle
nére, hogy az időszakos orvosi 
vizsgálaton - vágányok közti 
szolgálat kivételével - alkal
masnak találtak, nem engedé
lyezték a szolgálatba állításo
mat, ezért hasonló minőségben 
a helyi pályafenntartáshoz sze
gődtem. Ott nem félnek a ko
romtól - mondja a 88 éves 
Olveczky Antal ny. főellenőr, 
laktanyaőr. 

A vasút élteti -
még nagyon sokáig! 

és éltesse 

Gergely 

Nyugdíjas-búcsúztató Szegeden 
A szegedi körzeti üzemfőnökségtől 1981-ben nyugdíjba 

vonult 80 vasutast búcsúztatták január 12-én Szegeden, az 
Utasellátó éttermében. Kirí Ferenc, a szakszervezeti bizottság 
titkárhelyettese meleg szavakkal méltatta az idős emberek 
több évtizedes, becsületes helytállását, a vasútüzem érdekében 
kifejtett munkájukat. Majd Lóki Béla üzemfőnök pénzjutal
mat és emlékplakettet adott át az aktív munkától megvált 
vasutasoknak. 

A bensőséges ünnepség baráti hangulatú vacsorával ért 
véget. 

BÚCSÚ A VASÚTTÓL 
Január 22-én a budapesti igazgatóság tanácstermében ti

zennyolc nyugdíjba vonuló vasutas tiszteletére rendeztek ün
nepséget. Padi Géza, az igazgatóság pártbizottságának a tit
kára üdvözölte a megjelenteket, majd Tongori Imre, az igaz
gatóság vezetője méltatta több évtizedes munkájukat, helyt
állásukat. Meleg szavakkal mondott köszönetet kiemelkedő 
tevékenységükért Mészöly Ferenc is, a budapesti területi szak
szervezeti bizottság titkára. 

Ezután Tongori Imre átadta az igazgatói dicséretről szóló 
okleveleket és a pénzjutalmat. 

Tongori Imre vasútigazgató átadja az Igazgatói dicséreteket 

(Ováry Árpád felvétele) 
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ALAPÍTÓ MUNKÁSŐRŐK 

Hárman a kiváló szakaszból 
• rottam az itteni kollektívával, A Munkásőrség Vö!�� Csil-

hogy úgy érzem onnan �m lag Érdemrenddel lk.itun_teteJt 
is tudnék nyugdíjba ,menni.:. Asztalos János 1vasas zaszlo-

Kóródi István nyugodt, ki-alj második századához •taT-
egyensúlyozott ember. Ennek tozik a !budapesti vasútigaz-
titkát ő a mértékletes élet-gátósárg szakasza, a:rr:iely az 

....... �..,., vitellel magyarázza, vagyis �z idén is elnyerte a legJobb al-
embernek minden'ben tudm.ia eaység címet. Erről a kollek-
kehl ho"y miből mennyi tí;áról munká�őrök, pa,:ancs-
elég. . . 

0 

, , 

nokok egyarant felsofokon 
_ Eszerint elete soran beszélnek. Nem csod:a,, hiszen 

mindenben betartotta ezeket teljesítményük - mmd7_n _ t�� 
az arányokat? kintetben - egyedulali? · 

_ Sok mindenben igen, de 1970 óta sorozatban nyertek 
ha a szükség úgy kívánta a el a kiváló címet. • kötelezettségvállalásban már Mankotányos Imre szakasz-
nem. ETre a i.Jeg\job'b példa az parancsno!< így fogalma2'.ta 

ellenforradalom idős.za•�_a, meg az elél't eredmények h�-
amikor minden erőnket latba kát: ,vasútas fegyelem, polt-
kellett vetni, hogy a hatalo."Tl tikai érettség és a munkahe_l_y 
ki ne csússzon a munkásosz-gazdasági, t�,:.sCZ-?almi vezeto!-
tály ik.ez,élből. Mi, akik hit-nek jó hozzaa!lása. _Ezek a te- Kisrétl István tünk a szociélllista ren<lsz�r nyezök egyarant 1k1h31tnak a 
magasabbrendűségében, elo-mun,kásőri tevékenyseg vala- hívott ,a Vasasok Székházába, ször szóban !Próbáltuk megmennyi feladatára. A szakasz ahol működött egy ifjúsági győzni az embereket, de nem 70 százaléka fiatal, de akad csoport. -Az odajáró vasas 

méa köztfr'.< alapító munkás- irfik nagyon érdekes, színes 
őr is. Közülük hármat unuta- programokat csinálta.¼:: felol
tunk lbe. vasást tartottak szépirodalmi 

HeTPai Antalt mindenki is- művekből, énekeitek, színdara
meri a budapesti igazgatósá- bokat adtak elő. Nagyon meg
gon. Jóllehet néhány hónapja kedveltem ezt a helyet, ezért 

hivatalosan" nyugdí!j'ba vo- én Js bekapcsolódtam az ot
�u,lt de azóta .is ;bejár mun- tani munkába. Későb'b azon 
kahclyére és a zászlóalj kapta.n magam, hogy ,nüs
törzs,be. Nem tud ,tétlenül él- kép,pen :ítélem meg ia tá,rs.a
ni. 

- Nagyrábén születtem. 
Apá.nmak mfa1dössze két hold 
földje rvolt. •Emiatt hat ele:nit 

tudtam csak elvége�ni, mert 
filléres napszámba kellett jár
nom az urasághoz. Később 
1939-ben ugyan Püspö.'da
dányba kerültem a pálya
fenntartáshoz, de ez sem ho
zott nagy rváltozást az é!etem
ben. A havonként meg-meg 
újított munkaszerződések,_ az 
ezzel járó kiszolgáltatottsagok 

Herpai Antal 
nagyon nyomas2itóan hatottak 
rám. 1A há,borúban, illetve a 
fogságban eltöltött idő után 
hazatértem, majd vissza,ke
rültem a vasúthöz, ahol a 

dalmi valóságot, mint régelb
ben. 

- 11945 tavaszán, amiikor 
előbb iBudapest, majd az or
száa is .felszabadult, én mát 
tudtam hol a helye."Tl. Az if
júsági mozgalomban szerzett 
tapas2'taLataimat hamarosan a 
budapesti igazgatóság politi
kai osztályán kamatoztattam. 
Az ellenforradalom kLtörése 
után :még az épületbe sem 
engedtek be. Hát 1jó, gondol
tam. Van nekem szakmám is. 
Jelenitlke.ztem a Keleti mű
szakhoz • lakatosnak, a!hol a 
kritikus időben négyen ot.ar
tottuk a firontot. Emellett Rá
kos áillomásra is eljártam irá
nyítani a forgalmat. Később 
sa•j.n,os egészségi állapotom 
kissé megromlott, ezért köny
nyebb :munkára behel��k 
az igazgatóság U. osztályara 
ügyintézőnek. A központi szol
gálatnál 1976-i� do_lg?Ztam, 
majd in'Ilen saJát kerese:nre 
a MAV Gépészeti Technoló
giai és Anyagvizsgáló üzem
hez ikeTültem .gyártáseUenór
nek. A mun:kiásőrség megala
kulásakor elsők iközött jelent
ke:zitem az dgazgatósá,gi sza
kaszba, amelynek a mai napig 
tagja vagyok. 

- Hogyan tovább? 
- Az idén leszek hatvan-

éves. Ez azt jelenti, hogy el
érkezett a nyugalomba vonu
lás ideje. A szakasznak azon
ban továbbra L, tagja mara
dok, mert annyira összefor-

Kóródi István 

sok eredmé!lll1yel, mert an,y
nyira elszabadultak ,az indu
latok, hogy aki baloldaJ.inak 
vallotta mag,á-t, félnie kellett 
Ezért én js úgy döntöbt-e:m: 
fegyverrel is védeLmezem a 
szocializmus ügyét. 

Kóródi István ugyanaibban 
a !beosztásban dolgozik; 30 

éve ügyintéző a budapesti 
igazgatóságon. Munkáját il
letően precfa, a,prólé�wsan 
porutos emlber. Azt is ikiszá
mí-totta ,többek Mzöbt, hogy a 
25 esztendői munikásőri srol
gáJata alatt másfél évnek 
megfelelő időt .fordított az 
önként vállalt feladatok ellá
tására. 

Három hasonló korú ember 
valllomásá,t adtuk közre, atk,i,'.< 
ugyan szokásokban, külső:é
gekben különböznek egymas
tól, a leglényegesebb .azonban 
közös volt és közös maradt 
bennil''.<: a nehéz napokban 
is tudták, hogy hová tartoz
nak. 

Séra Sándor 
már korábban megszerzett,_ ________________________ _ szakvizsgáim alapján vonat
vezetőként dolgoztam ugyan
csak Püspökladányban. Mi
közben munka mellett rend
szeresen, tantllltam. 

A központi s.zo1gálatná� :I<iü� 
lönféle gazdasági és po1it11�a1 
tisztségeket láttam el. Az ot
venes évek elején a budapes
ti igazgatóságra lhelyezteik. 
1956 okJtóber 23. után az ese
ményeket sze."Tllél ve láttam, 
hogy ugyanazt a világot a,k0.;
ják visszahozni, amelyben en 
18 füJéres órabérért dolgoz
tam, vagy harminc fillérért 
hajtottam a nyulat az urak 
puská1ja elé. !Megfogadtam �e
hát :hogy minden es.zikozt 
megra,aadok a munikáshata
lom :n�egvédésének érdekében. 
Amikor az újjászervezett 
MSZ:MP Központi Bi.wttsága 
határozatot hozott a mulflikás
őrség megalakítására, nemcsak 
elsőként léptem be, hane!.11 
szervezője is lettem a testu
letnek. 

Kisréti Istvánt mindenütt 
úgy ismerik, mint az „élő lel
kiismeret példa,képét". Ez a 
nemes emberi rvonás szeren
csésen párosul egyfajta meg
fontolt határozottsággal. A 
megalkuvást csak sz.óban is
meri !hasonulni vele azanban 
soha' sem volt képes. Ezzel 
magyará.z'ható a munkásőr
séaben vállalt 25 éves szol
gálat is. Hogy miért fogott 
feayvert elsők iköz,ött 1957-
b;n ennek oka hasonlóan, 
mint Herpai Antalnál 
szintén a háború előtti idők
ben !keresendő: 

- A harmincas évek végén 
lakatos tanoncként kezdtem 
pályafutásomat Budapesten, 
itt a VIII. kerületben - em
lékezi,;{J fiatai .korára •Kisréti 
István. - Egyszer valaki el-

Alapító munkásőrök köszöntése 
a MÁV Vezérigazgatóságon 

A munkásőrség megalakulásának 25. �v!orduló_ja alkal_má
ból február l-én, a MAV Vezérigazgatosag }�_nac_sterme�en 
ünnepséget tartottak a vasutas a;aJ?ító munkásorok ti�zte�et�re

� Az ünnepségen megjelent dr. Moro István
1 

� V_I. keruleh part 
bizottság első titkára, valamint a munkasorsejt o:szágo� pa
rancsnokságának és a Bokányi Dezső munkásor-zászlóalJ pa-
rancsnokság képviselője is. 

. , 
Nag11 Károl11nak, a vasúti főos�tály p�r_tbizotts�ga titka

rának megnyitója után Szúcs Zoltan ve�e_ngazgato mond?tt 
beszédet. Méltatta többek között az alap1to vasutas munkas
* "'k t akik a haza védelmében fogtak fegyvert 25 évvel e�-0
f.?tt 

e 
Azóta sokat fejlődött, erősödött a szervezet. Az orszag 

�Jro�ezer vasutas munkásőre példásan �elytáll a fegyveres 
testületben és a szolgálati helyeken egyarant. . 

éd 1 éb Szűcs Zoltán ezután - a munkáshatalom v e m en · "f · t t 'k y égért - 111 munkás-negyedszazadon át k1 eJte t , eve E:n � 
őrnek adta át az emléklapot es a penz3utalmat. 

Szücs Zoltán, a MAV vezérigazgatója átadja az emlékplakettet 
Tóth Péternek 

HAZÁNK ELSŐ VASUTASA 
190 éve született Széchenyi Istuán, a „legnagyobb magyar" 

Bécsben látta meg a napvi
lágot. Apja, Széchenyi Fe�e-�c, 
a Nemzeti Múzeum alap1t0Ja. 
Anyja Festetics Julianna (a 

keszthelyi Festeticsek család
fájához tartozott). Igen elgon
dollkodtató már az is, hogy a 
betegségekre hajlamos, gyen
ge, német neveltetésű gyer
mekből hogyan lett - Kossuth 
Lajos minősítése szerint - a 
legnagyobb magya�

_. 
a�. a�i:.ől 

Arany János. a tc:>b�1 kozo!t 
így emlékezik: ,,Midon magat 
nem tudá szeretni, megszeret
te pusztuló faját." 

Kötetek végtelen sora fog
lalkozik szellemével, munk��
ságával, teremtő akara_ter�Je
vel de az említett kerdesre 
egyik sem ad kielégítő választ. 

Pálfordulás 
A napóleoni háborúkat járt, 

mulatós kedvű, délceg hu
szárkapitány életébe_n ,:alán �z 
jelentett „pálfordulast , a�1-
kor a magyar állapotok miatt 

aggódó nagybetei; apja, Szé
chenyi Ferenc figyelmeztette 
a Haza iránti kötelességére. 
Az azóta is híres és sokat em
legetett Simonyi óbester ezre
déból vált ki és lépett sza
bad pályára. Alig volt 25 E:5�� 
tendős amikor megkezdte 1r01 
tevéke�ységét. Aztán a barát
ságába fogadott Wesselényi 
Miklóssal a külföidet járta. Az 
ott látott hidak, utak és vas
utak nemcsak az újszerűség 
erejével hatottak rá, hanem 
nyugtalanítóan is, az ismert 
hazai állapotok miatt. 

A Hitel című művében ol
vasható a hazai utakról: .,As
nak eg11mástól 5-6 ölnyi két 
árkot a földet középre men
nél �agasaobra hányják, vé_l
vén hogy két oldalról lefolyik 
a ;íz . . . Ilyenformán időfor
gásával és verejtékes munká
val oly magasra növekszik az 
út, hogy életveszélu nélkül alig 
járhatnak rajta." (1820-ban 
Pest és Szeged között még nem 
volt kikövezett országút.) 

Az 1830-ban Angliában, Li
verpool és Manchester között 
megnyílt első gőzvasút vona
lát is Wesselényi társaságában 
tekintette meg, A látottakról 
az elragadtatás hangján szól: 

Megrendítő látvánu, ha szo
�osan mellettünk halad egy 
vonat, ördögi erővel ragad 
mindent magával. Meg vagyok 
győződve, hogy egy-két év 
múlva tökélyre viszik." 

Írt, agitált 
Később Vásárhelyi Pál mér

nökkel sziklákat robbantat az 
Al-Dunán, A part mentén utat 

építtet, amelyet aztán róla 

Széchenyi útnak neveztek el. 
A Tiszát is megreguláztatta, 

hogy az árterület nagy része 
termőfölddé váljon. Széchenyi 
munkájának eredményeként 
1830. szeptember 4-én „befu: 
tott" Bécsből Pestre a legelso 
dunai gőzhajó, az „I. Ferencz". 
Megteremtette a Lánchidat. 
Szorgalmazta a Balaton-hajó
zást. Am az ünneplés - hogy 
érdemeit az ország elismerte 
- nem elégítette ki. Minden
nél jobban izgatta fantáziá
ját, hogy Európa-szE:rt� sza�o
rodtak a gőzvontatasu vasut
vonalak. (Anglia, Belgium, 
Németország, Franciaország, 
Oroszország Olaszország). Hiá
ba írt, agitált ebben az ügy
ben itthon, a „karok", a „ren
dek" nem jó véleménnyel vol
tak a vasútról. A közlekedést 
az 1825 27 évi országgyűlés 
mellékesen kezelte. Ennek el
lenére Széchenyi építtetett egy 
egysínű lóvontatta lengőv�
utat - az első magyar vasut 
1827-28 -, a Külső-Kerepesi 
út és Kőbánya között. S tíz 
év múltán az 1836/37. évi or
szággyűlés' már másként állt 
a közlekedés ügyéhez. Ha nem 
is könnyen, de megszavazta az 
ország közjavát és kereskedé
sét gyarapító magányos válla
latokról szóló XXV. törvény
cikkelyt. (Jelentős szerepe volt 
benne Széchenyinek, Kossuth
nak és Deáknak.) 

A törvényt követően az egy
általán nem önzetlen tőkés
egyesülések egymás után je
lentkeztek vasútépítő tervek
kel. Olyan döntés született, 
hogy a Duna két partján egy
egy vasút épüljön Bécs irányá
ba. A jobb partit Széchenyi, 
a bal partit Kossuth támogat
ta. 

Széchenyi több, nagy jelen
tőségű - Hitel, Világ, Stá
dium stb. - irodalmi munká
ja között a legnagyobb ma is 
csodálatot ébreszt: ,,Javaslat a 

Magyar Közlekedési Ügy Ren
dezéséről". A bekezdésben ezt 
írja: ,,Hosszú álma_ink a t�bb 
mint félszázados szonoklatamk 
után úgy látszik: elvégre ten
nünk is kellene valami na
gyobbszerűt már. ha a nem-

zetek sorából dísztelenül kis9-
dortatni nem akarunk . . . Ha
zsártos egymást üldöző nép
bül �ely erejét kölcsönös 
zsibbasztásra fecsérli, elvégre 
egy családdá, egy és osztatlan 
erős nemzetté a.karunk és Is
ten segítségével fogunk ösz
szeforrni . . .  " 

Négy alapelv 
A közlekedési rends:,._..,r�ket 

illetően négy alapelvet alhtott 

fel javaslatként: 
1 A közlekedési eszközök 

köz
.
t a vaspálya a legcélsze

rűbb arra, hogy a nemzeti, ke
reskedelem fölélesztésenek 
alapjául tétessék, s a kereske
dés fővonalain helyt, fo�lal
jon; mert csak a vasut kepe� 
gyors, szakadatlan. _s olcso 
összeköttetést szerezni, s csak 
általa nyugszik a belkeresk:
delem biztos és sebesebb ki
fejlődést ígérő alapokon. 

2. A közlekedés, többi eszkö
zeinek a vasutak irányában 
csak alárendelt állást lehet ad-
ni. 

3. A csatornákat csak arra 

lehet használni, hogy vagy a 

hajózható folyók útja rövidít
tessék, vagy az egyes pontokon 
kiigazíttassák, vagy azok egy
mással összeköttetésbe hozas
sanak. 

4. A kő utak rendeltetése az, 
hogy az egyes helyeken egy
mással, s a közeli vasúttal vagy 
hajózható folyóval kapcsolat
ba hozzák. 

A külföldön látott és tanul
mányozott vasutak építési költ
ségeit, a műszaki berendez_�
seket, az üzemkészséget, a d1J
szabásokat Széchenyi tanul
mányozásra ajánlotta. A vas
útépítést illetően a centrális 
eLhelyezkedés híve volt. Csak 
az ő gondolataival lehet en
nek helyességét magyarázni, 
megérteni: 

„A magyar kereskedelem s 
iparfejlődés gyűlpontja Pest
Buda, ez az ország szíve, mely
nek irnáyában ú.gy lehet te� kinteni az egyes közlekedési 
vonalakat, mint megannyi fő-. 
eret, mely a szívbül a vérfor
gást az ország véghatáráig esz
közli. Eszerint azt, mint köz
pontot tekintve, úgy kell a fő
vonalakat vezetni. hogy azok 
hazánkat világkapcsolatba jut
tassák. s e téteményt lehetőleg 
minden ország-részre árasz
szák." (A későbbiek folyamán 
teljességében megvalósult Szé
chenyi koncepciója.) 

Nem felejthető érdemeket 
szerzett. Ércbeöntött alakja ott 

áll mementóként három nagy 
alkotása - az Akadémia, a 
Lánchíd és a Várhegy alatti 
Alagút - közelségében, a Du
na-parton. 

Gergely József 

A KALAUZ ÉS VASÚTJAI 

Békéscsabán, a vasutas mű
velődési ház otthonooságával, 
változatos &ZÍ!!Wonalas ren
dezvényei�el, reprezentativ 
otthona a művelődésnek. 

Egyik hely,isé.gébe a 25 négy_ 
zetméteres terepasztalt felnőt
tek, gyerekek és nyugdíjasok 
áilll.oták körül. Megkérdeztem 
egy otthon01Sa1I1 m�ó élSZJ

szonytól, meg tudná-e monda
ni, hogy ki tké&zítette ezt a te
repasztalt. 

- Az én férjem - volt a 

válasz. Kö.zJben előkerült a 

férj, Börcsök István, ak.iv� 
nyomban ki is alakult egy kis 
kerekasztal beszélgetés. 

Börcsök István jegyvizsgáló 
a 1békéscsaba-i körzeti üzemf<>
nökségnél. A SZO!IIlszédos Csor
vás lközségben, lakik és a Ma
gyar Vasútbarátok Országos 
Egyesülete helyi körének a ve
zetője. A vasútmodellezést 
1964-ben kezdte el. 

Miközben lelkesed.é.5sel be
szélt munkaiglényes hobbijáról, 
feltettem a kérdésit: miért csi
nálja? 

- Annyira szeretem a vas
utat hogy még szabadidőmben 
sem• tudok nélküle élni. Ma
gaménak va.Lloan Mo�dova 
György mondásának elso f'7-
lét megszállott vagyok. TulaJ
donképP€111 otthon és itt a mű
ve1ódési ház'ban is ugyanazt 
csinálom kicsiben, mint ami
kor dolgozom. Most azt a ter
vet forgatom a fejemben, 
hogy terepasztalt készítek a 

békéscsabai oktatási központ
nak. 

- A családja hc,gy fogadja 
el idő- és munkaigényes pasz
szióját? 

A feleség válaszolt: 
- Az egész család együtt él 

a vasúttal. őrülök férjem hob
bijának. Otthon is van egy nagy 
terepasztal. Van házi telefo
nunk, amely a terepasztalt és 
a Lakást köti össze. Ha a ház
tartási munka közben eszem
be jut valami, telefonon hívom 
a férjem. De a fiúnk is szíve
sen segít az apjának. 

- úgy tudjuk, hogy Bör
csök Istvánról film is készült 
. - Igen - mondja Rónya� 
Balázs f.őpáilyamester. - M1 
itt hárman amatőr filmesek 
vagyunk. Barátaimmal, a Zer
czi fivérekkel, Istvánnal _és 
Imrével készítettük el a fil
met amelynek a címe „Ka
laul és vasútjai". Fil.!münk 
dramaiturgnai felépít.ése az élet 

valóság)ára épül. Egyszerű esz
közökkel viillanásnyi életké
pekik.el mutatjuk b,e egy vas
utas munkáját és kedvenc 
időtöltését. 

- Mirol szól a film? - A:z
alkotók egymást váltva 'beszél
tek: 

- Robogó vonat, tovatűnő 
é3, felbukkanó kis állomások, 
változatos Békés megyei táj 
adja a hangulatot. Aztán meg
jelenik egy kalauz, s láJtju.k, 
hoa.,yan végzi munkáját. A 

képoor vált és ugyanaz a �
lauz feltűnik a 1erepasztalnál. 

- Hogyan fogadták a film 
bemutatását? 

- A közönség véleményét 
még alig .ismerjük, hiszen 
most vetítettük itthon másod
szor ,a filmet, mOIIl<lják. a Zir
czi fivérek. Szakmai iköröklbei:i 
vannak, akik bírálnak ben
nünket e.gyszerű eszközein.ként 

és világos. látásmódunkért, de 
nem rz.avartatjuk magunkat. 
Naigy sikerélmény ,kapcsolódik 
ehhez a filmhez, mert bemu
tathattuk a tal.Jin,i a.matőrllim
fe&tiválon. Alkotásunkkal el
nyertük a legjobb portré
filmért járó különdíjat. 

Az amatőrfilmesek szolnoki 
vasutasok, akik a munkásélet 
hiteles ábrázolását tűzték ki 
célul maguknak. Sikert arat
tak a „Pályamunkások", a 
,,Sarusok", és a ,,Bejárók" cí
mű filmdcilkkel. 

Sorolhatnánk vég nélkül a 

művelódé51i ház eseményeit, 
kezdve az eredményes felnőtt 
oktartástól, a könyvtár és letéti 
kön:}'Vtárainak élénk. forgalmát 
említve, a sok eliismerést ka
pott fúvószenekar hangverse
nyein keresztül a külön<.féle 
irodal:md é5 társadalani rendez
vényekig.. 

Oktatás, tájékoztatás, infor
máció. Ennek a három szónak 
a tartai1mi egysége tükröződik 
a MA V Bék-ésesaibai Művelő
dtési Ház munkájában. 

(Fogas) 
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A TERVEZETTNEK MEGFELELŐEN TÉLI KUPA 

0 

zo oki MÁV-MTE atletái 
5 olimpiai ontot szereztek 

Labdarúgótorna 
Szombathelyen 

A Szo1noki MA V-MTE at
létikai szakosztálya tavaly is 
fö feladatának tekintette a 
szakmai és nevelési munka 
színvonalának emelését, az 
„A" kategóriás köv€/belmények 
teljesítését, a személyi és tár
gyi feltételek javítását. Az el
ért eredményekért ezúttal 
sem kell szégyenkezniük. 

A szakosi,tály erejét mutat
ja, hogy az atléták, a váloga
tott Szalai József és Paroczai 
András sérülése ellenére is 
105,5 olimpiai pontot szerez
tek. Ez meg.felel a tervezett
nek. A különböző nemzetközi 
versenyeken és válogatott via
dalokon is a várakozásnak 
meg:felelöen szerepeltek. 

Paróczai András új-zélan
di - ausztráliai - verseny
körútján hat rendezvényen 
maradt veretlen. Ezt követően 
a grenoble-i fede-ttpályás 
Európa-bajnoksá,gon nyert 
újabb ezü&termet. A nyári 
versenyidősz.:ak•ban sajnos, 
Szalai József, sérülései miatt, 
nem volt teljes értékű, így a 
felnőtt válogatottlban csak 
Ecsekiné Juhász Erzsébet és 
Paróczai András szerepelt va
lamennyi Európa Kupa és vá
logatott viadalon. Paróczai 
Oslóban 1 :45,91 mp-re javí
totta a 800 méteres o,rszágo„ 
csúcsot, és ismét teljmítette a 
nemzetközi szintű minösí,tést. 
Az  utánpótlás válog.aitottban 
Ladányi Zsigmond súlylökés-

ben, valamint az ifjúsági ba
rátságversenyen Márku.s And
rás és a sportiskolás Szekeres 
Judit ,képviselte a Szolnoki 
MA V-MTE-t és ért el szép 
sikereket. 

A szakosztály nemzetközi 
sikereihez tartozik a Drezdá
ban lebonyolított vasutas 
Európa-1bajnokságon való sze
replés is. A vasutas-váloga
tctt tagjaként Budavári Eva 
gerelyhajításban, Paróczai 
András 4X 400 métere„ váltó
ban nyeI't Európa-bajnoksá
got. Ezenkívül Paróczai 400 
méteres sí1kfutásiban ezüstér
mes, Törőcsikné magasugrás
ban .negyedik, Törőcsik József 
pedig 110  méteres gátfutás
'ban hatodik lett. Ecsekiné Ju
hász Erzsébet a felnőtt válo
gatottban azonos időben való 
szereplése miatt nem indulha
tott a vasutas EB-n. 

A hazai bajnokságokon való 
szereplés, mint az olimpiai 
pontok száma is mutatja, a 
várakozásnak megfelelő volt. 
Az országos ,bajnokságokon 
nyúj tott teljesítményével ki
emelkedett a felnőtt bajnoksá
gon Ecseki,né Jt11hász Erzsébe,t 
két másodi1k ,és egy harma<lik 
helyezésével, valaimint a má
sodik és hanmadiik helyen 'V'ég
zett ·4X100, illetve 4X 400-as 
női váltó - Kunné, Ecsekiné, 
Sándor E., Szekeres - össze
ál1í tásiban. 

Eredményes évet zárt Rákosrendezőn 
az állomás MHSZ honvédelmi klub ja 

Megibairtotta évi !közgyűlését 
az MlHSZ Rálkoorendezön mű
ködő MA V honvédelmi klubja. 
A kö.zgyűlésn,e!;c a Tatai úti úti 
mumáss:z.áillási adott otllhont. 
A megjelent tagot<Jat és vendé
geket a &c.Lu1b elnake, Molnár 
Béla, a körzeti ü.zen'lfőnökis.ég 
vezetője köszöntötte, majd Mé
szára.s Mihály tiantotlta meg a 
klubtlaná.cs beS.zámolóját. 

A bes.zámolőból kitűnt, ho,gy 
a múlt éVlben eredményesen 
hajtották végre a megszabott 
kiik.épzési és ,sportfeladatokat. 
A 20 ónás itiájalroztJa.tó 01k-tatás
fjani, melyet Végh Gyula düa
tótiszt !Vezetett 43 1tartalé!',ms 
vett fl"észt. A Hcxrrvé<le1mi Ku
pa !Jöv'-ész,verseny halt for<luló
ját ia k.Lemelt ü11!11epek jegyé
ben tart:oútáJ'.< meg. IE2Jen közel 
300-an vettek trészt. Jó ered
ménye'� születtet.'< a tartalét'.w
scf.< éles löviészetén is, IS tö:fo 
esebben foglal!al'.< lőálllást a 
különböw lkispu...<1'.<ás lövész
versenyeiken., tmelyeket egy.es 
MAV-k!LUlbdk rendez.tek. 

Szép eredlrnény€1kiről számolt 
be a ti1Jkár a szocialista bri-

gádok !között <végzett munlká
val lklapcsoliatJban is ! E tevé
kenységü/:{et szorosan e,gyütt
műlködrve vég.ziik a sz:a'kszerve
zeúte,1. Az állomáson öt olyan 
szociaiista brigád dolgozik, 
mely az MHSZ nevét viseli. A 
honvlédelJrni tevélkenységben 
lret MHSZ-brigád. az Április 
4. 1és a Petófi Sándor szociialis
ta ibri.gád. tűnt dd. Az MHSZ
klub JO szer,vező mun1�áját 
muta:tljia., ho,gy a 86 tagból 67 
szooiaUsitl::i. brigádlb,a,n dol,gozik. 
A k lUlb ttleITVez.i ,azt, hogy 1 982-
ben eróibel:.ies tagtoborzást h1ajt 
végire, ,hiszen az üzemfőnö:k
ség tenületén !közel 3000 do'.go
zó !JeVÉk.enyfk.edli,k, 

A közgyűlés elfogadta az 
1982. évi munkatervet, vala
mint a klub költségvetését, vé
gezetül a lklub-ti tlkár ja.vasla
tária tudrnnásul vette ,a válto
zás.ctmt a sm'kosztályvezetőL'< 
sze:nélyében. A tlarbalékos 
sz:al'.rnsxtály vezetője Lipták 
József t. hadnagy lett, a lövész
és tömegsport-szakosztály ve
zetői funkciót Serfőző József 
t. őrmester tölti 1be. 

Az utánpótlás-bajnokságon 
a terveze:,ttnek megfelelö, szám 
szerint 33 olimpiai pontot 
gyűj töttek a versenyzők. Az 
egyetlen országos bajnokságot 
Szalai József szerei,te. Vasas 
Imre diszkoszvetésben ezüst
érmes, a férfi 4X100-as váltó 
ugyancsak ezüstérmes lett. 
Törőcsikné pedig hétpróba1ban 
bronzérmet szerzett. Külön 
kell megemlíteni a serdülö 
korcsoportot adó Szolnok vá
rosi sportiskolásokat. Ok a 
sportiskola fennállása óta a 
legeredményesebb évet zárták. 

A szolnoki atléták tavaly 
1022,5 bajnoki és 105,5 olim
piai pontot gyűjtöttek. örven
detesen alakult a minősített 
versenyzők száma, annak eL!e
nére, hogy a minősítési szin
teket a Magya,r Atlétikai Szö
vetség, a nemzetközi mezöny
höz igazodva, tovább növelte. 
A szakosZJtályban foglal,koz.ta
tott versenyzők minősítése, az 
elmúlt évihez viszonyítva, 
mind a magasabb szinten, 
mind az összes minősítések te
kintetében emelkedett. 

Az eredményeik eléréséhez 
a szakosztály jelenitős segiítsé
get kapott az egyesülc,� veze
tőirt;ől és a felügyeleti szeI'Vek
től. Támogatták a szaikosztályt 
az üzemek és munkahelyek 
is, az ott dolgozó versenyzők 
edzéslehetoségeinek biztosítá
sával. 

Vincze János 

MAV Téli Kupa elnevezés
sel teremlabdarúgó tornát 
szerverett a szombathelyi vas
útüzemi KISZ-bizottság. A 
vasi megyeszékhely Joskár-Ola 
lakótelepének általános isko
lai tornacsarnokában két nöi 
és hét férfi vasutas csapat állt 
rajthoz január 16-án. szom
baton délután. 

A nők játékában az Utasel
látó Vállalat 17-es számú szom
bathelyi üzemének leányai dia
dalmaskodtak a csomóponti 
KISZ-bizottság vegyes csapa
ta előtt. A férfiak küzdelmét 
is az Utasellátó első csapata 
nyerte. megelőzve a járműja
vító első csapatát, valamint a 
BFF Petőfi Sándor szocialista 
brigád tagjaiból álló együttest. 

A kiírás értelmében a MA V 
Téli Kupát a legjobban moz
gósító együttes kapta. Az Utas
ellátó fiataljai ennek megfe
leltek, hiszen a két oklev_éllel 
jutalmazott első helyezett csa
patán kívül még egy férficsa
patuk is játszott. Ugyanakkor 
a legnépesebb szurkológárda 
is ezeket a csapatokat kísér
te. így megérdemelten egy évig 
őrzői lesznek a most indított 
MA V Téli Kupának. 

Sz. J. L 

Í/Y is fenet úgy is le/Jet . . .  
Nógrádkövesd !három ipar

'Vágányának el'hanyagolt ál
lapotla nehezíti, illeúve veszé
lyezteti az ott rendszeresen 
tolató vasutasok munkáját és 
egészségét. A vágányok kö
zött és a sínek mentén ösz
szegyűlt víibe, sárba, latyak
ba kénytelenek belegázolni az 
emberek, ezért többször kér-

tek gumicsizmát a szoigálat
ellátáshoz. A MAV azonl>an 
nem reagáit . . .  

Nem így a helyi kőbánya
üzem vezetösége. A kedve
zőtlenre fordult öszi időjárás 
beköszöntével ellátta gumi-
csizmával az ott dolgozó 
MAV-aLkalmazottakat. 

Szűcs Ferenc 

Nyugdíjba vonulók figyelmébe 

Milyen lehetőségek vannak 
a CSÉB tagsági díj átutalására ? 

Idős as,szony lépett a bizto-
sító helyi kirendeltségének 
irodájába. Elővette CSf:B-
könyvét és begipszelt, törött 
karjára mutatva közölte, sze
retné felvenni azt az összeget, 
ami ezen a címen jár neki. 
Nem sokára tudatták vele, 
hogy nem tarthat igényt sem
miféle szolgáltatásra, hiszen 
biztosítása 3 évvel ezelőtt -
a tagdíj nem fizetése miatt -

megszűnt. Amikor nyugdíjba 
vonult abban a hiszemben, 
hogy a díjakat továbbra is 
automatikusan vonják, nem is 
gondolt biztosítására, csak 
moot, amikor a baj bekövetke
zett. 

Jó tehát, ha a nyugdíjba vo
nulók tudják, hogy 0. CSÉB
díjakat a munkabérből vonják 
le. A nyug<líjas már a Nyug
díjfolyósító Igazgatóságtól 
kapja a jövedelmet és külön -------------------------------------------, megibízás né!Jkül - erröl szok-

KERESZTREJTVÉ NY 

Vlzszintes :  1. A kocsiforduló
idő csökkentését segltl, 13. Emel
vény, dobogó. 14. . . •  inál, össze
hangol. 15. India egyik állama. 16. 
Hajfürt, tincs (francia) . 17. Alló
víz. 18. Egy észak-afrikai város 
lakója. 19. Nem stabil. 2C. Albán 
pénz. 21. Tenger! ragadozó. 22. 
nyen a könyvvizsgáló. 23. Fran
cia felség. 24. Masli vége. 25. 
Eszeveszetten, indulatosan. 26. Ta-

karó. 27. Izzó szélek. 28. Primitív 
népek törzsi jelvénye. 29. Művé
szeti irányzat és stílus. 30. Latin 
fájdalom. 31. A francia forradalom 
egYtik vezére. 32. Mesterember. 34. 
Végtelen zongora. 35. Az ar
gon vegyjele. 36. :E:szakma
gyarországl tájszólás. 37. Sértő. 
38. Herélt kos. 39. Hegység a Szov
jetunióban. 40. A csontozatunk 
része. 41. Szovjet város. 42. Kis 
keverék ! 43. :E:szt kikötőváros. 44. 

Etet! vala. 45. Azonos betűk. 46. 
. . .  Rrantisek Xavar, cseh író és 
kritikus. 47. A dohányos. 48. Egye
temi kórház. 50. Két szó: az Ar
pád-ház ősanyja, és tlltószó. 

tak megfeledkei,ni - ebböl az 
összegből nem vonhatnak le. 

Ha a nyugdíjas továbbra is 
fenn kív,ánja tartani CSf:B
biztosLtását - ennek has21nos-
ságáról, különösen nem kell 
itt szólni, hiszen tudjuk, hogy 
az évek előrehaladtával a ba
jok, betegségek bizony egyre 
sűrűsödnek - tőbbféle díjfi
zetési mód között is választ
hatnak. Ismert a cse,:<ken tör
ténő befizetés, -a.zonba111 több 
hátránya van, például, hogy a 
nyugdíjas elfel�jti az esedéke, 
összeget poS1tára adni, elvesz
ti a csek;ket stb. Kényelme
sebb 'és a legjobb megoldás, 
ha a nyugdíjas a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóságnak, vagy 
amennyiben az OTP-nél át-
utalási betétszámlája van, en
nek az intézménynek megbí
zást ad a CS�B tagsági díj fo
lyamatos levonására és átuta
lására. 

Előadások, filmvetítések 

KÍtÜntetés 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa Varró Sándornét, a 
járműjavító üzemek szakszer
vezeti bizottságának ügyvi
telellátóját több évtizedes 
szakszervezeti tevékenységéért, 
nyugdíjba vonulása alkalmá
ból a Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozatával tüntette ki. 
A kitünteté3t január 29-én 
Szemők Béla, a vasutas-szak
szervezet titkára adta át. 

- Közművelődés. A hatva
ni körzeti üzemfőnökség fiók
könyvtára az utóbbi hónapok
ban újabb kötetekkel gyarapo
dott. A rendszeres olvasók 
száma 380. A fiókkönyvtár ta
valy huszonhat közművelődés
sel kapcsolatos rendezvényt 
szervezett. 

Irányvonat Moszkvába. 
Január 16-án indult Záhony
ból az az irányvonat, amelyen 
52 Ikarus autóbuszt szállítot
tak Moszkvába, illetve a távo
li Irkutszkba. A lvovi vasút
igazgatóság a szovjet szakszer
vezetek XXIII. kongresszusa 
tiszteletére vállalta az irány
vonat gyors továbbítását. 

- Kiállítás. Január 25-én 
kiállí,tás nyílt a nagykanizsai 
vasutas Kodály Zoltán Műve
lődési Házban. Közel nyolcvan 
régi falvédőt mutatnak be 
a látogatóknak, amelyeket 
helyben gyűjtöttek. Az érde
kes kiállítást február 7-ig te
kinthették meg az érdeklődők. 

- Előadás. A nagykanizsai 
Kodály Zoltán Művelődési 
Házban a nyugdíjas klubtagok 
részére orvosegészségügyi elő
adássorozatot indítottak. En
nek keretében január 15-én a 
helyi kórház osztályvezetö fő
orvosa tartott elöadást a 
szem betegségekről. 

- Munka verseny-felajánlás. 
A záhonyi, az ágcsernyöi és a 
csapi vasutasok a Szovjetunió 
megalakulásának közelgő 60. 
évfordulója alkalmából vállal
ták, hogy jobb munkaszerve
zéssel, fél órával csökkentik a 
vasúti kocsik és a mozdonyok 
állomási tartózkodási idejét. 

1982. FEBRUÁR 8. 

Halálozások 

Január 26-án, 47 éves korá
ban, súlyos betegség következ
tében meghalt Kővári György, 
Ybl-díjas építész, a MA V Ter
vező Intézet vezető tervezője. 
Vasutascsaládból származott, A 

középiskola elvégzése után a 
Müszaki Egyetem építészmér
nöki karán szerzett oklevelet. 
Ezután a MA VTI épülettervez6 
irodájában helyezkedett el. 
Tehetsége korán kibontakozott 
és egyre nagyobb feladatokkal 
bízták meg. Több házi és or
szágos tervpályázat gyöztese 
volt. 1961-ben nevezték ki cso
portvezetőnek. Részt vett a Dé
li pályaudvar tervezésében Is. 

Kiemelkedő munkásságáért 
1964-ben Ybl-dijjal tüntették 
ki. Fáradhatatlan, nagy tudású 
alkotó volt. A hetvenes évek 
közepétől részt vett a metró 
csomópontjainak kidolgozásá
ban. A MA V Kórház rekOn5t• 
rukclójának tervezésében rá
bízták a felelős tervező! fel
adatokat. Váratlan halálával 
egy eredményes életpálya tört 
ketté. Február 8-án a barátok 
es munkatársak kisérték nagy 
részvéttel utolsó útjára a Far
kasréti temetőben. · 

* 

December 31-én, életének 80. 
évében elhunyt Keszthely! 
Béla föfelügyelő, Ojszász állo
más egykori főnöke. Hozzátar
tozói, munkatársa! január 
22-én a győri temetőben ki
sérték utolsó útjára. 

- Fttgadónap. A hatvani 
körzeti üzemfőnökség nyugdí
jas csoportja keddi napokon 
9-től 13  óráig fogadónapot tart 
Új-Hatvanban, a Oicikonai út 
2-es szám alatt. A panaszok
ra, kérdésekre a csoport veze
tői, illetve főoizalm.iak vála
szolnak a nyugdíjasoknak. 

- Nyugdíjas búcsúztató. A 
dombóvári üzemfőnökség von
tatási üzemegységének szak
szervezeti bizottsága a közel
múltban ünnepélyes külsősé
gek között búcsúztatott el 26 
nyugdíjba vonult vasutast. 
Vándor Mihály vontatási fő
nök méltatta több évtizedes 
tevékenységüket, helytállásu
kat. Utána valamennyiüknek 
átadták a szakszervezeti bi

zottság ajándékát. 

- Véradás. A GYSEV Vö
röskereszt-szervezete január 
6-án önkéntes véradónapot 
szervezett, amelyen 155-en 

-------------- összesen 60 liter vért adtak 

A !tlÁV ÉrtesÍtöböl 

A MA V :E:rte3ítőből a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a követke
zőket : 

Az 1981. évi 52. számból: 
113 612 1981. Az ötnapos munka
hétre való áttérés a vasútnál. 

Az 1982. évi 1. számból : 
10 OOO 1982. A Magyar Anamvas
utak Törzsgárda Szabályzata. 

113 461 1981. Pályázati hirdet-
mény a békéscsabai, a bodrog
olaszi, a kaposvári, a kőszegi, a 
répceszentgyörgyi és a szegedi 
MA V nevelőotthonba történő gyer
mekfelvételre az 1982-83-as tan
évre. 

3. számból: 74/1981. (XII. 29.) MT 
a szabadságra vonatkozó rendel
kezések módosításáról. 

Zászlók 
Dombóváron a vontatási te

lep bejárati őrházánál felirat 
hirdeti, hogy élüzem címmel 
kitüntetett szolgálati hely te
l'ületére ért a látogató. Sajnos, 
a további látvány egyáltalán 
nem ad okot a büszkélkedésre : 
az élüzem-jelvény fölötti két 
zászló á.llaipota ugyanis rendkí
vül megviselt. Csak sejteni le
het, hogy az egyik valamikor 
piros-fehér-zöld, a másik pedig 
vfüös volt. A szelek, viharok is 
rongyossá., szakadozottá tépáz
ták mindkét ereklyét. 

A zászló becsületével nem 
egyeztethető össze ez a hanyag
ság. 

G. I. 

térítésmentesen. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném zuglói, zöldövezeti, 

32 négyzetméteres, olcsó bérű, mo
dern, összkomfortos tanácsi laká
somat 60 négyzetméter körüli, ha
sonló nívójú, összkomfortos MAV
bérlakásra. :E:rdeklődnl lehet : Kiss 
Csaba, 842-584 telefonszámon 19 
órától és napközben a 49-46 tele
fonon. 

Elcserélném debreceni, központi 
fekvésü, MAV nagyállomás mel
letti, III. emeleti tanács! két szo
ba összkomfortos, gázfűtéses, hl• 
deg-meleg vizes, nagy erkélyes la• 
kásomat budapesti hasonlóra. :E:r
deklődni:  Debrecen, Erzsébet u. 4. 
sz, Telefonon 18 órától a 25-245, 
vagy Budapesten 18 órától 472-842. 

Elcserélném budapesti két és fél 
szobás - a félszoba külön bejá
ratú , étkezős, logglás MAV· 
bérlakásomat kisebb komfortos. 
különálló, kertes lakásra MAV
dolgozóval. Kovács István, Buda
pest XV., Lenin u. 16 b. fszt. 2, 
1155. 

Elcserélném szombathelyi bel• 
városi háromszobás összkomfor
tos, felújított, kitünő állapotban 
levő MA V-bérlakásomat budapesti 
hasonlóra, esetleg kisebbre. :E:r
deklődnl lehet telefonon : 401-396, 
Horváth Csaba (munkaidő alatt) . 

Elcserélném budapesti három
szobás komfortos, 100 négyzetmé· 
teres, telefonos MAV-bérlakáso
mat kétszobás komfortos vagy 
egyszobás, két félszobás komfor
tos bérlakásra. :E:rdeklődnl lehet: 
Kiss István, telefon : 152-288, dél· 
után 6-8 között. 

Elcserélném szolnoki egy, plusa 
két félszobás összkomfortos MAV· 
bérlakásomat budapesti MAV· 

vagy tanácsi lakásra MAV-dolgo
zóval. Hármas csere !s érdekel, 
Váry Ottó, Szolnok, Mátyás kir. 
u. 2. 5000. Telefon : Ol '17-62 vagy 
343-935. 

MAGYAR VASUTAS 

33 

Függőleges: 2. Műtétet végző. 
3. Veszprém megye! helység la
kója. 4. Törökország! város. 5. 
Tilinkó része. 6. F. U. A. 7. KI
mondott betü. 8. Vissza: lemenő 
nap. 9. Nemcsak elegendő. 10. 
Vám, németül. 11. Felriad a köze
pén. 12. Juttat. 15, A vagonok Jobb 
kihasználását segíti. 16. Szavazat, 
vélemény (latin) .  17. Kaukázus! 
folyó. 19. Női fűző. 20. Ez a vá
ros Budapest egyik kerülete. 22. 
Megénekelt vlllamos. 23. . . .  Ma
tilde (1856-1927) , olasz regényíró
nő. 25. Kárpátaljai község. 26. ze
nei műszó, leglassúbb tempóban. 
28. Bosszul. 29 . . . .  msúly, harmat
súly az ökölvívásban. 30. Az egyik 
láma. 31. Legenda. 33. Ilyen óra 
Is van. 34. Felirat a boltajtón. 35. 
A szem recehártyája. 37. Arla né• 
hány operában. 38. Barlangos. 40. 
N-nel a végén európai félsziget. 
41. Vissza : Munkácsy Inasa. 43. 
Gyermeteg, hiszékeny. 44. :E:tel
ízesítő. 46. Kevert szín. 47. A. M. 
z. 49. Igevégződés. 50. Kimondott 
beta. 

Beküldendő : vízszintes 1. és füg-
gfüq� � ' 

A KÖZLEKEDÉS I  MÚZEUMBAN 
a vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szel'lkesztl a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő : Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: 32 

36 

39 

42 

45 

48 49 

Beküldési határidő : 1982. feb
ruár 26� 

Az eU!ző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: új hétvégi menet
rendszerkezet. Egységrakományok 
képzése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1982, évt 1. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Vitaszek Györgyné, Szom
bathely, Utasellátó V. 17. üzem ; 
Kiss Gábor, Gyál, Szt. István u. 
3 . ;  Gombos Pál, Nyíregyháza, 
Kossuth u. 70. ; Gyenge Erzsébet, 
Budapest, Majakovszkij u. 43. 
1072 ; :E:der Ferenc, Tapolca, Má
jus 1. u. 9, sz. 

A Közlekedési Múzeumban 
havonta több alkalommal ren
deznek közlekedéssel kapcso
latos TIT-előa<lásokat és film
vetítése'.<et. A februári prog
ramból az alábbiakat �ánl
juk a vasutasok figyelmébe : 

2.1-én, 1 1  órakor :  Közlekedé
si érdekességek Japánban. 
Előadó dr. Jasinszk11 IsPván 
múzeológus. 28-án, 11  órakor: 
Európa közilekedési múreu
maj. Vetített színes d iai!<é-

pekkel és kísérőfilmmel. Elő
adó Gáspár János mú.zeo1ó
gus. 

Hétközi filmvetítések a Köz
lekedési Múzeumban minden 
csütörtökön 1 1-11,50 óráig. A 
műsoron közlekedési ismeret
terjesztő rövidfilmek. Az 
e,gyéb műsorokból részletes 
tájékoztatást nyújt a múzeum 
közművelődési csoportja. Te
iefon : 420-565. 

1068 Budapest VI., Benczúr u. 41, 
Telefon, városi : 229-872 

üzem! : 19-77 
Kiadja és terjeszt! : 

a Népszava Lap- és Könyvkiadó 
1553 Bp. xm., Váci út 73. 

Telefon:  497-950 
Postafié>k : 43 Budapest 

Felelős kiadó : 
dr. Jandek Géza Igazgató 

Előfizetés! dij egy évre : 34 forint 
Egyszámlaszám: MNB 215 - 11 851 

82➔17. Srtikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
Csöndes Zoltán vezérigazgató 
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XXVI. JWFOLYAM, 4. SZAM ARA: 1,30 FORINT 

Januárban közbeszólt az időjárás 

A vártnál gyengébben alakult 
a vasút áruszállítási teQesítménye 

A hideg téli időjárás janu
árban kedvezőtlenül hatott a 
vasúti áruszállítási teljesítmé
nyek alakulására. A vállalatok 
ugyanis - a többletrakodási 
költségek elkerülése érdeké
ben - a fagyás veszélyének 
kitett áruk szállítását erősen 
mérsékelték, s csak annyit 
szállítottak, amennyire a ter
melés és ellátás folyamatos 
biztosításához nélkülözhetetle
nül szükségük volt. 

Ez jelentősen közrejátszott 
abban, hogy a vasút 

januárban csak 8 millió 
870 ezer tonna árut szállí-

tott. 

Ezzel a bázishoz és tervhez vi
szonyítva csupán 91,2, illetve 
88,� százalékos teljesítést ért 
el. A lemaradás abszolút érté
ke - amit az elkövetkezendő 
hónapokban kell pótolni 
860 ezer, illetve egymillió 183 
ezer tonnát tesz ki. 

A kocsiigényes szállítás vo-
lumene 

a bázisbelinél 11,1, a terv
ben előírtnál pedig 10,3 
százalékkal volt kevesebb. 

A bázisszintet csak a tüzifa
küldemények mennyiségénél 
érte el a vasút, míg szénből 
6,9, kőből 18,5, kavicsból és ho
mokból 28, 7, téglából és cse
répből 15,9 százalékkal, mész
ből 6.7, cementből 45,2 cement
gyártmányokból 29,1 földből és 
salakból 17,3, műtrágyából 7,4 
és cukorrépából 21,4 százalék
kal kevesebbet szállított, mint 
egy évvel korábban. 

A vasúton fuvarozott élőál
lat-küldemények - megrakott 
teherkocsiban kifejezett 
mennyisége 39,8, ezen belül a 
belföldi forgalomban 38,9, az 
export relációban pedig 39,9 
százalékkal csökkent, 1981. ja
nuárjához képest. 

A könnyen romló áruk 
mennyisége a belföldi szállí-

Ötvenkét Ikarusszal 

tásnál ugyan 18,4 százalékkal 
nőtt, összességében és az ex
port forgalomban viszont 56,8 
és 70,2 százalékkal csökkent. 

A záhonyi átrakó térség be-
lépő áruforgalma 

az érkezett rakott teherko
csikat tekintve 13,7, az 
ezekben szállított áru
súlyt figyelembe véve pe
dig 10,8 százalékkal volt 
kevesebb, mint egy évvel 

ezelőtt. 

A ki- és átrakás üteme meg
haladta a belépés ütemét. Ezt 
tükrözi, hogy a kiürített széles
nyomtávú kocsik mennyisége 
csak 8,6, a normálnyomtávú 
teherkocsikba berakott áru
súly pedig 6,6 százalékkal ma
radt alatta a bázisszintnek. A 
ki-, illetve átrakás kedvező 
ütemét szemlélteti az is, hogy 
a kirakatlan széles nyomtávú 
teherkocsimaradvány napi át-

" 

(Folytatáis az 5. oldalon) 

Irányvonat Záhonyból Moszkvába 
ÚJABB VÁLLALÁSOKKAL BŐVÜL A MAGYAR, A SZOVJET 

ÉS A CSEHSZLOVÁK VASUTASOK HATÁRFORGALMI VERSENYE 

Közel húszéves múltra te
kir;it vissza a magy,ar és a 
szovjet vasutasok munkaver
seny-mozg,aLm:a. Elbben az év
ben újabb felajánlásokkal bő
vítették a versenyt. Február 
végén tar,tja XXIIr kongresz
szusát a szovjet vasutasok 
szakszervezete, s az év végén 
emlékezne!'.< meg a Szovjet
unió kikiáltásának 60. év
fordulójáról. E két esemény 
jegy.ében születtek az úja.bb 
internaoion.alista felajánlások, 
amelyiben a zálhonyli üzem1iigaz
gatósá.g mellett részt vesznek 

a csehszlovák vasubasok kas
sai körzetének, s terméswte
sen a Szovjetunió Munka Vö
rös Zászló Érdemrendjével ki
tüntetett lvovi vasútigazgató
ság ungvári alig,az.gatósáigánaik 
vasutiasai is. 

A közelmúltiban érbékelték 
a múl,t e<\71 mun'kaverseny
szerződés'ben vállaltak teljesí
tését. Elszenint például mint
egy 6 száZJadékkal javult az 
1mportáruk lfogadása mind 
Magyarországról, mind Cseh
szlovákiából. A ma,gyar vas
utasok tíz szá21alékkal csök-

kente,tték a széles nyomtávú 
kocsik tartózkodási idejét, 
miközben tengelyábszereléssel 
és az átrakókörzetben való 
bera,kással már a Szovjetunió
ba irányuló áruk mintegy har
mada átrakás nélkül jut el 
rendeltetési helyére. Az ág
csernyfü vasutasok pedig, 28 
százalékk1al csök,kentetbék a 
szO'Vjet kocsik tartózkodási 
idejét. 

A szovje,t vasutas-szalkszer
vezet kongresszusát elsők.ént 

(Folyto,tás az 5. oldalon) 
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A TARTALOMBÓL: 

Jogsegélyszolgálat 
a dolgozókért 

(2. oldal) 

Felelősséggel, hivatástudattal 
(3. oldal) 

Az idén 6,5 milliárd iut 
beruházásokra 

(4. oldal) 

Világiáró óriás ládák 
(5. oldal) 

A tettek emberei 
(7. oldal) 

A KPM tervpályázata alapián 

A pályaművek segítségével elkészíthető 
a könnyen átalakítható biztosítóberendezés 

A vasúti szállítási folyamat 
egyi,k legfontosabb eleme a 

személy- és áruszállítás biz

tonsága. A műszaki fejlesztés 
és korszerű technológia ered
ményeként ezt - tö!Jbek kö
zött - az állomási biztosító
berendezések teszik lehetővé a 
leg:haté'konyabb'an. A kor
szerű állomási biztosítóberen
deresek már eleve kizárják 
azOi.'rnak a baleseti, illetve ve
szélylhelyzeteknek a létrejöt
tét, amelyeket az emberi fele
dékenység, tévedés idézhet 
elő. 

A modern biztosítóberen
dezéseket minden egyes áLlo
másra külön-külön egyedileg 
kell meg,tervezrni, legyártani és 
felszerelni, s mindaddig el 
tudják látni feladatukat, 
ameddiig egy váltót át nem 
építenek, vagy egy jelzőt át 
nem helyeznek. 

Az állomásokat és a cs·atla
ikozó vonalakat azonban idő
szakonként áit kelJ építeni, 
mert ez részben a rendszeres 
felújitás, korszerűsítés, rész
ben a megváltozott szállítási 
igények elkerü1heteHenül 
szükségessé teszik. Ezért az 
állomási biztosítóberendezé
seket - ilyenkor -, üzemen 
kívül kell he1yeMi, ki kell 
k:ape5olni és a megrváltozott 
helyzetnek megfelellöen á,t kell 
alakítani. A forgailom, az üzem 
azonban az átépítés ideje aJatt 
is fennmarnd, zavarását a mi
nimálisra célszerű korlátozni. 
De meg kell oldani minden 
körülmények között, hogy ez 
aliat•t se csökkenjen a bizton
ság. Ezért kell hosszabb-rö
videbb időtartamra ideiglenes 
biztosítóberendezést tervezni 
és üzembe állítani. Természe
tesen ezeket az .ideiglenes biz
tosítóbe'rendezésel'.<et is egye
dileg, az adott vágá,nyihelyzet
nek megfelelő 1médon kellett 
elkészí,teni. Legalábbis eddig, 
merit a berwházási források 

Urbán Sándor vezérigazgató-helyettes átadja a pályadíjakat 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

korlátozás-a ezen a téren is azt 
követeH a vasúttól, hogy a 
leggazdaságosablb megoldáso
kat keresse. 

A költségek csökkentésének 
egyjk Járható útja a drága, 
ideiglenes berendezésed( ismé
telit felhasználása. Ezért a vas
út,na,k olyian ideig.lenes bizto
sítóberedezés , típus.ára van 
szüksége, amely könnyen át
alakítha•tó és ez.ér-t bárhol is
métel,ten felhasznáLható. Egy 
ilyen berendezés megalkotásá
ra, ,rendszerenek eLvd meg
oldására írt ki tervpályázatot 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium. 

A tervpályázatbíráló-bizott
ság - különböző szakterüle
tek elismert .S:bakértői -, több 
hetes gondos viz.sgála1t és ér
t

é

kelés alapján a pályázatot 
eredrrnényesnek minősítették, 
hiszen a benyújtoct pálya,mű
velk értékes gondolat-Okkal, öt
!e<tekkel segítették elő a m_eg
oldást. A díjazott és meg
vásárolt pályaművek alapján 
most már nincs .akadálya a 
lényegesen gazdaságosabb, is

A bíráló blizattság azon:ban 
nem k,izá-röl,ag az újszerűséget, 
a gyors á talakrtha tóságot, az 
ismétel,t feLhasználás lehetősé
gét értékel te, hanem azt is, 
hogy a berendezés könnyú 
kezel:hetősége segítse a vasút
üzem felelősségteljes munká
ját, hiszen minden építkezés, 
szerelés az üzem folyamatos 
fennitaritását óhatatlanul za
varja. E mel!lett csalk azokat 
a megoldásokat fogadta el a 
zsűri, amelyek import anya
gok nélkül, reális költséggel 
megvalósítJhatók. 

A bíriáló bizottság döntését 
január 29-én nyilvánosan hir
deitte ki Urbán Sándor vezér
ig�gató-lhe,lyettes, a bdzottság 
elnöke. A legjobb pályamű 
szerződnek a MA V Te!"Vező 
Intézet dolgozóiból alakult 
murukacsopo:r,t bizonyult. Tag
jai: Máté Sándor, Novotny 
Lászlóné és Eskütt Gábor vol
tak. 60 OOO forint pályázati dí
jat érdemeltek ki. 

-------------------------------------------------------, mételten jehhasználható bizto-

A tervpályázat egyedülál
lóan újszerű vol,t, hiszen a 
vasút jellegzetes üzemi-mű
sza!ki területén keUe,tt olyan 
probllémát megoldani, amely
ne'k révén imii1<liól'.<at lehet 
megtaka-rítani. Sok ilyen kez
deményezésre volna $Zükség. 

1 

Múltat idéző pillanatok 

Mint arról lapunk február 8-i számában is beszámoltunk 
olvasóinknak, január 20-á/n. Ferencvárosban átadták az új 
villamosmozdony-javító csarnokot. Ezt megelőzően a sza
bad ég alatt - a személypályaudvar XVIII. számú vágá
nyain kiaJlakítot.t vtiz.sgá.Jóbázison végezték a javításokat. 
Mint 'képeink is bizonyítják, a V43-asok műszadLI vizsgá
lata nagy meglterhelést 1rótt :a vasutasokra. Ezek a ,ptlma
naJtkéP-ek itehát a múltat idém.k. Az új javítócsamokban 

má.r lényegesen jobbak a munkakörülmények 
(Óvári Arpád felvét.elei) 

. 
. 

.. 

sítóberendezés típusának meg
tervezésére, legyártására és 
üzemszerű alkalmazására. 

.Január közepére 

A Dél-Allöldön végei ért 

a cukorrépa le/dolgozása 
A szegedi Jgazga,tóság dolgo

zóinak az őszi csúcsforgalom 
idején legnagyo'!Jb feladatot a 
Dél-!Alliföldön terunelt cukor
répa gyáraklba fuvarozása 
jelentette. A felada,tr-a már jó 
előre feLk,és:bültek: a cukor
gyárak vezetőivel még a gyár
tás kezd1ése előtt egyeztették 
a tenn,ivalóka,t, a fuvarozandó 
répamennyiséget, a továbbí
tandó vonatokat, és a feldol
gozás után kikerülő termékek 
szállí.tását. Ennek a körülte
kintő és jó előkészítő munká
nak köszönihetö, hogy a répa
karrn1pány zavart,alan volt. 

A korszerű rakodógépekkel 
felszerelt állomásokról szep
tember elejétől egymás után 
indultak a répával megrakott 
vonatok a sarkadi, a mezőhe
gyesi, a szolnoki, a hatvani, a 
szerencsi, a kabai, valamint 
novemberben az ercsi és a ka
posvári gyárakba. Ez év ja
nuár 15-lig, a kampány végéig, 
26 541 kocSJiban 1 millió 120 
ezer tonna répát fuvaroztak 
el, mintegy 260 ezer tonnával 

többet, mint egy évvel kol'áb
ban. Ilyen nagyarányú répa
száUításra még -nem volt példa 
az ország déli részében. Leg
töb'b répát, 301 ezer tonnát, 
Baja, Solt, Anampuszta tér
ségéből küldtek Hatvanba, 263 
ezer tonnát pedig Szdlnokra. 
Az igazg,atóság területén lévő 
gyárak közül Sarkadra 288 
ezer, míg Mezohegyesre 165 
ezer tonna répát továbbítot
tak. Az el.fuvarozott mennyi
ség 80--85 százalékát forda- és 
irányvon,atokkal vitték. 

A répa gyárakba fuvarozása 
me1lett gondos�wdtak a fel
dolgozás után kiikerü,Jő cukor, 
répaszellet, melasz továbbításá
ról is. Csupán cukorból Me
zőihegyesről január közepéig 
31 ezer tonnát, míg Sarkadról 
25 ezer tonnát szállítottak el a 
rak'tárakiba, illetve a kereske
delmi válla�aitok1hoz. 

A gyár-ak tájekozta tása sze
rint a kampány silkeres volt. 
A vasút hibájáJból sehol sem 
vo'lt fe-nnakadás. 

(Gellért) 
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Jo/se/é/yszol/lilat a dolgozókért 
A vasutas-szakszervezet el

nöksége a ·január 14-én tar
tott Jcözpon.ti vezetőségi ü.lés 
elé terjeszitette a szakszerve
zeti jogsegélyszolgálat eddigi 
működésével �apcsolatos je
lentést, amelyet a testület 
egyhangúL�g elfogadott. Az 
alá'boiaklban közöl,>ük a jog
segélyszolgálattal -kapcsolatos 
legfontosabb megállapításokat, 
tapasztalatokat. 

A jogsegélyszolgálat tevé- utóbbi években azonban c5.3k 
kenységének hatására csök- elvétve történt ilyen eset, 
kent a munkáltatóhoz, a mun- többnyire amikor a megegye
kaügyi döntóbizottságokhoz, a zés eleve kilátástalannak mu
Közlekedési és Postaügyj Mi- tatkozott. Munkaügyi kérdé
nisztérium'hoz, vala:nint egyéb se'.<ben a d Jlgozók képvjsele
államl s1.ervekhez benyújtott tében indított jogviták döntő 
pa,naszo'.< száma. Erröl szf. többsége kedvewen zárult. 
molt be n•emrég a K.PM Igaz- GyakTan fordulnak azonban 
gatási és Jogi ·Fóosz.tálya is a dolgozók megalapozatlan 
a p.anaszügyek,'.<el kapcsolatos igények.:<el, vélt sérelmekkel tapasztalatokat tárgyaló mi- a jogsegélyszolgálathoz. Ilyen 
niszteri értekez.letre készített esetben is rendkívül körülte
elöterjesztésében, kiemelve. kintöen, nagy türelemmel 
hogy ebben nagy szerepe volt kell megértetni a dolgozók
a jogsegélyszolgálatok szín- kal, hogy miért nincs lehetóvonalas tevékenységének. ség igényének érvényesítésé-

Országos szinten Is több re. 
kezdeményező lépést tett a Jogsegélyszolgálatain'.< JO 
jogsegélyszolgálat eddigi fenn- munkakapcsolatot alakítottak 
állása során. Ezek a kezde· ki a MÁV Nyugdrj Hivatal
ményezések késóbb jogsza- lai, ezért az ilyen jellegű pa
bály formájá.ban, vagy a Leg- naszo'.< rendezésében sikerrel 
fel.sóbb Bíróság elvi állásfog- tudnak �<öre:nűködni, és se-
lalásaként érvényesültek. gítséget nyújtani. 

Jogsegélyszolgálatunk kez- Gyakori a családjogi prob-

MEGHALT IMRE IMRE 

Február 12-én, életének 44. 

évében váratlanul elhuny,t Im
re Imre, a vaswtassz.akszerve
zet közgazdasági és szociálpo
litikai osz:tály�nak !helyettes 
vezetóje. Feladatának teljesí
tése közben, vidéki kiküldeté
sekor érte a 1halál. 

Lmre Imre 1954-ben lépett a 
MA V szolgálatába. Pályafutá
sát antennaszerelóként kezdte. 
1955--ben kapcsolódott be a 
szakszervezeti mozgalomba. A 
KISZ-szervezet együk alapító 
tagja volt. Szakmai és politi
kai felkészültségét következe
tes tanulással alapozta meg. A 
Puská.; T\ivadar, Távközlési 
Technikum elVégzése után 
1962-'ben lett a MA V Tiszt
kép7.Ó Intézet hallgatója. Utá
na a MA V Távközlő és Fenn
tartási Főnökség műszaki 
tisztjeként folytatta munkáját. 
f;Ietét aktív közéleti és politi-
kaii tevékenység jellemezte. 
1971-ben került a vasutas-
szakszervezethez politikai 
munkatársnak. 1979-'ben vé
gezte el az MSZMP Politikai 
Főiskoláját. Ezt követóen ne-

vezték ki a közgazdasági és 
szociálpolitikai osm.ály helyet
tes vezetőjének. 

Munkatársai tapasztalt, meg
fontolt vezetőként tüsz.te-lték. 
Eredményes munkásságát több 
kitüntetéssel, köztük a Szak
szervezeti Munkáért ezüst fo
kozattal is eLismerték. A vas
utas-szakszervezet saját ha
lottjának tekinti. Temetése 
február 24-én 15  óra'i<or lesz a 
Rákoskeresztúri új köztemető
ben. 

Szobrok a művelódési házban 

Szakszervezetünk elnöksége 
a felsőbb szintű határozatok 
alapján 1975. január l-én a 
budapesti igazgatóságnál és 
az Utasellátó VáLlalatnál. 
majd 1976. júliug l -én továb
bi öt vasútigazgatóságnál és 
a Győr-Sopron 11:benfurti Vas
útnál rendelte el a jogse
gélyszolgálat megszervezését 
1977. január l -től működi·'.< a 
központi MA V-szervek jogse
gélyszolgáhta. Tevékenysége 
a Vezérigazgatóság, a �<özvet
lenül alá.rendelt igazgatósá
gok, hivatalok, főnö:<sége'.<, 
egészségügyi intézmények, to
vábbá a •budapesti székhelyű 
járműjavító üzemek és építé
si főnökségek dolgozóira ter
jed �<i. ,A MA V szervezetében 
bekövetkezett változás tette 
sz.ü,kségessé ,a zá:ionyi üzem
igazgatóság önálló jogsegély
szolgálatának létrehozását 
1981-ben. 

deményezése alapján született témákkal segítséget kérők 
például a Legfelsóbb Bíróság szám.a is. Gyer:nektartással, 
Munkaügyi Kollégiumának gyermekelhelyezéssel kapcso
l 22. számú elvi állásfoglalása, latos jogvitákban jogsegély-
amely a fiatal·korúak pótsza- szolgálataink a. •bíróság előtti A vasutasok Szakszervezete és a Hazafias Népfront XV. badságára vonatkozó jogsza- képviseletet is elvállaljá\1 kerületi Bizottsága a Landler Művelódési Házban rendezte meg bály helyes értelmezkséhez. ad B_?1:_tóperekben, __ vagy_ yagy_o1;- Kirchmayer Károly szobrászművésznek - szakszervezetünk a jogalkai:nazók számára út- kozosség megszuntetesere 1ra- központi képzómúvészeti köre vezetőjének - a kiállítását, mutató eligazítást A MA V- nyuló perekbe1; azonban a amelyet február 1-én Gulyás János vezérigazgató-helyettes nál e kérdésben fmrábban a S_WT_ 1sányelvene'.< 1;1egfele- nyitott meg. A bemutatott plasztikáit, szobrait sok érdeklódő dolgozókra nézve hátrányo- Joen 1nkább csak_ tanacsadás- tekintette meg. (Képünkön a kiállítás egy részlete látható.) 5-3bb ,gyakorlat érvényesült. ra, esetleg beadvany szerkesz-

Meg szilárdult 
a törvényesség 

Ugyancsak a Legfelsóbb Bí- tésére korlátozódik ez a se
róság Munka-ügyi Kollégiu:na gítségnyújtá.s, képviseletet 
tűzte napirendre a készenléti csak .<ivéte1e.sen -, ha ezt 
szolgálatból munkára igény- a dolgozó szociális helyzete 
bevebt dolgozók utazással tö1- indokolija. - látnak el. 

A szakszerve:retünkhöz tar- tött idejéne'.< díjazásával kap- Allamigazgatá.si ügyekben 
tozó három vállalatnál jelen- csolatos kérdést. A felvetést szintén viszonylag sokan ké
leg tíz jogsegélyszolgálat mű- megalapozottnak találta, s rik a jogsegélyszolgálat köz
ködik, ebből nyolc a MA V- jogszabályj rendelkezés szük- remúködését. Ezek,ben az 
nál. A tíz 'jogsegélyszolgálat ségességére hívta fel a"L ille- ügyekben tudja a jogsegély
az aktiv dolgozók és mintegy tékes állami szervek figyel- szolgálat ,leginkább mentesíte-
100 ezer nyugdíjas ellátá.sát mét. ni a dolgozókat a hosszadal
biztositja. A jogsegélyszolgá- A munkaügyi ügyintézésben mas utánjárásoktól. Leggyak
lathoz fordulók mintegy két- tapasztalható általános javulás rabban lakás, adó, építési en-
harmada munkás. ellenére továbbra is sok a gedélyezks, birto'.<véde!mi 

A MAV-nál szervezett mukaügyi panasszal a �ogse- ügyekwn jár el a jogsegély-
nyolc jogsegélyszolgálat a gélyszolgálathoz fordulók szá- szolgálat. 
középirányító hatáskörrel .nm- ma. A MAV-nál (főleg a ki- A .felso;olt példá:< is jól t.,.-
delkező területi sz.akszel'Vezzti sebb k'illsrolgálati helyek ,gaz- tü'.uözik, hogy milyen sokol
bizottságok, az Utasellátó dasági vezetői) még mindig daLú felkés2JÜltséggel kell ren
Vállalat és a GYSEV jogse- nem ismerik kellöen a mun- delkezniö'.< a jogsegé!yszol!gá-
gélyszolgálata pedig a vállalati kaviszonnyal kapcsolatos lat :nunkatársaina'.< és milyen 
szakszervezeti bizottság kere- alapvetó jogszabályokat. n:igy felelősséggel jár ezek- A hudai önkénie�ekre t"Dllékeziek 
tében működik. Ezek a szak- ben ,az ügyekben a tanács-
szervezeti bizottságok gyako- Hate'konyabb u" ö111·nte'ze's adás, vagy egyéb iköz.reműkö-
rolják a munkáltatói jogkört, a 6J , dés. !I'.. Jogsegélyszolgáfataink 
szakszervezeti bizottságok tit- kevesebb uta'n1"a' ras' . . . munkatarsai alapvetően meg-
kárai pedig a képviselet enge- feleltek ezeknek a sokrétű 

Kos§orú§ási ünnepség, 
a Déli pli.lyaudvaron 

délyezésével kapcsolatos hatás- szakmai követelménye:mek. 
kört. A munkaügyi vitá:<. elinté- . , _.1._ ér . . Budapest felsz.albadulásának nak emléklbiz.ottsága február 

zésében a jogsegélyszolgálat Az egyene:c .,..,,..,z e nyuJ- 37. évfordulója alkalmából ke- 12-én koszorúzási ünnepséget Minden jogsegélyS1JOlgálat módszerei a kezdeti időszak- tott jogi segítségen kívül fon- gyelettel emlékezte'k a Budai rendezett a Vérmezőn levő 
����g

4
�3k�ft. �;s:da��� hoz �iszonyítva sokat fejlőd- tos feladata a jogsegélyszol- önkéntes Ezred katonáira, emlékműnél és a Déli pálya-

tek. Az első években gy31'.<- gál9:tnak, hogy egyéb m6don akik fegyvert ragadtak, ho�y udvarnál levő emléátá:blánál sadalml aktívahálózat nagy rabban előfordult, hogy a is mélyítse a dolgozó'.< isme- a szovjet hadsereg oldalán ve- is, amely arra emlékeztet, segítséget nyújt az egyéb:<ént döntőbizottsági, illetve bírósá- retcit, tájékoztassa őket joga- gyenek részt hazánk !elsza'ba- hogy a Budai önkéntes Ez.kis létszá:nmal működő jog- gi út igén)•bevétele előtt nem i:<ról, kötelezettségeikről, ne- dításában. A Hazafias Népfront red harcosai 1945. február 5-s�élyszolgálatok feladatainak kísérelték meg a jogvita pe- velje ó'.<et a törvények tisz- I. kerületi bizottsága és a Bu- 9-e között a pályaudvarért ví-eredményes ellátásához. ren kívüli elintézését. Az teletben tartására. dai önkéntes Ezred bajtársai- vott haroban este'k át a tűz-A jogsegé!yszolgálato:< mű• keresztségen. ködésének fó területe a mun- r----------------------------------------, Az önkéntes ezred harca kaviszonnyal, -munkajoggal szerves része vol-t a hazai an-kapcsolatos ügyekben, jogvi- tifasiszta-mozgalomnak Har-tákban való közreműködés. Ez HASZNOSAN TÖLTENI A SZABAD IDÓT caikkal bekapcsolódtak a fa-az összes ügyek 40 százalékát siszta Németország elleni fel-teszi ki. A jogsegélyszolgála- szabadító háborúba, s sokan tok tevéken11ségének nag11 sze- közülük életüket áldozták repe volt abban, hogy javult a Gazdag mu''velo''de's,· leheto''se'g Az emléktáblánál a Haza-vá.llalatoknál a munkaügyi, fe-
fias Népfront I. kerületi bi-g11elmi, kártérítési, társada- zottságárrak, a Budaí önkéntes lombiztosítási ügyintézés szín-

d b • ki bk t , b 
Ezred emlékbizottságának, a vonala, megszilárdult a tör- a e recen, u o• •nyv ar an Déli pályaudivar mozgalmi véni,esség. szerveinek és dolgozóinak, va_ 

A budapesti vasútigazgató- lamint az MHSZ I. kerületi 
ság területén majdnem öt- A debreceni vasutas klub- főnökségen tanuló fiatalokat amelyról a me<1.,.yei lap is elis- szervezetének képviselói he-
száz, a miskolci igazgatóság könyvtárat 1970-ben 1étesítet- tömöríti. Veress Gyuláné nép- meróen í-rt. lyezték el koszonít1ca,t. 
területén száznegyven dolgozó ték. Az eltelt több mint egy műveló foglmikotik nagy oda- A debreceni klubkönyvtár 
k�iseleteben lépett fel a évt.ized alatt a ,vasutasOt.'< és a adással a tanulókkal, nevelve ötezer ember művelódéséról, 

Hóvirág mellé 

1111. FBBaUAa 11. 

Szereti hivatását 

Az igazgatóság 
könyvtárosa 

A szombathelyi igazgató
ság könyvtárában beszél&e
tünk dr. Tringli Rudolffté
val, az igazgatóság könyv
tárosávaL 

- Az olvasás szeretetét a 
szüleimtól örököltem 
meséli. - .l:desapcim szen
vedél11e1 olvcuó volt. Az 
érettségi után a pécsi főis
kolára, jelentkeztem, ma
gyar szakra. Friss diplomá
val a zsebemben a Zala
egerszegi Megyei Könyv
tárban helyez:kedtem el. Az 
olvasószolgálatban dol
goztam, s bár nagyon Jól 
tudtam hasznosítani a főis
kolán tanultakat, hiányzott 
a szakmai képzettségem, 
ezért beiratkoztam az 
OSZK kétéves könyvtáros
képző tanfolyamára. A kö
zépfokú végzettséget igazo
ló bizonyítványt 1959-ben 
kaptam meg, ekkor már öt 
éve dolgoz:tam, mint könyv
táros. Mire megszereztem a 
kön11vtárosi képesítésemet, 
a férjemet Szombathelvre 
helyezték, s természetesen 
valamennyien oda költöz
tünk. Sajnos, Szombathe
lyen nem sikerült könyv
tárban elhelyezkednem. 
Közben megszületett a 

fiam, majd a lányom, és 
gyesre mentem. 

- Hogyan lett ismét 
könyvtáros ? 

- A megszűnt Ad11 End
re Múvelódési Otthon 
könyvtára hel11ett 1972-ben 
az igazgatóságon e{111 új, 
4000 kötetes kön11vtárt hoz
tak létre. Ebben az új 
kön11vtárban sikerült ismét 
elhelyezkednem. Az igazga
tóság 456 dolgozója. közül 
280 a könyvtár olvasója 
volt. Azóta ez a szám 311-

re emelkedett. 
- Milyen a k apcsolat az 

olvasókkal?  
- Minden irodalmi ren

dezvén11hez, vetélked6höz 
kérik a segítségemet. Az ol
vasókkal személyes kapcso
lat kialakítására törekszem. 
A szocialista brigádokkal 
szerződést kötök, de kérem 
a brigádtagoka.t, hogy min
denki személyesen jöjjön az 
olvasnivalóért. Nincs olyan 
olvasó, akit ,ne ismernék 
személyesen, akiről ne tud
nám, milyen az ízlése, ér
deklődési köre. Az olvasók 
zöme az idősebb korosz
tályból kerül kj_ 

- Milyen rendezvénye
ket szerveznek ? 

- Altalában minden év-
ben rendezünk író-olvasó 
találkozót. Járt már nálunk 
Szabó Magda, Bor Ambrus, 
Varga Domokos. Tavaly, a 

költészet napján, az igaz
gatóságon dolgozó, elsőkö
tetes fiatal költő, Böröczki 
Mihál11 mutatkozott be ol
vasóinak. A műsz� 
könyvnapokra is mindig ké
szülünk, ekkor általában a 
saját műszaki gárdánk se
gítségét kérjük. Egy alka
lommal magam Is tartot
tam előadást az olvasók ké-
résére Kcusák Lajosról. 
Ezeket az alkalmakat 
könyvkiáUítással, könyv
vásárral tesszük még színe
sebbé. 

Dobri Mária 

jog.segélyszolgálat, a heti pi• helyi ,lakosok szórakozási-mű- őket a könyvei:< szeretetére. szórakoztatásáról gondOS:<0dik. 
henónapon végzett munok:a di- velódési centruma lett. Négy Legutóbb külpolitikai kerek- Kezdeményezéseik közül érde
jazásának helytelen elszá..-no- klub, két szakkör, három tan- a-sztal-beszélgetést szervezett mes .megemliteni a tavalyi 
lása miatt. Azóta már az er- folyam és -több művészeti cso- részükre. vasutas színjátszók ta-lá'1,k0zó
re vonatkozó szabályt is mó- port működik a könyvtár fa- Az éremgyűjtő szakkör tag- ját, a.melJ.yet ezentúl minden 
dosították. Javult az e1szá- lai között. Müller Károl11, az jai sorában a megye legjobb év:ben megrendeznek. Sok em
molás színvonala, a dolgoi.ó.� intézmény vezetője beszélt a gyűjtői tailálhat{ú. Gyak.ra.n bert mozgósított a Korunk 
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pedig háro:n évre visszame- kllubok működéséről, edwgi rendeznek előadásokat, kiállí- valósága vetélkedősorozat is. 
nóleg meo.,kapták elmaradt eredményeikr81. tásokat. Tavaly, a Vöröskereszt Sikerrel szerepel az öttagú 
díjazásukat. Az eszperantó ktlubjukna..� a ·megalakulásának j ubileuma Pátria fol1<együttesük .is. A 

rr�yében is jó a híre. Több alkalmálból sikeres érem- és baJettanfolyamon évente több 
orszá.g esz.perantistáiva� tarta- dokumentumkiállítást rende- mi,nt kétszáz gyereket oktat-Több kezdeményezés 

jog szabály-módosításra 
A jogsegél11szolgálat műkö

désének egyik leghatékonya,bb 
területévé vált az üzemi bal
esettel kapcsolatos munkálta
tói an114'1i felelósség érvénye
s,use. Gyakorlat lett példá
ul, ihogy,ha 'cl munkáltató ilyen 
j,gényt elutasít, akkor az er
ről szóló értesítést nemcsak 
a dolgozónak, hanem egyide
Jfileg az illetékes jogsegély
szolgálatnak is megküldi, 
amelynek így módjáb3n '1.'Wl 

az elutasítás megalapo20ttsá
pt vizsgálni. 

na�-< !kapcsolatot és tagjaik már zett a 178 gyújtó. nak. 
sok országban megfordultak. Elmélyült munka folytilk a Az intézmény lkönyvtárhelyJ-A 132 tagú nyugdíjas klub- • 1 be · 
juk is eredményesen tevé- képi.őmúvészeti múhe Y n ts. ségében 12 e7.er kötet várja az 

A kör tagjai valamennyien olvasókat. Tavaly 1600 vasutas l<enykedik. Gya'.<oz'iak a mű- 1k tá vasutasok. A legjobb a O - vett részt ,,� olvas��1om-vészeti és politikai előadások, ák b ..... ,.,..,,,..,._ 
rendezvénye:<. Legutóbb Ta- sokat kiáhlításon mutatj e. ban. A kölcsön7.Ött kötetek szá
kác.s Imre költő, Zaolt Róbert A vezetőség most egy áNandó ma meghaladta a 22 e1Jret. Az 
sportújságíró és Kürti Papp ki.állítás megszervezését terve- intézmény mwintáját hat fő
László előadóművész is a klub :zi.  foglal,kozású és ugyanen.ny,i 
vendége volt. Nagy érdeklődés Az UNIÓ Mozgásszin nevű meltékfoglalkozású dolgozó se
kísérte Ipper Pál és Heltai együttesük:nek évente ötven gíti. Jó ütemben ha1ad az épil
Andrcí.s külpolitilkusok előadá- fehlépése van. A korábbi sza- let belső felújítása, amelyet a 
sa.i.t is. Isaazegi litván, a klub tiri.1<us műsorokat mirudrá- tervek szerint márch.1sba-n fe
vezetője évente többször szer- mákkal cser�ték fel. A tízen- jeznek be. Utána lény�n 
vez -részükre országjáró kjrán- hat tagú kollektíva legutóbb a javulnak majd a közmúvelő-
dullist. soproni ifjúsági napokon nagy dés feltételei ebben az intéz-

A szakmunkástanulók sikerrel adta eló Az óceán ha- ményben is. 
könyvbarátklubja az oktatási ;6t&attJei című míisorát, 

A hávirágcsokrok mellé leveleket kapott nem is ea-
minden évben valami szerény, sz.er. Nagyobb figyelem nem 
ugyanakkor figyelmes ajándék hárult rá. Maradt köz.katona. 
támul, a NemzeUközi Nőnap Egy a százezernél több e,éa
alkalmából. A Népszava ki- ségilgyi dolgozó közül. A& 
adó s1.eretné, ha az idén a igazgató főol"'Vos úgy jellemez
Nók 0v.könyve ilyen ajándék- te : élő és lobogó lelkl.i&mere-
nak bizonyulna. tesséc". 

Az. évkönyiv vegyes műfajú Dr. Kovács Lcbzló a .SZU• 
antológia - szerz6l gárdáj� ről szól - kend6zetlenal, dr. 

· "'-í ...,_._ól ,_ zéle K6rrne,a& IJtván pedig a cuneves ujs,.. r......., • AÖ ti . Jádi élet megszervezéséhez ad emberekből, nem utolsósorlban tanácaokat. Somonini Na,lri a s1Jépirodal<lm ismerit és jeles z.ura öitözködélll tanécaok· 
képvisel6ib6l áll. A kladviny kal azoicál Az abronc:aaok· 
töbek között foglalkozik a n6k nyától a katonanadráel& dmO 
viláon<>zgalmi helyzetével, frúában . • •  
nemzetközi konlerencuWdtal, A Jó ál 17onan el�Htl 
találkozókkal. Vórkonvt Jlfor- falat.ok kedvel6i A'lltol G41NW
oit a mindennapok h6seit, u • receptdeiben találoak ..
asszonyokat mutatja be, a mos konyhai Otletet. milliók közül eaet Jell�e A 17.épm medonmlt tOtet 
írja: ... . .  runcs magas ki- � leauebb darabja Garai 
�- Fcéaaélill>'i mun- oaor Aauotav • •po,a cfmt 
kájáért apró elillneráeket, ok- �m4'Dye. 
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Felelősséggel, hivatástudattal 

A vasút léte múlik azon, 
l,ogy mennyi utast és 6rut sz6/lít 

NAGYAKTÍVA-ERTEKEZLET A NYUGATI PÁLYAUDVAR 
UTASELLÁTÓ ÉTTERMÉBEN 

Mint arról előző lapunkban 
hírt adtunk, a MA V Vezérigaz
gatóság február 2-án nagyak
tíva-értekezletet tartott a Nyu
gati pályaudvar Utasellátó ét
termében. Mivel az eseményre 
lapzártakor került sor, Szücs 
Zoltán vezérigazgató vitaindí
tó beszámolójának ismerteté
sére már nem tudtunk kitér
ni. Ezt, ígéretünkhöz híven, ez
úttal pótoljuk. 

- Már több tanácskozáson 
beszéltünk róla, hogy a nép
gazdaságban végbemenő folya
matok a vasutat is érintik -
kezdte beszámolóját a MA V 
vezérigazgatója. - Megszűnt 
a korábbi években tapasztalt 
leterheltség. A mennyiségi 
szemlélet helyett a minőségi 
munka került előtérbe. Ezért 
nekünk a jövőben rugalma
sabb, a változásokat gyorsab
ban követő, kereskedelmi 
szemlélettel párosuló vasúti 
munkát kell kialakítani, az 
üzemvitelben és a gazdálko
dásban pedig öntevékenyebb 
szervez�teket kell létrehozni. 
Az egységes szemlélet megte
remtése révén érhetjük el, hogy 
kilépjünk a régi hagyomá
nyoktól terhes, sokszor öncélú, 
befelé forduló, hivatali, s ha
tósági munkastílusból. 

- Az utóbbi évek talán leg
jelentősebb lépése volt, hogy ::i 

szakmai sovinizmust sikerült 
felszámolni - mutatott rá. -
Ennek eredményeként előtérbe 
került az egységes vasúti ér
dek, melynek révén sikerült 
belső tartalékokat felszabadí
tani. Úgy érezzük, ez is közre
játszott abban, hogy a vasút 
munkája 1981-ben nem gátolta 
a népgazdaság fejlődését. Ex
port-, import- és tranzitszállí
tási kötele�ettségeinknek is 
igyekeztünk eleget tenni, és 
egyetle.n alkalommal sem aka
dályoztuk a szomszédos vas
utak munkáját. 
' Szücs Zoltán ezután rátért a 
személy- és áruszállítási telje
sítmények értékelésére, majd 
így folytatna: 

- Az utazóközönség sokszor 
joggal elmarasztal bennünket, 
mert a mu1Vkába járó dolgozók 
vonatai gyakran késnek. En
nek döntő többségében a fe
gyelmezetlen, utasításellenes 
munka az oka. Rendszeres az 
indokolatlan feltartóztatás, a 
kitérőbe járatás, a késői jel
zőkezelés stb. Ugyanakkor 
vannak vonataink, amelyek a 
menetrendben előírt idejüknél 
korábban érnek a célállomás
ra. Ez is mutatja, hogy sokan 
nem veszik komolyan hivatá
sukat. Vannak vezetők, akik 
nem ellenőrzik a munkát, nem 
tárják fel a nehézségek okait, 
és nem tesz,ik meg a szükséges 
intézkedéseket. 

A késések okai között sok
szor találhatók a műszaki jel
legű hibák. Magas a szolgálat
képtelen mozdonyok szám:i, 
sok a síntörés, a hevederzárlat, 
a biztosítóberendezések áram
ellátási zavara stb. A statiszti
kai fegyelem sem kielégítő. A 
késéseket nem mindenütt re
gisztrálják, azokat gyakran 
meghamisítják. Ugyanakkor az 
okokat sem kutatják mélyre
hatóan. Másképp nem volna 

elképzelhető, hogy nemzetközi 
vonatokból kisoroznak hálóko
csit, mitsem törődve az ut:1-
sokkal, vagy kisorozzák az in
gavonat vezérlőkocsiját anél
kül, hogy pótlásáról gondos
kodnának. 

Ebben az évben számos in
tézkedést teszünk a személy
vonatok menetidejének rövi
dítésére. Éppen ezért a menet
rend szerinti közlekedést jó 
műszaki előkészítéssel, fegyel
mezett, utasítás szerinti szabá
lyozással kell biztosítani. An
nál is inkább, mivel a sze
mélyszállítási feladataink vég
rehajtására az idén nehezebb 
körülmények között kerül sor. 
Ennek ellenére úgy kell dol
goznunk, hogy szolgáltatásaink 
színvonala növekedjen. 

Szücs Zoltán 

Nemcsak az utasösszetétel, 
de az utazások időbeli lefolyá
sa is számottevően módosul. 
Az ötnapos munkahét mérsék
li a hivatásforgalom szombat
vasárnapi intenzitását, a távol
sági - főként az üdülőhelyi -
forgalomban viszont új csúcs 
jelenik meg pénteken este, il
letve az eddigi vasárnapi visz
szaáramlás erősödése ad több
letfeladatot. 

A vasút irányító és végre
hajtó szolgálaitának vezetőitől 
egyaránt intézkedéseket ké
rünk és várunk az utazás kul
turáltságának, a menetrend
szerűségnek és az utazás biz
tonságának javítása érdeké
ben. A kulturált utiazás nem
csak a menetrendszerűségi mu
tatók alakulásának kérdése, 
hanem nagyban függ vonata
ink tisztaságától is. A szerel
vényford ulók felül vizsgálatát 
az üzemfőnökségek végezzék el 
abból a szempontból is, hogy 
rendelkezésre álljon a tisztí
táshoz, a szerelvények karban
tartásához szükséges időalap. 
Számos állomásun<kon (elsősor
ban a fővárosi fejpályaudva
rokon) a kocsitisztítói létszám 
hiánya akadályozza - még jó 
szerel vényfordulók mellett is 
- a tisztítás rendszeres elvég
zését. Szívesen vennénk, ha 
ezeken a helyeken a gazdasá
gi vállalkozások, társulások új 
formáinak alkalmazásával is, 
öntevékenyen megszerveznék 
más beosztású, más szolgálati 
egységeknél dolgozó vasutasok 

vagy akár kívülállók bevoná
sával a rendszeres, színvona
las tisztítást. 

A személyszállítás kulturált
ságának javítása, az eszközök 
biztosításán túl, fegyelmezett, 
hivatásszerető munkát is kí
ván. A vezetők ne hagyják te
hát megtorlatlanul a lélekte
len, a hanyag, a selejtes mun
kát. Még akkor sem, ha az 
anyag•i kárral nem jár, csupán 
bosszúságot okozunk az uta
soknak. Nekünk nemcsak el
szállítani kell az utast, hanem 
a vonatoknak tisztának, fű
töttnek, pontosnak, a világítás
nak jónak, a mosdóban kultú
rált körülményeknek (még 
egészségügyi papírnak is) kell 
lennie. Az utas udvariasan és 
pontosan kapja meg a menet
rendi felvilágosítást, ha visz
szaútra kér helyjegyet, ne 
küldjük gorombán máshová. 
A pénzéért szolgáljuk ki. Ez a 
kötelességünk. Azokat, akik er
re a munkára nem alkalma
sak, tegyük olyan munkakör
be, ahol nem kell utasokkal, 
felekkel foglalkoznia. 

A vonatok menetrendszerű
ségén is szeretnénk mielőbb 
javítani, hogy csökkenjen az 
utasok bírálata. Ebben döntő 
befolyásuk lehet az üzemfő
nökségeknek, személyesen a 
vezetőknek. Nekik kell gon
doskodni arról, hogy a vona
tok a menetrendben előírt idő
ben induljanak, s érkezésnél a 
jelző előtt ne ácsorogjanak, az 
előírt vágányon haladjanak át, 
illetve oda ér-kezzenek. 

Az utasterek, a személyko
csik és az utasok által igénybe 
vett vasúti épületek tisztántar
tása is elsősorban üzemfőnök
ségi feladat. Az igazgatóságok, 
mint az adott terület gondos 
gazdái, ellenőrizzék, hogy 
ezeknek a feladatoknak eleget 
tesznek-e, és milyen színvona
lon. 

Az üzemfőnökségek anyagi 
ösztönzési rendszerét, de a 
szankcionálást is sokkal in
kább annak szolgálatába állít
juk, hogy nagyobb érdekük fű
ződjék a. személyszállítás javí
tásához. Munkájuk ellenőrzé
sére új formát, személyszállí
tási üzemszemléket is terve
zünk a legjelentősebb helye
ken. Sőt, az oktatásban is je
lentősebb helyet adunk a sze
mélyszállításnak. 

Az ötnapos munkahét beve
zetése nagy lehetőség szá
munkra az utazások számának 
növelésére, főleg a belföldi tu
ristaforgalomban. Növelhető az 
utasforgalom a sportcélú cso
portos utazások, valamint a ta
nulmányi kirándulások, or
szágjá1'ási igények teljesítésé
vel is. Ez azt kívánja, hogy az 
üzemfőnökök és a főnöksége
ken beosztott fuvarszervez(:ík 
az áruszállítás mellett a sze
mélyszállítást növelő fuvar
szerzésekkel is foglalkozzanak. 
1982-ben egyik központi kér
désünk: a személyszállítás. 

Az áruszállítási tevékenysé
get elemezve rámutatott, hogy 
az elmúlt év első felében a 
belföldi fuvarozást terv szerint 
teljesítettük. Az exportforga
lom a tervhez képest 4,5 szá
zalékkal emelkedett az import 

Kollégák és ismerősök csoportosan vitatják a hallottakat 

A tanácskozás résztvevői a beszámolót hallgatják 

pedig 1,5 százalékkal csökkent. 
A tranzitfor-galom az előirány
ziathoz képest 13 százalékkal 
volt kevesebb. A valóságos 
szállítási igények azonban en
nél magasabbak voltak. A vas
út ugyanis több mint 112 ezer 
esetben nem tudta a rakodá
sokhoz a kívánt időpontra a te
herkocsit rendelkeeésre bocsá
tani. Elszállításra váró áru te
hát volt a piacon. 

- Felmerül a kérdés: miért 
nem tudunk kocsit kiállítani? 
Elsősorban azért, mert a leg
több nap0n túlzottan sok a ra
kott elegy a hálózaton, külö
nösen a budapesti igazgatóság 
területén. Sokszor lehetetlen 
az érkeztetés, késve állítják be 
a rakodóhelyre a kocsikat, de 
nem mindig átgondolt az üres 
kocsik elosztása sem. Főként 
saját munkánk hiányosságai 
miatt nem valósult meg az a 
feltételezés, hogy mintegy 3 
millió tonna áruszállítás vas
útra terelődését eredményezi, a 
szállítási költségekkel való 
erőteljesebb fuvaroztatói taka
rékosság. A kudarcnak az is 
oka, hogy mi csak vártuk az 
áruk megjelenését, fuvarszerző 
és -szervező tevékenységünk, a 
felekkel való kapcsolatunk 
ugyanakkor rendkívül erőtlen 
volt. 

Kedvezőtlen az is, hogy az 
árutonn'a-'.kilométer tervszin t 
alatti teljesitését a dolgozó te
herkocsipark 3,7 százalékos nö
vekedése mellett értük el. 
Kétségtelen, hogy a dolgozó te
herkocsipark-kapacitás kihasz
nálásának romlását részben a 
szomszéd vasutak elégtelen fo
gadási készsége, részben a 
szállíttató vállalatok rakodási 
késedelme okozta. De nagy
rész,t a mi munkánk fogyaté
kossága is oka volt ennek. 

A szomszéd vasutak elegy
fogadás,i készségének romlása 
miatt megnőtt a vonatfeloszla
tások száma. A hálózaton idő
szakonként torlódások kelet
keztek. A torlódások a belföldi 
vonatközlekedésre is kedvezőt
len hatást gyakoroltak. Ezek 
megelőzésére hatékonyabb in
tézkedéseket kell kidolgozni. 

1982-ben a bázisnál csak 1 
millió tonnáv.al több, összesen 
131 millió tonna áru elszállítá
sát tűztük ki célul, mert az 
előzetes fuvarigények ezt való
színűsítették. De az áruforga
lom jobb s:rervezésével, aktí
vabb kereskedelmi és fuvar
szerző tevékenységgel, a fuva
roztatók igényeinek jelentke
zése esetén ennél jóval többre 
is képesek vagyunk. 

Teljesítményünk fokozásá
nak továbbra is egyik fontos 

tényezője, hogy a szállítási igé
nyek időben lehetőleg egyen
letesen jelentkezzenek. Ezért 
az előszállítások ösztönzése 
alapvető vasúti érdek. Egyre 
nagyobb a jelentősége a hét
végi rakodások és árufogadá
sok megszervezésének. Ennek 
érdekében intenzívebbé kell 
tenni kapcsolatainkat mind a 
fogadó, mind a feladó vállala
tokkal, _amelyek lényegesen 
megkönnyítheti'k munkánkat, 
sőt javíthatják határállomása
ink kihasználtságát, az export
és importszállítások egyenlete
sebbé tét>elével. A rugalmas 
fuvarpiaci intézkedésekre jó 
példa a szegedi igazgatóság 
gyors reagálás.a a délegyházi 
kavicsszállítások szervezésénél. 

A feladatok eredményes 
megoldásához az üzemfőnök
ségek jó munkája és az igaz
gatóságok koordináló-irányító 
tevékenysége egyaránt szüksé
ges. 

- Aruszállítási munkánkról 
még a következőket kell mon
danom: bár valós gond a szom
szédos vasutak fogadási elég
telensége, s az ötnapos mun
kahét általánossá válásával a 
,héfközi és a !hétvégi szá!Lítási 
egyenlőtlenség fokozódása; a 

Urbán Lajos 

kocsiforduló idő további rom
lását - az azt eredményező 
valamennyi okot beleértvie -
meg kell állí,tanunk - mon
dotta. - Mindent el kell kö
vetni annak érdekében, hogy a 
kocsiforduló-idő 1981-hez vi
szonyítva legalább 2 százalék
kal csökkenjen. Növelnünk kell 
a kocsik hasznos (statikus és 
dinamikus) kihasználását. 
Alapvetően javítani kell a vo
natképzés, az elegytovábbítás, 
a vonóerő- és az utazószemély
zet-ellátás jelenlegi gyakorla
tán. Módszereire általános re-

(Laczkó Ildikó felvételei) 

ceptet adni nehéz, hiszen he
lyenként és esetenként más és 
más lehet a legkézenfekvőbb, 
a legjobb módszer. 

A MAV vezérigazgatója ez
után ismertette a vasút feJ
lesztési elképzeléseit, a gaz
dálkodás várható alakulását, 
illetve annak fel tételeit. Szólt 
az üzemszervezési feladatokról 
is, majd arra kérte a részvevő
ket, hogy ki-ki a maga beosz
tásában kövessen el mindent 
azért, hogy az 1982. évi célki
tűzések maradéktalanul meg
valósuljanak. 

A beszámolót élénk vita kö
vette. A vitában Urbán Lajos 
államtitkár is felszólalt. JónaK 
ítélte, hogy ezen a fontos ta
nácskozáson a vasút minden 
szakszolgálatának képviselői, 
köztük az üzemfőnökségek ve
zetői is jelen vannak. E7.után a 
beszámoló megállapításaihoz 
kapcsolódva hosszan ecsetelte 
mire van szükség a jobb, a ha
tékonyabb munkához. Az áru
és személyszállítással kapcso
latban rámutatott: új szemlé
letre van szükség, mert a vas
út léte múlik azon, hogy meny
nyi árut és utast szállít. Meg
jegyezte, hogy az utasok szá
ma az elmúlt években jelen -
tősen csökkent, ezzel szemben 
a minőségi mutatók alig ja
vultak. Ezen sürgősen változ
tatni kell. Arra is felhívta a fi
gyelmet, hogy a személyszállí
tó vonatok közlekedtetésénél 
elsőbbségtt kell adni a mun
kásvonatoknak. 

Az államtitkár egyebek kö
zött szólt az üzemi demokrácw 
kiszélesítéséről, majd a már 
megvalósult és néhány terve
zett szervezési intézkedésről 
beszélt. 

A vasutas-szakszervezet ve
zetőtestületei neveben dr. Sza

bó Miklós, a közgazdasági osz
tály vezetője, az elnökség tag
ja köszöntötte a tanácskozás 
részvevőitt. Hozzászólásában a 
szakszervezeti szervek támo
gatásáról biztosította a MA V 
vezetőit. Ugyanakkor arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a ve
zetők következetesebben ügyel
jenek a jó munkafeltételek 
biztosításána és a végzett mun
ka arányában bátrabban élje
nek a differenciálás eszközé
vel. 

A vitában elhangzottakra 
Szücs Zoltán vezérigazgató vá
laszolt, majd a tanácskozás az 
elnöklő Nagy Károlynak, a Ve
zérigazgatóság pártbizottsági 
titkárának zárszavával ért vé
get. 

Visi Ferenc 

A szünetben a KPM és a vasút vezetői beszélgetnek 
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Az idén 6,5 milliárd jut beruházásokra 
NAPIRENDEN 

Kiemelt feladat a vasúti pályafelújítás 
és a Kelenföldi pályaudvar rekonstrukciója 

a magyar-csehszlovák 

közös határállomások munkája 
A MA V 1981. évi fej.lesztési 

tervében 7,6 milliárd forint ju-
tott beruházásokra. A terv 
„pénzügyileg" csaknem 100 
százalékra teljesült. A termé
szetes mértékegységben meg
határozott célok teljesítése is 
kedvezően alakult. A fonto
sabb beruházások közül elké
szült 66 kilométer pálya vil
lamosítása, korszerűsítettek 
268 kilométer vágányt, 185 
csoport kitérőt cseréltek, meg
épült 63 kilométer térköz;biz
tosító berendezés, és 14 állo
mási biztosítóberendezés, hogy 
csak a fontosabbakat említsük. 

- Mi várható még idén? -

Erről kérdeztük Urbán Sándor 
vezérigazga.tó-'helyettest. 

- A vasúti pálya karban
tartása és felújUása az idén is 
a le:;fontosabb feladataink kö
zé tartozik. Erre a célra 1,6 
milliárd forint áll rendelke
zésre. Ebből 190 vonalkilomé
ter korszerűsítését tervezzük. 
Arra töre•kszünk, hogy minél 
nagyobb, ÖSszefüggő szaka
szokon építsünk vágányokat 
- válaszolta. - Szerernénk, 
hogy a már kifogástalan álla
potú pályán a vonatok a ko
rábbiRál gyorsabban, 100-120 
kilométeres sebességgel közle
kedhessenek. Utasa1nk érdeke 
is azt kívánja, hogy a fejlesz
tés eredményeként csökkenjen 
az utazási idő. 

Tavaly Martonvásár és Ká
polnásnyék között határidő 
előtt befejeződött a vasúti pá
lya korszerűsítése. Ennek meg
felelően a sebességmérséklésre 
intő jeleket a tervezettnél na
gyobb területen si,kerü,lt meg
szüntetni. A pályakorszerűsí
té„eknél változatlanul az a 
cél, hogy minél nagyobb -
összefüggő - felújított szaka
szok alakuljanak ki. 

Urbán Sándor 

- Nemcsak munkaerő-
h.iánnyal, hanem energiagon
do!C'kal is küzd a vasút. Ezt a 
vülamosvontatás egyre széle
sebb körű alkalmazásával egy
híteni lehet. Az idén melyik 
vonalak villamosítására kerül 
sor? 

- Befejezéséhez közeledik a 
Kiskunfélegyháza-Szeged kö
zötti vonal villamosítása és a 
sz!Dkemberek folyamatosan 
dolgoznak a Kelenföld-Buda
fok közötti vonalon. Később 
pedig a pécsi fővonalon Pusz
taszabolcs és Dombóvár irá
nyába folytatják a .munkálato
kat. A további villamosításnak 
a szűkös beruházási keret szab 
ha•tárt. A VI. ötéves tervidő
szakban imég 200 l,{i,lométer 
villamoshálózat épül. Ezzel egy
idő'.Jen ezeken a vonalakon fo
kozatosan megkezdődik a dí
zel-mozdonyok lecserélése. Az 
a célunk, hogy villamos felső-

vezeték alatt ne közlekedjene:<. 
dízel vontatású szerelvények. 
Erre jó példa, hogy Kiskun
félegyházán gépcseréket vé
geznek, melynek révén az 
energiame�takarítás már.is je
lentős. 

A fővárosban tanácskoztak a budapesti, a miskolci 

és a CSD pozsonyi igazgatóságának vezetői 

A távközlő és biztosítóbe-
rendezések korszerűsítésére 
előirányzott, több mint 650 
millió forintból 92 kilométer 
vonali térkötbiztosmó berende
zés kiépítését, 7 állomás kor
szerű biztosítóberendezéssel 
való ellátását és 17 közú,Li
vasúti sz.intbeni kereszteződés , 
fénysorompósítását tervem·!<. 

Az elmúlt évben Biudapest 

és Dombóvár között kiépült az 

első 60 csatornás telefonvo
nal. Ez lényegesen könnyíti 
majd az ott adolgo.zólk munlká
ját. Korábban csak 12 csator
nás telefonokat szereltek fel. 
Az idén bóvUilk a rtelef onrádió 
hálózatot is. 

A vezérigazga tó-•helyette 
ezu,tán elmondta, hogy az idér. 
a beruházásokra rendelkezésre 
álló 6,5 mfüiáfd forintból a 

cé !csoportos beruházásokra 
öss�esen 3,9 milliárdot fordíta
nak. Ebből az össze.gbő! a mái 
amlí,tetteken kívül még eg} 
jelentős feladatra vállalkozott 
a vasút. Megkezdhk Budapest 
-Ferencváros Keleti rendezö
pályaudvarán.aik átépítését és 
automatizálását. A guritóban 
felső fékeknek kétlépcsős, le 
vegővel működő, klassziku· 
vágányféket szerelnelk. Újdon
ságnak számít viszont, hogy 
hanmadilk 1épcsőkénlt a vágá
nyokra folyamatosan fékező 
elemeket szerelnek. A folya
matban levő beruházások 'kö
zül az idén sor kerül a ferenc
városi üzemi konyha teljes fel
építésére is. 

Az igazgatóságok vezetői együttműködési megállapodást. írnak alá 

csík 

Magyar-csehszlovák határ
forgalmi tanácskozást tartot
tak február 9-1 L. között a bu
dapesti vasútigazgatóságon. A 
,anácskozáson részt vettek Jan 
Záhorsky vasútigazgató, a CSD 
Pozsonyi Keleti Vasútigazgató
;ág vezetője, Stefan Dokupil, 
a CSD magyarországi képvise
lője, dr. Fehér István, a ven
déglátó budapesti igazgatóság 
vezetőjének helyettese, Herná
di István, a miskolci vasút
igazgatóság vezetője, valamint 
a határforgalommal foglalko
zó szakvezetők. 

A tanácskozás részvevŐi 
megállapították, hogy 1981-
ben, az előző évihez képest 
csökkent a személyvonatok 
késése. Ez nemcsak a vasuta
sok érdeme, hanem a határel
lenőrzési szervekkel kialakí
tott baráti kapcsolatnak, a jól 
összehangolt munkának is kö
szönhető. Nem hallgatták el a 
hiányosságokat sem. Tavaly 
például sok volt a gépre várás 
és hátráltatták a forgalmat a 
műszaki hibákból kisorozott 
kocsik is. Ezért a jövőben 
mindkét fél nagyobb gondot 
fordít az induló vonatok mű
szaki állapotának vizsgálatára. 

(óvári Arpád felvétele) 

lis ellátottsága is. A résztvevők 
ezzel kapcsolatban határozatot 
hoztak egy olyan közös bizott
ság létrehozására, amely felül
vizsgálja az ott dolgozók szo
ciális körülményeit, s annak 
alapján - a lehetőséghez mér
ten - változtatnak a nem 
megfelelő állapotokon. 

- A MAV Vezérigazgatóság---------------------------
kiemelt fontosságú feladatnak 

Ennek, a sorrendben tizen
harmadik tanácskozásnak az 
idén is az volt a célja, hogy 
értékelje az elmúlt évi ered
ményeket, és meghatározza az 
idei feladatokat. 

Szóba került még a határál
lomásokon dolgozó magyar és 
csehszlovák vasutasok szociá-

A három vasútigaz�atóság 
vezetéd a ,tanácskozás befeje
zése előtti napon - tapaszta
latcsere céljából - több buda
pesti vasúti csomópontot te
kintettek meg. Többek között 
megnézték az újonnan épült 
ferencvárosi villamos moz
donyjavító-m űhelyt. Ezenkívül 
ellátogattak a Közlekedési Mú
zeumba is. 

tek>inti a Kelenföldi pályaud
var rekonstrukcióját. Ebben a 
munkában külső vállalatok is 
érdekeltek. Hol tart a rekonst-
rukció? 

- A munkálatok program 
szerint haladnak. A kivitele
zőkkel rendszeresen egyeztet
jük a tenni'Valókat. Az együtt
mű'ködés eredményes, hiszen 
az 1982. áprilisi határidő he
lyett már tavaly decemberben 
felépült a biztonsági berende
zések épülete. Ebben nem kis 
szerepük van a MA V Magas
építé3'i Főnökség dolgozóinak, 
akik erőiket úgy csoportosí
tották, hogy a kelenföldi épít
kezést rekord idő alatt elvé
g-ezhessék. Sajnos az is igaz, 
hogy emiatt kicsit háttérbe 
szoriu!Jt más, ugyancsak fon
tos feladat. Tdbbek között a 
MAV-kómáz rekonstrulkciójá
val is elmariaclitak. Ezt az idén 
feltétlenül pótolni kell. A 

munloa gyorsítására külön 
csoportot szervez a Magas-
építési Főnökség. Nehezí,ti a 
dol,gukat, hogy kevés a mun
kás'kéz. 

A 
két fiatalember: Szőke 
[stván és Ruskó Ferenc 
- akik nemcsak kollé-

gák, hanem jó barátok is vol
tak - éppen letették a szolgá
latot és hazafelé indultak, 
amikor a KISZ-titkár - Ma
joros Attila - eléjük állt: 

- Gyertek be néhány perc
re hozzám az irodába. 

A két fiú kelletlenül hüm
mögött, de követték a KISZ
ti tkárt. 

- Nem voltatok a taggyűlé
sen - mondta Attila s mind
járt hozzátette: tudom, szol
gálatban voltatok, s így rövi
den ismertetem veletek a ha
tározatot. 

- Sietnénk - jegyezte meg 
bátortalanul Ruskó Ferenc, de 
a KISZ-titkár már mondta is: 

- Arról van szó, hogy egy 
kis tavaszi takarítást végzünk 
a vontatási üzemegység körül. 
Szóval társadalmi munka. 
Mindenki vállalt 4-5 órát. Ti 
hogy gondoljátok? 

A két fiatalember egymás
ra nézett, majd Szőke István 
motorvezető megszólalt. 

- Van nekünk otthon is 
tennivalónk. 

- Másnak is van - vágott 
vissza a KISZ-titkár. - Most 
mit ódzkodtak? Senki nem 

PONTOS VONATINDÍTÁS · A MA V és a CSD hét közös 
ha tár állomást tart fenn: Sátor-
aljaújhelyen, Hidasnémetin, 

ánreven, Somoskóújfalun, 
Sturovón, Komáromban, RaJ
kán és ezenkívül van még egy 
úgynevezett átmeneti vonal 
Ipolytarnócon. A hét határál
lomáson a múlt évben 39 ezer 
206 vonat közlekedett oda

F='?f. __ 1 vissza. Ez mintegy 2 millió ko

Miért nem indulunk? 
Még van egy percünk az indulásig. 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Dávid József 

A látszat néha csal 

szakad bele abba a kis társa
dalmi munkába. Egyébként 
ez is határozat, ami köte.lezóen 
érvényes rátok is. 
• - Én úgy tudom, hogy a 
társadalmi munka önkéntes -
mondta Ruskó Ferenc vonat
vezető, s ez még jobban fel
paprikázta a KISZ-titkárt, s 
felcsattant: 

- Hát jó! Ha így álltok a 
dologhoz, hát nem kell a se
gítségetek. 

�uskó Ferenc akart még va
lami magyarázatot adni, de a 
KISZ-titkár letorkolta: 

- Nem vagyok kíváncsi a 
kifogásaitokra. A helyetekben 
én röstelném magam ... 

A két fiatalember azonban 
egy cse�pet sem vonult el rös
telkedve. Ahogy hazaértek a 
falujukba, egyenesen özv. Gaál 
Jánosnéhoz mentek. Anna né
ni volt a harmadik magára 
maradt vasutas özvegyasszony, 

akinek konyhakertjét a -tav':1.
szi veteményezéshez előkészí
tették. És a következő napok
ra még kettőt vállaltak. 

A faluban mindenki nagy 
elismeréssel beszélt a két fia
talemberről, hanem ők szeré
nyen hallgattak. 

Nem így a falu párttitkára, 
aki vette a fáradságot, s az 
alábbi levelet küldte az üzem
főnökség pártbizottságára: 

,,Tisztelt elvtársak! Köteles
ségemnek érzem közölni önök
kel, hogy két munkatársuk: 
Szőke István MA V motorveze
tő és Ruskó Ferenc vonatveze
tő szabadidejében sokat segít 
a faluban magányosan élő va
utas özvegyeken. Fát apríta
nak, kertet ásnak, gyümölcs
fákat tisztogatnak s mindezt 
emberbaráti szeretetből teszik. 
Én már megdic�rtem őket, de 
jó lenne, ha példaképül állíta-

csiegységnek felel meg. Ez va
lamivel kevesebb, mint 1980-
ban volt. A munka azonban 
cseppet sem volt könnyű, mert 
mind északról, mind délről lö
késszerűen áramlott a teher
forgalom. Hogy a határállomá
sok mégis meg�légedésre lát
ták el a feladatokat, ez a há
rom igazgatóság jó együttmű
ködésének, s ezen belül a kül
szolgálati helyeken állandóan 
erősödő szocialista brigádmoz-
galomnak, valamint a már ha
gyományosnak számító nem
zetközi munkaversenynek tu
lajdonítható. 

nák ezt a két fiatalembert a 
munkahelyükön is, mert ez 
nem mindennapi eset." 

A pártbizottság titkára, ami
kor elolvasta a levelet azon
nal a KISZ-bizottságra tele
fonált s kérte Majoros Attilát, 
hogy fáradjon át hozzá egy 
percre. 

- Miket mondtál 1te Szőke 
Pistára meg Ruskó Ferire? -
tette fel a kérdést a KISZ-tit
kárnak, amikor az megjelent. 

- Sanyi bácsi - mentege
tődzött a fiatalember - amit 
mondtam, az nemcsak az én 
véleményem. Minden fiatal 
áldozott időt az épülete körüli 
rendcsinálásra, csak ők ketten 
húzták ki magukat. 

- Olvasd - nyújtotta a le
velet a KISZ-titkárnak. 

Majoros Attna, ahogy ha
ladt az olvasásban, úgy piro
sodott az arca, majd kijelen
tette: 

- Hihetetlen! 
- Én meg azt mondom ne-

ked, fiú - szólt atyaian a párt
titkár - hogy nem kell mind
járt pattogni és ítéletet mon
dani az emberekről. így azt 
ajánlom, kérj elnézést a fiúk
tól, ezt a levelet meg másold 
le, és tedd a faliújságra ... 

(séra) 

Sokoldalú szakemberek 

Székesfehérvári mozdonyjavítók 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökség vontatási üzem
egységének ezer dolgozója van. 
A mozdonyjavító-műhely csar
nokaiban több típusú dízel
mozdony vár javításra. Kudar 
László részlegvezető elmondja, 
hogy a műhelyben magyar, 
szovjet és román gyártmányú 
mozdonyokat - összesen hét 
típust - javítanak. 

- A budapesti igazgatóság 
M62-es típusú vontató jármű
veinek a nagyjavítását is mi 
végezzük - magyarázza Ku
dar László. - A futójavítások 
száma sem kevés. Legtöbbször 
a vezértengelyt kell cserélni. 
Gyakran azonban gondot okoz 
az alkatrészhiány. 

Az anyagellátásért Fodor 
György művezető a felelős. 
Egyáltalán nincs könnyű dol
ga, mert a más-más típusú gé
pek valamelyikéhez sokszor 
hiányzik egy-egy alkatrész. 
Amit tudnak, azt házilagos 
kivitelezésben készítik el. Erre 
a célra eszterga- és marógépek 

Szombathely 

állnak rendelkezésre. Az itt 
dolgozóknak már sok újítása 
volt. A dízelmozdony fenntar
tási részleg műhelyeiben száz
ötvenen dolgoznak. Egymást 
értő-segítő kollektíva az övék. 

Hajnal Jánost, fiatal kora 
ellenére öreg ezermesterként 
tisztelik munkatársai. Dízel
szerelő, de ért a fékberendezé
sekhez, az adagoló szivattyúk
hoz, a villamos egységek javí
tásához és a darukezeléshez is. 

- Az adagoló berendezés és 
a regulátor (szabályozó) a mo
tor szíve - mutatja az olajtól 
fénylő szerkezetet. - Beállí
tásukon múlik, hogy mennyit 
fogyaszt a mozdony. Ez pedig 
napjainkban senki számára 
sem lehet közömbös. 

A műhelyben a legizgalma
sabb feladat mindig a futója
vítás, hiszen rövid idő alatt 
meg kell találni a hibát. Ez 
nem rutinfeladat, nagy szak
tudást, hozzáértést igényel. 

Tunyogi Tibor 

Ajánlások szocialista brigádoknak 
A szombathelyi vasútüzemi tás és a szabadidővel kapcso

párt- és KISZ-bizottság, vala- latos javaslataikat. Egyebek 
mint a körzeti üzemfőnökség között arra ösz.tönzik a 'kollek
szakszervezeti bizottsága felhí- tívákat, hogy vegyenek részt, 
vással fordult a szocialista szervezzenek és mozgósítsanak 
br.igádokhoz. Közösen fogai- a Haladás Művelődési Ház 
mazott körlevelükben ajánlá- rendezvényeire, klubfoglalko• 
sokat adtaPi<: a szocialista -kö- zásaira, kezdeményezzék a hi
zösségeknek, vállalásaik meg- ányszakmákra való tanulást, 
könnyítésére. továbbképzést. Politikai fejlő· 

A gazdaságépítő�munkát il- désük érdekében vegyenek 
letően kilenc pontban foglalták részt tömegpolitikai oktatáson, 
össze azokat a feladatokat, fizessenek elő és olvassák a 
amelyekhez segítséget várnak párt- és a tömegszervezetek 
a brigádoktól. lgy többek kö- lapjait. A Nagy Októberi Szo
zött a minőségi munka általá- cialista Forradalom 65. évfor• 
nossá válásához, az ésszerű dulójára indítandó Ki tud töb· 
anyag-, energia-, továbbá a bet Szovjetunióról? című ve-
munkaeróvel való takarékos- télkedősorozat aktív közremt'l
sághoz kértek segítséget. ködői közé is várják a kis kö-

Hét pontban fogalmazták zösségek tagjait. 
meg a közművelődés, az okta- Sz. Jakab 
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Tovább bővül a konténerközösség A vasút 

januári 

teljesítménye 

Világjáró óriás ládák 
Másfél-két évtizede immár, 

hogy érdekes formájú és mé
retű dobozok tűntek fel Euró
pa teherpályauct,varain, or
szágútjain, ki.kötő.iiben: mint
ha kerekeken guruló, óriási 
ládák lennének. Valójában 
azc,!< voltak - acélból, vagy 
alumíniumból .készült nagy
méretű szállítóbartályok: kon
ténerek. A,hogyan a házgyárak 
elöregyár,�ott falelemei meg
gyorsították - és forradalma
sították - az építkezéseket, a 
konténeres szál1ítás is új kor
szakot nyi,tott a nemzetközi (s 
természetesen a ,belföldi!) áru
fuvarozásban. Egyetlen óriás 
tartályba egé3z gépek, g,ép
sorok, éle1miszerek, vagy ap
róbb iparcikkek tízezrei is 
el1helyezlhetők. 

Spedális 
járműveken 

Maguk a feladók rakják meg 
áruikkal, és ők is zárják le a 
tartályokat, amelyek speciális 
járműveken - konténerthajó
kon, vasúton, országúti nyer
ge„ von,�ató�on, s az ulóbti 
időben már mind gyakrabban 
légi úton is -, bontatl,anul 
jutnak el a megrendelökhöz. 
E sajátos szállítá'Si mód, mi
közben a többinél 1-ényegesen 
kevesebb csomagolóanyagot 
igényel, jelentösen csökkenti 
az áru sérülési veszélyét. ( Ar

ról nem is szólva, hogy a dézs
málást teljesen kizárja). 

Magyarország a hatvanas 
évf.,:< rvége felé még lépéshát
rányban volt - akkortájt job
bára csak a külföldi konténe
rek keHettek feltűnést or
szágútjainkon. Am a Magyar 
Hajó- és Darugyár már ak
kor bemutatta elsö tr,ansz
konténereit, más hazai gyárak 
is készülte"k,a kiegészítö be
rendezések gyártására. Ami 

pedig a MAV-ot illeti: az 
európai vasutak által létesí
tett Intercontainer VálLalat 
egyik alapító tagja; szakem
berei•nk jelen voltak a szállí
tótartályok szabványosítá
sával, a forgalomszervezéssel 
é3 egy•éb konténertémákkal 
foglalkozó ü1ése.ken. 

Elsőként a vasútvonaliak tra
dicionális metszéspontjában, 
Budapesten kellett kialakítani 
konténerfogadó állomást, majd 
miután a Józsefvárosi pálya
udvaron ez elkészült, fokoza
tosan a nagy csomópontokat 
is alkalmassá tették az onas 
t,artályok fogadására. S hogy a 
magyar vasút mily' mértékben 
isimerte fel a kcmt-énerizáció 
előnyeit, tanúsítja: ma a hoz
závetöieg 8500, öttonnás és na
gyobb raksúlyú hazai konté
nernek mintegy fele a MAV 
tulajdona. (Jelentösebib park
kal rendel'kezik még a MA
HART, a Hungarocamion, s 

néhány nagyvállalat.) 

A társulás haszna 
A közelmúl!Jban új szóössze

tétellel js,merkedhetünk meg a 

konténer-poollal. (Alighanem 
helyesebb, a lehetőségek ha
tárán belül magyarítani, s in
ká'blb „konténer közösséget" 
említeni; a MA V vezérigazga
tóságán már ekk•ént tartjá'.< 
számon.) Életrehívását indo
ko-lta, hogy tavaly őszig kü
lön szervezte a MA V, s külön 
a többi tulajdonos az óriás 
ládák forgalmazásá,t. Emiatt 
ha a tulaj-donos saját árujával 
tö1tötte meg konténer,ét, cédu
lát mellékelt hozzá: üresen 
kéri vissza. Ez ama pazarlás
hoz vezetett, hogy majd min
den második út üresjár-atot 
jelentett (a MAV-nál előnyö
sebb volt a helyzet: 75 száza
lékos volt a ra-kott futás). A 
vasút, fel'ismervén e szállítási 
módszer elönyeit, szívesen vá-

sárol-na további konténereket 
- átm az a,ny,agi :lehetöségcin,'.< 
ezit nem teszik lehetőv>é. Pe
dig több ezer illyen óriás do
boznak is helye lenne -, ez•érl 
j,avasoltuk a 'közös,séget. 

Ha szerződ-és.se! társulás{ 
hozun'k létre, a többi vállalat 
kont-énereit is a vasúitéhoz 
hasonló ha.tékon)"sággal moz
gathatjuk - érveltek a szak
emberek. Volt, ak,i menten át
érezte ennek lényegét, de 
tény: a konténer a vállalatok
nak nemcsak szállítóeszköze, 
hanem raktára is (részint 
ezért vásárolták) - a MA V 
viszont nem úgy diszponálja 
a konténereket, hogy minden
ki mindenkor a sajátját kapja 
vitSsza. Ez-ért módosítani kel
lett ,a kezdeti gya•korlaton. 

Újahh jelentkezők 
Mint a MA V vezérigazgató

ságán megtudtuk: most köt!ik 
azokat a szerzöd-és,eket, ame
lyek }ehetővé teszik, hogy a 
kont.énerlulajdonoook akkor 
is tárolhassák árujuk-at (illet
ve a küil<leményt), ha az ép
pen náluk lévö konuéner tör
ténetesen másé. Változás az 
is, hogy eddig a vállalat az 
üres futásért is fizetett -
mostantól ez nem szü:J<.siéges. 
hiszen a v,asút dolga, hogy 
hasznosítsa a konténert. úgy 
tűnik, a kezdeményezés sike
res. Olyannyfra az, hogy újaibb 
vállalatok fogl,a,lkoznak a kon
téner-izációval. E lehetőségei 
hallva dönitött úgy többek kö
zött a bútorkereskedelem, hogy 
kon,ténere.ket vásárol, és csat
la!.rnzik a k.özössiég1hez. 

A csatlakozók elönye nyil
vánv,aló. A népgazdaságé 
ugyancsak, hiszen évente tete
mes összegre rúg majd a fo
rintimegtalmrítás. S az sem 
kéts-éges: mindehh,ez kéÚséges 
partner a MAV. 

F. T. 

( Folytatás az 1. oldalról) 

!aga 20,4, a hó végi értéke pe
dig 34,4 százalékkal volt keve
sebb, mint egy évvel korábban. 

A teherkocsik kihasználása 
sem felelt meg a várakozásnak. 
Ezt támasztja alá többek kö
zött, hogy a bázishoz képest 
7,4 százalékkal csökkent rakott 
érkezés mellett, 

a késetten kirakott teher
kocsik napi átlaga több 
mint 38, a kilépő vonatfel
oszlatás pedig 2,5 százalék-

kal nőtt. 
Nem lehetünk megelégedve 

a belföldi vonatfeloszlatások 
tavalyihoz viszonyított több 
mint nyolcszoros, illetve a gép
revárások 10,8 százalékos 
emelkedésével sem, amelyek 
ugyancsak hozzájárultak ah
hoz, hogy a kocsik idöbeli ki
használása kedvezőtlenebbül 
alakuljon, mint 1981 januárjá-
ban. 

A tehervonati mozdonyok 
kihasználása a gőzvontatásnál 
2,9, a nagy dízelmozdonyoknál 
pedig 1,4 százalékkal nött, míg 
a kis dízelmozdonyoknál stag
nált, a villamos vontatás11ál 
viszont több mint 3 százalék
kal csökkent az elözö év ja
nuárjához képest. 

Becsült adatok szerint 
a vasút az év első hónap
jában 22 millió 40 ezer 

utast szállított, 
s ezzel a bázishoz viszonyítva 
100,9, a tervhez képest 97,8 
százalékos teljesítést ért el. 

A személyszállítás minösége, 
a menetrendszerűséget alapul 
véve, az összes vonatnál 1,2 
százalékkal romlott, a nem
zetközi vonatok esetében vi
szon,t 3,1 százaléi�'.<al javult. A 
késett vonatokra jutó fajlagos 
késési idő az összforgalomban 
1,7 perccel, a nemzetközi for
galomban pedig 4,5 perccel 
csökkent. 

Felsővezeték-szerelők - dermesztő hidegben 

Befejezéséhez közeledik a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti 60 kilométer hosszú 
vasútvonal villamosítása. A szerelők jelenleg Kiskundorozsma és Szeged közötti sza.ka
szon dolgoznak. A munká,t itit Luru:zner Zolitán vezetésével a kiskunhalasi villamos
vonalfőnökség kiskunfélegyházi kirendeltségének tíztagú felsővezetélk-szerelő brig�dja 
kezdte el novemberben. A decem.lberi és a januári időjárás próbám tette a szerelöket. 
A nagy hidegben n-emegyszer a.k.roba,tikus ügyességgel mozogtak a zúzmarás huzalokon, 
a jeges oszlopokon. A többségében fia,talOikból szerveződött brigád derekasan helytállt. 

A munka jelenleg is a tervek szeri,nt halad. 
(Képeink a dermesztő hidegben folyó szerelés,t örökíiteiték meg a nyílt vonalon és 

Szeged állomáson.) 
(Zelman Ferenc felvételei) 
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LÁNCSZEMEK 
A 

teljesítményei alapján méltán megbecsült szoci!='-• 
lista brigád vezetője nem volt sértődött - csu,pan 
haragos. Sértődésre nincs is oka: jól osszeszokott 

kollektívája immár az arany fokozatot is többször kapta 
meg, ö maga megannyi oklevéllel, kitüntetéssel kér'ked
het - s mostanság a keresetre sem panaszkodhat. Mun
káját becsülik tehát, amire szüksége van, azt megveheti; 
elmondhatja: közel a negyvenhez - az alkotó évek de
reka táján - elérte, amit célul tűzött. S mégis elégedet
len, haraggal szól arról, hogy olykor 1.ehetetler,nek érzi 
magát. Tehetetlennek, védtelennek az általánosításokkal 
szemben, amikor olyasmit olvasnak a fejére, amiben 
- úgy érzi - vétlen. 

- Vasutas vagyok, annak is születtem, apám, nagy-
apám is a MAV-ot szolgálta - érvelt, amikor ama álta
Jánosításokról beszélij.ink. - Én úgy nevelődtem, hogy 
a szolgálat mindenekelőtt való, s mégha szerecsengyere
kek potyognak is az égből, a vasút�ak mennie kell. Soha 
nem finnyáskodtam, 'ha dolgozni kellett, álljon elém, aki 
nálam többet tett a szakmájáért .. . És mégis, néha piron
kodom, amiért vasutas vagyok. Mert azt mondják 
egyes nagyokosok, hogy valaha a MA V menetrendjéhez 
lehetett igazítani az órákat, ma pedig késnek a vonatok; 
azt mondják, hogy piszkosak a szerelvények, egyszer hi
deg van a kocs-ikban, máskor pedig elviselhetetlen a hö
ség é:, télen is ablakot kell nyitni; rámolvassák, hogy itt 
vagy ott udvariatlan volt a pénztáros ... szóval nem húz
hatom ki magam büszkén, hogy nézzétek, emberek, én 
i:asutas vagyok! De hát tehetek én arról, ha valaki más 
trehány? Hibáztatható a brigádunkból bárki is, amiért a 
szomszédos városban egy másik brigád tagjai nem úgy 
dolgoznak és élnek, ahogy azt elvárnánk? Mondható úgy 
általában, hogy a vasutasok ilyenek vagy olyanok, amikor 
van közöttünk ilyen is meg olyan is?! .. . 

1"7 ,í,sér,te<tiesen emlékez,tet e ,beszélgetés egy másilkira. 
'- Egy - mitagadás - bukdácsolgató építővállalat 

termelési tanácskozásán h;:mgzott el: az egyik ottani 
brigád több száz lakást adott éÍ t úgy, hogy a legkritiku
sabb szemlélő sem találhatott munkájukban kivetni
valót . . . s ők mégis szégyenkezni kényszerülnek. Mert 
önhibájukon kívül, késve kapták meg a munkaterületet, 
s ekkor már hiába túlóráztak, vállalták a szabad szom
bati műszakot, hiába dolgoztak le heteket a hónapos hát
rányból, az épületek jó része mégsem készült - nem 
készülhetett! - el határidőre. S egyrészt megkapták a 
prémiumot, másrészt nem számolhatnak a nyereséggel; 
a vállalatnál megdicsérték őket - a termelési tanácsko
záson részt vevö miniszteriális küldött pedig összevont 
szemöldökkel mordult rájuk: ennél a vállalatnál min
denkinek sokkal jobban kell dolgoznia. 

Példát idézhetnék: máshonnan is. Szólhatnék a kór,házi 
ápolónörr'íl, akinek éjszakai ügyelete során félszáznál 
több beteg ember gondját-baját kell enyhítenie, s rosz
szuUét esetén egyidejűleg nem lehet itt is meg ott is; 
a táxisofőrről, aki soha nem vét a KRESZ elöírásai el
len, mindenkor udvarias, mégis azt hallja lépten-nyomon, 
hogy „a taxisofőrök életveszélyesen száguldoznak és csak 
a borravaló érdekli őket"; de még laz ,élsportolóról is, aikd 
kora hajnalban edz, hogy jövőjére is gondolva reggel már 
valamelyik közép- vagy felsőfokú iskola padjában jegy
zeteljen, a hétvégi versenyeken aranyat-ezüstöt hoz, és 
mégis azt hallja: nálunk túlkényeztetik a sportolókat, 
ideje volna „megrendszahályozni" őket! ... 

S korholja a sportoló, a taxis, a kőműves a vasutast 
(úgy általában); a vasutas a kömúvest, a taxist, a spor
tolót (úgy általában); a kőműves a ... Folytassam? Nem 
fo1ytaitom. Mert lám: akarva-akairatLan, még én is - példa 
rá az előző mondat - általánosítottam. ,,A" sportolóról, 
.,a" taxisról, ,.a" kőművesröl, ,.a" vasutasról szóltam. Pe
dig csupán egyesekről van szó. s mer.em remélni: az el
rnyészö kisebbségröl. Ama 'kevesekről. akiknek minde
nekelőtt saját házuk táján kellene seperniük, s ha ott 
már rend és tisztaság v�n. akkor tekinthetnének távo
labbra is. Annál is inkább, mert lehet, hogy az ö rendet
lenségük, nemtörödöms-égü.k miatt munkálkodhat kevésbé 
látványosan az, a'ki - megfelelő körülmények között -
többre képes. E hosszú láncolatnak csupán egyetlen sze
me legyen is gy,enge, már kisebb a vonóerö (s ki mondja 
azt, hogy „elszakadt egy láncszem", amikor maga a lánc 
válik ha,sználha t.atlanná ?) . 

M
égis, mindezek ellenére: nem mondom, hogy min
den tőlünk telhetőt megtettünk, ha saját felada
tunkat látjuk el csupán (s sorra zakónkra tűzzük 

az ily módon kiér<lemelt kitüntetéseket). Éppen mert 
egymásra utaltak vagyunk - az egyik vasutasbri,gád a 
másikra, a vasutasok családja az építökre és viszont -, 
társadalmi jogunk, de kötelességünk is a kölcsönös fi
gyelem. Hogy észrevegyük a (}Ye7l{Je láncszemet, s te
gyü,k szóvá. Segítö szándékkal, a mások iránti tisztelet 
hangján, önnön érdekünkben is. 

Társadalmunk egész,ének jobbításáért. 
Földes Tamás 

Irányvonat Záhonyból Moszkvába 

s 

(Folytatás az 1. oldakól) nek Csap, Agcsernyő és 
hony állomásokon. 

Zá-

egy Záihonyból indított irány-
vonat koozöntöbte. Egy olyan 
szere,lvényt állítottak össze, 
amely szé:les nyomtávú kocsi
kon 52 Ikarus autóbuszt szál
lított. A lvovi va-sútigaz,gató
ság zöl<l uta-t biztosított az 
irányvonatmk, amely gyors
vona1ti sebességgel, k•ét nap 
alatt tette meg az utat 
Moszkváig, de néhány autó
busz nem a szovjet főváros 
tönnegkö.tlek,edését javítjia, ha
nem SZJib-értiáiba megy torvább, 
töbtbe.k között Irkuit.szkba. 

A záhonyi üz,emigazgatóság 
és a ka55ali körzet vasutasai 
azt is vállaJ.ták, hogy tovább 
folytatjálk az eddig bevált gya
korlatot és fokozzák a közvet
lenüil sz-éles kocsikba történö 
ra.kodá1St. A hagyományoknak 
megfelelöen Lenin születésé
nek 112. évfordulóján kom
muniista szombatokat szervez-

A Szovjetunió ,megalakulá
sának 60. évfordulója tisztele
tére ,tett fe"lajánlások között 
szerepel a nemzetközi szállí
tási t-ervek :maradékta"lan tel
jesítése. Ezenif.elül vá,llalták, 
hogy fokozzák az el-ek,tromos 
energ1a és a díz,elolaj-rmeg
t'akaritást, s a határforg,ailom
ban a mozdonyforduló idöt a 
múlt évilhez képest átlagooan 
0,'l óráv.ail csök.ken-bik. A má
s,ilk fél terül-etén tartóz,kodó 
idegen koosi<knál pedLg napi 
á,t1ia,gban félórás megitakairítást 
irányoznatk elő a munkarver-
sieny során. 

A szovjet, csehszlovátk és a 
magyar vasutas-ok újab'b ver
senyfelajánlását az érintett 
vasútrlgazg;atóságok, ihletve 
üezmigazgatóságok gazdasági 
és sza'klszervezeti szerveinek 
vezetői írrták alá. 

L. B. 
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Ne lepődjön meg a barátaáios megszólításon, bizonyára 
nem ilyenre számított. f:n sem lepődtem meg cLkkének olvas
tán, csupán azon, hogy az, szeretett lapomban megjelenhetett. 

Teljesen érrhető, miért nem írta alá a nevét. Elsosor.oan 
biztosan azért, mert a „flancos" ajtók keletkezésének k:irülmé
nyeit nem ismervén, azok árát is éppen a valóságos költség 
kétszeresében határozta meg. Másrészt .minden bizonnyal azért, 
mert nincs tudomása arról, hogy a körzeti Ozemfőnökségek a 
MAV szervezeti korszenlsftésének új, rendkfvill fontos egysé
gei, amelyek töb'b ezer ember munkáját irányítják és ellenőr
zik nagy felelőSHGel, egyre eredményesebben. 

Nos, ezen korszerú vezetési szinten ténykedő politikai szer
vez�tek és szakvonali vezetők számára biztosítani kell a nor
mális munkafeltételeket, éppúgy, mint ahogy valamennyi dol
gozó számára a satupadnál, vagy a mpzdonyálláson is termé
szetesnek tartjuk ezt. 

Bizonyára tudja, hogy léteznek szolgálati titkok, amelyek 
nem tartoznak a folyosón ólálkodó hallgatózókra. A helyisé
gek hó- és :hangszigetelése pedig legtöbbször egy azon mllszaki 
megoldással érhető el legegyszerűbben 

Elárulom önnek - mert ez nem titok -, hogy a hatvani 
körzeti üzemfőnökség szükséges helyigényének kielégítését fal
bontások, nyilászáró-áthelyezések, burkolások, festések tömke
lege helyett a leggyorsabban és legolcsóbban az ominózus aj
tók kárpitozásával tudtuk megoldani. 

Hogy hová kell párnázott ajtó, azt a gazdasági megfonto
lásokon túlmenően - hazánkban, szerencsére ma már - nem 
demagóg jelszavak alapján döntik el. 

Mint már bizonyára látta, az üzemorvosi rendelő is kapott 
a „flancos" ajtókból. Kár, hogy az effajta igényükről csak az 
ön cikkéből értesültünk. Bfzom abban, hogy asztalilámpát is 
kapnak majd, mert a TEK igazgató főorvos is lel'kes olvasója 
lapunknak, bár ahogy ismerem, 0 is szívesebben teljesíti az 
egyenes úton érkező kéréseket. 

Elárulom még önnek, hogy nagyon sok dolgozóval, vezető
vel beszélgettem az üzemfőnökség területén a cikkéről és egy

hangú felháborodással nyilatkoztak arról. Hogy miért? Mutat
kozzék be és kédezze meg Őket ! Ha ezt nem teszi és i nkább 
irkálni óhajt a jövőben is, akkor illetékesektől szerezzen be 
reális információt és azt tegye közzé. lrásainkért ugyanis fele-
lősek vagyunk. Ezt legtöbben így érezzük. 

A nyomógombos, fényjelzős kilincs körüli fricskája egyéb
ként hatásos ! lgéretes írói vénát sejtet a titokzatos két betű 
mögött. 

Os.zintén ajánlom, próbálkozzék a Ludas Matyinál. Elő
ször természetesen nem szerkesztői munkakörben, mert ugye 
ott is kárpitozott ajtó lenne és máskülönben legjobb tudomá
som szerint Arkusék a humorban Karintttty óta nem ismernek 
tréfát. Vagy a jövőben hagyja el a művei végéről a monogra
mot is . . .  

* * 

Nary Alfréd 
a miskolci vasútigazgatóság 
építési és pályafenntartási 

osztályának vezetője 

* 

A !enti levelet Hernádi Ist- A párnázott ajtók védelmé-
vcinMk, a miskolci igazgató- ben tett arra a kijelentésre, 
ság vezetőjének kérésére tet- hogy „léteznek szolgálati tit
tilk közzé. Bár ez a válasz el- kok, amelyek nem tartoznak a 
tér - az elsősorban tárgyila- foly06ón ólálkodó hallgatózók
gosságot követelő ! - nyilvá- ra", csak annyit mondhatunk : 
nosságra hozott bírálatok meg- demokratikus alapokon n11ug
válaszolásáról szóló kormány- vó társadalmunkban nehéz el
rendelet követelményétől. Jl:p- képzelni egy olyan állomáai 
pen ezért, no meg az egységes épületet. amel11nek fol11osóin 
értelmezés és a helyes megíté- vasutasok „óláLkodna.k", azzal 
lés érdekében szerkesztósé- a szándékkal, hog11 szolgálati 
günk is szeretne néhány ész- titkokat g11újtsenek. Ha igaz 
revételt, reflexiót fűzni a le- lenne ez, felmerül egy másik 
vélben foglaltakhoz. kérdés : milyen lehet ott az 

Azzal kezdjük, hogy a ja- irányítás demokratizmusa, a 
nuár 1 1-i számunkban meg- munkahelyi légkör, ha tarta
jelent glasszándckal nem az ni kell a dolgozók információs 
igazgatóság egyik osztályát éhségétól ! Meggyőződésünk 
vagy a lhatval)i üzemlőnökséget az�mban, �ogy nem erről van 
vettük célba, csupán egy je- szo. Csupan pantat�n fogal
lenségre akartuk !elhívni az il- mazásról, __ pedig . nekunk szán
letékesek figyelmét. Sajnáljuk, ták a . h?lcs figyelmeztetést : 
hog11 ezt a szándékunkat fél- .,lrásainkert felelősek va
reértették, amit az t, btzonvff, gvunk!" 
hog11 a válaaz elsősorban a A_z ajtópárnázás e�len, ahol 
glossza szerzőjét próbál;a pel- ez indokolt, nincs kifogásunk, 
lengérre állítani jóindulatú" főként, ha az nem a h ivatalok 
tanácsokkal ellátni: A szer- lakályosabbá tétele miatt in
kesz.tőségek szllverén joga dul. Am napjaink mindenkit 
annak elbírálása, hogy a szer- pr?bár� tevő gazdasági „viha
zó kiírja nevét, vagy csupán ra1ban nem haUo��unk_ még 
monogrammal jelöli. glosszá- arról, hog11 . ez tomegig!n'II 

Lapunk január 25-i számá
ban A hírnév kötelez és az 
Eg111égkávé termo,zból című 
cikkeinkben több olvasó pa
naszát ajánlottuk az Utasel
látó vezetőinek figyelmébe. A 
bírálat nyomán a vállalatnál 
megvizsgálták a panaszokat, s 
a szerkesztőségünkhöz eljutta
tott válaszleveleket az alábbi
akiban ismertetjük : 

,,,Megállapítottuk 1rJa 
Tro;nár József, az Utasellátó 
Vállalat Baranya-Tolna me
gyei Igazgat�ágának vezetóje 
-, !hogy az általunk üzemel
tetett 1402. számú, Szombat
hely-Pécs közöfü járaton a 
büfékocsi nem megf eleló fú
téséért az ott azolgálatot tel
jesítő dolgozók voltak a fele
lősök. Velük szemben megfe
lelő ·felelősségre vonán alkal
mazta.m. Táj.ékoztatásként 
megemlítem, ihogy ezek a bü
fékocsi-k elavult, régi éttermes 
kocsikból lettek átalakítva, . s 
fűtési rendszerük egyedi. vagy
is nincs közvetlen o<apcso1at
ban a szerelvény fűtésével. 
Ezenkívül berendezésük any
nyira elhasználódott. hogy a 
dolgozók legjobb hozzáállása 
esetén sem lehet ezeket a ko
csikat megfelelő hőfokra fel
fűteni, így a fűtési probléma 
végleges megoldása cél;ából 
felvettük a kapcsolatot a MAV 
Pécsi Igazgatóság illetékesei
vel." 

Stnkáné Baán Katalin terü
leti igazgató írja, az Utasel
látó Bács-CSongrád megyei 
Igazgatóságától : .. sa;nos meg
felel a valóságnak, amit Tóth 
Tibor tanácsos panasza nyo
mán közölt az ú;ság a Kis
kunhalason üzemelő egysé
günk.kel kapcsolatosan. Tudni 
kell azonlban, hogy a megol
dást hivatott elősegíteni a 
Belkereskedelmi Minisztérium 

vonatkozó rendelkezése, amely 
marint szabadkasszás elszá
molású egységeinket 6mint 
például a ki&kunlhalasi me
legkonyhás kisvendéglő) 1982. 
december :U-ig ki kell adnunk 
átalánydíjas azerződésea üze
meltetésre. A szól;>an forgó üz
letünket azonban már har
madszor eredménytelenW hlr
dettü.c meg, holott szeretnénk, 
ha megfelelő jelentkez6 esetén 
március 1-ével kiadásra ke
rülne. Az oCt dolgozó stabil 
vezető töblnzöri bátorítdau-nk 
ellenére sem pál11ázta meg a 
lehetőséget, mi több: néhán11 
dolgozóval eavatt - akik más
hol ta.láil'taJc hel11et maguknak 
- munkaviszonvukat válla
latunknál felmondták. új dol
gozókat nem ia sikerült még 
felvennünk a hel11Wcre. A� 
üzem megszabott létszáma 15 
fő, ennél fogva képzelhető, 
hogy a jelenleg még létszám
ban levő 7 do1gozó minden 
erőfeszítése sem elegendő .alh
hóz, hogy a szolgáltatás szín
vonala ne csökkenjen. Máskü
lönben sem az állomdaon levő 
üzletnek, sem az Utasellátó
nak nem áU érdekében a több 
milliós forgalom szándékos 
méTsékUse, hiszen az árbevé
teli terv maradékrolan teljesí
tése mindn11(ijunk érdeke. 

Kér;ük Tóth Tibor és min
den kedves vendégünk türel
mét, szíves megértését. Min
den ig11ekezetünkkel azon le
szünk, hog11 a hián11ozó lét
számot fel töltsük, a n11itvatar
tási időt meghosszabbítsuk, 
végső soron szolgálatatásainkat 
és az ételválasztékot bővít
sük." 

Németh István tudósítónk, 
Komárom állomáson szerzett 
kedvezőtlen tapasztalataival 
ellentétes értelmű megállapí
tásokról számol be Berend 
István terü1eti igazgató, Tö-

- Ha mesflzeti, elviszem Szajolba. 
(Kes:nyila Ferenc rajza) 

A toll fegyverével . . .  
Em, ngagd•jall r,aautaa 14n,eléWI 

nál az utóbbi a gyakoribb. lenne. Annál inkább beszélunk 
. a takarékosságról. a h ivalko- A Magvar V111utast szorgal- jában a kálvét. Amikor pedig 

A tárgyhoz semmiképp nem dástól mentes életmódról, az masan olvasgatva., az utóbbi valaki szóvá tette, hogy az el
tartozó személykutatást ezzel ezzel összhan�ban álló munka- idc5ben több cikkre ismét „fel- járás nem igazságos, a főnök 
lezárva azzal folytatjuk meg- körülmények biztosításáról. loaptam a vizet" - írja a szer- kereken kunondta, hogy „amU 
Jegyzésünke�, hogy_ kezdettől Az üzemfőnökségeket sem keszt6.9égünknek küldött leve- szabad Jupiternek, azt nem 
tudu�k-az ü�emtőnöksége� lé- a hivatalok terebélyesítése mi- lében Rúzsa Pál nyu&díjas. szabad mácnak". 
tezé�rol, sot, rendeltetésükkel att hozták létre. Sokkal in- Szegedről. Utal például a ja- -Nagyon elgondolkoztatott az 

is tisztában vagyun�. Ennél kább a hatékonyabb áttéte- nuár 1 1-4 számban megjelent is - folytatja a levéUró -, 
fogva azzul t, eaveténünk, hog11 1 · 1  á ítás' h .,_ ,..... lít tt Mi 
,.biztoaftani kell részükre a ekto_ men�� ir ny . , a szol- Jóleme eg11 forró fekete című ogy a c_....uen em e 

dHs m nkafeltételeket" gálati főnokségek összehan- Í'I'ásora, 6 megjegyzi, ,hogy az llásné harminc éve dolgozik 
no"!' . u goltabb munkája érdekében. aJbba!n vúoLt eseUhez. hasonló- a vawtnál. Ennyli idő m,,eg-éppugy, mint valamennyi vas- Es ehhez hozzákezdeni - vé- va.1 saját szoicálati helyén is becsill.éare, körültekintő báutasnak. f:rdemes azonban el- leményünk szerint - párná- találkozott. Munkahelyi veze- násmódra kell hogy kötelezgondolkozni azon, hogy a jó zott ajtók és fontoskodó sza-szándékot néha m�nyire el- vak nélkül i5 lehet. 

tője annak idején megfiiltotta zen min�unkat, kWönö-
homályosftja a túlbuzgóság. beosztottjainak a kflivéfőzést, sen ha fizikai munkakört tölt 
Mindezt tények bizonyítják. A aerkess&6Ms de 6 továbbra Ül fózette irodá- be az illető. Sok vezet6ne1c 
Hatvanban és máshol  Is. ,--------------------------... mindjárt kevesebb lenne a 

A nemrég megalakult üzem- oondJa, ha 7W!ffl kevés flven 
f6nökségeink központjaiban 

Ko·· szo
„

net a gyó�·tó munkáért 
régi doZoozó lenne az ir4nv'-

uoanis káprázatos gyorsaság- f!Jl a tdaa alá tartozó munkaterile-
pl alakították ki a fényes iro- ten. Ezek az embere1c meo-
dákat, szetezték be a aüpped6 Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Hévízi MAV Szana- érdemlik, hoav védelm«tben 
kényelem kellékeit. U.gyanak- tórium igazgató f6on,os4ntllc, 4polóina.lc é, az egéaz ott azót emeljen az újacio, enn41 
kor aok hely(ltt a dolgozók dolgozó személyzetnek. 1981. december 8-tól 1982. Január 8-ig is i nkább, mert ez a itörekvés 
minimális szociáli.s igényeit voltunk a szanatóriumban. Az orvosok és bete1ek között a találkozik a le,taJJ;> vezet6 he
aem elégítették ki. A munka- kapcsolat nagyon Jó volt, ami már fél IYÓIY\,llást Jelentett. A lyesJéséwel és egyetértésével. 
feltételek nem éppen rózsásak szanatórium minden dolgozója azon tevékenykedett, ho1Y az - Kérem a azer.keszt&sé1et 
a hatvani körzeti Qzemf6nök- oda beutaltak minél otthonosabban érezzék mqukaL - fejeli be levelét a szecedl 
9él terilletén sem. !kes blzo- A személyzet lelkiismeretesen végate munkijáL l1Yekez- nyugdíjas -, hoey a toU fen
nyf téka ennek a nemrég tar- tek mindent me,tennl annak érdekében, hOIY állapotunk Jobb- veTéi>el harcoljGNlc bcltratt 
tott. vezérigazptó-helyettesi ra forduljon. Azt az áldozatos, minden esetben szolgálatkész ezután t, mtm ahOf11I eddi{I 
azlntll Qzemszemlén Jegyző- munkájukat szeretnénk mqköszönnl, amit értünk beteiekért teUék. Tdrj4t fel a fon4ad
kön,vbe foglalt Allapot. Err61 tettek. Oa érezzük, hogy a beutaltak, amikor vlaszamennek goloat, lepleult le a otalás.S
kllönben el6z6 - februér 8-i munkahelyükre, 1Yó0ult fmlberként vélezhetik mindennapi QOlaat, a t4raadatrni reNi1ü-
=.,Sm1,1nkban - beaámol- munkájukaL tcSI idegn mep�o

olvasólnknak. ,.DlnU A Hévizl MA V Szanatórium tguptó főorvosa és valam�- tat, ez41ta& t, -buclftN e %11. 
_,..,.. • ., ll&e1ftmfflvelc á m4- nyt dollmóJa embenéab61 la Jelesre vizalúott. p4rtlco11greauu laat4�i-

:, aaa�m.U- feltlN&elc" efm- Kanai 8'IM1or Nt a Nrit elctH 4116 ,.,.__ 
Debrecen tohaJc • .,.....,,., ... 

möri Sándor MAV körzeti 
üzemfön&helyettes, Csenget 
Béla szb-titkár és Tóth Attila 
üzletvezető levele. Egybehang
zó véleményük, hogy a Ko
márom-Nógrád-Pest meg11ei 
Igazgatóaáohoz tartozó, Komá
rom állomdaon üzemelő, 22. 
szcimú Biaztró - szakmai 
munokája é, eredméntl(li alap
ján -, az tgazoatcná.g legjobb 
egJ1$égei k6zé tartozik. Ezt a 
k ülső és belső szervek rend
szeres ellenórz-ései is alátá
masztJák. Nem véletlen. hogy 
az üzem dolgozói jó munká
juJoért több,zör réuesü6tek 
an11a,gi é, eTkölcsi elismerés
ben. 

„iHa valakinek kifogása van 
egy bizonyos szolgáltatással 
ka-pcsolatban - jegyzi meg 
levelében az üzletvezető -, 
ezt szóban vagy írásban be
jelentfheti, kellóképpen bizo
nyítva állításait. Ilyen esetben 
a legszigorúbban járunk el 
azokkal szemben, akik üzle
tünk és vállalatunk hírnevét 
veszél11eztetik, de vissza kell 
uta,ítanunk a panaszt, ha 
megalapozatlan." 

Ezzel szerkesztőségünk is 
egyetért. 

A vállalat budapesti terü
leti igazgat61ja, Ertl Imre az 
Eg11ségkávé - termoszból c. 
cik.k.ün'it nyomán ezt írja : 
,,Megvizsgáltuk a N11ugati pá
l11audvaron tapasztalt kávéér
tékesítés hián11osságait. Az 
üzlet vezetőjét gépi főzésre és 
a kávé közvetlen értékesíté
sére utasítottuk. Termoszkávé 
eladása csak a gépek meghi
básodásának esetére és a hiba
eliáritás idejére korlátozód
hat. Mun.kánkat segítő észre
vételt ezúton köszön;ük, s 
ígérjük, hog11 eUenórzéseink 
fokozásával ig11ekszünk meg
előzni a hasonló indok.olatlan 
eseteket." 

Fórum -
ingázóknak 

A I.Jandler Jenő Múvelődési 
Ház, a XV. kerilLeti míívelő
dési központ és ,a veresegytiázi 
Váci M.Lhály IMíívelódési Ház 
vezetői február 6-án fórumot 
rendeznek Veresegyházon. A 
fórum témái : a bejárók gond
,jai, szociált, körülrmén11ei. 

A kérdésekre a Nezérigazga
tóság és a ,budapesti igazgató• 
ság liH.etélkesei - köztük Ré
kasi István igazgatóhelyettes 
-, válaszol�. Utána a mű
velóciési intézmények művé
sz.eti csoportjai szórakoztatták 
a jelenlévaket. 

Tóth Tibor kiskunhalasi ol
vasónk arra kért választ, hou 
az éjszakai ügyeletért Jár-e 
éjszakai potlék ? 

A kérdés megválaszoláséúl 
az ügyelet fogalmából kell ki
indulni. Az ügyelet a készen
lét sajátos változata. Lénye1e, 
hogy a rendes munkaidőn kí
vüli készenlét ideje ala" 
rendszeresen előfordulnak ki
sebb, rövidebb idejű munkák 
is, amelyek azonban nem töl• 
tik ki a készenU.t (ügyelet) 
teljes idejét. (Ez utóbbi e,et
ben uava.nia túlmunkában tör
Unó munkavégzésnek min«J. 
sülne). 

A 17/1979. (XII. 1 .) MOM. 
sz. rendelet 35. §. szerint a 
nem fizikai dolgozók részére 
a kollektív szerződés ügyeleti 
díj helyett szabad időt bizto
síthat. E jogszabályi felhatal
mazás alapján rendelkezik így 
a MA V kollektív szerződés 
33. §. 3. pontja. 

Az ügyeleti szolgálat ellen
értékére nem alkalmazhatók 
a munka díjazására vonatkozó 
egyéb általános szabályok, így 
az éjszakai pótlékra vonatko
zó rendelkezések sem, hanem 
az előzőekben említett speciá
lis szabályokat kell alkal
mazni. Az üg11eleti szolgála, 
ellátásáért tehát é;szakai pót
lék nem jár, hanem a dolgo
zó a rendes munkaidőből azo
nos idótartamú szabad idóre 
jogosult. Az emiatt kiesett 
munkaidőre pedig átlagkere
setet kell fizetni. Ha a sza
bad idő szolgálati okból nem 
adható ki, az ügyeleti szolgá
latért óránként 15 forint áta
lány-jellegű díjazás jár. 

Molnár Mihál11 váci olva-
sónk kérdezi : a vasutasok 
miért nem lehetnek a CSiB 
tagjai?  

A CSJl:B az Allami Biztosi
tó csoportos személybiztosítá
sa, melyet önkéntesen, a mun
kahelyeken lehet kötni . A 
MA V területén azért nem fog
lalkoznak a CSiB-bel, mert a 
vasutasok a régi tradíciókkal 
rendelkező, az Allami Bizto
sítótól független, saját bizto
sító egyesületekkel rendelku,.. 
nek. Ezek a következők : MA.V . 
Alkalmazottak Első BiztosUA 
Egyesülete, MAV Altaláno, 
Biztosító és Segél11eg11esület, 
Vasutas Biztosító Eg11esület, a 
Mozdon11vezetők és Vontatdai 
Dolgozók Segél11eg11esülete. S 
mivel mind a négy vasutas 
egyesület kizárólag személy
biztosítással foglalkozik, az 
Allami Biztosító a vasúti szol
gálati helyekre - egy koráb
bi megegyezés alapján - nem 
terjeszti ki személybiztosítási 
rendszerét. 

Megtartotta évi munkaülését 
a vasutas eszperantó szakosztály 
A Magyar Eszperantó Szö

vetség Vasutas Szakosztálya 
január 23-án tartotta meg szo
kásos éves munkaülését. A 
munkaülésen a szakosztály 
irányítása alatt működő vas
utas eszperantó szakcsoportok 
küldöttei vettek részt, de jelen 
voltak a szomszédos országok 
Vasutas Eszperantó Szövetsé
gének képviselői Is - Au,zt
riából, Bulgáriából, Csehszlo
vákiából, Jugoszláviából és az 

NDK-ból. 

A vezetőség ismertette a 
szakosztály 1981. évi eredmé
nyeit és gondjait, majd részle
tesen foglalkozott a Nemzet
közi Vasutas Eszperantó Szö
vetség (IFEF) 34. kongresszu
sának megrendezésével, illetve 
annak előkészítésével, amelyre 
1-982. május 2-8. között Bala
tonfüreden kerül sor. 

A közgyűlés végül jóváhagy
ta a szakosztály 1 982. évi költ
ségvetési tervezetét. 

Patay Jinos 

A járó betegek szolgálatában 

Bü/é a rendelöintézetben 
A főváros egyik legszebb 

rendelőintézete a MAV Kór
házé, a Rudas László utcá

- és arra törektz1lnk, hoOV 
jó munkánkkal mi ia el6ae
gitaük a betegek av6o11ulcb4t. 

ban. Itt található az Utasel- .-----------
látó kitt'.1nóen felszerelt, 385. 
számú bOféelYséle, 

Dóra J4RC>lfli üzletvezető 
és munkatársai arra töreked- A Vasutasok Szakszervezete 

Országos Művelődési Központnek, hOIY a -korszen1 büfében ja me1bfzásából a székesfehér
bólée• áruválaszték éa min- vári vasutas mllvelódésl ház 
dll frisa áru leaeo. Oaelnek fotószakköre orazá.goa a.dnes
arra, hOIY a keresett cikkek dia-J)41t,CÍ%11tot Mrdet a vasuta
soha ne hlényou.anak. Ez el- sok és fotószakkörök részére. 
IIÓIIOl'ban hld .... hal .._ A pályázatra 5X5 cm-es 8 e-ony ,_ a nagyságú, kötellen témájú 
cukráazatl készítményekre és 
a vlnlire vonatkozik. Jól .. ... _ szfnes diák killdhetők be. A 

•uu le&Jobb pályamllveket dijaz• 
jék, hOIY csak aazdaa árulú- zák. BekOldésl határid6: JtU. 
nálat és filYelmea klazolgálál márciu, 31.  Pályázati lapot a 
mellett telJesftbet a blfi laa- székesfehérvári vasutas ma
°' 400 aer fomdos for,a!- velódési hú fotószakkörét6l 
..i. politin vagy a,!mtHyesen kell 

n kérni. 
-

r■............ alra- Cfm : IOOO Sdblf....,,,.» 
f'l'1lk � - mondta � Nm S411ddr -. '14. T•lefoa: 
ra .J6nolll6. bOfé ftNt6je 11r511, fiutm: Ol-41-41. 
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Kevés a szerszám és a szemléltető eszköz 

A tettek emberei 
Bemutatjuk a Ságvári Endre ifjúsági szocialista brigádot 

A szakmunkásképzés gondjai Szegeden 
A szegedi körzeti üzemifő

nökség vontatási részlegénté-l 
évtizedes hagyományai van
nak a szakmunkásképzésnek. 
A dízelmotor-szerelők után
pótlásá,ról folyamatosan gon
doskod ta•k, s nem is akár'ho
gyan. Most is 18  olyan !fiatal 
szaklmunkásuk van, aki ná
lunk tanulta meg a szakmát 
és ,a,z utóbbi tíz év'ben végez
te ,e} a sz:akmun•kásképző ds
koiláit. 

munkások miként sa:játítják 
el a szaikmát, megszeretilk-e 
mun!kiájukat. • 

A két is'ko'lából érkezők el
méleti és gyakorlati tudása 
ug)'la.nis lkillön'bözó. Amíg a 
szakmunlkástanuiók ,a gyakor
Lati ismerete<kböl állnak job
ban, addig a sza,kköz,épisko
lások jó elméleti felkés21ülé
séhez •hiányos gyakorliati is
meretek párosu'lnak. A hiány
z,ó ismeretek pót'lásáiban a 
vontatási dolgoz,ók segítenek. 

Hata�mas fólia lepedőket lo
bogta,t a februári szél a duna
keszi járiműjavító II-es gyár
részlegének szekrénylakatos
műhelyében. A nyitott ablak
felületre feszíte,tt fólia a 
munkaasztalok mellett dolgo
zókat védi. A helyiséget , 
ahol nemrégen még szabad át
járása volt a huzatnak, s a 
szélnek - az alvázszerelő
csarnokból alakították át fe
dett ,műhe11lyé. Itt dolgozik a 
Ságvári Endre ifjúsági szocia
lista brigád. Tíz tagja közül, a 
legfiatalabb 24, a leg,idősebb 
53 éves. Bencsics Ferenc bri
gádvezető a negyvenes korosz
tályhoz tartozik. A vasúti ko
csik ajtajait javítják. A tönk
I'ement, elhasználódott ajtók 
szétszerelése, felújítása figyel
mes gondosságot, szakértelmet 
igényel. 

A Ságvári Endre ifjúsági brigád 

Jelenleg, a kial,akult képzé
si formá'kn,ak megf,e1elően két 
iskola biztosítja az utánpót
lás,t. ,Az egyi'k a 600 sz. Ipari 
Szakmunlkás'képző Intézet, 
ahoni111an a sz.a'ktmunkástanuló
kat, a másik a_ Bebrits Lajos 
vasúti szakközépi_skoJ.a, ahon
nan pedig a szakközépiskolá
sokat lfogad'jáik szal',unai gya
lrorlatro. Ebben a tanévben 
öt vasúti járműszerelő és ti
zenöt dízelszerelő szakmun
kástanulóval és 94 vasútgé
pész szakközépiskolássai fog
lalkoznak. A tanulók magas 
létszáma nehéz feladat elé ál
lítja a vontaiási sza1k1emb'ere
ket, a szakokúatókat, s n€'ffi 
utolsósorban a motorműihely 
dolgozóit. Hiszen rajtuk is 
múlik, hogy a leendő szak-

A Bebrits Lajos Szakközép
iskola tanulóina,k folyamatos 
képzését együttműködési szer
ződésben is rögzítették. Ennek 
ala,pján iaz iskola által meg
adott ta·nr1end szerint, hetente 
négysze.r 7-t&l 14 óráig fog
lal1kozna'k a tanulókkal a von
tatás,i telep motorműhelyében. 
Sajnos, bárhogy szeretnék, nem 
tudják maradéktala,nul betar
tani az előírások,at. Nem ren
deik.eznék a szakmunkáskép
zéshez megfelelö, korszer-íf 
szemléltető es�közökkel, vala
mint olyan tartaLék aLkatré
szekkel, amelyeken a tanulók 
gyakorolhatnák az elméletben 
tanultakat. Jó lenne például, 
ha mitham,ar,ább meg,kapnák az 
M-31-es mozdony l,eseleáte
zett motorját, az iskolai tema-

A legjobbak között 
A szakszervezeti bizottság

ban, ahol a szocialist.a brigá
dokról érdeklődöm, Bősz Jó
zsef sz,b-tit,kár, és Szekeres 
László munkaverseny-felelős 
elismeréssel szólt a Ságvári 
Endre <brigádról. A legjobb 
kollekltívák közé tartoznak· -
mondják -, szwkmai és társa
dalmi munkájukra az üzem 
vezetői mindig sz;ámíthatnak. 
Vállalásai'kat példásan teljes•í
tik, tavaly egyetlen hónapban 
sem végezite'k 110  százalék 
alat>t. Az évi áfilaguk 1 15 szá
zalék vol1t. Munkájukat mi.n
dig önmeózással ad�ák át. A 
kommunista műszakokon tel
jes létszámlban dolgoz.na'k, újí
tásaik a gazdasá,gosságra, ta
karekosságra, baleseúmentes 
munkára irá.nyuinak. Beadott 
nyok újntásuktból ötöt elfogad
tak. 1981..fuen az üzemben 300 
mázsa vasat, 9 mázsa alumí
niumhulladékot gyűij•töttek. 
Vállaiták, hogy a víz-, Jevegő
oxigén- és gázcsapokat ellen
órz,i'k, megszüntebi'k a .gépek 
üres járatát és megakadályoz
zák az energriaipazaTlást. 

,A 1br.i.gád tíz ta:gd:á;ból .kilen
cen ,társadalmi megbízatást 
láitnaj{ ,el. Van közöttük szak
szervezeti bizaLmi, főbttalmi, 
párt- és KISZ-.vezetőségi tag. 
A múLt éV'ben ,töblben ikapta,k 
egyéni kitüntetés,t. Augusztus 
20-a aLkaLmából pedig a ,váro
si itainácstól „Érdemes Társa
daLmi Mu11lkás'' elismerést ka
pott a ibI'igád. 

Sz,eloores László még !hozzá
teszi : - a Sá,gvár.i Endre bri
gád tagjait az jellemzi, hogy 
szavak helyett munkájuk,kal, 
emberi magatartásukkal bizo
nyítják, hogyan kell a hármas 
jelszó egységét megvalósítani. 

A műhelyben, a bri�ád 
mun1kalhelyién akkora a zaj, 
hogy lhiáibaivaló kísér'leit ott be
szélgetni. A bri•gádvezető ezért 
egy .köz,eli helyiségbe invitál : 

- Korábban itt doLgoztunk. 
Ez volt a műhely. El tudja 
képzelni? - mondja. 

Megval1lom : nehezen. A tisz
ta helyiségben .asztalok, ;pa
dok, az alblakon függöny, a fal 
mellett 'Vliláigos, több !füót,{ros 
sz�kirény, a fal,a'kon lk•épek, 
ralJZOik. 

- Mi tüntettük el a műhely 
nyomait. Ahogy az alvázsze
relő csarnokból javítóműhely 
lett, ezt rögtön átala,kítottuk 
ebédlőnek. Még az ablakkere
teket is átfestettük. Most ikel
lemeselb'b, ot.tihonosialbb a 'k1ör
,nyezet. Nem igaz? Itt reggeli
zünk és aki tásikából ebédel, 
az:t is ,:itt fogyaszthatja �!. 

Egy emberként 
Bencsics Ferenc 32 éve dol

gozi:k a ,jáliffiűja,vítóban. Két 
évvel ezelőtt, amik.or átszer
vezés révén iaz ajtójavító és 
a ikiülső szerelő 'br.igád egye
süLt, ,a iműs�ki vezetők olyan 
szaikembent lk1erestek, akinek 
megfeLelő üzemisimerete és jó 
embe.ri kapcsolaitai vannak. 
lgy es,etl :rá ,á választás. Azó,ta 
egy huszonkét tagú munka1bri-

gád, s a Ságvári Endre ifjú
sági szocialista brigád vezető
je is. Mindezt Takács Sándor 
művezetőtől tudom, aki a kol
lektíva munkájáról így véle
kedCi� : 

- Korábban a brigádhoz 
csak az I-es gyárrészleg ajtó
javítása ,tartozott. Az át,szer
vezés óta - azon.os létszám
mal ! - a II-es gyárrészleg aj
tójaví,tását is el kell végez
niük. A feladatokat olyan zök
kenőme.ntesen oldjálk meg, 
hogy a vezetct:� csak el vétve 
értesülnek a problémáikról. 

Bencsics Ferencet faggatom : 
- Az előző éve,klbe111 na

gyo1::1b létszámmal dolgozott a 
s.21ocia,lis-ta brigád. Mi az oka 
a csökikenésnek? 

- Elég sok a bejáró, és 
ezek egy része nem tudja vál
lalni a többletmu1Vkát. Márpe
dig a közös feladatokból - a 
körülményekhez mérten 
mindenkinek részt kell válial
nia. Jelentkező akadna most 
is, de a jelöiteknek előbb be 
kell bizonyítaniuk, hogy a kö
zösségért tesznek is valamit. 

Ennek hiányáit kiifo.g:ásoll'.ák 
a szakszervezelli biza·lminál is, 
a!kinek nyílitan ,a személbe 
mondták : többet várta,k tőle, 
ezért nem javasoiták tovább a 
tisztség betöitésére. Helyette 
Mikolai Ignácot választották, 
ak1i ez év január kiöz,epétől 
kép'Vli.6€li a csoport érdekeit. 

,A 'brLgádna'k ma is ,vannalk 
vidékről lbejá,rió tagjai. A ,be
járás azoruban ,nem jeJ.ent 
megold:hata,blan aJkadályt a t,a
nulásban, a művelődé&b'en és 
a társadalmi munkában. Ta
va'ly ,például nyok alkalom
mal vo.Jta,k színhá:zJban, rés'l.t 
vette'k az üzemi o.Jimpián, a 
KrRESZ�ve1télkedőn, s kö"ZJÖs 
kkáinduláson, a József Attila 
Művelődési !Kö?Jponitlban mű
ködő szocialista brigádklub 
valamennyi rendezivényén. A 
gödöllői tekev.erseny után a 
bri·gádnap'ló'ba is beje.gyez,llék : 
népszerű játék, ha helyben is 
lenne ilyen pálya, sok embert 
hozna össze. ÜZ!emen belül, a 
bölcsődében, óvodában 'köz.el 
Mtszáz, üz.emen kiív;üJ - !fő
leg a 3. sz. á1talános iskolá·ban 

száZJhúsz óra társadalmi 
munikat végeztek. 

Sokan tanulnak 
A br.ig,á,d tagjai köZiül ,tclb

ben szorg,a,Jmasan tanulnak. 
Dóka Ferenc és Nagy Imre 
például hegesztői V'izsgá1t tett, 
Hantos Györgyné ped!i_g az ál
,t.a!lános is•kola nyolc ositályá
nak befejezése után, ,meg
kezdit•e a ,vas-úti j,árműszerelő 
tanfolyamot. Hantos,né egyéb
ként a Ságvári Endr,e 'brigád 
egyetlen nődolgozója. A közép 
ko.roszitályhoz ta,r,tozii'.,{, Vác 
környekéről jár az üzembe. 
Mint !betanított lakatosi egy év 
óta tartozik a koHaktívába, 
ahol a 'képzettebb munkatár
saik a tanulásban is segítiC� 

- Nem a pénz miatt tanu
lok - mondja -, de ha a töb
bieknek megvan a szakvizsgá
ja, úgy érzem, nekem sem 
hiányozhat. 

Hantosné nem az egyedlüli 
továbbtanuló. A sikeres he-

Új vá l la lkozás 
Sopronban, ·a GySEV váanrakttára '1:erüLetén 1979-tő! fc�

lalkoznak nyersbőrök és bőrből készült késztermékek tárolásá
val. Tavaly a megrendelők kívánságára már szakszerű kezelést 
é„ szortírozást ·is válllaltak. Erre a célra a :meglévő grabo,plasit 
sátortetős raktárt használták fel. 

Rusz Demeter vezetésével tavaly áprilistól szakképzett 
d?lgozókból álló csoportot is létrehoztak. A bőröket fajta és 
suly szerint válogatják szét, majd összekötözik és villástar
goncával bálákba rakják. Az előkezelt bőröket így hosszabb 
ideig is tárolha'tjálk, 'a,111élküL, ihogy •azok minősége romlana. 

K. A. 

gesztői vizsgák után Nagy Im
re a Dolgozók Esti Szak,közép
iskolájába iratkozott be, Dóka 
Ferenc pedig az MLEE má
sodik évfolyamát kezdte meg. 

- Miért jár az egyetemre -
kérdem. 

- Pártvezetőségi tag va
gyok. Ebben a minőségben el
engedhetetlen a magasabb po
litikai képzettség. 

Dólk,a Ferenc a múlt évben 
kiváló dolgozó és kiváló tár
sadalmi munkás, Nagy Imre 
pedig a szakma iijú mestere 
lett. Jellemző a bI'igád szem
léletére, hogy az események
ről, a naplóban így emlékez
nek meg : együtt örültünk az 
elismerésnelk, és hasonló ered
ményeket kívántunk egymás
nak. 

,Az egyik munkaasztal mel
let,t a 40 éves. Kollár Antal 
dolgozik. Szakszervezeti főibli
z.a.Lrni,, tíz biza,lmi munik.ádát 
Sf•gí1ti. Mint ipari tanuló, ,hu
szonhat évvel ez.előtt kezdte 
az üzemben. Volt bizalmi, mű
ihelybi:z:ott.sági tag. A ,tíz :bizal
mi csoporbba összesen száz
ha bvan em!ber ügyes-,ba,jos 
dolga taTtozik. S a1'.ú nem e!Jé
gedett a bizallffii munkájá,val, 
önáillóságával és példamutatá
sával, a főbiza1mfüná'l iteszi 
meg észrevételeLt. 

Szocialista módon 
A közelmúltban 

ilyenre ,példa ? 
volt 

- Igen. Főleg munkaszerve
zési inté;z,kedés ben és a diff e
renciáU bérezésben fordulnak 
elő vitás esetek. Nethéz az em
b€1rekkel meg,értetnii, hogy ál
humá11unmból nem lehet fi
zetést adni. T.udom, hogy lkel
lemetlen, <le néha meg !kell 
mondani : ha nem dolgozol 
jobban, nem, érdemelsz többet. 
Persze az isi előf,ordul, hogy a 
művezetótől, a szakszervezeti 
b.iZiot,tság'ból, a munkavédelmi 
felelős.tői vagy éppen a tech
nológiai osztálytól !kell segí,t
séget kérni a dolgozók igazá
nak védelmében. 

A bnigádba,n nincs ilyenről 
sz.ó. Jól ismerik egymást, és 
ha lehet, maguk kö21ött min
dem elinibéznek. Komolyan 
veszik a hánmas jelszó egysé
gét. Szocialista módon dol,goz.
na.k, ,tanulna&, élnek. Báir ma
gukról a naplóban egysz,erűb1b 
szava'kkal fogalmaznak : csele
kedni jobban szeretünk, mint 
beszélni. 

Ez az dndí.téka, hajtóereje az 
eliért eredményeknek. 

Pálinikás Katailin 

Munkásőrök köszöntése Hatvan/Jan 
A munkásőrség megalaku

lásának 25. évfordulója alkal
mából a hatvani Zalka Máté 
munkásőregység jubileumi 
gyűlést tartott január 23-án a 
hatvani Cukor- és Konzerv
gyár kultúrtermében. A gyűlé
sen megjelent Kézdl Sándor 
közlekedés- és postaügyi mi
niszterhelyettes, Hernádi Ist
ván, a miskolci igazgatóság ve
zetője, és ott voltak a csomó-

pont gazdasági, társadalmi ve
zetői . 

Az egy.séggyűlésen adták át 
az alapító tagok jubileumi jel
vényeit, szolgálati érdemér
m,eit. Az ünnepség után a gyár 
KISZ-klubjában az alapító 
munkásőrök tiszteletére foga
dást adtak, amelyen Kézdi 
Sándor és Hernádi István kö
szöntötte az aktív és a már le
szerelt munkásőröket. 

Munkásőrök ta lá lkozója 
A budapesti igazgatóság pártbizottsága február 1 2-én ün

n�pélye3 munlkásór-ba,lálkozét rendezett a kiöziponti szolgálat 
kultúrtermében. A baráti összejövetelre meghívták a négysze
res kiváló igazgatósági szakasz tagjait és hozzátartozóit, vala
mint az alapító_kat is. A találkozón, amelyen Pady Géza a 
pártbizottság titkára mondott ünnepi beszédet részt vett töb
bek között Thurzó Károly, a munkásőrség országos parancs
nokságának személyzeti osztályvezető-helyettese és Arató Ist
ván, a VIII. kerületi, Vörös Cslilll'ag Érdemrenddel 'kii.tüntetett 
Asztalos János v.asaszá,g.z!óalj iparancsnoka is. 

A jutalima.ka.t Pady Géza adta. át 
Óváry Arpád felv. 

Takaró Gergely dió/ áfa 
,,Hullajtja levelét az Monori-erdő meg- terháznál szerencsé- és népes családja ré

idő vén fája." Mindig állóhely már 1860-ban sen waggonba ,tétetett szére kihasított pusz
eszembe jutott Arany tekintélyes forgalmat és útnak indíttatott tarészen, s az idén is 
János költeményének bonyolított le Cegléd- két szerzödött hajtó (1860-ban !) diófácskát 
ez a sora, . valahány- re, és Pest között, epiberrel a váczi püs- ültetett szolgálati há
szor megpillantottam csakhogy akkoriban pöki uradalomba. A za mellé . . .  " 
Monori-erdőnél a vén még Csetneki puszta marhák bewaggoníro- Hol van már e jó
diófát a t�v8:iramló néven emlegették. zásában Takaró Ger- ravaló ember és a je
vonat, ablakabol. , A letűnt időkről a gely vasúti bakter is lentést író tiszttartó 

Ak_ar P:st, akar pilisi Beleznay-gró- erősen buzgólkodott uram ? !  A vén diófa 
Cegled felol utazott fok hátrahagyott le- ami által két .. t azonban még élne, és 
er:e a� embe_r, a h�- velezései és kusza fel- váltópénz juttat��U:, tovább dacolna a vi-
z'.11 . fak feJedeI1;1et jegyzései regélnek. A , .. ,, n harokkal, az évtize-
latm'.1 �ellett. O�t al}t sárgult lapokat olvas-

reszesul� ·, - : , dekkel, ha ki nem 
a vaganyok ��zele- gatván, véletlenül rá- . A levehro a tovab- vágják. Elfűrészelték 
ben, a MA V picinyke bukkantam az ura- biakban beszámol ar- büszke törzsét mert 
szolgál�ti _é�ületének dalmi tiszttartó írásos ró!, hogy a nevezett közel volt a sí�ekhez 
s�Of;l�zed�agaban. A jelentésére, amelyben vasutas igen dolgos és az elektromos ve
s1;1v1to, sz�! _meg-�eg munkájáról számolt ember. Nemcsak tisz- zetékhez. Még láthat
razta agait, e� ker!ng- be méltóságos gazdá- tét látja el becs ··1 t- juk a bakterház mel-
ve hulltak ala a sarga . , . . , u_ e lett a földre döntve, 
�evelek. Egy méternél Janak · tel, , hanem Josze�iv�l de már nem sokáig. 
1s vastagabb törzse a „A harmincz darab seg1t, ahol tud. Pelda- A vén diófát elszál: 
�egnagyobb viharral vágómarha Kis-Cset- ul „számos gyümölcs- Jítják. 
1s dacolt. neki pusztán a bak- fát is telepített a neki Rakovszky József 

tikában szereplő mechanikus 
főkapcsolót és más ,alkabré
sze�et. A szegedi von.tatási te
lepen szívesen fogadná·� a 
máshol felesleges, vagy né!-\ 
külözhető szemléltető eszközö
ket, munkadarofukat. 

Gondot jel,ent a :hely,hiány 
is. A motormű1helyiben egy
szerre csak 15 gyere'kiet tud
nak foglialkoztatni. Ennelk el
lenére gyakran előfordul, 
hogy a szakmunkástanulók és 
szaik'középiskolások képzésének 
ideje egybeesik. Ilyenkor a 

szakközépiskolásokat a kismé
retű tanműhelyben helyezik 
el, a,honnan szintén hiányoz
na,k egyes szerszámok, szem
léltető eszközök. Sőt, a szak
mához kapcsolódó munóka 
biztosítása sem zaivartala,n. A 

von,tatási sza-kmunlkás'képzés 
mte,gjlévő p.rdblé.máin, gondj:a•in 
csak a már .régóta ígéTt új 
tanműhely építése segHene. 
Erre azonban még vá,rni kell. 
S, hogy a szakmunkáskép
zésben addig se legyen fenn
akadás, anról a vontatási 
szakemihere!k, a diá•ko:{ tanu
lását, felkészítését segítő ti
z,ennégy smkmun'kás gondoo
kodik. 

GeLlért József 

UTAZÁS '82 

Kiállítás 
a Néprajzi 

Múzeumban 
1 982 legnagyobb idegenfor

galmi rendezvénye lesz a Bu
dapesti Tavaszi Fesztivál. ün
nepélyes megnyitására márci
us 1 9-én kt>rül sor a Duna In
tercontinentalban. Kulturális 
rendezvények sorát tartják a 
fesztivál ideje alatt a Vigadó
ban, a Mátyás templomban, a 
Zeneakadémián. A Műcsarnok 
Nemzeti tárlatot nyit, a Vigadó 
Galériában Amerig-0 Tot-,kiál
lítást rendeznek. 

A Filmglóbus keretében 
nemzetközi és nemzeti feszti
válok díjnyertes alkotásaiból 
vetítenek rövidfilmeket és já
tékfilmeket a Szikra moziban, 
és még JO néhány fővárosi 
filmszínházban. 

A fesztivállal egyidőben or
szágos idegenforgalmi centrum 
működik majd Budapesten. Ez 
a nagy kiállítás hazai és kül
földi utazási programokat kí
nál. Aki teheti, márciusban, a 
Néprajzi Múzeumban - a ki
állítás �ínhelyén - megren
delheti a számára kedves kül
földi utat vagy hazai progra
mot. 

Az Utazás '82 nemzetközi 
kiállítás, hétvégi és több napos 
ubax során ajánlja a ZalaJ
dC1mbság a Sza·tmári-sík
ságig. Országjáró programokat 
szerveznek az idegenforgalmi 
hivatalok és az utazási irodák : 
az IBUSZ, a Cooptourist a 

Volántourist, az Express,' a 

Budapest Tourist, a Pegazus 
Tours, a Lokomotív Tourist. 

A több szabadidő értelmes 
eltöltésére próbálnak JO aJan
latokat tenni a kiállítás részt
vevői. Több nemzetközi ren
dezvény is kapcsolódik az Uta
zás '82 kiállításhoz, amel�k 
közül érdemes kiemelni, hogy 
Budapesten tartja majd ülését 
az Idegenforgalmi Világszer
vezet Európai Bizottsága, a 
WTO. 

Szakszerve'zed 
t"soporígyíílések 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség vontatási utazósze
mélyzetének szakszervezeti 
tagcsoportja január hónapban 
szakszervezeti csoportgyűlése
ket rendezett, amelyen 21 
szakszervezeti bizalmi számolt 
be az elmúlt évben végzett te
vékenységről. 

A csoportgyűléseket követő
en január 26-án bizalmi érte
kezletet tartottak, amelyen két 
főbizalmi adott számot a vég
zett munkáról. A csoportgyű
léseken a tagok több javasla
tot, észrevételt tettek. Ezekről 
tájékoztatták a társadalmi és 
gazdasági vezetőket. 

Sepsi Gyula 
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A Vasutasok Szaks.zer
vezete és a MA V vezetői a 
közelmúltban jutalmazás
sal egybekötött fogadáson 
látták vendégül az 1981. 
év legeredményesebb vas
utas sportolóit és vezetőit. 
Dr. Balázs Akoa osztály
vezető röviden értékelte 
az elért eredményeket és 
meleg szavakkal kwön
tötte a le,g.jobbakat, majd 
a pénzjutalmak átadására 
felkérte Szem6k Bélcit, a 
vasutas-szakszervezet tit
kirát. Ezután GuZ11á.s Já
nos vezérigazgató-helyettes 
a MA V vezetői nevében 
mondott köszönetet a jó 
eredményekért és újabb 
sikereket kívánt 1982-re. 

A sportolók nevében 
MaTos Magda, a BVSC 
olimpiai ezüstérmes vívója 
köszönte meg az elismeré
seket. 

IIAGYAR VASUTAS 

Sportolóink második helyezése 
a nemzetek lcözöff i pontversenyben 

A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetségbe (USIC) tö
mörült tagországok legjobb 
vasutas sportolói a négyéves 
olimpia! ciklusban, 21 sport
ágban mérik össze erejüket, 
tudásukat, a férfiak és a nők 
részére külön-külön kiírt 
nemzetközi versenyeken. 

A magyar vasutasok a szö
vetség megalakulása óta rend
szeres résztvevői a versenyek
nek, s teljesítményeikkel min
dig a legjobbak között szere
pelnek. !gy történt ez 1981-
ben is. A nemes hagyományok 
folytatásaként Magyarország a 
nemzetek közötti pontverseny
ben az előkelő második he
lyezést érte el, megelőzve olyan 
nagy és világhírű sportkultú
rával rendelkező nemzeteket, 
mint a Szovjetunió és a Né
met Szövetségi Köztársaság. 

Nem várt, vagy csak titkon 
remélt sikert hozott a magyar 
atlétikában is lfémjelzett vas
utas sportolók drezdai szerep
lése. Legyőzték a hazai pályán 
verhetetlennek hitt NDK-csa
patát és megszerezték az or
szágok közötti második he
lyet. Ez olyan fegyvertény 
volt, amely sokáig beszédtéma 
lesz szakmai berkekben. 

A birkózók és a vízilabdázók 
évtizedek óta meghatározó 
szerepet töltenek be a verse
nyek végkimenetelénél. Most 
sem volt ez másként, bár sok
kal nagyobb küzdelmekben, 
esetenként a bírói .szubjektivi
tásokkal is megküzdve a har
madik, illetve második hely 
kivívásával nagyban hozzájá
rultak a vasutassport újabb 
nemzetközi elismeréséhez. 

A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség vezérkara min
den évben a teljesítmények 
alapján értékeli a férfiak és 
négy,évenként, összesítve a 
nők eredményeit. Az így ki
alakult országok közötti sor
rendben, az első három helye
zett tagország képviselőit 
meghívják Párizsba, hogy ré
szükre az USIC-kongresszus 
keretén belül ünMpélyesen át
nyújtsák a diplomát. 

A magyar vasutas élsport 
eredmén�gét fémjelzi az, 
hogy az elmúlt években állan
dó résztvevői voltunk ezeknek 
az ünnepélyes aktusoknak, s 
mint harmadik helyezettek 
egymás után kétszer vehettük 
át az ezzel járó bronz diplo
mát. Az elmúlt évi eredmé
nyek alapján 1982-ben egy 
sok'kal nemesebb fényű, ezüs
tösen csillogó diploma várja 
majd a Párizsba kiubazó, vas
utas sportmozgalmunkat kép
viselő küldötteket. 

A nemzetközi szövetség el
nöksége és tedhnikai bizott
sága elkészítette, illetve jóvá
hagyta az 1982. évi verseny
naptárt. Az idén hét sportág
ban nyflik lehetóség arra, 
hogy válogatott csapataink 
újabb erőpróbáikon bizonyít
sák felkészültségüket, tudásu
kat. Hét újabb alkalom an
nak bizonyítására, hogy a fel
törekvó utánpótlás alkalmas a 
nagy elődök nyomdokait kö
vetni, hogy készek a nemzet
közi porondon törtiénő meg-
mérettetésre. 

Az asztaliteniszezők népes 
mezőnye (21 ország) Svájcban 

találkozik egymással. Csapa
tunk az esélyesek .súlyával a 
vállán Indul, de minden bi
zonnyal így is beváltja a hoz
.záfllzött reményieket. 

úszóink, akik Bulgáriába 
látogatnak, éppen Nyíregyhá
zán kivívott harmadik helyük
kel tM1.0nyították, hogy újra 
felvehetik a versenyt a leg
jobbakkal. 

A női tekézők Csehszlová
kiában randevúznak egymás
sal. Csapatunknak megvan a 
lehetősége, hogy javítson az 
eddigi eredményességén és 
dobogós helyezéssel térjen 
haza. 

Kézilabdázóink az NDK-ban 
feledtethetik a négy év előtti 
balszerencsés bemutatkozást, 
amikor újoncként a 9. helyen 
végeztek. 

A kerékpárosdk találkozója 
a lengyel szövetség lemondása 
miatt még bizonytalan. Ha 
mégis létrejön, ők is előbbre 
léphetnek a korábban meg
szerzett 7. he1yről. 

A oéllövők első alkalommal 
szerepelnek USIC-versenyen 
Franciaországban. A magyar 
bajnok.kal (Edes János) fel
vonuló csapatunk kellemes 
meglepetést szerezhet a ran
gos nemzetközi mezőnyben. 

lttihon Szombathel11en ke
rül megrendezésre a Nemzet
közi Vasutas Nöi Röplabda
bajno'k.ság, ame1y 7. alkalom
mal kerül kiírásTa. Hazai kör
nyezetben csapatunktól tisztes 
helytállást, a korábbi évekhez 
képest jobb helyezést várunk. 

Sz. Gy. 

Vízilabda a Szőnyi úton MODELLEZÉS 

,,Csak" egy remek csapat? 
A BVSC felnőtt vízilabda

csapata 1931-ben hajszál híján 
országos bajnoki címet szer
zett. Az utolsó mérkőzés (a 
vasas elleni találkozó) negye
dik negyedének utolsó percéig 
versenyben volt a gárda, a 
sorsdöntő pillanatban azonban 
a javunkra megítélt négy
méteres a kapufán csattant ... 
,,Csak" második lett a csa
pat. 

A SZlakemberek, a sportág 
ismerői így is az elismerés 
hangján beszélnek a vasutas 
pólóról. Joggal. A felnőtt csa
pat egyenletes fejl6dését biw
nyitotta ez az ezü.stérem. Hi
szen egy évvel korábban a 
harmadik, azt megelőzően a 
negyedik helyen fejezte be a 
bajnokságot az egy.üt�. De 
nemcsak a „nasyolmál" - az 
alacsony-abb korosztályoknál 
18 eredményesek a BVSC vízi
labdázói. Tavaly például a 
bajnoksággal eaaknem azonos 
rangú Ifjúa4ot Kupában a 
tnúocHJc, a SffdiM Kupában 

tunk arra, hogy jövőre már 
„dólésmentes", igazi fedett 
uszodában gyakorolihatunk -
tájékoztat Gém Zoltán, a 
szakosztály teohnilkai vezetője, 
aki maga is akiiv játékos. -
Nagyon nagy szükségünk lesz 
erre, hiszen nemcsak a kül-ön
böző korosztályos bajnoksá
gokiban szerepló csapatok fel
készülése történik itt, hanem 
az úgY111evezett előkészítő cso
port beiskolázása is. Már
pedig a legrfiatalabba.kra na
gyon oda keLI f18yelnünk. 

lgy igaz. A hábllér, az után
pótlás nevelélére akkor is 
hangsúlyt kell felGteir.l, amikor 
az el:56 vonalban minden rend
ben megy. Nem szabad, hogy 
az érmek fénye elvakítsa az 
embert ... 

A csapat enSsségei 

A BVSC �le, a magyar 
lót, néhány helyen edzcSként v(zilabdelport ea1ik lelem-
is megfordultam már, de azt sebb pilU6rének azémft Az. 
állítom: mo m4r ,e1wi siT.1C1 

. . . . . . . 

---------

- N711plfju-1llsniilél. A 
hatvani körzeti üzemfőnökség 
önálló nyugdíjas csoportja feb
ruár elején tartotta az év első 
taggyfilését, amelyen rész.t vett 
Piroska József, a körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
ságának titkára is. Balogh 
László, a csoport elnöke ismer
tette az elmúlt évben végzett 
munkát és a soron következő 
feladatokat. 

- Találkozó, A mátészalkdi 
csomópont üzemi művelődési 
bizottsága február 9-én talál
kozót szervezett a Rózsa Ferenc 
munkásőr-zászlóalj :kitüntetett 
szakaszával, amelynek tagjai 
többségében vasutasok. A fegy
veres testület tagjai fegyverbe
mutatót tartottak. 

- Ismerkedési est. A nagy
kanizsai vasutasok művelődési 
házának nyugdíjaiscsoportja 
január 30-án ismerkedési estet 
rendezett a gelsei nyugdíjas
csoport tagjaival. A házigaz
dák üdítővel, szendviccsel vár
ták a vendégeket. A művelődé
s-! ház néptánccsoportja szóra
koztatta a jelenlévőket, majd a 
gelsei sramli zenekar is bemu
tatkozott. A két nyugdíjasc60-
por-t tagjai beszámoltak egy
másnak életükről, programja
ikról. 

- OJra értük. Mint arról la
punk január 11-i számában 1s 
hírt adtunk, a Vasutasok Szak
szervezetének Országos Műve
lődési Központja a Landler Je

- Bizalmiak beszámol6ja. A 
hatvan-salgótarjáni pályafenn
tartási főnökség szolgalati he
lyein a közelmúltban számol
tak be választóiknak, az elmúlt 
évben végzett munkáról a szak 
szervezeti bizalmiak. Huszon 
három bizalmi értékelte tobbek 
között a termelést, gazdálko
dást segítö munkát. az érdek
védelem terén kifejtett tevé
kenységet. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
A pécsi igazgatóság távkozlés1 
és fenntartási fonökségének 
gazdasági és társadalmi veze
tői Dombóvár állomáson nyug
díjas-találkozót rendeztek Az 
ünnepség után vacsorán látták 
vendégül a TFF-hez tartozó 
nyugdíjasokat. 

Tárlat. A szombathelyi 
vasutasOlk Haladás Művelődési 
Háza képzőművészeti szakkö
rének kiállítása január 28-án 
nyílt meg a vasi megyeszék
hely BM-szer:iveinü művelő
dési otthonában. A 35 tabló
ból álló bemutató ünnepélyes 
megnyitása után Kuti Béla 
rendőr-vezérörna,gy, megyei 
főkapitány látta vendégül a 
vasutas amatőr múvészeket. 

nő Járműjavító Művelődési r------------

Házában rendezett kiállítást a 
közelmúLtban a vasutas rok
kantak képző- és iparművésze
U alkotásaiból. A kiállítás 
anyagát február l-től, február 
5� a szakszervezet balatonke
nesei oktatási központjában is 
bemutatták. 

- Uzemlátosatás. A Nagyka
nizsai Kodály Zoltán Művelő
dési Ház nyugdíjascsoportja a 
közelmúltban üzemlátogatáson 
vett részt a Patyolat nagykani
zsai üzemegységében. A vendé
geket Kalmár Szilveszter fő
mérnök kalauzolta a korszerű 
gépekkel felszerelt üzemben. 

- Számitósép a fuvarozás 
szolcilatában. Májustól számí
tógép segíti a záhonyi vasuta
sok munkáját. A kezelő sze
mélyzet tanfolyamon sajátítja 
él a gép kezelésének tudniva
lóit. ezért január 25-én hat 
szakember utazik a gyártó 
nyuaatnémet céghez kéthetes 
tanulmányútra. 

IPCN1161Mm Komúomban lev6 

vwoekil&poaU � melletti 
földallata 11161uob61, umtonos, 
es.617ea, 11 �NI lln6• 
Cll lalrúomat budape■U buon16-

Halálozások 

Hosszú betegség után, éleunek 
63. évében, Január 27-én Szegeden 
elhunyt Olasz István ny. MAV-f6-
tanácsos. 

1941-ben vették fel a MAV•bos 
órabéres-átalányos, majd klll6n• 
szerzódéses napldlJas dolgozónak. 
A szakvizsgák letétele és a tlnt• 
képző elvégzése után Hódmezllri• 
sárbelyen volt forgalmi szolgála&• 
tevő. 

A felszabadulás után párt
2
e 

zatást teljesltett a hódmezóv 
helyi Kokron kötszövo llz 
ahol lHS·tól párttitkár, majd 111t, 
ban az államosltás után lgazgatcl• 
nak nevezték ki. 

1949-ben vlsszakerlllt a vasútbOli. 
Elóbb a szegedi Igazgatóság poll• 
tlkal osztályán dolgozott. 1953-blD 
megbfzást kapott a szegedi Vasdt• 
forgalmi Technikum szervezésére, 
beindítására. Az Irányítása alatt 
IUló köaéplakola a vasúti DU-• 
berképu■ búlsa lett. Tlzenk ff 
utúa, lNl-ban mecvált az 1111:ol&
&61 61 az lru1at61ág katonai ...._ 
Utúl él ue"eaé•I OIZtályúa ao
ponve&etlként dolgozott 1n• • 
1éls, amikor mesromlott ePlll!ld 
Allapot& mlatt D:VUldfJba vonult -

Mankúúgit több kltllntetéJNI. 
klbtClk • Munka 1!:rdemrend __,. 
tokou&6'nl, a Ssoelall■ta 11.., 
k'6rt 1!:rdeméremmel, a Feta.
badulA■l .Jubileumi Emlékéremmllfo 
a llua llsol1'1aWrt 1!:rdemfnlil 
edn tokoatAval Ismerték eL 

* 
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A téesznek is előnyös 

ha vasúton 

szállítanak 

A l:>udapesti vasútigazgatóság 
kereskedelmi szakszolgálata a 
közelmúltban tájékoztatót tar
tott a vasúti áruszállítás elő
nyeiről az igazgatóság terüle
tén dolgozó tsz-f!k szállításve
zetőinek. Mint Kucsera Károly 
•üzemviteli osztályvezető-he
lyettes elmondta: eddig három 
megy.ében ,hívták össze a tsz
ek szakembereit. A február
ban tartott tanácskozásokon 
Pe.st megyéből 45. Komárom
ból 16, Fejér megyéből pedig 
52 nagyüzemi gazdaság kép
viselője vett részt. Hasonló 
érdeklődést mutatnak Győr
Sopron. illetve Nógrád megye 
tsz-e1 is. 

A tanácskozásokon az igaz
gatóság kereskedelmi szakem
berei adta;< tájékoztatást a 
vasúti fuvarozás lehetőségei
ről. 

S. R. 

Megemlékezés 
A Vörös Hadsereg megala

kulásának 64. évfordulója al
kalmából ünnepi megemléke
zést tartottak február 23-án a 
MAV Gépjavító üzem kultúr
termében, amelyen Sötét Sán
dor, az üzem pártszervezetének 
titkára mondott beszédet. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

ARA: 1,31 FORINT 1982. MARCIUS 8. 

AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN 

Az Blnapos ,nunkahét 
bevezetésének tapasztalatai 

A ivasutas-szakszervezer el
nöksége február 18-án ülést 
tartott. A testület, az első 1na
piren-di pont i:,eretében, a 
MA V vezérigazgiatójána,k elő
terjesztése, va,lamint szakszer
vezetün�-< köZJg,azdasági és szo
ciálpolitikai osztályán.a'k ki
egészítő jelenté.se ala!Pjá1n az 
ötnapos mun-kahét bevezetésé
nek !kezdeti tapaszta,lata1it ·ér
té:<elte. Mindenekelőtt azt 
vizsgálta, hogy az ötnapos 
munkahétre történő átállás 
kezdetén hogyan és milye11 
módon érvényesültek a dol
gozókat érintő munkaügyi 
szabályok? Merültek-e fel 
olyan problémák, amelyek 
esetleg soronkívüli intézke
dést igényelnek? Megvizsgálta 
toválbbá azt is, hogy a váLl,a
latok alaptevékenységének el-
látásáv.al, a szolgáltatások 
színvonalával kapcsolatban 
nincsenek-e olyan ne'hézsége'k, 
amelyek a .népgazdasági' igé
nyek kiielégítését akaidályoz
nál'.<. 

Mindkét jelentés megerősí
tette, :hogy az áttérés a MAV
nál, a GySEV-nél és az Utas
ellátó Vállalatnál alapjában 
véve zökil<enömentesen · tör
tént. Mind a dol,gozókat éri,n-

tő munkaügyi szabályok érvé- forduló szolgálatos do·lgozókat 
_nyesülése, · mind .a vállalati érinti; 
feladatOlk ellátása az előre ki- _ l'endezni kel1 a· forgalmi dol,gozott programoknak meg-
felelően ala:kult. Ennek elle- ,•ég,rehajtJó s.z.olgái1atban a szol-

. · dl' •t t 'k , . gálat átadására és átvételére n,ere m1u1 .<e eve enyseg1 szükséges idő díjazását. kör,rel lkapcsolatJban több olyan 
észrevétel ér:kezett, ame,lyek iAz eLnÖ!'.<ség az el.öterjesz
megoldását a testület szüksé- tést és a 1kiegés.z.ítő jelentést 
gesnek tairtja. f,gy p,é.ldáUl: elfogadta, egyúttal felkérte a 

vá,!:I.alatok - MA V, GySEV, 
- az egészségll.'e ártalmas Utasellátó - vezetföt, hogy a 

mun'kakörülmények között és szenvezési -intézkedések végire
a három műszakos -nunka- hajtását továbbra is kísé.rjé', 
rendben foglal:'.mztatott dol,go- figyelemmel és g,o,ndos,'.<0dja
zó'.s:. mun'.<aidejének heti 40 na•'.< a programoklban foglal
á1'ában történő megállapítását tak vég.rehajtásá•ról. 
ami elsőwrban a járműjavító Az elnökség ezután a budaés egyes építési területeken pesti területi szakszerverleti foglalkozt,atott doJ.gozókat bizottság választások óta vég-érinti; zett munkájáról készült jelen-

- a helyi függe.!ékek elké- tést vitatta meg, majd 'kiegé
szítése során egyes üzemfő- szítésekkel elfogadta. A szer
nö'kségek túl sok, míg másol, vézési és káderosztály jelen
túl kevés olyan munl<akört tésében megjelölt feladatokat 
írtak elő, a:hol a dolgozóknak határozattá emelte, és megbíz
a munkaközi szünetet a mun- ta a területi szakszervezeti 
kaidőn belül kell ,biztosítani, bizottságot, hogy a feladatok 
ezért a függelékeket felül végrehajtására készítsen in-
keJ.l vizsgálni; tézke,dési terwet. 

- a vállalatok hét végi rn- A harmadik ,napirendi pont 
kodási készsége tovább csök- keretében a rokkantak nem

kent és ehhez a vasutasO''.-< zetközi éve akcióprogramjá
foglalkoztatásálban is alkal- nak végrehajllásáról készült 

· d k , · h jelentés került a testület elé. maz;.<o ni • ·e:,l ug:v, ogy a 
hét végeken, illetve az ahhoz A társadalombiztosítási osz-

----------------------------1 ka!I)csolódó ,napokon teljes. tály kimutatása szerint ezen 
vagy részleges üze::n.s.zünetekel a címen 5,5 miliió forint gyűlt 

Mortonvósór után Monoron 

Új feladatok elöli a debreceni építési lőniikség 
Amikor 1980-ban megfon

tolt döntés után az építési fő
nökség szervezeti felépítését 
megvúltoztatták, senki nem 
tudta, hogy az elméleti elgon
dolások hogyan válnak be a 
gyakorlatban. Az első nagy 
erőpróbát a martonvásári pá
lyakorszerűsítési munkák je
lentették. A feladat nemcsak 
alapos szakmai felkészültséget, 
hanem körültekintő szervező 
mun-!<át és jó együttműködést 
igényelt. 

Széles Károly, a debreceni 
építési főnökség igazgatója a 
társadalmi szervekkel együtt, 
személyesen járt végig min
den munkahelyet, és a dolgo
zókkal megbeszélte a felada
tokat. Szóba került az is; ho
gyan viselik �l a szokottnál 
mostohább körülményeket és 
a félmagyarországnyi távolsá
got, továbbá azt, hogy meg-

bomlotta•k az összeszokott bri
gádok, meggyengült a munka
közösség összetartó ereje. A 

Martonvásár térségében dol
gozó debreceni pályamunká
sok, előmunkások, mű.vezetők 
beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket, becsüiettel helyt
álltak. 

Az első nagy erőpróba után 
március l-től, Monor-Vecsés, 
vialamiint Kőbánya-Kispest 
térségébe vonul fel a főnök
ség 100-110 dolgozóval és a 
gépállomás 30-40 dolgozójával. 
A Vecsés-Üllő állomások 
közötti bal vágány cseréje és 
Kőbánya-Kispest állomások 
páratlan végének felépítmény 
és kitérő cseréje lesz a felada
tuk. Ezekkel a munkákkal 
párhuzamosan seoítenek a bu
dapesti MAV Kórház felújítá
sában is. 

G. G. 

össze a MÁV Kórház és Közkell tartani; ponti Rendelőintézet számlá-
- a nugalmas munka:dő al- ján. 

kalmazásána:'.-< lehetőségét - Az elnökség a jelentést elahol ,annak feltételei legjob- fogadta, egyben elismerését és 
ba.n adOlttak - me� kell vizs- köszönetét fojezte ki a vasgálni és bevezetésének id'Ö- utasok aktivitásáért, kezdemé
sze:rűségét ettől füg�ően mér- nyezéséért, s a befizetett ösz
legeLni 1keH, szegekért. (A jelentésben fog-

- el kell készíteni •és ha-la- laltakról, továbbá az anyagi 

dáktala:nul ki kell adni a sza- eszközök felhasználásáról Za
badságn,apo!< kiadásám vonat- punk következő számában 

ko7ló új eljárási szabályokat, részletesen tájékoztatjuk ol

aimi elsősoI1ban a;,; utazó és a vasóinkat.) 

Pullai Árpád Szombathelyen 
Február 15-én délután nyil

vános pártnap előadója volt 
Szombathelyen Pullai Árpád, 
az MSZMP Központi Bizott
ságának tagja, közlekedés
és postaügyi miniszter. A tár
ca vezetője délelőtt• a megyei 
vezetőkkel tárgyalt, majd a 
vasutasok Haladás ·Művelődési 
Házának zsúfolásig megtelt 

nagytermében időszerű gazda
ságpoli likai tenni valókról tar
tott tájékoztatót. Érintette 
szűkebb környezetünk, a vasút 
problémáit és feladatait is. 

Az előadás után a minisz
ter beszélgetést folytatott a 
megye közlekedési vállalatai
nak, köztük a vasútigazgató
ság és a járműjavító veze
tőivel. 

\ 
llatárforgalmi 
munkaverseny 

Tizennyolc éve már, hogy 
a záhonyi üzemigazgatóság 
és a szovjet vasutasok uzs
gorodi aligazgatósága szo
cialista munkaverseny-szer
ződésUwtött.A venenyered
ményét évente ériék.elik. 
Az elmúlt évi verseny 
értékelésére február 24-
én és �-én került sor 
Budapesten. A vörös ván
dorzászlót az idén az uzsgo
rodi aligazgatóság nyerte. A 
két vasút képviselői aláír
ták az 1982. évre szóló mun
kaverseny-szerződést is, 
majd Gulyás János vezér
igazgató-helyettes átadta a 
vörös vándorzászlót a szov
jet küldöttség vezetőjének. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

Nőnapi tűnődés 
A

z a néhány évvel ezelőtti, vitathatatlanul jó szán
dékú - és „kedvesnek" szánt - rendezvény szá
momra nem tűnt felhőtlennek. S arról sem va-

gyok meggyőződve, hogy nem támadtak-e hasonló kéte
lyek - az ünnepeltekben. Nem érezték-e mesterkéltnek 
a felköszöntött lányok-asszonyok ama fejtetőre állított 
környezetet, amelyet - ha csupán néhány órára is - a 
tiszteletükre rendeztek olyanná. A nők napját ünnepel
ték a kultúrteremben, az alkalomhoz illő felirat fogad
ta már a bejáratnál a meghívottakat - a terített, fehér
asztalok körül pedig férfiak sürgölődtek. Férfiak, kezük
ben tálcával - kötényben. E szolgálatkész legények kö
zött volt az üzem több felelős vezetője is. 

A rendezők úgy érezték: ezen a napon sikerrel cserél
tek szerepet, és savanyú ember az, aki nem értékeli a 
játékos ötletet, a jó ha11gulatot. Csakhogy a nők megbe
csülése nem a játékos ötleteken múlik. Ahogy egyetlen 
asszony sem lesz attól egyenjogúbb, hogy nadrágot visel 
vagy - elvétve látni Hyent is - nyakkendőt köt, a fér
fiak sem tudhatják le kötelezettségeiket a női tennivalók 
időleges átvállalásával. Mert helyénvaló ugyan, ha ott
hon, a családban közös a teherviselés és egészséges a 
munkamegosztás - de a nőmozgalom célja elsődlegesen 
nem ez. Az asszonyok-lányok helyét a társadalomban 
más mérőeszközök minősítik. S e minősítés szerint még 
távol vagyunk attól a céltól, amelynek elérését Clara 
Zetkin (a Nemzetközi Nőszövetség 1907-ben megválasz
tott, első titkára) és harcostársai zászlajukra írtak. 

Harcostársak voltak - mert harcolniuk kellett. Hogy 
kivívják helyüket a világban, hazájukban, hogy a fér
fiakkal egyenlő jogok illessék meg őket is -, s hogy a 
világon minden ember, nő és férfi egyaránt, egyenlő 
legyen. Papíron ugyan ma már a legtöbb országban 
törvény rögzíti az egyenlőséget - a választójogtól a 
munka szerinti bérezésig -. a nők mégis hátrányosabb 
helyzetben vannak. Kétszer olyan tehetségesnek kell 
lenniük, mint egy férfinak, hogy azonosak legyenek az 
esélyeik, ha felelős munkakör ellátásáról - vagy oly
kor akár ha munkába állásról van szó. Kétségkívül e 
téren mérhetők a megítélésbeli különbségek a polgári 
és a népi demokratikus államok között, de a lehetőségek 
mindegyike még nálunk sem teremtődött meg. Igaz, 
immár nem a szándékon van a hangsúly - inkább a 
több évszázados beidegződéseken. Nézzünk körül csupán 
saját házunk táján. Nagy figyelmet kívánó munkakörök
ben, a forgalmi szolgálattevők között megfelelően kép
viselteti magát a „gyengébb nem"; - de az üzemfőnö
kök vagy helyetteseik sorában ... ? 

Kevés tehát a március 8-i kedvesség, formális a nő
napi virágc okor - ha nincs mögöttük érdemi tarta- " 
lom. S ha az esztendő más napjain nem érezzük át vala
mennyien, hogy - otthonunkban, munkahelyünkön, az 
élet minden területén - a jogokból és a kötelességekből 

. egyformán részesedünk. öt és fél millió magyar nő -
és 5,2 milliónyi magyar férfi. 

- földes -
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Hárman az ezernégyszázból 
A miskolci körzeti üzemfó

nökség létszámában közel 1400 
nő dolgozik. Hatvan százalé
kuk törzsgárdatag. Nem egy
nek a vasút az első munkahe
lye. Közülük ihárom olyan 
vasutast mutatunk be, akik 
több évtizede példamutató 
szorgalommal dolgoznak. 

Zalaréti Jánosné 

raktárkezelö 

. Zalaréti Jánosné még kis
lany korában, közeli és távo
li rokonai révén, oly sok jót 
hállott a vasútról, hogy a négy 
polgári elvégzése után elhatá
rozta, vasutas lesz. Felsőzsol
cán 1949-ben vették fel a pá
lyafenntartáshoz vízhordónak. 
A tanulni vágyó kislányt ké
sőbb Miskolcra helyezték, 
ahonnan 1951-ben elküldték a életét bemutató önálló kiállí
budapesti segédtiszti tanfo- tást is rendeztek. Az Országos 
lya,mra. Ennek elvégzése után Béketanács a békemozgalom
forgalmi szolgálattevö lett ban kifejtett tevékenységü
elóbb Tiszaluc, majd Sajó- kért, ,,Béke Emlékplakett'' ki
szentpéter állomáaokon. 'újabb tüntetésben részesítette a kol
tanfolyamok következtek, me- lektfvát. 
lyek egy,ikén, 1955-ben meg- Segítőkészségét a dolgozók 
ismerkedett férjével, aki ké- gyakran tgénybe veszik. Mint 
sőbb vasúti balesetet szenve- a Tiszai pályaudvar alapszer
dett és mindkét lábát elvesz- vi párttitkára és a csűcsveze
tette. tőség tagja fáradhatatlanul 

Ettől kezdve, hogy férjét gon- dolgozik a közösség érdeké
dozhassa, állandó nappalos be- ben. 

osztást vállalt és raktárkezelő 
lett Felsöz,olcán. Hamarosan 
bekapcsolódott a mozgalmi 
munkába, amit ma is végez, 
mert mindig szívesen segít az 
elesetteken, az arra rászorulta
kon. 

A szakszervezeti bizottság
nál 1959 óta, mint gazdasági 
felelős dolgozik. A helyi párt
alapszervezetnek pedig 1978-
tól a titkára. Társadalmi mun
katársa a takarékszövetkezet
nek, valamint 250 nyugdíjas 
vasutas ügyeit is ó intézi. 

· Többszörös kiváló dolgozó, 
ezenkívül rendelkezik a Ki11áló 
Vasutas, valamint a KÖZieke
dés Kiváló Dolgozója kitünte
téssel is. 

Varga Istvánné 

szb-elnök 

Fiatal kora ellenére nagy 
mozgalmi tapasztalattal ren
delkezik Varga Istvánné, · a 
miskolci körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
elnöke. Ahogy visszaemlékszik, 
már kisiskolás korában segítet
te, gyámolította társait. Mindig 
volt tanulópáTja, örökösen 
szervezett valamit. A közösségi 
munka első tapasztalatait az 
ifjúsági mozgalmakban szerez
te, ahol szivvel--I.élekkel végez
te a rábízott fela<iatokat. 

Vasutascsaládból származik. 
Ezért nem véletlen, hogy a 
MAV-nál helyezkedett el. Nem 
bánta meg. TizeDk.ilenc év alatt 
megismerte a fordul�zolgálat 
nehézségeit, s mint társadalmi 
akt.ivista - munkavállalása 
kezdetétől - intézte az embe
rek · ügyes-bajos dolgail A hat-

vanas évek elején F.ger állomá-
. son KISZ szervező titkárként 

dolgozott, később tagja lett a 
városi KISZ-bizottságnak· is. 
Szerencsésnek tartja magát, 
mert életének fordulópontjai 
nem zavarták közösaéoi mun
káját. 

Segítőkészségét, állandó ten
ni akarását hamar felismerték 
Leninvárosban is, ahol a csa
lád új otthont, lakást kapott. 
Szívesen emlékszik az itt töl
tött évekre, a jól összekovácso
lódott vasutaskollektívára. 
Ahogy mondja: eg11-eg11 leter
heltebb, nehezebb időszakban 
szíve ma is visszahúzza Lenin
t,árosba. Ide kötődnek sokol
dalú társadalmi megbízatásai 
is. Először a nyugdíj-elökészító 
albizottság vezetője, majd az 
szb gazdaságfelelóse, késóbb 
titkára és a városi pártbizott
ság tagja lett. Ebben a minó
ségben szélesebb körű társa
dalmi aktivitást fejthetett ki. 
Nagyszerú sikerélmény volt 
számára, amikor a városi köz
lekedés fejlesztésére tett ja
vaslatát megval�ították. Bár 
akkor is, azóta is találkozott 

nehéz esetekkel, meggyőződés
sel vallja: nincsenek megold
hatatlan problémák. 

Férjével és két gyermekével 
tizenegy év óta Miskolcon él. 
A Tiszai pályaudvar létszámá
ból ment MYes-re, s ez három 
évig szü1'eteltette mozgalmi 
munkáját is. Visszatérése után, 
1980-ban fóbizalminak válasz
tották, majd 1981 nyarától - a 
körzeti üzemfőnökség megala
kulásától - az szb elnöki tiszt
séget töltj be. 

Kisvárdai János 
Pálinkás Ka�ln 

A KOSSUTH BRIGÁD MUNKÁJA 

Kézilányból 
kiváló szakács 
Tavaly év végén vette át a 

Kiváló szakács kitüntetést 
Molflár Kclrol11 belkereskedel
mi minisztethelyettestől Varga 
Iatvclnné, az Utasellátó Válla
lat 17-es számú szombathelyi 
üzemének konyhafőnöke. 

- 1964-ben kerültem az 
Utasellátó Vállalathoz kézi
lánynak - mondja Varoa 
Istvánné. - öt évvel később 
szereztem szakmunkás-képesí
tést. 1977-től vagyok konyha
főnökhelyettes, llletve konyha
főnök. Eddig öt fiatal sajátí
totta el tőlem a szakma forté
lyait. Jelenleg is öt tanuló dol
gozik a kezem alatt. 

Kon11haf6nöki kinevezéae 
elc5tt n11olc e1%tendetg 1zalc-
1zervezeli bizalmi volt. 198'1-
től, hét éve pedig vezetője a 
konyhai dolgozók Derkovit, 
Gvula szocialista brigádjának. 
Tevékenységét eddig több ki
tüntetés, köztük a Kiváló mun
káért elismerés Is fémjelzi. 

Mindennél többet ér azon
ban számára az utasok dicsé
rete, amikor elégedetten nyi
latkoznak az fzletes ételekről. 

S..labb 

Madár János: 

Elhozzák a sínek 

a messziség 
szívdobbanásn11i 
ütemét. 

Arcod forradalmát, 
meg-megcsillanó 
örömét 
szemednek. 

" 

OtleCes reklám 

Az Utasellá-tó Vállalat moz-
gószolgálata 10. számú, Nyuga
ti pályaudvari üzemének dol
gozói a mérsékeltebb szeszfor
galom mtatt csökkent bevéte
lek pótlására figyelemre méltó 
kezdeményezést vezettek be a 
bisztrókocsikon. 

1zléses ábrákkal és rajzokkal 
hívják fel az uürzók figyelmét 
a tea és kávé fogyasztására. A 
bisztrókocsik eladási részének 
falain képek és rajzok egész 
sora kmálja a megrendelhető 
ételeket és szeszmentes italo
kat. 

Zalaréti Jánosné tagja az 
ezGstjelvénnyel kitüntetett, 
Haladás szocialista brigád
nak, amelynek tagjai a külön
böző szellemi vetélkedőkön 
mindig a legjobbak között vé
geztek. 

Munkáját felettesei is érté
kelik. Eddig kétszer részesült 
kiváló dolgozó kitüntetésben 
és egyszer vezérigazgatói di
caéretben. 

Képes album Hajdú-Bihar megye 
vasúti közlekedésének történetéről 

- Az elismerés mindig jól
esik - mondotta -, de talán 
mégis annak örülök a legjob
ban, hogy van, aki a férjem 
és az én munkámat folytatja. 
A fiamat ugyanis felvették a 
vasúthoz. 

/ . 

Zoller Jánosné 

oktató tiszt 

.Zollff JcitlOlflé az érettségi 
ut4n, 1950-ben Sz•geden je
lentkesett a vasúthoz. Alnikor 
feivettBc, még nem gondolta, 
bOIY egy életre eljegyezte ma
pt a slnek �val. • 

pontos képet ka_phat a vasút 
kialakulásáról, fejlődéséről 
Hajdú-Biharban. 

- Hogyan készült az album? 
- Brigádunkból kiléncen 

vettünk részt a munkában. 
Egyik munkatársunk, a Hajdú
Bihar megyei Levéltárban bön
gészett· hónapokon keresztül; 
volt, aki a megyei könyvtár ré
gi folyóiratai, hírlapjai között 
búvárkodott, mások felkeresték 
a Közlekedési Múzeumot és 
más, a téma szempontjából ér
dekes múzeumokat. Természe-

- Számunkra szinte minden 
új és érdekes volt. Az különö
sen meglepett bennünket, hogy 
a debreceni vasút megépítésé
nek olyan neves sz�zólói vol
tak, mint britádlmk névadója, 
Kossuth La;os és SzéchenJli 
István. Kutatásaink közben egy 
nevezetes dátwnra is rábuk
kantunik: az idén ,125 éve, 1857. 
november 19-én futott be Deb
recenbe az eZ,6 vonat, 'ekkor 
nyitották meg a Szól,nok-Deb
recen vonalat. A · megnyitón 
részt vett Aibrecht főherceg is . 

- A közelgő jubileum alkal
mából hogy111 hasznosítjátok 
ezt a munlaiU 

- Am� - az igéte,. 
teknek megfelel6en - támo
gatast kap'Unk, aowcnber 19-* 

A kon(ertmestemó bútsúja 
A koncertme&tern6, Za

rec.zkvné Sze\ltl6rincz11 Ma
ricmn a közelmúltban bú
csút -vett a MA V Szimfo
ndkuso�tól. A nagy si'kerú 
Bal'tók-cente.nánwni hang
verseny végén, a zenekar 
nevében MGIOJ)uat Rezcó, a 
másik hangversenymester, 
mJjd Oberfra11k Géza ve
zetókarnagy köszönte meg 
a több mint lhárom évtize
des zenekari munkát. Nem 
hiányzott a közönség csok
ra sem: valaki. a hangver
senyek szorgalmas és lel
kes hallgatói, személyes 
tisz.telói köz.ül gondolt rá. 

1949. aueusztus 15. <,t,a· 
megszakítás nélkOI aktw 
tagja volt a MA V Szimfo
nikusok Zenekarának. Mú
vészsorsa ehhez az együt
teshez klötötite, velil'k. küz- nál wintébb 
dötte végig a kezdés - ma ház.i ünnepségen. Találó 
már alig elképzelhető, de meglepetés, stílusos fityel
annak idején annál neihe- messég 'VOit ez a búcsúzó 
zel;b - éveit, s velük érte művésznő számára. 
el a siker jólesó, de egy Szentl6rirrcz11 Moriatlft 
múvés.z számára megnyug- több minc 30 évet tiiklk& 
vást, 111egel�gedettséget so- közöttük, s ezalatt az 
ha nem jelentő csúcsait. utolsó zenekari helytől az 

tletében, családjában a elsőig emelkedett. Mint 
vasutas múLt és a zene szólistának, zenekari ta1-
szeretete ,tradíció. S Za- nak, majd 1976-tól, mint 
rec21k11né hihetetlenül ra- hangverseny-mesternek eo
oa,szkodik a hao11ománv<>k- aránt egyik legjellem7.6bb 
hoz. A múlt tisztelete és - s mindannyiunk számi
maradéktalan vállalása ad ra legtanulságosabb - hl
neki ma Js határoz.ott er- lajdonsága volt a felel6s
kölcsi, emberi tartást. ségérzet. Felel{Jsség a szer-

Edesapja a bátaszéki zó és a mú iránt, mert re-
vasutas pályaorvos, majd mekmúveket cSGk ;ól, •6& 
ellenőrző főorvos ma 86 kitúnöen szabad el6ad,nl 
évesen és egy sűlyoo bal- Mindig valami belső fe
eset után is fiatalos lendil- szül,tség hajtotta, a feMépés 
lettel műveli a zenét. He- izgalma az utolsó koncer

tente együtt játszanak két tig sem 'hagyta el, egysze

hegedúre írt vagy átdolgo- rúen nem volt képes csak 
z.ott múveket, s rendszeres rutinból játszani. Mind141 

az a vonósnégyes is, amely- fe:vkészülten, de az aggódó 

nek prímása a papa, rná- szorongás izgalmával fog

sodik ilegedúre Jeánya, s Jalta el helyét. Aggódott 

ketten a MA V Szimfoniku- az előadás sikeréért, m(l
&Ok közül egészítik ki a kis vésztársaiért, a szólistákért, 
kamaraegyüt.test. az egész zenekari együtte-

A koncertmesternó kis- sért, a hangzás biztonsá
gyerek kora óta ;hegedül, s gáért és harmonikus szép. 
tehetsé1e hamar a maga- ségéért. 
sabb zenei képzés felé irá- Amikor zenekari mnrill1r&11<1L 
nyitotta. Bár a polifóniával jának zenitjére ért, akkol 
már a bátaszéki dalárdá- vett búcsút a múvészp4-
ban megismerkedett, elsó lyától. Maria Caniglia, a 
maradandó - és egy élet- néhány éve elbunyt, de ko
re szóló - zenei élménye rának talán legnagyobb 

a Zeneakadémiá.hoz fúző- szopránénekesnóje volt a 
dik. Min•t elsőéves hallgató példa, aki szerint: ,,Inkább 
részt vett ez. akadémiai azért zokogjon a közönaég, 
énekkar munkájában i&, ho011 elmegvek, sem mint
ahol Adám Jenó - korá- hoa11 sajnálják, hoa11 éne

nak talán legnagyobb ora- kelek." Mindenesetre nagy 
tóriumdirigense és értője erkölcsi erő kelJ ·hozzá. 
betanításában Hiindel: Det- . A koncertmesternő nyug
tinoeni Te Deumát adták díjba ment. Az idén mér 
elő. Höndel művészete szin- csak hallgatóként találko
te áttekinthetetlen ősenle- runk vele a Vigadóban, a 
Je egy giganotikus teremtő- Zeneakadémi� az. Operá
fant.áziánalk, amelynek Ieg- ban - de mindenekelőtt a 
főbb ereje a sugárzóan MA V Szmlfonikusok hang
egészséges tormálóerő, a versenyein. Nyugdíjasévelt 
monumentális drámai kon- a művészi elél(edetlensél 
c:epció s egy bőségesen ma is sodró erejú ambí
ánldó minden színben ciója mellett, egyetilen 1on
fén.yben, természeti képben dolat teszi megnyugtatóvá, 
elmerüló költ6i képzelet. az, hogy tevékeny életében 
Azóta is Bach, CoreUi, Vi- azt csinálhatta, ami a• hi
Nldi s a barokk zene áll vatása. mi több; elhivatotthozzá a legközelebb, de sága volt: a mtiváut, • 
mindenekel6tt Hiindel. Ez- zene Gláza.to, _ éppn zel búcsúztak tőle munka- ezért feiemel6 _ szo1c,óla
táraai, a M-AV Szimfoniku- ta. 
aok is, a bensósétes, de an-

Ihász-Kovács Éva: 

Téli utazás -
. 

JZ,e1Mllyel 
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Dr. S_zekér Gyula Celldömölkön 
Dr. Szekér Gyu,a, az MSZMP 

Központi Bizottságának tagja, 
az Országo.; Műszaki Fejleszté
si Bizottság elnöke február 9-
ón látogatást tett Celldömöl
kön. Délelött a város különbö
ző intézményeibe és üzemeibe 
látogatott. Délben Kálmán Je
nőnek, a városi pártbizottság el
sö titkárának a kíséretében a 
vasúti csomópontot kereste fel, 
ahol Szabó István, a körzeti 
üzemfőnökség vezetöje adott 
tájüoztatást az ott folyó mun
kárél. Elmortdotta az üzemfö
nö!{, hogy a körzet áruszállítá
si tervét az elmúlt esztendőben 
több mint hét százalé'.{kal tel
jesítette túl. A gözvontatás ará
nya egy év a-latt 16,7 százalék
ról 13,9 százalékra csökkent. 

Németh István 

Teljesítették a személyszállítá
si feladataikat is. 

A tájékoztató után dr. Sze
kér Gyula a vendéglátók kísé
retében megtekintette a fűtő
ház építési munkálatait, ame
lyen a padló alatti kerékeszter
ga került az érdeklödés közép
pontjába. Ellátogatott a dízel
javítóba, é3 az Integra Dominó 
rendszerű biztosítóberendezés 
működésével ismerkedett meg. 

Dr. Szekér Gyulának a cso
móponton tett látogatása a 
MA V szociális épületben tar
tott nyilvános pártnappal feje
zödött be. A vendég idöszerü 
gazdaságpolitikai kérdésekről 
tájékoztatta a nagyteremben 
helyet foglaló vasutasokat. 

Sz. J. I. 

SZÉLMADÁR 
A kitekintés ablakából 
erdők csendje lepelben 
a pillanatokból 
nyulak és őzek futnak 
villognak barázdák 
amint a vonat robog 
kíséri szélmadár. 

Otthonteremtő fiataloknak 

Kamatmentes kölcsön 
családi ház-építéshez 

A szegedi igazgatóság veze
tői, a területi szakszervezeti 
bizottsággal együttműködve, 
fontos szociálpolitikai feladat
nak tekintik a dolgozók lakás
helyzetének állandó javítását. 
E tevékenységük során meg
különböztetett figyelmet fordí
tanak a dolgozók saját eröböl 
történö lakásvásárlásának és 

tóság vezetöjéhez küldött leve
lében ezt írta: ,, ... kötelessé
gemnek érzem megköszönni a 
tizenkét év előtti segítség
nyújtást. Kamatként pedig a 
hátralevő tizenöt évi becsüle
tes szolgálatomat szeretném 
adni ... " 

G J. 

családiház-építésének anyagi ·--------------

; Százéves 

vasutas 

A közelmúltban kedves 
ünnepségre került sor a 
mezöberén\'i szociális ott
honban. Székely András 
•l:!ácsi 100. születésna'Pját 
ünnepelték. 

Aradon született 1882. 
január 17-én. A vasút szol
gálatába is ott lépett be 
1905-ben. Előbb anyagkeze
léssel foglalkozott, majd 
raktárnok, késöbb az összes 
szakvizsga megszerzése 
után forg,almi szolgálatte
vő lett. Ebben a munka-
körben szolgált késöbb 
Eszéken, Losoncon, Po-
zsonyban, majd Mezőbe
rényben. Hét évig fogadta 
és indította a vonatokat a 
mezőberényi állomáson, 
a:honnan 1942--ben ment 
nyugdíjba. 

András bácsi, aki ma is 
jó egész5ég.nek örvend, 
meglepően frissen idézi 
vissza a 60-70 évvel ezelőt
ti vasutaséletet. Arra a 
legbüszkébb, hogy vasúti 
pályafutás-a alatt nem volt 
balesete. Nagyon szerette a 
vasutat, főleg a forgwlmis
ták vál-tozatos munkáját 
Ezért nevelte fiát is vas
utasnak, aki jegyvizsgáló
ként dolgozott, s már szin
tén nyugdíjas. 

Székely András bácsit 
100. születésnapján a sze
gedi igazgatóság és a terü
leti szakszervezeti bizottság 
képviselői is felkeresték, és 
átadták neki az igazgató
ság. valamint a Vasutasok 
Szakszer•vezete jókívánsá
gait és ajándékát. 

(Gellért) 

támogatására. Évröl évre je
lentos összegű kamatmentes 
kölcsönt adnak a dolgozók 
OTP-társasház- és munkásla
kás-vásárlásaihoz, családiház
építéséhez, bövítéséhez. E tá
mogatás nagyságára jellemzö, 
hogy az elsö kölcsön adásától, 
vagyis 1969-töl napjainkig 
1700-an közel 86 millió forint 
kamatmentes kölcsönben ré

· Tíz nap alatt 31 irányvonat 

szesültek. 
Az otthont teremtök a ka

pott kölcsönt folyamatosan fi
zetik vissza a vasútnak. Töb
ben már az utolsó részletek
nél tartanak, illetve a koráb
ban kapott támogatást vissza
térítették. Ez utóbbiak közé 
tartozik Nagy József föpálye
mester, akinek munkahelye a 
mezőtúri I. föpályamesteri sza
kasz. Nagy József 1969-ben 31 
ezer forint kamatmentes köl
csönt kapott, amely segítségé
vel Mezötúron családi házat 
épített. A vasút támogatását 
tavaly októbe�ében már visz
szafizette, és a szegedi igazga-

. / 

A Dél-Alföldön is döcög az előszállítás 

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a szegedi igazgatóság 
kereskedelmi szakemberei még 
november elején megkezdték 
az előszállítások szervezését. 
Felkeresték a nagyobb meny
nyiségű árut fogadó vállalato
kat és tájékoztatták öket a 
szállítási lehetőségekről, a ked
vezményekről, továbbá arról a 
változásról, hogy a korábbi 
három helyett az idén, négy 
hónapig tart az előszállitás. 

Az érintett vállalatok ked
vezően fogadták a vasút meg
keresését, amit bizonyít az is, 
hogy az elmúlt év végéig 17 

fuvaroztatóval 803 ezer tonna 
áru szállítására kötöttek meg
állapodást. Az első aláíró a 
DÉLÉP volt, amely 133 ezer 
tonna áru fogadását vállalta. 

l 

Ez a vállalat az idén mintegy 
600 ezer tonna áru szállítását 
tervezi, ennek 80-:-85 százalé
kát Kiskundorozsma rendelte
téssel adja fel. 

A szerződések alapján a szó
ródó áruk közül a kavics rako
dását is megkezdték, de közbe
szólt az időjárás, s átmeneti
leg szüneteltetni kellett az 
irányvonatok indítását. A fa

gyok ellenére január végén a 
DÉLÉP már próbálkozott a 
szállítással, de a folymatos fu
varozás csak február elején in
dult. Az igazgatóság kavicsbe
rakó állomásairól tíz nap alatt 
31 irányvonat indult el a dél
alföldi megrendelőkhöz. 

Gellért 

ll1111káskáderek a fiiredi SZOT-iskolá11 

Fell.és•ülten I.épviselni 
a dolg��ól. érdel.eit 

A tizenkét emeletes, szuper
modern balatonfüredi SZOT 
oktatási intézmény halljába 
lépve elcsodálkozik az idegen. 
Lenyűgözik a csillárok, a tom
pa fényű márványlé,Jpok és réz
korlátok, a bordó futószőnye
gek, a lambériával burkolt fa

lak. Azt hihetné az ember, 
hogy egy luxushotelba tévedt. 
Ebben a miliőben önkéntele
nül elhalkul a látogató szava, 
amikor a portástól útbaigazí
tást kér. Én is csak az első 
emeleten levő igazgatói iroda 
előszobájában győzödtem meg 
arról, hogy biztosan jó helyen 
járok. A tavaly ősszel átadott 
oktatási intézet egyik tanul
mányi programfüzetét forgat
va ötlik szemembe az idézet: 
,,Az öntudatos munkások szá
mára nincs fontosabb feladat, 
mint hogy megértsék és pon
tosan megismerjék mozgal
munk jelentőségét." {Lenin). 

iUegiérülő 
befektetés 

Ezt fejtegeti Molndr György 
igazgató is, az öthónapos mun
káskáderképző tanfolyam kap
csán, amelynek hallgatói ott
jártunkkor már a vizsgára ké
szülődtek. 

- Ennek az alaptanfolyam
nak - amely eddig a buda
pesti SZOT iskolán működött 
- a célja az, hogy hallgatóit 
felkészítse a politikai-mozgal
mi feladatok eredményes ellá
tására. A többségében fiatal, 
termelő munkát végző hallga
tók öt hónap alatt megismer
hették hazánk gazdasági, poli
tikai, kulturális fejlődésének 
alapvető elméleti és gyakorlati 
kérdéseit, ízelítőt kaptak a 
nemzetközi munkásmozgalom 
történetéből, a szocialista er
kölcs és életmód követelmé
nyeiből. A tanfolyam egyben 
a kétéves marxista középisko
lai végzettséget is biztosítja 

A káderképzőre küldött hall
gatók ötven százaléka érettsé
gizett és párttag. Legtöbbjük
nek már szakszervezeti funk
ciója is van. !Bizalmiak, köz
ponti vezetőségi tagok, terü
leti küldöttek. Valamennyien 
nagy ambícióval, érdeklődéssel 
hallgatták az előadásokat, jár
tak a vitatkozásnak is teret 
adó konzultációkra. 

- A káderutánpótlás szem
pontjából is nagyon jó, gyor
san megtérülő befektetés lehet 
ez a tanfolyam - jegyzi meg 
Molnár György. - Ha a to
vábbképzésre kiszemelt hall
gatók kiválasztása cél.tudatos 
volt, és a tanfolyam elvégzése 
után is törődnek velük, akkor 
a hozzáértő szakszervezeti ak
tivisták utánpótlása kevesebb 
gondot jelent majd. Persze 

' . 

nem az a célunk, hogy az it1 
végzettek mindenáron függet
lenített tisztségviselök legye
nek. 

Az iskola vezetőinek tapasz
talata szerint az alapszerveze
tek a kijelölt hallgatókat nem 
tájékoztatták arról, hogy mi a 
tanfolyam célja és az öt hó
nap alatt sem érdeklődtek elő
menetel ükről, közérzetükről. 
Pedig bizonyára az iskola ta
nárai és a hallgatók is tudtak 
volna miröl beszámolni. 

tában. Csak itt a tanfolyamon 
döbbentem rá arra, hogy 
mennyi mindenröl nem tud
tam eddig; sok. bizalmi a szak
szervezeti alapismeretekkel 
sem rendelkezik. Én most már 
összefüggéseiben látom a bi
zalmiak szerepét és ezentúl 
biztosan eredményesebben te
vékenykedek majd a mozga
lomban - jegyzi meg. 

Elntélei �� gyakorlat 
Ezt bizonygatja Kulcsár La

jos, a MA V Hídépítési Főnök
ség villanyszerelője is, aki a 
központi vezetőség tagja. 

- Én tizenkét éve vagyok 
bizalmi. Már van rutinom, ta
pasztalatom, de azért a� itt 
tanult elméleti ismeretek na
gyon hiányoztak. Most már 
nem lehet olyan könnyen le
szerelni, hiszen tisztában va
gyok a jogaimmal. 

- Itt, ebben a környezetben 
jól érzik magukat a hallgatók 
- mondja Benke György, a 
nevelési tanszék vezetője. -
Áhítattal lépnek e falak közé, 
mintha szentélybe jönnének. 
Mi is adunk a formaságokra 
Emlékezetessé teszünk minden 
tanfolyamnyitást. Szavalat, 
himnusz, ünnepi beszéd. E fa
lak között, öt hónap alatt csa
ládi közösséggé kovácsolódnak 
az osztályok. 

Erről, és az öt hónap 
szerzett tapasztalatokról 
szélgettünk négy fiatal vas
utassal. 

- A munkahelyén volt már 
konfliktusa gazdasági ·vezető

alatt vel? 
be-

Hegyesi Mihály, Kiskunfél
egyháza állomás forgalmi szol
gálattevője elégedetten nyilat
kozik a Balatonfüreden töltött 
öt hónapról: 

Élni a lelaetőséggel 
- Csodálatos ez az intéz

mény. Örülhet, aki itt tanuihat. 
A munkáskáderképző sok 
hasznos ismeretet ad, amely 
nélkülözhetelen a szakszerve
zeti munkában. Én egy hu
szonöt tagú csoport bizalmija 
vagyok. Nálunk jó a kapcsolat 
a gazdasági vezetőkkel, de az 
a tapasztalatom, hogy a bi
zalmiak nem élnek a lehető
ségekkel és sokan nem is is
merik a bizalmi jogait. Több 
olyan határozat van, amiről én 
is csak itt, a tanfolyamon hal
lottam. 

- Elégedett-e 
programmal, az 
színvonalával? 

az oktatási 
előadások 

- Alapvetően igen, de szí
vesen tanultam völna például 
retorikát. Nekünk, .· mozgalmi 
embereknek jól kell tud�i be
szélni, érvelni, meggyőzni. Ezt 
gyakorlás nélkül nem lehet el
sajátítani. Az osztályfoglalko
zásokon tartottunk ugyan kis
előadásokat, de gyakrabban és 
következetesebben kellett vol
na élni ezzel a lehetőséggel. 

Kovács Erzsébet, a székesfe
hérvári körzeti üzemfőnökség 
forgalmi szolgálattevöje más
fél éve bizalmi Székesfehérvár 
állomáson. Tizenhárom eszten
deje vasutas. 

- A bizalmiak szerepével, 
feladataival nem voltam tisz-

- Konfliktushelyzet általá
ban béremelésnél, jutalmazás
nál alakul ki. Nálunk jó a 
munkahelyi légkör, de az idő 
közben már nyugdíjba ment 
művezetőnkkel gyakran vitat
koztam. Makacs ember volt. 
Többször előfordult, hogy elém 
tette a béremelési javaslat lis
táját. Azt mondta, ne törődjek 
semmivel, csak írjam alá. Ha 
nem értettem vele egyet, nem 
írtam alá. Emiatt gyakran vi
tatkoztunk, de általában én 
győztem. 

Borsi Saroltának, a nyíregy
házi körzeti üzemfőnökség for
galmi szolgálattevőjének is 
van tapasztalata a szakszer
vezeti munkában., Bizalmi, 
tszb- és SZMT-küldött, köz
ponti vezetőségi tag. Tapasz
talat alapján mondja: 

- Sajnos a gyakorlatban 
nem mindig úgy van, ahogy 
11zt itt tanultuk. Véleményem 
szerint a bizalmiak oktatásá
val többet kellene törődni. 
Csak a jól informált, sokolda
lúan képzett bizalmi képvisel
heti sikerrel a dolgozók érde
keit. A mi szolgálati helyein
ken nincs harag, vita akkor, 
ha egy bizalmi mást javasol, 
mint amit béremelés vagy ju
talom kapcsán a gazdasági ve
zető elöterjesztett. Azt hiszem � 
ez az alapja a jó munkahelyi 
légkörnek és az üzemi demok
ráciának. Én nem nagy kedv
vel jöttem ide - főleg a tá
volság miatt -, de nem bán
tam meg. Sokat tanultam és 
jól éreztem magam, hiszen itt 
valamennyien úgy éltünk. 
mint egy nagy család. 

Kaszala Sándor 

Szakmunkástanul9k versenye 

\ 

" 

Az Utasellátó Vállalat min
den év els6 negyedében meg• 
rendezi a ma\sod- és harmad
éves felszolgáló, szakács, cuk
rász és vendéglátóipari eladó 
szakmunkástanulók országos 
versenyét. Az idén 4t másod
és 34 harmadéves, öHzesen 78 
tanuló adott számot tudásáról. 
A zsilrtben helyet foglalt ven
déglátóipari szakemberek elis
meréssel szóltak a tanulók 
munklijAról, telkészültségér6I. 

A verseny legjobbjait meg
illetó dfJakat és okleveleket 
Juhász Józsefné, a vállalat 
személyzeti igazgatója adta át, 

(Skoda László felvételei) 

\. 
\ -

_,, ... 



A fiatalok érdekeinek védelmét 
jól szolgálták a· �atnentek 

Az Utasellátó Vállalat feb- kömulvelc'Jdéssel, és ösztön 
ruár 2Wn, a Keleti pá'lyaud- kell a fiatalokat a .szakmai 
var �Uúrtermében rendezte vátlb�. 
ifJ4.séll parlamentjét, amelyen A sz&éll ldedmt6 
89 killdött v,tt z-észl A i. vffibaJl •uazonea ftata 
nác:akozást KdrplitheQVi Lcbzló szélt mubkahelyl gondJ 
nyitotta meg. Köszöntötte a eredmén7eikr6I. Több h, ....... --. ..-, 
résztvevóket és a megh(vott szóló fejtette ki véleménJIIII 
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A bizalmiak jogköre bővült, 

de kevés idő jut a gyakorlásra 

Testületi ülés a miskolci körzeti üzemfónökségen és a pft-nél 

Az elmúlt hetek fontos áLló rövid jdő csak formális 
munkahelyi eseményei ikö.zé joggyakorlásra elegendő. 
számítottak az alapszervezetek Pozsonyi Tibor, a vontatá
taggyűlései, és bizalmi testü- si utazók fábiza1mija, ugyan
leti ülései, ahol a szaikszerve- csak kifogásolta a laktanyák, 
zeti bíwttsáigok titkáirai be- pihenőhelyiség-ek szol!iális el
számoJtak a vál.asztá6ok óta 1átottságát. Szólt aról is, !hogy 
végzett mozgalmi munkáTól. a ga.zidasági vezetők és a 
A .megbeszélések .napirend•jén .szakszervezeti szerwek pairt
szer�eltek az 1981. évi igaz- nerkapcsolata nincs anin
dasági munka érté�<elése, a denütt szinkronban egymással. 
szociáiHs ·és munkavédelmi Több helyen, a szar.<s.rervere
tervek, valamint a MA V kol- ten belüli mu111kamegosztás 
lektív szerződés mikénti sem megfelelő. 
végrehajtá.s,a, s az ddei évre - Nem jó, ha a főbizalnnit 
vonatkozó javaslatok, feladat- mindenesnek tekintik - mu
meghatá.rozások is. Ez utó!J- tatott rá. - A szakszervezeti 
biak előadója mindenütt a bizottsáigok elvi döntéseket 
gazdasági vezető volt. hoznak, a végrehajtást pedig 

Február utolsó hetében a a főbizalmiakra bízzák. A bi
miskolci .körzeti üzemfőnöik.sé- zaimiak ugyancsak a főbizal
gen, va1amint a misikoki pá.- miakra támaszkodnak. 
lyafenntartási főnökségen is Pozsonyi Tibor .me,,<10<ldás-
lezajlott e font.o.s esemény. 1<ént arányosa.l:fu mun,kameg-

osztást javasolt az .szb mun
Áts.zerve.zés Htán ka,bizottsá,gai, tisztségviselői és 

tá.rsaidalmi aiktívistá•i között. 
A körzeti üzemfőnökség 

tavaly júliusban alaikult, a 
ga12dasá·gi és a szaks.re!'Vezeti 
.munk1át befolyásoló tényezők 
azonban nem változtak. Az ÚJ 
gazdasági szerkezetben a leg
nagyobb problémát ma is az 
egyes munkakörökben jelent
kező állandó iétszámhiány, a 
forgalmi és vontatási utazó 
személyzet nagyfokú leterhe
l.és.e, vezénylési és szociáiis el
látási hiányosságok jelentik. 
Ezeik,röl esett szó ,a testületi 
i.iJJ,ésen, ahol az aH,g ,nyolc hó
naipja rrnűlködő üzemfónökség 
mintegy négyezer dologo21Óját, 

A !bizalmiak tevékenység•fa•el 
kapcsolatban megjegyezte: 
nem olyan egyszerű dolog az 
embereket meggyőzni vélt sé
relmük esetén. Sokszor óráfi<i-g 
tartó vitát ,kell folytatni. A 
bizalmiak,nak azonban - ,at
tól függően, hogy jogos vagy 
jogtalan ipanas21röl van-e szó 
- vá11lalniok !kell ez,eket a 
vitákat, .a anunlkahelyi veze
tőkikel és a dol1Jgozó1kka,1 egy
ará,nt. 

A ve.zetől. 
felelőssége 

bizalmi küldöttek !képviselt-ék. Ke11epesi Istvánné, Felső-
Vincze Károly s:z.b titkár, zsoJca állomás főbizalmija a beszámo1ójá!ban többe'.< között szocialista brigád-kitüntetések elmondta: az elmúlt hónapok- odaítélésénél, a vezető�< feleban, a szaks.rervezeti bízott- lösségéről szólt, s ezzel ikapság elsörendű fel'adata ;volt, · csolatban negatlív példát emhogy a anozgalorrn sajátos esz- lített. A csoportok véleanéközeivel se�ítse az átszerve- nyét tOllmá,csolta a ikövetke.ző zés okozta nehézségek Jel< üz- megjegyzéssel is: a takarékos 

dését, a folyamatos munka- szemléletet ne csak a dolgarendet, az összevont gazda1Sá- zóktól várják el, hanem tük
gi és sza'kszervezeti egys,égek rözzék ezt ,a vezetői inté?)ke-za vairtalan együttműködését. dések is. 

Ebben a munkában fornto� 
szer,ep há,ru]t a sza.kszerveze- - Két évvel ezelőtt ,példá-

ul a mU111tkahelyre tizenkét ti ti1Srz.tségviselőlkire ds. A bi- olajkályhát vásáiroltaik za,lmri.ak - akiknek csak.nem monidta. S miután az olajfűkilerucven százalék.a szociaUsta tés mem gazdaságos, most sebrigádban dolgozik - jól se- lejtezni akarjá,k a kályhákat. gítették a termelési feladatok A dol,goczók jogosan !kérdezik: megvalósítását, mindenütt hol itt a takar�kosság? 
kezdeményezői voltak a vég-
rehajtásnak. A taka,rékos :üze- A 1közös feladatdkiról ,be
meltetésre, a jobb munkára szélt Gávay Pál, a körzeti 
sok hasznos észrevételt, ja- üzemfőnökség vezetője is. Töb
vaslatot tettek s a partner- bek között ezeket mondotta: 
kapcsolatokban is helytálltak. - A íbizalmiak gazdasáigi 
Tekintettel azonlban a kör.zeti munkát !Segítő tevékenysége 
üzemfőnökség ,meg•növeikediett nemcsak a fe1tá,ró, hanem a 
foladataika, közremiűköd.és1üket megoldó fázisban is jelenitős. 
tová:blb kell fokozni. Ennek Persze régi, főleg bér- és szo
érdekében javítani 1kell a fő- ciális jellegű problémáikat 
bizalmiak tájékoztatását. Még me:gold.ani, a szaikszo1,gá1ati el
nagyobb felelősséggel, követ- külöruülltséggel járó negatw je
kezetesebben kell ellenőriZlni, lenségeket leküzdeni. máról 
hoigy 1az lnfo:rnnáció:< ne re- hol.napra .nem lehet. Az üzenn
ked;jenek meg a bizalmiak főnökség éLetében most olyan 
szintj-én, .s az események, s a sza,kasz kövebkezik, amikor az 
munkalkövetelmények közötti egyes szakszolgálatoknál évek 
öSSZJefüg�seket a tagság sZJé- során kialakult szokásokat, ér
les köriben megismerje. dekeket összhangba kell hoz

ni az üzemfőnökség érdekei
vel. A kö.Ziös célok és lehető
ségek megértésében� e'lső.sor
ban tudati változásra van 
szük.ség. És Eilibe,n a mu.nká,
ban a sza1ksz,ervezeti tis.zts�
viselők, bizalmiak és főibizal-

Östzinte 
vélenaéngek 

A tanácskozás .résmevői 

mia:k sokat tehetnek. 
üzemfőnőkség gazdasá,g:i 
zetői tkérik és igénylik a 
sadalmi segítséget. 

Hatásosabb 

agitációt 

Az 
rve
táir-

Gyorsan pergő, nagy akti
vitást mutató bizalmi tanács
kozá!S zajlott le ,a miskolci 
pá.lyafennitartási főnökségen. 
Markó Barna s.zJb-titkár be
sz,ámolója után, a tisztségr.ri
selő:k egymásután emel!kerlitek 
szólásra. A nyékJádházia·:-{ bi
zalmi csoportjait k�pviselő 
FiUep József fábizalmi példá
ul, a meleg eibéd .kihordásáira 
tett ígéretet kérte szJáimon, a 
vonailon do.li.,"'<>zó pály.amunC<iá
sok érdekében. Bes.zélt a több 
hónapos tagdlíjelmaradások 
okairól is, amelyek legin1kiább 
anyagi eredetűek. Ha a doilgo
zó nem 'kap jutalmat 
mondta - nem fizet ta•g<lújait. 

Balogh Miklós főbiza,lmi, a 
sajószentpéteri brigádok !ked
vezőtlen tisztálkodási körül
ményeiről, a szerszámszállí
tás 111ehézsé,ge:ilről, s ,az ezzel 
kapcsoll':l.tos rossz hangulatról 
szólt. Kundrák János, a íbe
rentei VI-os pályamesteri sza
kasz bizalmija, az idősebb 
vasutasok sérelmét tolmácsol
ta. 

- A hosszú szolgálati idő 
anyagi megbecsülése nem jut 
a bérben kifejezésre - mo.nd
ta. - .Fokozódik az elégedet
lenség amiatt, hogy a nagy 
szakmai tapasztaiattal rendel
kező törzsgá.rdatagok is any
nyit keresnek, mint a ma 
kezdő fiatalok. A bizalmi 
meggyőző munkája ilyen eset
ben nem mindig hatásos. 

A szakszervezeti bizottság 
nagy ,gondot fordít a tisztség
viselők gyors, pontos tájékoz
tatáisáira. Ermek eLlenére Sári 
László, a VIII. GMPSZ sza
kasz főbiza,1,mija jel�te: a 
biza1miaik,na1k még töb'b .infor
máicióna van s21illkiségük a 
moZJgalmi mun,káihoz. Holló 
László bizalmihelyettes 
e,gyúttal :munkaivédelmi elő
adó -, a munkavédelmi elő
káso!k végrehajtásához kiérte 
a bizalmiak !hatásos kö:zire
működését, figyelemfelih.ívó 
jelz·ései t. 

Ezen a tanácskozáson is ki
tűnt: a munC<ahelyi vezetők és 
a tisz.tségviselő:k kapcso1,ata 
jó, a főbizalmia:k és a bizal
miak munkájával töl:funyiire 
a tags,áig is elégedett. Ahol 
nem ú•gy van, ott .a csoport 
tagjai megvonjár.< a íbizalmat. 
Ilyen e.set tanúja volt Nyék
ládhá,za @bizalmija is, amtlkor 
a LI-es pályamesteri szakasz 
dol,go.ZJÓi nemr,égilben új 1bizal
mit vállasztottak. 

Acs Ferenc, a páilyafen,ntair
tási főnökség vezetője a kol
leiJctÍIV szerződés, vafamdnt a 
SZ10ciális és munka'V'édelmi ter
vek végn-ehaj,tásán.a:k táll'lgya:1á
sániáil., a munkaerővel való 
hatékonyabb gazdálkodás.hoz, 
a munkaidő maximális kihasz
nálásához, ,a fegyelmezett 
mun,káho2J és a ip;roWémák 
gyors feltálrásához kérte a bi
zalmia!k segrtsiégét. 

Pálinkás Katalin közül, néhámyan ik.ritikusan 
szólta1k az eliért ered:rrtények
ről. Fodor Sándor bizalmi pél
dául, ,a forgalmi ,utazók ne
vében hangsúlyozta: az em
berek megértik a nehéz hely
zetet, de az bosszantja őket, 
ha kisebb jellegű panaszok 
orvoslásában is ,közömbösséget 
tapasztalna.k. 

Ki a felelős� 

- Többször is jeleztük -
foJytatta a bizalmi -, hogy 
a laktanyában hónapok óta 
nincs melegvíz. Felvetettük a 
kalitkaszerű se17édvezénylö 
helyiség rossz mnkakörü.lmé
nyeit is. Hát olyan nagy prob- · 
lémák ezek? A cso.portom tag
jait nem elégíti ki, ha itt is, 
ott is jei!:ze:n az észrevételei
ket. Azt váorják, hogy ennek 
nyo:náin .gyors. emberséges in
tézi'.<edések tör.ténjenek. S ha 
má.r megnövekedett a bizal
miaJk ,jogiköre és felelőss.é,ge, 
adjanak időt is anna:'.< ,gyakor
lására. Sokszor azonban - fö
leg jutalmazási és bérkétrdé
sekben - a rendelkezésre 

Megépült a 900-as és a '730-as vonal villamos felső

vezeték rendszere, ezzel együtt a Vlllamos Voaalfónök
ség halasi telephelye. A két évvel ezelőtt átadott épüle
teknek dolgozóink nagyon örilHek, hiszen olyan körül
mények közé kerültek, melyek ma már Joggal elvárha
tóak. Az épületek és berendezések olyan benyomást kel
tettek, hogy az épitővállalatot már-már Nív6-diJra' akar
ták javasolni. 

A hibák a „honfoglalás" után JO&Cek elő. A tapétázott 
falak beáztak, az épületbe befolylk a víz. A diszpécser
helyiségben - földre helyezett Iavorok, a falak mentén 
- házilag készített csatornarendszerekbe gyúJtik a vi
zet. A múhelyekbe utat tör az elfviz, az egész tetören'1-
szer beázik. Egy-egy es6s napora külön brigád szüksé
ges a víz eltávolftásárL Az ott 4...,_k Jonal kérdezik: 

meddig kell még várni, hogy �kesek megmozdul· 
Janak? 

T6th Tibor 

Átadta tudását a követőknek 

A f örnenetirányítók doyenje 
Osz haj, ősz bajusz. Arcán 40 

év vasúti szolgálatának le nem 
törölhető nyomai. Kissé fáradt 
a tekintete, ám amikor a mun
kájáról beszél, szavaiból kiér
ződik annak szeretete. Színes, 
élvezetes önvallomás az, amit 
Fehér János, a MA V Vezé�·
igazgatóság főmenetirányítója 
négy évtizedes pályafutásáról 
elénk tár. 

Utolsóként 
az elsők közül 

Az indítás a felszabadulást 
követő időszakra nyúlik vissza. 
A háborús károk helyreállítá
sa után a népgazdaság dinami
kus fejlődése, a növekvő áru
szállítás új követelményeket 
támasztott az irányításban. 
Előbb a vonalak, a nagyállo
mások forgalmát, később egész 
területeket kellett az egység�s 
alapelveknek megfelelő, kor
szerű forgalomirányítás alá 
vonni. 

Ennek a korszaknak az első 
menetirányítói közül utolsó
ként áll a nyugdíjazás előtt Fe
hér János. Néhány hét csupán, 
és már csak az utódok képes
ségében és tudásában él tovább 
a távozó öregek munkája. 

- A korszerű dízel- és vil
lanygépek forgalomba állítása 
már megkívánta, hogy külön 
irányító foglalkozzon velük -
mondja -. A gép- és személy
zetfordulónak jelentősége lett. 
Érthető, hiszen a nagyteljesít
ményű gépek állásának min
den órája óriási veszteség. 
Hogy jobban menjen a munk:1, 
előbb 1966-ban a Központi 
Üzemirányító Hivatal, majd az 
üzemviteli szervezéssel egyi
dőben az üzemirányító Köz
pont jött létre. 

A szakma nagy öregjei sor
ra távoztak. A fiatalokat pe
dig meg kellett tanítani a te
rületi és hálózati arányok ér
tékelésére, felmérésére és irá
nyítására. Fehér János vállal
ta ezt a megtisztelő feladatot 
is. Féltés ,és féltélkenység nél
kül adta át tudását a köve
tőknek. Szolgála ti főnöke 1s 
mellette tanulta a menetirá
nyítást. Természetesen ez mit 
sem von le fegyelmezettségé
ből. Most is állva és magázva 
jelent, ahogy annak idején 
megtanulta a regulát: a vas
úti munka nélkülözhetetlen 
kellékét, a fegyelmet. tgy tett 
kocsirendező, térfelvigyázó és 
forgalmi szolgálattevő korá
ban is. 

1956 eseményeit Nyíregyhá
zán központi ügyeletesként él-

ABA-SÁRKERESZTÚR 

Fehér János munka közben 

te át. Egy cél lebegett előtte 
akkor is. Az, hogy a vasút 
menjen. 

Ismeri a feladatát 

- A vámhatár-forgalom, a 
be- és kilépő kocsik száma, a 
rendezői munka, a rakott és 
üres kocsik aránya, a vonat
feloszlatások, a géprevárások 
és gépácsorgások, vágányzá
rak és lassújelek, a rendkívü
li helyzetek szövevényében 
mindig nehéz eligazodni, 
akárcsak az orvosnak, amikor 
a diagnózist állapítja meg -
mondja dr. Szabó Sándor osz
tályvezető, az üzemirányító 
Központ vezetője. - De Fehér 
János jól ismeri ezt a felada
tot és a munkának min-
den rezdü.Lését. Hozzáve-
tőleges pontossággal ké-
pes bármikor megítélni a kö
rülményeket és utasítást adni, 
hogy ismét meglendüljön az 
esetenként lassuló forgalom. 
Nem túlzás, hogy intézkedése 
e'zrek, tevékenységét érinti ... 

A főosztályi főmenetirányí
tó sokszor az első számú intéz
kedésre jogosult vezető, s en
nek megfelelő tartást kell ta
núsítania. Utasítására gyorsul 
a körvasúti vonatok mozgása, 
javul Ferencváros fogadókész
sége, Kőbánya-Teher, Rákos
rendező vagy Nyíregyháza és 
Záhony feldolgozó, illetve át
bocsátó kapacitása. 

- Fiatalon kerültem erre a 
posztra, de szárnyakat adott, 
hogy vezetőim bíztak bennem 
- jegyzi meg Fehér János. -
Beosztásom kezdetben egyen
rangú volt a ferencvárosi ren
delkezőjével. 

A hasonlat a mások munká
jának is szép elismerése. 

- Persze előfordult - teszi 
hozzá -, hogy néha markán
sabban, sarkosabban fogalma
zott az ember, közben hibát is 
vétett. Am a feszültségek mú
lásával a baráti szó ismét har
móniát teremtett. A szolgálat 
érdekében szabad vitatkozni 
is, de haragudni soha .. . 

Galambok 

Karácsondon született. Apja 
jegykiadóőr volt. Kis szolgá
lati lakásukból mindennap 
látta az elrobogó vonatokat. A 
hivatás iránti vágy ott támadt 
fel benne el<fzör. Valószínű, 
hogy hobbija, szórakozása -
a galambtenyésztés - is ab
ban az idilli korszakban gyö
keredzik. A galambok turbé
kolása, suhanó röpte a gye
rekkorra emlékezteti, és a 
szolgálat után mindig meg
nyugtatta. Kísérletező kedv
vel fajtákat keresztez, s időn
ként versenyre megy velük. 
Egyszer egy szovjet tábornok 
is vett tőle gyönyörű példá
nyokat. 

- A fexánokat Amerikából, 
a mondainokat Franciaország
ból hozattam - meséli. - És 
vittem őket az NSZK-ba, Szo
csiba Moszkvába, Lipcsébe, 
Bronba versenyekre. Stan
dardjaim díjakat nyertek 
dicsekszik a sikerekkel. 

Közben munkahelyén végig 
megmaradt közösségi ember
nek. Ott volt a barátok, mun
katársak házépítésénél. Tagja 
a Landler Jenő nevét viselő 
aranykoszorús szocialista bri
gádnak, s többszörös kiváló 
dolgozó. 

Szabó Béla 

Kisállomás - univenális vasutasokkal 
Havas eső áztatja az állo

más peronját. Az utasok tü
relmetlenül várakoznak az 
esedékes személyvonatra, ám 
a vasútépítés itt is felborítja a 
menetrendet. 1gv egyelőre csak 
a harmadik és egyben utolsó 
vágányról halad ki a tehervo
nat Sárbogárd felé. A szolgá
lattevő kint áll, s amikor a 
zárfékes kocsi is elgurul, indul 
vissza a forgalmi irodába, ahol 
kellemes meleg és festékszag 
árad. A „hébliken" is frissen 
csillognak a színek. 

- Nemrégen végeztek az 
állítókészüléken egy részleges 
átalakítá�t. Most afféle öszvér
berendezés van állomásunkon. 
A Sárbogárd felőli végén hely
színi állításúak a váltók, ezen 
a felén pedig központból, 
vagyis innen az irodából ke
zelhetők - magyarázza Dé
kány József forgalmi szolgá
lattevő. 

Aba-Sárkeresztúr a székes
fehérvár-sárbogárdi vonalon 
található, az előbbitől tizenöt, 
az utóbbitól huszonnégy kilo
méterre. Ezen a vonalon ez a 
pécsi igazgatóság és a dombó
vári üzemfőnökség utolsó állo
mása. Mellettünk Lipp Sándor 
állomásfőnök-helyettes szám
adásokat válogat. 

- Itt nincsenek külön átrne
nesztők, ehhez és általában 
minden olyan művelethez érte
nünk kell, ami ezen a kis ál
lomáson előfordul. A szolgá
lattevő például a forgalmi 
ténykedése mellett kezeli a 
személypénztárat, de ha a 
szükség megkívánja, el kell 

Dékány Jó7Sef vonatot meneszt 

látnia a raktárosi teendőket 
is. Nyugodtan kijelenthetjük: 
univerzális emberek vagyunk. 

- Melyik nagyobb, a sze
mély- vagy a teherforgalom? 

- A személyforgalom jelen
téktelen. Érthető az utasok 
elpártolása, hiszen az állomás 
itt távol van a központtól, az 
autóbusz pedig tíz forintért 
szinte háztól házig szállít;a az 
embereket. Az áruforgalom vi
szont növekszik. A múlt év 
áprilisában készült el - ipar
vágánnyal együtt - az AGRO
KÉMIA-telep. A múlt év vé
gén egy-egy hónapban 50-55 
kocsi érkezett a címükre. Ez a 
szám a jövőben sem csökken, 

mivel itt dolgozzák fel a re
pülőgépes növényvédelemhez 
szükséges vegyi anyagokat. 

- Más fuvaroztatóink is 
vannak - folytatja. - Négy 
termelőszövetkezet, három 
TŰZÉP tartozik a körzetünk
be, ezeken kívül az Erdőgaz
daság és a Vegyes Ktsz fel- és 
leadásai adnak munkát szá
munkra. A környező községek 
közül Kálóz a legnagyobb fu
varoztató,· de a többiek sem 
sokkal maradnak el. A terv 24 
ezer tonna áru elszállítását ír
ja elő, de már most tudjuk, 
ennél jóval több lesz. 

Tóth Zoltán 
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Próharendelők voltunk Sopronban 

Ha a bejelentés alaptalan 

a kereskedelmi fel ügyelő is örül 
A múlt hónapban volt alkal

mam elkísérni Horváth Ta
másné kereskedelmi felügyelőt 
két ügy kivizsgálására. Az 
egyik utóvizsgálat, a másik egy 
panaszos levél kivizsgálása 
volt. 

Első állomásunk Sopron, 
GySEV pályaudvar. A felügye
lő 1981 novemberében járt itt 
társával egy névtelen bejelen
tés nyomán. A bejelentés lé
nyege: kisebbek az adagok, 
mint az előírás. A felügyelők 

a próbarendelés alkalmával 
meggyőződtek a panasz igazá
ról és a szabálytalanság miatt 
bírságot szabtak ki. 

Kiszolgálás 
rekordidő alatt 

Horváthné most arra volt 
kíváncsi: vajon okultak-e az 
esetből? Milyen a rend, a tisz
taság, s a kiszolgálás? 

Amikor ez év januárjában 
ott jártunk, változásokat ta
pasztaltunk. Ahogy leülünk, a 
felszolgáló ugyanis pillanato
kon belül ott terem: 

- Ebédet parancsolnak? 
- Igen. 
Máris szalad. az étlapért és 

közben érdeklődik ; fogyaszta
nánk-e valami italt? Mivel 
nem fogyasztunk semmit, kül
di az italos felszolgálót, aki az 
asztalunkra tesz egy kancsó 
vizet és két poharat. Lám, 
nem vagyunk kötelesek szeszt 
vagy üdítőt fogyasztani, de 
azért nem néznek ki bennün
ket az étteremből. Rendelünk. 
Egy sertésfleckent körettel és 
pirított májat, két savanyúsá
got: almapaprikát. Az étel 
frissen készül, vajon mennyit 
kell várnunk. 

Rekordidő alah !készült el 
az ebédünk. A megrendelés 
után tizenkét és fél perccel 
megérkezik a felszolgáló Hor
váth István és bocsánatkéré
sek közepette kérdi: 

- Két almapaprikát tet
szettek kérni, vagy rosszul em
lékszem? 

- Igen. Jól emlékszik. Azt 
kértünk. 

- Azt hittem hasábburgo
nyával van a pirított máj -
sajnálkozik a felügyelő. 

A felszolgáló nem rángatja 
a vállát, nem vág „arcokat", 
hanem ezt mondja: 

- Kérem, ha ön azt jobban 
szereti, kicserélhetem ... 

- Nem, köszönjük, jó lesz 
így. Fizetünk. Szíveskedjék 
összeszámolni. 

A fiatalember számol és 
máris adja a számlát: 77 forint 
40 fillér. A számlán ilyen fel
írás olvasható: ,,öt forint fe
lett a számlaadás kötelező! .. . 
Kérjük, étel és ital árlapjaink 
alapján ellenőrizze a felszámí
tott árakat! ... " 

Minden rendben 

Dátum, aláírás nincs. 
Minden ügyet ki kell vizs

gálni, erre rendelet van, tehát 
ezt is. Minden névtelen beje
lentés mögött megbújhat a 
közérdek megsértése, a fo
gyasztók megkárosítása. 

A büfében nagy a forgalom, 
mint általában a pályaudva
rok büféiben. Az átmenő ven
dégek aligha törődnek a tisz-
tasággal. Vékony, alacsony kis Megtesszük. A számítás pon-

k 
, , -

tos: 77 forint 40 fillér. Vajon ta antono siklik jobbra-balra, 
a vendégek között. Ha két cia súly megfelelt-e a kalkulá- garettavéget meglát, már felciónak? söpri: a büfében is, a büfé 

A felszolgáló jó étvágyat kí- előtt is. 
vánt. A pultnál egy férfi kiszol-

A felügyelő megköszöni és gáló sört mér. Az a legkelen-
közli: dőbb. Tíz embert kivárunk, 

- Próbarendelők voltunk - egy sem kér enni. Ami igaz, 
aztán visszaKéri a pénzt és nincs is nagy kínálat. Egyet
visszaméri az adagokat. len szendvics látható a pul-

Németh Endréné, az üzletve- ton levő tálcán. A hűtővitrin
zető helyettese, izgul. A kony- ben néhány édesség és rántott 
halány, a „pillanatnyi" sza- hal. Mivel se húspogácsa, se 
kács: Horváth Imréné, aki az lángos nem volt, ,,megvettük" 
adagot mérte - még . jobban az egyetlen szendvicset. Szúró
izgul. próbának ennyi is elegendő. 

Visszamérünk. A pirított · A felügyelő felfedi magát. 
máj kalkulált súlya: 17,8 deka, Ellenőrzi a számlát, men a 
az adag súlya 17 deka. Jó. A szendvics tartalmát: a két ka
sertésflecken kalkulált súlya rika turistát. Előírás, illetve 
ll,2 deka, az adag súlya 11 de- kalkuláció szerint 3 dekának 

ka. Jó. Az almapaprika, a pet- kell lennie. Ez csupán két de
rezselymes burgonya és flec4 ka. 
ken körítése mind jó. A meg- Egy példa, nem példa 
engedett eltérés plusz-mínusz gondolja a felügyelő és a büfé 
7 százal�k lehet. Minden méret vezetőjétől a „készenléten" le
a tűréshatáron belül van. vő tíz darab szendvicset kéri 

Elköszönőben a mosdók tisz- ellenőrzésre. A tíz szendvics
taságát dicsérjük. Nagy szó, ben harminc deka nyári tu
hogy forgalmas pályaudvaron ristának kell lennie. 
patyolattiszta a mellékhelyi- Annyi is. Pontosan. Hova 
ség. tűnhetett a szendvicsből a har

A súly megf eleit 
Második állomásunkra 

ugyancsak Sopronban az Utas
ellátó Vállalat 198-as számú 
büféjébe, a Volán-pályaudvar
ra egy panaszos levél nyomán 
mentünk. fgy szólt: 

,,Az elmúlt napokban Sop
ronban a buszvégállomás 
utasellátó büféjében húspogá
csát és lángost vásároltam. A 
lángos fogyasztható volt, de 
kicsi, a húspogácsa fűszere
zett zsemletöltelék, a húst 
szinte érezni sem lehetett ben
ne. Az eladó kifogásomra kö
zölte velem, hogy észrevétele
met közöljem a GySEV állo
más bisztrójának a vezetőjé
vel, mivel az árut ők szállít
ják. A büfé ápolatlansága épp
úgy kifogásolható, mint az em
lített ételek mennyisége és· mi
nősége. Kérem az általam je
lentettek kivizsgálását .. . '' 

madik karika ... ? 
Lemérjük a vitrinben vára

kozó rántott halakat is. A súly 
valamennyinél pontos. 

Nem mindig 
a büfés téved 

- Lángosuk van? - érdek-
lődik a felügyelő. 

- Volt, de már elfogyott. 
- Húspogácsájuk? 
- Az a múlt év áprilisában 

volt utoljára. Nem kelendő. 
Nem rendelünk. 

A felügyelő elmondja a vizs
gálat okát, célját, a bejelentést 
és elégedetten írja véleményét 
a hivatalos okmányba: ,, ... a 
büfében, a nagy forgalom elle
nére, rend és tisztaság van ... 
a bejelentés alaptalan ... " 

Lám, nem mindig a büfések 

tévednek. 
(Sindulár) 

Farsangi hál 
az óvodában 

-

Február 18-án, a rákospalo
tai MAY-óvodában farsangi 
bált rendeztek a gyerekek
nek. A nagycsox>0rtosok ér
dekes, ötletes jelmezeket 
készítettek és vendégül lát
ták a kiscsoportosokat is, 
akik mulatságos álarcokban 
jelentek meg a táncos, zenés 
összejövetelen. Az óvónők 
által szervezett bálon -
mint képeinken is látható -
jól érezték magukat a _:ne-
rekek. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

' 

Télen is ellenőrzi az állomásokat 

a szegedi közegészségügyi szolgálat 
Tavaly egy forró júliusi na

pon elkísértük a közegészség
ügyi szolgálat dolgozóit ellen
őrző körútjukra. Most arra 
voltunk kíváncsiak: hogyan 
biztosítják télen a közegészség
ügyi előírások betartását. 

Az indulás napjának regge
lén Szegeden mínusz 15 fokot 
mutatott a hőmérő higanyszá
la. A közegészségügyi szolgá
lat dolgozói, dr. Fodor Ferenc 
egészségügyi felügyelő, kaz
egészségügyi szakorvos vezeté-

sével gépkocsin indultak Kis
kundorozsmára. Hat órára ug
rott az óra mutatója, amikor 
Majzik László és Sopsits Lajos 
fertőtlenítők a kiskundorozs
mai állomáson megkezdték a 
munkát. Kisfertőtlenítő géppel 
irtották a bogarakat az öltö
zőkben, a mosdókban, a tála
lókonyhán és az állomás többi 

helyiségében. Míg ők dolgoz
tak, addig Fodor doktor Budai 
Sándor állomásfőnökkel vé
,gigjárta a szolgálati helyeket 
és megbeszélte az aktuális 

épület vízellátását is megold
ják, rákapcsolják a községi há
lózatra. 

------------------------------------------------------, egészségügyi problémákat. A 
helyszínen megtekintettek 

Kiskunhalas állomás ellen
őrzése több napot venne igény
be. Ezért most csak az üzemi 
konyhát és az Utasellátó két 
pavilonját tekintették meg a 
közegészségügyiek. A 600 ada
gos üzemi konyha rendje, tisz
tasága kifogástalan. A raktá
rakban, az előkészítőkben, a 
kiszállításra váró edényeken 
sem találtak hiányosságot. Rö
vid látogatást tettek a kiböví
tett alapellátást biztosító 
üzemorvosi rendelőben, ahol a 
közelmúltban tartott munka
egészsegugyi szűrővizsgálatok 

eredményeit, a soronlevő in
tézkedéseket beszélték meg -
s indultak tovább. 

FARSANGI TÖRTÉNET 
Emlékezés egy 50 évvel ezelőtti vasúti tiszti bálra 

Főpályamester úr aláza
tosan jelentkezem szolgálat
tételre - hadartam három 
lépésre állva a barnára fes
tett asztaltól, amely mögött a 
„főnök" ült. Rám nézett . . . A 
drótkeretes szemüvege enge
delmesen csúszott alá az or
ra hegyéig. Tekintete egy csep
pet sem volt bátorító. A va
salt nadrágom, fényes cipőm, 
és a fehér ingem nyugtalaní
totta. 

- Munkaruhát hozott? 
kérdezte dörögve. 

- Nem ... 
- Holnapra hozzon. Most 

elmehet - mondta megfel
lebbezhetetlen ül. 

Filléres órabérért 

Ede kevés beszédű, halk sza
vú, csendes ember volt. Még
is jól összebaráL'koztunk. 

Lassan peregtek az egyfor
ma napok. Már csak ketten 
voltunk a hétből. A többiek 
szétszéledtek: elbocsátották, 
vagy átheiyezték -0ket. A 
csöndes. halk szavú Ede egé
szen felengedett ebben az 
egymásra utalt, de meg1s 
őszinte barátságban. Segített, 
tanított. .. 

Éppen egy magas állvány 
tetején dolgoztunk, - odase 
a téli szélnek, a hidegnek -, 
amikor hamiskásan mosolyog
va közölte: 

- Ocsi! Szombaton a vas
úti tiszti bálba megyünk -
közben kicibálta munkaruhá-

Heten, mint a gonoszok 
ja zsebéből az aranyszegélyes 

egyetemi hallgatók, mérnök, meghívókat. 
tanár, pályamunkásként Alig hittem a szememnek ... 
dolgoztunk ebben az angyal- Lázasan készülődtünk. Mun-
földi ,,kiskirályságban". Né- \ ka után szabóhoz és a tiszhány fillér órabér ellenében títóba szaladgáltunk. Nekem rágta, marta, az ütemesen már rendben volt a ruhám 
zengő .. ,.krampács" nyele a az ingem. Még ezüst színű , te_nyerunket. A_llt1:k a mun- nyakkendőt is találtam apám 
kat, meg a mindig haragos régi holmijai között. De a pályamester tekintetét is. cimborám bajban volt. Az 

Közülük csak egy volt „ki- egyetlen fekete kabátját a 
váltságos", E'de. az építész- szabó úgy, ahogy, megrepa
mérnök. ő már régi mun- rálta, de az elnyűtt csíkos 
kásnak számított. Évek óta nadrágját már nem tudta 
rakosgatta egymás mellé a megmenteni. 
téglákat és biztos kézzel csap
ta, kente a falra a maltert. 

Irigyeltem a tudományát ... 
Egyszer, egy koraőszi reg

gelen - segédmunkásnak -
mellé osztottak be. Örömmel 
vállaltam az új megbizatást. 

Szorongó érzéssel 

újabb szaladgálás kezdődött 
nadrág után. Végre az egyik 
ruhakölcsönzőben ráakadtunk 

egyre. Ez is megvolt. .. 

Aztán eljött a nagy nap: 
1932. február 15. Alig ismer
tünk egymásra. úgy éreztük, 
hogy a villamoson. az utcá
kon mindenki minket néz. 
Kicsit szorongó érzéssel ha
ladtunk fel a „Vasúti Hajózá
si Klub" piros szőnyeggel bo
rított lépcsőin, amelyeket két
oldalt egyenruhás vasúti tisz
tek sorfala szegélyezett. A 
bálterem parkettjén a lányok 
földig érő estétyi ruhákban ti
pegtek a táncosok karján. A 
hatalmas termet lágy muzsi
ka töltötte be. 

Kicsit egyedül éreztük ma
gunkat ebben, a tőlünk olyan 
nagyon messze levő, aranysúj
tásos világban. Mégis neki
bátorodtunk. Csak néha-néha 
láttam, a párok felett kiemel
kedni Ede simára fésillt ha
ját. 

Az egyik táncszünetben 
egymásba ütköztünk. Én egy 
szőke. kék szemű kislánynak 

tettem a szépet. Barátom, 
munkatársam, mintha kicse
rélték volna, átszellemült áb
rázattal magyarázott egy éj
fekete szépségnek. A lány 
csak úgy leste minden sza
vát. A frissen vasalt sötét ka
bát és a kölcsön kért nadrág 
pompásan állt Ede munkában 
edzett testén. 

Beszélgettünk. Aztán a fe
kete kislány - mintha már 
régi barátok lennének - be
lekaroJt és velünk együtt, a 
bálteremből nyíló társalgóba 
vezette Edét. A kislány, mint 
jól sikerült előadás után a 

szerzőt, úgy mutatta be part
nerét szüleinek. A mama nya
kán, karján tele ékszerekkel 
- úgy ahogyan azt csak a 
lányos mamák tudják - fo
gadta Ede hódolatát. A mel
lette ülő papának előbb csak 

a széles háta és kövér nyaka 
látszott. Lassan, nehézkesen 
fordult hátra, hogy kezet 
nyújtson. Előreálló pocakján 
keresztbe fűzve súlyos arany
lánc fityegett. Rövid kezével, 
baljósan feltolta szemüvegét 
és úgy nézett ránk. 

i\"éma fejbólintással 

Elsápadtunk. . . Az ő arca 
kékesvörös lett. Uramisten ... ! 
A rettegett „nagyúr", az osz
tálymérnök állt előttünk, az, 
akinek soha egyetlen jó szava 
sincs senkihez. Nem tudott 
szólni, csak nézett hihetetle
nül, apró. szürke szemeivel, 
amelyek a párnás pofacson
tok között hidegen pislogtak. 
Nézett mindkettőnket. Tekin
tete elárulta azt, amit gon
dolt: Hogy kerültek ide? Ho
gyan merészeltek a tiszti bálon 
megjelenni? Ki hívta meg 
őket? Egy kőműves az én lá
nyommal táncol! Az én lá
nyommal! Majd a fülig pirult 
lányra fordította rendreutasí
tó tekintetét. Az csak állt, 
nem tudta, nem értette, hogy 
mi történt. 

De mi igen! És, mintha ösz
szebeszéltünk volna, katonás, 
néma fejbólintással búcsút 
vettünk a társaságtól. 

A zenekar újból játszott. A 
terem megtelt a bálozókkal. 
Mi ketten pedig hangtalanul, 
szomorúan ballagtunk lefelé a 
fényárban úszó lépcsőkön, 
hogy minél távolabb kerül
jünk az épülettöl. 

Gergely József 

több váltót, amit ilyenkor té
len glycol nevű vegyszerrel 
kennek. A szakorvos a glycol 
gondos használatára külön is 
felhívta a figyelmet. 

Az út következő állomása 
Kiskunmajsa volt, ahol akkor 
osztották ki a szabadban dol
gozók téli védőitalát, a forró 
citromos teát. Közegészségügyi 

szempontból azt vizsgálták, 
miként kerül kiosztásra a tea. 
Örömmel nyugtázták, hogy 
megszűnt a régi módszer, min
denki külön pohárból fogyaszt
hatja el a védőitalt. Az állomás 
legnagyobb gondja, hogy nincs 
megfelelő ivóvíz. A kúton táb
la jelzi: Nem ivóvíz! Fodor 
doktor közölte: a vizet magas 
nitráttartalma miatt felforralt 
állapoiban is tilos cse<'semők
nek fogyasztani. Az állomás 
dolgozóinak. az utasoknak a 
környező kutakból kannákban 
hozzák a vizet. A jelenlegi ál
lapoton csak az állomásépület 
felújítása segít, amit a tervek 

szerint 1983 végén kezdenek el. 
A tmk-munka keretében az 

Deák Sándor gépkocsiv�ze
tőnek nem volt könnyű dolga 
a ködben, a jeges úton. En
nek ellenére egymás után 
hagyták el az ellenőrzött állo
másokat: Kunfehértót, János
halmát, Métykutat, Bácsboko
dot, Mátéházapusztát és végül 
Baja állomást. Ezen a vonalon 
is sok gondot okoznak az öreg 
épületek. Jánosh�lmán most 
újítják fel a felvételi épületet, 
több állomás pedig felújítás 
előtt áll. Ha e munkák befeje
ződnek, kevesebb bajuk lesz a 
közegészségügyieknek is. 

Az ellenőrző út végén dr. 
Fodor Ferenc elmondta: az 
egészségügyi szolgálat dolgo4 

zói télen és nyáron egyaránt 
járják a területet és igyekez
nek mindent elkövetni, hogy 
megelőzzék a közegészségügyi 
ártalmakat, a betegségeket. 

G. J. 

Százötven éves a francia vasút 
Kereken másfél évszázaddal 

ezelőtt indult el az első 
francia vonat Saint Etienne
böl egy tizennyolc ·kilométer 
hosszú szakasz megtételére. 

Az azóta eltelt haladást 
jelzi, hogy a mostani ünnep
ség résztvevői a francia köz
lekedés büszkeségén, a 200 
kilométeres sebességgel hala
dó TVG-n (nagy sebességű 
Yonatnak nevezik a tavaly 
szolgálatba állított új exp
resszvonatot), robogtak Pá
rizsból Lyonba. A TVG szá
mára külön pályatestet építet
tek, de a beruházás kifizetö
diik, mert az ország legforgal-

masabb vasúti vonalszakaszán 
felére csökkentette a menet
időt az új expresszvonat, ame
lyet 8 ezer lóerős mozdony re
pít. Hasonló expresszvonattal 
akarják meggyorsítani a köz
lekedést Párizs és Bretagne 
között is, sőt olyan terv iS 
van, hogy ilyen expressz-ösz
szeköttetést létesítenek Pá
rizs és Köln között is. 

Charles Fiterman közleke
dési -miniszter, aki az FKP 
Politikai Bizottságának tagja 
és a KB titkára, az ünnepsé
gen hangsúlyozta, hogy a kor
mány nagy gondot fordít a 
vasút továbbfejlesztésére. 
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Jó kapcsolat a tantestülettel 

Pályamunkások az iskolapadban 
A debreceni pályafenntartási 

főnökségnél az „Egy üzem egy 
iskola" mozgalom keretében 
szervezett magánvizsgára való 
felkészítésnek már hagyomá
nyai vannak. Az előző oktatási 
évben 35 hil1nyos általános is
kolai végzettségű pályamunkás 
tett sikeres vizsgát a különféle 
o�ztályokban. 

Az elért eredmények serken
tőleg hatottak, a szolgálati hely 
kollektívájára, annál is in
kább, mivel az alapműveltsé
get szerzett dolgozók közül 
többen jelentkeztek a külön
böző szakmai tanfolyamok el
végzésére. 

Széles körű szervező munka 
nyomán ebben az oktatási év
ben 42 pályamunkás kezdte 
meg hiányos iskolai végzettsé
gének pótlását. A pályafenn
tartási főnökség társadalmi és 
gazdasági vezetői - a tovább
tanuló dolgozók érdekében -

ALAPÍTÓ MUNKÁSŐR 

gyümölcsöző kapcsolatot alakí
tottak ki a Hajdúsámsoni Al
talános Iskola tantestületével. 
A tanári kar, az állami díjas 
kitüntetéshez méltóan vállal
ta a vasutas dolgozók folya
matos felkészítését és vizsgáz
tatását. 

A szolgálati főnökség a fel
tételek megfelelő biztosításá
val, türelmes, politikai nevelő 
munkával elérte, hogy a hi
ányzó általános iskola pótlásá
ra jelentkezett vasutas dolgo
zók 10 százaléka a debreceni 
pályamunkások közül került 
ki. 

. 

Elismerésre méltó az a tö
rekvés is, mely szerint a szol
gálati főnökség a pályafenn
tartási munkákhoz, a korsze
rűbb technika alkalmazásához 
szükséges magasabb szakmai 
képzettség megszerzését tűzte 
ki célul. 

A család is sokat segíti 
a feladatok teQesítésében 

• 

Solymosi Tibor, a szombatlhe
lyi vasútüzemi pártlbizottság 
titkára hívta fel a figyelmet 
Kányási Dénes alapító mun
kásőre. A Szombathelyen 
1957 telén fegyvert fogott har
minc vasutas közül már csak 
egyedül aktív tagja a testület
nek. 

Munkahelyén, a szombat
helyi körzeti üzemfőnökségen 
kerestem fel. Büszkén mutat
ja a frissen kapott kitünteté
seket, okleve-leket. Közöttük 
van a 25 éves Szolgálati Ér
demérem, a Munkásőr Emlék
érem, a MA V Vezérigazgató
ság emléklapja és az országos 
parancsnok alapító tagokhoz 
intézett névre szóló díszes le• 
vele. 

- Lakatostanulóként kezd
tem a járműjavítóban 
mondja magáról. - Néhány 
évi munka után bevonultam a 
honvédséghez. Tizedesként 
szereltem le. Nem so1okal 
utána, 1955 őszén, átkerültem 
a fűtőházba mozdonylakatos
nak. 

- 1957 tavaszán a párt hí
vó szavára nem haboztam -
folytatja tová1bb. - Tudtam, 
hol a !helyem. Azokban a he
tekben, hónapokban a helyzet 
nem volt könnyű, különösen 
itt, a nyugati határ mellett. 

Kányási Dénes előbb raj-, 
majd szakaszparancsnok lett. 
Szakasza a hatvanas évek kö
zepén egymás után háromszor 
nyerte el a kiváló címet, ő 
maga két alka'lommal Kiváló 
Parancsnok lett. 

A nehéz szolgálat, a munka 
mellett is tudott még vállal
ni: 1959-től alapszervezeti 

párttitkár és a vasútüzemi 
pártbizottság tagja. A végre
haj tó bizottsá1�ban hosszú éve
kig ideológiai kérdésekkel fog. 
lalkozott. Erre való alkalmas
ságát tová,l)bképzéssel biztosí
totta. Az esti egyetem elvég
zése után a pártfőiskolán foly
tatta tanulmányait. A marxiz
mus-leninizmus esti középis
koláján 1963-tól oktat. 'Dizen
öt évig volt tagja a szombat
helyi városi tanácsnak. 

- A család támogatása nél
kül soha nem tudtam tiolna 
ennyit vállalni és tenni a tár
sadalomért - mondja kissé 
elérzékenyülve. Huszonöt 
évvel ezelőtt gyermekeim solc
szor napokig nem láttak. Sze
rehcsére, ma az unokákra több 
idöm jut. 

Sz. Jakab István 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A vasutasok szakszervezete a 32. vasutasnap alkalmáoól 
az idén is Budapesten rendezi meg a 32. országos vasutas 
k�pzőművészeti kiállítását. A lkiállításon a vasutas képzőmű
veszeti körök tagjai, tényleges és nyugdíjas vasutasok és csa
ládtagjai vehetnek részt festményekkel, grafikákkal, szobrok
kal, domborművekkel, érmekkel és plakettekkel. 

A képeket megfelelő kerettel ellátva kell beküldeni. Min
den al;kotást névvel, címmel, irányítószámmal, valamint a 
mű címével és a munkahely megnevezésével kell ellátni. Be
küldési határidő: 1982. június 1. Budapest, 1081 Népszínház 
u. 29. 

A beérkező alkotásokat hivatásos művészekből álló szak
bizottság zsürizi és tesz javaslatot a díjazásokra. 

Festészet - grafika: 

1. Legjobb emberábrázolás 3500 Ft 
2. Legjobb munkásmozgalmi ábrázolás , 3500 Ft 
3. Legjobb munkaábrázo}ás 3000 Ft 
4. Legjobb tájkép 2000 Ft 

Szobrászat: 

1. Legjobb emberábrázolás 3500 Ft 
2. Legjobb munkásmozgalmi ábrázolás 3500 Ft 
3. Legjobb munkaábrázolás 3000 Ft 
4. Legjobb érmésznek 2000 Ft 

A vasutasok szakszervezete elnöksége külön díjat tűz ki 
olyan műalkotásokra, melyek a vasút fejlődését, a vasutas dol
gozók megváltozott élet- és munkaköl'iil:ményeit ábrázolja. 

Festészet 
Szobrászat 
Grafika 

3500 Ft 
3500 Ft 
2000 Ft 
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Moszkvában tanultak - a MA V-nál dolgoznak 

Szovjet professzorok vendégelóadásai 
Bár a nosztalgia korunk 

nagy divatja, s a tegnap emlé
keinek visszaidézése sokak szá
mára jelent költekezést, elsőd
legesen mégsem a nosztalgia 
iránti vágy hívta életre e 
rendhagyó találkozót. Moszk
vából érkeztek Magyarország-

hogy helyt kell állnunk, egy
ben a kinti élet önállóvá tett 
minket. Már itt, :t megnyitón 
örömmel köszöntöttük egy
mást Balogh Jánossal, a Deb
receni Biztosítóberendezési 
Főnökség művezetőjével. Nagy 
István Zsolttal és f P.leségével, 

A vendég professzorok az elnökségben. A kép bal szélén Ónozó 
György közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes 

ra nagy tudású professzorok, 
a Moszkvai Vasútmérnöki 
Egyetem (a MIIT) vezető szak
emberei, hogy előadássorozat 
keretében találkozzanak ismét 
egykori tanítványaikkal, a 
Szovjetunióban diplomát szer
zett magyar vasutasokkal. 

So_k szép emlék 

- A KPM területén hozzá
vetőleg nyolcszáz, egykor a 
Szovjetunióban tanult szak
ember dolgozik - mondta dr. 
Nagy József, a MAV Vezér
igazgatóság osztályvezetője, a 
Szovjet Kultúra és Tudomány 
Házában. A főváros e népsze
rű, sokak által látogatott in
tézménye volt a helyszíne „A 
KGST-tagországok vasúti köz
lekedése fejlesztésének idősze
rű kérdései" című ankét ün
nepélyes megnyi tájának. Ott 
voltak a szovjet vendég-elő
adók. - A. V. Noszarev, a 
műszaki tudományok doktora, 
a moszkvai egyetem első rek
torhelyettese, V. N. Koturánov, 
a műszaki tudományok dokto
ra, a gépész- és energetika kar 
dékánja, V. A. Dmitriev, a 
műszaki tudományok dokto
ra, I. P. Iszaev, a műszaki tu
dományok doktora, tanszékve
zető egyetemi tanárok, I. K. 

Noszkov egyetemi docens. va
lamint a „félig pesti" V. N. Va

sziljev, a műszaki tudományok 
kandidátusa (ő a későbbiekben 
az energiatakarékos vasúti dí
zelmotorok kifejlesztésének 
kérdéseiről tartott előadást), aki 
jelenleg a Szovjet Kultúra és 
Tudomány Háza tudományos 
igazgatóhelyette$ie. Ugyancsak 
jelen volt Ónozó György köz
lekedés- és postaügyi minisz
terhelyettes, valamint az 
MSZBT és a magyar műszaki
tudományos élet több, vezető 
képviselője. 

A mintegy 800 egykori szov
jet ösztöndíjas többsége a vas
út területén dolgozik, s érthe
tően érdeklődik az iránt: mi
lyen új műszaki eredmények 
születtek az elmúlt években
évtizedekben abban az ország
ban, ahol tanulmányaikat foly
tatták. E továbbképzés igénye 
is ki;izrejátszott, amikor a szer
vezők - a Budapesti Műsza
ki Egyetem, a győri Közleke
dési és Távközlési Műszaki Fő
iskola, az MSZBT Ösztöndíjas 
Bizottsága, továbbá a Szovjet 
Kultúra és Tudomány Háza -
meghívtak közülük mintegy 
hetvenet: legyenek résztvevői 
a fővárosban és Győrött ren
dezett, február 22-26. közötti 
ankéton. 

Raffai Judit, a MAV Vezér
igazgatóság Építési és Pálya
fenntartási Szakosztályának 
ügyintézője 1971-től 1977-ig 
volt a moszkvai egyetem diák
ja, mérnök-közgazdászként 
tért haza a szovjet fővárosból. 
Az ünnepélyes megnyitót kö
vető percekben beszélgettünk 
vele: 

Nyinával, akik a Szegedi Biz
tosítóberendezési Főnökségen 
dolgoznak, Domonkos József
né Beke Erzsébettel, a Duna
keszi Járműjavító Üzem dol
gozójával és másokkal. A most 
következő napok egyaránt al
kalmasak arra, hogy feleleve
nítsük a diákéveket, felfris
sítsük a barátságot és szélesít
sük szakmai ismereteinket. 

Közös kutatási 

téma 
Milyen alapot nyújtottak 

a későbbiekhez a Szovjetunió
ban tanultak? 

- Megfelelő felkészültség
gel tértünk haza valameny
nyien, s munkába állásunk 
percében széles látókörrel ren
delkeztünk. Természetesen a 
külföldön tanultakat adaptál
ni kellett a magyarországi vi
szonyokhoz; a kifejezetten mű
szaki· témákban ez kisebb to
vábbképzést kívánt, a közgaz
dásznak viszont hozzá kellett 
- és kell is - tanulnia. Ami 
az én területemet illeti: nagy 
érdeklődéssel várom az infor
mációkat, hogy az elmúlt fél 
évtized milyen újdcmságokat
előrelépést hozott a szovjet 
vasútépítésben. Remélem, amit 
most hallok, azt március vé
gén a helyszínen láthatom is: 
hivatalosan a Szovjetunióba, 
Belorussziába utazom ... 

A szakmai előadásokra a 
győri főiskolán került sor - a 
megnyitót követően autóbusz
szal utaztak oda a résztvevők 
-, Noszarev professzor a hi
dak és az alagutak építésé
nek és fenntartásának aktuá
lis kérdéseiről, Koturánov a 
vasúti kocsik konstrukcióinak 
fejlesztési lehetőségeiről, Dmit
riev a vasút villamosításának 
gazdasági hatékonysági kér
déseiről, Iszaev a vasúti von
tatójárművek műszaki diag
nosztikai és fenntartási rend
szerének továbbfejlesztési le
hetőségeiről, Vasziljev - mint 
már említettük - a dízelmo
torokról beszélt. A hazai szak-

emberek közül Ónozó György 
miniszterhelyettesnek a közle
kedési ágazat műszaki fejlesz
tési előirányzatai, Fülöp Lász
lónak, a Biztosítóberendezési 
és Autómatizálási szakosz
tály vezetőjének pedig a vas
úti biztosítóberendezések üze
meltetési és fejlesztési kérdé
sei volt a témája. 

Élénk érdeklődést keltettek 
a szakmai konzultációk is -
tegyük hozzá: az előadásoknak 
és a vitáknak nemcsak az egy
kori ösztöndíjasok, hanem a 
győri oktatók is hallgatói
résztvevői voltak -, ellátogat
tak a Rába Magyar Vagon- és 
Gépgyár méltán nemzetközi 
hírű hátsóhíd-gyáregységébe, a 
fővárosban pedig, a Buda
pesti Műszaki Egyetem vezető
ségével találkoztak. A BME 
Közlekedésmérnöki Karán esz
mecserét folytattak az oktatá
si és tudományos kutatómun
ka módszereiről. A rendez
vénysorozat után I. P. lszajev 
és I. K. Noszkov még egy hé
tig Budapesten maradt, a Mű
egyetem vendégeként: a két 
felsőoktatási intézmény kö
zös kutatási témán dolgozik, s 
e magyarországi látogatás jó 
alkalom volt arra, hogy e té
ren is hasznosítsák az időt, 
előbbre lépjenek. 

Meghatározó 

a vasút 
A Szovjet Kultúra és Tudo

mány Házában rögtönzött ke
rekasztal-beszélgetésre is sor 
került (melynek megszervezé
sében az APN-hírügynökség 
magyarországi munkatársai 
segítették szerkesztőségünket). 
A. V. Noszarev, a moszkvai 
egyetem első rektorhelyettese 

repülőgépekkel juthatnak el, 
ám a vasútépítés igyekszik lé
pést tartani a követelmények
kel. 

- Mit tekintenek a szovjet 
vasútépítő szakemberek ma a 
legfontosabb feladatuknak?. 

- A vasút átbocsátóképes
ségének növelését rendkívül 
lényegesnek tartjuk, ezért is. 
kulcskérdés, hogy a hidak és 
a vágányok bírják el a nagy 
sebességű és súlyú szerelvé
nyeket. Am arra is töreked
nünk kell, hogy a leginkább 
gazdaságos építési és fenntar
tási megoldásokat alkalmaz
zuk. A BAM építése nemcsak 
nagy feladat, de óriási lehető
séget is kínál mindehhez. Ezért 
is swros a Kapcsolat a Moszk
vai Vasútmérnöki Egyetem és 
a BAM építői között; sok kér
dést közösen oldunk meg az 
építési igazgatósággal. 

- A magyar felsőoktatási 
intézményeken kívül mely 
egyetemekkel állnak rendsze
res kapcsolatban? 

- A drezdai közlekedési 
egyetemmel csakúgy, mint a 
csehszlovák vasútmérnököket 
képző inté2ményekkel. Mosta
nában vált szorossá kapcsola
tunk a kubai egyetemmel, leg
közelebb - márciusba"n - ép
pen Havannába utazom ... Am 
visszatérve a mostani, magyar
országi ankéthoz: sok kérdés
re számítok a vasúti vasb�
tonhidak építésével és fenn
tartásával kapcsolatban, erre 
felkészültem. Egyszersmind 
jómagam is kíváncsi vagyok 
az itteni tapasztalatokra és 
eredményekre. 

A folytatás 

reményében 
- aki ötödször járt Magyar- A kerekasztal-beszélgetésnek 
országon - ekkor említette: résztvevője volt dr. Kiscelli 

- Függetlenül attól, hogy László, a győri Közlekedési és melyik egyetem, vagy főisko- Távközlési Műszaki Főiskola la szakembereivel beszélge- főigazgatója is. Tőle, és dr. tűnk, mindig kevésnek tűnik Zvikli Sándor főiskolai adaz időnk, hogy az összes, kö- junktustól, az ankét szerve.,;özös érdeklődésre számottartó jétöl tudtuk meg: újszerű kezkérdést megvitathassuk. Pe- deményezésről van szó. Az dig, ha magyar kollégákkal ta- egykori ösztöndíjasok már jó lálkozunk, rendre szóba kerül- ideje igénylik, hogy ismeretnek a közlekedés időszerű kér- anyagukat kibővíthessék a legdései. Legutóbb tavaly jártam frissebb szovjet eredményekGyőrött, akkor a BAM építé- kel. sével kapcsolatban tettek fel - Főiskolánk az MSZMP igen sok kérdést, ezért is szó- 1980. februári határozatának Zok mostani előadásomban e szellemében igyekszik korsze-korszakos vállalkozásról. rűsíteni a felsőoktatást 
Noszarev professzorról je- mondotta dr. Kiscelli László 

gyezzük meg: a hidak és az -, s e mostani rendezvény 
alagutak építésének tudora. szerves része korszerűsítési tö
Gyakorló szakemberként részt rekvéseinknek. Az a tény 
vállalt az egyik moszkvai met- hogy az előadásokon nemcsak 
ró-híd, valamint egy három a korábbi ösztöndíjasok, ha
kilométeres Volga-híd építésé- ne-n: a mai hallgatók, s főis
ben is; az egyetemen 1964 óta kolank oktatói is részt vesz
tanít. nek, rendkívül nagy hasznot 

- A Szovjetunió életében, jelent. Napjainkban a közle
tekintettel az óriási távolsá- kedésnek szinte minden ágára 
gokra is, mennyire meghatá- érvényes, hogy emelni kell a 
rozó a vasút szerepe? - kér- technikai színvonalat. Az 1200 
deztük. nappali hallgatónk közül mint-

- A vasút elsődlegesen a egy háromszáz tevékenykedik 
nagy súlyú gépek, berendezé- majd a vasút területén, s nem 
sek és egyéb szállítmányok nélkülözhetik a nemzetközi 
továbbításában, valamint a tapasztalatok megismerését. 
nagy távolságokon meghatá- Az sem titkolt cél persze, hogy 
rozó. De, bármilyen jól szer- - miközben továbbképzési fó
vezett is a légiforgalom, a sze- rumot teremtünk a MIIT egy
mélyszállításban is az első he- �ori hallgatóinak -, a szov
lyen áll. Vannak olyan, most Jet professzorok is megismer
feltárt területek - földgáz- hessék a győri főiskola mód
mezők, olajban, ásványi kin- szereit. Hasonló tapasztalato
csekben, nyersanyagokban kat ígér a Műegyetemen sorra 
gazdag vidékek -, ahová a kerülő eszmecsere is. 
szakemberek ma még csak Földes Tamás 

- Igen sok szép emlék fűz 
Moszkvához - idézi az ott 
töltött éveket -, tanévenként 
változó számban ugyan, de 
húsz-harminc magyar hallga
tója mindig volt a vasútmér
nöki egyetemnek. Rendkívül 
jó, gyorsan összekovácsolódott 
társaság volt a miénk, tudtuk, 

A hallgatóság soraiban ott vannak a Stovjetunióban végzett vasúti mérnökök is 
(Valkó Tibor felvételei) 



Évzáró lcözgyúlés 
a budapesti igazgat6sdgon 

Feladatok ds lehet6ségek 
lrtélceltélc az MHSZ•szerv8'd munlc6j6# 

a n,J,.,h6zi aom6poaton 

Emlékünne�s�B, �-. 
fegyverbaráti ta1a1kozo 

ideiglenesen ba7ánkban álo:
mái9ozó aovJet déli hadsereg-

- K�. A hatvani 
körzeti üzemf6nökség KISZ
bi,zott.sá&a - a Kun Béla alap
szervezettel közösen - csere
bere könyvakciót rendezett a 
könyvbarátok részére. A há
rom nap alatt több régi, ma 
már a kereskedelemben • sem 
kapható könyv talált gazdára. 

- Bliadú A tapolcai Bat
sányi ,János MQvel6dési Ház 
nyugdijaaklubjának tagjai ré
szére „Az öngyóUitás veszé
lyei" címmel tartott el6adást a 
közelmúltban dr. Rédiger Béla 
gyógyszertárvezető. Hasznos 
tanácsokat adott az ld6s embe
reknek többek között arról, 
hogy milyen veszélyekkel jár 
az orvosi ellenőrzés nélküli 
gyó�és. 

- SsO\'iflt Tead'cek Bada-
peúea. Az MSZBT orszálo& - SUbad pÚtnap. A n 
elnöksége meghívására febru- kanizsai körzeti üzemfőn 
ár 21-én barmql�t tagd cso- pártbizottsága a főnökség 
P.Cltt �,�6"61 SoaóiraAn.aüad 

Buclápeatré a Tisza expresszel. rende7.ett februú 10-á. 
A kOldö'ttsélet a Keleti pá- ""1zsák József kereskedelmi 
lyaudvar MSZBT tagcsoportja nök tájékoztatta a hall 
pgadta. Az expressz mozdony--. kat az aktuális politikai 

vezetője, Záhonnól Budapest- ményekr61. 
i& a Keleti üzemf6nökség von- Felhiris Az 1943.l ta� üzemegység Steinmetz be; végzett ·MAV tisztk kapitány brigádjának vezetője tanfolyam hallgatói részére � volt. vasszal találkozót szerv� 

Akik ezen részt akarnak V8PIJl'.l 
levélben értesítsék dr. V� 
nyl Lajos szervezőt. Cim: l'Jf,;, 
Debrecen, Garay út 22. 

- As lreselE&t. A J 
ElelenlD6m Komiromban aev., séri MAV 2pfít6aémtlf 

v'1'oakozponU Cliletaorok melletti Ozem IV. rm1helyálek 
��-- k��•== ti Miklós szocialista 
cs! lakásomat bUdapeat1 buonló- kommunista m� 
ra. Lehet vasutas dol8ozcc) 18. Min• � kezdeményezte az den me,oldú frdüel.- C1m: Stum- 58 bri ... -Yjának. A m(lisiíiill � a:cs;1!: 

C 1f:>
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVI. f:VFOLYAM, 6. SZAM ABA: 1,30 FOR.INT 

A VASUTAS ROKKANTAKÉRT 

•• 

Ot és lé/ ,ni/lió forint 
a MÁV Kórház �sekkszá,n/áján 

A lell,asználásra vasútegészségügyi szakemberek készítenek tervet 

Mint azt lapunk 5. számá
ban is közöltük, az elnökség 
február 18-i ülésén értékelte a 
rokkantak nemzetközi éve al
kalmából készített akcióprog
ram és brigádfelajánlások 
eredményeit, amelyekről most 
részletesebben tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 

Az ENSZ 1981-et a rokkan
tak évének nyilvánította, és 
felkérte a világ országait, hogy 
ebből az alkalomból tegyenek 
meg mindent a rokkantak élet
és munkakörülményeinek ja
vítása, társadalmi beilleszke
désük segítése érdekében. E 
felhívásnak eleget téve nem
zeti szervező bizottság alakult 
a hazai feladatok koordinálá
sára. A vasutas-szakszervezet 
is feladattervet készített, 
amelyben meghatározta a leg
fontosabb teendőket. A szocia
lista brigádok, a Magyar Vas
utasban megjelent felhívás 
nyo1nán megkezdték a kom
munista műszakok szervezé
set, amelynek éntékét a MA V 
Kórház baleseti utókezelő osz
tálya (Szántó Béla út) csekk
számlájára fizették be azzal a 
céllal, hogy s�ítsék az ott ke
zelt mozgássérült vasutasok 
rehabilitációját, a gyógyítás
hoz szükséges körülmények 
korszerűsítését. 

Az elmúlt évben a vasuta
sok ezrei tettek tanúbizonysá
got áldozatkés�égükről. Több 
művelődési intézmény és sport
klub is bekapcsolódott a rok
kantakat támogató akcióba. 
Műsorokat szerveztek, díjmen
tes sportolási lehetőséget biz
tosítottak. Kiemelkedő kultu
rális eseménye volt az évnek 
az a képzőművészeti kiállítás, 
aR'lelyet - a Szántó Béla ut
cai baleseti utókezelő orvosai
nak kezdeményezésére - szak
sz rvezetünk OI'Szágos műve
lődési központja rendezett a 
Landler Jenő Járműjavító 

Üzem művelődési házában a 
vasutas rokkaintak alkotásai
ból. A kiállítás anyagát ké
sőbb több intézményben is be
mutatták. 

A brigádok � kisebb kollek
tívák valamennyi ötletét, se
gítő tettét szinte felsorolni 
sem lehet. Bekapcsolódtak 
mozgássérültek lakásainak 
felújításába, betegkocsit készí
tettek és javítottak, gyógyá
szJati segédeszközöket, köztük 
szobakerékpárt terveztek és 
gyártottak. ( A brigádok fel
ajánlásairól, a segédeszközök 
átadásáról la.punkban rendsze
resen beszámoltunk.) 

A ½ százalékos ÖT A ügy
kezelési bizottsága, valamint a 
központi vezetőség mellett mű
ködő társadalombiztosítási bi
zottság segélyezési albizottsá
g.a kiemelten, megkülönbözte
tett figyelemmel kezelte a rok
kantak kérelmeit. Több tíz
ezer forint támogatást és se
gélyt folyósítottak az arra rá
szorulóknak. Tizennyolc moz
gássérült részére Trabant Hy
comat gépkocsivásárlásra ösz
szesen 90 ezer forint hozzájá
rulást adott a VSZTO. Gyógy
szerköltség-térítés címén (az 
ÖTA terhére) 945 betegnek 
több mint 530 ezer, a tbc tá
mogatási keretből pedig 315 
személynek 330 ezer forintot 
fizettek. 

A MA V Kórház baleseti utó
kezelő osztályának fejlesztésé
re 1981-ben brigádok százai 
rendeztek kommunista műsza
kot, vagy ajánlották fel egy
napi bérüket. A pénzt a MAV 
Kórház MNB 232-90131-2355 
számú csekkszámlára utalták 
át. A számlán 5 582 677 forint 
gyúlt össze, december 31-ig. 

A pénz felhasználására konk
rét tervek még nem készültek. 
Az elnökség részére készült 
előterjesztés meghatározta, 
hogy ezt az összeget olyan fej-

� 
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lesztésre kell felhasználni, 
amely a rokkant vasutasok re
habilitációját, a korszerűbb 
utókezelést hivatott szolgálni. 
Ennek alapján a pénzfelhasz
nálást illetően az elnökség"' elé 
két variációt terjesztettek: 

Megfelelő arányban felosz
tani az egészségügyi intézmé
nyek fejlesztésére, ahol a rok
kant vasutasok rehabilitáció
ja, Rlunkaképességük helyre
állítása, utókezelésük folyik. 
Ennek alapján a budapesti 
MAV Kórház baleseti utóke
zelő oszta.lya részére 2,5 millió 
forintot, a budakeszi kórház, 
valamint a balatonfüredi és a 

hévízi sza:natóriumoknak 1-1 
millió forintot javasolnak. 

A másik változat szerint (az 
eredeti felajánlás szellemében) 
az összegyűjtött pénzt teljes 
egészében a MÁV Kórház bal
eseti ut4:5kezelője fejlesztésére 
fordítani. (Gyógymedence-épí
tés, munkatherápiás részleg és 
tanműhely létrehozása, felsze
relési tárgyak beszerzése stb.) 

A rokkantakért tett társa
dalmi összefogásnak azonban 
csak akkor lesz igazi eredmé
nye, ha folyamatosan törődünk 
velük és fokozatosan megte
remtjük foglalkoztatásuk le
hetőségeit és könnyebbé tesz
szük hétköznapjaikat. Ez an
nál is inkább indokolt, mert a 
vasutas rokkantak száma meg
haladja a 21 ezret. Atlagnyug
díjuk: 2816 Ft. Ezenkívül több 
mint 1200 a testi-szellemi fo
gyaitékos vasutas gyermekek 
száma. 

Az elnökség a rokkantak ja
vára összegyűjtött pénz fel
használására javasolt mindkét 
variációt vasútegészségügyi 
szakemberekkel dolgoztatja ki 
és azt a központi vezetőség 
elé terjeszti. Ott döntenek 
majd arról, hogy a két javas
lat közül melyiket valósítják 
meg. 
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KITÜNTETÉSEK 

A TARTALOMBÓL: 

Fegyverben az utókorért 

Az alkohol rombolia 
a szervezetet 

(2. oldal) 

(3. oldal) 

Másfél milliárdos beruházás 
(4. oldal) 

Józsefvárosi tapasztalatok 
(5. oldal) 

Úiítómozgalom 
(7. oldal) 

11 nemzetközi nőnap 11/kalmából 
A nemzetközi nőnap alkal

mából, március 5-én, kitünte
tési ünnepséget tartottak a 
MA V Vezérigazgatóság konfe
renciatermében. Az ünnepsé
gen részt vett Szücs Zoltán, a 
MA V vezérigazgatója, Szemők 
Béla, a vasutas-szakszervezet 
titkára. 

Az ünnepséget Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes nyi tot
ta meg, majd Urbán Sándor 
vezérigazgató-helyettes mon
dott beszédet. Rámutatott: kü
lönös tisztelet illeti .azokat a 
vasutas lányokat, asszonyokat, 
akik kimagasló eredményeket 
érnek el a munkában. a sok 
áldozattal járó vasúti szolgálat 
ellátásában. Közülük sokan a 
család és a szolgálat mellett 
aktívan részt vesznek a köz
ügyek intézésében is. Beszéde 
további részében azokról az 
intézkedésekről beszélt, ame
lyek a nőpolitikai határozat 
nyomán a vasútnál születtek. 

Az ünnepi megemlékezés 
után Szücs Zoltán, a MA V ve-

Urbán Sándor vezérigazgató-helyettes köszönti a nőket 

zérigazgatója adta M a mi- (A kitüntetettek névsorát a 
niszteri kitüntetéseket és a ve- 3. oldalon közöljük.) 
zérigazgatói elismeréseket. 

A vasút februári szállítási teliesítménye 

9 ,ni/lió 404 ezer tonna áru 
és 21,ni/lió 6S3 ezer utas 

A vasúttal szemben felme
rült áruszállítási igény feb
ruárban is kevesebb volt a 
bázisbelinél, s a tervben eló
írtnál. A vasút ugyanis csak 9 
millió 404 ezer tonna árut 
száilított. Ezzel a bázishoz vi
szonyítva 95,1, a tervhez ké
pest pedig 96,5 százalékos tel
jesítést ért e 1. 

A kocsiigényes áruszállítás 
volumene (7 mHliá 621 ezer 
tonna) a bázisértéknél 3,9 szá
zalék'kal, a tervezett szintnél 
pedig 1,7 százalékkal volt ke
vesebb. 

A fuvarozásra feladott élőál-
lat-küldemények mennyisége 

2,9 százalékkal kevesebb volt 
a bázisnál. Ezen belül a belföl
di szállítás 59,7 százalékkal 
nőtt, az exportküldemények 
volumene viszont 9 százalék
kal csökkent. 

A záhonyi átrakó térség be
lépő áruforgalmát a bázishoz 
viszonyítva erőteljes csökke
nés jellemezte. A k1ürítetlen 
széles nyomtávú teherkocsi
maradvány napi átlaga a bá
zishoz képest 44,7 százalékkal, 
hóvégi értéke pedig 20,3 szá
zalékkal csökkent. 

A térség kilépő áruforgal-
mát ugyancsak csökkenés jel
lemezte. 

Az áruszállítás minosege 
kedvezőtlenebb volt, mint egy 
évvel korábban. Ezt tükrözi 
többek között a géprevárások 
33,9 százalékos és a vonatfel
oszlatások 23,5 százalékos 
emelkedése, iUetve a menet
rendszerűség 0,2 százalékos 
romlása. A minóségromlásról 
tanúskodik az is, hogy a ra
kott.érkezés 1,3 százalékos csök
kenése mellett a !rirakatlan te
herkocsi-maradvány napi át
laga 13,4 százalékkal több volt, 
mint 1981 azonos időszakában. 
Ez utóbbi szoros összefüggés
be hozható a minden szombat
ra kiterjedő munkaszünet or
szágos bevezetésével. 

A tehervonati mozdonyok 
kihasználása februárban kielé
gítően alakult. A mozdonyok 
na,pi hasznos futása a gőzvon-

la tásnál 2,9 százalékkal, a vil
lamos mozdonyoknál 1,1 száza
zalékkal, a nagy dízelmozdo
nyoknál 0,3 százalékkal, a kis 
dízelmozdonyoknál pedig 0,5 
százalékkal volt magasabb a 
tervben előírt szintnél. 

A teherkocsik kihasználása, 
a statikus terhelést alapul vé
ve, lényegében bázisszinten 
alakult. Az idábeli kihaszná
lás azonban, a vonatfeloszlatá
sok, a napi kirakatlan marad
vány említett arányú emelke
dése és a menetrendszerűség 
csökkenése következ.rnényeként 
9,4 százalékkal kedvezőtlenebb 
volt, mint 1981 februárjában. 
Végső soron a teherkocsik na
pi munkája 6,7 százalékkal 
csökkent. 

Februárban a vasút 21 mil
lió 653 ezer utast szállított, 
amellyel a bázishoz viszonyít
va 99, a tervhez képest 101,4 
százalékos teljesítést ért el. Az 
utaskilométer teljesítése vár
hatóan 98,4, illetve 99,5 száza
lék. 

A személyszállítás minősé
ge a menetrendszerűség háló
zati értékét tekintve 0,5 száza
lékkal romlott, a nemzetközi 
vonatoknál viszont közel 16 
százalékkal javult. A fajlagos 
késési időket figyelembe véve 
a minőség, hálózati szinten 5,1 
százalékkal, a nemzetközi vo
natok esetében pedig 18,3 szá
zalékkal alakult kedvezőbben, 
mint egy évvel korábban. 

A rajl,aial, nyertél, 

a határlorgalnai versenyt 
• 

:E:rtékelték a rajkai magyar 
-csehszlovák közös üzemvál-
tó határállomás 1981. évi 
munkaversenyét. Ezúttal a 

nával több árut szállítottak 
mint csehszlovák kollégáik. Á 
vonatközlekedési tervet vi
szont a csehszlovák vasutasok 
pontosabban betartották, mint 
a magyarok. 

A j6uefvÚ'Oll konüaerp61yauclvaron • kltlU p61y'8 mossó daruk melle« injin ppek k6nnyiü az „estlai 16-
ük• moscW& Riport u 5. oldalon (Ovki Arpid felv6tele) 

magyarok bizonyultak jobb
nak. A rajkai vasutasok a ki
lépő vonatokat az előírt 115 
percnél rövidebb ideig vára
koztatták. A vonatok gazda
ságos terhelése terén ugyan
csak eredményesebbnek bizo
nyultak: vonatonként 50 ton-

A már 21 éve tartó nemzet
közi határforgalmi munka
versennyel kapcsolatban az 
üzemváltó állomáson elmond
ták, hogy az idén sokkal szo
rosabb eredmény várható. 
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Fegyverben az utókorért 
l.cítogalás egy Szabolcs megyei vöröskalonánál 

Nem esik messze az alma a 
fájától. Ennek a közmondás
nak az igazsága jut eszürukbe 
Sorosinszky József egykori vö
röskatona az Utasellátó 
Vállalat nyugdíjasa -, élet
rajzának áttekintésekor. A 80 
esztendős, viszonylag jó 
egészségben élő, friss emléke
ző tehetségét most is őrző ve
teránt a Szabolcs megyei Buj 
községben látogattuk meg. 

l.engyelként 
magyar löldön 

- Itt találtam menedéket 
Horthy csendöreinek üldözése 
elöl, itt kaptam vissza sza
badságomat a felszabadító 
szovjet katonáktól, itt alapí
tott,uk meg a pártszervezetet 
és a termelöszövetkezetet elv
társaimmal, és innen bocsá
tottam szárnyukra a gyerekei
met - válaszolja arra a kér
désre, !hogy nyugdíjazása után 
miért nem maradt fiai, lá
nyai, unokái és dédunokái 
körében, a fővárosban. Meg 
az.tán az is igaz, hogy Sándor 
fia -, aki Nyíregyházán a 
rendőrség !kötelékében szolgál 
- itt a faluban épített mo
dern, emeletes családi házat, 
s amig elkészült, szükség volt 
az ő segítségére is. Ai;tán a 
gyerekek is aktív közreműkö
dők voltak annak a régi la
kásnak a korszerűsítésében, 
amely,ben jelenleg élete pár
jával az öreg la'kik, a falu ha
tárát átszelő Lónyai-csatorna 
partján. 

Mielőtt arról ejtenénik szót, 
hogyan lett Sorosinsz.ky Jó
zsef a Magyar Tanácsköztár
saság vörös katonája, tudni 
kell, hogy a nagyapját Lengyel
országból szánnűzték a Habs
burg-kopók, meit tevékenyen 
részt vett az 1846-os krakkói 
felkelésben. Az akikor meg
alakult nemzeti kormány 
elvben eltörölte a jobbágy
szolgáltatásokat és a nemesi 
kiváltságokat, programjába 
vette, hogy földet ad a nincs
telen parasztoknak, ugyanak
kor harcra szólította a, népet 
Lengyelország függetlenségé
ért. A nemesi származású Jó
zef Sorosinszky önként fel
ajánlotta földjét a meghirde
tett program céljaira, csak
hogy a benyomuló osztrák 
csapatok hamarosan leverték 
a felkelést, s ak,ik támogatták 
a nemzeti kormányt, földön
futók lettek. 

- Ezek után lengyel szám
űzöttként telepedett le az én 
nagyapám Magyarországon, 
pontosabba,n a Tokajjal szom
szédos Rakamazon - mondja 
Sorosinszky József. 

Az apja, aki már itt nősült, 
eltűnt az első világháborúban, 
édesanyját pedig sokkal előbb, 
a1ig ötéves korában elvesz.tet
te. Nem is járt ki az elemi is
kolában két osztálynál többet, 
hiszen az ilyen sorsban része
sülő gyerekeknek akkoriban 
minél hamarabb cselédesked
niük kellett. 

Szamuely Tibor 
hívó szavára 

- Képzelhető ezek után, 
mit éreztem 1919 februárjá
ban, amikor Szamuely Tibor 
eljött Nyíregyházáról Raka
mazra is gyűlést bartani. A 
szöke fiatalember vHágosan, 
le,lkesítően beszéLt. Elmondta, 
hogy az 1918. október 31-én 
uralomra került polgári de
mokratikus kormány !hatalma 
szétesőben van, antantbarát 
külpolitikája is csődöt mon
dott.· Nincs más megoldás, 
csak az, hogy a munkás- és 
paraszttömegek követelései
hez hÍven a Kommunisták 
Magyarországi Pártja vegye 
kezébe a társadalmi átalaku
lás irányítását. Márciusban, a 
Tanácsköztársaság kikiáltá
sakor Nyíregyházán álltam be 
a vöröskatonák közé ... 

A megye székhelyén akkor 
ha11mincötezer, feitrverfogás
ra kész ember gyult össze. 

A legifjabb nemzedék - az unokák körében 

Sorosinszky József szerint ez 
a létszám elegendő lett volna 
a rend helyreállítására és 
fenntartására, de elenyésző a 
románok, csehek, franciák lét
számban is nagy túlerőben le
vő reguláris hadseregeivel 
szemben. �m a tömegek lel
kesedése akkor mit sem törő
dött ezzel. 

- A rtadó eLhangzása után 
gyalog meneteltünk Nagykál
lóba, s ott ütköztü.nk meg 
először a román csapa,tokJcal 
- meséli a veterán. - Qk 
bizony sokkal jobban fel 
voLtak fegyverezve, s hogy 
mást ne mondjak: a franciák
tól kapták a hetes ágyúikat, 
de a kemény harcokban sike
resen á,lltuk a sarat, s tartot
tuk a frontot egészen Tokajig. 
Aztán Mezőkövesdre irányí
tották a zászlóaljunkat pihe
nőbe, majd oU egyesüitünk a 
vörös-katonák újabb csapatai• 
val. Harapófogóba zártuk az 
Eger városát tartó cseheket, 
aztán ütközetről ütközetre 
nyomultunk tovább Bélapát
falva, Miskolc irányába. Itt 
csatlakozott hozzánk a diós
gyon munkások ezrede, s 
együtltesen vezényeltek át 
bennünket Szolnokra, ahol 
már ott voltak a 32-esek 
Pestről, páncélvonatrtal . .. 

Armánykodás és árulások 
sorozata miatt blllk.ovt el a 
Magyar Tanácsköztársaság So
rosinszky József személyes ta
pasztalatai szerint is, nem pe
dig azért, mert a hadseregét 
egyszer is legyőzték. A vörös 
tiszteket módszeresen leváltot
ták, s helyükre az ellenforra
dalmárokkal rokonszenvező 
árulókat állítottak. 

- A végén harc nélkül 
keUett megadni magunkat. So
ka,n még akkor ,is lelkesí,tettek 
bennül'liket, /hogy menjünk 
Vácra, onnan a Dunántúlra, 
mert ott még vannak vörösök, 
és felfegyvereznek bennünket. 
Mentem én is, de csakhamar 
megtudtam, !hogy azokat, (l)kik 
átmentek, tőrbecsaiták és el
fogták a fehérek. Fához kö
tözték őket a Balaiton-<környé
ki erdőknél, aztán sortüzet 
zúdítottak rájuk. Vándorubam 
során engem Miskolcná,l kap
tak el, de egy viharos éjsza
kán megszöktem a gyűjtőtá
boi-ból, harmadmagammal ki
szakítva a drótrácsot ... 

Üldöztetve, 
megbotozva 

1919 őszén vergődött haza, 
Rakamazra. Jellem:w az akko
ri állapotokra, !hogy a mos
tohaanyja jelentette fel a 
csendőrségen, amig a pajtában 
aludt. Szerencsére a szolll5zéd 
házban lakó Molnár Zsuzsi 
néni felverte: - Menekü.lj, 
Józsi! A menekülés akkor si
került is - Bujon, majd Bal
sán napszámoskodott egy 
ideig -, de az 1920-as nép
számláláskor a rakama.z.i fő
jegyző cse.nd'árkézre adta. 

- Mindjárt hetvenöt botot 
mértek rám a pincében, nád
vesszövel, miközben fejjel le
felé, lábammal felkötözve 
lógtam egy gerendán. Aztán 
leültettek, kiszabadultam, 

majd Buj községben, ahol is
mét kitudódott a múLtam, kez
dődött minden elölről. A kóta
ji Virág Gyurival újra elítél
tek négy hónapra. 

A foghá.z.i felügyelő egyszer 
kurtavasra verette - jobb Já
bát a bal kezélhez, jobb kezét 
a bal lábához láncolva -
azon a címen, hogy a mala
cok moslékából !két szem 
kruID1Plit a zse�be tett. A fel
szabadulást megelözöen min
dig üldözött vadként élt, ki
véve azt a hat es21tendőt, 
amelyet a Bodrogközi Kisvas• 
útnál pá,lyamunkásként, majd 
azt a néhány évet, am.it a 'bal
mazűjvárosi út- és vasútépí
tőknél töltőtt el, hallgatva ko
rábbi múltjáról. 

- NegyvennéQy novembe
rében újra Buj község hatá
rában rejtözködtünk Soltész 
Ferenc és Labanc Ferenc ba
rátaimmal a bennünket kere
ső frtsisztá,k elől, vi,llá,val és 
fejszével felfegyverkezve, min
denre elszánva. Egyszer aztán 
kimászva egy csutkakúpból, 
három szovjet katonával ta
lálkoztunk, s boldogan ráz
tunk kezet megmentőinkkel. 
Nyomban hazaszaladtam, s 
szóltam az asszonynak meg a 
pulyáknak - a három lány
nak és két fiúnak -, hogy 
szabadok vagyunk. Most már 
minden másképp lesz Ma
gyarországon ... ! 

Ezt akarták ... 
Bujon másnap megala•kul1 

az M.KiP !helyi sz.ervez.ete. 
Alapító tagja lett a feleség is, 
SorosinszJky Józsefet ipedig 
1953-lban a megalakuló tsz 
elnökévé választották. Az öt
venhatos ellenforradalom 
ultán -, amikor a párt újjá
szervezése került napirendre 
- ő lett a községi páTTtszer
vezet titkára. Gyerekei is 
mind párttagok, nem egy kö
z.ülük a Szovjetunióban szer
zett diplomát, ösztöndíjjal. 
Egyikük jelenleg a Magyar 
N€1I)köztársaság katonai atta
séja Sz.íiiiálban, másiku!k a 
Magyar Tudományos Akadé
mia Talaj'tani Intézetének a 
laboratóriumát vezeti, van 
a.kiből tanár, és van aki
ből bölcsődevezető lett. A 
vejek, menyek és unokák pá
lyafutása is hasonlóan fényes, 
vagyis pontosan olyan, mint 
amilyet az egykori vöröskato
nák kívántak megteremteni 
az utánuk következő nemze
dékne k 

- De hogyan lett Soro
sinszky József, az Utasellátó 
nyugdíjasa? 

- úgy, hO{Jy a hetvenes 
évek küszöbén a gyerekeim 
eLhívta,k Pestre - válaszolja. 
- Amig náluk voLtam, addig 
sem tuditam tétlenül meglen
ni a föváros kőrengetegében, 
így aztán elszegödtem a Nyu
gati pályaudvarra, az Utasel
látó étszolgálat raktárába. A 
végén onnan mentem nyug
díjba, aztán vissza - szívem 
szerint - Bujra. De hát itt 
is a rendör fiam meg a sok 
régi emlék és - mivel már 
régebben özvegy vagyok -, 
életem új párja várt. Jól 
élün,k, szépen megvagyunk 
együtt ... 

Farkas Magdolna 

75 ÉVE TÖRTÉNT 

Pályamunkássztrájk Nagykanizsán 
A vasúti pályafenntartási 

munkások már 1906. első felé
ben jelentős bérmozgalmakat, 
sztrájkokat kezdeményeztek 
országszerte. E mozgalmakban 
a legteljesebb egyetértésben 
vettek részt a magyar, román, 
szerb és horvát munkások. 
Ugyanakkor a pályafenntartá
si munkások mozgalmai szoros 
kapcsolatban álltak az ipari és 
mezőgazdasági munkások bér
mozgalmaival és szocialista 
szervezkedései vel is. E kap
csolatok megfélemlítették és 
rettegésben tartották a helyi 
hatóságok vezetőit, de a vas
úti vezetőket is. 

Idénymunkások 

Az 1906-os vasutas mozgal
mak eredményei feltétlenül 
összefüggésben álltak a Vas

-Úti Munkások Országos Szövet
ségének (MOSZ) megalakulá
sával. A szövetség helyi szer
vezete Nagykanizsán is orszá
gosan az elsők között alakult 
meg 1906-ban 520 taggal. A 
szervezet helyisége a Kis
faludi utca 8. szám alatti ház
ban volt, a Gőzfürdőkel'lt szom
szédságában. 

Az ország gazdasági helyze
te elszomorító képet mutatott: 
általános volt a drágaság, ro
hamosan nőtt a munkanélküli
ség, százezrek vándoroltak ki 
elkeseredésükben Amerikába, 
Akik pedig nem a vándorbotot 
választották, azok harcos el
szántsággal küzdöttek jogai
kért, lehetetlen életkörülmé
nyeik megváltoztatásáért. 

Mi is történt tulajdonképpen 
1907. tavaszán Nagykanizsán? 

Márciusban elkezdődött a 
Déli Vasút Nagykanizsa-Bala
tonszentgyörgy közötti vonal
részén az általános síncsere. A 
munkák végrehajtása az akko
ri technológiát figyelembe vé
ve jelentős munkaerőt igényelt, 
amelyet elsősorban a mezőgaz
dasági idénymunkások köréből 
tudott biztosítani a Déli Vasút 
vezetősége. így került a vonal
részre a 200-300 olyan mun
kás, akik megjárták a somo
gyi, zalai földesurak uradal
mait, pajta- és istállószállásait, 

és legtöbbjük végigjárta az 
aratósztrájkok iskoláit is. 

Megtanulták, hogy nyomo
rúságos helyzetükön csak ők 
maguk tudnak változtatni az
zal, ha uraikra kényszerítik 
akaratukat. Nem vártak biz
tatásra, tudták, hogy most kell 
követelni jogaikat az elején, de 
bíztak a vasutas dolgozók szo
lidaritásában is. Fél lábbal 
vasutasok voltak ök is, idény
munkások, évr,ől évre vissza
térők, akik sohasem válhat
tak véglegessé. Maradt szá
mukra a kettősség és a létbi
zonytalanság, meg a nyomor. 

1907. március 8-án sztrájkba 
léptek a nagykanizsai pálya
munkások. Követelésük az volt 
hogy a napi tíz és fél órás 
munkaidő helyett vezessék be 
a 10 órás munkaidőt. A vas
útigazgatóság kezdetben halla
ni sem akart az engedmény
ről. Az igazgató a sztrájk letö
resere Szlovéniából a,kart 
munkaeröt biztosítani. A kí
sérlet azonban eredmé1wtelen 
maradt, és a vonat teljesen 
üresen tért vissza Nagykani
zsára. 

Március 13-án még javában 
tartott a pályamunkások 
sztrájkja. Az eseményekről a 
korabeli helyi sajtó, a Nagyka
niz.sán megjelenő Zala tudósí
tott aznapi számában: 

Jogos követelés 

„A Déli Vasút nagykanizsai 
állomásán alkalmazott pálya
fenntartási munkások mintegy 
száznyolcvanan, pénteken kö
veteléseket terjesztettek a fö
nökség elé és kijelentették, 
hogy mindaddig, míg azokat 
nem teljesítik, nem dolgoznak. 
És valóban pénteken már ab
ba is hagyták a munkát ... 
Mint hírlik, más szakbéli mun
kások is szolidárisak a pálya
munkásokkal." 

A Zala március 14-i számá
ban 1smét ír a sztrájkról: 

„A Déli Vasút nagykanizsai 
pályafenntartó munkásai még 
ma sem dolgoztak. Ma Buda
pestről a munkásszervezet ré
széröl két kikü.ldött érkezett 
ide, kik este a Gözfürdőkert
ben a munkásokkal értekezle-

tet tartanak, melyen további 
eljárásuk felől fognak határoz
ni." 

Nyolc nap után ... 

Az értekezlet eredményeit 
nem ismerjük. Az azonban 
biztos, hogy a pályamunkások 
sztrákja tovább tartott. Végül 
is a március 8-a óta sztrájk
ban álló pályamunkások ered
ményesen, győzelemmel vívták 
meg harcukat. Erről a Magyar 
Vasutas március 22-i számá
ban olvashatunk részleteseb
ben: 

,,Mi történt Nagykanizsán? 
A pályamunkások sztrájkja 8 
napi küzdelem után gyözelem
mel befejezödött. Eredmény: 
10 és fél órás munkaidő he
lyett 10 óra." 

Március 23-án ismét a kani
zsai mérnökosztály területén, 
a balatonszentgyörgyi vonalon, 
80 pályamunkás lépett sztrájk
ba. A síncserélési munkáknál 
mindössze 80 krajcár napi bér
rel fizették ki őket. A mun
kások letették a szerszámot és 
kijelentették, hogy 3 korona 
napszámot követelnek. 

Csendőrakció 

Ezt a sztrájkot már a rend
szer urai is megsokallták. Mint 
a Magyar Vasutas március 29-i 
száma írja: 

„A csendörség egy bizonyos 
szolgabírói utasításra - hiá
ba tartott házkutatást a sztráj
kolók egyikénél, Sohár Gyula 
munkatársuknak a lakásán -, 
nem lelt semmiféle lázító, iz
gató dolgot." 

A Magyar Vasutas 1907. 
április 12-i számában a kani
zsaiak újra hallattak maguk
ról. Április 7-én vasárnap vas
utas nagygyűlés volt Nagyka
nizsán, melyen részt vettek 
Cservenka Miklós és Pfeifer 
Sándor is, a VMOSZ Országos 
Szervező Bizottsága részéről 
- írja a tudósító, majd így 
folytatja: ,,Igen talpraesett 
módon beszélt még a gyűlesen 
Sahár Gyula balatonszentgyör
gyi munkatársunk." 

Nagy Antal Géza 

A bizalmiak elfogadták a beszámolót 
A szegedi igazgatóság szakszervezeti bizottsága 

eredményes munkáról adott számot 

Szegeden a vasútigazgatóság 
központjában február 17-én 
tartották meg a bizalmi tes
tület ülését. Molnár József 
szb-iitkár beszámolójában el
mondotta, hogy a választás
sal egyidejűleg .meg,vál,tozott a 
szakszervezeti bizottság szer
vezeti felépítése, működése. 
Az osztálybizottságok helyett 
mbizalm.iakra és a bizalmiak
ra épülő testületi rendszer va
lósult meg. Ez a szervezeti 
felépítés beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Nőtt a !bi
zalmiak részvétele a vezető, 
irányútó munkában, s többsé
gében jól tudtak élni a meg
növekedett jogokkal. Ezt tá
masztotta alá az elmúlt évi 
Központi Népi Dllenőrzési Bi
zobtság vizsgálata is, mely az 
üzemi demok,rácia gyakorlásá
ban nem tárt fel hiányossá
got. 

A szakszervezeti biwtitság 
cselekvö részese volt a gazda
sági feLada:tok végrehajtásá
nak. Munkáját a termelést, a 
gazdálkodást segítő tevékeny
ség jellemezte. Hatékonyabb 
munkára ÖSztönözték a dolgo
zökat, a mennyiségi követel
mények mellett a minőségi 
munkát helyezték előtérbe. Az 
szb az igazgatóság vezetőivel 
jó munkaka,pcsolatot alakitott 
'ki. 

Agitációs- és propaga,nda
munkájuk dinamikusan fejlő-

dött. Arra törekedtek, hogy 
érvényesüljön a nevelőmunka 
moz.galmi jellege. Ennek ér
dekeben a bizalmiak és he
lyetteseik, vala.mint a szak
szervezeti tisztségviselók ré
szére sfel!kés.mtő foglalkozásokat 
tartottak. A biznrmiak oktwtá
sára a gazdasági vezetőket is 
meghívták. Gondoskodtak ar
ról, hogy a szakszervezeti ki
adványok, és a sajtó eljusson 
az érdekeltekhez. A Magyar 
Vasutas előfizetőinek számát a 
korábbi 96-.ról 116-ra növel
ték. Feladatuknak tekintették, 
hogy a dolgozókai érintő kér
dések eljussanak az illetéke
sekhez. A havonta készülő in
formációs jelentést elkiüldték 
az igazgatóság ivezetőinek és 
a párt'bizottságnaik is. így a 
problémák egy részét !házon 
belül is megoldoittá:k. Gyorsi
tották az információáramlást, 
a tömegtájékoztatást. 

Molnár József szólt azokról 
az intézkedéseikről is, amelye
ket az szb-1hez tartozó mint
egy 400 dolgozó érdekében a 
gazdasági vezetőkikel együtt 
tettek. Elsö helyen említette 
az üzemi étkeztetést. Koráb
ban az igazgatóság központjá
ban az épület pincéjében igen 
rossz körülmények közJött ebé
deltek a dolgozók. Az elmúlt 
év decemberében adtáJk át a 
földszinten kiailakitott új ét
termet, amely jelentősen ja-

vította az étkezési körülmé
nyeket. Sikerült elérniök azt 
is, hogy a Szegeden üzemelő 
két vasutas óvodába vala
mennyi jelentkezőt fel vettek. 
A lehetőségelohez mél"ten ki
elégítették az üdülési igénye
'keit is - igaz, főidényben csa
ládos .beutalöból mindig ke
vés van. Nem feledkeztek meg 
a kulturális igényekről sem. 
Közös kirándulást szerveztek 
Szentendrére, sunház- és sza
badtéri előadásokra <váltottak 
bérleteket. Több kiállítást, ve
télkedőt, ünnepséget szervez
tek. 

A bizalmi testületi ülésen 
részt vett és felszólalt Szemök 
Béla, a vasutas szakszervezet 
titkára is. Elismeréssel szólt 
az igazgatóság szakszer
vezeti bizottságának mun
kájáról, a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javí
tása érdekében tett intézkedé
sekről. A feladatokról szólva 
kiemelte a szakszervezet ter
melést segítő tevékenységének 
fontosságát, az üzemi és mun
kahelyi demdkrácia fórum
rendszereinek hatékonyabb 
működését. 

A bizalmi testület végül el
fogadta a titkár beszámolóját, 
a kollektív szerződés elmúlt 
évi teljesítéséről készített je
lentést, döntött az ez évi bér
fejlesztésekről és jóváhagyta 
az szb idei munkatervét. 

Gellért József 

Köszöntjük a Magyar Tanácsköztársaság 63. évlordulójái 
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4 MAGYAR VASUTAS 

A körzeti üzemf őnökség első esztendeje 

Mlislél millilirdos beruhtizlis - félidőben 

KELENFÖLD MEGÚJULÁSA NEMCSAK A KELENFÖLDIEK ÜGYE 

Gyakorta nevezik a Du
nántúl kapujának. Kétség
kívül: a vasúti közlekedés
ben meghatározó jelentő
ségű a Kelenföldi pálya
udvar, az az átmenő állo
más, amelynek immár 
nem csupán múltja, de 
ígéretes jövője is van. Ha 
hosszas huzavona után is, 
majd kezdetben döcögve 
bár, 1978 tájt - kisajátí
tásokkal - megkezdődött 
a felújítás, 1980-ban pedig 
nagyobb sebességre kap
csoltak az építők. Felgyor
sultak a földmunkák, s 
tavaly már minden arra 
Jaro észrevehette, hogy 
Kelenföldön dolgoznak. 
Csupán 1981-ben 341 mil
lió forintot fordítottak az 
építkezésre (a tervezett 280 
millióval szemben), s volt 
olyan időszak is, amikor 
egyidejűleg tíz-tizenkét 
vállalat 400-500 embere 
serénykedett egymás mel
lett. Ma ez a vasút legna
gyobb beruházása. 

,, Aki a nyugalmat szereti. 
aligha irigyli mostanság a ta
valy januárban alakult Kelen
földi Körzeti üzemfőnökség 
vezetőit: a főnököt, dT. Kosz
tyú Tibor főtanácsost, s három 
helyettesét, Barncsi Pétert. 
Csontos EndTét és Pásztor Im
Tét. Akit viszont vonz mindaz. 
ami új, akit lelkesít a nerrÍ 
mindennapos lehetőség, az 
kedvét lelheti az ottani mun
kában. Az üzemfőnökség terü
letén ugyanis jelenleg minden 
mozgásban, változóban van. 
Rugalmas hozzáállásra. olykor 
leleményre van szükség, hogy 
- a holnap zökkenőmentes 
forgalma érdekében - felvál
lalják a megújulás gondjait. 
egyszersmind a növekedés ne
hézségeit. 

Nagyobb 

zökkenők nélkül 
Má1' az első esztendő iga

zolta az üzemfőnökség létét -
mondja dr. Kosztyú Tibor, aki 
egykor Kelenföldön forgalmi 
szolgálattevő volt, majd a bu
dapesti igazgatóságon töltött, 
csaknem két évtized után tért 
vissza az öreg indóházba, hogy 
előbb - 1980. január l-től -
az állomás, majd egy eszten
dővel később az akkor szerve
zett körzeti üzemfőnökség ve
zetője legyen. - Lökésszerűen 
jöttek a változások: a Déli pá
lyaudva1' átállása, a Kelenföld 
-Budafok--Háros, illetve a 
Kelenföld-Albertfalva közöt
ti vonal villamosításának befe
jezése, no és magának, Kelen
földnek a gyorsított ütemű 
építése . . . Egyidejűleg kellett 
mindenre koncentrálni, na
ponta 450-480 vonat közleke
désének a feltételeit biztosíta
ni. 

- Mennyiben sikerült? 
- Nagyobb elismerést nem 

kaptunk ugyan ... , de nagyobb 
kritikát sem. Tény: a vasút ve
zetősége is tartott és tart az it
teni munkáktól. de a forgalom 
kisebb zavarokat kivéve folya
matos. Műszaki intézkedések
kel és megfelelő szervezéssel si
került összhangot teremtenünk 

! 

A pályaudvar Ferencváros felőli végében épül az úgynevezett bújtatóalagút 

hétvégi forgalomhoz 
át a Délibe. 

visszük 

Az üzemfőnökség 14 koráb
bi szolgálati helyet tömörít -
13 állomást és 1 műszaki ko
csiszolgálati főnökséget -, te
rülete a már említett két nagy 
pályaudvaron kívül mag_ában 
foglalja a hegyeshalmi vonal 
Bicskéig, a pusztaszabolcsi 
Érdig, s a székesfehérvári vo
nal Tárnokig terjedő szaka
szát. Mintegy 1200 dolgozót 
foglalkoztatnak. s, hogy eleget 
tehessenek a változó követel
ményeknek, a vasutasok egy
némelyikét át kellett csopor
tosítani - mindenekelőtt Bu
dafok-Hárosra és Budaörsre 
{főleg a tehervonatok feldol
gozását helyezték e két állo
másra). 

Ósz óta készülnek 
a nyárra 

Vasúti szakberkekben im
már nem titok: a májusban 
életbe lépő új menetTend to
vábbi többletet jelent számuk� 
Ta. Megindul a kaposvári és a 
zalaegerszegi expressz, továb
bá két nemzetközi gyorsvonat
pár - az Adriatica és a Lehár 
- is a Déliből indul, oda érke
zik. Valamennyi budapesti pá
lyaudvar közül a Déliből in
dul majd a legtöbb helyjegyes 
vonat - most vizsgálják, ho
gyan módosítsák a pénztárnk 
munkáját, hiszen a jelenlegi 
egy nemzetközi pénztár kevés 
lesz. 

- Már tavaly ősszel készül
ni kezdtünk az idei nyári for
galomra - folytatja az üzem
főnökség vezetője. - Ez az 
egész üzemfőnökségnek nagy 
erőpTóbája lesz! Valójában 
még nem tudhatjuk, hogy a 
nyáron mit hoznak majd a 
kétnapos szabad hétvégék. Az 
már az év elején kitűnt. hogy 
péntek délután és szombat 
délelőtt erősödött a forgalom. 
Már tavaly nyáron is előadó
dott. hogy bár csúcsidőben, a 
Déli pályaudvarnak mind a ti
zennyolc pénztára nyitva volt. 
mégis alig győzték az utasro-

hamot. Közhely ugyan, mégis 
- a jegyek előreváltása teheti 
kulturáltabbá mind az utasok 
helyzetét, mind a mi munkán
kat. Akik pedig Kelenföldön 
szállnak fel, ha meglesz is a 
hat vágány, továbbra is ké
nyelmetlenségekkel kénytele
nek számolni. 

- Visszakanyarodván a re
konstrukcióhoz: mi a pillanat
nyi helyzetkép? 

- Az átépítés első ütemé
nek munkálatai 1983 végéig 
fejeződnek be, hozzávetőleg 
két nehéz évvel tehát minden
képpen szembe kell néznünk. 
A főbb forgalmi létesítménye
ket jövőre helyezik üzembe. 
így a körülbelül kétszáz méter 
hosszú, nyolc méter széles gya
logos-aluljárót, amely túl azon, 
hogy a hat vágányt kiszolgáló 
A-B-C utasperonokhoz ve
zet, a környék lakóinak is 
rendkívül előnyös: közvetlen 
kapcsolatot teremt az Etele 
té1' és az Őrmezei lakónegyed 
között. Ezzel párhuzamosan 
elkészül a targonca-aluljáró. 
és az a „keresztezési mű
tárgy", amely szintben vá
lasztja szét a Déli pályaudvar. 
illetve a Ferencváros felé me
nő két-két vágányt. Meglesz a 
Dominó 70 biztosító berende
zés, s az új pályaudvar mind 
a hus�onhárom vágánya. 

- Uj pályaudvar? 
- Feltétlenül az. Hiszen 

technológiailag minden új lesz. 
csupán a felvételi épület ma
rad a régi - noha 1983 után 
azt is felújítják. A jövő év vé
géig hozzávetőleg másfél mil
liá1'd forintot fordítanak e 
fejlesztésre, azt követően pe
dig egyéb befejező munkákra 
kerül sor, s a tervek szerint 
kíépül a kereskedelmi pálya
udvar is. Dolgozóink nagy tü
relemmel és szorgalommal vi
selik a - talán nem túlzás a 
szó - megpróbáltatásokat. an
nak tudatában, hogy az épít
kezés befejeztével lényegesen 
javulni fognak a munka felté
telei és körülményei. Átérzik: 
nem• akármilyen megújulás ré
szesei, sajátuknak vaUják az 

építkezést. Minaenki ügyel rá, 
hogy minél kevesebb zökkenő 
hátráltassa a forgalmat. 

Déli panaszok 
- Hogy végül is miként 

formálódik a Kelenföldi pá
lyaudvar, az Etele tér környé
ke, az nemcsak a MÁV-tól, 
hanem a fővárostól - az 
anyagi lehetőségektől is függ. 
Ám. hogy egy-két évvel ké
sőbb hogyan fest a környezet, 
abban már az utasoknak is 
szerepük lesz. Budapest fő
építésze, Gáspá1' Tibo1' pana
szolta, nemrég egy nyilatkoza
tában: ha külföldi vendége 
érkezett, egy ideig a megújult 
Déli pályaudvarral, a keren
gővel büszkélkedett ... , mos
tanában viszont igyekszik 
másfelé kalauzolni őket. Az 
aluljá1'ó elhanvagolt, az üzle
tek üvegpo'Ttáljai megreped
tek, mintha má1' megkezdő
dött volna a slum-osodási fo
lyamat ... 
- ... A kerengő nem a vas
úté, ,bár szinte mindenki a pá
lyaudvarhoz tartozónak véli. 
Közterület, amelynek karban
tartása, nevéből adódóan is, a 
Fővárosi Közterület-fenntartó 
Vállalat feladata. úgy tűnik, 
nehezen birkóznak meg vele, 
pedig kétségkívül az elhanya
golt állapot az egész Déli pá
lyaudvar szempontjából hátrá
nyos. A fővárosnak, ha mód
jában áll. érdemes lenne meg
vizsgálnia: nem volna-e cél
sze1'ú a Baross té1'hez hason
lóan itt is ta1'tósabb anyaggal 
váltani fel a mai buTkolatot. 
E mostani nemigen felel meg 
a nagy igénybevételnek, e té
len is felfagyott, a lépcsők egy 
részével együtt. Nemcsak csú
nya, de hellyel-közzel veszé
lyes is - az arra járók pedig 
a vasutat hibáztatják ... Az is 
tény, hogy az utascsarnok ha
talmas üvegfelülete városképi
leg igen tetszetős ugyan. fenn
tartása viszont nem könnyű. 
Ráadásul immár a kivitelezés 
fogyatékosságai is okkal bosz
szantanak: hét évvel az átadá
sa után a csaTnok négy hel11en 
beázik. Éppen mert e pálya
udvar a rangsorban előbbre 
lép, érdemes volna orvosolni 
az orvosolható gondokat. 

Lám, ily módon kénytelen a 
körzeti üzemfőnök városképi 
kérdésekben is állást foglalni. 

Földes Tamás 

Javul az idő 
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Szegeden fórumot kaptak a MÁV 
számítástechnikai szakemberei 

A MA V Számítástechnikai 
üzem szegedi egységének fel
adata a számítástechnika te
rületén a különböző vasúti 
rendszerek szervezése, progra
mozása és azok számítógépre 
vitele. Az itt tevékenykedő 
szakembereknek régi óhaja 
volt egy olyan fórum létreho
zása, amelyen a számítástech
nikával foglalkozók egymást 
kölcsönösen tájékoztathatják 
munkájukról, eredményeikről. 
megismerkedhetnek a máshol 
már bevált módszerekkel, hogy 
azokat aztán a saját területü
kön hasznosíthassák. Ilyen fó
rum létrehozására az MTESZ 
Szervezési és Vezetési Tudo
mányos Társaság Csongrád 
megyei szervezetén belül nyílt 
lehetőségük. A megyében 
megalakították az első üzemi 
szervezetet. Záhony után, itt 
Szegeden alakult meg a má
sodik ilyen szervezet. 

A csoport tevékenységéről, 
munkájáról Vet1'ó Mihály, a 
csoport titkára adott tájékoz
tatást. 

- üzemünkben 1980 no-
vembeTében 18 taggal alakult 
meg a csoport. Tagjai felső
fokú végzettségű számítás
technikai szakembeTek, akik 
rendszeTszeTvezői, p1'ogTamte1'
vezői és üzemeltetési munka
köTökben dolgoznak. Program
jukat a tagság érdeklődésének 
megfelelően alakították ki, 
olyan témákban, amelyek min
dennapi munkájukhoz kapcso
lódnak. Évente négy-öt elő
adást tartanak, negyedéven
ként pedig klubfoglalkozások 
keretében adott témakörről vi
táznak, beszélgetnek. Szoros 
kapcsolatot tartanak a megyéi 
vezetőséggel, a megyei számí
tástechnikai koordinációs bi
zottsággal, rendszeresen részt 

vesznek egymás rendezvénye
in. 

Előadásaik elsősorban a 
MA V-hoz kapcsolódó számí
tástechnikai kérdésekkel fog
lalkoznak. Tavaly többek kö
zött megvitatták a MA V táv
lati üzemszervezési tervét elő
adás hangzott el a mi;kolci 
rendező-pályaudvar számítógé
pes irányító rendszeréről. Ren
dezvényeiken általában 30-40 
érdeklődő vesz részt. 

Az előadásokon hallottakat 
a szervezeti és szakmai mun
kában egyaTánt hasznosítják. 
Egy-egy rendezvényen sok új 
ötletet, információt, anyagot 
kapnak. Most dolgoznak a bé
késcsabai rendező-pályaudvar 
számítógépes irányító rendsze
rének kialakításán. Ehhez a 
miskolci tapasztalatokat is 
felhasználják. Hasonló példa
ként említhető a csapatmunka 
szervezésének alapelveiről 
szóló előadás, ahol arról hal
lottak, miként lehet kis cso
portban a munkát jól megszer
vezni, milyen módszerekre, el
vekre kell törekedni. E vonat
kozásban is számos ötletet 
kaptak, amit a soronlevő fel
adataik megvalósításánál· fi
gyelembe vesznek. 

A szegedi számítástechnikai 
üzem dolgozói készítik el töb
bek között a határállomások 
országos információs rendsze
rét, Sturovó közös magyar
csehszlovák határállomás szá
mítógépes irányítási rendsze
rét, és a már említett békés
csabai feladatot. Ezek megva
lósítására ők is kialakították a 
csoportokat. Céljuk minden 
olyan módszer felkutatása, 
amelyet a vasút sajátos hely
zetére átültethetnek, s azt a 
gyakorlatban is hasznosíthat
ják. 

A� üz«:_mviteli szakosztály március 3-án megbeszélésre 
h1vta ossze a szakszolgálatnál tevékenykedő szocialista 
b�igádok vezetóit. A részvevőket Simon László szakosz
tályvezetó-helyettes tájékoztatta a vasút múlt évi mun
kájáról, majd vázola az 1982. évi főbb tennivalókat Vé
g�zetül arra kérte a brigádvezetóket, hogy ne csak 

0

szol
galati helyükön, hanem hálózati viszonylatban is han-

golják össze Jobban a munká.t. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

NYUGAT-DUNÁNTÚL 

Megjutalmazták az élenjáró 
MÁV-Volán komplex brigádokat 
Értékelték a szombathelyi 

vasútigazgatóság területén 
dolgozó MÁV-Volán komplex 
b;4;ádok múlt évi tevékE1Dy
seget. A Nyugat-Dunántúlon 

14 közösségben tettek többet 
azért, hogy gyorsabban jus
son el az áru a megrendelők
höz. 

a nagy feladat és a kedvezőtlen 
munkafeltételek között. Itt, 
Kelenföldön, a korábbi tizen
héttel szemben tíz vágányunk 
van. s 1981-ben - az adott 
építési fázishoz alkalmazkod
va - hatszor kellett teljesen 
átdolgozni az állomási techno
lógiát. Volt. hogy öt-hat vá
gányt kiiktattak. öt-hatot pe
dig forgalomba helyeztek. ahol 
tegnap még i·onatok haladtak, 
ott mára az építők vertek ta
nyát . . . Amikor pedig a Ke- • 
letiből tizenkét vonatpárt át
irányítottak a Délibe, nemcsak 

Megélénkült az áruszállítás 

Az első csoportos állomások 
kategóriájában a zalaepeir
szegi vasútállomás MAV

Volán brigádja lett a r,J/Óztn. 
Második helyen a keszthe
lyiek, a harmadik helyen az 
1980. évi győztes győrszabad
hegyi kollektíva végzett. 

A második csoportos szol
gálati helyek kategóriájában 
Beled, Devecser és Sároár az 
értékelés sorrendje. 

a belbudai pályaudvar élete 
módosult lökésszerűen. Az 
üzemfőnökség egészének meg 
kellett mozdulnia. hogy a 
többletvonatokat műsz�i és 
higiéniai szempontból kiszol
gálják, karbantartsák. De a 
többletszereh·ények tárolása is 
bővítette a tennivalókat: Ke
lenföldön általában harminc
negyven kocsit tárolunk, s a Tervszttűen épill a gyalogos-kluljáró 

Az idei hideg tél a budapes
ti igazgatóság területén is hát
ráltatta, elsősorban a kavics 
és az ásvanyanyagok szállítá
sát. A kritikus időben a vál
lalatok sorra ·vrsszamondták a 
fuvarokat, mert a kemény fa
gyok miatt bizonyos küldemé
nyeket csak nagy üggyel-baj
jal lehetett kirakni a vago
nokból. 

Most az idő javulásával élén
kült a forgalom. Hegyesha
lomban például korábban na
ponta 1800 tonna kavicsot rak
tak be, ez a szám jelenleg ket
tóezerhatszázra emelkedett. 
Moha-rakodón még ennél is 

jobb az arány: napi ezer he
lyett kéte2er tonna homo1<:ot 
továbbítanak. Ugyanonnan a 
napokban indult meg Cseh
szloválctába a bauxitszállítá,;. 
Az alumínium alapanyagból 24 
óránként 250 tonnát küldenek 
északi szomszédunknak. 

Hasonló ütemben élénkült 
az ócskavas-fuvarozás is. A 
budapesti KOKOV telephe
lyeirál (Rákosról, Kőbánya
felsóről, Pestlórincről), vala
mint Ceglédről naponta 800-
1000 tonna fémhulladékot 
visznek Miskolcra, Kecske
métre, Dunaújvárosba stb. 

s. R. 

Az élenjáró komplex brigá
dok közel 30 ezer forint ju
talmat kaptak. 

Ugyancsak megtörtént az 
őszi száillítási csúcsban ki
emelkedő eredményt elért 
komplex brigádok jutalmazá
sa is. Az év szállítási szem
pontból fontos négy utolsó 
hónapjának kiemelkedő telje
sítménye alapján 14-14 ezer 
forint jutalmat kapott a 
veszprémi és a 24"1eQeTSZe,l 
és ötezer forintot a keszthe
lyi MÁV-Volán komplex 
brigád. 
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Józsefvárosi tapasztalatok 

kezdik lelismern, 
zállítás lőnyeit 

A Keleti körzeti üzem
főnökséghez tartozó Jó
zsef város állomás sikerrel 
teljesítette az elmúlt ev1 
gazdasági célkitűzéseit. Az 
erről szóló jelentés szerint 
mindössze a személyszál
lító vonatok menetrend 
szerinti indítása és a ko
csitartózkodás volt kedve
zőtlenebb. Az áruszállítás 
- 1980-hoz viszonyítva -
több mint 21 ezer tonná
val nőtt. 

Az eredményekről és gon
dokról Kiss G11ul.a üzemegy
ségvezetővel beszélgettünk. 

- Az áruszállítás növekedé
se a nagyobb konténerforga
lomnak köszönhfitő - magya
rázza. - A belföldi konténer
szállítás 15-20, a nemzetközi 
konténerforgalmunk pedig 58 
százalékkal nőtt egy év alatt. 
Ez a teljesítmény részben a 
speciális kezelőgépek üzembe 
állításának, részben pedig a 
szervezettségnek köszönhető. 
Tudvalevő, hogy a ikonténe
res szállítás gyors és gazda
ságos. Mi éltünk ezzel a le
hetőséggel. Bizonyítja ezt az 
is, hogy 1980-ig kétszer is el
nyertük az E:lenjáró Szol.gál.a
tí Hely címet. Ebben elvitat
hatatlan érdeme volt Csapó 
József állomásfőnöknek, akit 
nemrég neveztek ki a Nyu
gati körzeti üzemfőnökség he
lyettes vezetőjének. 

oyözzük a le- és fel.adási kon
ténerek közúti szállítását, ak
kor ők is besegítenek. Négy 
vállalattal olyan szerződést kö
töttünk, amelynek lényege az, 
hogy helyet biztosítanak kon
ténereink tárolására. Ezért mi 
cserében ki-. illetve berakási 
kedvezményt adunk. A Mo
gürt saját, speciális gépko
csikkal hozza-viszi a nagy 
konténereket. Ezért mi igyek
szünk az igényeiket mindig 
kielégíteni. 

- Milyen a forgalom a hét 
végén? 

- Sajnos a legtöbb válla
lat péntek délutántól hétfő 
reggelig nem szállíttat, és nem 
fogadják a konténerben érke-

ző szállítmányokat. A Bútor
értékesítő Vállalat például 
raktározásra használja a kon
ténereket, nem rakják ki az 
érkező küldeményeket. Most 
is 40 nagy konténer van ná
luk. 

A vasúton egyre népsze
rűbb a konténerszállítás, a fu
varoztatók igényeinek azon
ban csak 90 százalékát tud
ják kielégíteni. A helyzet csa'k 
akkor javulhat, ha a szállít
tatók is jobban megszervezik 
a rakodást, hogy a konténe-
ek minél előbb visszakerül

jenek a forgalomba, Mert 
raktárnak használni nem ép
pen gazdaságos. 

M, Lingvai Pál 

Kiss Gyula november ele
jén került a helyére. Addig 
állomásfőnök-helyettes volt, a 
konténerforgalom felelőse. 
Ezt a feladatot most, mint 
kereskedelmi részlegvezető, 
Andó Balázs üzem.mérnök lát-

KiJis Gyula üzemegység-vezető 

ja el. Egyre több a munkája, 
hiszen az idén is 15 százalé- -r 
kos konténerforgalom-növeike
dés vánható. Növeli a gondo
ka•t a létszámhiány is. Tizen
öt raktárnokra lenne szükség. 
A szerény bérezési lehetőség 
miatt, sajnos nem sz.ívesen 
jönnek ebbe a beosztásba 
dolgozni. Talán remélni lehet, 
hogy ezen a területen is vál
tozás történik, hi�zen a leg
utóbbi bérrendezés irányelvei 
szerint 'kiemelten kell kezel
ni a kereskedelmi sz.olgálat 
dolgozóinak bérezését. 

Konténerpályaudvarunk 
további műszaki fejlesztésére 
egyelőre nincs lehetőség -
folytatja Kiss Gyula. - A ter
vek szerint azonban a mi 
üzemfőnökségünkhöz telepí
tik majd a MA V Építési Gép
telep Főnökség kezelésében 
levó konténerrakodó- és szál
lítógépparkot. Sajnos, ez m� 
mindig csak terv. A géptelep 
szombatonként kevés szállító 
gépkocsit vezényel hozzánk, a 
konténerrakodó gépeihez pe
dig kezelőszemélyzet nincs a 
hét végén. Még nem adták át 
a 25 tonna teherbírású ba.k
darut sf!m, pedig az átadási 
határidö 1979 vége volt. 

- Milyen a kapcsolat a fu
varoztatókkal? 

- Általában jó. Különösen 
az Éptekkel, a Mogürttel, a 
Víllérttel, az Egyesű1t Izzóval 
és a Szerelvényértékesítő Vál
lalattal. Huszonöt fuvaroztató
val van már olyan megállapo
dásunk, hogy ha mi nem 

..... 

__ .. ,·-- -
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A daru könnyedén emeli magasba a kontiénereket 

Kontfnerek minden mennyiaq-ben 

Mohács állomáson bevált 

a kocsitakarító bázis 
Mohácsnál híd nem visz át 

a Dunán. Itt véget ér a vas
út is, amelynek útját állja a 
nagy folyam. A vasútállomá
son itt minden vágány cson
ka, s hogy a partközeli terü
letet jól kihasználják a rako
dásra. úgy ágaznak szét itt a 
sínek, mint egy nyitott legye
ző. 

- Személyvonatunk kevés 
van. utasforgalmunk nem je
lentős - kezdte az állomás
főnök, Somos Ferenc, akit a 
mohácsi vasutasok munkájá
ról, eredményeiről kérdeztünk. 
- Kereskedelmi állomás a 
miénk, s talán nem túlzás, ha 
azt mondom, hogy nagyobb a 
le- és feladási forgalmunk, 
mint a megyeszékhelyeken dol
gozó Pécs és Szekszárd állo
másnak. 

Növekvő igények 
A személyszállítási igények 

azért itt is emelkedtek a múlt 
évben. Jellemző erre, hogy az 
előző évi 28 ezerről 34 400-ra 
emelkedett a fizető utasok szá
ma. A bevétel pedig 357 ezer
ről 454 ezer forintra nőtt. 

Lényegesen nagyobbak azon
ban Mohács állomás áruszállí
tási teljesítményei. 

- A múlt évben 16 800 ko
csi érkezett houánk, többség
ben áruval megrakottan - tá
jékoztatott Czernics József ke
reskedelmi hivatalnok. - A 
feladási forgalmunk a terve
zett 185 ezer tonnáról 190 ezer 
tonnára emelkedett. Az áru 
nagy része, vagyis 11 ezer ko
csi a hozzánk tartozó 12 ipar
vágányon került ki- és bera
kásra. 

- Ki itt a legnagyobb szál
lító partnere a vasútnak? 

- Elsőnek feltétlenül a Mo
hácsi Farootlemezgyárat kell 
említenem - felelte Czernics 
József. - Ok a leadási forga
lom 60 százalékában érdekel
tek. De nagy forgalmat bonyo
lít le a 2000 vagonos gabona
silóval múkődö tárház, az új 
villanymalom és a keverő-

üzem is. Idegen kocsiban a 
legtöbb árut a mohácsi DÉL
KER-bázis kapja, viszont a 
legtöbb exportszállítmányt a 
TEMAFORG-üzemböl indítják. 
Kevés olyan ország van a tér
képen, ahová mi még nem 
küldtünk árut, 

Kevés a fedett 

teherkocsi 
A beérkező és kirakott 

kocsikból mennyit tudnak is
mét áruval megrakottan to
vábbítani? 

- Sajnos, eléo keveset, mert 
a leadási forgalmunk java nyi
tott vagonokban érkezik, a fel
adás viszont többségben fedett 
kocsikat igényel. Ezekből tehát 
kiegyenlítésre szorulunk, ami 
eléggé nehéz, akadozó - vála
szolta a kereskedelmi hivatal
nok. 

- Méo nehezebb a oond a 
nyugati exportszállítmá nyak
kal - tette hozzá az állomás
főnök -, amikor a francia, 
vagy az olasz megrendelő ele
ve kiköti, hogy csak Ks spe
ciál kocsiban, vagy eltolható 
oldalfalú Hibs kocsiban haj
landó fogadni az árut. Ma is 
lenne két nyugati export ko
csirakomány-feladás, de nincs 
hozzá exportképes kocsink. 

- Mi a megoldás, hogy eny
hüljön a fedettből mutatkozó 
kocsihiány? 

- A vállalatok körében 
igyekszünk népszerűsíteni a 
konténeres szállítást - mond
ta az állomásfőnök. - Ez elég 
nehezen halad, mert konté
nerrel drágább a fuvar. A ha
gyományos kocsirakományos 
szállítás mellett sok árukár éri 
a bútorgyár küldeményeit. 
Most a mohácsi bútorgyárral 
kezdünk újabb kísérletet, mert 
bízunk benne, hogy konténer
ben jobban rögzíthetők a szé
kek, kevesebb lesz a törés, sé
rülés. Ha ez bebizonyosodik, 
érdemes lesz többet költenie a 
gyárnak a biztonságosabb fu
varoztatásra. 

Pus•tas•abolcsi hely•etkép 

S ha már elmondtuk, hogy 
Mohács kereskedelmi állomás, 
arról is szólni kell, hogy leg
alább ennyire kocsitakaritó bá
zis és vonatkísérő telepállo
más. 

A kulturált 

ssemély• 

ssállításért 
Az állomás 132 dolgozója kö

zül 36 takarítónő és négy fér
fi dolgozó, akik a gépeket ke
zelik, végzi a személykocsik 
tisztítását . .Munkájukkal a kul
turált utazás feltételeit segítik 
érvényesülni a Pécsi űzemfő
nökség területén, s azon kí
vül is. A múlt évben 1792 ko
csin végezték el a nagytisztí
tást és 5150 kocsin az idősza
kos nagytakarítást. Külső mo
sással 4025 személykocsit sza
badítottak meo az oldalára és 
ablakaira tapadt portól, ko
romtól. 

A vonatkísérők 35-en van
nak, s többségük már a törzs
gárda tagja. A kilépettek he
lyett mindig van új jelentkező, 
s jelenleg is két jegyvizsgáló 
tanulóval foglalkoznak. Igény
bevételük azonban elég magas, 
így azután a múlt esztendőben 
41 esetben kellett túllépniük a 
havi 280 órás távolléti időt. Az 
esetenkénti túlterhelés megelő
zéséhez nem nélkülözhető a 
vonatkísérő létszám továbbnö
velése. 

- Tavaly nem volt üzemi 
balesetünk - mondotta az ál
lomásfőnök. - Ezt elősegítet
te a rendszeres munkavédelmi 
oktatás, mihelyt megfelelő 
helyiséggel rendelkeztünk. Ne
gyedévenként három napon 
keresztül tartunk filmvetítéses 
oktatást, s azt tapasztaljuk, 
hogy a bemutatott munkavé
delmi filmek erősen megra
gadják a dolgozók figyelmét. 
Az idén is folytatjuk ezt a jól 
bevált módszert. 

L. J. 

A lorga/o,ne/lerelés ,niall 

egy,nást követik a vonatok 
Pusztaszabolcs állomáson né

hány hét óta megnőttek a fel
adatok. Hogy ezt mi idézte elő, 
arról Hordós István állomás
főnöktől kaptunk tájékozta
tást. 

- A Budapest-Székesfe
hérvár közötti pályafelújítás 
miatt több vonat Pusztasza
bolcs Szabadbaittyánon át köz
lekedik. Emiatt állomásunkon 
a napnak minden szakában 
érkeznek és indulnak a szerel
vények. A Savaria expressz és 
egy szombathelyi gyors napon
ta erre közlekedik. Négy hét
végi személy, illetve gyorsvo
nat Szombathelyről, Zalaeger
szegről és Keszthelyről ugyan
csak Pusztaszabolcson át köz
lekedik Budapestre. Ezekhez 
még hozzá kell adni napi 15 
teherszerel vényt. Ezenkívül a 
Pusztasza bolcs-Sza badegyhá
za közötti pályarekonstrukció
ból adódó elterelések is min
ket érintenek. Vagyis az 1912, 
illetve a 905. számú vonato

ládháza rendeltetéssel állítunk 
össze közvetlen vonatokat. 
Emellett üres szerel\'ényeket 
küldünk a bodajki, s a balin
kai bányák részére. 

- Az állomás le- és feladási 
forgalma aránylag kevés, havi 
90-100 kocsi - folytatta -. 
Többnyire gabonaféléket ad
nak fel, ide pedig szén, olaj é� 
különböző kereskedelmi cik
kek érkeznek. Vannak egyéb 
feladataink is. A vontatási te
lepen naponta 35-50 kocsi fu
tójavítását végzik el a székes
fehérvári körzeti üzemfőnök
ség részére. 

- Van-e elég munkáskéz fl 

megnövekedett feladatok ellá
tásához? 

- A munkaerő-utánpótlás 
szempontjából Pusztaszabolcs 
rossz helyen fekszik. Olyan 
városok vannak közelünkben, 
mint Budapest, Székesf ehér
vár és Dunaújváros. Ezek el
szívják a munkaeröt. Hogy mit 
lehet tenni? Igyekszünk a le-

hető legjobban megszervezni a 
munkát. Ezenkívül maximáli
san támaszkodunk a szocialis
ta brigádok vállalásaira. Ter
mészetesen, mi vezetők is több
letmunkát végzünk. Jómagam 
például gyakran látom el az 
ügyeleti szolgálatot. 

- úgy tudjuk, hogy az ál
lomáson a székesfehérvári fő
vonal rekonstrukciójának be
fejeztével nem ér véget a 
,,rendkívüli" állapot? 

- Valóban. Az egyik be sem 
fejezodik, kezdődik a követke
ző. A MÁV Villamos Felsőve
zeték Építési Főnökség már 
megkezdte telephelyének ki
alakítását. Hamarosan megér
keznek a lakókocsik, az épít
kezéshez szükséges anyagok, s 

március közapétől megkezdő
dik a budapest-pécsi vonal 
villa;mosítása. Az építkezés ter
mészetesen befolyásolja majd 
az állomás munkáját. Az ezzel 
kapcsolatos technológián most 
dolgozunk. Séra Sándor 

kat Dunaújvároson keresztül
,--

-------------------------
közlekedtetjük. 

- Hogy,an készültek fel a 
többletmunkára? 

- A vágányzárak bevezeté
se előtt eoy hónappal meg
kezdtük az ezzel kapcsolatos 
technológia kidolgozását. A 
többletmunkára elméletileg 
még van kapacitásunk, de az 
elmélet nem mindig egyezik n 
gyakorlattal. így sokszor kell 
rugalmas megoldásokat alkal
maznunk. Hiszen a napi fel
adataink a forgalomelterelés 
nélkül is növekedtek. Állomá
sunkon naponta 500-650 ko
csit rendezünk síktolatással. 
Ezt a munkát nyolc kocsiren
dező és négy tolatásvezetö 
végzi. A közélpállomások között 
nincs talán még egy olyan, 
mint Pusztaszabolcs. Ide szin
te az ország minden részéből 
érkeznek szerelvények. Újab
ban pedig Várpalota és Nyék-

Az átszervezés után 

Megalapozollabb döntéseit 
A szombathelyi területi 

szakszervezeti bizottság a kö
zelmúltban ,tűzte napirendre és 
vitatta meg a munkaügyi dön
tőblzottságok tevékenységét. A 
bizottságokat 1980 áprilisában 
választották újjá, figyelembe 
véve a körzeti üzemfónökségi 
hálózat kialakítását is. 

A szombathelyi tszb hatás
körébe 15 munkaügyi döntő
bizottság tartozik. Az eddigi 
tapasztalatok szerint a leg
gyakoribb munkaügyi viták 
oka a kártérítés, a munkaköri 
besorolás sérelmezése. az it
tassággal kapcsolatos fegyel-

mik. A bizottságok döntéseik 
meghozatala előtt figyelembe 
veszik a dolgozó családi és 
szociális helyzetét, a cselek
mény társadalmi veszélyessé
gét. 

Az átszervezés után lénye
gesen javult a döntőbizottsá
gok munkája. Nyugat-Dunán
túlon az eltelt két esztendöben 
236 határozatot hoztak az 
MDB-ék. Ebből - fellebbezés 
folytán - hetvennyolc került 
munkaügyi bírósághoz, és 
mindössze húsz ügyben változ
tatták meg a döntőbizottság 
határozatát. 
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SAJTÓSZEMLE A gépesített pályaépítéshez 
gépész háttérre van szükség 

Mit írnak rólunk? Szegeden lorloHák o II. tiszántúli vosúlépílő-gépés• 

lt.onleren�iál 
Vasutasok munkájáról, helyt. 

állásáról, példaadó szolgálatá
ról, közéleti tevékenységéről 
szólnak az itt következő írá
sok, amelyeket megyei újsá
gokból válogattunk. 

Fejér megyei 
Hírlap 

A MA V székesfehérvári 
KISZ-szervezetének tagsága 
szép eredményekkel büs21kél
kedhet a szocialista munka
versenyQ)en, különösen a ta
karékossági mozgalomban. A 
dízelmozdonyok revíziójánál, 
a gázolaj rendszer tömörség
ellenőrzésével elérték a kenő
olaj felhígulási számának 65 
szalékos csökkentését. Ugyan
csak a dízelmotorok tervszerű 
vizsgálatánál, a járó motor 
melletti ellenőrzések idejének 
csökenvésére munkarendet 
dolgoztak ki, így ennek vég
rehajtásával csökkent az üres
járat ideje. 

A javítóműhelyben dolgozó 
KISZ..,fiatalokból „világítási" 
felelősöket jelöltek ki, akik 
nemcsak a világítótestek, ha
nem az egyéb elektromos be
rendezések üzemeltetését és 
felesleges használását meg
akadályozzák. 

A KISZ-'fiatalok energia
takarékos peronvilágítást ké
szítettek. A lámpákat éjszaka 
a hangosbemondó kezeli, tel
jes fényerejű világítást csak 
azoknál a peronoknál kap
csol, ahová személyvonat ér
kezik, illetve ahonnan sze
mélyvonat indul. 

A pályafenntartás területén 
mintegy kétezer folyóméter 
sín vált újrafelhaszná,lhatóvá. 
A hibás részek kivágása után 
háromezer kapcsolólemez és 
mintegy 150 kitérő talpfa is
mételt felhasználását tették 
lehetővé. A vontatás terüle
tére, a nem közúti gépjármű
vek részére normákat dolgoz
tak ki a takarékos üzem
anyagfelhasználás figyelem
bevételével. 

Népújság 
Sárosi András három évti

zede dolgozik a vasúton. Szi
ká•r termetű, barázdált arcú 
ember. Az egri pályafenntar
tási irodában meséli élete ál
lomásaH. 

- A szabad ég alatt az 
én csontjaim nem rozsdásod
tak be. Engem az orvosok 
még nem láttak. Katonaéve
im alatt is sokszor gondol
tam a volt vasutastársakra 
és amikor visszajöttem tan
folyamra küldtek, majd kine
veztek munkavezetőnek. Ak
koriban is,mertem, meg mi
lyen veszélyes munka a miénk. 
Kevesen vagyunk, a dolgunk 
rengeteg. Az rövid idő alatt 
kiderül: ki alkaltmas erre a 
pályára. A feleségem is a 
vasútnál szolgál, sorompóőr. 

Laz,sáló köztünk nem ma
rad meg. Ezt a munkát ko
molya•n kell csinálni, hiszen 
rajtunk is múlik az emberek 
élete, az anyagi értékek biz
tonsága. A vasutas minden 
nap megméretik, nem is le
het másként. A legkisebb fi
gyelmetlenség is nagy bajt 
okozhatna. Keményen kell 
dolgozni, de az elismerés sem 
marad el. Én má,r kiétszer 
megkaptam a Kiváló Doldozó 
kitüntetést. 

Észak
Magyarország 

Újra szolgálatba lép néhány 
öreg mozdony, ha nem is a 
síneken, hanem a termelés 
szolgálatában. Tarcal közelé
ben a Tokaj-hegyaljai Terme
lőszövetkezet egy bőr- és ször
mefeldolgozó üzemet rendez 
be. A 120-140 dolgozót fog
lalkoztató gyárban a techno
lógiai folyamat fenntartásához 
gőz kell. amelynek előállítása 
olajtüzeléssel rendkívül költ
séges. A vezetőség vásárolt 
három kiselejtezett gőzöst a 
sátoraljaújhelyi bont9ból, ame
lyeket szétbontva � a kazá
nok felhasználásával - gőz
fejlesztésre fognak be újra. 
A közelben levő olcsó ipari 
szénre alapozva a gőzfejlesz-

tés költségeit egyötödére csök
kentik majd. 

Kisalföld 
Minden vállalatnál. intéz

ménynél kell, hogy 1egyen egy 
ember, akinek a neve azon
nal .,beugrik", ha valamit 
segíteni, szervezni kell. Ilyen 
ember volt mindig a MA V 
győri művelődési házában 
Földesi Lajos polgári védelmi 
törzsparancsnok, aki 46 évi 
szolgálat után nyugalomba 
vonult. 

Negyvenhat év története 
nagyon hosszú. Főleg annak, 
aki sokat tett ezalatt. Egyen
ruháján munkája elismerésé
ről tanúskodnak a kitünteté
sek, a Haza Szolgálatáért Ér
demérem, a Honvédelmi Ér
demérem arany fokozata, s 
számos má,s elismerés. Önkén
tes tűzoltó volt, a testnevelés 
és a sport kiváló dolgozója, 
s felsorolni sincs mód még 
mi minden. A nagy szigetközi 
árvíz a gátakon találta, s 
egyál,talá,n: ahol tudott, segí
tett. 

A vasút, azt mondják, meg
változtatja az embereket. Voli 
idő, amikor háromszázhatvan 
órát dolgozott Földesi Lajos 
is, egy hónapban. A vonatok
nak menni kellett. A készen
lét. az állandó segítőkészség 
a könnyebb időkre is megma
radt a vasutasokban. Most, 
hogy eljött a pihenés ideje, 
mosolyogva mondja Földesi 
Lajos: ,,Újra így csináhuím, 
ha megint az elején állnék az 
életemnek." A művelődési 
házban azonban tudjá,k, most 
még gyakrabban hívhatják: 
„Lajos, segíts!" Több ideje 
lesz, biztosan megy segíteni. 

Somogyi néplap 
A siófoki vasútállomáson 

sok gondot okozott az utasok
nak és a vasutasoknak, hogy 
nem különült el a személy
és a teherforgalom. Különö
sen a nyári főidényben volt 
kelleme'tlen, hogy ugyanott 
bonyolítják le az árurakodást 
és más munkákat, ahol az 
utasok is járnak. A hatalanas 
embertömegeket kiszolgáló, 
sűrűn jövő-menő vonatok és 
a szintén nem ritka teher
szerel vények mozgásának 
megszervezése nem volt köny
nyű. 

Ezért vált szükségessé Siófo
kon az új teherpályaudvar 
fölépítése. El kellett különí
teni az embereket és az áruk 
száUítását, és a jelentős te

Nem kell messzire hazamen
ni. Jó a lakás, csak a víz 
nincs bent. 

Nem vágyódsz el innen? 
- Nem, hiszen itt nőttem 

fel." 

Dolgozók Lapja 
Harminc éves az oroszlányi 

vasútállomás. Dolgozói három 
évtizede állnak az utazókö
zönség és a szállítás szolgá
latában, elismerésre méltóan. 
Taval11 például több mint 800 
ezer tonna szenet továbbítot
tak az országba, az 1980. évi 
650 ezer tonnával szemben. 
Idei tervükben viszont 1,1 
millió tonna szén elszállítása 
szerepel, azaz három év alatt 
csaknem megduplázódik az 
elszállítandó fűtőanyag meny
nyisége, így a vasutasok fel
adata is. Ellentétben a leg
több vasútállomással, Orosz
lányban emelkedett az utasfor
galom. A hetvenes évtized 
elején éve11ite 350 ezren for
duLtak meg az áUomáson. Ta
valy csaknem 420 ezer me
netjegy „fogyott el." A vasuta
sok, szolgálatu'kon kívül gya!k
ran vállalnak társadalmi 
munká>t. Szocialista br.igádja
ik két óvodát patronálnak. 

Vas Népe 
A szombathelyi járműjavító 

pácsonyi üzemegységének dol
gozói tavaly több egyedi ter
mékkel és jó minőségű mun
kával hívták fel magukra a 
figyelmet. 

Ezen túl az üzem szocia
lista brigádjai jelentős értékű 
társadalmi munkaaikciókat is 
szerveznek. Tavaly például a 
két kommunista műszakon 
csaknem teljes számban részt 
vettek, s a bevételt a rokkan
tak megsegítésére és a lakás
építé.si alap fejlesztésére for
dították. A II. számú üzem
csarnokhoz, szintén társadal
mi munkában - kapukat, ab
lakokat, fel ülvilágító'kat készí
tettek és az összeszerelés.né! 
is segí-te.ttek. Udvarrendezést, 
parképítést is végeztek. 

A körny,ék községeiben ali,g 
van iskola, vagy gyermekin
tézmény, amelyben ne készí
tettek volna sportpályát, já té
kot, ne javí-tották volna ki a 
vHlanyvezetékeket, ne vállal
tak volna lakatosmunkát. 

Összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

A szakemberek véleménye 
szerint az építési főnökségek 
gépállomásai egy-egy terüle
ten kiváló eredményeket ér
nek el, másutt viszont lassú a 
fejlődés. E felismerés alapján 
a debreceni, a miskolci és a 
szegedi gépállomás a VI. öt
éves terv sikeres végrehajtása 
érdekében együttműködési 
megállapodást kötött. 

Meskál György, a szegedi 
gépállomás vezetője így fog
lalta össze az együttműködés 
jelentőségét: 

giájára pedig olyan újítást 
alakította-k ki, amely a mun
ka hatekonyságán keresztül 
realizálódott. 

Az oktatási bizottság kor
szerűsítette és az élethez iga
zította az oktatásokat. 
- A gépkocsijavításban is nagy 

lehetőségek rejlenek az együtt
működésben, amit a szorosabb 
kapcsolat révén jobban hasz
nosíthattak volna. 

A műhelyi munkával foglal
korok, a főkönyvelők segiítsé
gével a jövőben jobb eredmé
nyeket érhetnek el. 

Széles Károly a rövid érté
kelés után annak a vélemé
nyének adott kifejezést, hogy 
szükség v,an a gépállomások 
egységes szervezetének a ki
alakítására. Ezt egyebek mel-

lett az is indokolja, hogy a gé
pesített vágányépítési felaaa
tokat erős gépészháttér nélkül 
nem le.het eredményesen meg
oldani. Természetesen ehhez a 

6. szakosztály gépészcsoport. 
jának szorosabb közreműkö
désére is szükség lenne. (Saj
nálatos, hogy ezen a konferen
cián nem vettek részt.) 

Az együttműködés első éve 
sikeres volt, és jó alapot adott 
az 1982. év feladatainak a ki
alakításához. Az idén a szen
tesiek látják el a koordinálás 
teeQdőit. 

A szegedi vasútépí1ó-gépész 
konferencián elhatározták, 
hogy kapcsolatot teremtenek a 
dunántúli gépállomásokkal is. 

(Fogas) 

- Kettős ha.szna van a mi 
szakmai és baráti kapcsola
tunknak. Mi ismerjük legjob
ban gondjainkat. Ezért azok 
meg.oldását nem fentről vár
juk, hanem összehangolt ja
vcu;latainkkal, saját magunk 
oldjuk meg, természetesen az 
irányító szerv egyetértésével. ,----------------------------

A másik nagy jelentőségű ha-
szon abból származik, hogy 
megismerjük egymás munká
ját, ezáltal kölcsönösen hasz
nosítható tapasttalatokctt szer
zünk. 

Az együttműködésben részt 
vevők közül évenként más
más főnökség vállalja a koor
dinációs szerepet. Az elmúlt 
évben a debreceni építési fő
nökség látta el ezt a feladatot. 

A közelmúltban egy év ta-
pasztalatait értékelték a sze
gedi konferencián, amelyen a 
házigazda gépállomás vezetőin 
kívül ott volt a miskolci, a 
debreceni és a szentesi építé-
si főnökség igazgatója, a mű-
sz,aki és gazdasági vezetők, va
lamint a srza'kszervezeti bizott
ságok képvise1ői. 

A II. V!asútépíitő-gépész kon
ferenciát Felaky Pál, a szen
tesi építési főnökség - azóta 
nyugalomba vonult - igazga
tója, a vasutas-szakszervezet 
alelnöke nyitotta meg. Ezután 
Széles Károly, a debreceni épí
tési főnökség igazgatója emlé
keztetett arra, hogy az alakuló 
ülés munkabizottságai az út
keresés jegyében kezd.ték meg 
,munkájukat. 

Az anyaggazdálkodási és el
látási bizottság a gépkocsik és 
munkagépek jobb anyagellá
tottságát tűzte ki célul. Szá
mos hasznos operatív intézke
délt tettek, de a gondokat fo-
lyamatosan nem tudták meg-
oldani. 

' 

A technológiai csoport to-
vábbadta a tapasztalatokat. A 
kisgépek üzemelési technoló-

Népművészeti kiállítás 
Március 8-án, a szombathelyi járműjavítóban is ünnepsé

get rendeztek a nemzetközi nőnap alkalmából. Ezen a napon 
nyitották meg a vasutas művelődési házban Molnár Zsuzsanna 

nagykanizsai népművelő, szűrkészítő kiállítását is. A mintegy 
hatvan mellényt, kabátot, táskát és egyéb közhasználatú alko
tást két hétig tekinthették meg az érdeklődők. 

INFORMÁCIÓÉHSÉG 

- Kolléga, indulhatunk! 

h �lu. 
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- Türelem, vezérúr, mindjárt befejezem. Egy-két perc 
késés nem a világ. 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

herfogalom is igényelte már ,------------------------------------------------------
a korszerű körülményeket. 

A MAV pécsi igazgatósága 
84 mmió forintos beruházás
sal építteti meg a te.herpálya
udvart. A mun1kálatok 1982 
végére befejeződnek. Az idei 
menetrendváltozás - május 
vége - után a konténerfor
galimat már az új vágányokon 
bonyolítják le, és 1982 végén 
,,települ át" ide m>inden te
heráru. 

Hajdú-Bihari Napló 
Részlet az „Ica, ·az áUomás

főnök" című riportból: 
„Az utcán bizonyára sok 

fiú fordul meg utána. Nem 
is csoda, hiszen csinos, fiatal 
lány Boros Ilona. De megfor
dulnak utána a nő'k is, mert 
jól áll rajta az egyenruha. 
úgy hordja, mint a legdivato
sabb kosztümöt. Csak a kabát 
gallérjára nézve derül ki, 
hogy Boros Ica az állomásfő
nök. Huszonnégy éves és fő
nők. No, nem egy nagy for
galmú állomáson, de Nagy
kereki is a vasút fontos ré
sze. 

- Nyolc beosztottam van 
- mondja. - Azt hiszem, 
jól kijövünk egymással. Bár 
ez így sablonos, de igaz. Ele
in te féltem, mit szólnak majd. 
Nő is, fiatal is ... De sike
rült elfogadtatnom magam. 
Annak ellenére, hogy tegező
dünk, megadják a tiszteletet. 
A reggeli szolgá,latellenőrzés
kor is szabályosan jelentenek. 

- Segítségedre is voltak? 
- Természetesen. De kér-

dezni nem szabad. Mindent 
tudni kell. 

- Szolgálat után mit csi
nálsz? 

- Olvasgatok. Itt kaptam 
lakást az állomás épületében. 

B
andi ,bácsi fókocsimes.ter 
a ,gyakorlati idósz,a'k 
1befeje.Zltével végdg111ézett 

rajtunik. Búcsú.ZX>tt tő1Üll1lk. Há
rom hóniél(pig volitun!k. ikocs.i
rendezőlk a keze ia,Latt, mielőtt 
segédtrisizti tanfolyamro 1kerül
tünlk. Veszélye<; szolgálat volt. 
Aron az éjszakán, 1939. de
cember 30-án az utolsó el:fuen 
a beosztásban. !Mindhárman 
megúsztulk, baleset néllkül. 
Bla.ndi •bácsi is. örült. Arcára 
ki ült a jó}jsmer,t, huncut!kás 
mosoly. 

Figyeljetek! Útravalóul 
elimondolk nektek egy kis tör
ténetet kiezdő vasuitas korom
ból. Vagy harnminc éve rtörtént. 
Aibll:Jlan a.z idóben az al tiszte
ket rnéig szolgiánatk htvtáik. Ok 
és a segédtisztek láttáik el a 
kisállomásokon a szolgálatot. 
A nagyállomásokon a tisztek 
voltak a vezető beosztá
sdklban. Éppen ezért volt ért
hetetlen a mi vid�künkön, 
hogy az egyik. >közbeeső áHo
máson miért három iaranycsil
lia,gos intéZÖ az állomásfőnök 
Ez iaz in tézö mindenkit és 
mindent gyűlölő ember vo1t, 
akinek a keze harrnair eljáM a 
szolgáJk köz.ött. Különösen jaj 
volt azolknatk a „pralkszik"
nak, .aikik ia,z ő 1keze alá kerül
telk. Hánman .voltunik baráttok. 
Dobai Pista. Barlai Jancsi és 
én. Arra a vonalra kerültün'k. 
ahol az ,a dühös intéző szol
gált, de szerencsénkre egy má
sik állomásra. Hétfőn reggel 
mentü!11k áHomáshelyüfllkre, és 
szombaton este haza. T,iszúa 
fehérneműért. egy k•is hazai 
elemózsiáért. némi pénzma
gért, merttbizony a segédtiszti 
segiélydíd. nagyon !kevés volt. 
Miég szabadjegyet sem k-ap
tunk. Mindig váltani kellett 

ÚTRAVALÓ 
szemktlyzieti jegyet. Na, de ki
nek vo1t ia hónap végén egy 
átwa ,petákda is jegyre? Per
sze lógtunk. A legtöi!::ilb idóseb,b 
kolléga elnézite a do1got. de 
volt egy Kófalvi nevű jegy
vizsgáló, alki külön vadászott 
ránk. Nagyon sok .blajunlk volt 
vele. Törtető jelleméből ere
dően mindig, mindenlk.it 1beje
lentett. Egyszer aztán meg
untiulk. ,a kitolásait, g;ú,nyolódá
sait, megszégyen:útéserit. és ör
dögi ter,vet eszel tünlk lki ellene. 

Bandi bácsi elővette ütött
kopott dózniját, megkínált 
bennünket, ő is. rágyú;.tott, az
tán folytatta: 

- Egy hétfőn reggel észre
vettük, hogy Kőfalvi a ka
lauz. Nia. fiúlk, most vagy soha! 
Dobai Pistia biztatott bennün
ket ,a terv végJrehaj.tására. El
szedte igazolványainkat, meg
váltotita a jegyeket. Mindegyi
künik kapott jegyet és egy ig,a
zo1ványt. A cél az volt, hogy 
Kófa1vi miétg ,az előtt az állo
más előt;t vizsgálja meg je·
gyünlket és iga.zol,ványunkiat, 
ahol a dühös intéw s.zolgá,lt. 
Eszerint helye21kedtün1k el a 
kocsikiban. Jött is Kófalvi elő
ször az én lkocsimba, és kérte 
a jegyet. az i,glazolványt. A je
gyet lekezelte és visszaadta. 
Már-i!llár az igazolványt is 
majdnem visszaadta. de előbb 
m� belenézetrt.. Rögtön észre
vette - amint számítottuk -. 

hQgy az ,i,giazoLvány 1I1em· az 
enyém. 

- Adja csak vissza a jegyét 
pralkszi úr! - mondta maró 
gúnnyal. - úgy? Szóval ha
mis igazolvánnyal utazunk? 
Nia_ jó. A követJ!rező áJ.lomáson 
leszállitom, és beviszem az ál
lomásfőnök úilfuoz ! 

Azrz.al kivonult, mint győz
tes 1hadlvezér ... 

Megérkez<tÜll1lk. X. állmn.ásira. 
Leszál.litam, és Jálttam, hogy 
Kőfalvi .is jön, Dobai Pistá\val. 
Mentünlk az irodáiba . Az ajtó
ban már ott állott a .fónok. 
Kóflailvi elébe állt, és •bokázott 
tisztelettel: 

- Allomás.főnők úr, jelen
tem alásan, ez a két UJtas !ha
mis igazolvánnyal akart 
utazni. 

- Jöj:j,enek ibe! 
·Bementünk. Az állomás.fő

n&: dűhe szemlátomást ,nőtt. 
mert a vonatot nem lehetett 
meneszrteni a kia'1auz miatt. 

- Most jelentsen maga ba
rom, 1ne az utasolk előtt - för� 
tnedt .rá. 

Kőf,alv-i me!!ftS1Tllételte jelen
tését, és a két ig,azoJ.váinyt le
tette ,az állomásfőnök aszta
lára. 

A fónők fel vette az egyi,lf 
igazolványt. Az enyém volt 
Nézte a fén)'1�épet, aZ'tán en· 
gem. 

- Neve? 
Mondom. 
- Szolgálati á,Jlomása? 
Mondom. 

- Igazolványának száma? 
Nullanyolovanikebtő.száz

h uszonhét - !gy, egyfolytá
ban és igyorSlan mondtam, lá:s
sa. hQgy jól tudom. 

A főnök a kailauzr.a nézett, 
és átadta neki a.z jgazolványt. 

- Egyeztesse maga is! 
KófaLv,i nézte a fényiképe

met és az é� fizimisikámat. Én 
nyüt szemmel n� rá. 
,,Kellett ez neiked. te marha?" 
- gondoltam. 

A .főnök már végzett a má
silk igazolvánnyal .is, de azt is 
odaadta Kőfalvinak egyezte
tésre. .0redimény, mjnt nálam. 
Egyezett minden. 

Köfalvi csaik álllit, és nem 
éritette a dolgot. A .főnők.azon· 
ban jgen. 

Talkarod•jélk a szemem 
elől! - ordított a kalauzra. 
Aztán bezárta az ajtót. Na, 
most ijedtü!11k imeg i,g1azán. De 
nem történrt; •baj. Elál:fü elmo
solyodott, az.tán hangosan fel
nevetett. 

- Ezt jól kies.zeltétek., gaz
emberek:. Erre ,a cmaaiha Kó

falvira már sd'n:an panaszl',rnd· 
tia'k a kollégáik iközül, de most 
végre megJ�apja a m,a.g,áét. 
Gondom lesz a Jeváltásá,ra. 
Hanem az.it mondom, hogy ha 
mégegyszer ilyet csinálto'zC, 
nektek is részetek lesz a Kó
falvi sorsáiban. Na, ,itt ,a jegye
tel.<, .igazolv,ányotolk ... 

Kiss András bácsi a fáko
csimester befejezte történetét, 
és melegen kezet szorított ve-
1 ün;k. Közlben i,gy összegezte a 
tanulságot: 

- Vigyázza tolk, hogy se K6-
falviho.z., se az o!yandk!hoz ne 
hasonlitsatolk. mint l3lZ intém 
volt. Mru-adjatolk mindig jelle
mes emberek és derélk vasuta
sok ... 

Bíró László 
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FRANCIAORSZÁGBAN: 

, 

Jltpárlolaak a vasútra 
az autótulajdonosok 

Vonaton olcsóbb utazni � Verseny a belföldi repüléssel 

Nyugat-Európában jelenleg 
egyedül a francia vasutak 
könyvelhetnek el jelentős 
emelkedést az utasforgalom
ban. Addig, amíg az NSZK
ban, Olaszországban, Nagy
Britanniában, Svájcban és 
Belgiumban a személyszállítás 
stagnál, Franciaország egyen
letes fejlődést, de különösen 
1970-től rendkívül látványos 
növekedést mutatott ki. A 
francia vasutak 54,5 milliárd 
utaskilométerével jóval meg
előzi az NSZK-t (47,8), Olasz
országot (39,3) és Nagy-Bri
tanniát. 

Amil korábban 

elsiellek 
A l'Humanité egyik, január 

végi száma ezekkel a megál
lapításokkal vezeti be cikkét 
a Francia Államvasutak fi
gyelemreméltó eredményeiről, 
majd a személyszállítás ke
reskedelmi igazgatójának nyi
latkozatát idézve leírja, hogy 
az SNCF 1981-ben 695 millió 
utast szállított el, ebből 264 
milliót a Párizs környéki vas
úthálózaton kívül, a megelőző 
ev1 253 millióval szemben. 
Hosszú idő után először ugyan
csak növekedett a forgalom 
azokon a mellékvonalakon, 
amelyeket az előző kormány
zat a „nem rentábilis" szol
gál.taiás kategóriájá·ba sorolt. 
A közlekedési miniszter kéré
sére nemrégiben megnyitott 
másodLagos vonaLak számok
kal még nehezen alátámaszt
ható sikere mindenesetre azt 
bizonyítja, hogy enyhén szól
va elsietett döntés volt a meg-

szüntetésük. Franciaországban 
vitathatatlan magatartásválto
zás megy végbe a vasút te
kintetében. Bár még pontos 
adatok nem állnak rendel
kezésre, de az SNCF vezetői
nek meggyőződése, hogy 1981-
ben más közlekedési módok 
rovására növelte forgalmát a 
vasút. 

Ez a térhódítás valószínű
leg a magánautók meggondol
tabb használatával magyaráz
ható, mint ahogyan azt meg
állapíthatták a TGV Párizs
Lyon közötti vasútvonal üzem
behelyezése alkalmából• El
lentétben a legderűlátóbb 
becslésekkel, ezen a vonalon 
1981. szeptember 27-e és 1982. 
január 2-a között l millió 353 
ezer utast szállítottak el, ami 
naponta mintegy 14 ezer utas
nak fele meg. Az SNFC becs
lése szerint a nagysebességü 
vonwt 500 ezer új utas meg
szerzését tette lehetővé. Ez 
körülbelül napi 5000 utasnak 
felel meg. Bizonyított tény, 
hogy a TGV-t igénybevevők 
közül mintegy ezer utast a 
belföldi repüléstől hódítottak 
el, a többiek nagy része pe
dig gépkocsijáról mondott le 
a vasút javára. 

:&elaragják 

a menelidőkel 
Ez az utasáramlás a vasútra 

várhatóan tovább növekszik, 
mert 1984-ben, amikor a TGV 
teljes vonalá,t üzembeállítják 
és 87 szerelivény bonyolítja 
le majd a forgalmat, a na
ponta elszállított utasok szá-

Munkásőr-találkozó Nyíregyházán 
őröknek. A mostani találkozó
nak különös jelentőséget adott 
a Z5 éves jubileum és az, hogy 
a nyíregyházi egység kollektív 
kitüntetésként megkapta a 

Haza Szolgálatáért trdemérem 
arany fokozatát. 

ma elérheti a 16 ezret. Ad
dig is, a következő nyáron a 
nagysebességű vonat már túl 
megy a jelenlegi lyoni vég
állomásán, hogy ellássa a for
galmat Dél-Franciaország irá
nyában. Napi nég!J járatot 
terveznek Valence, Avignon, 
Marseille és Montpellier felé. 

Ennek a TGV-,hálózatnak az 
üzembe helyezése eredménye
ként számos déli város leg
alább egy órai utazást meg
takarít a jelenlegihez viszo
nyítva: Valence három óra 
negyvenöt percn11ire lesz Pá
rizstól a jelenlegi 4 óra 45 
helyett. Avignon 4 óra 45 
percre az 5 óra 40 perc he
lyett, Marse.ille 5 óra 45 perc
re a jelenlegi 6 óra 55 he
lyett. 1983 októberében, a 
TGV teljes üzembeállításakor 
ezek a menetidők még tovább 
csökkennek. Valence ekkor 2 
óra 5 percre lesz Párizstól, 
Avignon 3 óra 55 percre, Mar
seille 4 óra 50 percre és 
Montpell'ier 4 óra 45 percre. 
Túlzás lenne azonban a fran
ciák vasút iránti érdeklődé
sének megnövekedését egyedül 
a TGV-nek tulajdonítani. 

A vasút vezeiőinek véle
ménye szerint a vonatot 
igénybevevők nagy része meg
értette, hogy a vasút végül is 
kevés bé költséges, mint a 
gépkocsi. Kiszámították pél
dául, hogy két személy ré
szére az utazás vasúton tel
jesáru 2. osztályú menetjegy
gyel olcsóbb, mint ugyanaz 
az út megtétele 60 lóerős 
gépkocsival, autópályán. 

Idei 

újdonságok 
Az NSCF úgy véli, hogy az 

1981-es jó eredmények nagy 
mértékben az új kedvezmé
nyeknek is köszönhetők.mint 
amit például a családok és a 
házaspárok részére nyújtottak, 
s amely az utasforgalom kö
rülbelül 10 százalékát teszi 
ki. A múlt évben 12 millió 
személ!J részesült kedvezmény
ben, jóval több utas, mint 
amennyi forgaLma az Air In
terinek (Belföldi Lég.iforga,lmi 
Társaságnak) összesen volt (8 
mHlió utas). Február elsejétől 
egy újabb kedvezmény lépett 
életbe: egy családból az eg11ütt 
utazó két személy egyike 50 
százal.ékos utazási kedvez
ményt kap. Ezt a kedvezményt 
edig csak a házaspárok részé
re biztosították és a későb
biekben terjesztették ki egy
azon család két másik tag
jára, bárkik is legyenek azok• 

Ezek után a lap az 1982-re 
bejelentett újdonságok közül 
idéz néhányat. 

Baranyai Zoltán 

ÚJÍTÓMOZGALOM 

Ankét 
, 

es 
Az újítók és feltalálók V. 

országos tanácskozására ké
szülve rendeztek újítási kiál
lítással egybekötött ankétot 
március 9-én Szegeden, az 
igazgatóság épületében. Az an
kéton, amelyen több mint száz 
újító és ezzel foglalkozó szak
ember vett részt, Sajtos Péter 
műszaki igazgatóhelyettes adott 
tájékoztatást az újítómozgalom 
eredményeiről. 

A szegedi igazgatóság terü
letén az V. ötéves tervidőszak
ban összesen 4203 javaslatot 
adtak be a dolgozók. Ebből 
21 74-et fogadtak el. A csak
nem 20 millió forintot kitevő 
gazdasági haszon után az újí
tóknak 2 millió 272 ezer forin
tot fizettek ki. 

1981-ben az újítók 770 javas
latot dolgoztak ki. Az újítások 
58 százalékát bevezették. Emel
kedett a munka- és egészség
védelemmel kapcsolatos újítá
sok száma. Egy újításra tavaly 
átlagosan 1200 forintot fizet
tek. Az újítók 64 százaléka fi
zikai dolgozó, 24 százaléka pe
dig 30 éven aluli fiatal. 

Sajtos Péter szólt arról is, 
hogy az igazgatóságnál vala
mennyi ügyintézőnek megvan 
az előírt alapfokú szakvizsgá-

Miskolci mérleg 

kiállítás Szegeden 
ja, öten pedig középfokú ipar
jogvédelmi képesítéssel rendel
keznek. Arra is rámutatott, 
hogy a jövőben a feladattervek 
összeállításánál kiemelten kell 
foglalkozni az energiatakaré
kossággal, a létszám és az im
portanyagok gazdaságos fel
használásával, az e célt szol
gáló újításokkal. Tavaly 25 
ilyen témájú újítást vezettek 
be a szolgálati helyeken. Az 
elmúlt évben az igazgatóság 
területén kívül 27 vasúti egy
ség vett át több újítást, kettőt 
pedig idegen vállalatnál is 
hasznosítottak. 

Rendszeressé váltak az újí
tási ötletnapok. Az elmúlt há
rom év alatt 21 alkalommal 
1086 ötletet zsüriztek, amely
nek majdnem felét díjazták, 
310-et pedig újításként vezet
tek be. 

A tanácskozást követő vi
tában a felszólalók az újító
mozgalom fejlesztése érdeké
ben tettek javaslatokat. A vi
tában felszólalt dr. Pusztai 
Gyula, az Országos Találmá
nyi Hivatal elnöke is. Hang
súlyozta a műszaki fejlesztések 
szükségességét, az új műszaki 
megoldások keresését. 

Az ankét második részében 
adták át a Kiváló Újító kitün
tetéseket, valamint a meghir
detett újítási verseny helye
zettjeinek a jutalmakat. Az 

igazgatóság területéről Kiváló 
Újító kitüntetés ezüst fokoza
tát Mikus Dezső kecskeméti, a 
bronz fokozatát Ladányi Jó
zsef és Soós Sándor vésztői, 
Papp László kiskunhalasi, 
Dochnál Richárd és Nagy 
László kecskeméti, Hódi Istvá11 
szegedi újítók kapták. 

Az újítási versenyben a 
kecskeméti pályafenntartási 
főnökség, a vésztői üzemfőnök
ség, a kiskunhalasi villamos 
vonalfelügyelőség, valamint a 
kecskeméti Jedlik Ányos szo
cialista brigád érte el a leg
jobb eredményt. 

A tanácskozáson megválasz
tották azokat a küldötteket, 
akik a vasutas újítók és fel
találók országos tanácskozásán 
képviselik majd a szegedi vas
utasokat. Végül \Sajtos Péter 
vasútigazgató-helyettes meg
nyitotta az utóbbi évek legje
lentősebb újításait bemutató 
kiállí-tást. 

Gellért Józi&ef 

A bevezetett újítások haszna 

meghaladja a 15, 6 millió forintot 
A miskolci igazgatóság újí

tói 1981-ben eredményes évet 
zártak. Igaz, a siker érdeké
ben az igazgatóság és a terü
leti szakszervezeti bizottság az 
eddig jól bevált módszerek 
szinte minden formáját alkal
mazta. Több helyen rendeztek 
ötletnapokat és heteket. Min
den negyedévben újítási ver
senyt hirdettek. Ezek sikere 
érdekében közel félmillió fo
rint értékben ösztönző célki-

még mindig gondot jelent, 
hogy kevés a feladattervekre 
irányuló újítási javaslat. Ha
sonló a helyzet a kalkulált újí
tásoknál ds, melyek mindössze 
18 százalékot tesznek ki a 82 
százalékos e5zmei elbírálások
kal szemben. 

A különböző újítási verse
nyeken a legjobb eredményt, 
a miskolci és hatvani körzeti 
üzemfőnökség, valamint a 

Biztosítóberendezési Fenntar
tási Főnökség újítói érték el. 
A legjobb szocialista újító 
brigádok is Miskolcról kerültek 
ki. Közülük 53 beadott újítás
sal ezúttal is a Béke brigád 
teljesítménye emelkedett ki. 

A legjobbak a Kiváló Újító 
arany, ezüst, illetve bronz fo
kozat kitüntetésben részesül
tek. 

Kisvárdai János 

tűzéseket tettek. 
,--------------------------

Az eredmény nem maradt 
el. A miskolci újítók tavaly 
1246 újítást adtak be, amely 21 
százalékkal több mint az elő
ző évi. Az elfogadott újítások 
pedig 26 százalékkal emelked
tek. A bevezetett újítások gaz
dasági haszna meghaladja a 
15,6 millió forintot. A haszno• 
sított újítások közül 156 mun
kavédelmi jellegű volt. ötven
négy újítás anyag- és energia-, 
12 pedig létszám-megtakarí
tásra irányult. Az eredményes 
újítók részére egymillió 108 
ezer forint újítási díjat fizet
tek ki. 

Az igaz.,gatóság területén 

A bisdróban mindenki jól jár 
Az Utasellátó Vállalat a Haj

dúszoboszló vasútállomáson 
nemrég épített korszerű biszt
róját a közelmúltban szerző
désbe adta Smirnyák Ferenc 
üzletvezetőnek, aki 23 éve dol
gozik a vállalatnál. A jól fel
szerelt üzletben - ahol Smir
nyák Ferenc családjával és 
egykori munkatársaival együtt 
tevékenykedik - ölt év alaU 
majdnem ötmillió forint for
galmat kell lebonyolítani. 

- Ez megvalósítható. f:n 

szakképzett hentes és mészá
ros, szakács, valamint felszol
gáló vagyok - mondja az üz
letvezető. - Friss sertéshúsból 
készítem a kolbász- és 
egyéb húsárut. A személyzet 
minden tagja arra törekszik, 
hogy a vendég elégedett le
gyen! Ez a mi érdekünk is, hi
szen aki innen elégedetten tá
vozott, az máskor sem kerüli 
el az üzletet. rf:s ebben ép
pen ez a jó üzlet. 

D. V. 

MejutaJmaztáik a munkásóröket 

A bensőséges ünnepségen 
százharmincan voltak jelen. A 
már leszerelt, vagy tartalék ál
lományba vonulók meghívásá
ra is gondoltak a szervezők. 
Varsányi László, a körzeti 
üzemfőnökség pártbizottságá
nak titkára (szintén munkásőr) 
mondott ünnepi beszédet. 
Egyebek között elmondta, hogy 
a vasutas szakasz az utóbbi 
csaknem negyedszázad alatt 
ötször nyerte el a zászlóalj 
legjobb szakasza címet. A me
gyei törzsnél és a járási egy
ségben is példamutatóak a vas
utasok. A Haza Szolgálatáért 
f:rtdemérem kitüntetést heten, 
a Kiváló Parancsnok kitünte
tést nyolcan érdemelték ki a 
két és fél évtized alatt. Két 
munkásőr kormánykitüntetést, 
három miniszteri kitüntetést 
kapott. Az Együtt Nyíregyhá
záért társadalmi munkaakciók
ban, a véradási akciókban és 
minden társadalmi megmozdu
láson példamutatók a vasutas 
munkásőrök. 

HÁT „MAGYARBA'' MIKOR MEGYÜNK?! 
Szép hagyomány már, hogy 

a nyíregyházi körzeti üzemfő
nökségen minden év elején 
baráti-elvtársi összejövetelt 
szerveznek a vasutas munkás-

KOMMUNISTA MŰSZAK 
A Dunakeszi Jái,műjavító üzemben február 27-én kommunista 

szombatot rendeztek, amelyen (több mint 1600-an) az üzem 
dolgozóinak 81 százaléka vett részt. A 14 ezer óra társadalmi 
munka értékét a szociális létesítmények fejlesztésére ajánlot
ták fel. (Felvételünk az üzem eg11ik mühelyében készült, a 
kommunista szombaton.) 

,Mert „olaszba", ,,görögbe", 
„spanyolba" már voltunk, és 
elmennénk talán még Kuku
tyinba is jeget aszalni, ha ez 
is s'ikk lenne, és valami proc
cos polgári dicsekvésre adna 
lehetőséget! 

A kedves olvasó bizonyára 
disszonáns hangok kicsengé
sét érzi e cikk indításában, de 
hadd nyugtassam meg, hogy 
távol áll tőlem mindenfajta 
irigység vagy csúfolódás azok
kal szemben, akik - anyagi 
lehetőségük révén - már be
járták fél Európát, és gazdag 
élményekkel tértek haza. 

Csa,k aílt nem értem, mié:t 
mondja nemcsak a dicsekvö 
- rongyrázó -, hanem igen 
sok munkás, sőt értelmiségi is, 
hogy „olaszba," járt, holott 
Olaszországban volt csoportos 
vagy egyéni turistaúton. 
Ugyanis ez a kifejezés nem
csak nyelvünket rontja, hanem 
valami kivagyiságot, oktalan 
dicsekvést is ára.szt. Különö
sen vissMtas.zító az ilyen ma
gatartás �oknál, akikkel be
szélgetés közban kiderül, hogy 
kis hazája festői tájait nem is 
ismeri, műemlékekben gazdag 
városainkról csak halLott vagy 
es�leg átutazott rajtuk. Mi 

köze az ilyen embernek a ha
zához, a szűkebb szülőföldhöz? 
Mert ugye szeretni csak azt 
lehet, amit ismer is az ember. 

Ezekről a dolgokról váltot
tunk szót egyik ismerősömmel, 
aki éppen „spanyolba" készült. 
Kicsit találVla érezve ma,gát, 
sorolni kezdte, hogy járt ő már 
Egerben, Sopronban is, és 
egyik nyáron a Szegedi Sza
badtéri Játékdk<a,t is látták. 
Meg kirándultak a Bükkbe. 

- No, és miről nevezték el 
a Bükk-hegységet? 

- . Hát a bükkfákról! -
mondta magabiztosan embe-. 
rom, pedig, ha nemcsak ke
resztül utaizik a fennsíkon, ha
nem ,,a jó palócokkal" is is
merkedik, megtudja,, hogy a 
fennsrkot - amit az óriások 
asztalának neveznek - óriás
kövek veszik körül. A Bál
ványról jól láitni őket. lgy vo
nul kelet felől nyugatra a Ko
vácskő, őrvénykő, Bálvány, 
Maaastető, az Istállókő és a 
Bélkő, ma,jd visszafelé a fenn
sík déli peremén: az Imókő, 
Tarkő, Hegyeskő, Simakő, Pes
kó, Háromkő. Tehát nem a 
bükkerdőkről, hanem ezekről 
a kövekről kapta nevét a hegy
ség. A palócok a hegyből ki
emelkedő kúpokat nevezik 

bükknek, kiejtésük szerint 
,,bik"-nek még ma is. 

Ismerősömnek arra sem volt 
ideje - a fennsíkon keresz
tülrobogva -, hogy hateszten
dős kislányát bevigye az a,gg
teleki cseppkőbairlangba, pe
dig, ha szülő apró gyermeké
nek felejthetetlen élményt 
akar szerezni, akkor először 
ne külföldre, hanem ebbe a 
csodálato.s bartlangba vigye, 
ahol a gyermeki fantázia, a 
meseképzelet akkorát bővül, 
hogy a világmindenség is be
lefér. 

NeRó! tudom, ki hogy van ve
le, de én szeretek hegytetők
re mászni, és nagyot ölelni a 
tekinteiemmel. Ilyen nagyot 
ölelő hely a tokaji hegy csú
csa, a Kopwsz. Ráadásul ilyen 
drámai találkozása a síkság
nak egy heggyel, sehol nincs 
az országban. A hegy déli lá
bánál folyiik a Tisza, azon túl 
a végtelenbe tűnő rónaság. A 
hegytetőről - szép tiszta idő
ben - lá<tja az ember Miskol
cot, Debrecent, Nyíregyházát. 
északra a Zempléni-hegysort. 
s ha nagyon tiszta az ég, még 
az Északkeleti-Kárpátok hó
sipkás csúcsait is. Mikszáth 
Kálmán a „Különös házasság" 
című regényében említi, hogy 
a Benczur-huszárok parancs-

noka díszlépést vezényelt a 
hegynek, amikor serege elvo
nult alatta. A hegy és világ
hírű bora - amelyről költők 
énekeltek, fejedelmek, császá
rok is dicsérték -, nemcsak a 
tiszteletadást érdemlik, hanem 
a szeretetet is. 

Sajnos, itt nincs helyem csalk 
néhányiat is idézni azokból a 
kevésbé ismert, csodálatos tá
jakból, amelyek megismerésé
re ma már mindenkinek mód
ja van, csak mozdul-ni kell. 
Aki például egyszer Boldogkő
váraljáról az Aranyos-völgyö11 
át Erdőbényéig, s innen a Re
gőczi-várig megy, aztán letá
boroz a „Radványi sötét erdő: 
ben", esküszöm, jobban fogja 
magát érezni, mintha végig
száguldott volna a külföldi au
tósztrádákon. No, nem azért, 
mintha más országokban nem 
lennének hasonló vagy szebb 
tájak, látnivalók, de ezeket is 
csak úgy tudja, igazán értékel
ni a tll1'1Ísta, ha saját hazáját 
is ismeri. Aki előbb látta a fi
renZ'ei képtárat vagy a csodá
latos tbiliszi ikonmúzeumot és 
egyáltalán nem is tud az esz
tergomi, világhírű keresztény 
múzeumunkról, az szegénynek 
érezheti Rlagát, még akkor is, 
ha már a fél világot bejárta! 

Dávid József 
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Megalakult 
a Lokomotív 

Természetbarát 
Egyesület 

A Budapesti Igazgatóság se 
természetjáró szakosztálya feb
ruár 27-én tartotta szokásos 
évzáróját. Az új minősítettek 
és aktivisták megjutalmazása 
után dr. Lőrinczi Géza, a Ma
gyar Természetbarát Szövetség 
főtitkára „25 éves természetba
rát" emléklappal tüntetett ki 
28 sportolót. Ez a szakosztály 
ugyanis 1949-ben még a Bu
dapesti Lokomotív SE kereté
ben alakult, dr. Vízkelety 
László kezdeményezésére és az 
elmúlt 33 év alatt számos spor,t 
szakmai átszervezést ért meg. 
A versenyzők például önálló
sították magukat és 1970 óta 
tájfutó szakos2ltályként működ
nek, s a Törekvés SE-hez tar
toznak. 

A 161 ,tagot számláló termé
szetjáró szakosztály vezetősé
ge a közelmúltban úgy döntött, 
hogy a MA V Anyagellátási 
Igazgatóságra, mint bázisszerv
re épülve, önálló Lokomotív 
Természetbarát Egyesületet 
hoz létre. Az alakuló közgyű
lésen Szvatkó Istvánt, a bázis
szerv igazgatóját választották 
elnökké, ügyvezető elnökké pe
dig Szabó Rózsát,• a szakosztály 
volt vezetőjét. 

Az új egyesület gyalogos, 
autós-túrázó, ifjúsági és gyer
mek szakcsoportokkal foglal
kozik, és tervei között az 
Anyagellátási Igazgatóság és 
Budapesten természetjáró 
szakosztályba nem tartozó vas
utas dolgozók mozgósítása sze
repel. 

A klubnapokat változatlanul 
a Thököly út 41. szám alatt, 
minden hét kedden 17 és 19 
óra között tartják. 

MAGYAR VASUTAS 

A SZOT testnevelésÍ és sportosztály felhívása 

A SZOT testnevelési és 
Sportosztálya 1982-re ismét 
meghirdeti a társadalmi sport
létesítmény-építési mozgalmat 
a szakszervezetek működési 
területéhez tartozó üzemek, 
vállalatok, hivatalok, intézmé
nyek, valamint a szakmunkás
képző intézetek részére. 

A mozgalom célja a dolgo
zók és szakmunkástanulók 
sportolásának, testedzésének 
segítése, a létesítményi felté
telek javítása újabb sportléte
sítmények építésével - önálló 
és összefogáson alapuló - jó
részt társadalmi .mun,kában. 

Ennek megfelelő három ka
tegóriában hirdetjük meg a 
társadalmi pályaépítést: 

I. kategória: 

önálló építés üzemek, válla
latok, hivatalok, intézmények 
részéről. 

II. kategória: 

közös építés kis üzemek, 
munkahelyek, szakmaközi szer
vezetek összefogásával. 

III. kategória: 

szakmunkásképző i.ntézetek 
önálló vagy különböző munka-

,·t I 't,;,s 't,n 

helyek besegítésével 
építése. 

történő 

A társadalmi sportlétesít-
mény-építési akció 1982. októ
ber 31-én fejeződik be. 

A legeredményesebb pálya
építő közösségek részére 6 db 
40 OOO forintos, 12 db 30 OOO fo
rintos, 18 db 20 OOO forint ösz
szegű díjat ítélnek oda, tehát 
36 díjat, összesen 960 OOO forint 
értékben. 

A díjakat sportszer és s,port
fe1szere1és vásárlására hasz
nálják fel a nyertesek. A 
sportszer- és sportfelszerelési 
díjazással a létrehozott sport
létesítmények lhasznála tbavé
telét kívánjuk elősegíteni. 

A helyi pályaépítési eredmé
nyekről, az elvégzett munkák
ról az üzemi, hivatali, intéz
ményi szakszervezeti bizottsá
goknak igazoló jelentést kell 
készíteni ük. 

A szakszervezeti bizottságok 
igazoló jelentéseinek beküldé
si határideje: 1982. október 31. 

Az igazoló jelentéseket vidé
ken a szakszervezetek megyei 
tanácsai, Bu<lapesten a Szak
szervezetek Budapesti Tanácsa 
címére kell !beküldeni. 

Az szmt-k, sZJbt-k javaslatai
kat az e célra kiadott űrlapon 
november 5-ig küldik meg a 
SZOT testnevelési és sportosz
tályának. 

Csak a határidőre beküldött 
és az 1982. október 31-ig el
készült, befejezett építkezése
ket értékeljük. 

Felkérjük a szakszervezeti 
bizottságokat, a szocialista bri
gádokat, a sportszerető dolgo
zókat, a szakmunkástanuló fia
talokat, hogy vegyenek részt a 
mozgalomban. 

Kérjük a helyi társadalmi 
szerveket, a gazdasági vezető
ket, !hogy erkölcsi és anyagi 
támogatással segítsék a társa
dalmi munka mind teljesebb 
megvalósulását, a dolgozók 
jobb testedzési feltételeinek 
megteremtését. 

Felhívjuk az ágazati szak
szervezeteket, az szmt-ket és 
az SZBT-t, hogy ismertessék, 
szervezzék és segítsék a pálya
építési mozgalmat. 

Épüljön minél több sportlé-
tesítmény, hogy még többen 
sportolhassanak. 

A SZOT testnevelési és 
sportosztálya 

Népszerű a munkahelyi olimpia 
a szegedi igazgatóság területén 

A munkahelyi olimpia cél
kitűzései teljesítésének hatá
sára egyre többen kapcsolód
tak be a tömegsportba, javul
tak a munkahelyi sportolás 
feltételei és felélénkült a léte
sí tményépí tő társadalmi mun
ka '-, állapították meg a sze
gedi területi szakszervezeti bi
zottság legutóbbi kibővített 
sportbizottsági ülésének rész
vevői. 

A területi szakszervezeti bi
zottságok irányításával egysé
ges szemléletet alakítottak ki 
a munkahelyeken. A régi, ha
gyományos versenyformák 
mellé újakat vettek fel, ame
lyek megnyerték a dolgozók és 
családtagjaik tetszését. Prog
ramjukat eseménynaptárban 
rögzítették, amit egyeztettek a 

helyi szervekkel, a KISZ-szel 
és az MHSZ-szel is. A gondos 
előkészítés eredménye tavaly 
már érződött az üzemfőnöksé
gek ez irányú munkájában is. 
A korábbiaknál több kis szol
gálati helyet kapcsoltak be a 
mozgalomba, közös versenye
ket rendeztek a városi, járási 
szervekkel és más vállalatok
kal. Hódmezővásárhelyen pél
dául szerződést kötöttek há

rom helyi üzemmel, a Vágó
híddal, a Majolikagyárral és az 
Agyagiparral. Közös verseny
naptárt készítettek és együtt 
rendezik meg versenyeiket. A 
határállomásokon, elsősorban 
Kelebián és Lökösházán pedig 
a szomszédos jugoszláv, illetve 
román vasutasokat bevonják a 
játékos sportvetélkedőkbe. 

A tömegsportmozgalom nép
szerusegere jellemző, hogy 
amíg korábban 7-8 sportágban 
versenyeztek a részvevők, ad
dig tavaly már 18 közül vá
laszthattak. 

Atlétagála Milánóban 

A munkahelyi olimpia cél
kitűzéseinek megvalósítását 
legjobban a mozgalmi és szak
mai ünnepeken rendezett vil
lámtornák, a vasutasnapokon 
tartott csomóponti olimpiai 
napok szolgálták. Az egész na
pos programba a dolgozókon 
kívül azok családtagjait is be
vonták. Ezek a találkozók is 
bizonyították, hogy sok rész
vevője van a tömegsportverse
nyeknek, ha kellően előkészí
tik, jól megszervezik azokat. A 
munkában közreműködtek a 
vasutas sportegyesületek, szak
emberek, technikai eszközök, 
létesítmények biztosításával. 
De egyre jobban bekapcsolód
nak a testedzésbe a művelő
dési intézmények is. 

A szegedi területen rende
zett sportvetélkedőkön tavaly 
minden korábbinál többen, 
6081-en vettek részt. Alkalom
szerűen 47 50-en, rendszerese11 
816-an, a városi, járási verse
nyeken 415-en sportoltak. Leg
többen az asztaliteniszt, a kis
pályás labdarúgást választot
ták, de egyre népszerűbb a te
ke a lövészet és a kocogás. Kö
zel 1300-an vettek részt termé
szetjáró túrákon, csoportos ki
rándulásokon. Ennek kereté
ben voltak Budapesten, Szent
endrén, a Hortobágyon, Aggte
teleken, Szarvason és Gyulán, 
utaztak a Gemenci kisvasúto11 
és megtekintették a szegedi 
füvészkertet. 

A sportolási lehetőségek bő
vítése érdekében pedig újabb 
sportpályákat építettek. Kis
pályás labdarúgó pálya épült 
Szegeden, Vésztőn és Mezőhe
gyesen, a szentesi és kiskun
halasi pályák építése pedig be
fejezés előtt áll. 

Bakosi Béla második EB-aranyát nyerte 

A magyar atlétika szá
mára jól sikerült a március 
első felében Milánóban le
bonyolított XIII. fedettpá
lyás Európa-bajnokság. 
Versenyzőink a tervezett 
15 pont helyett 25-tel tér
tek haza az olaszországi 
nagyvárosból. 

A sikeres szereplésben 
nem kis része van a tizen
öt tagú magyar küldöttség 
vasutasatlétáinak, elsősor
ban a nyíregyházi BaJkosi 
Bélának ... 

Amint arról már a napi
lapok hírt adtak: hármas
ugrásban az NyVSSC 25 
éves atlétája, Bakosi Béla 
aranyérmet szerzett, meg
'\smételve ezzel két eszten
dővel ezelőtti fedettpályás 
EB-győzelmét. Nagyszerű 
versenyzői képességét bizo
nyítja, hogy ezúttal az 
utolsó - ötödik - kísérle
tével ugrotta az aranyér
met jelentő eredményt 
(17,13 méter). 

- Éreztem, hogy jó for
mában vag1Jok - mondta 
az Európa�bajnokság befe
jezése után Bakosi. 
Utolsó ugrásomnál már a 
homokba érkezés előtt tud
tam, hogy jó lesz, megvan 
az arany ... 

Bakosi Béla, Sigér Zoltán 
tanítványa. Tavaly egy 
kisebb műtét és sérülés 
miatt kihagyta a téli ver
senyidényt, a két évvel ez
előtti EB-győzelme alkal
mával elért 16,86 méteres 
eredményével eddig holt
versenyben a 23. helyen 
állt a hármasugrás fedett
pályás örök világranglistá
ján. Most, az újabb aranyat 
jelentő kitűnő csúcsával a 
hetedik helyre ugrott elő
re ... 

Nem lehet panasz egy 
másik vasutasatlétára, az 

ugyancsak huszonöt eszten
dős debreceni Babál1J Lász
lóra sem. A DMVSC ver
senyzője ugyan nem jutott 
tovább az előfutamból, de 
azért egyéni csúcsot futott 
a 60 méteres távon (6,83 
mp). 

A magyar küldöttség har
madik vasutassportolója a 
mindössze húszéves Berecz
ki József, akitől sokan meg
lepetést reméltek - nem 
váltotta be az előzetes ter
veket. Mint Bakai József 
vezető edző elmondta, a 
fiatal, tehetséges középtáv
futó túledzett állapotban 
utazott Milánóba, ráadásul 
alkatának nem felelt meg 
a „verekedősebb" stílust 
igénylő 200 méteres körpá
lya. Bakai óva intett attól 
is, nehogy messzemenő kö
vetkeztetéseket vonjunk le 
Bereczki kisiklásából. 

Hiszen Miláno csak affé
le . .félévi vizsga" volt az 
athéni szabadtéri Európa
bajnokság előtt . . . p. gy. 

Légpuskás sílövő OB 

Az elmúlt év két legeredmé
nyesebb üzemfőnökségének a 
békéscsabaiak és a vésztőiek 
bizonyultak. Ők kapták meg és 
őrzik egy évig a területi szak
szervezeti bizottság által ala
pított munkahelyi olimpia 
vándorzászlót. 

Gellért József 

Öt aranyérmet nyert a GYVSC 
A Magyar Sí Szövetség meg

bízásából a Gyöngyösi Vasutas 
SC rendezésében bonyolították 
le az ifjúsági és serdülő lég
puskás sílövőbajnokságot. A 
kitűnően előkészített galyatetői 
pályán a háromnapos verse
nyen 90 fiatal vetélkedett a 
bajnoki helyezésekért. Az első 
versenynapon kitűnően szere
peltek a GYVSC-s sílövők: Va
sziljevics András edző tanítvá
nyai három aranyérmet nyer
tek. 

A bajnokság második nap
ján a rövidebb távú, sprint
versenyre került sor. A gyön
gyösi Halász Csaba ebben az 
egyéni számban is diadalmas
kodott, a csapatgyőzelmekkel 
együtt összesen négy aranyér-

met mondhat magáénak. Le
hotai Attilának (a már ismer
tebb sportolónak) azért nem 
sikerült a duplázás, mert a 
sprintszámban egy álló és egy 
fekvő lövést elhibázott, ezért 
két büntetőkört is teljesitenie 
kellett. A befejező nap váltó
versenyein egy második hely 
jutott a rendező klub gárdájá
nak. A kitérőgyári színekben 
versenyző fiatalok a megsze
rezhető 12 aranyéremből ötöt 
nyertek, ezenkívül két-két 
ezüst- és bronzérem került 
még tulajdonukba. 

Ezúttal nemcsak az érem
gyűjtésből, hanem a rendezés
ből is kitűnőre vizsgázott a 
GYVBC. 

Szigetváry József 

Futó Géza emlékverseny Szegeden 
Futó Gézáról, a Szegedi VSE birkózószakosztályának ala

pítójáról elnevezett felnőtt kötöttfogású emlékversenyt rendez
tek február 20-án Szegeden, az SzVSE csarnokban. A rangos 
emlékversenyen 27 egyesület 154 ,birkózója vett részt. 

A csapatversenyt a BVSC nyerte 30 ponttal, 2. a Vasas 23, 

3. H. Szondi SE 21 ponttal. 

• 

Nyugdíjas találkozó. 
Pécsbánya-rendező Arany Já
nos szocialista brigádja nyug
díjas találkozót rendezett az 
állomás étkezdéjében, ame
lyen Markó Antal állomásfő 
nökhelyettes köszöntötte a 
megjelenteket és tájékoztatást 
adott a rendező fejlődéséről, 
eredményeiről, majd megven
dégelték az idős vasutasokat. 

Társadalmi munka. A 
salgótarjáni szakszolgálatok 
dolgozói, szocialista brigádj:J.i 
tavaly 3200 óra társadalmi 
munkát végeztek. Részt vettek 
többek között az őszi-tavaszi 
nagy:takarításban, és a vasutas 
művelődési ház rekonstrukció
jában is. A társadalmi munká
ért járó 14 ezer forintot a vas
utas rokkan1:ak javára és a 
szociális létesítmények fejlesz
tésére ajánlották fel. 

--------------

Tájé/io§tató 

a vasút 

lejles§téséről 

A budapesti i:gazgatóságm. 
március 10-én szabad pártna
pot tartottak, amelyen Mészá
ros András vezérigazgató-he
lyettes a vasút fejlesztéséről és 
a legfontosabb teendőkről tá
jékoztatta a nagyszámú hall
gatóságot. 

Az előadó a többi között el
mondta, hogy a MAV a koráb
bi évi 7,6 milliárd forint he
lyett az idén 6,5 milliárd fO· 
rintot használhat fel fejlesz
tésre. Következéskél)i)en a 
vasút területén elő kell segíte
ni az energ-ia- és anyagtakaré
kosságot, mert ezután minden 
féle korszerűsítés, fejlesztés 
csak önerőből valósítható meg. 
Ugyanakkor nagy gondot kell 
fordítani az üzem- és munka
szervezésre, mert ezáltal meg
gyorsíthatók az egyes munka
folyamatok. 

A vezérigazgató-helyettes 
végül az érdeklődők kérdései
re válaszolt. 

Szellemi vetélkedő 

A KISZ megalakulásának 25 
éves évfordulója alkalmából 
március 11-én nagy sikerű 
szellemi vetélkedőt rendezett 
a Vasutasok Szakszervezete 
Országos Művelődési Központ 
és az Ész.aki Járműjavító Üzem 
KISZ-bizottsága az Országos 
Művelődési Központban. Ez a 
vetélkedő része annak a soro
zatnak, amelyet a KISZ KB 
és a TIT „A harcban nem sza
bad megqJlni" jelszóval hirde
tett meg. 

Elcserélném budapesti két szoba 
komfortos, gázfűtéses lakásomat 
másfél szoba komfortos lakásra, 
plusz egy különbejáratú szobára. 
Érdeklődni lehet délután 2 órától 
a 135-666 telefonszámon. 

Elcserélném Balástya állomáson 
levő két szoba, konyhás, nagy 
kerttel rendelkező MAY-bérlaká
somat kiskunhalasi vagy szegedi 
lakásra. Minden csereváltozat ér
dekel. Levélcím: Domonkos István 
nyugdíjas, Balástya vasútállomás. 

Elcserélném két szoba komfor
tos, Ill. emeleti, utcai MAV-bér
Jakásomat egy szoba komfortos ta
nácsi lakásra Budapest területén. 
Levélcím: Szörényi Béláné, Buda
pest, VI., Lehel u. 1. sz. III. 13. 

Elcserélném Komáromban levő 
városközponti üzletsorok melletti 
földszintes, kétszobás, komfortos, 
erkélyes, 55 négyzetméteres taná
csi lakásomat budapesti hasonló
ra. Lehet vasutas dolgozó is. Min
den megoldás érdekel. Cím: Stum
fold Rudolf, 2900 Komárom, Mártí
rok u. 5 a. fsz.t. 1. 

Elcserélném 51 négyzetméteres, 
két szoba, konyhás, kamrás - für
dési lehetőség�el - MAY-bérla
kást és 26 négyzetméteres szoba
konyhás tanácsi lakást budapesti 
két szoba összkomfortos tanácsi 
vagy MAY-bérlakásra MAY-dolgo
zóval. :Érdeklődni lehet a délutáni 
órákban a 345-462, munkaidő alatt 
a 27-77 telefonszámon: Zsitvay. 
. Elcserélném zuglói, zöldövezeti, 

32 négyzetméteres, olcsó bérü, mo
dern, összkomfortos tanácsi laká
somat 60 négyzetméter körüli, ha
sonló nívójú, összkomfortos MAV
bérlakásra. Érdeklődni lehet 19 
órától a 842-584, napközben a 49-
46-os telefonszámon: Kiss Csaba. 

Elcserélném debreceni, központi 
fekvésű, MAV-nagyállomás mel
letti, III. emeleti tanácsi, két szo
ba összkomfortos, gázfűtéses, hi
deg-meleg vizes, nagy erkélyes la
kásomat budapesti hasonlóra. Ér
deklődni: Debrecen, Erzsébet u. 4. 
Telefon: 18 órától a 25-245, vagy 
Budapesten 18 órától a 472-842. 

Elcserélném budapesti két és fél 
szobás - a félszoba külön bejá
ratú -, étkezős, loggiás MAV-bér
Jakásomat kisebb komfortos, kü
lönálló, kertes lakásra MÁV-dol
gozóval. Kovács István. Budapest, 
XV., Lenin u. J6ib. fszt. 2. 1155. J 
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- Véradás. A ha,tvani kör
zeti üzemfőnökségen március 
elején rendezték az év elsó 
véradónapját, amelyen 103 va
sutas összesen 36 liter vért 
adott, térítésmentesen. A vér
adásban a fiatalok és a szocia
lista brigádok jártak az élen. 

- Motorvizsgáló akna. Vész
tőn, a vontatási telep motor
garázsa előtt vizsgáló akna 
épült. Ezzel lehetővé vált, 
hogy az ide állomásított Bz 
motorokat az indulás elótt 
megvizsgálják és a kisebb hi
bákat kijavítsák. 

- óvodások az üzemben. A 
nagykanizsai vasutas óvoda 
nagycsoportos gyermekei ré
szére üzemlátogatást szervez
tek a helyi kenyér- és ostya
gyárba. A gyerekek nagy ér
deklődéssel kísérték a felnőt
tek és a gépek munkáját. 

- Filmvetítés. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Ház nyugdíjas klubjának film
bemutatót tartott Tölgyes 
László amatőr filmművész leg
újabb alkotásaiból. A nyugdí
jasok nagy érdeklődéssel kí
sérték a Tapolca fejlődését, 
hétköznapjait megörökítő kép
sorokat. 

- Magyar-jugoszláv tanács
kozás. A Pécs és Eszék között 
közlekedő személy- és teher
vonatok 1982-1983. évi menet
rendjét egyeztették a közel
múltban Pécsett tartott tanács
kozásukon a pécsi igazgatóság 
és a Jugoszláv Vasutak eszéki 
munkaszervezetének szakem
berei. Megállapodtak abban, 
hogy a május 23-tól érvényes 
új menetrend szerint, az el• 
múLt évihez hasonlóan, napon
ta két pár személyvonat és át
lagosan öt pár tehervonat köz
lekedik. Eszékről és környéké
ről, valamint Pécsről a regge
li órákban indulnak személy
vonatok a szomszédoo ország
ba. 

- Batyus bál. A hatvani 
Liszt Ferenc Művelődési Ház 
nyugdíjas kilubja február 28-
án a nyugdíjasok részére ba
tyus bált rendezett a vasuta-
sok művelődési házában. A 
vendégek otthonról hozott étel
lel-itallal kínálták egymást. 
Valamennyien jól érezték ma
gukat a baráti hangulatú esten. 

- Brigádjubileum. Tíz esz
tendeje alakult Siófok állomás 
menetirányítók alkotta Kék 
Balaton szocialista brigádja. 
Ebből az alkalomból ünnepsé
get rendeztek, amelyet Bíró 
Sándor állomásfőnök nyitott 
meg. A tanácskozáson részt 
vett a közösség régi szellemi 
patrónusa, a somogyi vasutas 
családból származó Fodor 
András háromszoros József At
tila díjas költő is. Kiss Ferenc 
brigádvezető méltatta az el-
múl,t évtized eredményeit. 

- Lószőrékszerek. A nagy-
kanizsai vasutasok Kodály 
Zoltán Művelődési Házában 
március 15-én kiállítás nyílt 
Bodrogi Sándor, a népművé
szet mester,e, lószőrékszer-ké
szútő mester és Fehér Anna 
Gyöngyfűző népművész alko
tásaiból. 

- Brigádvezetők tanácsko
zása. Sopron állomás oktató
termében brigádvezetői érte
kezletet tartottak a közelmúlt
ban, amelyen Markó Jenő ál
lomásfőnök ismertette az el
múlt évi eredményeket, majd 
Preiner Józsefné munkaver
seny-felelős értékelte a brigá
dok munkáját. 

Nyugdíjas-búcsúztató. 
Bensőséges ünnepség keretében 
búcsúztatta a soproni vasút
üzemi pártbizottság a nyug
díjba vonult párttagokat. Ki· 
rály Tibor, a pártbizottság tit
kára üdvözöl te a megjelente
ket, majd köszönetet mondott 
több évtizedes helytállásukért, 
áldozatkész munkájukért. 
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A ma&'far, szovjet és -cseh
vák határ mentén dolgozó 

utasok Lenin szOlet.ésének 
tifmh.llója tiszteletére � 

1ccki �muniata mdlzalcot 
.-,,,nnelc. A gazdasági és 
aauzervezeti aervek felhf
riiára el6bb áprill\ 3-án A#.
Cllernyén a csehszlovák vas
utasoknál vesznek részt kör
nyezetszépf t6 munkában és 
aegftik az ákakást. Ezt köve-
1:6en április 17-én Csapon ke
nll sor hasonló akcióra, míg 
Uhonyban április 24-én, vár
hatóan több százan fognak 
aerszámot. hogy rendezzék a 
városiasodó köaég Barátság 
parkját, a határforgalmi mun. 
kaversenyben ré&zt vev6k ki
cserélJ& tapasztalataikat. 

Brigádvezet6k 

tanácskozása 
A debreceni körzeti Ozemfő

nökségen a közelmúltban tar
tbtták a szocialista brigádveze
tt6k tanáakbaéút, aaielyen 8'

� ilzeinf6nök-helyettea 
üdnertette a brigádmozgalom 
el'edményeit A 95 brigád leg. 
fontosabb vállalásai között sze
repelt 1981-ben az anyag. és 
energiatakarékosság, a vasutas 
rokkantak támogatása és egyéb 
�öaéleti tevékenység. 

A brioádok 1500 óra t4rsa
d41mi mlffll:4t t,éoeztek az ú; 
KI$Z--klub épitésénél, ameZ11-
ulc értéke télbb mint 25 eze, 
'forint. Részt vettek a szolgálati 
hely� parkosftésában, felaján
láaokat tettek az 6szi csúcsfor
galom sikeres lebonyolítása ér
dekében. 

A tanácskozás részvevői ez
'ltán megtárgyalták a legfonto
sabb teen�et. majd egyhan-
1úlag elfogadták a szocialista 
brtgádcímek, kitüntetések ado
mányozásáról szóló előterjesz
tést. 

A szombathelyi igazgat65'g pyerte el a virös v6ndorúizl6t, 

• a uegCKli pedig oklev41 elismenhben részesUlt 

A vasutas-szakszervezet el
nökséle március 18-án Olést 
tartott. Az els6- napirendi pont 
keretében a vasúttgaqatóságok 
1911, évi versenyének értéke
léséről készült előterjesztést vi
tatta meg a testület. 

A versenyben legjobb ered
ményt elér6 vasútipzgatóság
nak járó vörös vándorzászló és 
a második helyezettet megillető 
oklevél kitüntetést mind a hat 
igazgatóság megpályázta. Jól
lehet az áruszállítási tervet a 
budapeati, a mialcolci és a pécat 
Igazgatóság nem teltesítette. 
Ezzel szemben a kisebb bera
kási teljesítményt nyújtók kö
zül a szombathelt,i 108, a sze
oedi 107,5, a debreceni tgazg�-

tósq pedic 103,1 aáaalékoe 
eredményt ért el. S mivel az 
Ozemvttell tevékenysépt kife
jez6 mutatók ta hasonlóan ala
kultak, a hat pályázó közOI az 
utóbbi három igazgatóság volt 
a legesélyesebb a kitüntetésre. 

A MAV Vezérigazgatóság 
előterjesztése, amellyel a vas
utas-szakszervezet titkársága is 
egyetértett, a Vélrcb t,clndor
zclszló Jcitiintetéare a szombat
heltli, az oklet,él eliamerésre a 
szeoedi ioazoatós4oot ,favasolta. 
A szcinbathelyiek 570 ezer ton
nával szállítobbak t&bet az el6-
ző évinél. A személyszállító 
vonatok menetrendszeraaégé
nél 98,9 százalékos eredményt 
értek el. Az utazás kulturált-

A naúlt éwlvel aaonos 

ságának Javftása érdekében 
pedig több lotéü:edést 1a tet
tek. Egyszóval minden célkl
t'llzést teljesítettek. 

A szegedi Igazgatóság 1a ma
radéktalanul telJlsftette az 
1981. évi célkit'llzéseket. Külö
n&sen figyelemre méltó piac
kutató tevékenységük, szolgál
tatásaikat az Igényekhez igazí
tották, amelynek eredménye
kmt dJb új fuvar<lrmatót sze
reztek. 

Az elnökség az előterjesztést 
elfogadta, majd az 1981. évi 
szocialista munkaversenyben 
elért eredmények alapján ki
tüntetésre javasolt szolgálati 

(Folvta,táa a 3. oldaloft) 

9,S napi bérnek 111ePele/ő 
· ré•-•rlNI 11 •• ,.n_.,. MA• 

A Magyar AlJamvaautak 
llrollektí,v szen&l�se és 1981. 
évi ivéllalati terve év végi � 
sedésre 216 millió 858 ezer fo. 
rlntot irányzott el6. A tényle
ges eredmény a tervezett.né] 
kedvez6tlenebbül alakult. 
Ezért az érvényben levő gaz
daaéli szabályozók alapján a 
ten,ezett 549 mmió forinttal 
szemben 538 milUó forint ré
szesedési alap képzéaére nt,ilt 
Zehet6ség, A részesedési alapot 
terhelő kifi7.etések után fél
hasmálható összeg 223 millió 
364 ezer forint. Ebbc,l kilenc és 
fél MPi bérnek megfelel6 (219 
mtllió 650 ezer Ft) é""éai ré
szesedést ttzeUaetett a MAV. A 
fennmaradó 3 millió 714 ezer 
forintot - amely 0,16 napi 
bérnek felel meg - tartalé
kolják. 

Az évWJSi_ réneeecl'm�
zetéaének leltléllelei (növelő 
és csökkentő t.ény-61) termé
szetesen f6egyaégenként az 
idén is változtak. Az I-es f6-

egységbe (csoportba) tartozik 
a -MÁV vezérigazgat.álé.g, a 
vasúttgazcató(.ágok, a záhonyi 
üzemigazgatósag és a központi 
hivatalok. Az igaZgatósági ver
seny -..(!lső helyezettjeként az 
ic:Mn a szombathelt,i iQazoató
sclg eovnapc bérének megf e
Zel6, 1 millió 957 ezff 827 Ft
taZ ni:it,elt nvereséoet fiZethet. 
A második helyezett szegedi 
igazgatóság pedig a szabályok 
értelmében - félnapi béré
nek megfelel6en - 1 millió 84 
ezer 351 Ft-tal nélt,elt része
sedést fizethet. 

A caökkentó tényezők miatt 
az l-es főegység öas:zesen kl
lencnapt bérnek megfelelő 
n.ye11esé&részeaedéfrt adhat. Az 
állandó keretrészt csökkentő 
tényedt (tilnköl� tervtúl
lépés, baleseti károk, átlag
készlet-túllépés stb.) különö
sen a budapesti• a szombat
helyi v•útigazgatóa61nál, va
lamint a záhonyi Ozemigazga
tóaágnál jelent&ek. 

. A II-es f6egységbe tartozó 
ipari üzemek közül a jámul
javftó üllelllek átlagosan 11,9, 
az építőipari üzemek 61 a ter
vezőintézet átlagosan 12,1 na
pi bérnek megfelel6 reszeee
dést fizethet. 1981-ben kiemel
kedő eredményeket ért el a 
jászkiséri épít61éPjavftó üzem. 
Ezért az üzem do)gozói 14,4 
napi bérnek megfelel6 évvégi 
részesedést vehettek fel. Ter
mészetesen a ténylegeeen fi
zethető napok száma, az átla
gon lbel.Q1, a ,végzett mul1ka 
alapján üzemenként változó. 

�tési f6nökségeink (III-as 
fóc.soport) 9,4 napi bérnek 
megfelelő részesedést fizethet
nek, amely megközelíti a 
MAV átlagit. A fizethető na
pok száma az átlagon belül itt 
i& főnökaégenként változik. 

Az 1981. évi nyereaégrésR
sedés a tavalyi szinttel azono
san alakult. Ki[izetéaére mclr
dus 29. és cipritú 2. tlJziJtt ke
rlUt MW. 

Építés és béke 
z elll!beri8ég 1örtiéneJme kevál ttlúziót nyújit a 

A homo sap.en.s, a l()Odolkodó elme �6-
séle iriDt. IAz ei61rlak s&zakAJt 81Jült, tragédiék 

torkolltak tmgécHáikiba a vtJáapalmi töreitvések müllU. 
s bánnennyi véráldotmual járt ta a mer és � 
matt egymés ellem acsarkodása, évezredek _, • .._. 
után.ja nem ,vezetett airkma katasztroláh<xr., mint e v6-
�ez �ed61huszadkm'Z8id. AzJ:mper:lalista � 
sek kiét aJlkalommall rdbbantottak khi4álhábonlt; u etilS 
- 1914-1918 !között - hÚSDllillló emberi életet o1ltat.t. 
kl (twnilliónyi volt az eieaettel( smina, s hozzávet61eg 
ugyanannyian haMak éhen, vao lettek járványok áldo
zatává>, a másodilc i,ecMo - 1939-1945 Jcöz6tt - � 
nem öwemniUió 41daratot lcih,delt. A:r. els6 vt� 
rúbe.n 33, a másodikban már m állam vett rmt, s Ma
gyar<l11"81ág ec,t világégált61 sem tudott itávol marad
ni. SzQk látókani vemeta mindkét aJkalommal a 1"088Z 
ügy oldalára állilitották. 

Magyarország smmáll'8 a II. vtlághábal'lú lMl. )\1-
nius 2.1-én kewVJdött (a korábbi, németbarát semlefiljell• 
ség deklarálása utin, a német iep(ll(igépekbl elköve
tett kassai lélli provdc6ctóra htvatkarml - a parlament 
megkérdezále nélkill - e napon matlalkO'IJOltt a Szov
;iettHltó elleni n.'blóháboróhoz), a lNS .. épri.118 4-én ér-t 
véget. Akkor, mikor is a meetámadottak Qztélt 1d ha.
zálJk. föJdjér61 a német ampatma.t, s tett& 6rtalmatlan-
ná a veJ/Ülk egy(lttmiiköd6, fasiszta hordákat. A doni ka
tas.ztrofa után - csaknem az egész 2. magyar hadse
reg, 200 ezer katona és 50 ezer munikas7JOlgálatos ott ve
szett - már hiába próbtit ez uralkodó Cl8Ztály hiiltapo
lltlkát tolytatm, hl.a. próbálta m.eg hatalmé.t átmente-
�"llllélté- helyen. � • Mbo,ea Mlft&lJt aonN1I. 
Felelnie kellett nemcsak e mcy eszteDd6, de a Tanác&
köztéraaség leverését követő negyedszé?c8d népellenes 
tetteiért la. 

Torát a statisztUra, ha abból indulunk k,l: mily 
mélyről rajtoltunk és mecldl8 j,utottunk.9 el. A .számok 
önmaCuktian nem min6aftenek. Minősít viszont minden
napjaink. kézzel fQ!dlató, énJékelhető 1Valósq;a: az a ko
r4ntsem Zecn,intásre n,éltó éllefszím,ona.l, a.melvnelc 
meoórzéae is ttsztes feladat �n. A:r. ú,j Ursada
l<Jm épftéae közben új � öltöttek: vá.roalnk és fal
vaink, meeúJult a vasút, új tartalmat kapott a munika 
(okkal mondják olykor az ,,alkotó'', vagy "éptt.6" jelző
vel egyOtt), új, igBZ116goe ér'larendek tA!Nmt6dtek., s új 
értelmet nyert valamennyiünk számára e nemesen � 

•mör szó: haza. A mi hazánok. 
Hosszú utat jártuink be 37 év alatt; hoasri Is nehá 

utat, meoanntli buktatóval. Am, ha nehéz Indulás után 
is, egyenesbe jutottunk, jó lninyba haladunk. A Magyar 
Népköztársaság méltán szerzett nemmtközi tekl,ntélyt 
maeánaik, s most, amikor a vtJáeba;n. mecLnt oly sok a 
válsággóc, miközben !llár-már veszély.be ikenllt a békés 
egymás mellett; élés ügye, �tó 1ludn,i: e:nnek az 
orszáonaJc a népe tanult a télrténe�m fiaalcöiból. De 
okult - ez egyszer .nem saját kárán, hanem saját 
hasznán - az elmúlt évtl7Jedek tapasztalataiból is. 

A mi Pr'oeramunk a aoclali&ta épftéaé. Fogalmaz
hatjuk ÚllfY is: a békéé. Mert az építés és a béke egy-
mástól elválaazthatatlan, ikerfoplmak. (fllcles) 
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Klv6l6 11N1nk6ért 
kitüntetáben réazeaftette: Lippai 
Ji'erenc vlll. m01:d. vezet6t, Bp. Fe
rencvároai Vont. F6n.; Nádudvari 
Györ17 lakatost, Gyöngyös MA V 
�l�r6ffú-tó O.: Nemécz Józsefné 
ra-ltt. v� Landler Jenc5 Jj. tl'.; 
Péntek' József tolat48,Va., Veszp
rém Körz. 1'zeinf6n.; Szabó Mlklóa 

ÜNNEPI KÜLDÖTTGYŰLÉS " ügyint. caop. vez., Bp. Vas11t:tg. 

16t, Mlttkolc .Jj. O.; Domonkol 
Miklós vont. technológust, Sopron 
vont. Fc5n.; ,J'ereJJ'fZ G4bor milsze,, 
részt, Péca BBJT; Hécz .József ko
cailakatost, G;yc5r Körz. Ozemf6n.; 
lnpazld Mihllly ügyint., KPM va
súti Fc5oszt. ; Jacmló Béláné Wr
csop. vez., Véc Pft. J'c5n.; Kádú 
Miklóá UIIYint., Bp. Vasút:lg.; K1u 
József labtoat, :tszak1 Jj. tr.; dr. 
Komjáthy M1k16s jogtanácsost, 
Bp. MAV Beruház� Iroda; Koe• 
tyaUk János jérft\filakatost, ceg. 
1éd Körz. 'O�emfc5n.; !Cothencz Jó· 
zsef forg. nolg. tev6t, szeged 
Körz. Ozemfc5n. ; KoVáCIII IstvAn 
�eJJaketAft, Vélmc5 Xörz. U:llem
fc5n.; Kurucz Attila vont. reszört• 
vez., R6kOII Vont. Fc5n.: Kurucz 
Sándor diZel mozd. szerelc5 lalka· 
tost, Szolnok Körz. :Ozemfc5n.; 
Magyar Mihály maszer&zt, .J<>bl). 
parü BBFF; Micheller Lajos mun• 
kást, Tokod MA V FatelftG Fc5n.; 
Milroláné Cserna Anikó ügyint., 
Kaposvár �Qlet- é& lnclfennt 
Fc5n. ; dr. Molnár András jogügyi 
f6elc5adót, Vasutasok Szakszerve
zete; Nllff Gyula ácsot, Debrecen 
MA V �ftésl F6n.; Pete Ferenc 
ügyint., Dunakeszi JJ. tl'.; Ráti 
József kocallakatost, Zllllony Vont. 
F6n. ; Rozgonyi Ferencné masz. 
rajzolót, M19kolc MA V J!:pület- és 
B1dfennt. F6n.: Rózsás Attila ma
szakfejJeszt6t, Szombathely Jj. tl'.; 
Szabó Gyula felépítm. munkavez., 
Veszprém Pfl:. F6n.: dr. Szemz6-
né Boross Eszter ügyint., KP'M 
Vasúti F6oszt.; Szépvölgyl Elemér 

A v6ros legjol,I, szervezetei közé tartozik

a szomhathe/yi vadtiizemi KISZ-hizoffság 

A szombathelyi vasútüzemi bathelyen a pártépítéaben a 
KISZ-lbizott.sálg március 13-án legjobbnak, a szervezettségben 
flnnepi küldöttgyillést tartott. a másodµt legjobbnak értékel
Az elnökségben ott volt dT. te a vasútüzemi KISZ-bizott
Horváth. La;oa, vasútipzgató ságot. Felszólalása után átadta 
és Hc;tia EfldTe, a területi szak- az építési és hídfenntartási fő
szervezeti bizottság titkára is. nökség titkárának e KISZ Köz
Horváth László veterán KISZ- ponti Bt,zottscígci dicBéT6 olcle
ta,, a gy(llés elnöke megernlé- veUt. 
kezett a 25 év� zászlót bontott Dr. Horváth Lajos az igaz
Kommunista Ifjúsági Szövet- gatóság eredményes tevékeny
ségről ségéről tájékoztatta a küldötte-

Ezután Kelemen Jóuefné, a ket. Elmondotta, hogy a fiata
KISZ-bizottság titkára beazá- lok nagyon jogos igényeit csak 
molójában elmondotta. hogy a megtermelt anyagiak fedeze
Szombatbelyen a 11 ala�r- tében lehet biztosítani. Többet 
vezetbén d,;,J.gózó 350 KISZ-tag és jobb4,l tell aHhoz dolgozni, 
legfontosabb feladata a aazda- hogy annyit lehessen költeni 
sági munka g�tése. A fiatalok lakásvás4i'lisokra, óvodai és 
aktívan részt vettek a Szakma bölcsődei hozzajárulásokra és 

lfDú mestere, az Alkotó ifjúság egyéb inás szodális kiadásokra, 
!!s a Ki minek mestere veté1- mint az előző években. Ogy ér
ked6kön. Egy év alffl 25 'Ílév- zi ebben az ifjúsági szervéZet
adót és három KISZ�flvőt ben megvan erre a reális lehe
szerveztek. Jó kapcsoJ.atot ala- · tőség. 
kítottak ki a megyeszékhelyen Végezetül a KISZ-J>izottság 
állomásozó szovjet csapat titkárának ismét Kelemen Jó-
Kpmszomol-szervezetével. uefflit vcílasztott41c meg. 

MCIOtltJT E'lefnh-, a városi 
KISZ-bizottság titkára Szom- Sz.Jakab 

Miniszteri dic5'ret 

kitüntetést kaRtak: Böröcz Tlbot 
mozd. vez., kagykanlzsa Körz. 
Ozemf6n.; � Lüzló masz.
gazd. ellen6r, Mi&kolc JJ. O.; KU· 
ha Lúzlóné ügytnt., Balparti 
BBFF; Kolllofazky Zoldn karos
az6rla1Matos, Bp. 1:pitát <Uptelep 
F6n.; Kozma Jánoe vlll. mozd. 
vez., Bp. Keleti Körz. Ozemf6n.; 
Kóder László hegestt6, Debrecen 
JJ. 0.; Révész Sándor darukez •• 
Záhony MA V Gépesített Rakod. 
F6n. ; Sipos Ferenc diZeJ mozd. 
vez., szentes Körz. Ozemf6n. : vu
ra Ferenc mozd. vez., Debrecen 
Körz. Ozem16n. 

A MA V vezérigazgatója 

Vez-L-f�g.-a.-L•: J,c• sér,ef fest6t, Bp. Nyugati Körz. Ozem• 
11:f" . .,-- un• f6n.; Szll4gy1 Lajos v1ll. 11\0zd. 

szerel6 csop. vez., !Ukosrendeze kitüntetésben részesítette: Andó Kön: Ozemf6n. • Tóth Dezs6 ko-Andrú motoruerelc5t, Bp. "J!:pfté- • 
_ ...... :._........ "• Kö sl l'&I.; Acs -.U.d!>I\. vas11ti szak• cslvtzsg., • s-.. -rv,.. rz. 

mai jrin1ftót, B)ffliirYbúa., KtSrz t1�n. • V:a.rA �Molá ..,.., 
Ozemf6n.; Bárány' Jtürlá 6vón6t, Bp. MAV Rfd6p. F&I.: Zöld G':_
MA v Mkospak>tai Gyermekln�!: bor k:ocslvizsg. Hatvan Körz. 
mény; Czellédi Mihály vlll. szere- Ozemf6n. 

Számvetés a végzett munkáról 
iA kiö3ellmú)Jll)an 1Jariotll üJ.é6t 

a szom:ilallhel)'!l tem.Hetl szak,. 
�tii bi.zo1IIBác ,me1:l.ett 
mffltM6 twlttráli8 é8 sport
tiiwti1111éc. N.érn,t,lh Gi,ula, a 
� � IZIAlmolt be 

�vi fél milliós költséggel .•. 

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

Az 1982/83-as tanévre a SZOT Munkavédelmi Tcmihllllíli 
ző Intézet felvételi p4111cízcitot hirdet tcinfol11cimoa fe� 
munka.1'édelmi technikusmin6sít6 vizsgcíTci ipari, mez&I■ 
sági és vízügyi szakon. 

Ipari uakon: 
„Fáv A11dTcís" Közlekedés Gépészeti Szakkc!B 

(Budapest, IX., Mester u. 6f. 1095). 
,,Mechtoart Afldnb" Gép6szeti Szakközéplllko]M) 

n!Cell, Széchenyi u. 58. 402'1). 
„Gábor ATon" Kohó- éa Önta6l_pari 

(Miskolc, Bólyai F. l)t .1_.0. 3533). 
,,Zipemova:lcv ÍCcíroltl' Gépészeti 

(Pécsi 48-aa tér 2-. '1601). 
„Dffi MiJcac" Gépémeti Szakközépiake1'ball 

töaS tér '1 1 1724). 
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A sturooói MA. V-kirendeltség 
nyerte a vándorzás�lót 

Tlzellkllenc évvel ezel6tt ala
ldtották ki Sturovón a Szobról 
ifte).ep(llt maaar-csehszlovák 
ldlzös határállomásL Azóta a 
két onzál vasutasai között 
Sénk munkaverseny bontako
-" ki. A már hagyományos
nak lzánútó nemes vetélked6k 
aorén váltakm;6 siker született. 
• 1981. évi te1Jent1ftfflvek 
.,..pjcln a macn,c&t'Olc �OflVUI
-" Jobbflak. A vállalási pon
lOkat átlagban mintegy 3,5 szá
llllékkal teljesítették jobban, 
IJllnt csehszlovák kollégáik. 

A gy6ztesnek járó vándor
;súzlót március 26-án ünnepé
•• küls6ségek között adták át 

b állomás kultúrtermében. 
baráti Wak6rben tartott házi 

�en részt vett Tonoori 
,abudapesti vaaútigazga

W.C vezet6Je, Jan ZáhMakv, a 
<l'tmooy1 Keleti Vasútigazgató
díi lpzgatója, Szalat Arpád, a 
ftci Járási pártbizottság titká
ra, Maz6l11 Fef'enc, a vasutas
aakazervezet budapesti területi 
bizottságának titkára, Pad11 
G'=", a budapesti vasútigazga
tmég pártbizottságának titká
ra. 

Az ilnnepséget Bernáth Iat
Nn, Szob állomásf6nöke nyi
totta meg, ma:jd Sd&uok Géza, a 
aturovói MAV-képviselet veze
t6je tájékoztatta a Jelenlev6ket 
a tavaly végzett munkáról és az 
lé!ei feladatokról. Mint elmond
ta� 1981-ben 15 685 tehffvoflat, 
fll Get' Jcocatval Upett ki éa be 
Btllrovó dllomdma. A személy-

forgalomban ez a szám 6790, il
letve hetvennégyezer egyszáz
hatvannégy volt. Ezt a rendkí
vüli nagy mennyiségd kocsit a 
MAV és a CSD vasutasai - ki
sebb hibáktól eltérően - rend
ben „leközlekedtették". Az idén 
legalább ekkora feladatot kell 
ellátniuk, mint tavaly. A ver
seny keretében viszont tovább 
kívánják csökkenteni a tech
nológiai id6ket és a mozdonyok 
mdszaki állapotának vizsgála
taiL A személyforgalom gyors, 
zavartalan menete érdekében 
még szorosabb kapcsolatot ala
kítanak ki a hatar- és vámőr
séggel, valamint azoknak a 
szerveknek a dolgozóival, akik
nek munkája eUísegitheti a 
gyorsabb határátmeneteket. 

Schuck Géza ünnepi beszéde 
után előbb Tongori lmTe, majd 
Jan ZáhMsk11 méltatta a szo
cialista munkaverseny-mozga
lom jellemformáló és termelést 
segítő erejét. A csehszlovák 
igazgató elismerően nyilatko
zott a magyar vasutasok sike
rér61, de ugyanakkor kijelen
tette: az idén mindent meg
tesznek azért, hogy a vándor
zászló Sturovóra kerüljön. 

Az ünnepség végén Mészöl11 
Fef'enc és Tongori lmTe átadta 
a MAV-klrendeltségnek az er
re a célra alapított vándor
zászlót. Ezt követően a mária
nosztrai szlovák folklór egyöt
tes adott mdsort a vendégek 
tiszteletére. 

s.a. 

Türelem persze szO.kségelte
tik I Időigényes folyamat a 
meglJjjulásé. S ez egyarán,t ér

vényes a tém'e meg a pályeud
va;rra. Még inw.ndig eazten.d6k 
ke4lenek, amíg lcia:lakul a vég
leges rend, s váro&lakók, vá
roeiba érkedt-vasuUak bktklk
lfa vehetik az összes léte.sit
mény,t. Mimderr61 a MA V ve
:zérl.g,azgatáságán, Belényi 
Lászlótól, a tervgazdaséc,l és 
mfiszaki f�esztésd sz.akosz-

tály mérnök-f6i,ntézlijét61, va- Alulj6r61con lceresztül 
1amLnt Ge14érd József mérnilc-
f6taná.csostó1. az ép� és pá- - Mlkém vá!l.tozik meg a 
lyafen.nta.rtáai .szakosztály pá,Iy.audva,r ubasfarg.öna? 
munbtá�tál értesWtünk. - Az uiaaá.Tamlás a Hdmd.n 

- Mi ,történt a Marx téren Kató udvaT fe.l6l döflt6en a 
és koony&én 1982. els6 ne- Man téri aluijdTóba torlcoUó 
gyedévének v�éig, s mik a k.eTe.sztosaTnokba tevődik át, 
soros teendők? - kérdeztük hiszen a met1'6 fel61 ia ide ve
BelénVi Lá.szlótól. zetfldc majd a méQ üzembe 

- Kezdjük niagávaJ a pá- nem helvezett mOZQ61épca6k -
lyaudva.rrall., am�y.nek felújí- eg,észítette ki az elmondotta
•tása a metró ép�ét61 f(lgget- ikat GeUéri József. - Ebben a 
lenül vállt hailaszth&tatlanná - csamok!ban ilddenc péMtár ds 
felelte. - Mim ismeretes, e helyet kap. Kijárat ép(il a Ka
tet6szerkerr.et olya,rmyka el- tana József utc.a felé is, a 
használódott, hogy fél6 voM: Marx tér irányába pedig oiyan 
el6bb-ut6bb balaeteC okozhat. folyosó létesül, amelynek a 



A �i Qzemt,a.Mató
ric 111zakszell\iezét1 bizott
�oz 710 nyugd"-5 . .tat"
�. A 87 � 

0

.KoDÁCS 
� azervez6 1974 óta 
to&lalkozik a nyug�k 
gondjaival. Az 6 teladata 
� kÖ7.Ött ez Odültetés, 
a szodiáM.s ügyek intézése 
és a �ubnapok azer!Vezése 
la. Gyak,:an utiaz'lk a kör
nyez6 falvakban lakónyug
clijasdkthoz g�at eny
híteni, ügyeiket intézni. 

- �" mmdto {jrljmfflel 
""1atem a *•4clalmi 
-.iftlcát, boldog voltam, ha 
� tudtam aeoUem -
mondja. - 42 évet töltöt
,e,n a MAV azolóálaitá.ba.n, 
ebb6l flúaz éwt „teage-
1,ea". Volfmn pcU114mun
Jccb, aeo,édl&ez6, lcezel6. 
1948-tól az sa,b kultúrfele
l6seloént szerveuem a tánc
és uln;citszó csoponolrat, 
zcmeJcaroka.t, aatJkkörölcel� 
Mt!i, mozioél)ész is voltam. 

Kaváq; László - a lköz
m6vel�n k1lejtett te
vékenyséléért - megkap
ta a Szocia&istu lcuUúniért 
k14IClrrte1iést Most ilS fiatalos 
lelbsedéssel dolgozik má
�rt. iAktiiv része van 
iliiian. h<lflY a záhonYi 
mdveIMésl. házban m1'.ilro
d6 vasutas nyugdíjas kh.ib
ban mind.tg te.rialmas prog
ramok vát-ják a látogató
kat• 

- Hot>Otúo eov alllaa:lom
ffldl vetélked61cet, tameret
terjeazt6 el6adá.tokat szer
oerink. J 6 "' Jcat>caol4tu,n.k 
a def>Hce"', a nvirecn,házi 
m WI piispöJaládd,aV' "'VU0· 
d'jotfoldoai ts. GyakTan 
meglátogatjuk egymást, ki-

E 
�ta,latainkat. 

két alkalommal 
taaY(llésen 111zá

molun� be eredményeink
�. tervetnkr61. Ha eg.ész
*ém is �ehet6vé teszi, 
tlihúly évic mé. 87.el"et
ném a � ércleke
iit képv.iseini .•• 

8...,.,. Benalan 

A fafaragó előmunkás 
A szatmári síkság kellős kö

zepén, a mátészaJka-zajtal vas
útvonalon az utolsó előtti állo
más J4nlc:majtia. Itt él Tar 
Andrá családjával, innen jár 
dolgozni munkahelyére, a köz
úti moqó pályamesteri sza
kaszra, ahol 1983-tól el6mun-

Sokoldalú '/tépzéa k
� hetvenes évek elejét61 ke-

Vajnal Séodor: resi a cseresznye, a dió és más 
- Huazonlcét tdntmnea fa- könnyen faragható fákat, de 

kol4nloho.z 500 aemélves, Jól az ismerősök is gyakran oda
fef.uffele lcofUo'am C4rsw és adják a faragásra alkalmas 
udUoda adfllt4 elhel11ezésrt tnz fát, az Ogyes kezd vaasutunak, 
Zehet41'é. Mim felkWt6jel h<>O készítsen belőle Wat, 
emeUcecltlc 1d a .f4Jl>ól a tlJbb diazdobcát, vagy éppen egy 
fflfflt dzerneleeu 4pf.ild Ú ia,v- fésQJkiöd6tOkröt. 
1a fel maocit'a a�- LegszívaJebben a Beregi ék-

A f6iváro8t.ól hliv. � t'otHÚ mintákat tervezi mea 
ter.nél ,távdabb W«k· kapnak farapsra. A tökéletesebb" mo
ldiéliumi e81elye'léllt. A tfvumok elsajátításáért a IIZ&k
l�uMk másu11t vannak könyvek egész sorát tartja a 
� A itammtézet széles, i;aaga faragta polcokon. A la· 

-

kásában lev6 használati tár
gyak - aaztwil, azé'lcek, az el6-
azobafol - az ő kezemunkáját 
dicsérik. Tehetségér61 hamar 
tudomást szereztek a falubeli
ék. Legkeresettebb munkája az 
ökrösfogat volt. Ezt még Ame
rikába is vitték, vagy küldték 
csomagba a rokonoknak, isme
r&öknek. Az esti farqások 
mel,lett, szabadid6-pr011"am
il&Jt ott van a gyilmölcsöa is, 
amit 6 gondoz, metsz, perme-
1e. S uniQd«f;ld�, boa 
rendszeresen bejár szakmai to
válbllképzésnt N:,freaházára. 

Tar Atldrás ma már nincs 
egyedül hobbljáv,ü. Jánkmaj
tison, a mdvel6dési házban egy 
fiatalokból álló fafara86 cso
portot vezet. Atadja tudomá
nyát, segíti az Ogyes keZ-4 gye
rekeket. 

Zloldw Barnabú 

Borsosberényi elégia 

Barna Mihály kollégámnak ajabilom 

Kezd6dilc G up. 
Kor4nkel6 �bele és galambok pijttt,lJI úijaita, lépi_... 

• nalct4f' 
6oatotan fel-fel nézve a oerendcilcra, 
míg végill sikerül kizavar1'&0ffl fejem föl.fll a mhon 

A.e óra bent 4Zmoaan veri az ütemet, 
alc4r amvem 
luatul m4r ol11Jcor, mem MMflCIP - - -
IamereUetaek JclJlzimnek r4m a pinztcirablakta41 
s úov néznek, mint 11alami máa bolvoóról jött fdean$ 
1ri4ba, a reooeli ködöa ea6filoo6n11 elrejti arcom, 
pediQ jártam már valaha ezen a vidéken 
uendm �dlék '" él6 barcitaém 
s 1d tudja: az ia lehet, hoOV itt ia voltak 
- mint máa faluban -, ldk 1d1'ágtálc azokat az dJ-,,b,ff 
és a falra aze.oezték az 4o1,uk fölé ... 
Milven boldog keresztrefeazftések 1'0ltak azok! 
Szitlil, permetez az 4priHsi es6 -
dizelmozdonv húzza maoa mijgatt vOfllJtcit 
az ablakokbóJ barátaim és iamer6aeim tnteoemek -
azemük fmve meleoft t0114bb; 
Jdlrapcaolom Cl 1'illataVPCim4t 
tudom: nem 1'Gf1110k em,edfll! 

Fazekas Lajos • 

Fényt gyűjtöttem 
Boldogok caak azok lehetnek, 
akik azeretnek. 
Boldogok csak azok lehetnek, 
akUcet azeretnek. -

Fénvt m,{ljtiJttem a mvembe1a: 
szeretetet. 
J iJjjetek, hoOV ti ia 
flJlmelegedjetekl -

Túlélem a sorsom: 
• Sza11aimb6l rátok moaolwoJc. 

S 'lcezemb6l kezeitekben 
foli,tatódftClk a dolgok. -

N. Horváth Péter 

Esztendők millnak ... 

.Eaztefld6k azcilluk felettem, 
, admol11i ia el/elejtem, 

ffle(lf'lJgzijtt hibáim alatt, 
az, ami méo bennem tneracff 
GtaszauóL 



het6en aikerOlt er6sen caök4 

kentenilnk a munkaer6-vén
t1orláat. 

A iöv6 azalt_epi�reit 1'5 fel
s6okl4ttf.si in�nyben és 87 
technikumban képezzük, ame
lyek éveme 44 ezer azakem
beA bocsátanak rendelkezé
s(lnkre. 

A BAM új szakasza utat nyit 
a dél-jakutiai szénlelóhelyekh�z 

A gigantikus méretG - 3200 embeteJc. Csaknem 10-15 mil
kll.oinét.er hosazqsá&ú - Baj- liárd tonna ércel külazínl fej
kll-Amu.r w,;t1toot141 leokri- téuel tudnak kitermelni, A 
fflcUltlbb aaloaaza a kja BAM. fémkohúzat nyeraanyackm-





VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A tartalomból: 

Kitüntetett 
szocialista brigádok 

(2. oldal) 

lfiúsági nagygyűlés 
Szolno.kon 

(3. oldal) 

Átadták 
a vörös vándorzászlót 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA (4. oldal) 

A MÁV Kiváló Brigádia 
XXVI. :8VFOLYAM, 8. SZAM ARA: 1,30 FORINT 1982. APRILIS 19. (5. oldal) 

A szellem napvilága 
B

ármily közhellyé koptatott verssorok, mégis örökérvényű 
igazságot tartalmaznak Petőfi Sándor 135 esztendeje 
írott mondatai, melyeket akkor „A XIX. század köl-

tői"-hez címzett: .,. .. Ha majd a szellem napvilága / Ragyog 
minden ház ablakán Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kánaán!". Értsenek belőle a huszadik -
sőt: még a későbbi - századok poétái is . . .  és ne csak a poé
ták. Mert az emberi szellem diadalra juttatása valamennyiün
kön múlik. A körülményeken csakúgy, mint az akaráson - és 
e két tényező egymástól elválaszthatatlan. Fabatkát sem ér„ 
nek a művelődés legjobb körülményei, ha a másik oldalon 
nincs meg a szellem fejlesztése iránti igény: az akarás. De ön
magában kevés a szándék, ha a kulturálódás javaihoz - anya
gi vagy egyéb okok miatt - nehéz közel férkőzni. 

A közművelődésről - annak eredményeiről és fogyatékos
ságairól - szólni mindig időszerű. Am kiváltképp időszerű 
most, mikor is az ötnapos munkahét általánossá válásával lé
nyegesen megnövekedett a szabad idő, s kinek-kinek - élet
kortól függően - évente 125-130 szabadnapja van. S amikor 
azt halljuk - és halljuk! -, hogy tartalmatlanok a hétvégék, 
elgondolkodásra késztet: vajon az arra illetékesek minden tő
lük telhetőt megtettek-e az 1976 őszén megalkotott közműve
lődési törvény érvényesítéséért; s akikért a törvény született 
- mi, állampolgárok - élünk-e a jó, vagy kevésbé jó lehető
ségekkel. 

Március végén ilyen számvetést végzett az országgyűlés is; 
meghallgatva és megvitatva a művelődési miniszter beszá
molóját a közművelődésről szóló, 1976. évi V. törvény végre
hajtásáról. Ismét bebizonyosodott: a kultúra a társadalom
formálás egyik legfontosabb eszköze. Pozsgai Imre miniszter 
mondotta egyebek között: ,, . . .  a társadalmi-gazdasági fejlődés 
előrehaladtával mind nagyobb szerepet kap a kultúra . .. Egy
részt azért, mert a növekvő életszínvonal nemcsak lehetővé, de 
egyenesen szükségessé teszi annak biztosítását, hogy az embe
rek milliói szabad idejüket is a ma elérhető legmagasabb 
szinten tölthessék el, harmonikus és teljes életet éljenek. 
Másrészt, mert a további haladás, a.gazdasági haladás is csak 
akkor lehetséges, ha a kultúra színvonala is emelkedik. A gaz
dasági fejlődés központi kérdésévé a minőség válik a mennyi
séggel szemben, a minőség fejlesztése azonban minden szin
ten megköveteli a kultúra fejlesztését." 

Mondhatnánk persze: gazdasági éleW.nlket ifelhők árnyé
:ko)ják, s nyil'V'áinrvaló - lha majd' mindenre !kevesebb jut, mint 
néhány évrvel ezelőtt, a ,kultúra fej1eszté� �s pénziügyi lfalak
lba ütkiö:llhet. A Parlamentben e kételyre is választ kaptunk: 
,,A kultúra fejlődéstörténetét áttek1ntve . .. hibásnak kell tar
ta11un k azt a felfogást, amely a gazdasági és kulturális növe
kedés között rendkívül egyszerű, _egyenes, közvetlen összefüg
gést feltételez . . .  A kultúra fejlődése nemcsak az anyagi bt!
ruházástól függ, hanem a szellemi beruházástól is. A jelen 
helyzet éppen arra ad ösztönzést, hogy egyre inkább a szelle
mi erőkre, a lakosság már kialakult művelődési igényére, a 
kulturális élet bel.ső fejlődéséből adódó lehetőségekre épít
sünk." 

Diákéveim meghatározó - nem túlzás: életre szóló, in
díttatást adó - élménye volt a MÁV Szimfonikusok Zeneka
rának egy-egy hangversenye (nyaranta gyakran hallgattam 
őket: annak a középiskolának a kertjében léptek fel, amely
nek padkoptató nebulója voltam). De fontos szerep jutott a jó 
öreg „Töri"-nék is, a Kóoanyai úti, kopottas művelődési ház
nak, melynek falai között nem egy előadást hallgattam akkor
tájt - s később is - a nyiladozó értelem fokozódó figyel
mével. 

Vidéken járva ma. is örömest térek be egy-egy vasutas 
kultúrotthonba, s jóleső érzéssel hallok az ottani munká
ról . . .. , vagy kesernyésen (mert arra is adódik ok!) az érdek
telenségről. Am ahol nagyobb az érdektelenség, mint a szelle
mi vibrálás, ott - kétségkívül közhely ez is - a népművelő 
munkamódszerén is lehet javítani. Legalább annyi múlik rajta, 
mint az épület állagán-felszereltségén, a szakkörök-klubok 
számán. 

S 
végső fokon - a lényeg itt van - nem a közművelődés 
intézményrendszerén kell számon kérnünk elsődlegesen 
az önművelés lehetőségeit. A könyv, a televízió (s a 

„házi mozi"-ban sem csupán a krimi, a sportközvetítés) immár 
valamennyiünk jussa - a tanácsoknak csaknem ötezer, a 
szakszervezeteknek több mint öt és fél ezer könyvtára kölcsö
nöz olvasnivalót, a tv-készülékek száma pedig meghaladja a 
2,7 milliót. S ekkor nem szóltunk még az ország félezernyi 
múzeumáról, a 3600 moziról, a kőszínházak és a Népszínház 
előadásairól. No és a művelődés gyarapításának oktatás kínál
ta lehetőségeiről . . .  

Jó néhányunk nagyszülője, szülője még analfabéta volt. 
Gyermekeink már az általános iskolában olyan ismeretanyag
gal vérteződnek fel, amely biztos alap a kulturális színvonal 
további emeléséhez. S hogy mi, a derékhad - a termelés részt
vevői - a szellem napvilágából miként és mennyire részesül
hetünk, az döntően tőlünk függ. Mert itt is igaz: a közműve
lődési törvény mindenekelőtt jogokat rögzít. De önmagunkkal 
és a társadalommal szembeni kötelességeket is tartalmaz. H':i 
képesek vagyunk az értelmezésére. 

- földes -

Kiemelkedő munkájukért 

Kitüntetett szolgálati helyek 
Az elmúlt évi kiemelkedő 

eredményeik alapján a közle
kedés- és postaügyi miniszter 
a Vasutasok Szakszervezete el
nökségével egyetértésben 

Kiváló üzemfőnökség, fő
nökség, üzem és vállalat 

címet adományozott: 
Budapest-Kelenföld Körzeti 

Üzemfőn., Dombóvár Körzeti 
Üzemfőn., Szeged Körzeti 
üzemfőn., Nyf.regyháza Körze
ti Üzemfőn., Budapesti MA V 
Építési Főn., Debrecen Jármű
javító Üzem, Szombathelyi 
Vasútigazgatóság Pályafenn
tart. Szakszolg. főnökségei, Bu
dapest Távközl. és Bizt. be
rend. Ép. Főn., Gyöngyös Ki
térőgyártó üzem, Utasellátó 
Vállalat. 

Miniszteri Elismerő Okle
vélben részesültek: 

Debreceni Körzeti Üzemfőn., 
Ráikoorendező Körz. üzemfőn. 

Márciusi gyorsmérleg 

A MA V Vezérigazgatósága és 
a vasutasok szakszervezete el
nöksége 

a Kiváló cím kitüntetéssel, 
illetve Vezérigazgatósági 
elismeréssel együtt Vörös 
Vándorzászló kitüntetés-

ben részesítette: 
Szeged Körzeti Üzemfőn„ 

Budapest Építési Főn., Debre� 
cen Járműjavító Üzem, Szen
tes Építési Főn. 

A MA V vezérigazgatója és 
a Vasutasok Sz.alkszervezete el
nöksége a Kiváló cím feltéte
leit teljesítő szolgálati helyek 
közül 

25 szolgálati helyet vezér
igazgatói elismerésben ré
szesített. Az elismerésben 
részesültek névsorát az 

alábbiakban közöljük: 
Budapest-Ferencváros Kör

zeti Üzemfőn., Mátészalka 
Körzeti Üzemfőn., Nagykani-

zsa Körzeti Üzemfőn., Báta
szék Körzeti üzemfőn., Kis
kunhalas Körzeti Üzemfőn., 
Veszprém Körzeti Üzemfőn., 
Tapolca Körzeti Üzemfőn., Bu
dapest-Nyugati Körzeti 
Üzemfőn„ Pécsi Pályafenntart. 
Főn., Váci Pályafenntart. Főn., 
Debreceni Pályafenntart. Főn., 
Sátoraljaújhelyi Pályafenntart. 
Főn., Kapoová·r Épület- és 
Hídfenntart. Főn., Budapesti 
Jobbparti Biztosítóberend. 
Fenntart. Főn., Szombathely 
BiztosítóbeI1end. Fenntart. Főn., 
Miskolc Bizt.-berend. Fenn
tart. Főn., Miskolc Osztószer 
tár. Főn., Miskolc Villamos 
Vonalfelügy., Landler Jenő 
Jármííjav. Üzem, Miskolc Jár
műjavító Üzem, Szentesi Épí
tési Főn., Dombóvári Építési 
Főn., MA V Hídépítési Főn., 
MA V BVKM., MA V Nyugdíj
hivatal. 

Megélénkült az áruszállíiás� 

iováhh �sökkent az utasok száma 
A kedvező időjárás hatására 

márciusban, az előző hónapok
hoz viszon(Yítva, lényegesen 
megnőtt az iigény a vasúti szál
lítások iránt. A fuvairkeresJet 
válitozását jól szemlélteti, hogy 
a vasút körel 11 miUió to11111a 
árut száJ.J.í,tott, ame1y a terve
zettnél 'minitegy 100 ezer tonná
val, a januári telliesítménynél 
közel 1 miHió 200 ezer tonná
val, a februári volumennél pe
dig 56 ezer tonnávail. volt több. 

A vasút díjszabási áruton
na-kilométerben kifejezett 
szá11ítási munkája 1,8 szá
zalékkal volt kedvezőbb a 

tervben előhit értéknél. 
A tervhez viszonyítva a bel
földi forgalomban 6,7 százaJé
kos túl·teljesítést ért el a vasút, 
míg a nemzetközi száfütások 
(export, import, tn:anzit) volu
men.énél a nemzetközi gazda
sági kapcsoLallok stagnálása 
miatt 11.2 és 12, 8 százalékos 
szálilításlemaradás jelentkezet,t. 

A bázishoz viszonyítva a 
belföldi áruküldemények volu_ 

men.e kiismértékű. az export és 
tiranzit küldemények men:ntyi
s,ége 6,6 és 19,1 százalékos 
visszaesést mutat, az import
szállítás viszont 0,8 százalékkal 
nőtt. 

A kocsiigényes száLlításon 
belüJ a szén, kő, kavics és ho
mok, tégla és cserép, cemerut, 
műtrágya és a földsalak kü1kle
ményeknél a bázishoz képest 
kisebb-nagyobb száJHtásivol'l.1-
men..-<:sökkenés, míg a mész, a 
tűzifa és az ön.kezelési !külde
ményeknél száUításfelfutás ta
pasztalható. 

A vasúton fuvarozott élőál
aat-küldemér.,yek mennyisége a 
bázishoz képest 3 százalékkal 
csökkent. Ezen belül 

a belföldi szá11ításokat 15,6 
százalékos vissm.esés, az 
exportra irányuló külde
mények volumenét viszont 
0,7 százalékos felfutás jel-

lemezte. 
A könnyen roml:ó árumeny

nyiség 13,2 százailékkal több 
volt, mint egy évvel korábban. 

A belföldi küldemények aila
kulását 69,5 százalékos felifu
tás, az export relációt viszont 
2,2 százalékos visszaesés je!Je
mezte. 

A záhonyi átrakótérség be
lépő áruforgalma a rakott szé
les nyomtávú teherkocsikat 
alapul véve 9,5, az ezekben ér
kezett árusúlyt tekintve pedig 
7 százalékkal volt kevesebb, 
mint 1981 azonos időszakában. 
Az átrakatlan raikott széles te
her:kocsi-maradvá:ny napi át
laga bázisszinten alakult, hó 
végi értéke viszont 27,1 száza
lékkal nőtt. A rerségben meg
rakott normál teherkocsi
mennyiség 91,9 százalékkal, az 
ezekbe berakott árusúly pedig 
9,2 százalékkal csökkent. 

Ugyancsak visszaesés jelle
mezte a kilépő normál rakott 
teherkocsik mennyiségét is Ez
zel szemben a határállomási rá
futás nőtt. A fogadási !készség 
és a ráfutás közötti egyensúly-

(Folytatás az 5. oldalon) 

Határlorgalnai 
,nunhaverseny 

Március 25-én Sátoraljaúj-
hely állomáson, 26-án pedig 
Hidasnémeti állomáson érté
kelték ünnepélyes keretek kö
zött az elmúlt évi határforgal
mi verseny eredményeit. A 
szerencsi körzeti üzemfőnök
séghez tartozó két határállo
más dolgozói több éve ered
ményesen versenyeznek a 
csehszlovák vasutasokkal. Az 

elmúlt évi teljesitmények alap
ján a vándorzászlót Sátoral
jaújhely és Hidasnémeti állo
mások dolgozói nyerték. 

Kommunista 

műszakok 
A miskolci igazgatóság há

rom pályafenntartási főnö'ksé
ge (a hatvan-salgótarjáni, a 
hatvan-füzesabonyi és a mis
kolci) rendkívüli kommunista 
műszakot szervezett a Rákos
Pécel állomások közötti vas
útvonal felújításának meg
gyorsítására. A kommunista 
műszakon 360-an vettek részt. 
A dolgozók 629 talpfát cserél
tek ki, amellyel gyorsították 
a pályafelújítást, a vonal mi
előbbi átadását. 

A kommunista műswkon a 
hatvani üzemi konylha sze
mélyzete is részt vett, a dolgo
zóknak ebédet főzött. 

A KISZ megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából a 
dombóvári üzem főnökségen 
március 26-án kommunista 
műszakot szerveztek. A dízel
műhely dolgozói közül 59-en 
vettek részt a műhely padoza
tának tisztításában, a szenilő
csatornák kifestésében. A dol
gozók 21 méter hosszú, szilárd 
burkolatú targoncautat is épí
tettek. A tátsadalmi munkáért 
járó pénzt a városi kórház in
tenzív osztályának lérehozásá
.ra ajánlották fel. 

Kiállítás 

A terézvárosi pályaiennrt:ar
tási főnökség 'központtiá
ban szaibadidő-lk.iállítást ren
deztek a dolgozóik s,zabad 
időben készített használati és 
dísztárgya'1ból, valamint kü
lönféle gyűjteményeikből. A 
kiállítást március 31-én Nyem
csók János sZJb-titkár nyitotta 
meg. 

A veszprémi vontatási üzemegység egykori gőzös fűtőházának bejáratánál útrakészeo állnak az M47-es dízelek 
Képriport az 5. oldalon 
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Kitüntetések április 4-e alkalmából 
A kormánykitüntetéseket az 

Országházban, a miniszté
riumokban és a főhatóságok 
központjaiban rendezett ün
nepségeken adták át. 

A KPM-hez tartozó ágaza
tok dolgozóinak a kormány
és a miniszteri kitüntetések 
egy részét Urbán Lajos ál
lamtitkár a minisztériumban, 
a Kiváló Munkáért és a Mi
niszteri Dicséretet Onozó 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, a MA V Vezér
igazgatóságon rendezett ün
nepségen adta át. A vezér
igazgatói dicséretek átadásá
ra a szolgálati helyeken került 
sor. 

A Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa hazánk felszabadu
lásának 37. évfordulója alkalmá
ból eredményes munkájuk ellsme
réseként a 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetést adományozta: Barcsi 
János osztályvezetönek, KPM 
Vasúti Fóoszt.; Kijácz József 
ügyeletes tisztnek., Bp. Nyugati 
Körz. Ozemfőn.; Kvell János la• 
katos csoportvezetönek, Pécs 
Körz. Ozemfőn.; Juhász Miklós 
szakosztályvezetőnek+ KPM Vasúti 
Föoszt. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: Boros 
Imréné előmunkást, Kecskemét 
Pft. Főn.; Békei János utazó 
mozdonyfelvigy., Bp. Ferencvá
ros vont. Főn.; Jakli István pá
lyamunkást, Székesfehérvár Pft. 
Főn.; Kovács József motorveze
tőt, Zalaegerszeg Körz. űzemfőn.; 
K. Mártha Ferenc vonatmenesztö 
térfelvigy., Záhony áll.; Szénási 
Gábor raktárnokot, Debrecen 
Körz. Ozemfőn.; Szllágyi Sándor 
oszt vez., Pécs Vasútig.; Gál Jó
zsef üzemlgazgatót, Debrecen Jj. 
0.; Varga Józsefné személypénz
tárkez., Pécs Ozemfőn. 

Munlca Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetést kapták: Acs Károly 
vonatvez., Kiskunhalas Körz. 
űzemfön.; Balla Béla műsz. gazd. 
tanácsadó, Debrecen vasútig.; 
Erdei Péter pályamunkás, Nyír
egyháza Pft. Főn.; Ferencz Ml· 
hály lakatos csop. vez., MA V 
Balparti :E:pUletfenntartó Főn.; 
Futó Márton vonalgondozó, Nagy
kanizsa Pft. Főn.; dr. Hámori 
Károly igazg. főorvos, Pécs Ter. 
Egészségüg� Közp.; Helle János 
szolg. főn., Bp. :E:pületfenntartó 
Főn.; Hidvégi István vlzsg. laka
tos csop. vez., Miskolc Jj. 0.; 
Hornyák István belső ellenőrzési 
csop. vez., Bp. :€pités! Főn.; Hor
váth György géplakatos, Székes
fehérvár Körzeti űzemfőn.; Józsa 
Károly oszt. vez. h., Bp. Vasút
ig.; Kardos Imre pályafenntart. 
vonalkezelő, Sátoraljaújhely 'Pft. 
Főn.; Major Viktor mozd. vez., 
Füzesabony Körz. Ozemfőn.; Mi· 
hály József üzembehelyező csop. 
vez., :€szaki Jj. 0 ; Nagy Imre 
vízvezeték-szerelő csop. vez., MA V 
Magasép. Főn.; Palotai János ko
vács, Záhony Pft. Főn.; Scheffer 
József géplakatos csop. vez., Bp. 
MAV Gépjavító 0.; szabó László 
állomásfőnök h , Szentes Körz. 
Ozemfőn.; Török Jenő villany
szerelő. Szombathely Körz. Ozem
főn.; zsoldos Ferenc mozd. vez. 
Dombóvár Körz. Ozemfőn., dr 
Sztai Imréné munkaügyi vez., 
Nyíregyháza Körz. Ozemfőn. 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

Eötvös Loránd-díjat 
adományozott: Balogh Győző okl. 
gépészmérnöknek, KPM Vasúti 
Főoszt.. Kelemen Arpád okl. gé
pészmérnöknek, Gyöngyös MAV 
Kltérőgyártó 0. 

Kivá/6 Vasuta.,; 
látüntetó címet adományozott: 
Balogh János Uzemfőnök h., Sze
ged Körz. Ozemfőn.; Banai 
László tolatásvez„ Kaposvár 
Ozemfőn.; Baranyai Béla lakatos
nak, Miskolc BBFF; Bodolal Ist
ván pol. munkatársnak, Miskolc 
Körz. Ozemfőn.; Cslrmaz László 
anyag- és áruforg. oszt. vez .. 
Szolnok, JJ 0.; Farkas I. Pál 
lakatos csop. vez.. Bp. Keleti 
Körz. Ozemfőn.; Halmai Feren<' 
vonalkez., Szekszárd Pft. Főn.; 
Horváth András asztalosnak. Bp. 
:€pités! Főn.; Huszár Ferenc csa
patvez. előmunkásnak, Pápa Pft. 
Főn.: Jánvárl Zoltán asztalosnak, 
Záhony Gépesített Rakod. Főn.: 
Juhász Sándor csoportvez„ Bp. 
Vasútig.: Kenessey Ákosné hiv. 
vez. h., BVKH: Kovács János 
gazdaságpol. tanácsadónak. Bo. 
:€pités! Géptelep Főn.: Krlzsó Já
nos esztergályosnak. Gyöngvös 
MÁV Kltérőgyártó 0.; Lelkes 
Gyula szertárfőn., Bp. Rámán 
Kató Szertárfőn.: Pazsák József 
vez. váltókez„ Nyíregyháza Körz. 
Ozemflln.: Polgár Sándor munka
vez„ szeged :E:pillet- és Hídfennt. 
Főn.: Pozsgal Dénes mozd. vez. 
Rákosrendező Körz. Ozemfőn.: 
!'ltum István hor�nyzónak. Land
ler Jenő J1. 0.: Varea FPren<' 
1\11, főn„ Cetldömölk Körz. Ozem
főn. 

K1vál6 Munlcáérl 
kitüntetésben részesültek: Bállnt 
Dezső oszt. vez. Szeged Vasútig:: 
Bende Sándor géplakatos. Jászki
sér MAV :€p!tőgépjav. 0.; Czlt· 
kovics József kazánházi csop. 
vez„ Szombathely Jj. 0.: Ekker 
tatván lakatos csop. vez„ Székes
fehérvár Jj. 0.: Faragó János 

Onozó György közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes átad
ja a kitüntetéseket 

mozd. vez., Záhony Vont. Főn.; 
Fekete János váltókez., Bp. Nyu
gat! Körz. Ozemfőn.; Földi István 
dízel mozd. vez., Hatvan Körz. 
Ozemfőn.; Giber János müvez., 
Landler Jenő Jj. 0.; Horváth Jó· 
szef anyagkladó, Szombathely 
Szertárfőn.; Kiss József személy
száll. oszt. vez., KPM Vasúti Fő· 
oszt.; Kovács Lászlóné munka
ügyi vez , Bp. MAV :€pités! Gép
telep Fön.: Körmendi István ki· 
térőgondozó, Székesfehérvár Pft. 
Főn.; Kukovlcza Arpád pol. mun
katárs, vasutasok Szakszervezete: 
Nagy József szolg. főn., Bp. 
Landler Jenő Vlll. Vonalfőn.: Pa
hocsa Gyula távközl. műszerész, 
MAV BBFF; Papp Lajos ügyint., 
Debrecen Vasútig.; Soós Ferenc 
Ugylnt., Bp. Keleti Igazgatósági 
Részleg; SeprényJ Elek lakatos 
brlg. vez., Dunakeszi Jj. 0.; So
mogyi Józsefné csapatvez. elő
munkás, Dombóvár Pft. Főn.; 
Szabó Béla lakatos csop. vez., Bp. 
MAV :€pités! Géptelep Főn.; Tóth 
János sarus, Szolnok Körz. Ozem
főn.; Zemlényi Endre ügyint., 
Miskolc vasútig. 

Miniszteri Dicséret 
kitüntetést kaptak: Balázs János 
mosómester, Bp. MAV Kórház és 
Közp. Rend. Int.; Berta Józsefné 
raktárkez., Dombóvár Osztószer
tárfőn.; Bosnyák Géza műszerész, 
Miskolc BBFF; Csonka István 
esztergályos, MA V Szak- és sze
relőip. Fön.; Csontos Sándor ká· 
belszerelő, Szombathely MAV 
TB:E:F; Drótos György vonalgon
dozó, Mátészalka Pft. Főn.; Fab• 
sich Frigyes forg. tartalékos, 
Győr Körz. Ozemfőn.; Hanikó Ig
nác segédmunkás, Dunakeszi Jj. 
0.; Holler Imre váltókez., Bp. 
Kelenföld Körz. űzemfőn.; Jákó 
Jánosné forg. tartalékos, Gyéké
nyes Ozemfőn.; Kontár Rudoll 
előmunkás, Dombóvár MA V :€pi
tés! Fön.: Kurmai Irén adminiszt
rátor, Miskolc JJ. 0.; Miklós Fe• 
renc főép. vez , Celldömölk MA V 
:€pités! Főn.; Mózes János híd
vlzsg. lakatos. MA V Hídfenntartó 
Főn.; Nagy Károly Vili. műhely 
részlegvez., Szombathely Körz. 
Ozemfón.; Patkós Róbert müvez., 
Bp. MAV Vlll. Fenntart. Főn.; 
Pánczél Pálné ügyint., Bp. Vasút
ig.; Pásku Jenő oszt. vez. h., 
Vasutasok Szakszervezete, Puskás 
György igazgató, Bp. MAV Sz.ak• 
és Szerelólp. Főn.; Szabó János 

(Zelman Ferenc felvétele) 

főn.; Kovács Károly műszerész, 
Jobbparti BBFF; Kovács Sándor 
kOCSivizsg., Bp. Rákos Vont. Főn.; 
Krassói Sándor közgazd. biz. vez., 
Vasutasok Szakszervezete Bp. 
Ter. Szaksz. Biz.; Krlzmanlcs 
István műszerész, Szolnok BBFF; 
Kromek Károly vágánygondozó. 
Bp. Angyalföldi Pft. Főn.; Kru• 
sins21ky Kristóf személyszáll. ügy. 
int., Bp. Vasútig.; Laki József 
ács-állványozó, Bp. Keleti Igazg. 
Részleg; Lányi Zoltánné Ugylnt., 
KPM Vasúti Főoszt.,; Lovrity Er
nő főmüvez., Miskolc Jj. 0.; Ló· 
czi István Ugy!nt. csop. vez., 
szeged Vasútig.; Majsai András
né ügyint., KPM Vasúti Főoszt.; 
Máté József váltókez., Dorog áll.; 
Ifj. Moldován József váltókez., 
Kazincbarcika Körz. Ozemfőn.; 
Mozsár László leltár- és számla
eirenőr, Gyöngyös MAV Kitérő
gyártó 0.; Nagy Ferenc művez. 
Debrecen Körz. Ozemfőn.; Nagy 
Lajos dízelmozd.-szerelő csop. 
vez., Tapolca Körz. Ozemfőn.; 
Petrovics Lajos vlll. szerelő, Bp. 
Rákosrendező Hidép Főn.; Ré• 
vészné Tasi Ilona személypénztá
ros, Tuzsér áll.; Rózsa József 
mozd. vez., Cegléd Körz. Ozem
főn.; Schöffer Józsefné takarító
nő, MAV Széchenyi-hegy.i úttörő
vasút; Somogyi József raktárnok. 
Mátészalka áll.: Szabadkai László 
műszerész, Pécs BBFF; Szabados 
András vontatási technológus 
Nyíregyháza Körz. Ozemfőn. · 
Sziabó József tolatásvez., Miskolc 
Körz. Ozemfőn.; Szabó Miklós 
szolg. főnök, Helyelosztó és In
formációs Közp ; Szécsényi Jó
zsef mérősegéd, Bp. MAV Terve
ző Int. ; Székely Gyula mozd. 
vez., Püspökladány Körz. üzem
főn.; Tardi Károly vonatvez., Ka
posvár űzemfőn.: Tarjányi Pál 
üzemfőn. h., Bátaszék Ozemtőn. : 
Tari Mátyás hegesztő. Bp. MA V 
:E:pítésl Géptelep Főn.: Támad! 
Mihály esztergályos, Bp. MA V 
Gépjavító 0.; Temesvári Zoltán 
raktárnok, Bp. Keleti Körz. 
Ozemfőn.: Tóth Antalné számla
folyósitó, Pécs Számviteli Főn.; 
Tóth János ács szakmunkás, 
Szombathely :E:pület- és Hídfennt. 
Főn.: Varga János utazó mozd. 
felvigy., Dunaújváros Ozemfőn.: 
Wágner Henrdk munkás, Széke!;· 
fehérvár Szertártőn.: Vágó József 
tolatásvez„ Bp. Ferencváros Körz. 
Ozemtőn.; Virágh János forg 
szolg. tevő, Székesfehérvár Körz. 
Ozemfőn. 

A MÁV Kiváló Brigádja 
kitüntető címet kapták 
A vasút.iga�� és a 

kőzivetlen felügyeletet ellátó 
szakosztályok által felterjesz
tett javaslatok alapján a.MAV 
Kiváló Brigád;a kitüntetésben 
része.sülő kol.lek,tívák névsorát 
az a:láibbiakban - igazgató
sági, üzemi é6 a MAV Vezér
i,ga-,,gatóság köwetlen fel
ügyelete alá tartozó sw]gá.lati 
h�yek bontásáiban - közöl
jük: 

Budapesti vasútlgazgatóság: 

Budaipe5t-Ferencváros Körz. 
üziemfön. Béke MHSZ; Buda
pest-Ferencválros Körz 
Üzemfőn. AHende; Budapest
Ny�ti K.örz.. Üzem.főn. 
Eg11etértés; Budape5t-Nyuga
ti Körz. Üzemfőn. Vörösnyíi; 
Győr Körz. ÜZJeinlfőn. Váci 
Mihály; Landler Jenő Vdll. 
Von. felügy. Bp. Előre; Buda
pest---Keleti Körz. Üzemfőn. 
Május 1.; Budai!>est-Keleti 
Körz. Üzemfőn. Béke; Balas
sagyarmat Tá/vközlő szakasz 
Madách Imre; Sz.ékiesf.ehér
v,á,r Körz. Üzemfőn. Kinizsi, 
Ráikosrendező Körz. Ü.zem!őn 
MHSZ Új tlet; Budapest
Kelenföld Körz. Ürem:főn. Pe
tőfi Sándor; Budapest-Ke
len.föld Körz. Üzemfőn. No
vember 7.; Győr Körz. üzem
főn. Kossa István swcialista 
brigádja. 

Miskolci vasútigaczgatóság: 

Miskolc Pft. Főn. Dózsa; 
Hatvan---salgótar,jáin Rfi. Főn. 
Petőfi Sándor; Sátoraljaújhely 
PDt. Főn. II. Rákóczi Ferenc; 
Miskolc Bizt. ber. Fennt. Főn. 
Expressz; Miskolc Körz 
Üzemfőn. Landl.er Jenő; Mis
kolc Körz. üzemfőn. Béke, 
Hatvan Körz. Üzemfőn. dr. 
Csanádi György; Szerencs 
Körz. Üzem.főn. Bocskai Ist
ván; Miskolc vasútigazgatóság 
Bizt. ber. és automatizálási 
oszt. Puskás Tivadar szocialis
ta ibrd�clja 

Debreceni vasútigazgatóság: 

Swlnok Körz. Üzemfőn. 
Makarenkó; Püspökladány 
Kör.z. Üzemfőn. Aprilis 4., 
Debrecen Körz. Üzemfőn. Vö
rös CsUl.a.g; Nyíregyháza Körz. 
Üzemfőn. Baross Gábor; Nyír-
egyháza Körz. Üzemfőn. 
Kossuth La;os; Mátészal-
ka Körz. Üzemfőn. No-
vember 7.; Fehérgyarnnat V. 
főpályamesteri szakasz Köl
csey Ferenc; Nyíregyháza 
Bi?.:t. ber. Fenn. Üzem, Ma;o
ros Antal; Nyíregyháza Vm. 
Vonalfelügy. Március 21.; 
Debrecen Körz. Üzemfőn. 
Szendrei Julianna szocialista 
brigádja. 

Szegedi vasútlgazgatóság: 

Békéscsaba Körz. Üzemfőn. 
Csorvás állomás Egyetértés; 
Ki6kunhalas Körz. Üzeinfőn. 
Kossuth Lajos; Kiskunhalas 
Körz. Üzemfőn. Petőfi Sán
dor; Kecskemét Körz. üzem
főn. Kossuth Lajos; Szeged 
Körz. üzemfőn. Petőfi Sán
dor· Szentes Körz. Üzemfőn. 
Tör,kvés; Vésztő Körz.. üzem
főn. Barátság; Szeged Bizt. 
ber. FE!IlJilt. Főn. Puskás Ti
vadar; Szeged Épület- és füd
ferunt. Főn. Kőműves I.; 
Kecskemét Pft. Főn. Petőfi 
Sándor; Mkéscsaba Körz. 
Üzemfőn. Dobó István; Szeged 
Körz. Üzemfőn .. Komarov szo
cialista brigádja. 

Pécsi vasútigazga1óság: 

Nagyikain:i.zsa Pft. Főn. Land
Ler Jenő; Szekszáro PLt. Főn. 
Kossuth Lajos; Dombóvár Ptft. 
Főn. Széchen11i István; Nagy
kanizsa Körz. Üzemiőn. József 
Attila; Kaposvár Körz. üzem
főn. Törzsgárda; Bátaszék 
Körz. Üzemfőn. Kossuth La
jos; Pécs Körz. Üz.emfőn. Ré
Ui Forrás; Dunaújváro.s Körz. 
Üzem!őn. Osztapenko; Dom
bóvár Körz. Üz.emfőn. Latinka 
Sándor; Dombóvár Osztó.5zert. 
Főn. Petőfi Sándor; Pécsi vas
útig.azgatooág Vontatási Oszt. 
Kandó Kálmán swcialista bri
gádja. 

Szombathelyi 
vasútigaczgatóság: 

Szombatlhely Körz. Üzem
főn. Luganszkij; Celldömölk 
Körz. Üzemfőn. Zója; Tapol
ca Körz. Üzernfón. Batsányi 
János; Ve5zprém Körz. üzem
főn. Széchenyi István; Zala
egersze_g Körz. Üzemfőn. Dr. 
Hamburger Jenő; Szombat
hely Bizt. ber. Fell'Ilt. Főn. 
Gagarin; Celldömölk Szertá.r
főn. Kossuth Lajos; Pápa Pft. 
Főn. Rákóczi Ferenc; Szom
bathely Épület- és Hídfennt. 
Főn. Széchenyi István swcia
lista brigádja. 

Záhony üzemigazgatóság: 

MAV Gépesített Rakodási 
Főn.. Május 1; Záhony szer
tártőn. Móricz Zsigmond; 
Eperjeske állomás Landl.er Je
nő szocialista brigádja. 

A vezérigazgatóság közvetlen 
felügyelete alá tartozó szolgá-

lati helyek: 

MAV tszaki Jármű;avító 
Üz.em Petőfi Sándor; Landler 
Jenő Jármújav. Üzem Gárdos 
Mariska; Dunakeszi Jármú
jav. Üzem Kossuth La;os; 
SzoLnok Járnnújaiv. üzem Sal-

lai Imre; Debrecen Jármújav. 
üzem Zrinyi Miklos; Debre
cen Járműjav. Üzem Vöröske
reszt; Miskolc Jármújav. 
Üzem Rónai Sándor; Szom.. 
batlhely Já'l'1111űjav. ÜZEm Fürit 
Sándor; Székesfehérvár Jár
mújav. Üzem Kandó Kálmán; 
Budapesti Épí.t.ési Főn. Szé
chenyi-Kandó komplex; Bu
dapesti Építési Főn. Kun 
Béla-Lőrinczi Mihály komp
lex; Debrecen Építési Főn. 
Barátság; Debrecen Építési 
Főn. Dózsa I.; Miskolc Építé
si Főn. Május 1.; Dombóvár 
Építési Főn. Latinka Sándor; 
Szentes ÉpítéL'ii Főn. Makaren
ko; Celldömölk Építési Főn. 
Kandó Kálmán; MA V Magas
építési Főn. Kölcsey Ferenc; 
MA V Szak- és Szerelőipari 
Főn. Augusztus 20.; MAV 
Hídépítési Főn. Kun Béla; 
MA V Építési Géptelep Főn. 
Barátság; Gyöngyös Kitérő
gyártó Üzem Mátra; MAV 
Gépjavító üzem Jókai; Jász
kisér Építőgépjaiv. Üzem Szé
chenyi István; MA V Tervező 
Intézet Minőségi; MA V Nyug
díj Hivatal Haladás; MAV 
Távközl. és Bizt. ber. Épít.ési 
Főn. Bláthy Ottó; MA V Táv
közl. és Bizt. ber. Építési Főn. 
Dominó; MA V Táivközl. és 
Bizt. ber. Építés.i Főn. Novem
ber 7.; Bevétel-ellenőrzési, 
-visszatérítési és kártérítési 
hiv. Sikorszky Lajos; MA V 
Jegynyomda Főn. Rámán Ka
tó; MA V Központi Országos 
Osztószert. Főn. Béke; Püs
pökladá,ny Fa-telítő Főn. Rad
nóti; MA V Ügykezelési és 
Gazdasági Hiv. Hess András; 
MA V Szárnitástechn,ikai üzem 
Computer szocialista brigádja. 

,, 

A MAV Kiváló 

Ifjúsági 

Brigádjai 
Debreceni Építési Főn. Cso

konai; MA V Épít.ési Géptelep 
Főn. Rákóczi Ferenc; Jmiz
kisér Építőgépjav. üzem Pe
tőfi Sándor; Miskolc Építési 
Főn. Ságvári Endre; BVKH 
Landl.er Jenő; MátéL'izalka 
Épület- és Hídfenntartó Főn. 
V. Ép. vez. Ságvári Endre; 
Miskolc Épület- és Hídfennt. 
Főn. Petőfi Sándor; Buda
pest-,keleti Körz. Üzemfőn. 
Biátthy Ottó: Rákosrendező 
Körz. Üzemfőn. Kandó Kál
mán; Szombathely Körz. 
Üzemfőn. Zipernowszky; Zá
hony Gépesített Rakodási Főn. 
Jedlik Anyos; Záhony üzern
i�atóság Delta; Landler 
Jenő Járműjav. üzem Kandó 
Kálmán; MAV Északi Jármű
jav. Üzem Aprtlis 4.; Debre
cen Járműja,v. ü:zam Hunyadi 
János; MA V Távi�özlési és 
Bizt. ber. Építési Főn. Kilián 
szocíialista brigádja. 

villanyszerelő csop. vez., Bé�s- r----------------------------------------------------------
csaba MAV Vili. Vonalfelügy.; 
Szüts Zoltán Uzemvez., :€szaki JJ. 
0.; Török Ferenc raktárnok. 
Szolnok Körz. Ozemfőn. 

A MAV vezérigazgatója 

Vezérigazgatói Dicséret 
kitüntetésben részesítette: Antal 
László keresk. részlegvez., Füzes
abony Körz. Ozemfón.; Arany 
Tóth László üzemvez., Szeged 
BBFF; Abrahám Imre motorsze
relő csop. vez., Szeged Körz 
űzemfőn.; Abrl Ferenc pol. munka
társ, Vasutasok Szakszervezete; Ar
vai Dezső szekrényLakatos csop. 
vez., Szombathely Jj. 0.; Bakonyi 
Attlla épitésvez., Bp. MAV Szak• 
és Szerelőlp. Főn. ; Balatoni Ilona 
szállítmányozási ügyint. Bp. MA v 
Szállítmányozási Iroda; Bánáti 
György keresk. vonalell., Szerencs 
Körz. Ozemfőn.; Bárány Akos 
vez. mérnök, Szombathely MAV 
:E:pillet- és Hídfennt. Főn.; Bojtor 
Lászlóné vez. főgyógyszerész, Bp 
MAV Közp. Gyógyszertár; Csala 
Gyula pályamunkás, Pécs Pft. 
Fön.; Csécs József üzemvez., 
Szombathely BBFF; Cslmbók 
Zoltán guritóberendezés-kezeló, 
Fényeslltke áll.; Dohnál Richárd 
pályamester, Kecskemét Pft. Főn.; 
Fancsali Ferenc szek.rénylaklatos, 
Szolnok Jj. 0.; Farkas István 
üzemgazdász, Kiskunhalas Körz. 
Ozemfőn.; Gacs Gyula ügylnt., 
Szombathely Vasútig.; Glant Jó· 
zsef lakatos csop. vez., Debrecen 
Jj. 0.: Gojsza Gábor főmozd.· 
irányító, Bp. Keleti Igazg. Rész
leg; Gombos Imréné ügylnt„ Bp. 
Igazg. Számvltell Főn.; Herceg 
Imre vonalgond., Hatvan-Salgó
tarján Pft. Főn.; Herke Sándor 
targoncavez., Szeged - Rendező 
Igazg. osztószertárfőn.; Hermesz 
Dezső Ugylnt., Pécs Vasútig.; 
Horváth György rendszerszervező, 
Bp. MAV Gépészeti, Technológia! 
és Anyagvizsg. 0.; Horváth Ist• 
ván pályamunkás, Celldömölk 
MAV ":e:pítésl Főn.: Horváth Jó· 
zsef raktárnok. Celldömölk Kör,z. 
Ozemfőn.: Kiss András laikatos 
ésop. vez„ Landler Jenő Jj. 0. · 
Kovács Béla rendelk. forg. szolg 
tevő, Kazincbarcika Körz. üzem-

Ketten a kitüntetettek közül 
AZ ELŐMUNKÁS, S A FORGALMI TARTALÉKOS 

Somogyi Józsefnét, a dom
bóvári pályafenntartási főnök
ség I-es pályamesteri szaka
szának csapatvezető előmun
kásá t április 4-e alkalmából 
Kiváló munkáért kitüntetés
ben részesírtették. 

Nem könnyű foglalkozás az 

Somont Józsefné 

övé. Harminc évvel ezelőtt 
meg1s ezt választotta. 

- tdesapám is csapatvezető 
voit. Sokat meséit nekem a 
pályamunka szépségéről és ne
hézségéről is. 1951-ben elvé
ge;;,tem a csapatvezető elő
munkás tanfolyamot. Azóta 
dolgozom ebben a beosztásba11 
- mondja a kitüntetés átvéte
le után. 

- Mi a csapat feladata? 
- Tizennégy tagú csapa-

tunk feladata elsősorban a vá
gányok tisztítása, a kitérők és 
váltók karbantartása, az utak, 
peronok gondozása. Az asszo
nyok közül többen már tizen
öt éve dolgozna'k velem.· Szin
te egymás gondolatát is is
merj ük máir. A �pat tagja 
négy tizennyolc éves fiatalem
ber is. Szorgal..masalk:, törek
vőek. Itt mindenki számíthat 
a kollektíva segítségére. 

- iMunka után mivel tölti 
a sza,bad időt? 

- A férjem i,s a vasútnál 
dolgozik, és általában együtt 
érunk haza a MAV-tól kapott 
családi házunkba. Ott mindig 
akad munka. Este pedig a te
levízió és az olvasás jelenti 
számomra a kikapcsolódást. 
Három éven van még a nyug
díjig, de arra nem szívesen 
gondolok. A mi csapatunk egy 
nagy család. Nehezen tudnám 

elképzelni nélkülük a hétköz
napjaimat. A most kapott ki
tüntetés sem csa.k az én érde
mem. Munkatársaim helytáHá
sá11ak az elismerése is ... 

Jákó Jánosné forgalmi tar
talékos tíz éve vasutas. A gyé
kényesi körzeti üzemfőnöksé
gen teljesít szolgálatot. Eddigi 
tevékenységéért Miniszteri di
cséretet kapott. 

1972 tavaszán lépett a MAV 
szolgálatába. Vasutat szerető 
és értő munkatársak, főnökök 
segítették őt a legszükségesebb 
tudnivalók elsajátításában, a 
szakvi.zsgáikra való felkészü-
lésben. Szereti a munkáját, 
hiszen gyakran helyettesítheti 
a szolgálattevőt, a naplózót, 
vagy a kocsiintézőt. De nem
csak a szakmáját szereti. Tö
rődik mások gondjával-bajá
val is. Ezért válas?.:tották őt 
munkatársad szakszervezeti bi
zalminak. 

- Nálunk érvényesülnek a 
bizalmiak ;ogai, hiszen, ha va
lamilyen fontos üf11/ben dönte
ni kell, a vezetők mindig meg
haHgatnak minket, számítanak 
a véleményünkre. Én szívesen 
foglalkozom az újfelvételesek
kel is. hiszen tapasztalatból tu
dom, hogy mennyit ér a se
gítség, a kezdő patronálása. 

- Meuuoktam már az éj-

Jákó Jánosné 

szakázást és az ünnepi szol-
gálatokat is - folytatja. -
Nem könnyű a forgalomnál 
dolgozni, de én már nem tud
nám más munkakörben elkép
zelni magam. Tizenhárom éves 
t:iam is vasutas szeretne len
ni. Tanulmányait majd vasúti 
szakközépiskolában folytatja 
- mondotta befejezésül Jákó 
Jánosné. 

Szöve� és fotó: 
Zelman Ferenc 
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Befejeződött a le/újítás 

Szegeden átadták rendeltetésének 

a Petőfi Sándor Művelődési Házat 
Aprilis 6-án adták át ren

deltetésének a szegedi vasuta
sok felújított Petőfi Sándor 
Művelődési Házát. Dr. Lugosi 
József, a területi szakszerveze
ti bizottság titkára üdvözölte 
a megjelent vendégeket, köz
tük Koszorús Ferenc főtitkárt, 
Tolnai Ildikót és Szemők Bélát, 
a központi vezetőség titkárait, 
valamint Sajtos Pétert és 
Megyik Ferencet, a vasútigaz
gatóság helyettes vezetőit. Ez
után Koszorús Ferenc főtitkár 
mondott beszédet. 

Elöljáróban hangsúlyozta. 
hogy az 50 éves épület teljes 
felújítása nyolcmillió forint
ba került. Most már lényege
sen jobb körülmények között 
lehet itt művelődni, tanulni, 
szórakozni. A szakszervezeti 
művelődési otthonok feladata 
többek között a nevelés, az ál
talános és szakmai műveltség 
ápolása, fejlesztése. 

A vasutas-szakszervezet 6 
művelődési központot, 13 mű-

velődési házat, 6 klubkönyv
tárat, 3 önálló könyvtárat és 31 
klubot tarit fenn és irányít. 
Művelődési intézményeink 
szoros kapcsolatot tartanak a 
gazdasági és szakszervezeti 
szervekkel, intézményekkel, a 
művelődési bizottságokkal és a 
dolgozókkal. Gondoskodnak a 
nők és a fiatalok, a bejárók, a 
munkásszállásokon lakók, va
lamint a szocialista brigádok 
kulturális igényeinek kielégí
téséről. Otthont adnalk a ik,ülön
böző kluboknak és szakkörök
nek is. Ilyen sokoldalú tevé
kenységet azonban csak meg
felelő feltételek között lehet 
folytatni. A Petőfi Sándor Mű
velődési Házban ezentúl már 
nem lesz akadálya a színvona
las kulturális munkának. 

Koszorús Ferenc ezután fel
hívta az intézmény vezetőinek 
a figyelmét: tegyenek meg 
mindent annak érdekében, 
hogy a ház igazi otthona le
gyen a közösségi életnek, a 

ÁPRILISTÓL A VASÚTON IS 

Szakszervezeti napok Vas megyében 
Gáspár Sándor előadása Szombathelyen 

Március 19-től 126-ig az el
sők között rendeztek szakszer
vezeti napokat Vas megyében. 
A középszervek és a tisztség
viselők r-ész.ére szervezett fó
rumokon a munkavédelemről, 
a szakszervezeti mozgalom 
termelést és gazdálkodást se
gítő munkájáról, az informá
cióról, a szocialista életmód
ról, a pizalmiakról és a mun
kahelyi demokráciáról hall
hattak előadásokat az érintet
tek. Előadást tartottaJk: Viriz
lay Gyula, a Szaktanács titká

kezlete. Ezen előkészítették 
azokat a szakszervezeti napo
kat, amelyeket a SZOT hatá
rozata értelmében az alap
szervezetek rendeznek a tag
ság és a szakszervezeti veze
tők íközvetlen kapcsolatainak 
a kiszélesítése érdekében. Az 
alapszervezeti szakszeirvezeti 
napokat a Nyugat-Dunántúli 
vasúti szolgálati helyein ápri
lis elejétől rendezik. 

Sz. Jakab 

szocialista brigádoknak. Dol
gozzanak ki olyan programot, 
amely lehetővé teszi a politi
zálást, a tanulásit, a szórako
zást és a kikapcsolódást. Őriz
ni, ápolni kell a nagy múltú 
szegedi kulturális hagyomá
nyokat, hiszen ebben a helyi 
fúvószenekar, az énekkar és a 
képzőművészeti kör is élen 
járt. Csak közös akarattal va
lósítható meg az, amiről a vá
ros szülötte, Juhász Gyula írt: 
„Itt most már a mi kezünk 
épít/ csak azé e hely, aki al
kot, aki munkás." 

A főtitkár ezután köszönetet 
mondott a felújítást végző 
Csongrád megyei építőipari 
szövetkezet és a kivitelezést 
szervező vasútigazgatóság dol
gozóinak, majd átadta az in
tézményt a szegedi vasutasok
nak. 

Ezt követően a vendégek 
megtekintették az intézménytt 
és me�lgatták a MA V 
Szimfoniíkus :renekm' ünnepi 
műsorát. 

Politikai 

fórum 

A pártpropagandistálk ré
sz.ére politikai fórumot ren
dezett április 6-á.n, a Mis
kolc-Tiszai pálya1Udvar új 
szociális, épületében a mis
kolci vasúti párt- és KISZ
bizottság, valamint a terü
leti szakszervezeti bizottság. 
Az aktuálds belpolitikai kérdé
sekről dr. Fodor László, az 
MSZMP KB ooztályvezető he
lyettese, a kfüpolitika.i helyzet
ről pedig Fábián Ferenc, a 
Magya•r Újságíró Szövetség 
főtitkár helyettese tájékoztatta 
a hallgatókat. 

ra, Főcze Lajos és dr. Bukta.----------------------------

László, a SZOT osztályvezetői, 
valamint Gódor Lajosné és dr. 
Égető Imre, osztályvezető-he
lyettesek. Ebből az alkalomból 
kiállítást is nyitottak az 
SZMT tanácstermében, Vas 
megye szakszervezeti mozgal
mána1k a történetéről és író
olvasó találkozókra is sor ike
rül t. 

Ki tud többet a Szovjetunióról? 

Március 26-án, a megyei 
művelődési és ·jfjúsági köz
pontban, Gásvár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja, ia SZOT főtitkára, 
A szakszervezeti mozgalom 
helyzete, szerepe a X. Szak-

Megkezdődtek a Ki tud többet a Szovjetunióról? című ve
télkedősorozat selejtezői Szombart:helyen. A. szellemi játékon a 
pamutipar, a cipőgyár, a járműjavító, a vasútigazgatóság és a 
vasúti szolgálati helyek dolgozói vesznek részt. Az egyes mun
kahelyek MSZBT-tagcsoportjainak szervezésével indított ve
télkedősorozaton a dolgozók csoportjai mellett szinte vala
mennyi szocialista brigád képviselteti magát. 

A munkahelyeken lebonyolított „előcsatározások" után 
május első napjaiban kerül sor az öt vállalat legjobbjainak a 
döntőjére. 

szervezeti Világkongresszus 
tükrében címmel tartott nagy
sikerű előadást a megye gaz
dasági, párt és szakszervezeti 
vezetői részére. 

Közművelődési vetélkedő 

A rendezvénysorozaton - a A Békés megyei Művelődési 
témaJköroknek m�elelően - a Központ és a Szakszervezetek 
vasutas-s,za.ksz.ervezetet mint- Megyei Tanácsa már hatodik 
egy száz vezető, vá,Jasztott éve hirdeti meg a megye szo
tisztségviselő képvisel te. cialista brigádjai részére a 

A Vas megyei szakszerve- közművelődési versenyt. A 
zeti napok egyenes folytatá- vasutas szocialista brigádok 
sának is tekintendő a már- állandó szereplői e rangos me
ci us 31-én, a területi szak- gyei 'Vetéllked&orozatnak. 
szervezeti bizottság Celldö- Az idén március 26-án volt 
mölkön tartott titkári érte- a vasutasdöntó, a Jnűvelődtés,i 

Műveltség, művészet munkásmozgalom 
Tanulmányok a magyar munkás

mozgalom kulturális törekvéseiről 

Az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Inté
zetében egy újabb színvonalas 'tanulmánykötet készü!t 
el. A könyvtltiadói teendőket a Népszava Lap- és Könyv
kiadó végezte. 

Gáspár Sándor. a SZOT főtitkára a kötet előszavában 
hangsúlyozza: .,A művelődési célok a korai szakszerve
zeti mozgalom követelései között már szerepeltek. meg
találhatók a szociáldemokrata párt programjában is. és 
következetesen helyet kaptak az 1918 novemberében meg
alakult kommunista párt elméleti és gyakorlati tevékeny
ségéblm is. Az uralkodó osztályok műveltségi kiváltsá
gainak felszámolásáért folyó harc mindig az osztályharc 
elválaszthatatlan része volt." 

Napjainkban. a változó v.ilág összetettebb ideológiai
művelődési hatásait vizsgáJ.va, ha úgy tetszik ismét fel
ragyog ez a marxi-lenin� igazság: egy fejlett szocialista 
típusú társadalom építése, megvalósítása elképzelhetetlen 
az emberek szocia1ista tartaltmú műveltségéne!k ifejlesztése 
nélkül ... 

És ez Ultóbbi nem valami automatizmus. E területen 
elérhető minden eredményért haingyaszorga.Iommal kell 
serényikednünk. Szocialista brigádok ezrei, a formális 
vállalások útjáról letérve, művelődésükben. kulturálódá
sukban is egyre inkább önmaguk, környezetük jobbítójá
vá válnak. Ebben a szerepben a magyar munkásmoz
galom kulturális törekvéseinek megJsmerése erjesztője 
lehet egy kulturális pezsdülésnek! 

házban, ahol a békéscsabai 
körzeti üzemfőnökség és a vil
lamos vonalfelügyelőség szo
cialista brigádjai vetélkedtek. 
A versenyzők politikai, irodal
mi. történelmi. .,Ismerd meg 
hazádat" tárgykörben és szak
mai kérdésekben mérték össze 
tudásukat. 

Az első helyezést a Bánki 
Donát szocialista brigád érte 
el, brigádvezető Fekete Sándor 
mozdonyvezető, második az 
Előre brigád, harmadik a Zi
pernowsky szocialista brigád. 

Az első helyezett brigád to
vábbjutott a megyei szakági 
döntőre is. 

Zacharidesz Jánosné 

A
pám, a kisfizetésű vas
utasok cipésze, csizma
diája volt. 0 is a vas-

útnál dolgozott, de a fékezői 
fizetésből nem tudtunk megél
ni, ezért a szolgálat után ci
pőjavítással foglalkozott. 

- János, délután elvinném 
a kölyök lábbelijét - mondta 
egy-egy munkatársa. 

- Jó, jó, hozd el. 
- Fizetni csak elsején tu-

dok, mert ... 
- Jól van öreg fiú. Egy urat 

szolgálunk. 
Valahogy így kezdődött 

apám tanult mesterségének 
gyakorlása. Hazajött egy hosz
szabb útról, evett, pihent egy 
kicsit, aztán rám szólt. 

- Gyere fiam, rendezzük be 
a műhelyt! 

Lehordtunk a padlásról min
dent, ami a műhelyhez kellett. 
Hát sokáig tartott, amíg a po
ros szerszámokat rendbe tet
tük. Persze, nem volt az iga
zi műhely. A téglával lerakott 
konyhánk egyszemű ablaka 
alá került a bankli. Tetején 

Hjúsági nagygyűlés Szolnokon 
Megemlék�tek a KISZ Mialóbontáaának 25. évfordulójáról 

Raingos, történelmet idéző ta
lálkozó színhelye volt április 
2-án a szolnoki járműjavító 
művelődési házának moziter
me. Ezen a napon emlékeztek 
meg a KIISZ zászlóbontásának 
25. évfordulójáról. A nagymúl-

Az ötödször elnyert vörös 
vá,ndorzászló végleg az üzem 

KISZ-szervezeténél marad 

tú üzem KISZ-fiataljai ötöd
ször nyerték el a KISZ Köz
ponti Bizottság Vörös Vándor 
Zászlaját. Ezen a napon emlé
keztek meg hazánk felszaba
dulásának 37. évfordulójáról is. 

,Az ifjúsági nagygyűlés kere
tében tartdtt ünnepségen részt 
vettek azok az egykori fiata

Az ifjúsági nagygyűlés elnöksége 

meg, majd Tímár Gyula, a 
pártbizottság titkára mondott 
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta 
többek között. hogy 25 évvel 
ezelőtt megyei ifjúsági szerve
zeti bizottság alakult, amely
nek nyolc tagja volit. Ebből 
hárman a járműjavítóban dol
goztak. Később a szolnoki út
törőházban 20 üzemből hetve
nen jöttek össze. hogy 
megbeszéljék a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség megalakítá
sával kapcsolatos fel
adatokat. Ezen az aktíván 
részt vevő fiatalok akkor a kö
vetkező levelet küldték el az 
MSZiMP Központi Bizottságá
nak: ,,Mi, a Szolnok megyei 
üzemek ifjúmunkásai megbe
széltük az ifjúsági mozgalom 
feladatait. A vita során kiala
kult vélemények alapján arra 
a megállapodásra jwtottunk, 
hogy a jelenleg működő kü
lönböző ifjúsági rétegszerveze
tek önmagukban nem tudják 
megoldani ifjúságunk szocia
lista szellemben való nevelé
sét ... 

Elsőként a járműjavító hu
szonkét fia'1:alja állt a vörös 
zászló alá. Példájukat egymás 
után követték a többi üzemek 
és a falvak fiataljai is. 

A szónok ezután köszöntötte 
a Kommunista Ifjúsági Szövet
ség alapító tagjait, majd nap
jaink legfontosabb ifjúsági 
feladatait tolmácsolta. 

- Az egy hónappal ezelőtt 
tartott üzemi KISZ küldöttér
tekezleten pártbizottságunk 
minősítette az üzem KISZ 
munkáját, és újabb pártmeg
biza'tást adott a fiataloknak. 
Mindenekelőtt a gazdasági 
munkában való aktív részvé
tel a legfontosabb. Erre azért 
is van szükség, mert üzemünk 
az első negyedéves tervét 100 
százalék alatt teljesítette. 

Tímár Gyula ezután arra 
kérte a fiatalokat, hogy a már 
említett forradalmi hagyomá
nyokból merítve, a termelés-

ben is legyenek méltó utódai 
a nagy elődöknek. 

A pártbizottság titkárának 
ünnepi beszéde után Hegyi 
Istvánné, a K,ISZ Szolnok me
gyei bizottságának első titká
ra átadta a Vörös Vándorzász
lót Sándor Jánosnak, a jármű
javító iK[SZ-bizottság ,titkárá
nak. Ezt követően Ambrus Já
nos az üzem igazgatója és Tí

már Gyula pb-titkár kitünte
téseket, jutalmakat adott át a 
politikai, illetve a gazdasági 
munkában élenjáró fiatalok
nak. Utána Sándor János, a 
KISZ Központi Bizottsága ál
tal adományozott emléklapot 
nyújtott át a KISZ megalakí
tásában részt vevő dolgozók
nak. 

Séra Sá,ndor 

A legjobb KISZ-alapszervezetet 
megillető zászlót Sándor János 

átadja Csényi Istvánnak 

lok is, akik annak idején az �---------------------------
üzem munkájában, politikai 
vérkeringésében meghatározó 
szerepet töltöttek be. 

A nagygyűlést, melynek el
nökségében helyet foglaltak 
az üzem és a város társadal
mi és gazdasági vezetői, Berta 
István asztalos, az üzem párt
bizottságának tagja nyitotta 

sok apró doboz. Azokban fa
szeg, stiffszeg, jancsiszeg kü
lönböző méretben. A bankli 
oldalán bőrdarabokból szer
számakasztók. Ezekben he
lyeztük el a harapófogóka'1:, a 

SZELLEMI VETÉLKEDŐ 
A KISZ zászlóbontásának vetélkedőn részt vevő 9 alap-

25. évfordulója alkalmából, szervezet 5 tagú csapata közül 
március 31-én, nagysikerű az 1. helyet a Baross Gábor 
szellemi vetélkedőt rendezett KISZ-alapszervezet érte el. A 
a szolnoki vasútüzemi KISZ- vetélkedő keretében emlékez
bizottság és a Vasutasok Szak- tek meg a vasútüzemi KISZ
szervezete művelődési háza. A mozgalom 25 évéről. 

sarokban ismertem meg a sze
génység minden formáját ... 

Hányszor szólt rám apám: 
- Vidd csak fiam haza ezt 

a pár cipőt Varga Mariska né
ninek és mond meg neki ... 

; N 

APAM MUHELYE 

kan voltak a bankli körül. Mi, 
az utcabeli kölykök főleg azért 
telepedtünk oda, mert apám és 
anyám gyönyörűen tudott éne
kelni. A felnőttek pedig, vagy 
a lábbelit várták, vagy beszél
gettek. Ilyenkor rendszerint 
egyedül maradtam a műhely
ben, a srácok hazamentek. A 
felnőttek szavaiból nem sokat 
értettem. Ilyeneket mondtak, 
hogy szocializmus, Szovjet
unió. az áruló Peyer. Bethlen
paktum. Aztán nagyokat hall
gattak. Minden beszélgetésnek 
a fő témája a mérhetetlen sze
génység, a rettenetes nyomor 
volt. 

falcan.gokart. kalapácsokat. Egy 
szegre került a lábszíj. A 
bankli fiókjában vagy tíz da
rab kneip. Suszterkés. Borotva 
élesek. A bankli és az ablak 
közt felállítottuk a kaptafa
á11vány.t. Ez az egy négyzetmé
ternyi terület volt a műhely. 
Volt még egy ütött-kopott 
pléhlavór, bőráztatásra, és egy 
bőrvágó deszka. Szóval min
den megvolt, ami kellett a sze
gények suszterének, hogy meg 
tudja csinálni a sok-sok vásott 
cipőt, csizmát. 

Ebben a műhelynek nevezett 

ne, ne mondj semmit. Tedd le 
a cipőt, és gyere el, de nehogy 
elfogadj valamit, mert letöröm 
a derekad! 

[)e vittem én haza olyan pár 
csizmát is, amit hárman vár
tak egy családban. Hogyan is 
kértünk volna pénzt ilyen he
lyekről? Sem apám, sem 
anyám nem méltatlankodott 
az elfelejtett munkabérek 
miatt. Mi is tudtuk mi a nyo
mor. Két évig vagonlakó me
nekültként éltünk a Simai úti 
kihúzó vágányon. 

Mostanában meg-megjelenik 
a műhely előttem. Mindig so-

Aztán elköltöztünk a tégla
padlós konyhából és az új la
kásban már nem volt műhe
lyünk. Apám nemsokára sú
lyos beteg lett, nem bírt dol
gozni, és a szerszámok vissza
kerültek a padlásra. Apám ci
pész.műhelyét a szegénységgel 
együtt eltörölte a történelem, 
de emléke még mindig eleve
nen él bennem. 

Bíró László 
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A MÚLT ESZTENDŐBEN 
A MÁV kiváló brigádja 

A nyíregyházi körzeti üzem 

egyenletesen növelte te/jes1t 
Mindenki tudja, hogy mennyit ér 

Szabolcs-Szatmár megye 
nagy részére kiterjedö. közel 
300 kilométeres vágányhálózat 
tartozik a nyíregyházi körzeti 
üzemfönökséghez. Ez a hálózat 
azonban nagyon vegyes. Az 
üzemfőnökség dolgozói bonyo
lítják le a forgalmat a kétvá
gányú Nyíregyháza-Záhony 
és a központi irányítású Nyír
egyháza-Szerencs fövonalon. 
több mellékvonalon. s ide tar
tozik még 66 kilométer hosszú 
keskeny nyomközű vasút is. 

dány és Tarcal állomások kö
zel 1 millió tonna árut szállí
tottak, de jelentős forgalmat 
bonyolított le Kisvárda és 
Baktalórántháza állomás is. A 
körzet kocsiforgalma 25 ezer 
tonnával volt magasabb a bá
zisévnél, s különösen Nyíregy
háza állomáson nőtt, mintegy 
1-! százalékkal a le- és feladá
si forgalom. Az árufuvarozás
hoz nagy számban használtak 
fel Záhonyban átszerelt szovjet 
kocsikat is. Ezeket jórészt 
Nyíregyházán és Kisvárdán 
rakták meg szovjet exportra 
szánt küldeményekkel. A nö
vekvö áruszállítási feladatok 
teljesítését a konténerforga
lom ugyancsak segítette. Az 
öttonnás konténerekből 14 ezer 
darabot használtak fel, de je
lentős eredményeket értek el 
a tavaly bevezetett húszlábas 
szállítótartályokkal is. 

mény nem is maradt el. mert 
a negyedik negyedévben a ko
rábbinak e�··harmadára csök
kent a náluk késetten kezelt 
kocsik száma. 

Bemutatjuk az Északi Járműjavító forgóvázosztályának 
Petőfi Sandor szocialista brigádját 

- Nagyon exponált terület 
a miénk - mondotta Buczkó 
Ferenc üzemfőnök -, mert 
munkánk ezernyi szállal kap
csolódik a Záhonyi üzemigaz
gatóság tevékenységéhez. A 
záhonyi elegy nagy részét a 
mi mozdonyaink továbbítják. 

A múlt év eredményeiröl 
szólva elmondotta, hogy a me
netdíj bevétel ük elöi rányza
tát 102,48 százalékra teljesí
tették, bár az utaslétszám csak 
92,33 százalékos volt. A leg
több gond Nyíregyháza állo
máson jelentkezett, ahol az el
maradt rekonstrukció miatt 
már nagyon nehéz a személy
forgalom lebonyolítása. Ide 
tartozik például, hogy nagyon 
sok a Nyíregyházára állomásí
tott személykocsi. viszont el
maradottak a kocsitakarítás 
műszaki feltételei. 

Az elszállított árutonna-ter
vét az üzemfőnökség az elöző 
évinél magasabb színvonalon, 
102,3 százalékra teljesítette, s 
1981-ben lényegesen több árut 
továbbítottak, mint az előző 
évben. Nyíregyháza, Nyírbog-

- A vállalatokat kellő idő
ben megadott előjelentésekkel 
készítettük fel a szállítmányok 
fogadására folytatta az 
üzemfőnök - és rendszereseb
bé tettük az iparvágányok ki
szolgálását. Ahol mégis akado
zott a rakodás, ott kérésünkre 
megfelelő intézkedéseket kez
deményezett a megyei szállí
tási bizottság. De személyesen 
is eljártunk minden nagyobb 
fuvaroztatónknál. ahol prob
lémákat tapasztaltunk. !gy pél
dául tavaly augusztusban a 
megyei gabonaforgalmi válla
lat vezetöivel ültünk le meg
beszélésre, amikor nagy szük
ség volt náluk a rakodási kész
ség megjavítására. Az ered-

A rendszeres kapcsolattartás 
eredményeként az ötnapos 
munkahétre történt átállás el
lenére is javították rakodási 
készségüket az olyan nagy fu
varoztatóik. mint a megye épí
tővállalatai és Nyíregyházán a 
papírgyár, a gumigyár és a 
konzervgyár. 

Az idei első negyedévben is 
túlteljesítette áruszállítási ter
vét a nyíregyházi körzeti 
üzemfőnökség. A további ered
mények fontos garanciája, 
hogy az üzemfőnökség nyol�
van szocialista brigádja tett 
vállalást az idei elöirányzatok 
túlteljesítésére. A brigádok 
felajánlásai alapján alakult ki 
az üzemfönökség idei verseny
vállalása. Ki tűnik ebből. hogy 
a múlt esztendei 2,2 százalékos 
javulást folytatva. az idén to
vábbi 1 százalékkal növelik a 
tehervonatok átlagos terhelé
sét. Kocsitartózkodásban 0,5 
százalékos csökkentést vállal
tak. Amíg a 100 etkm teljesít
ményt változatlan színvonalon 
tartják, 1 százalékkal növelik 
a korszerű mozdonyok haszon
kilométer teljesítményét. Ener
giából és termelési költségek
ből ugyancsak 1 százalékos 
megtakarítást ajánlottaik fel, 
de az sem jelentéktelen, hogy 
az árukárok 5 százalékos csök
kentését is vállalták az idei 
esztendőre. 

L. J. 

A brigádtagok kölcsönösen 
gratulálhattak egymásnak. 
Nem mindennapos dolog 
ugyanis, hogy egyazon üzem
ben - az E.szaki Járműjaví
tóban - egyidejűleg három 
szocialista brigád kapjon ma
gas kitüntetést. Most, május 
1. alkalmával viszont így tör
ténik: a MAV kiváló brigád
ja lett a villamosmozdony
próbaterem 11 tagú „Kandó 
Kálmán" és a forgóvázjavító 
osztály 9 tagú „Petőfi Sándor" 
szocialista kollektívája; a bé
késcsabai üzemrész 10 tagú 
,,Aprilis 4." szocialista brigád
ja pedig a MÁV Kiváló Ifjú
sági Brigádja megtisztelő cí
met érdemelte ki. E három 
kollektíva közül a Kandó a 
legpatinásabb - korábban la
punk is bemutatta őket , 
birtokosai a Szakma Kiváló 
Brigádja címnek, s egyéb el
ismeréssel is kérkedhetnek. 
Igaz, a sikerek jó részét azok 
a „régiek" vívták ki, akik az
óta magasabb, vezető beosz
tásba kerültek (-érettségizet
tek, a villamos szakma jól 
képzett ismerői), de mint e 
mostani eredmény tanúsítja: 
utódaiknak sem kell szerény
kedniök. Az „Április 4." bri
gád - miként a csabai üzem
rész legtöbb kollektívája -
fiatalokból áll; gépszerelök, 
ott elsőként ők kapták meg e 
rangos elismerést. 

Legközelebb 
már két lapáttal 

Megélénkült az áruszállítás� 

továbl1 �sökkent az utasok száma 

Hogy végül is e három bri
gád közül most a Zeher Jó
zsef vezette „Petőfi Sándor" 
szocialista brigádot mutatjuk 
be, annak okai összetettek. 
Ők azok, akik a legnehezebb 
körülmények között dolgoz
nak; forgóvázszerelő lakato
sok, s köztudottan a forgó
váz a mozdony legszennyezet
tebb része. Emellett a szét- és 
összeszerelés ma is kemény 
fizikai munkát igényel, s rá
adásul nem kis felelősség az 
övék. Ha történetesen a motor 
leáll - baj, de nem rejt kü
lönösebb veszélyt, a kerekek
fékek hibája viszont súlyos 
következményekkel járhat. De 
azért is övék a szó, mert fo
kozatosan zárkóztak föl a 
legjobbak közé, tavaly lettek 
aranykoszorúsak, az idén pe
dig még magasabbra juthat
tak. Zeher József mégsem 
mondja, hogy elérték a cél
jukat; másként fogalmaz: 

(Folytatás az 1. oldalról) 

hiány következtében a kilépés
re váró normál teherkocsi-ma
radvány napi átlag,a 26,4 szá
zalékkal, hó végi értéke pedig 
26,1 százalékkal nőtt. 

Az áruszállítás március 
havi minőségét a bázishoz 
képest fejlődő tendencia 
jellemezte. Ezt tükrözi a 
gépre várások, vona.tácsor
gások és belföldi vonatfel
oszlatások 16,7, 36,1 és 39,7 

százalékos csökkenése, 

az időre ki nem állított teher
kocsi-mennyiség stagnálása, 
valamint a tehervonatok me
netrendszerűségének kismér
tékű emelkedése. 

A tehervonati mozdonyok 
kihasználása javult. A napi 
hasznos futás a gőzvontatásnál 
2,1, a villamos vontatásnál 1,6, 
a kis Diesel-mozdonyoknál 1,9, 
a nagy Diesel-mozdonyoknál 

pedig 0,7 százalékkal volt na
gyobb a tervben előírt érték
nél. 

A kocsiforduló-'idő 4,9 szá
zalékikal nőtt, a teherkocsik 
árutonna-kilométerben kifeje
zett napi munkája pedig 2,3 
százalékkal csökkent. 

Becsült adatok szerint már
ciusban a vasút 21,6 millió 
utast szállított, s ezzel a bázis
hoz képest 95,3, a tervhez vi
szonyítva pedig 95,6 százalékos 
teljesítést ért el. Az utaskilo
méterben kifejezett vasúti 
munka teljesítése várhatóan 
97,1, illetve 94,6 százalék. 

A személyszállítás minősége, 
a hálózati menetrendszerűsé
get alapul véve, kismértékben 
romlott, a nemzetközi forgal
mat tekintve azonban lényege
sen javult. A nemzetközi vo
natok menetrendszerűsége 62,1 
százalékról 75,4 százalékra 
emelkedett. 

A fajlagos késési időket fi
gyelembe véve a minőséget 
egyértelműen fejlődés jel-

leme'Lte. 
Kitűnik ez abból, hogy háló
.reti szinten az egy késetten 
közlekedö személyszállító vo
natra jutó késési idő 29,9 perc
röl 26,1 percre, a nemzetközi 
forgalomban pedig 54,2 percről 
31,3 percre csökkent. 

Az év első negyedében a 
vasút 28 millió 934 ezer tonna 
árut szállitott, ami a múlt év 
hasonló időszakához viszonyít
va 93,9, a tervhez képest pedig 
94,9 százalékos teljesítésnek 
felel meg. A lemaradás abszo
lút értéke 1 millió 877 ezer, 
illetve 566 ezer tonna. 

A személyszállításban a 63 
millió 530 ezer utas elszállítá
val mind a bázishoz, mind a 
tervhez viszonyítva 97 százalé
kos teljesítést ért el a vasút. 
A lemaradás abszolút értéke 
közel kétmil1ió utas. 

- Most még két lapáttal 
kell rátennünk. Mert az egy 
lapát legközelebb már ner
elég ... 

Szocialista brigáddá 1969-
ben szerveződtek, s az alapi-

DÍZELSZERELŐK 

A veszprémi vontatási üzemegység Jó:zsef Attila és Músza
ki szocialista brigádjai az M n-es -dízelmozdonyok Ja.vi
tását vég:r.ik. A két brigádba tartozó szerelők kizött 
többen vannak olyanok, ak.Ut- rendszeresen újítanak. A 
fotókon látható .motor forgatóállvány és fokozatváltó ki
emelésére szolgáló segédeszköz is az újítók munkáját 

dicséri 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

tó „kilencekböl"' hatan ma is 
együtt vannak. De akik meg
váltak tőlük, azok sem voltak 
hűtlenek: Fényszáros Miklós, 
Szegedi György és Varga Pál 
tőlük ment nyugdíjba. Igaz, 
nemrég, az utóbbi három év
ben - ezért is említjük meg 
őket: a sikerek megalapozá
sának ők is részesei. Akár
csak a maiak, korelnökük, Be
ri László, s a többiek - Ba
kura Mihály, Hegymegi Lász
ló, Kovács Lajos, Méhes Sán
dor, Surák József, Szabó Ist
ván, s a kollektíva mai „ben
jáminja", a 48 esztendös Mé
száros Sándor. E sorolásból az 
is kitűnik: egyikük sem fia
talember - legtöbben kazán
kovácsok voltak, a gőzösöket 
javHották, s a dízelesítéskor, 
az üzemben szervezett tanfo
lyamokon képezték át magu
kat lakatossá -, kétszeresen 
értékes tehát, amit Papp Zol
tán osztályvezető mond ró
luk: 

Ha bármiféle többlet
munkáról, vagy üZemen belü
li átcsoportosításról van szó, 
nem kell kétszer kérni öket. 
A fiatalokat is vetélkedésre 
késztetve rugalmasak, gyor
sak. Méltán ők az üzemrész 
tizenöt szocialista kollektívá
ja közül az első MAV Kivá
ló Brigád. 

Értékelik 
nehéz munkájukat 
Persze ahhoz, hogy a sor

ból valóban ki váljanak, a 
gyorsaság is kevés. Nagy-nagy 
szakmaszeretetre és alázatra 
van szükség az ily' magas el
ismeréshez . . . s e tulajdon
ságnak sincsenek híján. Ha 
nem így volna, vállalnák-e, 
hogy újra meg újra újításo
kon törjék a fejüket (tavaly, 
mikor is az üzem újítási ver
senyében több mint 300 javas
latot bíráltak el, ők 23 újí
tással lettek elsők - az egyé
ni vetélkedésben pedig Zeher 
József és Méhes Sándor má
sodik)? Megépítették-e volna 
társadalmi munkában azt a 
fedett tárolót, amely a javí
tásra váró, vagy már felújí
tott forgóvázakat védi az idő
járás szeszélyeitől (korábban, 
ami nem fért el a .u;úfolt 
gyártócsarnokban, az ponyvá
val borítva várta további sor
sát az udvaron)? S monda
nák-e, miként Zeher József: 

- Érezzük, hOgy a nehéz 
fizikai munkát az üzem veze
tői is értékelik. Az utóbbi két 
esztendőben a mi osztályunk, 
más üzemrészekhez képest 
kiemelt bérfejlesztést ka
pott . . . Ezt méltányolják is 
az itt dolgozók, nálunk ki-

csiny a fluktuáció, s alig van 
létszámhiány. Ami pedig a 
nehézség fokát illeti: kazán
kovácsnak lenni még nehe
zebb. Igaz, a piszok viszont 
kevesebb volt ... 

Nem vonzó feladat szétsze
relni az általában másfél éven 
át futó forgóvázakat - még 
felsorolni is taszító, mi min
den szorul közéjük. Ezért is 
elöírás, hogy védőkesztyűben 
dolgozzanak - a rendeletet 
szigorúan betartják! -, ezért 
oly' fontos számukra a higié
nia. S mégis: egészségesek, 
igen jó erőben vannak - ha 
véradásról van szó, ugyancsak 
ők azok, akikre számítani le
het (a brigádvezető több mint 
százötvenszer adott életmentő 
vért). S tüdőtisztító, erőt fo
kozó kikapcsolódás, amit nem 
ritkán tesznek meg együtt is: 
járják az országot, a hegye
ket, a történelmi vidékeket -
voltak Egerben, Cserkeszőlőn, 
Pannonhalmán, Zircen és 
másutt -, az autóbuszt több
nyire a szakszervezet bocsát
ja rendelkezésükre, idegenve
zetőról pedig a Törekvés Mű
velődési Központ gondosko
dik. 

Differenciáltan 
- Egyikünknek sincs töb

bünk a nyolc általánosnál, és 
ezek a látogatások valameny
nyi ünk számára igen tanulsá
gosak. Együttlétünket a CSé'

lád is élvezi. 
Nemcsak együtt, külön-kü� 

lön is becsülik munkájukat: 
majd' valamennyien kiváló 
dolgozók, s a társadalmi fel
adatokból is részt kérnek: 
Méhes Sándor szakszervezeti 
bizalmi, Kovács Lajos mun
kásőr; Ze her József pedig 
mindadd.ia tanácstag volt -
nyolc éven át -, amíg meg 
nem szűnt a körzete, jelenleg 
az osztály egyik f)ártcsoport
bfaalmija. 

- Gondolom, hálás és még
is hálátlan feladat előtt áll
nak: differenciáltan kell szét
osztani a MA V Kiváló Bri
gád kitüntetéssel együttjáró 
pénzjutalmat. Nem lesz-e sér
tődés a különböző összegek 
miatt? 

- A múltban sem volt, s 
feltehetőleg most sem sértő
dik meg, aki kevesebbet kap. 
lgy volt ez az arany fokozat 
elérésekor, tavaly is. Nálunk 
mindenki tudja önmagáról, de 
a társairól · is, hogy mit és 
mennyit tett, mire érdemes. 

Magyarán : ez a nehéz kö
rülmények között is rendkí
vül jól dolgozó kollektíva nem 
csupán az újkeletű kitüntetés 
alapján - kiváló brigád. 

Földes Tamás 

" 



6 MAGYAR VAS UTAS 

Az Állami Biztosító tájékoztatója 

Lakásbiztosítás vagy háztartási biztosítás ? 
Korszerűbb laktanyák, 

szolgálati lakások 
Az építési és hídfenntartó 

főnökség mátész.alkai építésve
zetőség-ének egyik legfontosabb 
feladata a vasúti épületek ál
lapotának megóvása, karban
tartása. Tavaly a legnagyobb 
munkájuk a határszéli Csen
ger állomás felvételi épületé
nek - egy millió 200 ezer 
forintba kerülő - felújítása 
volt. 

Az 1981. december 31-i ada
tok szerint 2 millió 719 ezer 
biztosított lakást tartanak nyil
ván Magyarországon. Ebből 2 
millió 177 ezer a korszerű, 24-
féle káreseményre kiterjedő 
lakásbiztosítási szerződés. 
Hogy mi a különbség a régi 
háztartási és a modern lakás
biztosítás között, az rendsze
rint akkor derül ki, ha valakit 
kár ér. Ezt azonban nem érde
mes megvárni. Nem árt tehát 
tisztában lenni azzal, hogy baj 
esetén mire számíthatunk. 

Nézzünk néhány lényeges 
kártérítési elemet, és ezen ke

eredő károkat nem vállalhat
ja magára. 

1Manapság gyakori és nagy 
számban fordul elő a csőre
pedéskár. A ház.tartási bizto
sításokban ez csupán a víz
és központi fűtésrendszerből 
kiömlő víz és gőz által oko
zott károkra vonatkozott. A 
lakásbiztosításoknál a biztosí
tó kártérítési kötelezettsége 
fennáll akkor is, ha a kárt a 
belső építésű esővízlevezető 
csatornából vagy a vízvezeté
ki hálózathoz kapcsolt szerel
vényekből (bojler, mosógép 
stb.) kiömlő víz okozta. 

A betöréses lopásokinál is 
bővült a kártérítés lehetősége: 
a biztosító nemcsak a tulaj
donos, de például az albérlő 
eltűnt vagyontárgyai vagy a 
kölcsönzőtől bérbe vett hol
mik ellopása esetén is kártérí
tést fizet. Sőt abban az eset
ben, ha a betörő ugyan nem 
visz el semmit, de összetöri a 
lakás berendezését, a biztosító 
ezt is kifizeti a lakásbiztosítás
sal rendelkezőknek. A háztar
tási biztosításokban ez a fel
tétel sem szerepel. 

A szolgálati lakások, lakta
nyák korszerűsítése során arra 
törekszenek az építésvezetőség 
dolgozói, hogy azok egy foko
zattal magasabb komfortúak 
legyenek. 

resztül vizsgáljuk meg, mit ér--------------------------

Az építésvezetőség sz.akem
berei Mátészalka, Csenger, 
Zajta, Agerdámajor, állomáso
kon kívül De;b,recenben, Nyír
egyházán és Záhonyban is 
dolgoznak. Ebben az évben 
Jánkmajtison két őrházat kor
szerűsítenek. Megkezdték Má
tész.alka állomás felvételi épü
letének a felújítását is. 

a két biztosítás? Tegyük fel, 
hogy egy családi ház teljesen 
leég. A biztosító a tulajdonos 
épület- és lakásbiztosítása 
alapján olyan összegű kártérí
tést fizet, amelyből az eredeti 
nagyságú, kivitelezésű lakó
épületet a jelenlegi árak, és 
munkabérek figyelembevételé
vel újra felépíthetik. A teljes 
újraépítési költség azonban 
csak akkor kerül kifizetésre, 
ha a leégett épület a kár idő
pontjában 60 százaléknál nem 
volt avultabb (használtabb). 
Bútorok esetében az azonos ki
vitelű új bútor beszerzési árát 
térítik meg, azonban ennek 
összege káreseményenként az 
50 ezer forintot nem haladhat
ja meg. A háztartási biztosítá
soknál a károkat a vagyontár
gyak használt értéke alapján 
térítették meg. Ebből követke
zik az, hogy az említett összeg 
nem elegendő az elpusztult, 
megsemmisült vagyontárgy 
pótlására, illetve nem fedezi 
azok javítási költségeit. 

Az idén 3 ,6 mii lió forinttal 

többet juttatnak vissza a tagoknak 
Választmányi ülést tartott 

a Vasutasok Általános Biztosító Egyesülete 
Társadalmi munka 

A régi biztosítás alapján 
nem minősül tűz:kárnak, ha az 
áram hatására az elektromos 
berendezésekben keletkezett a 
tűz. A lakásbiztosításoknál, ha 
az elektromos vezetékekben, a 
ttv, rádió, porszívó meghibá
sodása folytán a tűz átterjed 
más vagyontárgyakra is, a biz
tosító kártérítést fizet. 

A Vasutasok Általános Biz
tosító Egyesülete március 16-
án Balatonfüreden tartotta idei 
első választmányi ülését. A ve
zetőség beszámolt a múlt évi 
gazdálkodási tevékenységrő1, 
kiemelve azt, hogy az egyesü
let vagyona több, mint öt és fél 
millió forinttal gyarapodott. Az 
előző évekhez képest lényege
sen növekedett a tagoknak 
nyújtott segélyek összege: 1919-
ben 13,2, a következő évben 16,4 
tavaly pedig 11,1 miLlió forin
tot fizettek ki. A közelmúltban 
módosított alapszabály kedve
ző rendelkezéseinek megfele
lően ez az összeg az idén to
vább emelkedik. A gondosko
dás szép példáját mutatja a 
szocialista brigádok öntevé
kenysége és lelkiismeretessége. 
Húszezer nyi1vántartást vizs
gáltak át azért, hogy megálla
pítsák: kik nem jelentkeztek a 
nyugdíjazási segélyért, majd 
gondoskodtak a folyósításról. 

Pécsett és Nagykanizsán 

Szó esett arról is, hogy a vas
utas-szakszervezettel kötött 
szerződés kedvezően hatott az 
üdültetésre; míg 1980-ban 
50 114, tavaly már 54 483 volt 
a vendégnapok száma. 

Előterjesztette a vezetőség az 
1982. évi költség-előirányzatot, 
amelynek tervezésénél figye
lembe vették az 1981-es tény
számokat, az alapszabály mó
dosítását és annak költségnö
velő hatását. Erre feltét'lenül 
szükség volt, hiszen bevezették 
a kórházi ápolási segélyt és 
több segélynél bővítették az 
azokban részesíthetők körét. 
Ezért mintegy 3,6 millió forint
tal többet terveznek visszajut
tatni a tagoknak, mint koráb
ban. 

A szükséges felújításokon és 
nagyobb beszerzéseken felül a 
főszezon kezdetéig a nagy üdü
lő parkjában játszóteret alakí
tanak ki és műkő fedelű ping
pongasztalokat is készíttetnek. 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség területén már
cius 16. és 27. között társa
daimi munkaakciót szervez
�ek. A szocialista brigádok és 
munkáskollektívák a két hét 
alatt többek között részt vet
tek a személyvonatok külső -és 
belső tisztításában, összetaka
rították a teherpályaudvaron 
kihullott szemetet. Székesfe
hérváron a most készülő ko
csimosó berendezés környéké
nek !kialakításával foglalkoz
tak. A kocsivizsgálók és fék
lakatosok személy- és teher
kocsikat javítottak. Pusztasza
bolcson is hasonló munkát vé
geztek a brigádok. 

A velencei tavi állomások 
dolgozói - az üdülési szezon
ra készülve - parkosítottak, 
takarítottak. Bodajk és Mór 
állomásokon az útbaigazító 
táblákat újították fel. 

A lakásbiztosítás alapján, ha 
a szélvihar által megbontott 
tetőn keresztül folyik be az 
esővíz ugyancsak fizet a biz
tosító. Talán kevesen tudják, 
hogy a szélvihar következté
ben leomlott, leszakadt, ledőlt 
tárgyak által másoknak oko
zott károkat is megtérítik. Sőt. 
kifizetik az úgynevezett követ
kezménykároka t is. mint pél
dául az állványozás, dúcolás, 
közművek rongálása. rom- "és 
törmelékeltakarítás -elszállí
tás költségeit. 

A vasutas Vöröskereszt-szervezetek számvetése 

.Ezek a kártérítési feltételek 
ugyancsak nem szerepelnek a 
háztartási biztosításokban. A 
beázásokkal kapcsolatban 
azonban egy dologra felhív
nánk a figyelmet: nem fizet
nek beázási kárt akkor, ha a 
tulajdonos elhanyagolta a ház 
karbantartását, vagy a beázás 
építési hibákra vezethető visz
sza. Igen gyakori, különösen 
a panelházaknál, hogy rosszul 
szigetelik le a tetőt vagy a pa
nelek közöti résen folyik be a 
V'ÍZ. A biztosító természetesen 
az építők rossz munkájáb 

A pécsi Vöröskereszt álló
mási és vontatási alapszerve
zet együttesen tartotta meg be
számolójá't az el.Jtelt öt év mun
kájáról. Az állomási alapszer
vezet titkár.a elmondta, hogy 
dr. Sulyok Tibor, főorvos elő
adássorozata és elsősegély 
nyújtó tanfolyama voltak az 
elmúlt időszak alapkövei. A 
dohányzás és az alkoholizmus 
ártalmai című előadások, és az 
aktív tevékenység mellé mél
tá,n zárkózott fel az új szociá
lis létesítmény egészséges_ kw
.túrál t munkahelyeivel. öltözői
vel. laktanya- és vendégszobái
val. 

Emlékezetes marad a Vö
röskereszt 100 éves évforduló
ja alkalmából rendezett ün
nepség, amelyen Miha Mihály
né gazdasági vezető. valamint 
Balogh Józsefné, Kálócz Jó
zsefné, Vida Józsefné, és Sár-

közi Demeter János többszörös 
véradók pénzjutalomban. má
sok tárgyjutalomban részesül
tek. 

A vontatási alapszervezet 
tagjai .,A munkahelyed máso
dik obthonod legyen" mozgal
mat sajátos eszközökikel segí
tették. A szocialista brigádok
kal tavasszail közooen végeznek 
munkahel'y környéki lomta
lanítást, belső nagytakarítást, 
csinosítást. Rendszeresen részt 
veszmek az üzemszemléken -
figyelemmel kísérik az ö1tö
ző-. mosdó. és étkezőhelyisé
gek. laktanyaszobáik tisztasá
gát. felszereltségét. Közben
járásukra kapott melegvizes 
kézmosót a motorműhely, s 
állandó jelleggel működik a 
szódavíz-automata. 

Nagy figyelmet fordítanak a 
csailádvédelemre. A gyesen lé
vő kismamákat meglá'toga,tják, 

A beszámolókat követően 
Paku Lajos szb-titkár juta,I
mat adott át a kiemelkedő 
mul1ikát végzett ak•tivistáknak. 
Végezetül az alapszervezeteket 
összevonták, s megválasztották 
az új vezetőséget. Elnök dr. 
Sulyok Tibor főorvos, titkár 
Brigovácz Györgyné lett. 

A nagykanizsai körzeti 
üzemfónökség Vöröskereszt
szervezete március l-én beszá
moló és vezetőségválasztó tag
gyűlést tartott. Szepesi Jó
zsefné tibkár elmondta. hogy 
az elte1t öt évben rendszeresen 
adtak vért a dolgozók. többen 
kitüntetést is kaptak a több
szörös véradásért. 

__________________________ __, a munkába visszatérteket segí
tik. a testifogyatékosok életkö
rülményeinek javításában köz
reműködnek. 

A mÚ'lt év.tő! az üzemorvo
si rendelővel közösen egész
ségügyi hetet tartanak, ahol a 
dolgozók a különböző ár
talmakról szerezhetnek rend
szeres tudomást. 

A taggyűlésen kilenctagú 
vezetőséget vá,Iasztottak. Az 
elnök ismét dr. Si1j1-on István 
állomásfőnök. titkar Szepesi 
Józsefné, gazdasági felelős 
Zsohár Ferencné lett. A vá
rosi küldöttértekezletre Vár
szegi Tiborné véradófelelőst 
váJasztották. 

Pályázati felhívás 
A SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézet a munkavé

delmi szakemberek, társadalmi munkavédelmi tisztségviselők, 
tervezők, termelésirányítók részére posztgranduális, levelező 
rendszerű képzésre felvételi pályázatot hirdet az 1982/83-as 
tanévre, általános, illetve mezőgazdasági szakra. 

A szakmérnöki tagozatra okleveles mérnökök, az üzem
mérnöki tagozatra valamely műszaki főiskolán üzemmérnöki 
oklevelet szerzett dolgozók jelentkezhetnek. A felsőfokú képe
sítő szakra tudományegyetemet vagy főiskolát végzett dolgo
zók pályázhatnak. 

Tanulmányi idő: a szakmérnöki tagozaton a budapestiek
nek 4, a vidéki lakosoknak 5 félév, az üzemmérnöki tagoza
ton a budapestieknek 3, a vidéki lakosoknak 4 félév, a felső
fokú képesítő szakon 4 félév. A tanulmányok elvégzése után a 
szakmérnökjelöltek sikeres államvizsga esetén munkavédelmi 
szakmérnöki oklevelet, a munkavédelmi üzemmérnök-jelöltek 
munkavédelmi üzemmérnöki képzettséget igazoló bizonyít
ványt, a felsőfokú képesítő szakon felsőfokú munkavédelmi 
szakképzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. 

A budapesti hallgatók heti óraszáma 10, a vidéki hallga
tók meghatározott napokon egésznapos foglalkozásokon vesz
nek részt. Az oktatás az általános szakon 1982 szeptemberé
ben, a mezőgazdasági szakon 1983 februárjában indul. 

Tandíj: félévenként 300,- Ft. 

Az intézet hallgatóit a felsőfokú iskolai végzettségű dolgo
zók tanulmányi kedvezményei illetik meg. 

A jelentlkezési nyomtatványokat - A Tü. 821/a. r. sz., be
szerezhető a nyomtatványellátó boltokban - a szükséges mel
léklettel, orvosi igazolás. önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány és 
két darab, saját névre címzett borítékkal együtt az alábbi 
címre kell küldeni: 

SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézet 
1367 Budapest, Pf. 200 
Jelentkezési határidő és lezárás :1982. május 15. 

SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézet 
Iga7.gatóság 

Egy-egy véradónapra 80-100 
véradót mozgósítottak. Rajnai 
István, Szíjártó Péter. Kósa 
Géza. Gáspár László ;többszö
rös véradók eddig példamuta
tó helytállást ta,núsítottak. 

Nyugdíiasok búcsúztatóia 

Székesfehérváron, a vasutasok Vörösmarty Művelődési Házá
ban nyugdíjasbúcsúztatót rendeztek az üzemfőnökség közel
múltban nyugdíjba vonult vasutasai tiszteletére. Az ünnepsé
gen jelen voltak a főnökség társadalmi és gazdasági vezetői is. 
( Képünkön az üzemfónökség nyugdíjba vonult forgalmi dol-

gozói láthatók.) 
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Az információban kérdezték, 
u illllékesek válaszolnak 

Az elmúlt időszaik1ban a sául szolgáló jóléti-kulturális 
szakszervezeti szervek infor- alap nagy leterheltségére, a 
mációs jelentésében több, a konzervellátás bevezetése ese
dolgozókat foglalkoztató kér- tén a részesedési alapból to
dés jutott el a Vasutasok vábbi 25-30 millió forintot 
Szakszervezetébe. Ezekre a kellene biztosítani hozzájáru
központi vezetőség illetékes lásként. 
osztályaitól kértünk választ. A konzerv készételekkel tör-

Az úti balesetekért milyen ténő meleg ebéd biztosítása 
kártérítési felelősség terheli a esetén azonban nemcsak az 
munkáltatót? építési munkaterületeken, ha-

1981. január l-én lépett ha- nem az államvasutak ;vaLa-
tályba a dolgozók életének, mennyi munkahelyén (utazó 
testi épségének,. egészségének személyzetnél, pályafenntartó , 
sérelmével kapcsolatos kárté- munkásoknál, géplánc-üzemel
rítést szabályozó 26/1980. (XII. tetőknél stb.) foglalkoztatott 
20.) MüM. sz. rendelet. A ren- vasutas dolgozok ilyen irányú 
delet 1 §-ra szerint a munkál- igényének kielégHésétől sem 
tató üzemi (úti) baleset esetén zárkó.zlh.atnánk el. Ez újabb te
az Mt. 62. §. alapján köteles temes összeggel terhelné meg 
megtéríteni a doligozó - vagy a jóléti kulturális a:Lapot, H
annak halála esetén _ a hoz- letve ezáltal csökkentené a l'é-
zátartozóinak a teljes kárát. szesedési alapot. 
Ezek szerint a 26 1980. (XII. Az előzőekben vázoltak 
20.) MüM. rendelet valameny- miatt nem látunk lehetőséget 
nyi előírását az Mt. 62. § kere- a konzerv-kész.ételekkel törté
tében kell végrehajtani. Ez nő üzemétkeztetés biztosításá
von.atkozik a rendelet 11. § (2.) ra. Természetesen, ha a vasút 
bekezdésére is, mely szerint a eredményei, pénzgazdálkodása 
munkáltató köteles a sérelem a következő éve'k•ben kedve
bekövetkezését 'követő 15 na- zően alakul11Ja, akkor a Vas
pon belül a dolgozót kárigénye utasok Szakszervezete kezde: 
bejelentésére felszólítani. A ményezi a nyílt vonalon, vál
munkaviszony keretén kívül tozó munkahelyen dolgozó 
eső balesetnél azonban ez a vasutasok üzemétkeztetésének 
kötelezettség a munkáltatót megoldását. 
nem terheLi. A munkába me- Kaphatnak-e a takarítónők 
net, onnan jövet bekövetkezett a munkaruha helyett munka-
baleseteket - kivéve, ha a köpenyt? 
munkáltató saját vagy bérelt A kollektív szerződés 11. sz. 
járművével történt- nem tar- mellékletében található mun
tozn,ak a munkaviszony kere- karuházati szabályzat 1. § (5.) 
tébe, ezért az ilyen esemény bekezdése szerint a munkaru
kapcsán kárigény-bejelentő la- ha-ellátásra jogosult mun'ka
pot a munkáltatónalk az előírt körö'kben dolgozó nők részére 
határ,időn belül sem lkell ki- munk.aköpenyt kell kiszolgál
küldeni a sérültnek, mert az ni, ha a munkavédelmi köve
anyagilag nem felelő.s. telmények a ruha használatát 

A MA V-nál dolgozó házas- nem teszik szükségessé. 
társak - amennyiben mind- Amennyiben az szb és a helyi 
ketten ÖTA-tagok - gyerekük gaz.dasági vezető köz.ös véle
születése esetén a szakszerve- ménye szerint a munkavédel
zeti segélyeken túl hányszor mi követelmények lehetővé 
jogosultak kelengyesegélyre? teszik a köpeny használatát, 

úgy munk,aruha 1helyett azt A kelengyesegélyt - mely- kell a takarítónők részére biz-nek összege a ½%-os OTA tosítani. Szabálymt eljárási utasítása A Kisbér környéki vasuta-szerint 50-0 Ft - a született sok menetrendi észrevételeit gyermekek száma szerint kap- a MA v vez.iérigazg,atóság meják a szülők, függetlenül attól, netrendi és forgalomszervezé-hogy az apa vagy az anya, - 1 • 
esetleg mindketten az OTA si osztá yan megvizsgálták és 

az érdekelteket a következőktagjai. A kelengyesegélyt az ről tájékoztatjuk: ÖTA, a társadalombiztosítás Az elmúlt években a mun-te.r,hére fizetett ,anyasági se- k.arendek gyakori változása gély k,iegészítéseként adja miatt a menetrendek is több-tagjainak, s ilyen biztosítást ször megváltoztak. Nem minmás vállalatnál! ismereteinlk den esetben lehet azonban a szerint ne111 alkalmaz.n:alk. hivatásforgalmi érdekeket a Helytelen azlért is a kiét csatlakozásokkal és a vasúttagsági díj után követelni a üzemi adottságokkal közmegsegélyt, mert ez a juttatás a elégedésre egyeztetni. társadalombiztosításhoz ha- A székesfehérvár-komárosonlóan csak a gyerekek szá- mi vasútvonalon az 1982/83. mának, s nem a tagsági vi- évi menetrenden szerkezeti szonynak a fii,ggvénye. K-ét- átalakítást hajtottak végre. szeres kelengyesegély tehát Ennek eredményeként javul-csak ikerszülés esetén illeti nak Kisbéren a csatlakozási meg az ÖTA-tagot. lehetőségek. Az ötnapos mun-
Az orvosi gondozásban ré- kahét bevezetését követően a 

szesülő dolgozó a gondozá.!. személyfordulók racionalizálá
napjára miért nem kap táp- sával a 2822 és 2815. sz. vona
pénzt? tok szombaton és vasárnap is 

A gondozott dolgozó •köteles közlekedni fognak. 
a gondozáson megjelenni ,és 1ha A 2801. és 2802. GtJőr
az csak 1-� órad munkaidő-ki- Pécs viszonylatban közlekedb 
esést okoz, akkor valóban nem gyorsvonatpárja kötött menet
szükséges a táppénzbe vétele. rendi fekvése ellenére is javít
Amennyi>ben távol fakik a ja a kisbéri csatlakozásokat. 
gondozott az üzemonvosi ren- A fenti vonatok ellenpárjai
delőtől és beosztása sem en- nak bevezetését egyelőre még 
gedi meg a gondozáson való nem tartják időszerűnek. 
részvételt - .a területi egész- A Hivatalos Menetrend
ségügyi kczpont igazgató fő- könyvben csak a közvetlen 
orvosa és a szolgálati főnök vonatok csatlakozási adatait 
megállapodása szerint - táp- tüntetik fel. A jelenleginél 
pénz adh'Cltá a dolgozónak. részletesebb csatlakozásokat 
Meg kell jegyezni, hogy a szerkesztési, nyomdai és más 
gondozáson való megjelenés kapacirtásproblémák miatt 
nem egyenlő a lk:eresóképte- a menetrendben nem tudnak 
lenséggel. közölni. 

Miért nem kaphatnak a nyílt A nagyobb csomópontokon 
vonalon, változó munkahelyen 

a különböző irányokba külön
dolgozók meleg ételként kon-

böző napokon induló gyors- és 
zervet? 

személyvonatok csatlakozásá-
nak feltüntetése a menetren-

Az üzemétkeztetéshez a det rendkívül bonyolulttá ten-MAV évente mintegy 70-80 né, ezért más európai vas
millió forint vállalati hozzájá- utakhoz hasonlóan a jövőben rU'lást ad. Tekintettel a válla- sem tervezik a csatlakozási 
lati hoz.zájárulás anyagi forrá- adatok bővítését. 

Emléklap nyugdíjba vonulóknak 
A kiskunhalasi körzeti üzemfőnökségen március 26-án 

nyugdíjas-búcsú2Jtatót rendeztek, amelyen részt vettek a fő
nökség gazdasági és társadalmi vezetői is. Gajda György szb
titkár üdvözölte a megjelenteket, majd ónodi János üzem
főnök méltatta a nyugdíjba vonulók több évtizedes munká
ját, helytállását. Az üzemfőnökség megalakulása óta százan 
mentek nyugdíjba. Hiányukat nehéz pótolni hiszen munkáját 
szerető, lelkiismeretes vasutas volt valamennyi. 

Az ünnepi beszéd után emléklapot adtak át a nyugdíjba 
vonulóknak, majd valamennyiüket ebéden látták vendégül. 
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KÉNYSZERHELYZETBEN LÉPNI KELL 

Milyen lesz az európai vasút 2000-ben? 
A Vasutak Nemzetközi Szö

vetségének (UIC) ügyvezető 
bizottsága 1981. november 18-
án Madridban ülésezett. A ta
nácskozáson háron, fontos 
döntés született: tájékoztató 
írásos an11ag megjelentetése 
az európai vasutak jövőjéről, 
az európai törzshálózat kiszé
lesítése és a tehervonatok 
maximális sebességének fel
emelése. 

A gazdasági változások je
lenlegi időszakában - ami
kor a világot erőteljes ener
giaválság rázza meg és az 
ultramodern közlekedési esz
közök a környezetet valóság
gal szétrombolják - a vasút 
nem foglalja el azt a helyet, 
amely tulajdonképpen megil
leti. 

Meggyőző érvek 

Ez annak ellenére van így, 
hogy a vasút minden egyéb 
közlekedési eszközzel szemben 
jól állja az összehasonlítást. 
Egy vasúti baleset következ
tében elhun11t személ11re pél
dául ma 2300 közúti halál
eset jut. Nem mellékes az 
se, hogy ugyanolyan közleke
dési teljesitmén11 esetén a 
vasút 13-szor kevesebb teret 
igén11el, mint a közút. A vasút 
energiafogyasztásban is a leg
takarékosabb. A repülőgép 
például 4-8-szor több energi
át igényel, mint egy vonat. 
Ezenkívül a vasút az egyet
len szállítóeszköz, amely a vil
lamosítás révén messzemenő
en független az ásványolaj
tól. 

Ezek az egyértelmű előnyök 
azonban nem felejtetik el, 
hogy a vasút nem tud a ház 
kapuja elé állni. Éppen ezért 
a vasútnak jól működő ház-

tói házig szolgálatot kell lét
rehoznia, amely azonban csak 
akkor sikerülhet, ha szerve
sen kapcsolódik a többi fuva
rozási eszközhöz és kiépíti a 
kombinált forgalmat. További 
követelmény a vasúttal szem
ben: új vonalak építése, és az 
elektronikus adatfeldolgozás 
szélesebb körű alkalmazása. A 
bonyolult gazdaságpolitikai 
helyzet nem feledtetheti a vas
úti vezetőkkel, hogy kényszer
helyzetben vagyunk. A tér 
szúk, az energia ritka és drá
ga, a környezet terhelése el
viselhetetlen, az emberek 
helyváltoztatási igénye növek
szik, és csak a vasútnak áll 
módjában az életfontosságú 
fuvarozási funkciókat összes
ségükben ellátni. .,A vasútnak 
jövője van" - ez olyan szó
lás, amelyet mind gyakrabban 
hall az ember hazai és nem
zetközi körökben. 

A törzshálózat 
tervezete 

Amikor az UIC 1973-ban 
közzétette az európai törzs
hálózat tervezetét, nem sejt
hette, hogy Európában ugyan
annak az évnek a végén át 
kell élnie az első olajválsá
got. A törzshálózat érthető 
módon az akkori idők adata
in alapult, s az optimisztikus 
jóslatok akkor Európa közgaz
dasági helyzetének fellendülé
sét ígérték. 

Az UIC 1978-ban megbízta 
tervezési bizottságát, hogy is
mét dolgozza ki a törzsháló
zatra vonatkozó elképzeléseit. 
Más szóval: a 40 ezer kilo
méter hosszú bázishálózaton 
jelöljék ki azokat a „fővona
lakat", amel11ek kellő korsze-

rűsítési munkák után megfe
lelnek majd az 1990-2000 kö
zötti törzshálózattal szemben 
támasztott követelményeknek, 
Ezt a feladatot a bizottság 
végrehajtotta, s az 1981. évi 
jelentés már tartalmazza a 
többi fuvarozási ág - közút, 
légiközlekedés, csőposta, bel
vízi hajózás stb. - fejlettségi 
állapotát és jövőbeni kilátása
it, valamint az 1973 óta or
szágos és nemzetközi szinten 
a vasútról és a kombinált for
galomról készített tanulmá
nyokat. Hátra van még a ten
gelytanulmányok elkészítése a 
vasúti vonalakról. Ezeknek a 
vizsgálatoknak ki kell mutat
niuk a törzshálózat szúk ke
resztmetszeteit és egyéb gyön
ge pontjait is, meghatározva 
az ellenintézkedésekre vonat
kozó javaslatokat. 

A korszerűsítendő törzsháló
zati vonalak adatait a vasutak 
maguk szolgáltatták. Ennek 
eredményeként állt össze a 22 
fővonal jegyzéke, amely figye
lembe vette az Európa és 
Észak-Afrika közötti száraz
földi összeköttetést is Gibral
tárnál. Minden útvonalra ki
dolgozták a megfelelő követel
ményeket: új vonalak építé
sét, a pálya alkalmassá téte
lét akár 160-200 km/ó sebes
ségű forgalomra, a villamosí
tási feladatokat, az átbocsá
tóképesség növelését szolgáló 
helyi intézkedéseket stb. 

A tehervonatok 

sebessége 

Az európai vasúthálózat 
.,röntgenképe" világosan meg
mutatja, hogy hol vannak a 
gyenge pontok. Az orvoslás 
módozatai közé tartozik: az 
űrszelvények megnagyobbítá----------------------------- sa, több alagút és új vonalak 

A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM TERVEI 

Jubileumi rendezvények 
a fővárosban és vidéken 
A Közlekedési Múzeumban 

március 29-én sajtótájékozta
tón ismertették az 1981. évi 
eredményeket és az idei év 
�rveit. Veress István főigaz
gató elmondotta, ihogy tavaly 
a vasúti gyűjtemény járműál
lománya öt eredeti gőzmoz
donnyal és egy vasúti kocsi
val gyarapodott. Egyik legpa
tinásabb szerzeményük a MAV 
375-1032 pályaszámú, szertar
tályos gőzmozdony, amely a 
MA V AG-ban, a MA V részére 
készített utolsó gőzmozdony 
volt. A másik 375-1503 pá
lyaszámú szertartályos gőzös 
Záhonyban látható, mint arra 
a vidékre dellemző, mellék
vonali vontatójármű. 

A múlt század nyolcvanas 
éveiben késtített, négytenge
lyes személykocsi a volt Sze
ged-Csanádi Vasút tulajdo
nában üzemelt. Jelenleg hely
reállításán dolgoznak és vasúti 
helytörténeti kiállítás lesz ben
ne !Mátészalkán. 

A keskeny nyomtávú (760 
mm) gőzmozdonygyújtemény is 
értékes, egyedi darabbal gya
rapodott. lA 490-058 pályaszá
mú mozdony Szob térségéből 
került a pusztaszeri emlék
parkba. 

A főigazgató ezután ismer
tette a múzeum 1982. évi ter
veit, fontosabb rendezvényeit. 
Eszerint tovább bővítik a mú
zeum vidéki intézményeit, 
amelyek ,a budapesti központi 
múzeum mellett méltóan rep
rezentálják a közlekedés fej
lődését. Mint ismeretes, Nagy
cenken a Széchenyi-kastély
ban állandó közlekedéstörténe
ti kiállítás, a parkban múze
umvasút működik. Parádon 
kocsimúzeum, Kiskőrösön köz
úti múzeum. Keszthelyen a 
b�latoni hajózás fejlődését be
mutató kiállítás, Budapestena 

metró Deálk térd állo:m.ásiáal 
földalatti vasútmúzeum léte
sült. 

Az idén, a vasutasnai) al
kalmából Pakson, az állomás 
területén, vasúti múzeum 
megnyitására kerül sor. Fer
tőbozon pedig gőzmozdony
skanzen épül. 

A jelentősebb rendezvények 
közül meg kell említeni a 
Kandó-évforduló alkalmából 
szeptemberben sorra kerülő, A 

vasútvillamosítás 50 éve cí
mű kiállítást. 

A magyar városi közlekedés 
szervezett beindulásának 150. 
évfordulójára, októberben, Az 
első Omnibusztól a ,metróig 
címmel rendeznek kiállítást. 

A BUJdapest-Pécs közötti 
vasútvonal megnyitásának 100. 
évfordulója alkalmából, no
vemberben Pécsett nyílik ki
állítás. Erre ,a rendezvényre, a 
tervek szerint, Budapestről 
gőz-, dízel- és villamosmoz
dony vontatja majd azt :a 
külön vonatot, amely a részt
vevőket viszi a Mecsek aljá
ra. 

A Közlekedési Múzeum 
gyűjteményei a,z; eltelt másfél 
évtized alatt négyszeresére nö
vekedtek. !Ez szükségessé tet
te épületeinek a bővítését. A 

múlt évben Budapesten, a Ta
tai út,on 40 milliós beruházás
sal üzembe helyeztek egy rak
tárkomplexumot, amely egy
lben az arohi válási és restaurá
lási feladatoknak is otthoni 
adott. 

Tervszerűen épül és várha
tóan 1984-ben fejeződik be a 
múzeum központi épületének 
a bővítése. Ha elkészül, ott ke
rül bemutatásra a városi köz
lekedés és az automobilizmus 
fejlődésének története mintegy 
1500 négyzetméter területen. 

Új szolgáltatás Mátészalkán 
A mátészalkai 'körzeti üzem

főnökségen új szolgáltatást ve
zettek be a.z utazóközönség ré
szére. Ház.hoz szállítják a cso
portos utazáshoz szükséges 
menetjegyeket, iha azt az uta
zás előtt 7-10 nappal - szó
ban, vagy írásban kérik Máté
szalka állomáson. 

Egy-egy csoportos utazás 
szervezője vasúti szakember 

segítségét is ,igénye!Jheti, aki 
kitölti a megrendelő lapot, in
formációt ad a csatlakozások
ról. Tájékoztatja az ügyfelet 
arról is, hogy ha 25 tagú cso
port utazik, a'kkor 33 száza
lékos menetdíjlkedvezményben 
részesülnek. Ha KISZ-fiata
lok utaznak, már egy hattagú 
csoport is 50 százalékos ked
vezményt kap. 

7.8. B. 

létesítése, a vonali felszerelé
sek korszerűsítése, a villamo
sítás fokozása és több beruhá
zás a közös programokba. 
Mindez nem kevés feladat egy 
egész generáció számára. 

A tehervonatok tervezett se
bessége a törzshálózaton ál
talában 120, a korai gyümöl
csöt, zöldséget, élőt, romlót 
szállító gyorstehervonatoké 
140 km/ó lesz. A darabárus 
tehervonatok sebességét 100, 
az egyéb tömegárut szállító 
vonatokét 90 km/órára növe
lik. 

Rámutat a tanulmány, hogy 
az energiaválság szinte min
den fuvarozási ágat a sebes
ség csökkentésére kényszerít, 
csak a vasút szállítja majd az 
utasokat és az árukat egyre 
gyorsabban, mégpedig a tár
sadalom számára a lehető leg
kedvezőbb áron. 

pai f.eliadatok közé tarto
A :zik - imáis, lelkes csa-

lád.Mk tanúsíthaitjáik, 
hogy Lgy ,iigaz - az esti mesét 
követő esti mese. Mivelhogy 
a tévé-«n:aJCi meséje nem elég : 
ő imé,g á:gy.ba bújás előtt nézi 
a magáét, s az á1mot hozó 
szendergéshez s.z.ernély1hez szó
ló mese is szüksé.geltetilk. 
Apától m�endelhető, ddőről 
időre megismétlődő, klíván
ságra tovább 'bonyolítható és 
hangulatunktól ;függően mó
dooítható mese. Amely csak a 
mienk, .senikJ. másé. M,agyairá111 : 
oly,a,n imesehősökre van szük
ség, ·akik csalláidtagok szirute (s 
ternnés.zetesen nem gonosZléllk, 
nem ,bántják a lk,isgyerekeket 
vagy lha mégis., hát ,aninak a 
játs.zótársnak az orira alá tör
nek borsot, ·aikire éppen ok
kal haragszunk, mert nem ad
ta ide a labdáit, ivagy .álrulko
dott ránk a gondozó néninek, 
óvó néninek, tanító néni
nek . . . (K.irnőtt név törlendő). 

A mi otthommk1ban - hogy, 
hogy nem, de így alakult -
téli-ta,v,aszi családtagoklká 
lettek a nyuszik. Sokan van
nak., hiszen sok a ,gyerek is -
és jó kis1ány 0{isfiú) él a 
Ze!niplénlben csakúgy, mint 
Obudiá.n. S mert 1ányadlIIllat 
má!l" az Ó'V'Odálbam a kiözös-ségi 
életre nevelték, természetes, 
hogy ,a mi nyus2li,jaink is kö
zösségi lények. N� csapa1:ot 
alkotnak: a szdba esthomályá
ban sorra megjelenik a pilisi 
nyuszi, a börzsönyd nyuszi, a 
máltrai, a cserthá-ti, a budai, a 
bükki. a _gerecsei .. .. de hadd 
ne folytassam a névsorol.Jva
sást, hisz nyuszikat rejtő 
hegyból-<Iotnbs,ágból van még 
bőven e honban. Egyi�ük a 

Nemzetközi élet 

A békéért, az enyhülésért, a leszerelésért 
A múlt év véoén tartották Da-

6 maszkuszban 
a közlekedési dolgozók VIII. 
nemzetközi szakmai konferen
ciáját. Debkumar Gangulinak, 
a nemzetközi szövetség főtit
kárának beszámolóját követő 
vitában több küldött hangsú
lyozta, hogy számos kérdésben 
közösek az érdekek és a gon
dok a szövetséghez tartozó tag
szervezeteknél. Sok országban 
mélyül a gazdasági válság, 
romlanak a dolgozók élet- és 
munkakörülményei, csorbítják 
a demokratikus és a szakszer
vezeti jogokat, gátolják az eny
hülést stb. 

A konferencia részvevői 
megállapítot'ták, hogy ilyen kö
rülmények között nagy jelen
tősége van a szakszervezeti és 
a demokratikus szabadságjo
gok kiterjesztéséért folytatott 
harcnak. A tanácskozás felhlv
ta a világ valamennyi közle
kedési dolgozójának és szak
szervezetének a figyelmét ar
ra, hogy fokozzák harcukat e 
támadások ellen, és követeljék 
a Nemzetközi Munkaügyi Hi
vatal határozatainak szigorú 
betartását. Aktívan vegyenek 
részt az új gazdasági világ
rendért folyó küzdelemben, fo
kozzák akcióegységüket és 
nemzetközi szolidaritásukat. 

A konferencia részvevőinek 
véleménye szerint a követke
ző szempontokat célszerű fi
gyelembe venni az akciók so
rán: a kapitalista világ mé
lyülő válságának sokoldalú ha
tását; a technológiai innová
ciók általános jellegét és tár
sadalmi következményeiket; a 
multinacionális monopóliumok 
rohamos növekedését és annak 
hatását a nemzetközi közleke
désre és szállításra; a közle
kedés és szállítás nemzetközi 
jellegét. 

Ezeknek a !�nyez�knek a s_�á-
m1tasbavetele szuk-

ségessé teszi, hogy a közleke
dési dolgozók nemzetközi szak
szervezetei nagyobb szerepet 
játszanak az együttműködés és 

és megállapitotta, hogy a tag
és más irányzatú szervezetek 
részvételével a konferencia 
munkájában élő példáját adja 
a dolgozók egységének. A vi
tában nagyon sok, a mozgalom 
tevékenységét segítő javaslat 
hangzott el. Az ágazati bizott
ságok ülésein a megbeszélé
sek az egyes ágazatok szakmai 
kérdéseihez kapcsolódtak. A 
plenáris üléseken 77 küldött 
szólalt fel és mintegy 150 volt 
a hozzászólók száma az ága
zati és területi üléseken. 

Figyelemre méltó tény, hogy 
több, nem tagszervezet is részt 
vett a konferencián. Lehetőség 
nyílt arra is, hogy a közleke
dési és szállítási szakszerveze
tek képviselői nemzetközi 
szinten találkozzanak, s a leg
különbözőbb gazdasági és tár
sadalmi berendezkedésű orszá
gok képviselői kicserélhessék 
tapasztalataikat. 

A kon[erendán tE:ljes egyetér-
tes mutatko

zott a válság mélységének 
megítélésében, az akciók mó
dozatainak meghatározásában, 
a monopóliumok szerepének 
értékelésében a közlekedés és 
száUítás területén, a közleke
dési és szállítási politika kér
déseiben stb. 

A hivatalos találkozókon kí
vül lehetőség nyílt kétoldalú 
kapcsolatok megteremtésére is. 

Több olyan kapitalista or
szágból is eljöt'tek a konferen
ciára a közlekedési szakszerve
zetek képviselői, melyek nem 
tagjai a nemzetközi szövetség
nek, de harcos kiállásukkal 
mindenütt nagy hírnévre tet
tek szert. Közöttük voltak 
Anglia, Ausztrália, Japán, 
Belgium, Kanada, Finnország, 
Dánia, India, Brazília, Argen
tína, Nigéria és más országok 
képviselői. 

Az 19-77-es VII. konferencia 
óta 24 új közlekedési, kikötői 
és halászati szakszervezet kér
te felvételét az UIS-Trans
ports-ba. A konferencia a ké-

relmeket jóváhagyta. Az UIS
Transports tagszervezeteinek 
száma napjainkra 79-re emel
kedett. 

A közlekedési dolgozók 
VIII. nemzetközi szakmai 
konferenciája több határoza
tot fogadott el. Kifejezte töb
bek között teljes támogatását 
a dél-afrika és az angolai né
pek ügye iránt, valamint szoli
daritásukat a török dolgozók
kal, akiket a katonai rezsim 
fosztott meg szakszervezeti és 
demokratikus szabadságjogaik
tól. 

A konferencia egy másik ha-
tározata a szak

ma dolgozói nevében követelte 
a Szíria elleni izraeli és ame
rikai katonai provokációk és a 
politikai zsarolás megszünte
tését. A határozat követelte to
vábbá, hogy Izrael és az Egye
sült Allamok tartsák be az 
ENSZ határozatát. amely az 
arab térség békéjének helyre
állítására vonatkozik, tiszte
letben tartva az arab nép 
nemzeti érdekeit és szuvereni
táshoz való jogát. E tekintet
ben a konferencia elítélte a 
Reagan kormányt, amely az 
egyiptomi rezsimre gyakorol't 
nyomással a Szadat által ki
alakított megalkuvó politikai 
vonal követésére kényszeríti az 
országot. 

A X. szakszervezeti világ
kongresszus összehívása alkal
mából a konferencia határoza
tot fogadott el. amely felhívja 
az ágazati szakszervezeteket, 
hogy széles körűen ismertessék 
a kongresszus céljait, vegye
nek részt azok megvalósításá
ban. Egyesítsék a szakszerve
zeti világmozgalom minden ha
ladó erejét és fokozzák harcu
kat azoknak a sürgető prob
lémáknak a megoldásáért, 
amelyek a dolgozókat sújtják. 

A konferencia végül felhí
vást fogadott. el a békéért, az 
enyhülésért és leszerelésért. 

Baranyai Zoltán 
a nemzetközi szolidaritás 1:e- ---------------------------
rén. Ezért a konferencia rész
vevői felhívják az UIS-t, az 
ITF-et és a FIOST-ot, hogy 
kezdjenek párbeszédet egy kö
zös akcióprogram kialakítása 
6rdekében. 

A közlekedési dolgozók nem
zetközi szakmai konferenciájá
nak jelentőségét növelte az' a 
tény, hogy 92 ország 134 szer
vezetének 272 küldötte vett 
részt az ülésen. Közülük az 
UIS Transport-hoz tartozó 77 
tagszervezet 175 küldöttje ren
delkezett szavazati joggal. 

Az SzVSz delegációját Ibra
him Zakaria, az SzVSz akkor 
még megbízott főtitkára vezet
te. A vitában ő is szót kért, 

ÁPRILIS 21-EN 

Budapesten tartja ülését a vasutas 

ágazati bizottság munkacsoportja 
A Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi 

Szövetsége keretében működő vasutas ágazati bizottság mun
kacsoportja április 21-én tartja következő ülését Budapesten. 
A munkacsoport, amelynek tagjai a Szovjetunió, Csehszlová
kia, Ausztria, Franciaország és Magyarország vasutas szak
szervezeteinek képviselői, megtárgyalja a VIII. nemzetközi 
szakmai konferencia határozataival kapcsolatos feladatokat, a 
négy évre szóló távlati munkatervet, az ágazati bizottság to
vábbi tevékenységének módszereire vonatkozó elképzeléseket 
és a VII. nemzetközi vasutas-szeminárJum témáira tett javas
latokat. 

MERRE KÓSZÁLT 
NYULAM-BULAM? 

s2rutykosak a vasúti fülke aib
laiklai, menten szivacsot fo
,gott, s húsvéti ajá,ndéklk,ént 
ra,gvogóvá dö.rlgöl,te az üveg
táblát. Hiálás is volt érte a 
szerel'Vény : j ókedvúen és 
gyorsain. röpítette, kellemes.e.n 
hintáztatta a swr,gos nyuszi
brigádot. Bükki úgy gondolta: 
kézzel fogható ajándékot is 
érdemel a jó vonat, ezért pó
tolni akarta az összes lálba 
kelt villanytkörtét. Mire össze
számolta, hogy mennyi hiány
zik., kiderült - nincs akkora 
puttonya, amekkorába az ösz
szes pótkörte beleférne. cser
háti (aki br.iigádlvezető-hely€jt
tes, egyszersmind ő vez.eti a 
brJgádinaplót) az ul tiwkat 
akarta jOl!Jb belátásra bírni, s 
cserét kínált nekik: ha odaad
jálk a klártya,paiklit, sakk.szak
könyvet k.aipnak tőle, amely
nek 'feladvámyai ötven utazás 
alkalmáival is tanulmányoz.ha
tók. Hogy miként vélekedtek 
ajá!n.latáról az ultizók. arról 
nem szól a mesém (ekkora 
fantáziával nem rendelike
zem). 

Fürgelábú FutáT, napok alatt 
körbefutja az ors7Jágot, s men
ten ott a tEtljes ,brogád, hogy 
a!kci óba lépjenek . 

A mi nyus:z.ijaink ugyanis 
egész évi swligtálatot ,teljesíte
nek!. Ok arok, akik - hideg 
ide, lhideg oda - zi,manik.óban 
is segírtenek ·a fehér .sz.a,kállú 
TéLapón;alk ,(aki v.iszionzásként, 
a legutóilbi hÚSIVétkor, délceg 
testvénöccsét, Ta'VlaSza,PÓt 
kü.Ldte ,el Hóorszá,gJból nyúl
hr,igádunlk támogatására). 
Miért � kölcsönös segítsélg, 
e mesebeli KGST? Télapó 
ugyebár öreg, s ni.ocs ideje 
arra, hogy minden ,egyes gye
reket egész év'ben figyeljen: a 
hegyekiben lakó nyus:z..iik: jelen
tik tehát, 'hogy ki érdemel !kis
vasutat, ki pedig Viirgácsot 
csupán. A nyuszik visront 
nem elég i7l!Tl0Sak, szüksétg 
van tethlát Tuvaszaipó izmos 
vállára és puttonyára., hogy 
idejeben eLjusson az öss2Ja5 pi
ros tojás a Bör7.ISÖnylbe, a 
Csenhá,fua, a Pilisbe ... és ter
mészetesen milho.zzá.nk is. Mii
velihogy mi nagyon jók va
gyUll1k., E!iYTe-másra so,ra!koz
nak a pi ro.s ipontok, meg az 
ötösök az il7Jenőfü2letiben_ 

Azám, de ,mi van, ha ,a nyu
szi brigád, meg Tavaszapó el
fárad, nem győzi már a sok
sok talpalási . . . de az ország 
Iegtá,volabbi csücskébe is el 

akair jutni? Vonatra szállnak. 
Ilyenkor - ;igy történt az 
idén is - Tavaszapó váltja 
meg a jegyet �öles öregem
ber, nem hagyta az utolsó 
percre: napokkal korábban 
beállt a sorba, hogy az összes 
nyuszinak helyjegyes ülóke 
jusson,), s ind,uláskor éktelen 
makJk-makikolá.s kezrlődik, 
mert gerecsei csaikúgy, mint 
budai a menetiránnyal szem
ben, az ablak mellé szeretne 
üln:i. Bizony mondom, nehéz 
dolga vo1t Tavaszaipónak, 
amíg a fülkében rendet és 
csendet teremtett, s eszébe 
juttatta valamennyi nyus.z.i
nak., hogy ók nem köznapi 
utasok, hanem valami húsvéti 
jósáigot kell tenniük. De mit? 
mátrai úgy gondolta. hogy a 
mozdonyvezető bácsinak is 
V.alll kisifia, a/ki - ÜIIl:nep lévén 
- hiányolja aipuká,ját, ezért ,a 
legelső állomás.niál leszáhl t, s 
iké'ts.z.er a,nnyi játékot vitt ma
gálval, mint amennyit más 
gyierieikinek vitt volna. 

BörZSIÖ:nyi nyuszi szerint -
így szól a mese - rend a lel
ke mindeillil.ek, ő a tisztaság 
�.zállottja (ezért meg is 
'fenyegette már egyszer-két
szer a 'kisebbik lányomat: 
makk-makk, nem lesz hímes 
tojás, ha szamáirfille va111 a 
füzetnek!). Amint börzsönyi 
észrevette, hogy bizony-ibi2JOI1y 

... Tudatosan, s nem vélet
lenül fornn.álom imigyen a 
meséket, ügyelek rá, hogy a 
nyuszik is olykor ikétbalkez.e
sek legyenek, nek.ik se sike
r,illdön 'm.ill1.den, ők se tűnjenek 
csodatevőknafc. A gyerelk 
ugyanis hajlamos az utánzás
ra. S az mé.g csak hagyján, ha 
valamelyiik ltám.yom jó tüncMr 
vagy világ52.épe szeretne len
ni. Csaik nehogy azt mondja 
egyikiük : ,,ha nagy leszek, 
nyuszi leszek". Mert a nyu
sz,i,k - s ez már nem me6e, 
hanem taruulsag - vajmi ke
vésre jutnak az eietben. 

F. T. 
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MÁJUS 2-8. KÖZÖTT 

onfü ed 
a va 

A vasutasokban már régen 
felvetődött az a gondolat, hogy 
a hivatalos érirrtkezéseken kí
vül emberi kapcsolatok is ala
kuljanak ki az Európa külön
böző országaiban élő kollégák 
között; kölcsönösen ismerjék 
meg a vasút technikai újdon
ságait, az alkalmazott munka
módszereket, egymás társadal
mi és kulturális életét. 

Az emberi kapcsolatok meg
teremtésének, a műszaki tudo
mányos és kulturális kapcso
latok elmélyítésének eddig 
legnagyobb akadálya a nyelvi 
probléma volt. Ez a felismerés 
hozta létre Európában azt a 
szervezetet, amely a nyelvi 
problémák megoldására célul 
tűzte az eszperantó nyelv al� 
kalmazását. Ez a nyelv alkal
mas az emberi kapcsolatok ki
építésére, a műszaki, tudomá
nyos és kulturális információ
cserére. 

zperan 

kongresszus fővédnöke Szücs 
Zoltán, a MA V vezérigazga
tója. 

A kongresszus hivatalos 
programja között szerepel a 
különböző szakbizottságok ülé
se, amelyeken szakmai témá
kat 'tárgyalnak, természetesen 
tolmács nélkül, eszperantó 
nyelven. Ezek között kell első• 
ként említeni a vasúti szak
szótárt előkészítő bizottságot, 
amely 1968 óta a közel 12 ezer 
vasúti szakkifejezést taMalma
zó UIC (Nemzetközi Vasúti 
Szervezet) hatnyelvű szakszó
tárát fordította le eszperantó 
nyelvre. Ebben a munkában 
nagy részt vállalt a magyar 
szakszótár-bizottság, amely 
nemzetközileg is elismerést 
szerzett eredményes munkájá
val. Az UIC szakszótár hama
rosan már eszperantó nyelven 
is megjelenik. 

A hivatalos program kereté
ben „Az európai vasutak jö
vője, ezen belül a MAV szere
pe" címmel filmvetítéssel egy
bekötött szakmai előadás 
hangzik el - természetesen 

MAGYAR VASUTAS 

Hévíz, Keszthely, Badacsony, 
Tihany nevezetességeit és ellá
togatnak a zánkai úttörőtábor
ba, továbbá Veszprémbe és 
Herendre. 

Igen látványos programnak 
ígérkezik a részvevő országok 
vasutas egyenruha bemutatója. 

A kongresszus programjában 
szerepel műsoros est is, ahol 
a MÁV Szimfonikus Zenekar 
közreműködésével Erkel, Liszt 
és Kodály műveit élvezhetik a 
részvevők. Nem hiányzik a 
műsorból a magyar népi zene, 
s a népi tánc sem. A szórakoz
tató programok kiemelkedő 
színfoltja lesz a nemzetközi 
bál. 

Az utókongresszusra május 
8-9-én Budapesten kerül sor, 
amelynek keretében a részve
vők megismerhetik fővárosunk 
kiemelkedő kulturális és törté
nelmi színfoltjait. Ebben sze
repel többek között a Nemzeti 
Múzeum és a Közlekedési Mú
zeum, valamint az úttörővasút 
megtekintése. 

Patay János 

CELI.DÖMÖLK 

Jó sportoló -

jódolgo•Ó 

Vándorserleget és egyéni 
kupát alapított a Celldömöiki 
Vasutas Munkás Sportegyesü
let az év legjobb sportolója és 
a szolgálati helyen is jó mun
kát végző dolgozó számára 
Az 1981. évi teljesítmények 
alapján - első ízben - a ki
tüntető címet Kőszegi József, 
a megyei labdarúgó-bajnok
ságban szereplő CVMSE kapu
sa, csapatkapitány kapta meg. 

Kőszegi József 12 esztende
je az egyesület játékosa, és 
kilenc éve védi a csapat há
lóját. A Vas megyei Labdarú
gó Szövetség értékelése alap
ján az elmúlt évben a baj
nokság legjobb kapuvédője 
volt. Munkahelyén, az építési 
főnökségen egy évtizede mint 
vízvezeték-szerelő is a tudása 
legjavát adja. 

A vándorserleget és a külön 
kupát az egyik edzés után 
Pozsonyi Mihály, a labdarúgó
szakosztály veretője adta át 
Kőszegi Józsefnek. 

- S:zakszervezeti oktatás. A 
hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség területén 
befejeződött az 1981/82. évi 
szakszervezeti politikai okta
tás. Nyolc szolgálati helyen ki
lenc tanolyamot indítottak, 
amelyeken 175 dolgozó vett 
részt. 

- Nyugdíjas-búcsúztató, A 
szerencsi körzeti üzemfónöksé
gen március 25-én 61 nyug
díjba vonult vasutas tisztele
tére rendeztek ünnepséget. 
Pöstyéni @yörgy üzemfőnök
helyetteis köszönte meg több 
évtizedes lelkiismeretes mun
kájukat, majd átadták a szak
szervezeti bizottság ajándékát. 

- Műsoros est. A szocialis
ta brigádok részére műsoros 
estet rendeztek a nagykani
zsai Kcxlály Zoltán Művelődé
si Házban, amelyen Galambos 
Erzsi és l:laumann Péter szín
művészek szórakoztatták a kö
zönséget. 

1982. ÁPRILIS 19. 

Munkásszállót kaptak. A 
gödöllői VI. gépesített mozgó 
pályamesteri szakasz dolgozói 
húsz évig laktak vasúti ko
csikban. A miskolci igazgató
ság illetékeseinek közbenjárá
sára a közelmúltban egy fel
újított vasúti szállóban kaptak 
helyet @ödöllőn a pályamun
kások. 

- Dízeljavító csarnok. A 
közelmúltban helyezték üzem
be a dízeljavító csarnokot a 
segédműhelysorral és a ki
szolgáló helyiségekkel együtt a 
szombathelyi vontatási tele
pen. A 115 millió forint költ
séggel épült léte:sítmény első
sorban a dízelmozdonyok ma
gasabb szintű javítását szol
gálja. 

A magyar vasutas eszperan
tisták már közvetlenül a máso
dik világháború után bekap
csolódtak ebbe a mozgalomba 
és azóta is nagy szerepet ját
szanak a nemzetközi szövet
ségben. Jelenleg több mint 200 
magyar vasutas eszperantista 
tagja a szervezetnek. Működé
sük a Magyar Eszperantó Szö
vetség keretében történik. 

eszperantó nyelven, amelyet a,__ __________________________ _ 

- Újítási ankét. A szombat
helyi körzeti üzemfőnökségen 
a közelmúltban újítói ankétot 
rendeztek, amelyen megjelent 
dr. Horváth Lajos vasútigaz
gató és Hajas Endre, a terü

- Jubileum. Múszéves a me
cseki úttörővasút, amelyen áp
rilis 3-án indult meg az idény
jellegű forgalom. Az évfordu
lóra újjászületett a kis hegyi 
vasút. A pécsi vontatási fő
nökség műhelyében teljesen 
felújították az úttöróvasúttal 
egyidős dízelmozdonyt. A pá
lyafenntartási főnökség szo
cialista brigádjai pedig rend
be hoztá:k a vasúti pályát. 

A vasutas eszperantisták 
minden évben Európa más
más országában szerveznek 
kongresszust, amely nemcsak 
hivatalos szakmai találkozó, 
hanem egyben Európa - sőt 
most már kontinensünkön kí
vül is - a vasutas eszperan
tisták baráti találkozója is. 

Ebben az évben május Z-8. 
közöt!t hazánkban, Balatonfü
reden rendezik meg a Vasutas 
Eszperantisták Nemzetközi 
Szövetségének kongresszusát. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
húsz év után ismét hazánk 
láthatja vendégül ezt a nem
zetközi szervezetet. (1962-ben 
Budapest adott ot'thont a kong
resszusnak.) 

A kongresszust a Magyar 
Eszperantó Szövetség Vasutas 
Szakosztálya, a SWT, a Vas
utasok Szakszervezete, a MA V 
Vezérigazgatóság és a szom
bathelyi vasútigazgatóság tá
mogatásával rendezik meg. A 

23 országból eddig jelentkezett 
600 vasúti szakember hallgat 
meg. 

A kongresszusra érkezőknek, 
a számtalan szakmai progra
mon kívül, alkalmuk lesz kul
turális rendezvényeken is részt 
venni. 

A vendégek egy része a 
kongresszus előtt megtekinti 
Budapesten a Május 1-i ün
nepség seregszemléjét. Május 
2-án Balatonfüreden a Bala
ton Galéria kiállítási termében 
megnyitásra kerülő tárlaton a 
kongresszus résztvevőin kívül 
Balatonfüred lakossága is meg
ismertetheti a magyar vasutas 
amatőr képzőművészek alkotá
sait, az eszperantó mozgalom 
történetét, valamint az eszpe
rantó vasúti vonatkozású bé
lyegkiállítást. 

A kongresszus ideje alatt a 
SZOT Oktatási Központban 
külön alkalmi postahivatal is 
működik, ahol alkalmi emlék
bélyegzéssel és erre az alka
lomra kibocsátott vasúti témá
jú levelezőlappal szereznek 
örömet a filatelistáknak. 

A részvevők hajókirándulás
sal egybekötve megtekinthetik 

Szombathelyi :kezdeményezés 

s.al,,nai napol, S§onabaton 
a• lltasellátó étterniel,ben 

Az ötnapos munkahét beve
zetése miatt csökkent az Utas
ellátó Vállalat hétvégi forgal
ma. Szombathelyen ezért elha
tározták. hogy szombatonként 
szakmai napokat rendeznek. 
amelynek célja a bevétel nö
velése. valamint a sz.alkmai 
gyakorlat fejlesztése. Elsőként 
március 13-án kerult sor erre 
a rendezvényre, amelyet az 
Utasellátó és a Savária gaszt
ronómiai társaságai szerveztek. 

A nap délelőtt cukrászbemu
tatóval egybekötött kedvezmé-

nyes árusítással kezdődött, 
majd az étteremben zárt körű 
vacsoraestet rendeztek 130 
vendég részvételével. Az étele
ket mesterszakácsok készítet
ték a korszerű táplálkozás kö
vetelményei alapján. 

A szakmai napon az étel- és 
iitalforgalom több mint a dup
lája volt a korábbi szombarti 
napokénak. Ezentúl a MÁV 
több pályaudvarán működő 
utasellátó étteremben is ren
deznek majd szakmai napokat 
a hétvégén. 

Sz. J. 

STÍLSZERŰ ASZTAL 
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A főnök nem felejtette el, hol)' eukor fékez6 volt 

Szentesi VSC 
' 

Az utánpótlás és a tömegsport bázisa 
leti szakszervezeti bizottság - Megállapodás. Közút he
titkára is. Kapronczai János lyett vasúton szállítják Szol
igazgatóhelyettes előadása és nokon július l-től a Debre
a hozzászólások után kitünte- cenben készülő házgyári ele
téseket és jutalmakat adtak át meket. Erről kötött megálla-

A Szentesi Vasutas Sport sportolók felkészülése mellett a legeredményesebb újítóknak. podást a Szolnok megyei Al-
Klub legeredményesebb szak- családi részvétellel a tömeg- !ami Építőipari Vállalat, a 
osztálya a tájfutó. A múlt év- sportnak is tág tere van. Az - Kertbarátoknak. A deb- Debreceni Mázgyár, a MAV, 
ben Böszörményi Katalin és edzőtábor egész évben teljes receni járműjavító művelődé- valamint az Épületfuvarozó 
Oze Erzsébet a nemzetközi ver- kihasználtsággal működött. si házában kertbarát-foglalko- Vállalat. A szolnoki új Szé
senyeken is jól szerepelt. Tö- A Szentesi VSC 1981-ben jól zást tartottak a könyvtár ol- chenyi városrész hatodik üte
rök Margit és Sebők Zsuzsan- teljesítette feladatait, s ezért vasótermében. A házikert ko- mének 522 lakását már a vas
na pedig aranyérmes tájfutók. megkapta a „Tömegsport" ok- ra tavaszi növényvédelméről úton érkező elemekből építik 

Balyi Sándor aranyérmes tú- levelet. Kolbe 6yula, megyei főkertész fel. 
ravezetővel az élen a rtermé- (Fogas) tartott előadást. 
szetjárók is kitűntek országos .-----------------------------

- Tisztasági nap. Zalaeger-
hírú eredményeikikel. A szen- szeg állomáson március 27-én, 
tesi vasutas természetjárók 10 szombaton tisztasági napot 
ezer kilométereket utaztak, rendeztek. A brigádok és 
hogy az országos és külföldi munkáskollektívák összellaka-
túrákon részt vehessenek. Az rították a hulladékot a szolgá-
elmúlt évben 40 túrát teljesí- lati helyeken és a raktárak 
tetit-ek. 27 százalékkal többet, környékén. A szemetet és a 
mint az előző évben. Eredmé- vashulladékot vagonokba ra.k-
nyeiik:et számos országos és ták. 
megyei elismerés tanúsítja. Ál
talános iskolákat patronálnak. 
Megszervezték a gyerekek ki
rándulásait, segítették őket a 
táborépítésben. 

A vívók az elmúlt évben is 
biztosították a ikorábban kiví
vott tekintélyüket. Ifjúsági ver
senyzőink számos díjat hoztak 
el a versenyekről. Mónus Sán
dor vezetésével a vívó után
pótlás bázisaként emlegetik a 
Szentesi VSC-t. 

A szentesi vasutas sport jel
legét továbbra is az utánpótlás 
nevelése és a tömegsport ha
tározza meg. A szakosztályok 
nyitottak. nemcsak a vasutaso
kat tömörítik. Tevékenységük
kel szorosan kapcsolódnak a 
tömegsporthoz. A tájfutók tá-

Ez a szerelvény már nem közlekedik. Lokomotív büfé a neve, 
s Nagykanimán, a vasutas sportcsarnok elött várja a vendége

ket kávéval, üdítővel és finom falatokkal 
(Lőrincz János felvétele) 

bora 20 fiatallal, a természet
járóké pedig 25 személlyel bő
vüit. A tömegsport-szakosztály 
rendezvényein általában 200-an 

Oklevél a hosszú szolgálati időért 
vesznek részt. A tréfás verse- A nagykanizsai körzeti üzem
nyek sorában a múlt évben a főnökség szakszervezeti bizott
. .limbo" versenyek voltak a sága a gazdasági vezetőkkel és 
legsikeresebbek. KISZ-bizottsággal közösen 

Szól.ni kell a klub kunfehér- március 5-én ünnepélyes ke
tói edzótáboráról is. ahol a retek között búcsúztatott 36 

MEGÉRTÖ KALAUZ 

Csak nyugodtan kerease lüsasszony, én ráérek 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 

nyugalomba vonuló vasutast. 
A szakszervezeti bizottság ne
vében Tóth János titkár meg
köszönte a hosszú évtizedek 
alatt végzett eredményes mun
kát. 

A fiatalok képviseletében 
Kiszelák István, a K.ISZ-bi
zottság titkára köszönt el a 
nyugdíjba vonulóktól. 

A vezetők a hosszú szolgá
lati időt oklevéllel is elismer
ték, a szakszervezet pedig 
tárgyjutalommal kedveskedett 
a megérdemelt pihenéshez el
érkezett dolgozóknak. Az ün
nepélyes aktus után a társa
dalmi és gazdasági vezetők 
megvendégelték a nyugdíjba 
vonulókat és fehérasztal mel
lett beszélgettek munkájukról 
és a rájuk váró pihenésről. 

MAGYAR VASUTAS 

.a Vasutasoik Szakszervezetének 
lapja 

SztlI1keB:llti a szet'kesztő bizottsás 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerk�őség: 
1068 Budapest, VI., Benczúr u. '1. 

Telefon, Városi: 229-872 
üzemi: 111-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lap- és Könyvki,adó 

1138 Bp. xm., Váci út n. 
Telefon: U'l-1150 

Levélcím: 1553 Budapest, pf. a. 
Fele16s ikladó: 

dr, Jandek Géza ig,azgató 
El611zetési dfJ egy évre: 34 forint 
Egyszámlaszám : MNB 215-51121 

82-1676. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
CIIOndes ZOitán vaértsaz1ató 

JSSNNtO---COM 

- S�Uemi vetélkedő. A 
KISZ megalakulásának 25. év
fordulója alkalmából március 
11-én nagy sikerű szellemi ve
télkedőt rendezett a vasutas
szakszervezet országos műve
lődési központja és az Északi 
Járműjavító KISZ-bizottsága 
az országos művelődési köz� 
pontban. Ez a vetélkedő része 
annak a sorozatnak, amelyet 
a KISZ KB és a TIT „A harc
ban nem szabad megállni!" 
jelszóval hirdetett meg, 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném budai két szoba 

komfortos, cserépkályhás, vil
lanybojleres, . 76 négyzetméteres 
földszinti MAV-bérlakásomat egy szoba összkomfortos tanácsi la
kásra MA V-dolgozóval. 'E:rdeklőd
ni lehet munkaidő alatt a 25-27-es 
telefonszámon: Török Béla. 

Elcserélném Acs állomáson levő 
nagyméretü három szoba, kony• 
ha, éléskamra, el6szoba fürdő
szoba és pincéb61 álló MAY-bér
lakást, amelyhez két bekerített, 
zárt veteményeskert, baromfi
ólak tartoznak, kétszobás lakás
ra MA V-dolgozóval. Minden elfo
gadható megoldás érdekel. Cim: 
Györgyi Lajosné, 2941 Acs vasút
állomás, felvéteU épület. 

Elcserélném Budapest, Rákos u. 
98. sz. alatt, X. emeleten levő 
egy, plusz két félszobás összkom• 
fortos MAY-bérlakásomat két ki
sebbre. 'E:rdeklődni lehet: Lengyel 
Erzsébet, telefon napközben: 
12-18. 

Elcserélném rákospalotai két, 
plusz étkezőszobás, loggiás, kom
fortos MAV-bérlakást szoba hal• 
los vagy kétszobás tanácslra 
MA V-dolgozóval. 'E:rdeklődni hét
főtől péntekig 7-15 óra között a 
409-511-es telefonszámon. 

Elcserélném Balástya állomáson 
levő két szoba, konyhás, nagy 
kerttel rendelkező MAY-bérlaká
somat kiskunhalasi vagy szegedi 
lakásra. Minden csereváltozat ér· 
dekel. Levélcím: Domonkos Ist
ván nyugdíjas, Balástya vasút
állomás. 

Elcserélném két szoba komfor• 
tos, Ill. emeleti, utcai MAV-bér· 
lakásomat egy szoba komfortos 
tanácsi lakásra Budapest terüle
tén. Levélcím: Szörényi Béláné, 
Budapest IV., Lehel u. 1. sz. 
III. 13. 

Elcserélném 51 négyzetméteres 
két szoba, konyhás, kamrás -
fürdési lehetőséggel - MAV-bér
lakást és 26 négyzetméteres szo
ba-konyhás tanácsi lakást buda
pesti kéti szoba összkomfortos ta
nácsi vagy MAV-bérlakásra MAV
do!gozóval. :E:rdeklődni lehet a 
délutáni órákban a 345-482, mun
kaidő alatt a 27-77 telefonszámon: 
Zsitvay. 
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Minden paragrafusa érinti a vasutasokat 

A központi vezetőség elfogadta 
a kollektív szerződés :módosítását 

A vasutas-szakszervezet 
központi vezetősége ápr.ilis 
16-án ülést tartott a SZOT 
székiházának tanácstermében. 
G11ósi Jenő, a sz.aikszervezet 
elnöke üdvözölte a résztvevő
ket, köztük az elnökségben he
lyet f.og1aló Szücs Zoltánt, a 
MAV vezérigazgatóját, dr. 
Sárvári Lászlót, a KPM főosz
tályivezetőjét és Bedi G11ulát, a 
SZOT politikai főmunka,társát. 

A testület miután egyetér
tett a beterjesztett napirendi 
pontokkal, elsőnek a MA V 
Kollektív Szerződés 1982. évi 
módosításáról készült előter
jesztést vita,tta meg. Az írásos 
jelentéshez, melyet a központi 
vezetőség tagjai időben kézhez 
kaptak. Mester Alajos vezér
igazgató�helyettes fűzött szó
beli kiegészítőt. 

Az érdeklődés középpontjában 
- A VI. ötéves terv idősza

kára kötött kal:lektív szerző
dés végrehajtásáról szóló be
számoló elkészítésénéll alig 
több mi•t félév tapasztalatai 
álltak rendelkezésünkre 
mondotta bevezetőjében. -
Ennek ellenére elmondhatjuk, 
hog11 a viszon11lag rövid idő is 
elég voU a tapasztalatcserére. 
Azt is megállapithatjuk, hog11 
a kollektív szerződés a g11a
korlatban bevált. Minden pa
ragrafusa közvetlenül érinti a 
vasutasokat, a ,munkáltatás 
rendjét, annak feltételeit, 
ezért szabályai, il'letóleg azok 
végrehajtása mindig az ér.dek
lódés középpontjában állnak. 

Alapvető kritikai észrevétel 
csupán néhány kulcskérdésre 
koncentrá:lódott. Ilyenek: az 
utazószemél11zet várakozási 
iftejének munkaidő/vént való 
elismerése, az áLlomási dolgo
zók szolgálat átvételi-átadási 
rendjének a munkaidőbe való 
beszámítása, a kiemelt forgal
mi jutalék ösztönző rendszere, 
a hétvégi szabadnapok össze
kapcsolása stb. Ezeket lénye
ges kérdéseknek .tekintjük, 
ezért is kezeljük a szakszerve
zet illetékes szexweivel együtt 
megk,ülönböztetett figyelem
mel - hangsúlyozta, majd így 
folytatta: 

- A MAV Kollektív Szerző
dés fontos szerepet tölt be a 
feladataink ellátásához szük
séges munkaerő biztosításában. 
Hiszen a munkaerőhián11 a 
vasútnál is érezteti hatását. A 
vasút teljes munkaidőben d'og
la.lkoztatott dolgozóinak lét
száma 1981 ... ben a bázisidő
szakhoz képest tovább' csök
kenl Ez önmagában is kedve
zőtlen. A tervezettnél nagyobb 
mértékű létszámcsökkenés 
okozta nehézségeket tovább 

súlyosbította, h<l@' elsóso.nban 
a fizilkai - ezen ,belül is az 
úgynevezett kulcsfontosságú -
munkaköröket érintette. Te
rületileg és arán11aiban, a leg
nag11obb mértékű csökkenés a 
budapesti vasútigazgatóságnál 
következett be. filmiatt az 
egyébként is hátrányos lét
számadottságú rendező pálya
udvarok munkaeróhelyzete 
olyan mértékben romlott, hogy 
a létszám a technológia sze
rinti munkához szükséges 
szint alá csöklkent. 

A duná•ntűii iparosított kör
zetek cendező pályaudV&rainak 
( Székesfehérvár, Győr, Komá
rom) létszám.gondjai jelenleg 
már hasonlóak a ,nagy buda
pesti rendező ;pály,audvaroké
hoz. 1gy a budapesti vasút
igazgatóság munkaerő-átcsa
portosí tási lehetőségei ikime
rilltek. 

A .Budapest térségében je
lentlkező létszámgondok le
küzdésére, az öss�álózati ér
deket képviselő elegyf eldolgo
zás biztosí.tására, az elmúlt év
ben átlag 260 tá.rsigazgatósági 
kirendeltet irányítottunk a 
budapesti rendező pályaudva
rokra. A tisztképzós hallgatók 
üzemi gyakorlatának tapaszta
latai alapján az üzemi gyakor
latot kénytelenek valtuntk ki
terjeszteni a mozdonyvezető 
gyako11nokokra és a vasúti 
üzemvitelt ellátó szakmunkás
tanulókra is. 

.A 1budapesti munkaerő
helyzet. staibilizálásáira tová.,bbi 
lehetőségeket kerestünk. Hoz
zá kelll tenni, hogy nem telje
sen eredménytelenül. !gy pél
dául a Záhonyi Vzemigazga
t�ágot is bevontuk a kiren
delt dolgozókat biztosító szer
vek közé, az ott folyó munka 

függvényében, toválbbá 'anya
gilag is ösztönözZJük a térség
ben jelentkező szabad munka
erő-felvételét, kiképzését és 
Budapest terilletére történő 
fel rendelését. 

A területi munkaerő�llá
tottság ismeretében azonban 
Buda,pest térségében jelentős 
létszáanfeld:utással nem szá
molhatunk, kűlönösen nem a 
kulcsfontosságú munkakörök
ben. Ezért a munkaerő-átcso
portosítást jelentő kirendelése
ket, a nag11állomási üzemi g11a
korlatok rendszerét továbbrt? 
is fenn kell tartanunk, annak 
ellenére, hogy a kirendeléseket 
teljesítő igazgatóságoknál ez 
problémát okoz. 

Erőfeszítéseinknek - első
sorban a bud.a,pesti vasútizgaz
gatóság erőfeszítéseinek - a 
jövőben arra kell irányu1nia, 
hogy a családljuktól., lakóhe
lyüktől táivollevő dolgozók ré
szére rnegf elelő körülménye:. 
ket teremtsiünk. A kirendeltek 
kiemelt forgalmi jutalékát a 
kétszeresére tervezzük emel
ni. Az an11agi ösztönzés foko
zásával, továbbá a körü.ltmé
nyek javításával előtérbe he
l11ezzük az önkéntes jelentke
zést. 

A bérpolitikai intézkedése
ket az a,nyag részletesen tar
talmazza. úgy ítéljük meg, 
hogy dolgozóiallk munkájának 
erkölcsi és anyagi elismerése 
biztosí.tott. Feladatunk a dif
ferenciáll.ás fokozottab� écyé
nyesítése és a meglévő feszült
sé.gek csökkentése. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután kitért a rétegtanácsko
zásokon és más fórumokon 
l�töl:lbet vitatott kérdésekre. 
fgy például az utazó dolgo.ook 
szolgálati órájának elismeré
sére, az állomási személyzet 
szoLgálat átvétel-átadás, illető
leg állomás bejárás céljára 
fordított idejének elismerésé
re és díjazására . Végezetül 
kérte a központi vezetőséget, 
hogy vitassa m� és fogadja el 
az előterjesztést. 

Ezután Szemők Béla, a kö-z
ponti vezetőség titkára .tartott 
korreferátumot. Elöljáróban 
rámutatott: a kollektív szerző
dés múlt évi végrehajtásának 
tapasztalatait a bizalmi testü
letek - a korábbi évek kiala-

(Folytatás a 3. oldalon) 

A módosított MÁV kollektív szerződés aláírására április 2'7-én, ünnepélyes külsőségek között 
került sor a vasúti fiosztályon. A munkáltató nevében Szücs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója, 
a munkavállalók képviseletében, a kiizpontl vezetőség felhatalmazása alapján, Koszorus Fe-

renc, a vuatuszakszervezet főtitkára írta alá (•Laczkó Ildikó felvétele) 
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KOMMIJNISTA 

MVSZAK 
Hazánk felszaibadulásának 

37. és a K.ISZ megalakulásá
nak 25. évfordulója tiszteleté
re több üzemfőnökségen, szol
gálati. helyen kommunista mű
szakot tartottak. A debreceni 
körzeti üzemfőnökségen ren
de-zett háromnapos műszakon 
például 677-en vettek részt. A 
vasutasok utastereket és sze
mélykocsikat takarítottak; ösz
szesen több mint 3600 óra tár
sadalmi munkát végeztek. 

A pápai pál11afennkirtási fő
nökségen április 3-án öt főpá
lyamesteri szakasz 219 dolgo
zója vett részt a kommunista 
műszakon. Vasbetona'1jat cse
réltek, sí.nmezó.t építettek át, 
terepet rendeztek. Az 1767 óra 
társadalmi mu:n.ka bérköltsége 
meghaladta a 38 ezer forintot. 
Ezt az összeget, az öregek éve 
alkalmából a vasutas szociális 
otthonok javára ajánlották fel. 

• 

(Kiss Attila rajza) 

A KISZ megalakulása alkalmából 

l�ÜSÁGI NAGYGYOLiS 
A budapesti vasútigazgatósá.gon április 22-én ifjúsági nagy

gyűlésen emlékeztek meg a KISZ zászlóbontásának 25 éves ju
bileumáról. .A gyűlésen részt vettek a központi szolgálat táTsa
dalmi és gazdasági vezetői, valamint azok az egykori fiatalok 
is, akik alapítói voltak a KISZ-nek. 

A nagygyúJ-ésen Szabó Miklós, az igazgatóság KISZ�bizott
ságának titkára emlékezett a múltra, majd szólt a legfontosabb 
teendőkről is. Ezt követően Pady Géza, a pártbizottség titkára, 
az egykori KISZ-alapító, arra kérte a fiatalokat, hogy az elő
dök szellemében - a mai követelményekht!z igazodva - ápol
ják a haladó ifjúsági hagyományokat. 

Átadták az elismerő oklevelet 
a szegedi vasútigazgatóságnak 
A szegedi vasút/igazgatóság 

dolgozói a múlt évi eredmé
nyes rnunkájuk:kial elnyerték a 
MA V vezérig.a�tója és a 
Vasutiasok Szak.szervezete el
nöksége által adományozott 
Oklevél elismerést. Az okle
vél átadási ünnepséget ápri
lis 20--án tartották Szegeden, 
a vasutas múvelódésd házban. 

Art, ünnepség részvevőilt, a 
megjelent vendé.geket - kö
zöttük Mester Alajost, a MA V 
vezérigazgató-helyetltesét, Sze
mők Bélát, a Vasutasok Smik
SZ&:Ve'lete ti-tkárát, Berta Ist
vánt, a szegedi városi párbbi
zottság ti1lkárát, Juhász Péter
nét, a Csongrád megyei párt
bizo1lt5ág tagját, dr. Prágai 
Tibort, a Sz�ed megyei városi 
ta,nárcs elnőkhelyettesét - dr. 
Lugosi József, a területi szaik
szervezeti 1bizo1itlság titkára 
köszöntötte. 

A7. elmú'llt évi munkát Lo
vász Lázár vasútligazgaltó ér
tékellte. Elmondotta, hogy az 
i.gazgastóság dolgozói a koráb
binál nagyobb szállítási fel
ada,tokat kevesebb lét.szám
mal, mi:nőségíleg magasabb 
színvonalon, a vasút há'lérl,ati 
érdekeinek figyrelembevételé
vel oldották meg. Személy
szállítási tervüket 22 millió 
161 ezer utas elszállításával 
5,5 százalékkial, a bevételi 
tervüket pedig több mi:nt 20 

miliió forinttJa.l teljesí.t�ték 
túl. A szem.é,J.yS,zálilítás szinvo
nallánlél!k emelése érdekében 
Stregeden, Szentesen és Békés
csabán önerőből kü'lső kocsi
mosót létesítettek, és mindent 
megtettek azért is, hogy ja 
vuljon a kocsik bellső tiszta
sága, kulturáltsága. Új hét 
végd vonatokat állí-tottaik for
�omba, amelyrek jól segÍltliik 
a belföldi turizmust. 

Az áruszállítási feladatok is 
nőttek. Taval11 11 millió 715 
ezer tonna áru elfuvarozásá
val 107,5 százalékra teljesítet
ték a tervet. Piaokutartó és 
1\uva,mzervező munJkájuklkaAl 
el&egítebték a vasúton gazlda
sá;gosalbban száJJ.íthlélltó áruk 
v.isszaárramlását, azok vasúti 
szállításának növelését. Több 
új fuvaroztaitót nyertek meg 
a vasúitna'k. Eredményes a 
looipcsc)Latuk a Volán vállrada
told{al és más fuvairoztaJtók
kal, köz,ülűk többel a rako
dási k�g javt'ltása érdeké
ben egyűttmúködési megáll<á.
podást is kötöttek. Hasonló 
célból kötöbtek megállapodást 
az SZMT-1Vel is. 

Airufuvarozási munkájukba,r 

mind jobban előJ;érbe kerül
-tek a korszerű szállítási mó
dok, segítették az iparvágány
hasZJI1áJókat és a meghirde
bett rakodási kedvezményeket 
igénybe vevő fuvairoztaitók ko
csiigényeinek kiielégítését. 
Megkülönböztetett fig11elmet 
fordítiot.tak az előszállításokra, 
a hát végi rCDkodásoktra és az 
iránvvonatQk képzésére. 

Allóeszköz-fejles.ZJtési tervü
ket 261 mmió forint felruasz
nálásávall teljesfteroték. Töb
bek között 27,8 vágányikLlomé
tert korszerűsítettek, 12 cso
pon11kirtérőt cseréltek ki és 25 
fénysorompót helyeztek üzem
be. Igen sokat tettek a vas
utas dolgozók munka- és élet
körülményeinek javítása érde
kében: Kecskeméten új szo
ciális létesítményt és il�em
orvosi rendelőt, Szegeden új 
óvodát aatnk át, segítették a 
dolgozók lakásgondjainak 
megaldását, gvermekeik óvo
diaii, bölcsődei elhel11ezését, a 

munkásszállitás, a laktainyák, 
öltözők-mosdók korszerűsíté
sét. 

A vasúbigazgató beszéde 
után Mester Alajos vezérigaz
gató-helyettes a vrasút vezetői 
nevében köszöntötte a dél-Gl
földi vasutasokat. Hangsúlyoz
ta, hogy a szeged'i igazgatóság 
dolgozói a vasútigallgait(xságok 
versenyében mind mennyisé
gi.Jleg, mi,nd minÓISlégileg tel'je
síte-bték a k'iltúzört célt, mél
tán érdemelték ki az elisme
résit. 

Szemők Béla, a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége ne
vében fej�Z'te ki jókívánsá
gait, kiemelte, hogy a szegedi 
iga7.ga<tóság évek óta az élen 
végez s ez.,t a több éves, kö
vetk�etes munkát tükrözi a 
most á.t>adásra kerülő kitün
tet.és is. Ezt követően Mester 

Alajos és Szemők Béla átadta 
az Okllevelelt Lovász Lázátrnak 

és dr. Lugosi Jó�efn.ek. 
Gellért \J óuef 

Kitüntetésátadási 
ünnepségek 

A Kiváló címmel kitüntetett vasúti szolgálati helyek 
elismeréseit a májU6 1-ét megel&Lő na.I)()kban ünnepé)jyes 
küJ.s,&s.égek között adták át. 

Elsőként április 19� az Utasellátó Vrállalatna:k, Ur
bán Lajos közlelkedés- és postaügyi minisztérium állam
titkár és Szemők Béla, a vasutas-szakszervezet titkára; 
a Debre<:eni Körzeti üzemfönökségnek Kulcsár József, 
vasútigazgató és Volosinovszki Jáoos, a debreceni terüle
ti szakszervezeti bizottság titkára; a Budapesti MAV 
E:pítési Főnökségnek U,rbán Sándor vezérigazgató-helyet
tes, Tóth László, a KPM főosztály;vezetóje és Gyócsi Je
nő, vasutas-szakszervezet elnöke; a szombathelyi vasút
i,gazgatóság pályafenntartási szakszolgálatának dr. Hor
váth Lajos vasútigazgató, és Dénes Sándor, a vasutas
szakszervezet sizervezési és káderosztály vezetője; a S2.e
gedi Körreti Üzemfőnökségnek, Lovász Uz4r vasútigaz
gató és dr. Veres László, a Vasutasok Szakszervezete 
eLnőkségi tagja; a Debreceni Járműjavitó ü.zemnek Csá
rádi János szakosztályvezető, és Volruinovszki János, a 
debreceni területi szakszervezeti bizottság titkára; a 
Budapesti TáVlközlési Bizt. Ber. ]Qp. Főn-nek Uroán Sán-
dor vezérigazgató-helyettes és Kajcsa József, a vasutas
szalkszervezet alelnöke; a Krelenlföldi Köraeti Ürzeril[őnök
ségnek. Urbázn Lajos !közlekedés- és postaügyi miniszté
riumi államtitkár, és Tolnai IkUkó, a vasutas-szakszer
vezet titkára; a Dombóvári Körzeti üzemifőnökségnek 
Mester Alajos vezéri,g;azgató-helyettes és Szemók Béla, 
a vasutas-szakszervezet titkára; a Nyíref,IYhá.zi Köraeti 
Üzenúőnöksé,gnek U11bán Sándor vezériga7.gató-helyett.es 
é5 Koszorús Ferenc, a ,vasutas-szakszervezet főtitkára; a 
Gyöngyösi Kitérőgyártó Üzemnek Kummer lswán szak
os.ztályvezetó és Kajcsa József, a vasutas-szakszervezet 
alelnöke; a Rákos,rendezői Körzeti Üzem.főnökségnek 
Ton,gori lmr-e vasútigazgató és Kecfves Ferencné, a vas
utas-szakszervezet e1nökség tagja adta át a kitüntetést. 

-
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A magyar nyelv hete alkalmából 

Vers- és prózamondó verseny 
, 

a budapesti MA V kórházban 

A központi ·vezető,ség elfogadta 
a kollektív szerződés módoiílását 

Új szÍIIl.folttal gazda,gította 
kulturális tevékenységét a 
MAV Kórház és Központi Ren
delő szakszervezeti bizottsága. 
Kömnűvelődési programjába 
szervesen illeszkedett a ma
gyar nyelv hete alkalmából 
rendezett rangoo vers- és p.ró-
1.amondó verseny, melyet dr. 
Vajda G11örgy, az intézet fő
igazgató főorvosa védnöksége 
alatt .bonyolítottak le. A szer
vezők 14 jelentkező nevezését 
fogadták el. A versenyzők 9 
magyar költő - Ady, Aran11, 
József A ., Kosztolán11i, Ul11és, 
Nagy L., Petőfi, Pi.linszk11 és 
Radnóti - egy-egy műve kö
zül választhattak klötelezően, 
ezen túlmenően ·szabadon vá
laszthatták bármely magyar 
költő, vagy író egy a1kotását. 

Apr.ilis 20-án délután az iro
dalmat kedvelő és értő hallga
tóság megtöltötte az intézet or
vosi könyvtárát. Izgalomtól, fe
szültségtől volt hangos a más
kor meg/hitt terem: a szurko
lók kedvenc versmondóikért 
izgultak, a versen11zők még 
eg11-két részletet mormoltak 
maguk elé, sápadtan, vag11 ki
pirulva ,várták nevezési szá
muk sorsolását. .Elhangzott 
még néhány jó tanács, majd 
megjelent a bíráló 1bizottság: 
Versén11i Ida, a színművészeti 
Főiskola tanára és Mécs Ká
roly, a Tihália Szmáz műivé
sze. 

Az elnöki meg.nyitó után el
ült a feszültség, és néhány 

pere múl:va átadhattuk ma
gunkat a versek élvezetének, 
oldódhattunk a k•öltemények 
zenéjében, ritmusában, figyel
hettük a versértelmezések kü
lönbözőségét, az előadói stílu
sokat. A versenyzők tartalmas 
élvezetet nyújtottak, változa
tossá tették a gyorsan r�lő 
időt. Mosolyt fakasztottak és 
könnyet csaltak a szemekbe, 
mesevilá.gjba vittek és elgon
dolkoztattak. 

Mécs Károly és Versényi Ida 
összefoglalójuklban minden 
versenyzőt értékeltek. Kiemel
ték amatőr versmondóink ma
gas szintű irodalmi felkészült
ségét, pátosz.tói mentes, ősMte 
szuggesztivitását, és nagy sze
retettel tették szóvá a thilbákat 
is. A nyilvánoo 1bírá1abból kö
zönség és versenyzők egyaránt 
tanultak. Az értékelés végén 
következett a kórház igazgató
ja által adományozott díjak 
k.iosztása. 

· Első helyezést ért el és 2000 
Ft jutalomban részesült Har
mos Flómánné, második lett és 
1500 Ft jutalomban részesült 
Szomjas Zsuzsa. Ezután két 
harmadik dijat iadott át a 7.$Ü
ri: 1000-1000 Ft jutalomban 
részes'illt Balázs Gyöngyi és 
dr. GeUey Andráis. A toválbbi 
helyezettek jutaLmul hangle
mezeket kaptak: 

Tóth Kálmán 

Gasztronómiai 

bemutató ,-

,Ajánlásolc, ötletek az ételválasztélc bővítéséhez 

Látványos gasztronómiai 
bemutató színhelye volt ápri
lis 5-én az. Utasellátó Vállalat 
6. sz. Széchenyi-hegyi vendég
látó üzlete. A kiváló címmel 
kitüntetett vállalat üzletpoli
tikájápak középpontjában ál
ló törekvés még sikeresebb 
megvalósításához, az. utasok
nak kínált ételválaszték bőví
téséhez adtaJk ötleteket. aján
lásokat a vállalat legkivá.lóbb 
szalkácsai, a „Gas,ztronómiai 
társaság" aktivistái. 

A vállalat vezetőivel együtt 
részt vett a bemutatón dr. 
Gellai Imre, a Bel!kereskedel
mi Minisztérium vendéglátó
ipari főosztályvezetője, aki el
ismeréssel szólt az ötletesen 

ö&zeállított büféárukróL az 
ízléses úticsomagoki,ól. 

Az ajánlott ételek olyan 
nyersanyagokból készültek, 
amelyek az ország bármely 
részén beszerezhetők. A be
mutatón részt vevő területi 
igazgatók, szakácsok, cukrá
szok. üzletvezetők az ételek 
receptfüzeteit, az úticsomagok 
kalkulációját is !kézhez kap
tá:k. tgy minden feltétel adott 
ahhoz., hogy a sikeresen be
mutatkozó „maxi szendvics", 
,,utas szendvics", .,töltött kif
li", a fedeles műanyag pohár
ban kínálható nyelvsaláta és 
még sok más, gyorsan fo
gyasztható étel kedvelt útitárs 
legyen, 

(Folytatás az 1. oldalról) · lek, valamint saját köz.ponti 
apparátusunk közivetlen ta

k!"lt u11ako�Za,_tá�k : m;eaf e�e- pasztalatai alapján - figye
loen - a� �en is_ €rtekeltek. lernbe véve a vezérigazgatósági 
Ezzel egyideJű1eg, Javaslat�k�t beszámolóban <foglaltakat is -
tettek a kollek,tlv szerződes a titkárság és az elnökség ér
szabályainak módosítására. A tékeite a kollektív szerződés 
vitákon elhangzott észrevéte- múit évi végrehajtását. • 

A legtöbb vitát kiváltó okok 
!A köz.ponti vezetőség titkára jogosnak tartjuk, mert a dol

a továbbiak:ban részletesen is- gozó munkavégzés céljából je
inertette az elnökség és a tH- lentkezik szolgálatra és eg11ál
kárság álláspontját, néhány talán nem rajta múltk, hogy a 
sokat vitatott kéooésiben. szolgálat jelentős részében ál-

- A kollek,tív szerződéssel lomási, ilLetve n11íLt pál11án 
kapcsolatos ikérdések kö�ill a való ácsorgásra, vag11 lakta
múlt évben - de még jel.eruleg nyai_ alvás!a. �!1' kárh�ztatv�. 
is - a .tegsúl11osabb gondot, a •E, :varakozasi 1dok �Y Jel�tos 
munkáLtató és a dol{}ozók ,kö- r�_ze .-:zeI'Vez�t�, vezen:Y,
zötti vitát, a forgalommal köz- lesi hianyossag miatt _mer;ul 
vetlenü.l összefüggő mwnka- fel Éppen ezér_t_ f<?g3:dJuk el 
köröloben dol{}ozák foglaLkoz- azt a dolgoz01 allaspontot, 
tatása okozta. Ezen belül is a amely szer.int tarthatatlan, 
szolgálat közben felmerülő hogy a várakozási idők mun
i..rniproduktív idők megítélésé- krudáből való kivételével - és 
ben, ihletve annak díjazásával, jóvail alacsonyabb, díj�zá:sával 
valamint a nagyarányú túl- - a szervezetlenseg ihatranyos 
ml.Jillkáltatással, ezzel közvet- követelményeinek nagy részét 
len összefüggés1ben a dolgozó- l�ye�eben a dolgozókra há
kat megihlető p,jjhenőLdők _ ntották. 
naipi pi,henői<lő, heti ,pihenő- Nem osztjuk teljesen a gaz
nap, szabadság kdadása - t!iasági ,vezetők aggályait az 
rendszertelen ,biztosításával, improduktiv idők díjazásának 
tová:b,bá a budapesti lkirende- emeliked�vel kapcsolatban 
lés.ekkel ka,pcsala1fuan merült sem, mert munkaszenvezéssel 
fel a legtöbb panasz.. az improduktív idők - és ez

,Ezeket a panaszokat meg
alapozottnak, :jog01x11.ak tart
juk. A titkárság álláspontja 
ezzel kapesolatban a követke
ző: a forgalomban dolgozók 
mu.1Vkájának megszervezése a 

forgalomszervezéssel eg11ü.tt 
elsősorban az üzemviteli sza,k
szol,gálat feladata! 

Helytelennek. tartjuk, ,hogy 
az LmproduktÍ/V idők.kel a lfor
�alom, illetve a munlkaszer,ve
zési és vezénylési iháá.oyossá
gokk.al k�atos gondok az 
utóbbi években egyre imkáthb 
a munkaügyi vonalra terelőd
tek, illetve munkaügy.i- problé
maként jelentek meg. 

,&. titkár;ság ,vélemÉflYe sze
rint ezeket á problémákat 
alapvetően nem lehet murllka
ügyi szabályozássail megoldani, 
mert ez csak „ tüneti kezelés
nek" bizonyulhat. Jól ,tudjuk, 
hogy az utazó dolgozók eseté
ben az improduJotw várakozá
si idők ,nem vábnaik prodwktív 
munká-vá ezá.ital, kog11 az 
ilyen idők nag11 részét a je
LenLegi 18. §. módosítását köve
tően szolgálati órának fogjá,k 
elismerni. Ezt a módosítás!), il
letve az érintett dolgozók ez
zel kapcsolatos jgényét még.is 

zel egyiütt az Hyen időkre fi
zetett díjazások is - jelentős 
mértékben csökkenthetők. 

Szorosan kapcsolódik a for
galmi, utazó dolgozók foglal
koztatásához a múilt évi iVéf§re-
hajtás során tapasztalt másik 
probléma, ezeknek a dolgozók
nak a rendszeres .túlóráztatása, 
és ezzel közvetlen összefüggés
ben az őket megillető pihenő
idők rend.szertelen kiadása, il
let-ve munkáro történő igé.n11-
bevétele. 

Eli�erjük, hogy a jelenle
gi létszámhelyzet mellett sok 
szolgálati helyen nem könnyű 
feladat a 1heti pilhenőnapok, 
szabadnapok természetJben 
vailó rendszeres kiadása. Né
hány konkrét panaszügy vizs
gálati tapasztalatai alapján 
azonban azt is megállapíthat
juk, hog11 számws esetben a ké-
11yelmesség; a ha,nyagság, a 
dol{}ozák jogos igén11eivel 
szembeni közömbösség mwtt 
hiúsult meg a szaibad idők biz
tosítása. Az ilyen gyakorlattal 
szemben az eddiJginél erélye
sebben -kell fellépnie a mun
káltató fe1ettes szerveinek, de 
a helyi szakszervezeti szervek
nek is. 

A szabadnapok biztosítása 

a munkáltatónak is érdeke 
Meggyőződésünk, ,hogy a 

dol,gozókat megillető heti pihe
nőnapok és szabadnapok rend
szeres biztosítása e91fÚttal fon
tos munkáltatói érdek is, mert 
amennyiben e téren nem kö
vetkezik be ,hamarosan szá-

az eddiginél határozottabban 
lépjenek fel a kollekitív szer
ződés megsértőivel szemlben. 

'1 mottevő változás, akkor hiába 

Az új öt évire szóió MA V 
kollektív szerződés 1981. jú
lius l-én 14>ett hatály,ba, ezért 
- az év végéig eltelt rövid 
időre is itekintettel - a módo
sí tásra !központi kezdeménye
zéseket tartalmazó módosítás 
tervezet nem készült. Ehelyett 
arra hívtuk fel az alap és kö
wpszintű szakszer.vezeti bi
zottságokat, hogy a dolgozó
kat is mozgósítiva, .vizsgálják 
felül a kollektív szerződést 
tartalmi és szövegezési szem
pontJból, és ennek alapján 
minden észrevételt, javaslatot 
küldjenek meg a közgazdasági 
és szociáilpolitilkai osztálynak, 
valamint a MAV Vezérig�a

biztosítunk bár.milyen anyagi 
többletjuttatást a fr�ventált 
munkakörökben, a szabad idő 
elivesztését ez 111em tudja el
lensúilyozni és emiatt a lét
számhelyzet továblbi romlásá
val kell számolni. 

Az ·a -vélemén11ü.nk, hog11 kö
rültekintőbb m-u,nkaszervezési, 
vezé,n11Lési munkával, az ezzel 
fogla!Jkozó dolgozók anvagi ér-
de.keLtségi rendszerének kidol

Ahogy a szakácsok befejezték a főzést, a pincérek megkezdték gozásával és érvtnyesíwsével, 
a felszolgálást a han-uac munka következete-

javaslatQkat az alapsz:i111tű tes
tületi üléseken elihangzott.a.k 
ailapján összesítettük,, majd e 
három témára - az anyagi ile
hető.ségeket is figyelembe véve 
- a vezérigaz.gatósággal közö
sen elkészítettük az előzetes 
módosítás tervezetet .és azt a 
bizalmiakból álló rétegtan.áes
koz.ások elé terjesztettük véle
ményezés céljából :E tanácsOco
zások ismeret.eben alakí.that
tá,k ki álláspontjukat e három 
kérdésben" a tenületi bizalLmi 
testületek, majd titkárság'l.mk, 
amiikor az elóterjesztés.ben is 
szereplő módosítási javaslato
kat a vezérigai.gatósággal kö
zösen elfogadta. 

A 18. §-t milllt ismeretes éle
sen bírá1ták a vontatási utazók, 
ez.ért az utazó szalkszer,vezeti 
bizalmiak részére a múlt év 
novemberében értekezletet 
tartqtitunk. Az ott ellhangzotta
kat is lfigyelembe vettük, ami
kor a vezériigazgatóságnál e 
szabály módosítását ikezde�
nyeztil!k. 1A mos.tani előterjesz
tésben szereplő két a4ternatí
vát, a reális igények és ile!hető
ségek szem etlőtit tartásával fo
gaLmaz.tuk meg. 

Az „A" váLtozat szerint csak 
azok a l.a,ktanvai elhel11ezéssel 
biz,tosított pihenőidők esnének 
ki a szol,gálabi órából, amelyek 
időtartama a 3 órát meghalad
ja. E változat értelmében a 
lakitanyai elhelyezés né.llküli 
várakozási idő - bármely 
hosszú is az (akár 6-8 óra is), 
s.zol.gálati órának szám�tana 

A „B" változat szerint a 4 

óránál hosszabb va-raJcozási 
idők esnének ki, függetlenül 
attól, hogy biz,tosított volt-e a 
laktan11ai eLhel11ezés vag11 
sem. 

A szolgálati órám,a,k nem szá
mító pihenő, hlleltve ivárakozási 
idő továibbra is az a[aipbér 50 
százaJ.ék:áival kerül díjazá.s.ra. 

Előzetes tájékozódás céldá
ból a két változatot közvetle
nül. megküldtük az üzemfő
nökségek szakszervezeti bi
zottságának azzal, hogy az 
érLntetJt forgalmi és vontart;ási 
utazó dolgozók vélf".méeyét 
kill.ön-küllön k.ilkérve foglalja-

naik állást aibban, hogy melyik 
változat lenne számukra ked
vezóblb. A vontatási utazók ki
sebb, a forgalmi utazók na
gyobb arányú szavazat.több
séggel a „B" változatra sza
vaztak. 

Az 59/A. §.Jban szereplő mó
dosítási javaslat e1őz.ménye az, 
hogy az ér.intett áillomási for
dulószolgálatos dolgozóknak 
évek óta ismételten hangozta
tott .panasza iVOilt, hogy az F. 2. 
Utasítás munkaidőn kívüli át
adás-átvételi, iLletve állomás
be:iárási kötelezettséget ír elő 
részükire, a,nelyért kiillÖin díja
zási nem ik.,apn,a,k. Az igény jo
gossága a vasút vezetői előtt 
sem voLt vitás. Me{1valósítására 
azonban csak most n11ítt an11a
gi lehetőség. 

!Ezzel kapcsolatban is két al
ternatwát terjesztettünk az 
érintetitek rétegtanácskozá.sai, 
majd a teMileti ,biZoallmi testü
tletek elé. Az egyik változat 
szerinit az ilyen ,tevékenységre 
fordított, s71ÜlkSéges, tényleges 
időt, munkaidőként kell fig11e
lembe venni és elszámolni. A 
másik változat a módosítási 
előterjes�ben szere,plő pót
iék-á-talá.nyos megoldás. Mi
után minden rétegtan.ácskozá
scm és területi biz.a1mi testill.e
ti ülésen ,az utóbbi változatot 
fogadták el, a v�eges terve
zetbe már nem tar.tottuk szük
ségesnek a munlkaidős válJto
zat felvételét. 

A 61. §. módosítása - a ki
emelt for.galmi jutalék buda
pesti meghatározott elegyren
dezói munkakörökben kocsi
mester, tolatásvezető, gurítás
vezetó, !kocsirendező, gÉ!I)kísé
rő. saruzó, saruzó esa,part;veze-
tő, elősa-ruzó, szolgálatvezető 
és váltókezelő 100 százalékos 
emelése egyérteLmúen 
munkaerő-gaz.dálikodási oolo
kat szolgál: kulcsfontosságú 
munkakörökben a Létszám 
me,gtJa.rtását, iMetve az után
pótlás biztosítását kívá,nja 
ösztönözni. \A rétegtanácskozá
sokon aliternatÍIV javaslatként 
szerepelt a munkahelyi pótlék 
100 százalékos emeliése, azon
ban a .töbib.5€g a ,forgalmi juta
lék emelését javasol(ta. 

Döntött a testület 
Az egyeztetések során nagy 

vitát váltott ki az a majd ,mi,n
den területi bizalmi testületi 
ülésről továbbított javaslat, 
hogy a kollektív szerződés kö
telezően írja elő - a jelen
legi 35/ A. §. szerinti helyi 
függelékiben történő szabályo-
zás lehetősége helyett -
hogy a fordulószol,gálatos 
és utazó dolgozók részére 
ha,vonta egy alkalommal 
együtt keld ,biztosítani a szom
bat-vasámapi szabad ddőt. 
Az igényt a MÁV vezetői is 
jogosnak tartják. 

Miután azonlban ezt számos 
üzernfőnö� gazidasági veze
tői végrehaijtfrlatatlannak tart
ják, abban ·állapodtunk meg, 
hogy a vezérigazgatóság a ,kö
vetkező módosíitási,g e javaslat 
megvalósításának konkrét le
hetősége�t a szakszervezeti 
szervek.kel együttműködve 
megvizsgáltatja,. Ennek alap
ján, a jaivaslat el/bírálására 
még ivisszatérü,nk. 

Az előterjesztett módosítás
tervezetet egyébként a köz
ponti vezetőség, a közgazdasá
gi szakibizottság is megtá� 
gyalta és elfogadta azzal a ki-

egészítő javaslattal, hogy a 
forgalmi jutalék felemelése 
terjedjen ki a térfelvigyázók
ra és az értelmezés szerint az 
elegyrendezó tartalékosokra is. 

Mester Alajos és Szemők 
Béla szóbeli kiegészítője utáni 
v,i,tábaai. nyolcan mondtalk ;vé
leményt a kollektív szerződés 
módosításáról 

A vita Qezárása l\ltán az el
nök az 1A és B a1ternatívával 
kapcsolatJba,n kiül-ön szavazást 
rendelt el. A testület kétha-r

mados többségge,l a B aiterna
tívá.t .fogadt;a e,l a javasobt mó
dosítással eg11ü�. 

A kö�ponti vezetőség ezután 
egyhangúlaig eLfogadta a MA V 
kollektív szerződés 1982. évi 
módooítását a határozattal 
együtt. Ugyancsak e1fQgadta a 
vasutasok szakszervezete 1981. 
évi pénz,ügyi és gazdasági 1be
számolóját, a 1/20/o-os ÖT A 
1981. évi gazdá1kodásáról ké
S:Dült besz.ámolqt, továhbá a 
vasutas társadalom/biztosítás 
1981. évi pénzűgyl gazdá1kodá
sárál készült táj,ékoztatót. Vé
gezetül a testület személyi ikér
désekiben döntött. 

sebb szankcionálásával, válito
zatlan ,létszám mellett is jelen
tős előrelépés érhető el. 
Ugyanakkor támogatjuk azt 
a · munkáltatói konoopdót, hogy 
az anyagi ösztönzés eszközei
vel a túlmunka végzés.ben, a 
kirendelés ,vállalásáíban, az 
egyoldalú munkál-tatói utasí
tás ,helyett egyre .inkább az ön
kéntes vMlalást kell előtérbe 
helyezni. 

tóság Munkaügyi és Szooi.álpo-
1
------------------------

liltikai SZakosztáilyának. 

A vállalat vezetói nagy érdeklődéssel s7.emlélik a bemutatott 
ételeket 

(ISkoda László felvételei) 
/ 

A végrehajtással kapcsolat
ban szükségesnek tartjuk fel
hívni a helyi szakszervezett 
szervek figyel.mét is, ,hogy az 

tA. vi-tá.k során az az általá
nos vélemény alakult ki, hogy 
bár számoo szabály módosítá
sára menüit fel igény, az új öt 
évre szóló kollekUv szerződés 
lényegében kiállta a gyakor
olat ,próbáját és a ,18. §., vala
mint néhány más szabály mó
dosíitása mehlett alapvető vál
toztatásra nem szorul. Számos 
testületi tiilésen az is megfogal
mazódott, hogy a:z .új kollek
tív szerződé.5 áttekinthetőb'b. 
ik:özértfrletöbb a koráibbinál. 

A várakozási idök díjazása 
Néhány országosan felme

rült módosí.tási javaslat azon
ba111 már' év közben is ismat 
volt. lgy például a várakozási 
idők díjazásának rendezése, 
amelyet a vontatási u.tazó dol

gozók sürgettek, a munkaidőn 

kívüli szolgálat átadás-á,tvétel, 
az állomáosbejárás díjazása� 
amely az állomási dol{}ozók ré
gi igénye, valamint a budapes
ti frekventált munkakörök
ben az anyagi ösztönzés továb
bi emelése. Az erre vonatkozó 

KAPOSVÁR 

Fiatal mozdo�yvezetők találkozója 
Apriilds 3--án és 4-én filatal 

mozdonyvezetők tla:lálkozójára 
kerülit sor Kaipoováron, ,a 

VOllltatás II. utazó KISZ-aillap
szerivezet rendezésében. A ta
lálJkoz.ón a pécsi i..glazgiaitéiság 
vontaltálsi üzemegységeiitől 
m�í,vott fiataiiok vettek 
részit. 

Molná-r Pál, az üzemfőnők
ség pártbizot1Jságánalk tLtkára 
ikösrontőtte a részvevóket, 
majd rövid ismectetót tartott 
az üzemfiónökség munlkádáról, 
gondjairól. A tájékoztató után 
a program a MA V Nevelő
otthonban folyrtatódott. Dél-

után pedig kispályás lalbda
rúgó-rnérlkőzések lebonyalí tá
sára kerü4't sor, majd as�talJ,i
tenisz.- és sakkmérkőzések kö
veUkemek. A napi progiram az 
estii szellemi vetélkedővel vég-
ződött. 

A spor�rsenyek és a szel
lemi ve!Jél'kedő ért.ékelése 
alapján első Dombóvár, má
sod&k Kaposvár, h,a["madik 
Dunaú.j,váfros csapaté\ lett. 

A kétn,a:pos program más
,naip a Szovjet Hő& Emlékmű 
koszol'ÚQ:ási ünnepségével fe
j eződott be. 

Gál István 



ember az iau,8116?" - ál.talá
ban ezt a iVldaazt hallja: .,Ren
df!a ember .a !f6n&J" 

KUDAR.toK ÉS SIKEREK 

IrodaijM>a11. a dohányzó asz
tal mel111$t man.t ecymúaal 
azem.ben. Két kl4Jüntetés ilril-

A jövő szakemberei 

Deme Mihálv. a vasúti Jár
m'1aerel& venenybt1.0ttaágá
nak elnöke így :vélekedett: a 
verBell1'l"e 350 fiatal közi.1:1 az 
el6dönt&ön VÜCJl&ttuk ki a 

IaCV4n (Budapest), 4. T6tfl< 
m4a (Miskolc). 

Mindkét szakma el86 
hely�je a Mdv� 
nlsztérlmn díját kapta, 
6priUa .28-in vehettek ti • 
nf&ztériumban. Ezm 
e1a6 ma. illetve öt 9 
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A MÁV KIVÁLÓ BRIGÁDJA 

Nincs tető a fejük fölött ... 
....; tvek óta a törzsgárda 

legjobbjaiként tarthatjuk szá

mon a mi Kossuth brigádun
kat - fogadott Bátaszéken 
Toklá.szka István, a 2-e.s szá
mú főpályamesteri szakasz ve
zetője. - Valamenn11ien első
rangú munkások, akik értik a 
dolgukat. A múlt évben is jó 
kezdemén11ezőkészséggel, tevé
kenyen vettek részt minden 
jelentős munkában. Méltán "-
n11erték el a MAV Kiváló Bri
gádja kitüntetést ... · 

Tizennyolc tagja van a szek
szárdi ,pályafenntartási főnök
ség Kossuth Lajos szocialista 
brJgádjának. Tizenkét betaní
tott munkás, öt szakmunkás és 
egy technikus talá<Lható !közöt
tük. Többségük idősebb pálya
munkás, de van három fiatal 
és egy nő is a brigádban. 

Munkában a Kossuth brigád 

A főpályamestertől tudjuk, 
hogy ,nagy területen lát el 
rendkívül fontos fenntartási 
feladatokat ez a (Viszonylag kis 
létszámú, de a gépekkel na
gyon ügyesen bánó kollektíva. 
Bátaszéktöl Dombóvár állomá
sig terjedően 58,7 vonaLkilo
méter tartozik hozití.juk, de 
gondját Niselik még 19,1 kilo
méter állo,mási vágánynak és 
6,5 kilométer iparvágány.nak. 
S mindehhez már csak „rá
adás" a 92 ki.térőcsoport és a 
Hidas-Bony1hád-Bonyhád-vo
nal 3,5 kilométere. 

\A Kossuth szocialista !brigád 
1965-ben nyerte el az első ok
levelet. Sok víz lefolyt azóta a 
Dunán, de ők ,valamennyi vál
lalásukat rendre teljesítik. lgy 
azután folyamatosan. 17 esz
tendő óta jogosultak a szocia
lista .brigád cím és a killlön:oo
ző kitüntetési fokozatok vise
lésére. 

- Az első aranykoszorús 
jelvényünket 1975-iben kaptulk 
- mondotta Szabados János 
előmunkás, aki másfél évtize
de vezetője a Kossuth brigád
nak. - Munkánk minőségét 
sdhasem mi ítél1lilk meg, ha
nem mindig a rvágánymérő 
műszerek. Ezeket pedig csak 
egy módon ,lehet „befolyásol
ni": kifogástalan minőségű pá
l11c,f enntartá.si munkával. 

- Melyik munkájára a leg
büszkébb a 1brigád? - kérdez
tük. 

- Mi csak tesszük a dol
gunkat - felelte -, s nem 
szokásunk., hogy dicsekedjünk 
az elért eredményekkel. De ha 
a jelentősebb, nehezebb mun
kákra gondol, aib'ból bőven ju
tott nekünk. Amikor például 
befejezték itt a vonal átépíté
sét, kimaradt al)ból a mőcsé
nyi alagúton á-tivezető vágány 
és a Bátaszék állomás mellék
vágányaLnak átépítésére sem 
futotta a vasútépítők erejéből. 
Ezeket a munkálatokat késóbb 
a mi brigádunk végezte el, 
hogy a korszerű vonóerő job
ban 1bevonható legyen a szállí
tási feladatok teljesítésébe. 
Bátaszék áUomáson nemcsak a 
vágányokat tettük atkatmcusá 
a húsz tonna tengel11nyomás
ra, de ugyanitt 21 csoportkité
rőt is lecseréltünk és több vál
tóba.n cseréltünk a,lkatrészeket. 

- Munkater,ületük jelentős 
része most már hézag nélküli 
pálya. Hogyan győzik enne'k 
karbantartását? 

- Nem !könnyű fe41dat ez. 
mert lha forró a nyár, akkoT 
,.lélegeztetni" kell a ihéza�él
killi fe•lépítményt. Ezt csak éj
szakai múszakfban lehet elvé
gezni. A sínek csak ilyenkor, 
hajnalra érik el ia 20-22 fokos, 

(A szerző felvétele) 

semleges !hőmérsékletet. Ha ez 
a hőfok megvan, akkor 400 mé
terenként szétnyitjuk a síne
ket és kivágjuk 1belőlük a meg
nyúlt részeket. Brigádunk ki
váló hegesztóje, id. Szöts Béla 
azután gyorsan eltünteti a vá
gás nyomait ... 

- Mióta került közeleblbi 
kapcsolatba � vasúttal? - kér
deztük ia 1brigádvezetőt. 

- Van már vag11 34 éve a,n
nak, hog11 pál11amunkás lettem 
- !Válaszolta Szabados János. 
- Számomra ez máT akkor 
sem voLt ismeretlen ,feladat, 
hiszen az édesapám is pálya
munkás volt, de még az anyai 
nagyapám is .. ." 

Fáth József előmunkás, fóbi
mlmi is a Kossuth sz-xialista 
brigád tagja. Régi, tapasztalt 
pályafenntartó. 

- Elég idős dolgozók alkot
ják ezt a brigádot, de azér:t a 
legnehezebb feladattal is meg
birkózunk. Nagyon kellene 
azért ide már az utánpótlás. 
Fiatal azonban kevés jön, mert 
nem szívesen vállalják a sza
badban végzendő munkát. 
Mert való igaz, erősen ki va
gyunk téve az időjárás rviszon
tagságainak. Te.gnap is, hogy 
mást ne mondjak, zuhogó eső
ben kellett kiraknunk egy. va
gon sínt. Az esököpenyü.nk 
meg csak a nevében védőruha. 
Elég tisztességesen átáztunk, 
amire befejeztük a munkát ... 

-------------------------,Ninas tető a f�,ünk lfölött -
állapította meg a fóbiza.1mi, 

SELEJTBŐL ÚJAT 
A pécsi ik.örzeti üzemfőnök

ség megsokszorozódott g�o
csiparkja megkönnyítette az 
üzemvitelt, de ugyanakkor 
megoldhatatlannak tűnő gon
dot is okowtt. Pécsett csupán 
egy kisméretű gépkaríbantartó 
műhely van. JavLtásra Domlbó
váTra • küldték, tárolni pedig 
csak a szabad ég alatt :tudták a 

\ járunűveket. A nagyobb ife.1-
adatok elvégzésére ez. a szűk 
kis múhely már szóba se jahe
tett. Új javí,tóműhely építésé
re nem volt fedezet. Az évek 
óta tartó gondokon azo!llban a 
lelemény és a szocialista bri
gádok összefogása eny!hített. 

•A bonyhádi vasútállomás 
mellett levő ,telep évek óta le
selej tezetten áll Egykor a iVas
úti pályafelű,ií.tást végző kato
nák tábora ,volt. A barok- és 
téglaépületek etegendő bontási 
a.nlJ(JDot kínáttak eg11 új gép
karbantartó műhel11 és gép
;ármű;avító bázis létesítésé-
hez. 

A meghitx:letett társadalmi 
munka szervezése a vontatási 
üzemegységnél megértésre ta
lált. Egy -szombat reggel !bu
szok és teherautók szállítot·ták 
a nyolc szocialista brigád né
pes csapatát és a technikai fel
szerelést Pécsről Bony:hádra. 
Az elgazodosodott területen 
Kvell János ,brigádvezető irá
nyítása és ellenőrzése mellett 
kezdődött a bontás. 

Délig mindhárom épületet 
lebontották. Ebéd után kezdő
dött a 'bontott anyag vasűti ko
csikba Takása, illetve a kézi
erőnek ellenálló fürdóház .lég
kalapáccsal vialó bontása, 
melyhez a tolatómoZidony szol
gált,atta az ener�át. Sokszor 
fordultak a páTok a cserép-, 
üveg- és faanyaggal, hullám
zott a tég.lalánc az adogatók 
kezén. Legöngyölték a tá,bort 
körülvevő · drótkerítést ds. A 
bontásból származó eyítőanyag 
öt nyitott teherkocsit töltött 
meg. Ezen a napsütéses, taiva
szi kiránduláson a 105 részt
vevő 840 óra alatt 21 ezer fo
riint értékű munkát .végzett. 

A 460 né,gyzetméter a.La,pte
rületűre ter,vezett, diagnoszti
kai berendezések ellhelyezésé
re, karbantartásra és a j�ítá
sok elvégzésére szálllt létesít
ményt még a tél !beállta előtt 
szeretnék feleyíteni. Helyet 
kap majd benne az új :targon
catároló, a lhegesztőműhely, a 
festómúlhely, a .s,a,yas és lúgos, 
akkumulátortöltő, a raktár és 
természetesen a tágas szerelő
csarnok. Itt lehetÖSÉlg ,nyílik a 
munkák gyorsatllb elvégzésére, 
magasaibb szintű javításokra, 
amit eddig a dombóvári eyíté
si :főnökség, iHetve az AFIT 
végzett. 

• 

Kitiintettél, a celldiinaöll,i 

vasútii,aenai KISZ-bi,aottságot 

Celldö�lkön, március 
24-én, a forradalmi ifjúsági 
napok jelentős eseménye volt 
a vasútüzemi KISZ-.biZQttság 
küldöttgyűlése, melyen ott ,volt 
az a tizenöt vasutas is, akik 
egy-koron· cselekvő részesei 
voltak a KISZ zászlóbontásá
nak. 

A küldöttgyűlésen a váro&i 
KISZ.,blzottság imunkatácsa 
átadta a KISZ Központi Bt-

zobtság. Dic11éró Oklevelét Kus
tos · Jánosnak, a vasútüzeimi 
KISZ-lbizottság titkárának.. A 
fiatakAk 'közill .ugyanebben a 
kitüntetésben részesült Vicz
mándi József, NQ(Jl/ István pe
dig az Aranykoszorús KISZ
jelvényt 'Vehette át. 
• A ·küldöttgyűlés után az ala
pí.tó KISZ-esek •baráti beszél
getést folytattak a fiatalokkal. 

majd hozzátette: - esőköpe
nyünk azért jobb is lehetne. 

L. J. 

A KPM pá�ázati felhívása 

s 'y a köz/e 
A Közlekedés és Postaügyi 

Minisztérium ország� pályá
zatot nitx:let Közlekedési e-ner
giia.takarékossá� ;avaslatok ki
dol.gozá.sára. 

A ·pá,lyázat célja a !közleke
dési energiagazdálkodási tar
talékok feltárása, újabb ener-. 
giamegtakaritási javaslatok ki
dolgozása, a m�pgazdasági szin
tű energiagau:iálkodási „A·k
cióprogram" és annak gyorsí
tására hozott ,határozatok !köz
lekedési feladatainak haté
konyabb megvailósítása. 

A pályaművek díjazása 

A pályázat a következő al
ágazatokra ;vonatkozik: vasúti, 
közúti, városi, vizi, légi közle
kedés, közlekedésépítés és 
f enntartá.s, hírközlés és posta
szolgálat. 

A bíráló bizottság a díjak 
össze.gét az ailáJbbiak srerint 
határoZJhatja meg: Két I. díj 
25 ezer Ft, két II. díj 15 ezer 
Ft, és két III. díj 10 ezer Ft. 
A díjakra előirányzott 100 ezer 
Ft mellett a hasznosításra ér
demesnek Ltélt páilyázatok ju
talmazására összesen 100 ezer 
Ft áU rendeLkezésre. iA pályá
zatok jutalmazására egyen
ként minimálisan 2 ezer Ft, 
maximálisan 8 ezer Ft ifiizethe
tő. Aanennyilben a díjaik vala
melyike arra é�es pálya
mű hiányában nem í,télJhető 
oda, úgy annak összege a pá
lyázatok jutalmazására fel
haswáiliható. 

A pályázaton bál'lki, vagy 
bámnely csoport .több pá!lya
művel is részt vehet, de m:Lnd
egyik pályaművet önálló pá
lyázatként kell .benyújtani. A 
pályázatokat titkosan kell be
lküldeni, azt bá.mnely jellel. 
aláírássail elllátni nem szabad. 
Nem tartalma2'lhat olyan uta
lást sem, melyről a szerző sze
mélyére következtetni lehet. A 
pál11ázatokat a Közlekedési 
Múzeum (Budapest, XIV. Vá
rosLiget krt. 11, 1426 Bp. Pf. 
37.) portáján átvehető boríté
kok (nagy és kis boríték) fel
használásával ,kell ben11ú;tani. 
A ,pályázó nevét, pontos címét, 
telefonszámát és személyi iga
zolványának számát a ki-s bo
rítékiban úgy kell e1helyezni, 
lhogy azok a boríték fellbontá
sáig ne legyenek .megállapít
hatók. A kis 'borítékot lezáma 
kell a pályázat nagy boríték
jában elhelyeuú. Címzéssel 
vagy egyéb jelzéssel elllátni 
nem szalbad. 

A pá,l11ázatokat kizá1'ólag 
postán lehet beküldeni. Egy 
küJ.demény.ben csak egy pályá
zat !helyezhető el, két példány
ban. A ,pályázatok beküldési 
határideje: 1982. június 30. 24 
óra. !A ,beküldés i<ie'jét a pos
tabélyegző-kelte igazolj.a. 

A ,bíráló bizottság a pályá
zat eredményét előreláthatóan 
1982. szeptember 15..Jg hirdeti 
ki. A .kihirdet.és !helyéről és 
ide:iéröl. a pályázatok szerzőit 
írásban értesítik. 

A díjazott és jutalomban ré
szesített pályaművek a kiíró 
hatóság tulajdonába meinnek 
át, a bennük levő javaslatokat 
a későbbiekben !bármikor, el
leru;zolgá!ltatás néllkül felhasz
ná.lh.atják. 

A pályázók figyelmébe 

A pályaműveket az alábbiak 
figyelembevételével ik.eLl elké
s'zí teni: 

- Energiatakarékosságot 
eredmén11ező szervezési intéz
kedési javaslatok. Műs.zaki
gazdasági vizsgálat sz.i.ntjén 
kell elemezni a jelenlegi !hely
zetet, i.5mertetni a szervezési 
intézkedési javasflatokat és a 
bevezetésük eredményeként 
eléI1hető energi.aaru?gtakarítás 
kalkulációját. 

- Energiaracionalizálási be
rioházási javaslatok. Ezek ki
dolgmása során a 1tar.taLmi kö
vetelmény szempontjából 
irányadó a PénzÜ{71/i Kö2Jlön11 
1980. évi december 17-J (21. sz.) 
számában megjelent ,.Energia
megtakarítást eredményező 
beruházások , megvalósítása" 
tár,gyú felhívása. 

- A !Pályázat tárgya lehet, 
valamel11 vállalatnál bevált 
szervezési intézkedés vagy 
energiaraoi.onalizálási 1beruhá
zás ágazati sz.nitű (�azda
sági szintű) etterj�tése lfelté
telrendszerén.ek, az elér,hetó 
energiamegtakarítás bemuta
tásának !kimunkálása is. Rész
letesen ki kell dolgozmi a be
vezetés feltételrendszerét (ál-
1.a.migazga tási lm téz'kedések, 
ipari háttér biztosítása s1lb.). 

- A bíráló bizottság juta
lomban részesíthet olyan mű
szaki �gazdasági vizsgálatot, 
amely széles könben ismert öt
let a gyakorlatban való !hasz
nosításának bemutatását tar
talmazza. Ez esetben a beveze
tés, illetve elterjesztés és az el
érhető energiame.gtakarítás 
mértékét részletesen be kell 

mutatni. Az iMovációs ciklus 
gyorsítása, elÖ6egítése céljá
ból javasolt intézkedéseket 
rész4letesen ki kell dolgozni. 

- Népga1.ldasági szLnitú, gaz
daságpolitikai döntést a jelen
legi gazdasági szabályozórend
szer módosítását dgénylő ja
vaslatok, a pályázat keretében 
nem ért'.ékel!hetók. 

- Nell) célja a páayázatnak 
(így nem értékelhető) az.on ja
vaslatok kidolgoztatása, me
lyek alapvetően a közlekedés 
ipari hátterének fejlesztésére 
vonatkoznak . .A. 1pályáza.tot a 
minisztérium írja ki, ennek 
meg,fele!lóen a kar:tbantartás és 
fenntartás mélységéig ért.é,kel
hetók a javaslatok. 

- A .népgazdasági ter,vben 
vagy az energiagazdálkodási 
kormányprogramban, annak 
gyorsítására és -kiegészítésére 
hozott !határozatokban szerep
lő feladat megoldására vonat
kozó javaslat csak akkor érté
kelhető, iha az a �a,tározott 
feladat meg nem oldott részé.. 
re tartalmaz konkrét megol
dást vagy · megvalósítha,tó új 
eljárást. 

- A pályázat tárgya nem le
het minisztlériumi főosztályok 
és vá!llalatok (trösztök) meg
rendelése alapján végzett ku
itatQmunka eredménye. Ugya.n
alklkor a !bevezetett eredmény 
széles körű e1terjesztésére vo
natkozó javaslat benyújtlható. 

- Az ipari hátitér fejleszté
sére rvonatkozó javaslatok nem 
értékelhetők a pályázat kere
tében (közleked.ési eszközök 
módosítása, új .berendezések ). 
MJként az üzemi !kísérletet 
igénylő javaslatdk (anintada
ralb legyártás, ellenőrző méré
sek stb.) e1bírálására nLncs 
mód. 

Írógéppel, két példányban 

Egyes javaslatok kapcsán, 
melyek a két és ifél ihónad)Os 
bírálati időszak,ba,n nem lesz
nek él'téke.llhetók, a bíráló bi
zottság javaslatot tesz az érin
tett mínis.ztériumi .főosztályok 
és váhlalatok részére, hogy a 
javaslatot vizsgálják meg � 
bevezetése esetén gondoskod
janak a pályázók díjazásáról, 
jutalmazásáról. 

A ,pályázat.Qt gépírással, ol
dalszámozva 2 ,példányban kell 
bektüildeni. A szövegben kéz
írásos javítás nem lehet. Ré,sz
számításokat és táblázatokat, 
Taijzokat mellékletként ,kell 
csatolni. 

Új típusú vágányf ékeket kap Ferencváros 
Budapest-Ferencváros Keleti rendezőjében az angol gyártmányú DOWTY típusú, 
dugattyús vágányfékek felszerelése céljából. A gurító vágányokat telj�en át kel
lett építeni. A pályaépítők mintegy 3,5 kilométer hosszon teljes ágyazat- és vágány
cserét és egy csoport tkitérócserét hajtottak végre március elejétől április közepéig. 

óvári Arpád képriportja 
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Hárommillió munkanélküli Angliában 

A mélyülő gazdasági válság váltotta ki 
a mozdonyvezetők év eleji sztrdjkját 

Az a,ngol mozdonyvezetők
nek az év elején lezajlott 
sztrájkját a hazai ,sajtó tudó
sításai révén a magyar vas
utas-közvélemény is élénk fi
gyelemmel kísérte. A sztrájk 
kirobbanásának gazdasági .hát
teréről Bm Ronk.sle11, a szak
szervezetünkkel is baráti kap
csola,tokat fenntartó Mozdony
vezetők Szakszer,vezetének 
(ASLEF) elnöke írt cikket a 
közelmúltban az SZVSZ lapjá
bain. A ,szerző rámutatott arra, 
hogy a Nagy-Britanniát érintő 
válság mélyabb, mint ami a 
többi iparila.g fejlett tőkés or
szágot sújtja. Kevés remény 
van tehát arra, ,hogy a brit 
gazdaság gyors felvirágzásnak 
indu1jon, mivel 'nagyon sok 
alapterméket előállító terme
lőeszköz tönkrement. Ha pél
dául eg11 fémipari váUalaitot 
bezártak, az ü.zemet lebontot
ták. Ha ruhag11árat zártak be, 
akkor a gépeket vag11 les,e1Lej
tezték, vag11 exportáltá.k, az 
ü.zem épületeit pedig lerom
bolták. 

A vasút helyzete 

egyre aggasztóbb 
A 1brirt társaságok tőkéjüket 

több évtizeden kere,sz,tül főleg 
azokban az orszáigokiban fek
tették be, ahonnan lényegesen 
nagyobb profitra tehettek 
szert. Ez a politika megfosztot
ta a szigetországba telepített 
vállaiatokart a !berendezésük 
korszerűsítéséhez szükséges 
pénzügyi eszközöktől. Ezek i.s 
közrejátszottak abban, 1hogy 
napjainkra a brit ipar nag11-
inértékben elöregedett és kép
telen a világpiacon lépést tar
tani a konkurrenciávq,l. 

A .gazdasági válságnak sú
lyos társadalmi következmé
nyei is vannak. iA hilvatalos 
adatok szerimt 1981-lben a 
munkanéLkifüek száma meg
haLadta a 3 miUiót. A valós 
szám azonban ennél nagy0iblb. 
Az ország egya,; vidékein a 
munkanélküliség aránya 20-
30% !között ,váltakozik. 

zetők szakszervezetének fel
hívására, - az ASLEF 27 OOO 
tagja sztrájkba lépett a bérek 
3 százalékos emeléséért, ame
lyet a múlt éviben aláírt egyez
ményjben irányoz,taik elő. A 
sztrájlk ,100 százailékos rvolt és 
több napon keresztül teljesen 
megbénította a rvasúti forgal
mat. 

1A Va.sutasok Országos Szö
vetségébe, a NUR-'iba tömö.: 
rült vonatvezetők szi.ntén csat:: 
lakoztak a sztráljk.hoz, mert a 
British Rail igazgatósága új 
szolgálati beosztást akart rá
juk kényszeríteni. Ennek a két 
szakszervezetnek az eg11üttes 
akciója aLaposan megzavarta 
január második felének vasúti 
közlekedését. 

A BR vezetői 

megszegték szavukat 

geinek teljesítése helyett a 

munkaidő tartamának felül
vizsgáLatát akarta 1oikén11szerí
teni. IA.z ASLEF egyÉlbként iki
fejezte 1hajla.ndóságát arra, 
hogy a rugalmas munka.idő 
kérdését a ,béreimellésektől kü
lönválasztva tárgyalják. A vas
út vezetői „rugallmas munka
idő.t" szeretnének bevezetni a 
mozdony- és vonatvezetók.nél, 
acrni napi 6-10 órás szolgálatot 
jelentene és kérdésessé tenné 
a régen kiharcolt napi 8 órás 
munkatdő-egyezmény,t. Az 
ASLEF elutasítja ezt a teilvet, 
amelyet a munkafeltételek el-
1eni támadás.na.k tekint. 

A szakszervezet 

nem hátrált meg 
A B.ritiSJh Rail ,vezetői egyéb

ként ,beismerték, ,hogy ennek 
az új ,rend&zennek. a ,bevezeté-

A sztrájk okaiJilak megérité- se 1985-ig 4000 munkahel11 
S€Jhez, feltétlenül vissza ikell megszüntetését vonná maga 

tér.ni az elmúlt éviben ilezajlott után. Más inté�kedésekkel, 
eseményekhez. 1981 elején, a minit például a vonatvezetők 
me.gélheté.s.i költségek növeke- és a második mo�donyvezető
désének arányával majdnen1 beosztás megszüntetése a sze
azonos, 11 százalékos béreme- mély és tehervonatak:on, a 24-
lésre vonatkozó megeg11ezés 50 órás munkahét •bevezetése 
jött létre a BR igazgatósága és pedig 1980-1985 közöt.t továb
a három vasutas-szakszervezet bi 38 OOO munkahely megsziLn
aiz ASLEV, a NUR, és a TSSA tetését eredményezné. Az 
között. Ez a kétlépcsős végre- ASLEF elszigetelését célzó kí
hajtást rö,gzitő egyezmény áa)- sérletek, a heves sajtókiam
rilisra írta elő az első, 8 szá- pány ellenére, amely a szak
zalékos emelést, majd aug,usz- szenvezetet vádolta a vas.UJtat 
tusra a további 3 .százalékiot. Lgény,bevevőket ért kellemet
F,igyelemibe véve azokat a lenségek miatt, rtováibibá annaik 
pénzügyi nelhézségeket, ame- ehlenére, !hogy kísérletek tör
lyekkel a ib.rit va.súttársaság- ténrtleik a Va5utasszakisrz.erveze
nak szembe kellett né�e. a tek megosztására a mozdony
szakszervezetek jó .szándékuk vezetők harcát széles köriben 
bizonyításaként elfogadták, támogatta a szakszervezeti 
hogy a hátralevő 3 százalékot mozgalom. Len Murray, a Brit 
1982 január elején folyósítsák. Szakszervezetek Szövet.ségé
Ezzel szemlben az év elején, a nek (TUC) iőtitkára szo1idari
BR vezetése me,gszeg,ve kötele- tását /fejezte ki a sztrájkoló 
zettségét a munkatenmelé- vas.utasok J..ránt, és felszólitotta 
kenység ,növelése nevÉjben el a Bri,tish Rafil-t, hQgy ta:ntsa 
akarta fogadtatni a .szakszer- tiszteletben azokat a kötele
vezetekkel a megígért 3 ,száza- z-ettségeket, amelyekiet a szak
lékos emelés ellenszolgáltatá- szervezetekkel szemben vál
salképpen a ,,anunkaidő re<.n�- lalt. Hosszú tárgyalások után a 
zését. M,e�gjegyzendő, lhQgy a mozdonyvezetők számára vé
múlt évben alláíirt béregyez- (Jü.l is kedvező megeg11ezé.s 
mény nem tar>ta1mazott ,terme- született. A British Raill veze
lékenységlhez kötöt;t előfelté- tői elfQgadták. az IASLElF köve
telt. Ray Buokton, az ASLEF telését és ibe!ielentették, hQgy 
főtitkára a kon.iliktus teljes kmzetik a do!lgozóknaik járó 3 
felelősségét a British Rail igaz- százaléko.s .fizetéseimelést anél
gatóságára hárította, amelyet kül, !hogy azt ,bár.milyen előze
nemcsa,k azzal vádolt, hog11 tes feltételeklhez kötnék. 
gátlástalan provokációira ra
gadta,tta magát és kötelezet.tsé- Baranyai Zoltán 

ÁPRILIS 21-ÉN 

· Budapesten ülésezett az U/S fransport 
, 

vasutas li/azati bizottsá/ának monk acsop�rtja 

A munkacsoport ülésén részt vevő szovjet delegáció tagjai 
(Skoda László felv.) 

Április 21-én Budapesten a 
vasutas-szakszervezet Benczúr 
utcai icözpontjában ülésezett 
az UIS Transport Vasutas 
Ágazati Bizottságának munka
csoportja. Az ülésen részt vett 
Koszorús Ferenc d'őt'LtJkár, az 
ágazati ,bizottság alnöke és 
Blatensz.ky Kálmán, a !bizott
ság titkára, s jelen volt Deb
kumar Gan,guli, a nemzetközi 
szövetség d'őtitkára is. 

A tanácskozás munkádában 
a következő országok vasutas
szalkszervezeteinek delegárousai 
vettek ;részt: Magyarország: 
Tolnai Ildikó titkár; Szovjet
unió: N. Lavrentiev és M. Lja
kov; Csehszlovákia: K. Halász 
és L. Rehák; Ausztria: K. 
Sturm; Franciaország: J. Le
vart. 

A munkacsoport ;hosszas vi
ta után úgy döntött, lhQgy az 
1982-1985-ös évekre szóló 
mun!katervében .napirendre tű
zi töb,bek köz•ött a vasutas
szakszer,vezetek szerepét és 
feladatait a munkahelyi de
mdkrácia fejlesztésében, vala
mint a kollektív szerződéseik 
megkötésével kapcsolatos álta
lános tapasztalatokat. Felme
rült annak gondoLata is, hog11 
megfelelő időpontban célszerű 
lenne napirendre tűzni a vas-

utaknál dolgozó nők és fiata
lok élet- és munkaikörüLmé
nyeinek kérdését. 

A damas7Jkiuszi ikonferencia 
határozatainak megvalósításá
val kapcsolatban javaslatok 
hangzotta.k el egy kiereJkas2ftal
konferencia megrendezésére a 
béke és leszerelés témájáról. 
A VII. Nemzetközi Vasutas
szaikszervezeti Szemináriuimat 
elókészítő üléssel !kapcsolatban 
jelentkező pl"oblémát illetően 
a munkacsoport tagjai egy
hangúlag foglaltak állást: a je
lenlegi feszült nemzetközi 
hel11zetben különösen fontos, 
hogy a különböző társa.daJ.mi 
rendszerben tevéken11k.edő és 
a különböző világnézetet valló 
vasutas-szakszervezetek kép
visel,ői taláLkozzanak, szót é!'t
semek egymással és közösen 
keressék a lehetőségek.et a 

vasutasság élet- és munkakö
rülményeinek javítása, s a 
közlekedési szakszervezetek 
akcióeg11ségének megteremté
sére. 

A munkacsoport ezután 
megvitatta a vasutas ágazati 
bizottság munkamódszerének a 
korszerűsítésére vonatkozó ja
vaslatokat. Megegyezés szüle
tett, hogy az illetékes szervek
kel és sz,ervezetekikel történő 
egyeztetés után három a.lbi
zottság jön létre, amely a tő
kés, a szocialista és a fejlődő 
országok tag- és baráti vasutas 
szaikszervezeteit foglalná ma
gáJba. Ezeken kíi\'Ül további két 
a�bizottság alaku1na meg re
gionális jelleggel: az európai 
és az ázsiai. 

Az említett allbizottságok lét
relhozása ,lehetŐjVé te,szi, thogy 
a ,vasutas ágazati ibizottsáig .te
vékenysége árnyailtabbá, diffe
renciáltabbá ,váljon, job'ban 
igazodjék a társada1mi-rend
szer,beli és földrajzi sajátossá
g-Olkhoz. 

A :munkacsopor.t tagjai az 
egynapos tanác&kozást konst
ruktívnak és előremutatónak 
érték.elték. 

A gazdaság minden ágát 
érintő válság a közlekedést 
sem ,kíméli. Ez a fontos ternillet 
•különösen sokat szenvedett a 
konzervatív kormány politiká
jától. A kamionvezetők tízez
reit ,bocsátotrták el állásukJból, 
jánműveiket pedig vagy ga
rázsba helyezték, vagy ,telje
sen lkirvonták a forgalomból 

Ami a JVasúti közlekedést il
leti, a ,helyzet még aggasztóbb. 
A Brvtish Roil, a Brit Allam
vasutak, ,hogy megszüntesse 
krónikus deficitjét, kényteilen 
volt kölcsönöket fölNenJ11i, 
amelyek. hosszú rtávon ntxvelik 
�ósodásá t és súlyos pénz
ügyi tenheket i.s rónak rá. lgy 
1981 első félévében 32,5 miulió 
font kamatot és egyéb adóssá
got kellett lkJfizetnie a vasút
na.k az '1980-as év azonos idő
szakának 29,4 mihlió fontjával 
szemben. 

VENDÉGEK OLASZORSZÁGBÓL 

,,La kroj kunligas. landojn 

Esperanto la popowjn" 
A Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség (Interna

cia Fervojista Esperanto-Federacio) ebben a jelmonda
tában is arra utal, hogy az esz,perantó - nemzetközi 
nyeLv segítségével a népek közötti közvetlen kapcsolatot 
- a békés együttműködést kívánja elősegíteni. Ennek a 
törekvésnek a jelentősége 1na fokowttabb mint az eny
hülési folyamat megtorpanása előtti években. Ezért 
örömmel üdvözöljük a 20 országból hazánkba érkező, 
több mint 500 vasutast, nyugdíjast és családtagjaikat. 

A sztrájk nyomán 

leállt a forgalom 
A Brltish Rail J,gazgatósá

ga 1981. augusztus 18-á.n /beis
merte, ihogy az utas és ánuszáil
Htá,siból származó ,bevétele 
1981 első ihat hónapjában 12 
százalékloo,l csök.kent 1980 eLső 
félévéhez viszon11ítva. A for
galomnak ez a csökkenése 
több mint 8000 munkahel11 
megszüntetését eredmén11ezte. 
Az utasszállítás swlgáltatá
sait 5 százalékkal csökkentet
ték és újabb jelentős korláto
zásokat !helyeztek kiaátásba. A 
brit vasutakat érintő súlyos 
válság tehát nem csupán a vas
utat igénybe vevőknek nyúj
tott szolgáltatások, hanem a 
British' Rail do].gozói élet- és 
munkakörüiliményeinek romlá
sához is ,vezetett. 

A mozdonY[Vezetők és a vas
útigazgatóság között ez év ele
jén kirotbbant konfliktus is jól 
mutatja a dolgozók reagálását 
az olyan polititkával szemben, 
amely a válság köveflkel.iillé
nyei t rájuk kíváinja hárítami. 
Január közepén a imozdonyve-

Szaksziervezetünlk meg.hívá
sára április 19-23-.ig ha
zánklban tairtózJkodott az olasz 
közlekedési szalkszervezet két
tagú tanulmá.nyii delegációja. 
Domanico OrLaMi - a dele
gáció vezetője - és Alfredo 
Menichelli, mind.ketten osz
tályvezetők, a vasutas--szak
szervezet mUIIlkájával ismer
kedtek. 

A vendégeket, megérkezé
sülk . után, szalkszervezetünk 
központjáiban fogadta és tájé-

1koztatta Koszorus Ferenc fő
titkár. A fogadáson jelen volt 
Tolnai Ildikó, a köZ(l)onti ve
zetőség titkára is. 

A delegáció másnap Debre
cenbe uitawtt. útközben a 
szolnoki MA V-ikónhá?Jat is 
megtekintették. Debreceniben 
a vasútigaz.gató.ság,ra látogat
t� aihol a központi forgalom
irá:nyiitó berendezéssel ismer
ked!tek. Szel"dán Mislkolcon, a 
területi szakszeiivezeti bizott
ság és az SZMT terü'let poH-

tilklai munká1jaról kapta/k tájé
koz,tatiást. 

Csütörtökön a Duna!keszJi 
Jál"műjavítőt>a látogattak, 
pénteken délelőtt pediig szak
szervezetünk köz;pontjáiban új
ból talá!likoztaik szakszerveze
tünk vezetőirvel és az o.sztály
vezetók!kel. Ven1c:Mgeink. elis
meréssel szóltak a látogatás 
taipasz.talatairól, majd az olasz 
közlekedési szaksz.erveret moo
kájárvall ismertebték meg a je
lenlevőket. 

Koszorus Ferenc főtitkár, a vasutasszakszervezet munkájáról tájékoztatja az olasz delerációt 

Lapunk hasábjain már ismertettük a 111ájus 2-8 kö
zött Balatonfilreden sorra kerülő 34. IFEF-kongresszus 
hivatalos és társadalmi prog,ramját. Ezúttal csak azt sze
retnénk hangsúlyozni, hogy az együttlét nagyszerű al
kalmat nyújt a béke erősitéséhez! Békés építómunkánk, 
elért eredményeink, dolgozó népünk megismerése előse
gíti mindnyájunk közös ügyét a békéhez vezető út jár
ha,tóbbá tételét. Ezért vállalták a magyar wisutas eszpe
rantisták ez alkalollllll1al immáir másodszor a rendezés 
sok-sok erőfeszítést, céltudatos együttműködést igénylő 
áldozatos munkáját. 

A személyi és tárgyi előfeltételek biztosítottak. A 
kongresszus résztvevői útban winnak hazánk felé, sőt 
vannak, akik már megérkeztek. A húsz évvel ezelőtt 
Budapesten rendezett (14. IFEF Kongresszus) akkori hi
vatalo.s küldöttei és a jelenlegi nemzetközi vezetőség tag
jai - meghívott vendégként - megtekintik majd a bu
dapesti dolgozók május elsejei nagy seregszemléjét. Tanúi 
lesznek tömetetlen békeakaratunknak és arról a szemé
lyes élrrnények alapján - tájékoztathatják a kongresszus 
résztvevőit, majd később honfitársaikat. 

őszintén reméljük, hogy mind a hazánkban újból vi
szont látható régi barátaink, mind azok, akiket most első 
alkalomma4 körünkiben üdvözölhetünk, jó közérzettel, 
kellemes körülmények között vehetnek részt a gondosan 
összeállított gazdag prog,ramokon. 

Szívből üdvözöljük hazánkban a kongresszus vala
mennyi l'észtvevőjét. Hisszük, hogy a jövőben még fo
kozottabban számíthatunk a terveink megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges f6kozott együttműködésre! 

Vivu la internacia Kunlaborado, vivu la amikeco vivu 
la Paco! 



a 

Felszabadulási 

labdarúgótorna 

A püspökladányi körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottságának s,portalibizottsá
ga á.prilis 3-án, hazánk felsza
badulásának 37. évfordulója 
tiszteletére férfi és ,női kispá
l11ás labdarúgótornát rende
zett. A ihagyományosnaik szá
mító sportnapon 75 dolgozó 
vett részt. A rendezvényen a 
szajoli villamos alállomás, a 
debreceni igazgatóság, Török
szentmiklós állomás, a ,püspök
ladányi kocsiszolgálat férfi
csapatai, míg a női labdarú
gásban a szolnoki járműjavító, 
a debreceni körzeti üzemfő
nökség es a püspökladányi 
körzeti üzemfőnökség csapata.i 
versenyeztek. 

A nőknél .:.i püspökladányi 
körzeti üzemfónökség leán11ai 
végeztek az első helyen. A fér
fiak versenyében az első he
lyet, jobb gólaránnyal, a püs
pökladán11i ,kocsiszolgálat sze
rezte meg, második Török
szentmiklós állomás, harmadik 
a detbreceni :igazgatóság csapa
ta lett. 

Sporti,.ályáa 

építene1' 

• A hatvan-saLgótarjáni pá-
l11afenntartási főnökség szak
szervezeti bizottsága -csatlako
zott a SZOT testnevelési és 
sportosztálya á1ta•l IJü,rdetett 
sportlétesítmény-építési akció
hoz. Hatvan állomás III. !főpá
lyamesteri szakaszának ter,üle
tén kispályás labdarúgásra is 
alkalmas, kézilabdapályát épí
tenek, amelyben több i;zocia
lista ,brigád �esz részt. 

A létesítmény ik.ét tPályames
teri szakasz dolgozóinak 51Por
tolási igényeit elégí.ti majd ki. 

MAGYA R  VA S U TA S  

S O R R E N D B E N  MÁS O D S Z O R 

az 

A szovjet Fatalibekova nyerte 

Utasellátó Alföldy-emlékversenyét-
Lmmár tíz esztendeje, hogy 

az Utasellátó és a Magyar 
Sakk Szövetség közös rende
zésében nemzetközi női cím-· 
szerw verseny kerül lebonyo
lításra. Ebben az évben ötö
dik ,alkalommal - az Utasel
látó se volt edzőjének tisz
teletére - rendezték meg az 
,,Alföldy'· em'lékNerseny1t. 

Az idei versenynek külön 
jelentősége volt, hogy a saik.k
olimpiia évében e verseny 
mintegy válogatókén-t is sze
r,epelt. Ennelk jagy,ében a ver
seny rendezői emítta.l először 
a szokástól el bérően, nyolc 
magyar versenyrzőt jelöltek 
indulásra hat külföldi ellené
ben. Vé�ül a tervezettnél egy
gyel több külföldi versenyző 
érkezése miatt tizenöt h:.1gy 
vágott neki a maraitoni küz
delemnek, ami azt eredmé

A verseny külföldi és magyar résztvevői 

nyez.te, hogy a tervezett közös után idén már másodszor lett 
pihenőnapot ki kellett iktatni. védője az Alföld11 család ál-

A magy,ar versenyzők két tal felajánlott porcelán ván
legj obbija: Petronicsné Verőci dardíinak. 
Zsuzsa és Ivánka Mária ezút- Malkai - aikli annalk ellené-
tal nem .i•ndw:t. ire, hogy döntetlen esetén a 

A taivalyi győztes szovjet !�(�j�Y��n�
ég

�;!s:i};!ére Fattaliookava jól ,lrezdett és törekedett, eközben rontott és végig magtalbiztosan .gyűjtöget- vesz·tebt. !gy azU'tán a másote pon,tjaiit. A magy,arok kö-ziül dilk helye21és a szovjet Mino
egyedül Makai tartotta vele a gina ölébe potty1ant. Makai 
lépést. Olimpikonjaink vigasza csak az lehetett, hogy Csonkics és Porubszky - vá- a hazaiak közül ő végzett leg
ratlan vereségek után hamar jobban, a román Nutuval elvesztették esélyüket a komo- holtverseny:ben 3-4. Iett. lyabb helyezésekre. Grosch A verseny díjkiosztó ünnep-

(Skoda László felvétele) 
ségét, a hagyományokna•k 
megfelelően, benső;;éges harn
gu:iatú bainketrtel egy,bekötve 
rendezték meg az Utasellátó 
Keleti pály>audvari üzemében. 
Ott adtáik át a versenyre fel
ajánlobt külJJöndfj;a;klat is. Ma

kai mi,11,t a legjobb magyar, 
az Utasel'látó Vállalat főigaz
gatója álrtal fela,jánlott díszes· 
krisztály1Vázát kapta, dr. Kri
zsánné, m�nt a legtőbb „élő" 
pontot szerző, a lengyel 
Erenska pedig mhnt a legtöbb 
időt ,,sakikozással" töltő, jutott 
klhlöndíjhoz. 

Ifj. Alföldy László 
egy ideig kedvezően állt, de 1 
Krizsánné remek győzelme ---------------------------
után teljesen visszaesett, vé
gül a mezőny közepén vég
zett. Sajnos Makai elég pe
ches körülmények között pont 
Fatalibekovától kapott ki, en
nek ellenére nagy lel!kierővcl 
felküzdötte ma,gát az élme
zőnybe és az utolsó forduló
ban még lehetősége volt az 
ezüstérem megszerzésére is. 

Az utolsó játeknaip előtrt 
FartlalUbekovát már csak ma
temaltiiklaiiilag lehetett utolérni. 
Ezt a lehetőséget is hamar 
ktiikrtlatta és Groooh elleni 
gyors dönte'tlene után már a 
grnituláctókat fogadhatta. 1981 

Két klubban is 

Eredményes az MHSZ-munka Szegeden 
A szegedi igazgatóság köz- szinte valamennyien részt 

pon1:tjáiban m űködő MHSZ-klu- vesznek. Legutóbb a .munkás
bok a közel.múltban közösen őrség megalakulásámk 25. év
rendezték ,meg évi közgyűlésü- fordulója tiszteletére rendezett 
ket, amelyen a klub vezetői ' városi vetélkedőn ,versenyzőik 
számot adtak az elmúlt éviben az első és második helyen vé
végzett munkáról, éc; egyúttal gezit!k. A klub következetes, 
meg.határozták az idei tenni- eredményes honvédelmi mun
valókat. káját az MHSZ megyei és vá-

,A dr. •Münnich Ferenc Tar- rosi-járás.i vezetősége a legjob
talékos HonvédeLmi Klub tag- bak k.özött &tékelte. 

Sport, iáték, szórakozás 

jai  az előÍTásoknak meg.fele- A Za.Lka .Máté Honvédelmi 
lően vettek részt a tartaléko- Klub is jó évet zárt. A felsőbb 
sok tájékoztató oktatásain, há- MHSZ-szervek által kií.rt vala
rom csoportib\an 81-en bővítet- mennyi versenyen részt vet
ték honvédelmi ismereteiket. tek. Bekapcsolódtak a vasutas 
Az egyes előádásokat a témá- területi szakszervezeti -bizott
hoz ka.pcsolódó ,füm,vetítés kö- ság tömegsportversenyeibe, 
vette. Évek óta sikeresen sze- tabb alkalommal rendeztek 

A m.i.skolci ,ooztosítóberende
zési-lfenntartási :főnökség szaik
szervezeti •bizottsága és KISZ
vezetősége április 17-én tö

megsportnapot rendezett a vá
rosi sportcsarnok:ban. A sport
napon részt vettek a főnökség 
dolgozóinak ,csalá.dtagjai is. A 
programban asztalitenisz, lö
vészet, sakk és laibdal'úgás sze
repelt. 

A rendezők gondoltak a 
gyerekekre is. Részükre mese
filmet vetítettek és részt ve
hettek a gyer.meklövészetlben. 
A Nersenyszámo,k. első három 
helyezettjeit díjazták. A kitű
nően rendezett sportnapon a 
kiesik és a n�yok is jól érez
ték magukat. 

lég,pusk,a- és 1kispuskaverse
repelnek a területi THV-ver- nyeket. A klub patronálja a 
senyen. Csapatuk ,legutóbb is Bebrits Lajos v,asúti szakkö
az el!'6 helyen végzett-és meg- zépiskola fiataljait, az igazga
védte a városi-járási titkár tóság KISZ-szel'/Vezetét. .vala
négy éve kik.t vándorserlegét mint segíti a szocialista brigá
A nyaranta megtartásra kerü- dok vállalásainak teljesítését. 

tA két klub zavartalan műhadifegyver-lövészetükön ködését a területi szakszerve
f 

lő 
zeti bizo,ttság jelentős anyagi 
támogatással segítette. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
G. J. 

Vlzszlntes: 1. A forgalmi szol
gálattevők figyelmébe ajánlJi,.k. 
(Folytatása a 33. függőlegesben.) 
14. Rizses étel. 15. . . . Bertalan, 
miniszter a szabadságharc ide
jén. 16. Fent, németül, 18. V!sz
sza : egy sportág. 19. Műanyag. 
21. Hegy a Dunántúlon. 23. ó
va! a végén !� sok könyv ez
zel kezdődik. 25. Keverd a dalt! 
26. Távolkeleti nép. 28. Vigyázó. 
29. Egymást előző betűk. 30. Be
csapás. 32. Irán! magánhangzó!. 
33. Külföldi hírügynökség névbe-

2 3 4 5 6 7 

túl. 34. Régi tintatartó„ 36. Ket- sport. 62. Olasz futbal\iklub, 64. 
tősbetü. 37, Pest megyei község. Nem nagyot. 
38. Tésztaféle. 40. Táplálékot adni. 
43. Például a jó előadásnak is Függőleges : Küzdőtér, porond. 
van. 45. Folyó a Szovjetunióban. 2. Szív közepe. 3. Trisztán páJ,ja. 
46. Német fürdő. 48. Kapkod a 4. Zenekarban Játszik. 5. Nem 
levegő után. 49. Szlclliai tűzhá- négyen, nem hatan. 6. Beton pá
nyó. 50. :E:nekem. 52. Három a ratlan betűi, 7. Neon kllzepe. 8. 
kislány egyike. 53. Ráismer az Ha:nigtalan kés. 9. Vajon ez? 10. 

J jé v 1 l ák Régi ruhadarab. 11. Egyszerű gep. e e n. 54• e enee „utc ". 56· 12. Kedvét szegi. 13. A 41. függő-Termelőszövetkezetek Országos Jeges sz.élei. l7. Hegyes . . .  , ha
Tanácsa. 57. Gödör szélei. 58. tá:ráHomás. 20. Vlss-za : dunántúli 
Tartó. 59. Kis egység. 61. Téli helység, 21. Kis ország a Perzsa-

öbö1 térségében. 22. Szamarát 
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Mo•gó• 

laboratóriun, 

A MAV Közegészségügyi In
tézet mozgó laboratór.iuma az 
elmúlt hetekben ismét � Dél
Alföldre érkezett, hogy az or
vosok segítségével el;végezzék 
az ólommal, az o1dószerekkel 
és a festékekkel foglalkozó 
vasutasok kötelező szűrővizs
gálatát. Szegeden és Békéscsa
bán négy év alatt mintegy 
300 dolgozó munkaegészség
ügyi vizsgálatára került sor. 

Brigádértekezlet. A ver
peléti ÁFÉSZ-MA V komplex
brigád élltekezletet tartott, 
amelyen Kiss Orosz Béla -bri
gádvezető számolt be az el
múlt \éV'ben végzett munkáról. 
Elmondotta többelk közö,tt, 
hogy lényegesen csökkent a 
késetten :kirakott kocsik szá
ma és megélénkült a szombat
vasárnapi rakodás. 

- Kitüntetés társadalmi 
munkáért. A Nógrád megyei 
tanács az elmúlt évben „50 
ezer muntkanapot Salgótarjá
nért" címmel mozgalmat indí
ott, a.melyhez sok vasutas bri

gád is csatlakozott. A közel
múlotban értékelték a társadal
mi murillrnakció eredményét. 
Az ebből az alkalomból ren
dezett ünnepségen kitüntették 
a legeredményesebb brigádo
kat és a legtöbb munkát vég
zett dolgozókat. A salgótarjá
ni vasutasok munkáját is .tobb 
elismeréssel jutalmazták. Ki
tüntették többek között a 
MAV-AKÖV, a Kossuth, az If
júsági és a József Attila br.igá
ddkat. 

A• újílólc 

figyelmébe 
A Népszava Lap- és Kön,yv

kiad6, az Országos Találmányi 
Hivatal, a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa, · az Ipari Mi
nisztérium éS a szak.tárcák köz
reműködésével negyeöévenként 
rends.zeresen megjelenteti az 
űjltás! Magazin című új kiad
ványt, amely a vállalatoknál 
már a?kalrnazott, a gyakorlat
ban bevált közhasznú és közér
dekű újításokból kiemelt, vá
logatott, átadásra és átvételre 
alkalmas újításokat tartalmaz-
2'8, Az 1982/1. számú kiadvány 
áprilisban megjelent, amelyben 
a kiadó ösztönző pályázati fel
hívást adott közre. 

Az újítók és feltalálók V. Or
szágos Tanácskozásán, (1982. má
jus lá.) a kiadó közreadja az 
1982/2. számú, valJamint a 100 
<érdés - 100 felelet az újítá
sokról clmű kiadványokat. 

- Vetélkedö. A szentesi 
körzeti üzemfőnökségen Mun
ka és műveltség címmel szelle
mi vetélkedőt rendeztek a szo
cialista brigádok részére. A ve
télkedőn H brigád vebt részt. 
Az első ·három helyezett kol-• 
le'.ktíva pénzjutalomban része
sült. 

- Kiállítás. A szentesi klub
könyvtárban telctntheti.k aneg 
az érdeklődők a budapesti 
MA V Kórház baleseti utóke
zelő osztálya, illetve a MA V 
Tüdőgyógyintézet betegeinek 
alkotásaiból rendezett vándor
kiállitást, amelyet első ízben a 
Landler Járművjavító kultúr
otthonában mutattak be. 

- Festmények a váróterem
ben. A nagyk,mizsaii Kodály 
Zoltán Művelődési Ház veze
tősége április 20-án kiállítást 
rendezett az állomás kultúr
várótermében Rédei Ist:ván 
zalai festőművész alkotása�ból. 
A tá.rlatot Juhász Imréné, a 
művelődési ház igazgatója nyi
totta meg. 

- Gyárlátogatás. A sáooral
jaújhelyi pályafenntamási fő
nökség II. Rákóczi Ferenc szo
ciaHsta brigádja gyárlátogatást 
szervezett az Elzett Művek he
lyi gyáregységébe. A brigád
tagok megismerkedtek a kül
földi piacon is 'keresett Elzett 
termékekkel, a dolgozók mun
kakörülményeivel és szociális 
helyzetével. 
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Taggyűlés. Salgótarján 
állomás szail<szez,vezeti bizott
ságának önálló nyugdíjas cso
portja a közelmúl11ban tartotta 
taggyűlését, amelyen Farkas 
József elnök ismertette az el
múlt évi eredményeket és az 
idei feladatokat. 

- lsmeretterjesztö elöadás. 
A székesfehérvári vasutas mű
velődési házban irodalmi is
meretterjesz,tő előadást ren
dezitek, amelyen Fiala János 
Péter, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem tanára Sarkiadi 
Imrének, a magyar prózában 
elfoglalt helyét, szerepét ele
mezte. 

- Sza,'kszervezeti napok. A 
gödöllői VI. gépesített mozgó 
pályamester.i szak.aszon a kö
zelmúltban szakszervezeti na
pokat rendle:z.tek, amelyen a 
tagok elmondhatták gondjai
kat, észrevételeiket. Ennek ke
retében került sor nyugdíjas
búcsúztatóra is. 

Lakáscsere 

Elcserélném budapesti, két szo
ba komfortos, 80 négyzetméteres, 
földszinti, napos, gázfűtéses 
MA V bérlakásomat 60 négyzetmé
teres tanácsira, vagy örökl.akásra. 
Érdeklődni telefonon : 341-0"23. 

Elcserélném 67 négyzetmétere\ 
luxuskivitelű MÁV-bérlakásomat 
Budapesten kisebb tanácsira, vagy 
Nyíregyházán szintén tanácsira 
MA V-dolgozóval. :E:rdeklődni lehet 
minden nap este 6 után a &62-103· 
as telefonon. • 

Elcserélném budai két szoba 
komfortos, cserépkályhás, vil
lanybOjleres, 76 négyzetméteres, 
földszint! MAV-bé1'1akásomat egy 
szoba összkomfortos tanácsi la
kásra MAV-dolgozóval. :E:rcteklőd
ni lehet munkaidö alatt a 25-27-
es telefonszámon : Török Béla, 

Elcserélném Acs állomáson le
vő nagyméretű három szoba, 
konyha, éléskamra. előszoba. 
fürdőszoba és pincéből álló MAV
bérlakást, amelyhez két b8keri
tett, zárt veteményes kert, ba
romflólak tartoznak. Budapesthe2 
közelebb bármely fővonalon levő 
más:fél, vagy kétszobás lakásra 
MAV-dOlgozóval. Minden elfogad
ható megoldás érdekel Cím: 
Györgyi Lajosné, 2941 Acs va
sútállomás. felvételi épület. -

Elcserélném Budapest, Rákos u. 
98. sz. alatt, X. emeleten levö 
egy, plusz két félszobás össz
komfortos MAV-bérl,akásomat két 
kisebbre. Érdeklődni lehet : Len
gyel Erzsébet, telefon napközben : 
12-16. 

Elcserélném rákospalotai két, 
plusz étkezőszobás, logglás, kom
fortos MÁV-bérlakást szoba hal
los, vagy kétszobás tanácsira 
MA V-dolgozóval. :E:rdeklődni hét
íötől péntekig 7-15 óra között a 
409-511-es telefonszámon. 

Elcserélném Balástya állomáson 
levő két szoba. konyhás, nagy 
kerttel rendelkezö MA V-bérlaká
somat kiskunhalasi vagy szegedi 
lakásra. Minden cse'reváltozat ér· 
dekel. Levélcím : Domonkos Ist
ván nyugdíjas. Balástya vasútál· 
lomás. 

Halálozások 
21etének 71. évében váratlan.ul 

elhunyt Gergely József ny. MAV
fófelügyelő. Budapest-Angyalföldön 
pályamunkásként kezdte vasúti pá· 
lyafutását. Hamarosan a forgalom
hoz került. s a Tisztképző elvégzé• 
se után különböző helyeken for• 
galml szolgálJttevóként teljesítetl 
szolgálatot. A felszabadulás után 
�enetlrányltó, majd Rákosrende• 
wn állomásfőnök, ezt követően. 
nyugalombavonulásálg, a Nyugati 
pályaudvaron ügyeletes tiszt volt, 

Gergely József lapunk külső munkatársaként, haláláig, eredményesen tevékenykedett. Temetésé• 
re május 3-án a rákospalotai te
metőben kerüi sor, 

. * 
Tragikus hirtelenséggel, szinte 

1 4  

szoktuk emlegetni. 24. Kerek 
szám. 26. A leghiresebb Vénusz. 
27. Területi egység.' 30. E<lény. 31. 
Népiesen sikolt. 34. Prágai áru
ház. 35. A 38. vízszintes fordí
tottja. 37. Nem riadni vissza. 39. 
llye.n leh�t a falusi éjszaka. 41. 
Batu kán is ez volt. 42. Nem jól 
sikerült. 44. II. Rálkócz! száműze
tési helye. 46. Aszód melletti köz
ség, 47. orosz folyó. 50. Afrikai 
főváros. 51. Ez a szomszéd egy 
rajzfiLm figurája. 54. Idegen nől 
név, 55. Hajtás a szőlővesszőn. 53. 
Tyúk, némely vidéken. 60. új
ságban van. 62. Ezen a napon. 
63. Asszonyrag. 64. Fél zakó. 65. 
Határrag. 

egy Időben távozott az élők sori\· 
ból, a MA V Angyalföldi Pálya
fenntartási Főnökség szakszerve· 

----------------------------� zetl bizottsága és bizalmi testületé-
nek elnöke az 51 éves Major János, 
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Beküldendő : vízszintes 1. és 
folytatásaként a 33. fUggő!ei,:es. 

Beküldési hatliridö : 1982. má
jus 22. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : CsererakO<l ó-la pos 
áruforgalom. Ures kocsi futás 
csökkentése. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 1982. évl 7. számában ipeg
jelent keresztrejtv�ny helyes 
megfejtéséért : Déneji Györgyné, 
Tapolca. Máju!I l. u. 17. ; Pas:ka 
Károly, Esztergo!Jl, Kiss J. u. 32. : 
Szekeres Dénes, Gyulavári. Me
gyesi u. 43. ; Nagy r!Aszló. Kecs
kemét, Németh I. u. 9. ; Botrágyi 
József, Budapest. XV.. Rekettye 
u. 56. 

Felhők, mocsár, tűz 

Iparművészeti kiállítás Pécsett 
Kertészfi Agnes üvegtervező 

iparművész a forradalm.i ifjú
sági napok keretében mutatta 
be kiállítását a ,pécsi igazga
�óság tanácster;mében. 

4,gnes vasutas szülők gyer
meke. Az iparművészeti főis
kola szilikát szakán végzett. 
Korábban betonhéj szobrá
.szattal foglalkozott. Betonbe
öntéses gyöngykavics elemek
ből állította fel szabadtéri al
kotásait. Készített faelemekiből 
összeállítható gyermekibútort 
és színes plüss 1bevonatú óriás 
méretű habszivacs játékokat 
is. Egy éve tért át a rog�ztá
si technikával készített üveg 
használati és dísztárgyak elő-

állítására. Jelenleg a MAV-tól 
kapott mű.helyben doLgozik. 

A ,bemutató színvonalát elő
ző mu!llkáinak színes diafelvé
teletvel, Hletve beton!hé(Ílból 
készített és nagyméretű fa
kompozícióinak modelljeivel 
teszi sokrétűbbé, dekoratívab
bá. Az opál és színes - sárga, 
zöld, füstszínű - pohár, tál, 
tányérkészletek, falicsempék 
között diantázia dísztárgyak : 
üvegk�csodák ejtik ámulatba 
a nézelődő vasutasokat - mint 
a Felhő, a Mocsár, a Tűz • . .  
Szellemes ötlet, hogy ,kiállítot
ta a ,.Szép selajt"-et is 1 

Klencz Tiborné 

�s a bizottság munkavédelmi és 
�zoclálpolltlkal munkabizottságá
nak vezetője, az 53 éves Antal 
Béla. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasolk Szakszerv.e7etének, 
lapja 

Szerireszti a szerkesztő bizottsál 
Felelős szerkesztő : Visl Ferenc 

Szerke�tooég : 
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 41. 

Telefon, városi : 229-872 
üzem! : 19-77 

Kiadja és wrjeszti : 
a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

1139 Bp. xm., váci út 73. 
Telefon : 49'1-!150 

Levélcím : 1553 Budapest, pt. U. 
Felelős kiadó:  

dr. Jandek Géza Igazgató 
Elő:t'izetésl dij egy évre: 34 :forint 
Egyszámlaszám : MNB 215-51621 

82--1898. Sdkra Lapnyomda. 
Budape� 

Felelős verető : 
C'llöndes Zoltán vezérigazgató 

ISSN NIO-SOOO 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVI. tVFOLYAM, 10. SZ•AM ARA: 1,30 FORINT 1982 .. MAJUS 17. 

, , 

' . . , 

•,l ... ': • 
' �, 

< ,/" , " X � ' : � :. '� /•._ �� 

SZOT-díias szobrászművész 
(2. oldal) 

A kollektív szerződés 
módosítása 

(3. oldal) 

A MÁ VTI pályate-rvezői 
(4. oldal) 

Mit írna·k rólunk? 
(6. oldal) 

Szolidaritási bélyega,kció MÁJUS 23-TÓL ÉLETBE LÉP AZ ÚJ MENETREND NAPIRENDEN 

A 1i11agyar szakszervezetek szolidaritási munkája az el
múlt évben is jól szolgálta az internacionalista kötelezettség
ből adódó feladatok megoldását. A nemzetközi munkásmozga
lomnak ez a nemes, az emberek érzelmeire és tudatára egy
aránt építő tevékenysége szakszervezetünk tagságában is meg
értő támogatást váltott ki és jól mozgósított a nemzetközi szo
lidaritással kapcsolatos különböző akciók, rendezvények sike
res lebonyolítására. 

Változások a személyszállításban az együttműködés 

A Déli pályaudvar is fogad, illetve indít nemzetközi expresszvonatokat 
A Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium és a vele együtt
működő ágazati szakszer
vezetek - az elmúlt évben 
együttműködési programot fo
gadtalk el. A minisztérium 
vezetői és a szakszervezetek 
főtitkárai május 13-án, ennek 
a programnak a végrehajtásá
ról és a még folyamatban 
levő, további együttműködést 
igénylő feladatokról tanács
koztak a vasutas-szakszerve
zet székházában. 

A magyar szakszervezeti mozgalomnak a dolgozók érdek
védelme és érdekképviselete terén kifejtett munkája, az or
szág politikai rendszerében betöltött szerepe és a különböző 
nemzetközi fórumokon képviselt állásfoglalásai azt eredmé
nyezték, hogy ma már számbeli arányát lényegesen meghala
dó tekintéllyel és befolyással rendelkezik a nemzetközi szak
szervezeti mozgalomban. Ebből következik, hogy a magyar 
szakszervezetek széles körű nemzetközi kapcsolatokkal ren
delkeznek. A kapcsolatok jelentős része a politikai, társadalmi 
és gazdasági fejlődés sok nehézséggel járó útjára lépett orszá
gok szakszervezeteivel alakult ki. A magyar szakszervezetek 
internacionalista elkötelezettségüknek J,I,1egfelelően az erkölcsi, 
politikai támogatás mellett anyagi teher,bíró-képességük hatá
rain belül, számos formában segítik az ilyen országok szakszer
vezeti mozgalmának kibontakozását. 

A SZOT Elnöksége mindezek mérle�elése alapján értékelte 
a szolidaritási bélyegakció jelenlegi helyzetét és meghatározta 
a további tennivalókat. A SZOT-nál kezelt szolidaritási alap
ból anyagi támogatásban részesült többek között Vietnam, 
Laosz, Nicaragua, Algéria és más országok szakszervezeti szer
vei. Ezek az országok a magyar dolgozók nevében élelmiszert, 
· gyógyszert, textil és ruházati cikkeket, takarókat, sátrakat és 
a szakszervezeti munka technikai felt.ételeit biztosító eszkö
zöket kaptak. Vietnamból, Kambodzsából, Laoszból és Afga
nisztánból 300 szakszervezeti aktivista részesült gyógyüdülte
tésben és gyógykezeltetésben Magyarországon. Itt kell megje
gyezni, hogy szakszervezetünk a H1adagaszkári vasutas-szak
szervezet főtitkárát, Alfred Rabenját részesítette gyógyüdülte
tésben és látta el társadalmi munkája végzéséhez nélkülözhe
letlen gyógyászati segédeszközökkel. A SZOT Központi Iskolán 
236 funkcionárius részesült szemináriumi oktatásban angol és 
francia nyelvterületű fejlődő országokból. 

Szakszervezetünk működési területén 1979-81-ig 5 millió 
844 ezer forint értékű szolidaritási bélyeget vásároltak a dol
gozóink. 

A SZOT Elnöksége a helyzet áttekintését követően úgy 
döntött, hogy a szolidaritási bélyegakciót 1982-b�n is folytat
ni kell. Az akció májusban indul és december 31-ig tart. A szo
lidaritási alapba a bélyeg.terjesztés mellett más formában, pél
dául szakszervezeti rendezvények bevételeiből, kollektívák 
hozzájárulásaiból, zenekari estek, gálaestek bevételeiból is 
történhet befizetés. A bélyegek kiadása az alapszervezetek 
igényl�e alapján bonyolódik le. Továbbra is alapvető követel
mény az önkéntesség szigorú betartása. 

Az alapszervezeteknek a szóbeli agitáció, a folyamata� 
meggyőzés és a példamutatás előtérbe helyezésével törekedni
ük kell arra, hogy a bélyegakcióból befolyt összegek a lehetőség 
szerint érjék el az előző évek eredményeit. Az akció sikeres 
lebonyolításához is igényelni kell a helyi párt- és gazdasági 
vezetők segítségét. A szolidaritás elsősorban politikai �ér�és, 
ugyanakkor a nemzetközi szakszervezeti mozgalomnak evtize
deken át mindi(I életető eleme volt. 

Az új menetrend május 
23-án O órakor lép életbe. 
Egy éven át, 1983. május 28..,,ig 
ennek megfelelően közleked
nek a személyszállító vona
tok. 

Az új menetrendben bővül 
az expressz- és gyorsvonartok 
száma, ugyanaikkor túlterhelé
silk csökken. A menetrend 
korszerűsít.ésével a vonatok 
utazási sebességének 4-511

,0-os 
emelése is lehetővé válik. 

A Keleti pá•lyaudvar men
tesítésére, néhány vonat me
nettartam.án,ak csökkentésére 
a Budapest-Déli pályaudvart 
bekapcsolták a nemzetközi vo
natok forgalmába. A Délibe 
érkezik az Adriatica Rijeká
ból. és a Lehár-expressz Bécs
ből, Ezzel a két főváros kö
z-itt 30 perccel röv,idü-lt a me
nelltartam. Hasonlóképpen 
csökken az Orient és a Wie
ner Walzer menettartama is. 
Újdonság lesz, hogy a Wiener 
Walzer Budapest-Salzburg 
között utasellátó étkezőkocsit 
is továbbít. 

A Trakia-expressz helyett 
úiipcs-e-Budapest-Ny,ugati pá
lyaudvar-Bukarest között 
nyáron a Pannonia expressz 
mentesítésével kedvező 
menetrendi fekvésben - új 
gyorsvonatpár in<luL 

A Bulgáriába utazó magyar 
tur,isták részére növeLték a 
helyiek számát a Pannonia ex
pressZJvonaton. A Transdanu
bium expressz háló- és fe'k.vő
helyes kocsikat továbbít Bu
dapest-Burgas között. Buda
pest-Drezda-Budapest kö
zött ezútital nem a Saxonia, 
hanem a Metropol továbbí•tja 
az autós kocs�kat. E)mia•tt ez 
az expressz a Keleti pályaud
varra közlekedik A úipcse
Budapest között · közlekedő 
hétvégi mentesítő expressz
vonatot Budapest-Nyugati pá
lyaudvarra helyezték át. 

A debreceni járműjavító üzem az elmúlt esztendőben 1040/o-ra teljesítette tervét. A 
sikerhez jelentősen hozzájárult a nagy műhelycsarnok munkáskollektívája. F.gy év 
alatt 10 OOO teher-, személy- és tartálykocsit javítottak meg. Képünkön a kecsik 

kerékpárjait javítják 
(MTI Fotó, Oláh Tibor) 

E)Jsőrendű feladata vala
mennyi üzemv.iteli, pályafenn
tartási és távközlési dc,lgozó
nak, hogy a nemzetiköz.i vo
natok menettaritamát betart
sák, az ese:tJleges késést a le
hetőségeknek megfelelően 
C'Sökikentsek. 

MLkén,t a nemzetközi sze
mélyszállító vonatok menet
rendjét, a belfüldiekét is a 
menetrend korszerűsít.ése, 
újabb expressz- és gyorsvona
tok forgalomba helyezése jel
lem"lii. Ez egyúttaJ a menet
tai-tamok további csöklkenésé
hez .is vezet. 

A Bakony-Őrség expressz
vo-nat egy lassúbb járatú 
gyorsvonat helyett teszi ké
nyelmesebbé az utazást Bu
dapest-Szombaithe-ly közö!Jt. 
Megszűnik a szombathely,i és 
zalaegerszegi vonatok egyes,í
tése és széwá,lasztása is. A 
Savaria és a Göcsej expressz 
eltérő útvooalon, önálló exp
resszvonatként közlekedik. A 
Göcsej expressz útvonala Ba
latonfüred-Tapolca-Uiklk irá
nyon át ve1.et Zala1=gerszegre. 

A Balatonnál riitkították a 
gyorsvonatok megállóit, mi
közben néhány új gyorsvona
tot állítottak forgalomba. Hét 

végén Budapestről 2, Pécsről 
1-1 új gyorsvonat indul a 
déli parthoz. Változik a Sió 
és a Fili'ed expresszek indu
lási ideje, és induló állomása 
is. A Budapest-Déli pálya
udva,r helyett a Keletiiból in
dulillaik. A Sió expressz végál
lomása Fonyód lesz. 

A forgalmi zsúfoltság eny
hítéséi-e több vonat - a hét
végi foi-ga.Jomban - Székes
fehérvár helyett Pusztasza
bolcs útirányon át közlekedik. 
Új és álbgondolt intézkedés, 
hogy a vasámap esti csúcs
időszak oldása érdekében a 
DéLi pályaudvai-ra kevesebb 
vonat éi-kezLk. A vonatok egy 
részét Budapest-Józsefvárnsig, 
illetve Köbá,nya-K:ispes.tig 
köz1eJkedtetiik. 

A pályakorszerűsLtés követ
keztében a Budapest-Székes
fehérvár közötti vonalrészen a 
ba·laitoni vonatok a korábbi 
80 helyett 100 1cm óra sebes
séggel közlekednek. !gy meg
felelő tartalékidők is képez
hetők az esetleges késések 
csok,kente.se ér1dekében. 

Felelősségteljes munka előz
te meg a Budapest-Pécs kö
zöbti menetrend tervezését is. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

A tanácskozás részvevo1 
megállapították, hogy a prog
ram, az időközbeni egyezteté
sek, a kölcsönös megbeszélé
sek több fontos kérdésben, 
mint például az ötnapos mun
kahétre való áttérés előkészí
tése, a szociálpolitikai irány
elvek érvényesítése a vállalati 
tervekben, hasznosak voltak. 

A minisztérium vezetői és a 
főtitkárok ezután elfogadták 
a következő időszakra szóló 
munkaprogramot, amely több 
fontos feladat, így például a 
dolgozók életszínvonalát érin
ti> !kérdések, a vállalati szer
vezetek korszerűsítése, a mun
kaverseny, az üzemi demok
rácia együttes megoldását ja
vasolja. 

Áprilisi gyorsmérleg 

A vasúti áruszállításban tsökkent, 
a személyszállításban nőtt a teQesítmény 

A vasúti áruszállítás iránti 
igényt, az előző hónapokhoz 
hasonlóan áprilisban is erőtel
jes csökkenés jellemezte. A 
fuvarhiány elsősorban a nem
zetközi szállításoknál jelent
kezett, míg a belföldi szállítá
soknál a bázishoz viszonyít
va kismértékű növekedés fi
gyelhető meg. Az adott körül
mények között 

a vasút áprilisban 10 
millió 525 ezer tonna árut 

szállított. 

Ezzel a bázishoz viszonyítva 
96,9, a tervhez képest pedig 
mindössze 95, 7 százalékos tel
jesítést ért el. Az abszolút ér
tékben kifejezett lemaradás 
337 ezer, illetve 477 ezer ton
na. 

A nemzetközi szállítasok 
visszaesése kedvezőtlenül ha
tott az átlagos fuvarozási tá
volság alakulására. Ennek kö
vetkeztében az árutonna-kilo
méterben kifejezett vasúti 
munka teljesítése még az áru
tonnánál is kedvezőtlenebb 

A bázishoz viszonyítva, 
a belföldi forgalom 0,9 
százalékkal nőtt, ezzel 
szemben az export 8,4, az 
import 9,6 és a tranzit 
forgalom szintén 9,6 szá-

zalékkal csökkent. 

A fuvarigény egyik relációban 
sem érte el a tervben előírt 
mennyiséget. 

Aprilisban a kocsiigényes 
áruk mennyisége 8 millió 468 
ezer tonnát tett ki, ami a bá
zist alapul véve 98,3, a tervhez 
viszonyítva pedig 96,2 százalé-

, kos teljesítésnek �elei meg. 
A záhonyi átrakókörzet be-

lépő áruforgalmát, 
1981. azonos időszakához 
viszonyítva, közel 14 szá
zalékos csökkenés jelle-

mezte. 

A kiürített kocsimennyiség 
86,2, a megrakott normálko
csik darabszáma 92,1 százalé
kát tette ki a bázisszintnek. 
A kirakatlan, széles nyomtávú 
rakott teherkocsi-maradvány 
napi átlaga 44,9, hóvégi érté
ke pedig 33,3 százalékkal nőtt. 

A körzet normálnvomtávú 
rakott teherkocsiban kifejezett 
kilépő áruforgalmát 4,8 száza
lékos visszaesés jellemezte. A 
fogadóképesség és az elegyrá
futás továbbra sem volt 
egyensúlyban. Ezt jól érzékel
teti a kilépésre váró marad
vány napi átlagának 23,2, il
letve hóvégi értékének 23,5 
százalékos emelkedése. 

Az áruszállítás minőségét il
letően a ki nem állított teher
kocsikat, a gépácsorgásokat, 
és a menetrendszerűséget ala
pul véve javulás, míg a vonat
feloszlatásokat, gépre váráso
kat és a kirakatlan marad
vány alakulását figyelembe 
véve erőteljes visszaesés jelle
mezte. 

A negatív tényezők igen 
kedvezőtlenül befolyásolták a 
vasút teherkocsi-kihasználá
sát, ami kitűnik abból, hogy a 
bázisbelinél 5,5 százalékkal 
kevesebb árutonna-kilométer 
teljesítményt a vasút csak a 
dolgozó teherkocsik számának 
2,3 százalékos növelésével tud
ta biztosítani. Az elégtelen 
teherkocsi-gazdálkodás, 

különösen a vasút deviza
bevételeinek alakulására 

hatott károsan, 

mivel a kocsibérkövetelést ki
fejező egyenleg a bázishoz ké
pest közel 90 ezer kocsinappal 
csökkent. 

A tehervonati mozdonyok 
kihasználása áprilisban kielé
gítően alakult. Az egy moz
donyra jutó napi hasznos fu
tás a gőzvontatásnál 0,7, a kis 
dízelmozdonyoknál 3,4, a nagy 
dízelmozdonyoknál pedig 1,7 
százalékkal nőt, a villamos
mozdonyok esetében pedig 
megfelelt a bázis.szintnek. 

A személyszállításban lénye
gesen kedvezőbb a helyzet. 
Becsült adatok szerint 

a vasút 23 millió 345 ezer 
utast szállított, s ezzel a 
bázishoz viszonyítva 100,2, 
a tervhez képest 100 szá
zalékos teljesítést ért el. 

Az utaskilométerben kifejezett 
vasúti munka teljesítése 100,4 
és 99,3 százaléknak felel meg. 

A személyszállítás mmose
gét áprilisban fejlődés jelle
mezte. A menetrendszerűség 
hálózati szinten 0,2 százalék
kal, ezen belül a nemzetközi 
vonatoknál 14,6 százalékkal 
nőtt, az egy késetten közleke
dett vonatra jutó késési idő 
pedig 0,5 perccel, illetve 11,1 
perccel csökkent. 

FELÚJÍTOTT RAKODÓTÉR 
A közelmúltban vette át a 

salgótarjáni Május 1. IMAV
Volán komplexbrigád a több 
mint hárommillió forintért 
felújított rakodóterületet Sal
gótarján-külső pályaudvaron. 
Az eddig mostoha körülmé
nyek között dolgozó brigád
tagok ezentúl jó munkakö-

.rülmények között tevékeny
kedhetnek. 

A felújításra a MA. V és a 
Volán Vállalat adott pénzt. A 
kivitelező a hatvan-salgótar
jáni pft. főnökség volt. A 
komplex brigád társadalmi 
munkával segítette a re
konstrukciót. 



MAGYAR VAS UTAS 
1982. MAJUS 11. 

VALLOMÁSOK A GYERMEKNEVELÉSRŐL 

,,Nincs ennél szebb hivatás!'' 
A szobrászművész és köre· 

SZOT-díjat kapütt Kirchmayer Károly, 

Társadalmunkban sajnos 
kevés a háromnál több gyer
mekes családok száma. A leg
többen egy-két utódot vállal
nak. Ne kutassuk most ennek 
okait, hiszen a válasz nem 
olyan egyszerű. Sokan kényel
mi szempontok miatt döntenek 
az egy-két gyerek mellett, 
„Több gyerek, több gond, több 
kiadás" - mondják. Mások 
egyszerűen félnek. Nem bíznak 
ömnagukban. Kétségtelen, hogy 
a sok gyerek nagy felelősség. 
De vajon, akik vállalták ezt. 
hogyan vélekednek? Csak a 
gondot, a felelösséget, a le
mondást érzik? Erröl beszél
gettem április 30-án, a vas
utas-szakszervezet székházá
ban (huszonhat több gyerme
kes anya tiszteletére rende
zett ünnepség után), két édes
anyával. 

Zavackiné sorsa kezdetben 
nem volt irigylésre méltó. Há
rom gyermekkel sokáig egy 
szobában laktak a szüleinél. 
Később három és fél szobás 
összkomfortos tanácsi lakást 
kaptak. Most ott él 10 éves 
Ferenc, 8 éves Katalin, 6 éves 
Adrienn és 2 éves Henrietta 
nevű gyermekével. Elégedett 
embernek vallja magát. Sze
rencsére a már nyugdíjas szü
lők sokat segítenek. Nyaralni 
viszik a gyerekeket és anyagi 
támogatást is adnak. 

a vasutas-szakszervezet közpünti képzőművész körének vezetője 

Nem bánták meg 
Berencsi Andrásné 35 éves. 

Karcsú, mosolygós szemű, de
rűs fiatalasszony. Nem sokan 
hiszik el neki, hogy nyolc 
gyermeke van. A MA V Híd
építési Fönökség dolgozója. 

- Mi szeretjük a gyereke
ket - mondja elgondolkozva. 
- Elöször csak kettöt tervez
tünk, de aztán nyolc lett. 
Nem bántuk meg. Pedig ne
künk nem segít senki, nincs 
nagymama. A férjem is a fö
nökségen dolgozik, motorsze
relö. Bolondul a gyerekekért. 
Én most gyesen vagyok a leg
kisebb fiammal, Gyulával. 0 
egyesztendös. András a leg
idősebb, tizenhárom éves. 

- És a többiek? 
- Mariann 11, Gábor 8, 

Éva 6, Mónika 5, Miklós 4, 
Zoltán pedig két és fél éves. 
A család sokat dédelgetett 
kedvence Zoltán, mert sokáig 
súlyos beteg volt. Már meg
gyógyult, de nagyon kell rá 
vigyázni, hogy meg ne fázzon. 
Egy anyának az a legrosz
szabb, ha beteg a gyerek. 

A Berencsi cs.alád három 

Zavacki Ferencné 

feladatokat nyolc gyerek mel

- A férjemtöl nem foga
dom el a gyermektartást, hi
szen „beteg". Azt mondtam 
neki, hogy kezdjen új életet, 
induljon „tiszta lappal''. A 
gyerekeket egyébként szereti, 
gyakran meglátogatja őket. 

Hogyan tovább, 
ha letelik a gyes? 

- Mik a tervei? lett nem tudja ellátni. 
Zavacki Ferencné tempera- - Szeretném eredményesen 

mentum06, céltudatos asszony. elvégezni a hároméves tani
Amit elhatároz, azt rendsze- tóképzőt. Az érettségit is a 
tint meg is valósítja. Egyéni- gyes alatt szereztem meg. Jö
ségéböl derűs nyugalom, op- vő májusban leteli,k a gyes. és 
timizmus árad. Négy gyerme- döntenem kell, hogy ,hová me
ket nevel egyedül. A debrece- gyek dolgozni. Én szeretem a 
ni tanítóképzó első éi)es leve- vasutat, hiszen édes.anyám és 
lezó hallgatója. a noverem is vasutas. Ha 

- Nagy öröm a gyerek. Ér- azonban nappali beosztást 
telmet ad az életnek, edzi az nem kapok az állomáson, kény
akaraterőt. Ezért mertem a telen leszek máshová menni. 
továbbtanulást is 1:állalni 
mondja. - 1975-ben helyez
kedtem el a vasútnál. Debre
cenben. a számítástechnikai 
üzemben lettem gépkezelő. 
Egy évvel később gyesre men
tem, majd 1979-ben az állo
más személypénztárába kerül
tem tanulónak. Nem sokáig 
dolgoztam ott, mert ismét 
szültem. 1981-ben, férjem ká
ros szenvedélye miatt el kel
lett válnom. Akkor már négy 
gyerekem volt. de éppen miat
tuk döntöttem így. 

Nem sok reményem van arra 
sem. hogy ha elvégeztem a ta
nHóképzőt, a MÁV-nál hasz
nosítsam magam, mint könyv
táros. Ezzel kapcsolatban az 
szt>-titkár sem sok jóval biz
tatott. Ez még tehát a jövő 
titka. Most annak örülök a 
leg,jobban, hogy a gyerekek 
rgészségesek, kedvesek, szófo
gadók. És egy anyának ez 
mindennél többet ér! 

Kaszala Sándor 

Nem lepödnék meg, ha al
kalomadtán arra kérnék: egy
szer ő legyen a modell. Arcá
nak jellegzetes, határozott vo
násai jó témá,t kínálnának gra
fikusnak, festönek, szobrász
nak egyaránt. Arn hovatovább 
négy évtizede nem öt mintáz
zák, hanem ö alkot. Méghozzá 
felsöfokon. Kirchmayer Károly 
- akit eddigi, művészi és pe
dagógiai munkásságáért a 
munka ünnepén, május l-én 
tüntettek ki SWT-díjjal - az 
elismert szobrászok sorába tar
tozik. S a képzőművészetek 
iránt fogékony vasutasok azt 
is tudják róla: elkötelezett ok
tató, aki egyik fö hivatásának 
tekinti, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete Köz.ponti Kép
zőművészeti Körének vezetője
ként rányissa az emberek sze
mét a szépre, s a valós érté
kek felé irányítsa az érdeklö
désüket. 

Elsődleges cél az ízlésnevelés 

szoba hallos, 137 négyzetmé- Brigádvállalás 
ter alapterületű tanácsi la
kásban él Budapesten. Közel 
van az iskola és az óvoda is. 
Berencsiné, Marika fél hatkor 

- Az elsödleges célunk az 
ízlésnevelés, továbbá az, hogy 
a kör foglalkozásain napról 
napra jó kollektíva verődjön 
össze - mondja a Népszínház 
utcai műtermében, abban a 
hajdani üzlethelyiségben. 
amely egyszersmind alkotó
terme, s a kör irodája. Ha nem 
volna tele szobraival, tágasnak 
nevezném; így, zsúfoltságában 
viszont alkalmi tárlatnak is be
illik . .,Ismerös" arcok köszön
nek rá az oda betéröre: Ko
dály Zoltán karszékében ül. 
Charlie Chaplin botjára tá
maszkodik, Madách Imre emelt 
fóvel tekint talán a jövőbe, s 
ott Lenin, meg a hajdani köz
lekedési miniszter, dr. Csanády 
György portréja is. Am vissza 
az ö szavaihoz: - Akik e kör
höz tartoztak-tartoznak. idövel 
másként kezdenek látni és él
ni. Megváltozott ízlésüket la
káskultúrájuk is tanúsíthatja. 
de még a munkahelyükön is 
másként viselkednek. ők azok, 
akik nemcsak látják, de értik 
is a művészeti alkotásokat, s 
akik már kicsiny korukban 
megszerettetik gyermekeikkel 
a múzeumokat ... 

A tiszta szolgálati helyért 
kezdi a napot. Elkészíti a reg- Vöröskeresztes-alapszervezeti 
geli t, ellenörzi az iskolások vezetőségválasztó taggyűlést 
tanszereH, megfésüli az oviso- tartottak a közelmúltban Sal
kat és közben rengeteg kér- gótarján-Külsö pályaudvaron. 
désre válaszol. Nyolc órára Szücs László titkár számolt be 
elcsendesedik a lakás, egye- az elmúlt öt év eredményeiröl, 
dül marad a két kicsivel. Ta- az alapszervezet tevékenységé
karítással, fözéssel telik a ről. 

az alapszervezetnek, ezenkívül 
be.kapcsolódnak a „Nógrád 
megye az idősekért" mozga
lomba, majd felhívta a jelen
levők figyelmét a Tiszta szol
gálati helyért folyó verseny 
fontosságára is. 

A jelenlevők ezután, megvá
lasztották a kilenctagú veze
töséget. Titkárnak Szücs Lász
lót, elnöknek Deák János ál
lomásfőnök-helyettest válasz
tották. 

Hányan lehetnek? Hamarjá
ban nem könnyű összeszámol
ni, oly nagy múltú e kör. Ere
detileg a BVKH egyik irodahe
lyiségében honol,t - i1947 jú
niusában alakult -, majd 
19.32-ben költözött át a Nép
színház utcába. Az elsó eszten
dóben 45 tagja volt, mostanság 
évről évre 160-180. Aligha 

Berencsi Andrásné 

napja. Akkor a legboldogabb, 
amikor délután ismét együtt 
az egész család. 

- A férjem ilyenkor a gye
rekekkel játszik. segít a lec
kekészítésben, én pedig 
amikor már elaludtak a ki
csik - kézimunkázok. Kötök, 
varrok. Ezzel is kevesebb a 
kiadás. mert bizony nem 
könnyű a pénzt beosztani. Ezt 
nem panaszként mondom, 
mert jó a közérzetünk. A gon
dokat elhOmályosítja, háttér
be szorítja a gyermeknet·e!és 
öröme. Nincs ennél szebb hi
vatás. A nagyok sokat segíte
nek. Egy nagy családban a 
gyerekek könnyebben megta• 
nulják azt: mit jelent az ön
zetlenség, a felelősségérzet, a 
kötelesség, a szeretet. 

Értelmet ad 
az életnek 

Berencsiné 1967-töl telefon
kezelöként dolgozott a hídépí• 
tési főnökségen. Két év múl
va letelik a gyes. Szeretne is
mét dolgozni, de más munka
körben. mert a telefonkezelöi 

A taggyűlésen a Május 1. 
MAV-Volán komplex brigád 
képviselöje bejelentette, hogy 
a kollektíva tagjai nyolc óra 
társadalmi munkát vállalna'.-<: 

Vendégek Belgiumból 

Egyhetes hivatalos, baráti látogatást tett 
hazánkban - szakszervezetünk vendégeként 
- Alph.onse Tonneaux, a Belga Vasutas Szak
szervezet elnöke. A delegáció tagjaként e 
kíséretében érkezett felesége és munkaUirsa 
Pierre HeTin. A látogatásra a szervezeteink 
közötti hagyományos kétoldalú delegáció cse
re keretében került sor. A küldöttséget ma
gyarországi tartózkodása alatt fogadta Tim
mer József, a SZOT titkára, Debkumar Gan-· 
guli, az. UlS Transports főtitkára és Szúcs 
Zoltán, a MA V vezérigazgatója. 

A szakszervezetünk székházában tartott fo-

gadáson Koszorús Ferenc főtitkár tájékoz
tatta a vendégeket a magyar szakszervezetek 
álláspontjáról egyes nemz.etközi kérdésekben, 
a sza,kszervezeti mozgalmat, ezen belül a vas
utas-szakszervezeteket érintő aktuális kérdé
sek.ró!, így például a nemzetlközi vasutas sze
mináriumokról továbbá hazánk ga:roaságpoli
tikájának újszerű vonásairól. A belga dele.gá
ció látogatást tett Egerben, ahol a Megyei Ta
nács elnöke és az SZMT vezetőtit'kára adott 
ismertetést Heves megye fejlödéséról, a megye 
állami és szakszenvezeti szerveinek tevékeny
ségéről. 

Koszorús Ferenc tájékoztatja a vendécekd 

Kirchmayer Károly a műteremben 

túlzunk, ha öt-hétezer embert 
említünk. Kinött közülük 
Munkácsy Mihály díjas képzö
művész is; negyvenketten in
nen mentek a föiskolára, vagy 
az itt szerzett ismeretek és 
gyakorlat alapján lettek a Kép
ző- és Iparművészeti Alap tag
jává. Párizs egyik kitüntetett 
városrendezöje, aki önálló ne
gyedeket tervez, nemrég egy 
francia lapban nyilatkozott: 
az alapokat a budapesti vas
utas körben sajátította el. 

Ha büszkék is rájuk, még
sem az ő nevükkel kérkednek. 
Többre - vagy legalábbis any
nyira - tartják, hogy a műve
lődési tárca, a Népművelési 
Intézet javaslatára, négyszer 
tüntette ki a kört a „Kiváló 
együttes" címmel (s akik ezt 
négyszer kiérdemelték már, 
azok végleg ,kiválók). Büszkék 
arra, hogy hét nemzetközi ki
állításon vettek részt - sze
repeltek alkotásaikkal Párizs
ban, Helsinkiben, Bécsben, 
Münchenben és másutt -, két 
aranyérmet hoztak haza, s egy
szer sem tértek vissza valami
lyen elismerés nélkül. Az sem 
a sor végére tartozó öröme a 
körvezetönek, hogy mintegy 
nyolcvanan a törzsgárda tag
jai, évtizedek óta járnak ide. 
Így Bottyán János, az Északi 
Járműjavító műszerész műve
zetöje 1947 óta, akárcsak a 
szintúgy északis Gomola Jó
zsef kazánlaka,tos, aki évente 
azért utazik külföldre, hogy 
szabad idejének zömét valame
lyik világhírű múzeumban 
töltse. 

Szeptembenől 

a vasutasnapig 

- Ki miként válhat a kör 
tagjává? 

- Minden évben szeptem
berben kezdódik a köri munka, 
s a vasutasnapig tart. A vas
utasnapon mútermünk orszá
gos kiállításnak ad he!yet, 
jönnek az amatórök Debrecen
ból, Miskolcról, Szegedról és 
máshonnan . . . Szeptemberben 
külön-külön foglalkozunk a 
jelentkezőkkel, közülük általá
ban minden második vasutas. 
Az első hetek természetes le
morzsolódása után jobbára 
százhatvan-százhetvenen ma
radnak, így érhetö el, hogy na
ponta huszonöt-harminc em
bernél többen ne zsúfolódjanak 
a műteremben. A helyiségek 
fenntartása, a lakbér, a fűtés, 
a világítás, a modellek, a két 
tanár és a múvészettörténész
elóadó díjazása hozzávetőleg 
évente 300 ezer forintjába ke
rül a szakszervezetnek. A ta
gok ehhez képletes összeggel 
járulnak hozzá: ha vasutasok, 
kétszáz. ha pedig más területen 
dolgoznak, négyszáz forinttal. 
S van köztük orvos, mérnök. 
tanár, diák, munkás egy
aránt ... 

Kirchmayer Károly nem vé
letlen.ül !került éppen e kör élé
re: vasutas családból érkezett 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

- édesapja az Istvántelki fö
műhely lakatosa volt -. s ó 
maga is vasutas kolónián élt 16 
éven át, a rákospalotai MA V
telepen, 1941 és 1957 között. 

- 'Újpesten rendezett kiál
lítást a Magyar Kommunista 
Párt 1947-ben - emlékezik 
vissza -, s azon harmadik dí
jat nyertem. Ott hívtak meg a 
kör akkori vezetöi, Radnai Jó
zsef és Kisfarkas Imre festö
művészek, hogy mint friss 
diplomás, tanítsak. Egy évi 
próbaidöröl volt szó ... s azóta 
harmincöt év telt el. Mi taga
dás: örömmel vegyes swron
gással érkeztem, nem tudtam, 
hogy van-e érzékem a pedagó
giához. Azóta egyik lételemem
mé vált a tanítás, amely ilt, 
szerencsére, a tanulást is lehe
tövé teszi. A különböző korú, 
képzettségű és nemű emberek
kel foglalkozni változatlanul 
nagy élmény . ... A teljességhez 
tartozik, hogy e kollektívában 
öszinte barátságok, szerelmek 
és házasságok is szövődtek, s 
ez is jó. 

Teljes élet 

- A kör vezetése, a vele já
ró adminisztratív munka. a ta
nítás nem nehezíti a szobrász
művész alkotó tevékenységét? 

- Kétségkívül sok idót von 
el, de a jó idóbeosztáson 
ugyancsak sok múlik. Reggel 
kilenckor már a műteremben 
vagyok, a kör tagjai pedig csak 
délután, öt óra tájban érkez
nek. A feleségem szerencsére 
megszokta, hogy kora reggel 
indulok útnak és késö este lát 
viszont. S végsö fokon maga a 
vasutas-élet is sok témát adott 
nekem ... 

Sorolhatjuk: pl�ttja a Sín
üzem, a Rákosrendező; az ó 
domborműve díszíti az 1967-e; 
centenárium óta az tszaki 
Járműjavító falát, Hámán Kató 
mellszobra a Nyugati pálya
udvar Rámán-udvarában áll 
negyedszázada, a Pihenö nö cí
mű szobor pedig a szolnoki 
MA V Kórház parkját díszíti. 
De említhetnénk az egyéb, 
köztéri és középületekben lát
ható alkotásait is. van belőlük 
vagy húsz. Budapesttől Török
szentmiklósig, a Magyar Nem
zeti Galériától a pécsi Janus 
Pannonius Múzeumig, a Műve
lődési Minisztériumtól a fóti 
általános iskoláig. Kitüntetései 
között ott a Szocialista Kultúrá
ért; Párizs városának 1960-ban 
elnyert aranyérme, megannyi 
dicsérö oklevél - az Ezüstge
rely pályázaton első, a Marx 
szoborpályázaton és a Magyar 
Néphadsereg Katonai pályáza
tán harmadik díjat kapott, dí
jazták a gabrovói nemzetközi 
humorfesztiválon; szobrai és 
kisplasztikái közérthetőek, biz
tos kezű mesterre vallanak. 

Alkot, tanít, irányít. Művész, 
s közvetve vasutas is. fgy, tel• 
jes - és tartalmas - az élete 
ötvenkilenc esztendös. 

Földes Tamás 
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A MÁV kollektív szerződés módosítása 
A személyiség formálásáért 

Me/tartotta alakuló ülését 

A kollektív szerződés szabá-
. ]jyainak kialakításánál, az eló

írások módosításakor mindig 
figyelemmel kell lenni a gaz
dálkodás (bér. költséggazdál
kodás stb.) lehetőségeire és 
csak olyan kötelezettségek vál
lalását lehet rögzíteni, ame
lyek anyagi fedezete biztosí
tott. Ezek a lehetóségek nagy
részt csak jobb munkával, a 
feladatok maradéktalan telje
sítésével bővíthetók. Gyakran 
előfordul, hogy a dolgozók jo
gos kérései. javaslatai az 
anyagi erőforrások korlátai 
miatt nem teljesíthetők. 

A MA V, mint vállalat egy 
kollektív szerzódést köt, amely-

nek előírásait az önálló egy
ségek a he]jyi sajátosságok fi
gyelembevételével „függelék
ben" kiegészítenek, vagy 
meghatározott körben - sza
bályoz..nak. A függelékben a 
kollektív szerződéssel. vagy 
magasabb jogszabállyal ellen
tétes szabályok nem szerepel
hetnek. A függelék készítésé
nél is figyelemmel kell lenni a 
helyi lehetóségekre. tgy eló
fordulhat, hogy egyes szerve
zeti egiységek olyan szabályo
kat is felvesznek a függelé
kil'kbe, amelyre más egységek
nél még a feltételek nem bi,z
tosítottak. 

A legtöbbet vitatott 
kérdések 

A kollektív szerződésról el 
lehet mondani, hogy a legde
mokratikusabb szabály, hiszen 
tervezetét a dolgozókkal meg 
kell vitatni, a végrehajtásról 
minden év elején be kell szá
molni. Az ez évi módosításnál 
szinte valamennyi változtatás 
a vasutasok kezdeményezésé
re, javaslataik figyelembevé
telével történt. A korábbi 
évekhez viszonyítva a demok
ratikus fórumok köre is bó
vült. Egyes részkérdéseket 
azokkal a dolgozócsoportok
kal külön is megvitattak, aki
ket a módosítási javaslat köz
vetlenül érintett. Az alkalma
zott módszer hasz..nosnak bizo
nyult, ezért ezt a jövőben is 
követni kell: 

Az elnökség és a központi 
vezetőség javaslatára a kol
lektív szerződés 'vitái során 
felmerült valamennyi fonto
sabb kérdésre az illetékesek
nek a Magwar Vasutasban vá
laszt, magyarázatot kell adni. 
Ezúttal az elfogadott módÓsí
tások közül az alábbi hárnm, 
a legtöbb vitára okot adó kér
déssel foglalkozunk. 
· 1. Az utazó dol,gozók szolgá
lati óráinak rendezése. 

2. Állomási dol,gozók szol
gálat átadásra-átvételre fordí
tott idejének díjazása. 

3. A kiemelt forgalmi juta
lék kétszeresére emelése a 
budapesti áliomások elegyren
dezői munkaköreiben. 

Mindháromra jellemző, hogy 
végrehajtásuk jelentős bérki
hatással jár. 

A múlt évben a kollektív 
szerződés sokat vitatott része 
volt a 18. §, amely az utazók 
munkaidejét, a szolgálati órát 
szabályozta. A régi szabály 
lényege az volt, hogy az uta
zók munkaidejéből kirekesz
tette a forduló (közbenső) ál
lomásokon azokat a várakozá
si időket, amelyek tartama a 
•két órát meghaladta. Ezekre a 
várakozási időkre az alapbér 
50 százaléka járt díjazásként. 
Az utazó dolgozók többségét 
ez a szabály is kedvezóen érin
ti, hiszen sok dolgozónál jelen
tős keresetnövekedést ered
ményezett. Jellemző a pozitív 
hatásra, hogiy az utaz..óknál 
összess�ében ez a szabály 
éves szinten mintegy 35 millió 
forinttal növeUe a jövedelmet. 

Mindezek ellenére a vonta
tási utazók egy kisebb részét 
hátrányosan érinti az új sza
bályozás, ezért kérték ennek 
módosítását. Indokuk az volt, 
hogy a várakozások munkálta
tói érdekből merülnek fel, 
ezért a hátrányos következmé
nyeit is a mu!11káltató viselje. 
A vasút gazdasági vezetői á 
szakszervezettel egyetértésben 
- méltányolva a dolgozók ké
rését - az utazók szolgálati 
órájának újbóli szabá]jyozásá
ra „A" és „B", azaz két ja
vaslatot bocsátottak vitára. 

A „B" javaslatot 
fogadták el 

Az „A" javaslat szerint: ,,Az 
utazó dolgozók munkaidejét 
kitevő idő a szol.gálati óra, 
amely d honáliomáson való 

gozó gépen, illetőleg szerel
vényen kívül tölti el. 

egyet vele. Ezért a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége elé 
már csak a másik javaslat 
került, amelyet korábban a 
dolgozók és végül a központi 
vezetóség is megfelelónek tar
tott. Így került felvételre a 
kollektív szerzódés 591a. §-a, 
amely a következóket tartal
mazza: 

,,Az F. 2-es forgalmi uta
sítás szerint az állomási sze
mélyzethez tartozó azon for
dulószol.gálatos dolgqzók ré
szére, akik az utasítás ren
delkezése alapján munkaidőn 
kívül teljesítik a szolgálat át
vétel-átadási, állomás bejárási 
kötelezettségüket, e címen a 
következó pótlékot kell fizet
ni: 

a) ha a munkaidőn kivüli 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges idő szolgálatonként 
11-30 perc között van, akkor 
szolgálatonként 10 forint, 

b) ha 30 percet meghaladja, 
akkor szolgálatonként 20 f o
rint, 

A 10 percet meg nem ha
ladó idótartamra a pótlék 
nem Jar. Nem jár pótlék 
olyan esetben sem, amikor a 
fenti kötelezettségét a dolgozó 
nem teljesítette, vagy munka
idón belül teljesítette. 

A fenti tevékenységhez 
szükséges idótartamot munka
körönként helyi függelékben 
kell meghatározni." 

Természetesen nem kerül
het díjazott idóként figyelem
bevételre a szolgálati hely 
megközelítésére, a tisztálko
dásra, az átöltözésre fordított 
idó, hiszen az ilyen idóket a 
népgazdaság egyik területén 
sem lehet munkaidóként el
számolni, vagy erre díjazást 
fizetni. 

A kollektív szerzódésnek ez 
a szabálya éves szinten mint
egy 30 millió forint többlet
bérkiadással jár, vagyis eny
nyivel növekszik az érintett 
dolgozók keresete. 

A szabály bevezetésétól, al
kalmazásától azt várjuk, hogy 

- a dolgozók az utasítás
ban előírt kötelezettségnek 
lelkiismeretesen tegyenek ele
get, 

- javuljon az üzembizton
ság, 

- legyen zökkenőmentes a 
folyamatos szolgálat. 

A gazdasági vezetóknek az 
a feladata, hogy a dolgozók 
részére munkaidón kívüli kö
telezettségeket csak akkor ír
janak eló, ha erre feltétlenül 
szükség van. 

Kiemelt forgalmi jutalék 
Alapvetóen munkaerógaz-

dálkodási célt szolgált a kol
lektív szerződés 61. §-á•nak 
módosítása, amely a korábban 
5000-10 OOO forint között 
megállapított kiemelt forgál
mi jutalék összegét az elegy
rendezói munkakörökben (to
latásvezetó, kocsirendezó, vál
tókezeló, saruállító) a kétsze
resére emelte. Közismert, 
hogy a budapesti állomásokon 
a felsorolt munkakörökben 
évek óta olyan mértékű a 
munkaeróhiány, hogy az már 
gátolja a legszükségesebb fe
ladatok elvégzését, fokozza a 
balesetveszélyt és az ott dol
gozóktól az elvárhatónál is 
magasabb munkaintenzitást 
követel meg. A munkaerőhi
ányt csak enyhíti a kirendelt 
dolgozók és egyes tanfolyamok 
hallgatóinak igénybevétele. 
Ezeknek a dolgozóknak áldo
zatos munkája nélkül már a 
budapesti pá.lyaudvarokon je
lentkezó feladatok el sem len
nének végezhetók. Ez az in
tézkedés éves szinten mintegy 
6 millió forint tóbbletbérfel
használását jelenti. Ettól azt 
várjuk, hogy enyhülnek az 
utánpótlási nehézségek, a na
gyobb kereseti lehetóségek 
vonzóbbá teszik e munkakö
rök nehéz feladatainak ellátá
sát. Ugyanakkor elósegíti a 
munkafegyelem javítását, 
mert fegyelemsértókkel szem-

ben alkalmazható a kiemelt 
forgalmi jutalék csökkentése, 
sót teljes megvonása is és az 
eddiginél érzékenyebben 
érintheti az érintett dolgozó
kat. 

A kollektív szerzódésnek ez
zel a módosításával egyide
jűleg a kétszeresére tervezzük 
emelni a kirendelt dolgozók 
és tanfolyamhall.gatók „ki
rendelési jutalékát", amely a 
kirendelés vállalásának érde
keltségét fokozza. Hiszen egy 
kirendelt dolgozó a kirendelés 
elsó három hónapjának telje
sítése után 5000, minden to
vábbi hónap után 2000-2000 
forint többletkeresethez jut
hat. A cél az, hogy a kiren
delés vállalását - ha Jehet -
önkéntességi alapra helyez
zük. 

Mint a bevezetóben már 
utaltam rá, ebben a cikkben 
a kollektív szerzódés módosí
tásának azokról a részeiról 
volt szó, amelyek jelentós bér
kihatással járnak. A követke
zó írásokban részletesen in
dokoljuk az egyéb módosítá
si szabályokat és visszatérünk 
a dolgozóknak azokra a javas
lataira is, amelyek a mostani 
módosítás során nem lettek 
figyelembe véve. 

Simon József, 
a munikaügyi és szociálpolitikai 

smkosztály vezetóje 

a Nyu/ati művelődési /Jizottsá/a 
Az alig fél éve működó Bu

dapest-Nyugati Ozemfőnöksé
gen, május 7-én alakuló ülését 
tartotta a művelódési bizott
ság. A mintegy ezerötszáz dol
gozót foglalkoztató fónökség 
közművelódési helyzetének 
javításában, az új társadalmi 
szerv koordináló, véleményező 
és javaslattevó munkájával so
kat segíthet majd. A bizott
ság tagjai között megtalálhatók 
az oktatással foglalkozó szak
emberek, a mozgalmi szervek, 
szocialista brigádok képvise
lói is. 

Az alakuló ülést Soós Károly 
üzemfónök nyitotta meg, aki 
elöljáróban utalt a legfonto
sabb tennivalókra. Val.ameny
nyien egyetértettek abban, 
hogy elsó feladatként helyzet
felmérő munkát kell végezniök, 
hiszen csakis az igények és 
körülmények reális ismereté
ben tervezhetik meg a munka
helyi művelődés soron követ
kező tennivalóit. A bizottság 
tagjai abban is egyetértettek, 
hogy észrevételeikkel, közre
működésükkel személyiségfor
máló neveló munkát kell ki
fejteniök, és ennek érdekében 
tevékenységük nem ,korlátozód
hat a programok szervezésére. 
A dolgozók közösségi magatar
tását, munkához való viszo
nyáit, művelódési igényeit fo
kozott figyelemmel kell kísér
niök, észrevételeikkel és javas
lataikkal fejleszteniök. 

Az üzemfónökség létszámá
ból csaknem négyszáz a 30 
éven aluli fiatal. Kedvezó, 

LAJOS BÁCSI 

hogy közülük mindössze ti
zenegy nem rendeLkezik az ál
talános iskola nyolc osztályá
val. Ez a tény arra sarkallja a 
művelódési bizottságot, hogy a 
fiatalok szakmai képzéséhez 
adjon ösztönzó segítséget. 

Az is szóba került az ala
kuló ülésen, hogy a jelenlegi 
művelódési lehetóségek jobb 
kihasználását kell szorgalmaz
ni. lgy például növelni kell a 
18 ezer kötetes góckönyvtár és 
ennek 13 letéti könyvtára ol
vasóinak számát, és megfeleló 
egészségügyi propagandával 
fokozni kell a kondícionáló te
rem iránti érdeklódést is. A 
pártbizottsággal közös klubhe
lyiségben gyakoribbá kell tenni 
azokat az összejöveteleket, is
meretterjesztó elóadásokat, 
amelyek egyúttal a műveló
dést is szolgálják. S miután az 
üzemfónökség létszámából kö
zel kilencszázan bejáró dolgo
zók, a lakóhelyi művelódési 
szervekkel is megfeleló kap
csolatot kell kiépíteni. 

Az alaikuló ülésen megjelen
tek a Vasutasok Szakszerveze
te és a MA V Vezérigazgatósá
ga illetékes osztályának képvi.
selói is, hogy útmutató segít
séget adjanak. Mindenekelótt 
az üzemfónökség társadalmi 
szerveivel való fokozott együtt
működésre, a tervszerű, fele
lósség teljes munkára, vala
mint a koordinálás jelentósé
gére hívták fel a művelódési 
bizottság figyelmét. 

Pálinkás Katalin 

Hatvanhat éve szervezett dolgozó 

Gyapai Lajos a század
forduló elótt, 1896-ban szü
letett Szatmár-hegyen. A 
paraszt szülók gyermeke 
húszéves korában került 
kapcsolatba a munkásmoz_ 
galommal. 

Mint sorkatonát 1916-
ban a Magyar Királyi Vas
és Acélgyár diósgyóri fű
tóházá ba vezényelték mun
kára. Leszerelése után ott 
is maradt. Belépett a Vas
és Fémmun.káisok Szaksrer
vezetébe és a dalárdába is, 
melynek alapító tagja volt. 

Mint vöröskatona 1919-
ben, a Tanácsköztársaság 
idején, részt vett az észa
ki hadjáratban. A vissza
vonulás után újból a diós
gyóri fűtóházba került la
katosnak. 

A fel.szabadulás után, 
amikor a MA V átvette a 

vasgyártó! a fűtőházat, 
vasutas és vasutas-szak
szervezeti tag lett. Nyug
állományba huszonöt éve, 
1957-ben vonult. Azóta a 
vasutasok nyugdíjas szak_ 
szervezeti csoportjának 
tagja. 

Ahogy Lajos bácsi el
mondotta, elégedett és bol
dog embernek tartja ma
gát. Mindig munkás volt, 
kitüntetések nem díszítik a 
mellét. Legnagyobb kitün
tetés és jutalom az, amit az 
élettól kapott: az a 86 év, 
melyet eddig tisztességben, 
becsületben megélt. Két 
gyermekének, három uno
kájának és négy dédunoká_ 
jának szeretete és rajongá
sa bearanyozza öreg nap
jait. 

Kisvárdai János 
feljelentkezéstől a lejelentke
zésig tart, kivéve ebből a for
duló és közbeeső állomáson a 
laktanyai eihelyezéssel bizto
sított pihenőidőt, ha az a le
és feljelentkezési időnormán 
kívül - a három órát megha
ladja. Ez utóbbi esetben a pi
henőidő teljes tartalmára a 
havi alapbér alapulvételével 
számított 50 százalékos díja
zást kell fizetn1." 

Ha a gépen, i1letóleg a sze
rel vényen kívül töltött vára
kozási idó a négy órát meg
haladja, akkor a le- és felje
lentkezési időn kívüli összes 
várakozási idó nem számít be-
le a dolgozó szolgálati óráiba. F-======================================================= 
Erre az időre a dolgozót a 

A „B" javaslat a követke
zóket foglalja magába: ,,( 1) Az 
utazó dolgozók munkaidejét 
kitevő idő a szolgálati óra, 
amely a honállomáson való 
feljelentkezéstől a lejelentke
zésig tart; kivéve ebből a (2) 
bekezdésben meghatározott 
várakozási időt. 

(2) Az egy szolgálaton be
lül forduló és közbeesó állo
máson eltöltött várakozási idő 
nem minősül szolgálati órá
nak, ha időtartama - a le
jelentkezési időnormán, (ille
tőleg a következó feljelentke
zési időnormán) kívül - meg
haladja a négy órát és a dol-

havi alapbérének alapulvéte
lével számított 50 százalékos 
díjazás iHeti meg." 

Az érintett dolgozók több
sége a „B" javaslatot támo
gatta, a vasutas-szakszervezet 
központi vezetősége 64:11 
arányban szintén ezt a javas
latot fogadta el és így ez ke
rült be új szabályként a kol
lektív szerződésbe. Erre a cél
ra éves szinten 16 millió fo
rintot fordít a MA V. 

Ezzel - a jelenlegi körül• 
mények között - optimálisan 
rendezték az utazó dolgozók 
munkaidejét, nem szabad 
ugyanis figyelmen kívül 
hagyni: az utazó szolgálatnak 
velejárója, hogy forduló állo

máson várakozási idók jelent
keznek. Ezek az idók a ve
zenylési munka javításával 
azonban csökkenthetók. 

Állomásbejárási pótlék 
Az állomási dolgozók egy 

részének az F. 2. sz. forgal
mi utasítás a szolgálatátvétel 
elótt jelentkezési kötelezettsé
get, több munkakörben állo
másbejárási feladatot ír eló. 
Eddig a dolgozók erre az idő
re díjazást nem kaptak, ez 
az idő nem számított munka
időnek. Az érintett dolgozók 
körében régi probléma volt, 
ezért sokszor felvetették -
tegyük hozzá, jogosan! - en
nek az idónek a díjazását. Az 
évi bérfejlesztés felosztásánál 

már gondoltunk ennek rende
zésére, ezért erre a célra is 
megfeleló összeget tartalékol
tunk. 

A szakszervezettel közösen 
ezzel kapcsolatban is két ja
vaslatot dolgoztunk ki. 

Az egyik javaslatunk az 
volt, hogy ezt az idót mun
kaidóként ismerjük el és ad
juk hozzá a teljesített mun
kaidóhöz. A javaslatot az érin
tett dolgozók elé terjesztettük. 
Ezt nem találták megfeleló
nek, többségük nem értett 

Út az Eötvös Loránd-díjig 
Bemutatjuk Balogh Győző műszalc.i-gazdasági tanácsadót 

Balogh Győző mérnök-főtaná
csos, a MA V vezérigazgatóság mű
szaki-gazda.sági talr\ácsadó� ápri
lis 4. alkalmából Urbán Lajos ál
lamtitkártól a KPM Dob utcai 
székházában vette át az Eötvös 
Loránd-díjat, amellyel a ho�szú 
Időn át végzett eredményes mun
káját Ismerték el. 

A gyóri születésű Balogh 
Győző távolról indult. Szorga
lommal társult tehetséggel vé
gezte el a Műszaki Egyetem 
gépészmérnöki karának villa
mos tagozatát. Eközben két 
felsófokú nyelvvizsgájának 
alapjait is lerakta. Németül és 
franciául is tárgyalóképes 
partnerré vált. 

Elóbb az újpesti Egyesült Iz
zóban dolgozott, majd hirde
tésre jelentkezett a MA V-nál, 
amelynek egy életen át elkö
telezett, megszállott dolgozója 
lett. 

- Pályafutásomat 1948-ban, 
a budapesti vasútigazgatóság 
távirda-intézőségében kezdtem 
- emlékszik a régi időkre. -
Rövid ideg a Budapest-Déli 
pályaudvaron is dolgoztam, a 
távirda és forgalmi szakvizs
gákra ott készültem. Ezek vol
tak azok az évek, amikor meg
szerettem a vasutat. Ezt kö
vetóen a Központi Távíró és 
Távbeszéló Hivatalba kerül
tem mint üzemmérnök. Fel-

adatom a rádió- és távíróháló
zat újjáépítésével és tovább
fejlesztésével kapcsolatos 
munkák szervezése és irányí
tása. 

A vezetékes távíróhálózat 
kiépítése, korszerűsítése; a 
hangerósító- és a mozdony
rádiórendszerek bevezetésének 
előkészítése Balogh Gyózó éle
tének egy-egy állomását jelen
tik. 

- A munkát mindig hiva
tásnak éreztem - vallja. 
- 1951-ben kerültem a MAV 
vezérigazgatóság 9/A távköz
lési osztályára, ahol folytattam 
a rádió- és távközlési, valamint 
hangerősítő-rendszerek to
vábbfejlesztését, szélesebb kö
rű elterjesztését. Ekkor indult 
a magyar vasút nemzetközi 
távközlő összeköttetéseinek ki
épülése és a távgépíró-hálózat 
automatizálása is, melyet vé
gül 1964-ben fejeztünk be. 

Ebben az idóben felgyorsul
tak az események. Egyik fel
adat követte a másikat és így 
került sor a számítástechnika 
és távközlés kombinált alkal
mazására is. 

A számítástechnika térnye
rése a vasút gazdasági életé
ben egyúttal annak tervezését, 
szervezését és irányítását is 
könnyítette és pontosította. E 

két rendszer összekapcsolása 
pedig az adatátvitel, a hírköz
lés meggyorsítását jelentette és 
e kettő képezett komplex egé
szet. 

Balogh Gyózó szikár, még 
mindig fiatalos tartású, csen
des beszédű ember. Mint aki 
benne élt az események áram
latában és megszokta, hogy a 
vasút műszaki fejlesztését ér
vekkel is szolgálja, ezúttal 
sem keresi a szavakat. Folya
matos beszéde tanári magatar
tásra vall. Szakember, akinek 
teret adott az élete ahhoz, 
hogy megvalósítsa elképzelé
seit. 

- A hónfutásjelző berende
zések MAV-nál való alkalma
zását is segítettem előkészíte
ni. A fővonalakon egyre-más
ra szűntek meg az órhelyek és 
elmaradt az őrök figyelő te
kintete. A berendezés üzembe 
állítása hasznos műszaki lépés
nek bizonyult, hisz képes el
lensúlyozni a munkaeróhiányt, 
és kiváltani az élőmunkát. 

1950 óta hosszú ideig a MA V 
Tisztképzó Intézetben rádió
és távírótechnikát tanított. Az 
utóbbi idóben pedig munkája 
szerves részét képezte a MAV

nak a nemzetközi helybiztosí
tási rendszerbe való bekapcso
lása. 

Hittel, meggyózódéssel vall
ja: 

- A vasútnál kevés olyan 
beosztás van, ahol a munkát 
egyedül is lehet sikerrel vé
gezni. Még a vonalbejáró is 
találkozik valakinek a mun
kájával. Úgy érzem, hogy ez 
a kitüntetés, amely váratlanul 
ért, ám annál nagyobb öröm
mel töltött el, nemcsak szemé
lyemnek szól, hanem közvet
len munkatársaimnak is. 

Balogh Gyózőnek három lá
nya van. Az egyik gyógysze
rész, a másik villamosmérnök, 
a harmadik tanár. Igyekezett 
olyan nyugodt családi hátteret 
teremteni, amelyben a feleség 
a család irányítását, a gyerme
kek nevelését és taníttatását 
felelósséggel vállalhatta. 

Szabó Béla 
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A MA VTI pályatervezöi 

versenyt fufnak az idővel 
Bevallom azt gondoltaom, 

hogy a vasúti pályatervezők 
egész nap íróasztaluk f ölé ha
jolva rajzolnak. A valóságban 
ennél sokkal összetettebb és 
nehezebb a dolguk. Erről ak
kor győződtem meg, amikor a 
MA V Tervező Intézet Minősé
gi szocialiS'ta brigádjának tag
jaiival !beszélgettem. A kiskol
lektíva a közelmúltban elnyer
te a MAV Kiváló Brigádja cí
met. A jelenleg héttagú bri
gád 1962-lben alakult. 

- Jól összeszokott gárda a 
miénk - mondja Sieben 
László brigádvezető. - Hat 
műszaki szakember és egy ad
minisztrátor tartozik közénk. 
Bár itt mo.,t csak hatan gyűl
tünk össze, mert Homonnai 
Jánosné kolléganőnk sajnos 
beteg. Tavaly összesen négy
száz óra társadalmi munkát 
végeztünk, pedig többnyire 
családos emberek vagyunk. 
Vighnének például két gyer
meke van, mégis száz óra 
többletmunkát végzett. 

Hegyen, völgyön 

- Mit szól ehhez a család? 
- Nem nehezítik meg a 

dolgomat - mondja Vigh 
Miklósné. - Megértőek és 
mindenben segítenek. Tudják, 
milyen nehéz feladat a mi
énk. Az utóbbi időben eléggé 
elnőiesedett ez a munkaterü
let, pedig valójáiban igen nagy 
teherbírást igényel. A ,tenni
valók negy,ven százaléka az 
adott terep felméréséből áll. 
Előfordul, hogy napokig, sőt 
hetekig nem mehetünk haza 
a családunklhoz, hiszen a ten
nivaló az ország másik végé
be szólít. Nem panaszként 
mondom, de nekünk rosszabb 
a helyzetünk, mint a pálya
munká.soké, nekik lega.lább ki
viszvk az ebédjüket. Az idő
járás viszonta,gságainak is ki 
vagyunk téve. Hegyen, völ
gyön át cipeljük a műszereket 
és a !holmijainkat. Nélha azt 
sem tudjuk hogyan öltözköd
jünk? Arra is gondolnunk 
kell ugyanis, hogy 'ha meleg
szik az idő, akkor a levetett 
kabátot és pulóvereket is hur
colhaltjuk magunkkal legaláiblb 
10 órán át. 

- A mu1!lkahely megköze
lítése sem egyszerű - veszi 
át a szót ismét a brigádveze
tő. - Kilométereket gyalogo
lunk, miire a megjelölt pálya-

szakaszt elé,rjük, és hozzáfog
hatunk a munkához. Régeb
ben mindeni.ii'tt találtunk egy 
őriházat, ahová behúzódhat
tunk az eső elől. Ma már ez 
nem ilyen egyszerű. Mire fe
dél alá jutunk, teljesen el
ázunk. 

- NeMz elvi,selni a sínek 
és köve,k között a nyári forró
ságot mond1a Kéner Im
re. - A nyiU pályán nagy a 
hőség. Ilyenkor a s,íneklhez 
nem tanácsos hozzáérni. De 
mi a gondok ellenére is szen
vedélyesen szeretjük ezt a 
munkált. A fiatalok számára 
mégsem vonzó ez a feladat. 
Nem szívesen maradnak távol 
hosszabb ideig a fővárostól. 
&-thető, !hogy ennyi utazást, 
fáradozást nem vállalnak, hi
szen ibárihol ugyanannyi pén
zért kényelmesebb munkát is 
talállhatnak. Te'T!lnivalóink 
döntő többségét a geodéziai és 
egyéb mérések teszik ki. A 
munka sok, mi viszonylag ke
vesen vagyunk. Ha a tervezés
re több időnk jutna, akkor 
még gazdaságosabb megoldá
sokat alkalmazlhatnánk. Egye
lőre azonban 'Versenyt futunk 
az idővel. 

Szeretik azt, 

amit csinálnak 

- Ez igy igaz - hagyja 
jóvá Sie'ben László. - Számos 
tényezőtől függ, hogy mikor 
mehetünk a terepre mérni. 
,Emialtt elég nehéz előre ter
vezni. Ennek eblenére igyek-
szünk lhelytá1lni. Szerződést 
kötöttook a szcmvbathelyi 
igazgatóság Lenin szocwl.ilsta 
pr.igádjával. VeW.k jól együt>t
múiködü11Jk. Sűrűn egyeztetjük 
a feladatokat, összehangoljuk 
a tennivalókat. Iigyekszünik a 
megrendelőknek határidőre el
késziíteni a terveket. Most pél� 
dául Sopron rendező-pályaud
var vasúti-pályaterveit ké
szítjük. Hogy gyors ütemben 
dolgozlha.s.sanaik már előzete
sen eljuttattunik hozzájuk egy 
jól használható vázlatot. lgy 
sok időt nyerhetnek. 

Az előzetes adatszolgáltatás, 
a külön vázlatkészítés nem 
köteliessége a Minőségi bri
fádnak. Mégis szívesen vá11al
ják a többletmunkát, mert 
tudják, hogy a megrendelő, a 
tervező és a ki:vitelező csak 
közös erővel érhet el sikert. 
Az elmúlt évben két alkalom-

mal soron kívül is készítettek 
terveket a MAV-nak. 

A pályatervezők munkája 
ezek szerint egyáltalán nem 
könnyű. Mégis miért szeretik 
ezt a szakmát? 

- Két koliéganőm és én 
vasutas cs<l!ládból származunk 
- mondja Gyarmati Agnes. 
- A sziillői házból hoztwk 
magunlokal a oosút szeretetét. 
A nehéz fizikai munkát, a sok 
viszonrtagságot csakis úgy le
het elviselni, !ha szeretjük azt 
amit csinálunk. 

- tn azért vállalom a sok 
gyatoglást, mert imádom a 

természetet, a jó levegőt, a 

napfényt vaUja Vi-gh 
Miklósné. - Igaz tőbbnyire 
minden igen fáradságos, de 
kárpótol a !természet. 

Baráti kapcsolat 

- Fárasztó, de szép feladat a 
miénk - szól közibe Kiss Mi
hályné. 

A szom'batihelyi Lenin szo
cialista brigádhoz szoros bará
ti szálak fűzik a Minőségi 
szocialista brigád tagjait. 

- 'Kölcsönösen látogatjuk 
egymást - meséli Szónyi Ká
rolyné. - Tavaly ők jártaik 
Budapesten, azelőtt pedig mi 
utaZJtuillk Sopronba. Most 
ismét mi megyünk hozzájuk 
látogatóba. A brigádnaplóban 
őrzöbt képek arról tanúskod
nak, hogy iigen jól s·ikerültek 
'ezek a talállkozások. A város
nézés mellett mindig jutott idő 
a baráti besre!Jgetésre is. 

Kéner lrmrének Sukorón 
van egy kis telke, ahová éven
te egyszer-kétszer családostól 
kirándul a kis csapat. 

- Lmre nagy világjá,ró -
mondja Sieben Lászu.ó. -
Szenvedélye az utazás. Uta
zásait filmen is megörökíti, 
mert ez a másik kedvitelése. 
lgy mi is részesülünk útiél
ményei1ből. A természe1Jbarát 
szakosztály rendezvényein pe
dig mások is meghaHgatlhatják 
é!Jménybeszámolótiá t. 

A kis közösség tagjai i•gen 
jól gazdálkodnak az idejük
kel. A tengernyi munka mel
lett jut idő pihenésre, közös 
szórakozá&a, színházláitoga
tásra is. Méltán érdemelték ki 
a MA V Kiváló Brigádja cí
met. Ez az elismerés további 
jó munkára ösztönzi a kollek
tívát. 
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Valóra vált álmok 
Május 7-,én, a Dunaikeszi. Jár

műjavító Ozem haitvan dolgo
zója új otthonba költözhetett. 
A nagy ,társadalmi összefogás
sal indult félkészhá.z-ak.ció 1977 
októberében kezdódött. A KISZ 
kezdeményezésére ekkor ala
kult meg az üzem ifjúsági 
munkás1a.kás-építő és fennta.ntó 
szövetkezete, 60 ,taggal. Ennek 
az építkezési formának. a lénye
gie az, hogy az alapooás és a 
blokkszerelés utálll a csupasz 
falaikat vette át a swvetkezet, 
és a külsó-belsó szaikipari mun
kák a tagokra maradtak. 

Az új otthonra vágyók azon
ban nem maradtak egyedill. A 
MÁ VTI megteriveZJte a lla:káso
kat és kikallkulál'ta az árakat. 
Az 52 négyzetméteres, össz
komfortos, erkélyes lakásra 
egyenként 410 ezer forintot. A 
MA V Vezérigaz.gart:ósága, a vas
utas-szakszervezet és az üzem 
gazdasági vezetői 3,2 mithJ.ió fo
rinttal - lakásonkén/t 54 ezer 
forinit kamatmentes kölcsönnel 
járultak hozzá az épíitkezéshez. 
A tagdknak mLndössze 30 ezer 
forintot kel-lett befizetniük, hi
szen álfami támogatást és szo
ciál,poHtikai kedvezményt is 
kaptak. 

- Az építkezés megszerve
zése természetesen nem volt 
könnyű dolog - mondja Dob
rovits István, az üzem párttit
kára. - Sokan kétségbe von
ták ennek az akciónak a sike
rét. Volt olyan pillanat, amikor 
mi is azt hittük, fel kell adni. 
De mégsem hagytuk annyi,ban, 

hiszen volt már közművesített 
telek, terv, csupán kivitelező 
nem akadt. Amikor ugyanis 
megha.llották, hogy milyen 
építkezési formáról van szó, 
a,kKor nem akartak a szövetke
zettel szerződést kötni. 

- A kézenfekvő az lett vol
na, ha a szövetkezet helyett a 
MA V köii - kapcsolódik a be
szélgetésbe Bősz J,ózsef, a szak
szervezeti bizottság tiitkára. -
Már azt hittük, ismét kátyúba 
jutott a szekerünk., amikor aiz 
egyl'lf megbeszélésen - ame
lyen jelen volt a vasutas-szak
szervezet egyik vezetője is -
határozottan kijelentette, hogy 
a keresgélés helyett minden
képpen megoldást kell találni. 
Arra kérte az érdekelt vezető
ket, hogy adjanak meg minden 
segítséget az építkezés folyta
tásához. Végül elhárultak az 
a.kadályok és sok munka, szer
vezés után 1980 tavaszán már 
ál1tak a falak, kezdődhetett a 
szakipari kivitelezés. Ezt a tu
lajdonosok végezték vagy vé
geztették kisiparossal. fgy ké
szült el tehát a három 20 laká
sos ház a Kandó Kálmán sétá
nyon. 

Becsöngetünk az egyik lakás 
ajtaján. Száraz Károlyné bol
dogan nyitja ki új otthona aj
taját. ő az üzemben ügyintéző, 
férje jelenleg katona. A kis 
család boldogsága leszerelése 
után lesz teljes. 

Mielőtt idekötöztünk, 
anyósomnál, egy pici szobában 
laktunk - mondja Szárazné. 

- Ez most már a mi ottho-

nuillk. Itt minden a férjem ke
zemunkáját dicséri. A csempé
zett fürdőszoba, az ízlésesen 
berendezett szobák és a kony
ha is. 

Kereszti Sándoréknál is nagy 
az öröm. A fiatalasszony darus 
az üzemben, a férje ugyanott 
anyagvételező. A két gyerek, a 
nyolcéves Sándor és a hatéves 
Csilla volt talán a legboldo
ga bb, amikor beköltöztek. 

- Alig tudtam őket kicsalni 
a fürdőszobából, amikor ide
jöttünk - meséli édesanyjuk. 

Nehéz leírni, szavakba ön,te
ni azt az elégedettséget, örö
met, amit az új Lakástulajdo
nosok éreztek a beköltözés pil
lanataföa111. Az üzem társadal
mi-gazdasági veizetói, a fiata
lok megmutatták, bebizonyí
tották, hogy lehet így is otthont 
teremteni. Törekvésük, akara
tuk azonban kevés lett volna 
szélesebb összefogás nélkilil. 

- Nagy dolog ennek a lakás
akciónak a sikere - mondja 
Rónai Árpád, a váirosi pártbi
zottság titikára. - A jó kezde
ményezést támogatták az üzem 
vezetői, s a vasút vezetői is, 
mert a fiatalok ,lakáshoz jutá
sát fontosnak tartják. 

Fál-asztó a félk.észház-akció, 
de mindenképpen megéri, mert 
a végzett munka arányában 
csökken a lakások kivitelezési 
összege. Sokan a 30 ezer forint 
indulótőkét is visszakapták. Ez 
jó példa lehet másoknak is. 

Szalai Mária 

Miskolci BFF-esek 

A biztonságos közleked, 
Kiválóan dolgozott a múlt 

évben, s ezért május elseje al
kalmából „Vezérigazgatói di
cséret" elismerésben részesült 
a MA V Miskolci Biztosítóbe
rendezési Fenntartási Főnök
ség. Mészáros Ferencet, a fő
nökség vezetőjét arról kérdez
tük, mit végeztek, hogyan ér
ték el kiváló eredményeiket. 

- Sajátos munkaterület a 
miénk - kezdte -,de gyakor
latilag mi sem kaptunk más 
feladatot� mint az igazgatóság 
bármely más főnöksége. 

Ezernyi szállal 
- De biztosítóberendezések

kel csak ez a főnökség foglal
kozik a miskolci vasútigazga
tóság területén. . . - jegyeztük 
meg. 

- Ez természetes. Nem is 
erre gondoltam. Csupán arra 
szeretnék utalni, hogy a mi 
munkánkra is éppen úgy 
vonatkoznak az általános kö
vetelmények, mint másokéra. 
Mi is azt a feladatot kaptuk, 
hogy biztosítsuk a közlekedés 
zavartalanságát és javítsuk a 
kulturált utazás feltételeit -
magyarázta Mészáros Ferenc. 
- Meg azt, hogy fenntartási 
munkánkkal és új berendezé
sek létesítésével járuljunk 
hozzá a vasút korszerűsítésé
hez, szállítási teljesítményei
nek növekedéséhez. 

- S minderre volt is lehe
tőségük? 

- De mennyire! Hiszen, aki 
ismeri a mi munkánkat, jól 
tudja, hogy ezernyi szállal, az
az vezetékkel, sőt a vezeték 
nélküli jeltovábbítás eszközei
vel is kapcsolódik a mi mun
kánk a korszerű vasútforga
lom lebonyolításához. Annak 
éppen olyan fontos részét al
kotjuk mi s, mint a vontatás 
vagy a pályafenntartás. A kü
lönbség lényege talán abban 
van, hogy miután nálunk a 
korszerű technikához kell ér: 
teni magasabb a szakmai kö
vetelmény. Ennek megfelelően 
alakítottuk a szakmai összeté
telünket is - folytatta a Mis
kolci BFF vezetője. - Dolgo
zóinknak mintegy a 80 száza
léka szakmunkás: műszerész, 
lakatos, hálózatszerelő. Az 
érettségizettek aránya nálunk 
meghaladja a létszám 50 szá

Komosoczki Imre technikus pályaszűrő ellenállásméró beálli
tását végzi 

lehetővé vált, hogy nők is 
könnyen elláthassák a szolgá
latot ezeken a kisállomásokon. 
S mindezeken túlmenően még 
a vasúti rádiózással, az utastá
jékoztató berendezésekkel, s 
még a dallamgenerátorokkal 
is a BFF dolgozói foglalkoz
nak. 

Munkájuk minőségét az 
üzemk�zségen mérik. A leg
fontosabb, amiben tavaly ki
tűntek a miskolciak, az úgyne
vezett „jóságtényező" volt. Ez 
a gondjaikra bízott biztosítóbe
rendezéseknél 117,07 százalé
kos, míg a távközlő berendezé
seknél 116,16 százalékos volt. 
A fejlesztésben 116,18 százalé
kot teljesítettek a főnökség 
dolgozói. Ebben az anyagmen
tes termelési érték a tervezett 
38 millióval szemben megha
ladta a 61 millió forintot. Kü
lönösen jelentős értékű mun
kát végeztek Miskolc-Tiszai 
pályaudvar felvételi épületé
nek korszerűl.íté_se során, de 
kiemelt munikát végeztek Kál
Kápolna és Füzesabony állo
más között is, mindkét pálya 
korszerűsítésénél. TiszapaLko
nya állomáson dominó 55 tí
pusú biztosítóberendezést és 
üzemirányító hangrendszert 
létesítettek. Sok technikai 
munkát végzett a körzeti 
üzemfőnökségek létrehozásá
val kapcsolatban is a Miskolci 
BF\F 650 dolgozója. Közülük 
503-an tagjai a 35 szocialista 

(A szerző felvétele) 

brigádnak, amelyek munkájuk 
középpontjába az építés és a 
fenntartás minőségének javí
tását állították. 

Hasznos újítások, 
A múlt évben 173 javaslatot 

nyújtottak be a főnökség újí
tói, s a megvalósított 118 újí
tás 183 300 forint megtakarí
tást hozott. - Ez utóbbi adat, 
csak azt tartalmazza, ami a 
főnökségnél volt kimutatható. 
Tény azonban, hogy az üzem
biztosabban működő berende
zések ennél sokkal több hasz
not hajtanak a vasútüzem, s 
az egész népgazdaság számára. 
Talán érdemes lenne egyszer 
ilyen szemszögből is megvizs
gálni ezeket a „szerény" BFF
es újításokat ... 

- Jelentős eseményhez ér
keztünk az idén - mondotta 
befejezésül Mészáros Ferenc 
-, harminc éves Miskolc ren
dező-pályaudvarán a gurítói 
automatika és azóta működ
nek a vágányfékek is. Miért 
jelentős esemény ez számunk
ra? Azért, mert a három évti
zed során már teljesen amor
tizálódhattak volna ezek a ,be
rendezések. Erről azonban szó 
sincs, hiszen az igényeket most 
is üzembiztosan kielégítik„ 

Megóvtuk őket, s ez a mi dol
gozóink gondos fenntartási 
munkáját dicséri. 

L. J, 
zalékát és több mint 10 szá- ----------------------------
zalék a főiskolát, egyetemet 
végzettek száma. 

Érdekes példákat említett 
ezután Mészáros Ferenc, a 
biztosítóberendezésiek és a 
vasútüzem egyéb területein 
dolgozók munkájának össze
függéseiről. Sokan úgy gondol
ják például, hogy a CsM-köz
lekedés a forgalom és a vonta
tás közös eredménye. Ez any
nyiban igaz, hogy a mozdony
vezető valóban egyedül „viszi" 
a vonatot. Csakhogy ennek 
előfeltételét, a kellő biztonsá
got a vonatbefolyásoló beren
dezés telepítésével és fenntar
tásával mi biztosítjuk ehhez. 
S hogy ritkán gondolunk erre? 
Ez érthető, hiszen az érzékeny 
sínáramkörök szemmel nem 
láthatók. Mégis azek adják a 
mozdonyvezetőnek a nélkülöz
hetetlen jelzési képeket, s ezek 
adnak parancsot a fékberen
dezésnek vörös jelző meghala
dása esetén. 

A kétszázadik 
dominó berendezés; 
- Nagy területen végezzük 

a távközlő- és biztosítóberen-
dezések karbantartását 
folytatta Mészáros Ferenc. -
A miskolci fővonalon Péceltől 
Mezőberényig, Kál-Kápolna 
kivételével, egybefüggő, kor
korszerű állomási és vonali 
biztosítóberendezést üzemelte
tünk. Kál-Kápolnán pedig 
most szereljük a korszerű biz
tosítóberendezést. Erről érde
mes megemlékezni, hiszen 
.,mérföldkőnek" is számíthat
juk: ez lesz a MAV kétszáza
dik dominó berendezése. A 
múlt évben az Eger-Putnok 
vonalon telepítettünk új mel
lékvonali kisállomási berende
zéseket. 

Szarvaskő és Monosbél állo
máson működik ez a két saját 
építésű kisállomási biztosító
berendezésük. Szerényebb ki
vitelűek ugyan a „nagyoknál", 
de vágányfoglaltságot ugyan
úgy jeleznek és a váltók állí
tását is gépi úton végzik. 
Ezekkel az integra-dominó be
rendezésekkel kiváltották a 
nehéz fizikai munkát, s így 

Az átgondoh munkaszervezés eredménye 

Miniszteri elismerő oklevél 
Rákosrendező körzeti üzem

főnökséget - 1981. évi ki�el
kedő munkájáért - Miniszteri 
Eiisrmerő Oklevélle,l tüntették 
ki. A kitüntet'ést április 30-án, 
a csomópont kultúrtermében 
rendezett ünnepségen adták 
át, amelyen megjelent tö'b'bek 
között Tongori lm1Te :vasút
igazgató, Kedves Ferencné, a 
vasutas szakszervezet elnök
ségének tagja, Mészöly Fe
renc, a budapesti területi 
szakszervezeti bizottság ti tká
ra és Pady Géza, a budapesti 
vasútigazgatóság pártbizottsá
gának titkára is. 

Az ünnepséget Szalai László, 
az üzemfőnökség szb-titkára 
nyitotta meg, majd MolnáT Bé
la üzemfőnök mondott beszá
det. Bevezetőjében hangsúlyoz
ta tobbek között, hogy a jó 
szervezés következtében az el
múit év végéig teljesítették az 
á,ru,száLlítási tervet, és 15 mil
Lió forint értékű energiát ta
karítottak meg. A vonatterhe
lési tervet 108,2 százalékra tel
jesítették. Az üzemanyagmeg
takaritás tenén is jó eredmé
nyek születtek. Figyelemmel 
kísérték töblbek között a tola
tógépek munkáját, és a mozdo
nyokat olyan területre irányí
tották, alhol intenzívebben dol
goz.íhattak. 

Az üzemf őnökségen meg-
szervezték a vágányok közötti 
gyors kocsijavítást is. Ezt a 
tervüket 119,8 százalékra tel
jesítették. Különösen eredmé
nyesnek bizonyult a sturovói 
kirendeltségen beivezetett új 
módszer. A vágányok között 
kistraktorral vorttatott í,vhe
gesztő apparátot állítottak 
üzembe. Segitségével a kocs'\k 
törés,hi'bái t azonnal ki lehet 
javítani. Lényegesen csökkent 
a hazai és az idegen kocsik 
tartózkodási ideje is. 

MoLnár Béla ezután a fő
nökség létszámhelyzetét ele
mezve elmondotta, hogy az el
múlt időszakban kismértékben 
nőtt a fizikai dolgozók száma. 
Ennek ellenére azonban még 
mindig szJükség van a •nyolic
van kiirendelt vasutas mun
kájára. 

Az ünnepi beszéd után Ton
gori Imre vasútigazgató és 
Kedves Ferencné átadta Mol
nár Bélának a Miniszteri El
ismerő Oklevelet. Az ünnepsé
gen nyújtották át a MAV Ki
váló brigádja kitüntetést is az 
üzemfőnökség Kandó Kálmán 
és Új élet brigádjainak. 

Séra Sándor 

Kommunista műszakok 
A Keleti üzemd'őnökség von

tatási telepének 900 dolgozója 
is jelentkezett a fordulószol,gá
laotok szerint, több '!la,pon ren
dezett társadalmi munkára. 
Ennek során többek között 
gázpalacktárolót építenek, 
rendbe hozzák a lhamoktároló 
tetejét, összeszedik a ihulla
dék:fémeket, mouionyokat 
mosnak, lkijaivítják a sérült 
járdákat. 

A tárolóvágányok között 

a forgaÍmi, a műsza:k.i kocsi
szolgálat vas,utasai válltókat 
tisztítottak, féktuskót gyi:.J,töt
tek. 

A budapesti igazgatóság te
rületén tartott társadalmi 
munkaakciókon több ezer vas
utas vett már reszt. A !kommu
nista szom1ba,tokon végzett 
munkáért járó összeg nagy :ré
szét a dolgozók szociális cé
lokra, óvodák, •bölcsődék fej
lesztésére ajánlották ifeL 
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Változások a személyszállításban 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A viiL!amosítással kapcsolatos 
i'ntézkedése'k új helyzetet te
remt.ettek. A menetrendválto
zást követően a pécsi exp
rassz- és gyorsvonatok nem 
tavábbitanak kaposvári köz
vetllen kocsiikiait. A Zselic 
expressz helyett a Baranya 
expressz vonatpár közlekediik 
�g. Ennek menetta,rtama 
35 perccel csökiken ! Utazási 
sebessége az eddigi 56,4 km,' 
óráoról 73 , 5 kan/órára eme!Jke
dik. Budapest-Pécs között a 
többi gyorsvonat menettarta
mát is csökkentették a meg
áldások si.á.mának riitkUásá,val. 

,B udape&t-Kapos,vá r között 
új gyot'svonaitpár közlekediiik. 
Korszerűbb kocs.i:kkal közvet
len vonatok közlekednek Bu
dapest-Szekszárd-Baja és 
Dunaújváros-Paks között. 

Budapes,tről naponta reggel 
6 és 20 óra között minde,n 
órában indul egy személyvo
nat Miskolcra. Hét közben na
ponta 11 pár gyors- és exp
resszvonat között választhat
natk az utasok. A Tokaj exp-

A kitüntetést a városi műve
lődési házban tartott ünnepsé
gen Mester Alajos, a MA V ve
zérigazgató-helyettese és Sze
mők Béla a vasutas-szakszer
vezet tikára adta át, Harango
zó László üzemfőnöknek és Ko
vács Sándor szb-tikárnak. Az 
ünnepségen jelen volt Fényes 
József vasútigazgató és Halmai 
Arpád, a pécsi területi szak
szervezeti bizottság titkára, va
lamint a város több vezetője. 

Harangozó László üzemfőnök 
elmondotta többek között, hogy 
a dombóvári vasutasok 1978. 
június l-től dolgoznak az új 
szervezeti formában. 

Az eddigi eredmények bizo
nyították, hogy üzemfőnökségi 
keretek között hatékonyabban 

ressz pedig Nyíregyháza he
lyett, azonos útvonalon, Deb
recenig közilekedik. 

Buda,pes,t-Debrecen-Nyír
egy:háza között naponta 8 pár 
gyorsvOlnat közlekedik. A pá
lya.korszerűsítést követően a 
menettartam 20 perccel csök
ke111. 

Az új menetrendben a sze
mélyszálliitó vonatok Buda
pest-Szeged viszonylatban 
már végig villamosvonúitással 
közlekednek. lgy a gyorsok 
á,tlag 10, a személyvonaitok 25 
perccel ha.marabb érik el a 
végállomást. 

A hiva.tásforgalomban sok 
gond, nehézség merült fe.l az 
el térő igények egyezte<tése so
l'álfl. Három pótlék kiadására 
is sor kerüllJt, mintegy 400 vo
nat menetrendje, útvonal- és 
időtényezője váLtozott. Egy
idejűleg 27 új vonatot álliitot
tak forga!lomba, 31-et meg
szüntettek, 20-at a korá,bbi
nál több, míg 77 vonatot ke
vesebb napon köz.Jekedtetnek. 

Az utazást és a forgalmat 
szervező tervből május 23-ltól 
a közlekedés valósága lesz. Az 

ték. Ez nem volt könnyű, hi
szen az áruszállítást sok té
nyező befolyásolja a körzetben. 
A zömében mezőgazdasági ter
mékek fuvarozási mennyisége 
ugyanis nagy mértékben függ 
az időjárástól. 

Sokat javu!,t a személyszállí
tási kulturáltsága is. Nagy gon
dot fordítottak a tiszta, előfű
tött kocsikra, az utasokkal való 
udvarias bánásmódra. 

Az üzemfőnök ezután a lét
számgondok enyhítésére tett 
intézkedésekről beszélt. Meg
említette, hogy jelenleg ötve
nen vállaltak mellékfoglalko
zást az üzemfőnökség terüle
tén, hat fiatal dizellakatos pe
dig elhatározta, hogy egy évig 

új menetrend növeli a vona
tok gyakor,iságát, emeli az 
utazási sebességt, csők•kenti az 
eljutási időket, ri¼Jtja az el
kerülhető megál:láisokat, egy
szóval korszerű eleme-kikel 
gazdagít,ja a vasúti szolgál
tatás egészét. Jó vonatcsatla
kozások áHnak a utasok ren
delkezésére, a megyeszékhe
lyeket, és az üdülókörzeteket 
összekötő átlós járatok orszá,g
részeket hoznak közelebb egy
máshoz. 

F:ppen ezért elengedhetet
len, hogy a vasutasok mielőbb 
ismerjék meg az új menet
rendet, annak minden össze
függését. Legyen a meg!bíz
ha tó szol•gá,l tatás fokmérője: 
vonataink pontos közlekedése, 
a kényelem, a tisztaság és az 
udvariasság. 

Moot, amikor a vasutasok 
az új menetrendet kézbe ve
szik, egyúttal a végrehaötás 
szép mu111k1áJát is váilalják. 
Legyen ez a vá!Jlalás a gon
dosan végzett szolgál,tatás fok• 
mérője is. 

Szabó Béla 

kocsirendezőként dolgozik. A 
kocsijavítóban, a 'IlMK és vil
lamos műhelyekben a létszám
gondok gyakorlatilag meg
szűntek. 

Az üzemfőnökség megalaku
lása óta sokat javultak a mun
ka- és szociális körülmé
nyek is. Megszűnt a gőzvonta
tás, több állomáson korszerű 
integra-dominó berendezés 
működik. Jó ütemben halad a 
javítócsarnok építése, átadták 
az új központi szociális épüle
tet és jók a lehetőségek a 
munkásszálláson való élésre is. 

A sikerhez nagymértékben 
hozzájárult a 81 szocialista bri
gád 856 tagja is. 

Krajczár Antal 

lehet dolgozni. Az 1979. évi ,--------------------------
teljesítmény alapján már el
nyerték a kiváló üzemfőnökség 
címet. 

1980-ban is teljesítették a ki
váló szintet, de súlyos baleset 
miatt a kitüntetésre nem pá
lyázhattak. Azóta számos intéz
kedés született a balesetek 
megelőzésére. Bevezették töb
bek között az NDK-ban jól be
vált vasúti járművek statikus 
összekapcsolásának technoló
giáját az üzemfőnökség egész 
területén. 

II'avaly az áruszállítási ter
vet 105,9 százalékra teljesítet-

A Zamenhof brigád 
a kulturált utazásért 

Pécs város idegenforgalmát 
nagyobb részben a szerb-hor
vát és a német anyanyelvűek, 
valamint a Baranya megyé
be látogató eszperantisták ad
ják. Ezért a helyközpont re
zervációs jegyzékei is nkmet, 
orosz, amgol, fromcia és esz
perantó nyelven készültek. A 
diszpécsereknek a vasút álital 

használt át nyelv valamelyi
kéből nyelvvizsgát kell ten
niök. Ha a helyközpont lét
számába új dolgozó kerül, már 
figyelembe veszik a középis
kolai nyelvi végzett.5éget. 

A h€lyközpont vezetője pél
dá.u.l németül és eszperantóul 
be.szél, beosztottjai a különbö
ző nyelvismeret után vala
mennyien most készülnek az 

---------------------------, eszperantó alapfokú vizsga le

Új színfolt a vasút mentén 

A sásdi felvételi épület 
épület a statikai számítások 
alapján felújításra már nem 
volt érdemes. Így aztán a Ka
posvári :ÉH:F tervezte, majd a 
Sásdi F:pítőipari Szövetkezet 
építette fel a rendhagyó stílu
sú felvételi épületet. 

tételére. A személyszállítást 
irányító csoport és a helyköz
pont dolgozói együutesen al
kotják a forgalomirányító bri
gádot. A nyolc brigádtag át
lagéletkora 34 év. 1982. janu
ártól - miivel valamennyien 
eszperantisták - felvették a 
nyelvalapító Lu.dovilw Lazaro 
Zam.enhof nevét. 

Az „öregek éve" alkalmá
ból brigádlfelajánlásuklban sze
repel egy nyugdíjas vasutas
�!.a 1 � n felkarolása. 

A kiváló címmel kitüntetett kelenföldi körzeti üzemfőnökség az elmúlt évben kiemelkedő ered
ményeket ért el a személy- és áruszállításban. Nehezítette munkájukat, hogy közben területü
kön több pályaszakaszt villamo.sitottak. Az üzemfőnökséghez tartozik a Déli pályaudvar is. 
Képünkön Nádas Sándor rendelkező forgalmi szolgálattevő irányítja a pályaudvar egész 

forgalmát 
(MTI Fotó, Fehér József) 

SIKBBBIK flfKA 

Gyorsaság, pontosság, 

együttműködés 
Beszélgetés Németh József fel, 

a budapesti építési főnökség igazgatójával 
A MA V Budapesti F:pítési 

Főnökségének - 1981. évi ki
emelkedő eredményeiért - a 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, a vasutas-szakszerve
zet elnökségének egyetértésé
vel Kiváló főnökség címet 
adományozott. A MA V vezér
igazgatója és a szakszervezet 
elnöksége pedig ezzel együtt 
Vörös Vándorzászló kitünte
tésben részesítette a főnöksé
get. 
A kiváló címről tanúskodó ok
levelet, valamint a Vörös Ván
dorzászlót április 23-án, a Ke
leti pályaudvar kultúrtermé
ben rendezett ünnepségen 
Tóth László, a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium főosz
tályvezetője, Gyócsi Jenő, a 
vasutas-szakszervezet elnöke 
és Urbán Sándor vezérigazga
tó-helyettes adta át Németh 
Józsefnek, a főnökség igazga
tójának. Az ünnepségen jelen 
volt dr. Fehér Józsefné, az 1. 
kerületi pártbizottság első tit
kára is. 

- Sikerrel zártuk a VI. öt
éves terv első évét - mondot
ta az ünnepség után Németh 
József igazgató. - Ennek azért 
is örülünk, mert rendkívül ne
héz időszakban, a tervek meg
határozása idején tudtunk 
eredményesen helytállni. Ne
künk az ország különböző te
rületein kellett és kell egyidő-

ben dolgozni, ami körültekin
tő szervezést igényel. 

- Az elmúlt esztendőben 
melyek voltak a legjelentősebb 
feladatok? 

- A legnagyobb munkák 
közül megemlítem a budapest 
-hegyeshalmi, a bicske-szé
kesfehérvári, az almásfüzitő
tokodi, a rákos-hatvani, a rá
kospalota-vácrátóti vonalak 
építését, továbbá Rákosrende
ző, Kőbánya-Kispest és Ke
lenföld állomások rekonstruk
cióját. 

- Minek köszönhetők az át
lagosnál jobb eredmények? 

- Az a tény, hogy az évi 
69,7 vágánykilométer-tervün
ket 80,6-ra tudtuk teljesíteni. 
a műszaki főnökséggel való jó 
együttműködésnek is köszön
hető. Külön meg kell említe
nem a géptelep főnökséggel és 
a jászkiséri építőgépjavító 
üzemmel kialakult kapcsola
tunkat. A munkák koordinálá
sa szempontjából ez rendkívül 
fontos. Dicséret illeti saját ter
vezőcsoportunkat is, hiszen 
gyorsan és pontosan dolgoztak. 
Nem kellett várni a rajzokra 
és a tervegyeztetés is köny
nyebb volt. Korszerűsítettük a 
kivitelezési technológiát is, ez-
zel csökkent az építés ideje . 
Az osztrák Plasser céggel 
együttműködve eredményesen 
alkalmaztuk az úgynevezetett 

gyors átépítő vonatot, és ki
dolgoztuk a Platov-darus tech
nológiát. Ebben fiatal mérnö
keink jelentős szerepet vállal
tak. 

A főnökség dolgozóinak 86 
százaléka szocialista brigádok
ban tevékenykedik. Tavaly a 
64 brigádból kettő nyerte el a 
MÁV Kiváló brigádja kitünte
tő címet. A szocialista munka
verse11yben élenjárók jutalma
zására 354 ezer forintot fordí
tottak. 

- 1981-ben a vágánybemé
rés minőségi mutatói is ki
emekedőek voltak - folytatta 
az igazgató. - Az ötödik hely
ről az első helyre kerültünk. 
A 6. szakosztály közvetlen irá
nyítása alá tartozó főnökségek 
közötti munkaversenyben is az 
első helyen végeztünk. A bér
színvonal 6,3 százalékkal nőtt. 

- A gyorsaság és a pontos
ság jellemezte a főnökség el-
múlt évi tevékenységét 
mondotta Töllyné Pogács Ró
zsa, az építési főnökségek 
szakszervezeti bizottságának 
titkára. - A székesfehérvári 
vonal korszerűsítését Jumus
ban rendelték el. A főnökség 
brigádjai két hónapon belül 
felvonultak és ősszel már teljes 
erővel dolgoztak. A balatoni 
forgalom korszerűsödése az 
idén nyáron már érezhető fosz. 

Szász Ferenc 

Az uniformizált vasúti állo
másépületek egyhangúságát 
szembeötlő módon töri meg az 
elmúlt évben üzembe helye
zett sásdi felvételi épület. Nem 
vagyok építész, így a stílusát 
sem tudom meghatározni, de 
szépnek és újszerűnek tartom. 
Ahányszor Pécs felé utazom, 
mindig felkészülök jó előre, 
hogy láthassam az elsuhanó 
vonat ablakából. Nemcsak én 
vagyok vele így, az utasok is. 
Akadnak persze ellenzői is. 
Hallottam olyan észrevételt, 
hogy az „alpesi ház" nem illik 
bele a környék összképébe. 

De hiszen a Mecsek lábánál 
épült! 

A sásdi vasutasoknak tet
szik az új épület, igyekeznek 
a környékét is csinosítani. A 
selejtezett vonóvezetéktartó 
oszlopokból, a jelző húzólán
cából lánckorlátot készítettek, 
parkosítottak. Az új felvételi 
épület belső elrendezése is jó, 
kielégíti a kulturált utazás, 
várakozás szükséges feltételeit. 

Az épület minden elismerést 
megérdemel, rendeltetésszerű 
használata esetén sokáig biz
tosíthatja az utazáshoz tartozó 
várakozás kényelmét. 

Büf ékocsik szerződésben 

Tizennégy/éle meleg étel, 
kedvezmény a vasutasokna� 

Pályakorszerüsítés - terven felül 
Vezérigazgatói elismerést kapott 

a sátoraljaújhelyi pályafenntartási főnökség 

Pápai Sándor állomásfőnök
től értesültem, hogy a régi 

Sásd állomás felvételi épülete 

F:vi egymillió 494 ezer !foriint 
nyereséget, ihletve /bevételt 
válla:Lt Schön György, az Utas
ehlátó Vállalat szerződéses 
üzletvezetője, .aimikor a iver
senytárgyalás után átvette a 
Miskolc-Szombathely ,között 
közlekedő 6404-es é,s az 1304-es 
b járaitának a tbisztró'kocsiját 
háromévi üzemeLteitésre. Az
óta két !hónap telt el. A .ta
pasztalataLról éroekllődtünik. 

- Alapelvünk az, thogy az 
utasok elégedettek legyenek 
- mondja Schön György. -
Több árut kínálunk és nagyon 
udvariasak vagyunk. Tizen
négyf éle melegétel, különféle 
szendvicsek és gyümölcsök 
szerepelnek az étlapon. Ezen 
kívül négyfajta sörből és itöbb 
üdítő italból ivállasztha.tnak az 
utasok .  A ,vendégeknek küo
gástalan minőségű árut szolgá
lunk fel. 

A ragyogóan tiszta büféko
csiban 1kellemes zene szól. ,Az 

asztalokon képes- és napiJ.a
pok.. A lahdarúgó ivil�baj
ndkság idejére televíziót is 
szerelnek a falra. 

- Régebben thatan láttuk el 
ezt a szolgálatot, február ele
jétől pedig csak öten - foly
tatja az iüzletvezető. - Altalá
ban hárman utazunk, a hétvé
geken pedig négyen. A vásár
lók könyvébe eddig négy ven
dég írt dicsérő sorokat. Az Or
szágos KereskedelJ!lli Felri.igye
lőség munkatársai két alka
lommal tartottak próbavásár
lással egybekötött ellenőrzést. 
Mindlkét alkalommal dicséret 
került az ellenőrzési naplóba. 

- Melyek a leg.keresettebb 
éteileik? 

- Babgulyás, bableves kol
básszal, •bográcsgulyás és a ko
csonya. A szolgálatban levő 
vasutasoknak thúsz százalék 
kedvezményt adunk. 

Sz.Jakab 

A Sátoraljaújhely állomás 
várótermében április 29-én 
bensőséges ünnepséget tartot
tak abból az alkalomból, hogy 
a pályafenntartási főnökség 
Vezérigazgatói elismerést ,ka
pott. A most átadott kitüntetés 
ötödik a főnökség életében. Az 
ünnepségen megjelent Csanádi 
József szakosztályvezető-he
lyettes és Hernádi István, a 
miskolci vasútigazgatóság ve
zetője is. 

Matiszkó Károly szb-titkár 
megnyitó szavai után Dankó 
László, a pft. főnökség vezető
je számolt be az elmú1t évben 
végzett munkáról. Elmondotta 
többek között, hogy eredmé
nyesen működtek együtt a 
szakszolgálatokkal. Ennek kö
szönhető az is, hogy tavaly 
nem volt vágányzár-túllépés, 
sőt az erre előírit időből csupán 
91,7 százalékot használtak fel. 

A pályakorszerűsítések so
rán 16 689 talpfát, illetve be-

tonaljat építettek be, s· ezzel 
4130-cal teljesítették túl a ,ter
vet. Az előírt 5,8 kilométer he
lyett 16,2 vágánykilométer sínt 
fektettek le. A nagyobb for
galmú pályákról kiselejtezett 
síneket a szárnyvonalakra, a 
kisebb forgalmú pályákra épí
tették be. Ez a gazdálkodás -
beleértve az egyéb felépítmé
nyi anyagok és energiahordo
zók ésszerű felhasználását is -
14,2 millió forint megtakarí
tást eredményezett a főnökség
nek. 

Sátoraljaújhely állomáson 
tisztaság és rend van. Ez töb
bek között annak is köszön
hető, hogy az állomás és a pft. 
dolgozói gyakran szerveznek 
együtt társadalmi munkát, tisz
tasági akciót. A jó együttmű
ködést bizonyi,tja az is, hogy 
a közös szakmai feladatokat 
naponta megbeszélik a vezetők, 

S. R. 
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Sajtószemle 
Menetjegyiroda a sávházban 

Mit írnak rólunk? 
Legjobb reklám az udvarias kiszolgálás 

,,MAV Menetjegyiroda" - útállomás forgaitagában do.lgo
o]jvasható a nyíregy;házi sárv- zunk. Itt van idő arra, !hogy a 
ház modern üz,Jet.során a nagy- jegykiadás mellebt részletes 
betűs felirat. A ragyogó kira- tájékoztatást adjunk az Uita
kat üvegje mögül színes vo- soknak. Nemcsak a Nyí-regy
natképe'k, prospektusok és házáról induló Hajdú- és To
vasútmodellek csalogatják uta- kaj-Expresszre, de az összes 
zásra az arra járókat. hazai exp,re.sszvonatokhoz, va-

a kedves utasolotól, aikik ná

lunk váLtottá,k a menetjeg11ü
ket. 

Vasutasok munkájáról, 
helytállásáról, példaadó szol
gála táró!, közéleti tevékenysé
géről szólnak az itt következő 
írások, amelyeket megyei új
ságokból válogattunk. 

DUNÁNTÚLI NAPLÓ
1 

A „Műszakiak a vasúton" cí
mű írásá1ban a Baranya me
gyei lap munkatársa Sárdi Je
nővel, a pécsi vontatási üzem
egység vezetőjével készített in
terjút. 

Sárdi Jenő társadalmi ösz
töndíjasként végezte el a Mű
egyetem közlekedésmérnöki 
karát. Dombóváron kezdte vas
úti szolgá1atát, dolgozott Ka
posvárott és Nagykanizsán. 
Hatodik esztendeje Pécsett töl
ti be a nagy felelősséggel járó 
beosztást. Sárdi Jenőhöz és ve
zető munkatársaihoz nyolc
száz ember tartozik. 

- A vasúton végbement ug
rásszerű műszaki fejlődésnek, 
a munkakörüLmén11ek váitozá
sána,k köszönhetően ma már 
középiskoLát végzettek jelent
keznek mozdon11vezetőnek -
mondja. - A végrehajtott 
bérintézkedések, a társadalmi 
ösztlöndíj bevezetésének hatá
sára a szakmunkástanulók ki
lencven százaléka a MA V-nál 
marad. Időköziöen megkezdtük 
a felsővezeték-szerelők képzé
sét: a villamositandó Buda
pest-Pécs vonalon a mi kör
zetünkben ugyanis ők végzik 
majd a kaPbantartási munká
kat. Egyébként tavaly óta fo
lyik a mozdonyvezetők átkép
zése, a köz�pvezetők felkészí
tése az új .feladatokra . .A vas
úton én most .másodszor élem 
áit a tec:hnikai lépésváltást és 
ez szerencsés dolog. Ez azzal is 
jár, ,hogy az embernek rend
szeresen továb.b kell képeznie 
magát. 

SZENTESI ÉLET-

A városi pártbizottság és a 
tanács lapjában, ,,A vasutasok 
házatáján" című anyaigiban je
lent meg az alábbi tudósítás: 

,,Az általános iskolások pá
lyaválasztásához nagy segítsé
get nyújt a város,ban a MAV 
körzeti üzemfőnöksége. Ha
gyomány, hogy a Damjanich 
és a Deák Ferenc utcai iskola 
tanulói rendszeresen megjelen
nek náluk. Két szakkört indí
tottak az úttörők számára. A 
jól felszerelt tanműhelyben 
felkészült szakemberek veze
tésével a gyerekek fejlesztik 
kézügyességüket és !bővítik 
műszaki ismereteiket. A rádiós 
szakkönben például az elmélet 
elsajátítása után a gyakorlat
ban próbálják ki a tanultakat. 
Vonzó számukra az is, hogy 
hazavilhetik kis alkotásaikat. 

A szak,köri munka csak ré
sze a két iskolával kiala,kult 
30 kapcsoLatnak. A MÁV 
KISZ-alapszervezetei rendsze
resen találkoznak a Damjanich 
utcai úttörők,kel. A köZJös ren
dezvények - fenyőünnep, ki
rándulások, sportversenyek -
mindinkább elősegítik, hogy az 
általános iskolások teljes ké
pet kapjanak a MA V-ról. 

A tartalmas együttműködés 
eredménye, hogy a körzeti 
üzemfőnökségnek évek óta 
nincs gondja maunkerő
utánpótlással." 

PETŐFI NÉPE 

A Bács-Kiskun megyei lap 
riportot készített a kecskeméti 
körzeti üzemfőnökség új, há
romemeletes, korszerű szoc.iá
lis épületének köznapi életé
ről, az ott dolgozók és a ven
dégek ,kedvező véleménye 
alapjáin. tA taivalyi vasutasna
pon avatott .létesítményről így 
ír a laip: 

,,A !hosszabb utakra kü1dött, 
vagy szoligálati érdekiből átme
netileg idehelyezett dolgozók 
természetesen mindennapos 
vendégek. Tiszta, vetett ágyak, 
oLvasólámpák, alacsony asztal
kák nyújtanak kel1lemes kör
nyezetet. 

Hódi László művezető, a ház 
megbízott gond111.oka !három ta
karítónővel, négy ügyeletes 
laktanyaőrrel és négy portás
sal együtt végzi a feladatát. 
Munkájuk látszata, hogy a há
rom öltözőben és a többi he
lyeken: a szobá,k,ban, a zuha
nyozókban, a kon11hában, az 
étkezőben és a fol11osókon pél
dás a rend és a tisztaság. 

Az épület egyik szárnya az 
üzemorvosoké és ibetegeiké. Dr. 
Ábrahám RozáLia ezerhétszáz 
vasutas egészségére !Vigyáz. 
Reggel 8-tól ltl-ig, majd dél
után fél egytől lfél lhárom óráig 
rendel Ma1'kó Anna és Oláh 
Istvánné üzemápolókkal. Am 
a közibeesó idő sem vész kár
ba: akkor munkiavéde1mi, 
üzemegészségügyi és szociális 
teendőket lát el, ellenőrzi, 
hogy a védőruháikat, a védő
ételt és -italokat a dolgozók az 
előírt időben megkaipják-e. 

F.gyáltalán, nagyszerű, hogy 
akikért ez a háromemeletes 
szociális épület ,készült, ők ma
guk is felelősséget éreznek ér
te. Mintegy a sajátjuknak te
kintik." 

NÓGRÁD 

A sal:góúarjáni rvasútállomás 
és a megyeszé!Qhe:lyen tevé
kenykedő többi MAV-szak
szolgála tok dolgozói, szocialis
ta tbrigádja;i egy év aiatt több 
mint 3200 társadaimi munka
órát teljesUettek, a megye-

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁSSAL KÉSZÜLT 

Bokkantkocsit kapott Sü/e Sándor 
Több mint húsz esztendeig 

dolgozott cukrászrészleg-ve
zetőként az Utasellátó Válla
lat szombathelyi üzemében 
Süle Sándor. A mindenki ál
tal nagyon szeretett, kedvelt 
és megbecsüLt Sanyi bácsinak 
nyugállományba vonulása 
után, érszűkülete miatt, tér
den alul levették a jobb lá
bát. 

Volt munkahelyének kol
lektívája, az üzem szocialista 
brigádjai összefogtak. Elhatá
rozták, hogy rokkantkocsit 
készíttetnek számára. Pénzt 
gyűjtöttek, ebből alkatrésze
ket vásároltak. Kerestek és 
találtak a szombathelyi Jar
műjavító Kilián György szo-

cialista brigádjában kivitele
zőt is. A brigád tagjai társa
dalmi munkában elkészítették 
a járművet. 

A közlekedési eszközt ápri
lis 29-én délután az állomási 
étteremben - az üzem dol
gozóinak és a kocsit készítő 
szociailista brigád tagjainak a 
jelenlétében - adták át Sa
nyi bácsinak. 0, miután meg
hatódva megköszönte a szá
mára szinte éltető ajándékot, 
minden jelenlevő bámulatára 
elhajtott a háromkerekűvel. 

Az Utasellátó Vállalat dol
gozói maris elhatározták, 
hogy a későbbiek során mo
torral is felszerelik volt mun
katársuk járművét. 

Sz. J. I. 

Köszönet a gyógyító munkáért 

Dr. Cserkúti Gyula, a hatvani ,területi egésrzségügyi körzet 
főorvosa, több évtizede szoros kapcsolatban volt a hatvani vil
lamos vonalfőnökség dolgozóival. Gyakran tartott egészségügyi 
felvilágosító előadásokat, legutóbb pedig társadalmi munkában 
elsősegélynyújtó tanfolyamot vezetett a főnökségen. Dr. Cser
kúti Gyula április l-én nyugdíjba vonult. Köszönetünket fejez
zük ki fáradhatatlan, lelkiismeretes gyógyító munkájáért! 

A hatva.ni villamos 
vonalfőnökség dolgozói 

székhely gyarapodása érdeké
ben is. Részben lbrigád-, rész
ben állomási szerve.zésiben ki
vették részüket az őszi-taivaszi 
tisztasági hónap iakcióilból, je
lentős imértékiben támogatták 
a vasutas művelődési !ház re
konstrukcióját. A vasútállo
más tavaszi és ősz.i „nagytaka
rításán" végzett 1560 órányi 
munka ellenértékét, 14 ezer 
forintot teljes egészében a vas
utas .rokkantak, ivalamint MA V 
szociális létesítmények támo
gatására fizették ,be. A munka 
mellett a MAV-Volán kom1P
lexbrigád - a Magyar Nép
köztársaság Kiváló Brigádja 
- több mint 11 ezer forint -, 
az ÉHF-brigád - a MA V Ki
váló Br,igádja - pedig 8 ezer 
forint érték!ben vásárolt anya
got a •brigádpénztánból a mű
velődési !ház felújításához. A 

társadalimimunka-akciókban 
138-an vettek részt. 

SOMOGYI NÉPLAP 

Csoma-Szabadi vasútállomá
son nagy a sürgés-forgás. A 
korábbi négy váigány mellett 
újak sorakozna,k és a vasút 
melletti rétiből is Jó darabot 
feltöltöttek. Kötő-1bontó, azaz 
egyesített szerelő telep épül. 

Annak idején Kaposváron 
létesült kötő-, Balatonfeny;ve
sen pedig lbontótelep. Kinceli 
Antal, a MA V Dombóvári Épí
tési Főnökségének mű.szaki fő
csoportvezetője beszélt a mos
tani mUIIlkákról: 

- Kettős kén11szerhelyzetbe 
kerüLtünk, mert a ,kaposvári 
előregyártó üzem a mai nagy 
igényeket már nemigen tudja 
kielégíteni, a fenyvesi bontót 
pedig körn11ezet,károsító hatá
sa miatt eo11 megyei tanácsi 
határozat értelmében meg kell 
szü.tntetnünk. Ezért építjük az 
egyesített szerewüze.met. 

Orbán Ottó áll.omásfőnQk 
elmondta: 

- Egy ilyen üzemnek elég 
nagy a forgalma, de jó, ha 
nagy vasúti góc közelében mű
ködik. Dombóvár a :legnagyobb 
dél-dunántúli csomópont, en
nek lf.igyelembevételével esett 
a !Választás a !hozzá nem mesz
sze levő Csoma-Szabadiira. 

A vizenyős, semmire sem 
)1aszinálható rétet föl kellett 
tölteni. tA tölités egy .részét már 
meg.csinálták, mire 1befejező
dik, összesen 130 ezer lkobmé
ter földet mozgatnak meg. Az 
első ütemben, 1983 végéig a 
kötő-bontó telep készül el. öt 
vágánnyal, két darupárral -
Fenyvesről és Kaposivárról te
lepítik át ide a darukat -
m unkásszállással, étteremmel 
és az éjszakai műszakot is le
hetővé tevő térvi,lágítással. 

összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

Bent ízlésesen 1berendezett lamint .a kíillföldi utazásokhoz 
várócsarnok fogadja a vendé- is kiadjuk a szükséges helyje
get a jegy.pénztárak előtt. A gyelket. Sokan rájöttek már, 
kényelmes kék fotelok és a hogy nálunk olcsóbban meg
barnára lakkozott asztalok kö- válthatják a menetjegyüket, 
zött szobanövények díszlenek. min,t az IBUSZ-nál ... 
s tegyük an.Lndjárt 'hozzá: az · - Hálókocsiról is gondos
iroda ápolt külseje és álilandó kodik az iroda? 
tisztasága az itt dolgozó inégy - Feitétlenül, ha van sza-

vasutas.nő érideme. bad hely. Tavaly ezzel ivolt a 

_ Három éve nyílt meg 
legtöbb gondunk, mert kevés a 

Nyíreg'Jlháza központjában ez 
hálókocsi kapacitás - .felelte 

, 
t

. . 
da f Sallai Andrásné -, az igények a szep mene 3egyiro - oga-

dott Sallai Andrásné, aki 25 pedig, főlként a nyugati orszá-
gokba történő uazásoknál, éve vasutas, s keZJdettől ifogiva erősen megnövekedtek. Ma ő vezeti az irodá1t. - Nem már úgyszól!Ván nem lelhet azért mondom, mert itt dolgo-

zom, de tény, !hogy jól 1bevált, elég korán tháJólkocsijegyet 
rerudeLni. hoonar népszerű lett a város- _ Hogyan értékeli az uta-ban. Jel.Jlemző erre, hogy a sok kiszolgálásának a színvomúlt évben 26,55 százalékos nalát? •bevételnqvekedés-t értünk el. _ Elmondhatom, panasz-

- Minek köszönhető ez? beírásunk még nem volt. An-
- Az udvarias és kompLex nál több képeslapot kaptunk 

kiszoLgálásnak. Mi nein a vas- már üdvözlő sorok,kal azoktóL 

- Számos csoport részére is 
nálunk váitják meg a menet
jegyeket - 1kaipcsolódott a 1be
szélgeitésbe Donka Jánosné, aki 
már 22 esztendeje pénztár06-
nő. Nyíregyháza állomáson 
dolgozott a városi MA V rne
nebjegyiroda megnyitásáig. -
S ami itt külön előn11, hog'JI so
ha nincsen sorban állás. Aki
nek netán várnia kell, kényel
mesen helyet foglal.ihat a fo
tel,bain. 

- Közeledik a nyár, az uta
zások fői,dénye. 

- FelkészüLten várjuk a 
nagyobb forgaLmat, s !bízom 
ab1ba.n, hogy győzZJi.ilk maj.d 
erő,vel - .mondotta eNől Don
ka Jánosné. - Számomra !kü
lönösen érdekes munka a nem
zetközi jegykiadás. Nagyon 
szeretek ezzel foglalkozni. 

- Tailá.n a saját részére is 
tervez jegyet váltani 'Va,lahová, 
külföldre? 

- Sajnos, az idén nem, de 
munka ,kö.2.lben, képzeletben 
beutazom egész Európát ... 

Lőrincz János 

Me§őhegyesi 

fflO§ail, 

Mezőhegyes csomóponton 

KRESZ és munkavédelem 

Vetélkedő a dunakeszi járműjavítóban 
április 22--<én 9 szocialista bri
gád részvételével tairtották meg 
a Munka és műveltség vetél
kedőt. A színvonalas versen-
gésből a forgalmi dolgozók 
Kossufü brigádja került ki 
győztesen, ők jutottak be az 
igazgatósági döntőbe. Második 
az Április 4., harmadik a No
vember 7. brigád. A vetélke
dőt követően Vass Gábor, a 
Szegedi Nemzeti Színház mű
vésze Ara.ny János művci'ből 
nagysikerű műsort adott. 

A csomóponton április 24-én • 
98 fő részvételével kommunis-
ta műszakot tartottak. A. mű
szak keretében két vontatójár
mű időszakos vizsgálatát, egy 
targonca javítását, 3 személy
és 10 teherkocsi javítását, 
30 tehenkocsi !kenését, a 
vontatási telepen levő IV. vá
gányt kocsijaivítás céljára 50 
méteres hosszban kiképezték, 
és parkosították az állomás és 
a szociális létesítmények kör
nyékét. 

Édesanyák köszöntése 
A nagykanizsai üzemfőnök

ség szakszervezeti bizottsága 
május 4-én, az anyák napja 
tiszteletére ünnepséget rende
zett az állomás kultúrváró
termében. A főnökség terüle
tén dolgozó édesanyákat Tóth 
János szb-titkár köszöntötte, 
majd a nagycsoportos óvodá
sok verssel, énekkel kedves
kedtek a szülőknek. 

A dunakeszi járműjavítóban április 19-én KRIDSZ- és 
munkavédelmi vetélkedőt rendeztek, amelyen 46 szocialista 
brigád 3-3 tagú csapata képviseltette magát. 

A KRESZ-vetélkedő győztese az üzemgazdasági osztály Rad

nóti Miklós brigádja lett. A munkavédelmi vetélkedőt a Tyi
tov lakatos brigád nyerte. (Képünkön a vetélkedő részvevői
nek egy csoportja látható.) 

Az információban kérdezték 

Miért kevés a iőszezonban 

a �saládos üdülőbeut.aló? 

Színes diapályázat 

Az utóbbi hetekben a dol
gozók - mint azt a szakszer
vezeti bizottságok információs 
jelentései is tükrözik - sokat 
foglalkoznak az üdülési lehe
tőségekkel, gyakran felteszik a 
kérdést: miért nincs több fő
szezonra szóló családos be
utaló? A kérdésre a vasutas
szakszervezet pénzügyi és gaz
dasági osztályától kértünk vá
laszt. 

3200 vasutas gyermeke is részt 
vehet a kedvezményes üdülte
tésben. 1982-ben tehát 27 750 
vasutas, illetve családtagja ve
heti igénybe a SZOT és a �1-
lalati üdülőket. Ebből a fősze
zonra szóló beutalót 8809-en 
kapnak. Ezen kívül a szakszer
vezeti bizottságok saját keze
lésű üdülőit - főként nyáron 

A székesfehérvári vasutasok 
Vörösmarty Művelődési Házá
nak fotószakköre - mint ar
ról lapunkban is hírt adtunk 
- színes diapáJyázatot hirde
tett. Az eredllnényhirdetésire a 
közelrmúlt'ban került sor. Az 
országból 77 vasutas 756 szí
nes diát küldött a pályázatra. 
Ebből hatvan a vasúttal kap
csolatos téma volt. A rende
zőség 13 díjat adott ki. 

A zsüri döntése alapján vas
utas témában első díjat nyert 
Péter-faiLvi GéZJa, szekiszárdi 
vasutas. Második Nagy József, 

harmadik pedig Nagy József
né, a szegedi fotókör tagjai. A 
szabadon választott témakör
ben első Veres Sándor, Szeged, 
második Léva,i István Székes• 
fehérvár, harmadik Dömötör 
László, Székesfehérvár, negye
dik PéberfaLvi Géza, Szekszái-d. 

A KISZ ktülöndíját Gerbo
vits Zoltán székes•fehérvári 
vasutas, a legjobb vasutas fo
tókör címet a székeSlfehérvári 
fotószakkör nyerte. 

A zsüri által vetítésre j.ava
solt 181 diát bemutatják majd 
a MA V szolgálati helyein. 

Kovács Jenő, a székesfehérvári fotószakkör vezetője átveszi a 
díjat 

Az üdültetés, különösen nyá
ron, mindig az érdeklődés kö
zéppontjában állt. fgy van ez 
napjainkban is. A családok 
többsége ugy3.nis nyáron, a 
gyerekekkel együtt szeretne 
üdülni. Sajnos az igényeket a 
szakszervezet akkor sem tudná 
maradéktalanul kielégíteni, ha 
a jelenlegi üdülői kapacitás a 
duplájára nőne. 

Ma már az üdülők jelentős 
része egész évben üzemel. Gaz
daságos kihasználásuk és üdül
tetési rendszerünk csak akkor 
lehet hatékonyabb, ha az elő
és utószezonban is élnek dol
gozóink a lehetőségekkel. 

Ebben az esztendőben 11 777 
SZOT-beutalót kapott szak
szervezetünk. 12 773-an válla
lati üdülőben pihenhetnek, és 

- 7894 dolgozó veheti igény
be. 

A családos üdültetés gond
jait némiképp enyhíti az a köz
ponti rendelkezés, amely lehe
tővé teszi az elő- és utószezon
ban azt, hogy nagyszülő uno
kával is beutalható legyen. 

A jelenlegi üdülői kapacitás 
számottevő bővítésére alig van 

lehetőség. A központi beruhá
zási stopp miatt új üdülőt nem 
lehet építeni. Jobb agitációval, 
pontosabb tájékoztatással, lel
kiismeretesebb szervezéssel 
azonban lehet és kell is javíta
ni az üdülési statisztikát. Erre 
azért van nagy szükség, mert 

tavaly például az üdülőhe
lyeknek 95 százalékát, az eló
és utószezonban pedig csak 

mintegy 70 százalékát használ
ták ki a dolgozók. 

HÁROM HÉT ZALAKAROSON 

A közelmúl-tban három hetet töltöttem a zailakarosi MAV
gyógyh�ban. Mag.a,m és betegtársaiim nevében ezúton szeret
ném köszönetemet kifejezni az önzel1llen, fáradságot nem kímé!6 
gyógyító mll.Illkáérit dr. Kol"Csmár József főorv08Iltalk és munka
társainak A beutaltak jól érezték magukat és pihenten, gyó
gyultan térhettek haza. 

Várfalvl Gyula 
Gyékényes 
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Mozdonyparádé Sopronban 
Az elmúlt napok egyik dél

előttjén a Győr-Sopron
Ebenfurti Vasút soproni állo
másán nem mindennapi lát
ványban voU részük az uta
zóknak. 

A néhány évvel ezelőtt 
épült impozáns állomás épület 
előtti vágányo'.rnn ahol 
egyébként már dízelek végzik 
a vontatást - különböző típu
sú régi gőzmozdonyok csühög
tek. 

Kilencventagú angol turista
csoport - egy vasútbarát 
klub - tagjai igyekeztek fény
képező- és fi lm fel vevőgépeik
kel megörökíteni a mozdol'lj}'
matuzsálemeket. 

Elsőként az 1896-ban készült 
123-as robogott be füttyögve, 
felhőnyi füstöt bodorítva a 
harmadik vágányon, majd utá
na sorban a valamikor gyors
vonatokat is repítő 424-es ma
sináig. 

A parádés felvonulás után 
három régi, személyszállító 
kupéból álló szerelvényt von
tatott az állo:nás peronja elé 
egy 424-es mozdony. Személy
zete korabeli vasutas egyenru
hában: a vonatvezető - Nagy 
Gyula - oldalán réztrombita, 
a kalauz - Horváth VII. Fe
renc - nyakában síp. A ha,ng
szóró helyett a kapus kiáltja 
három nvelven: magyarul, né

·metül és angolul, hogy sze-
mélyvonat indul 5 perc múl
va a harmadik vágányról Fer-

tőbozra, tessék igyekezni a be
szállással. 

És öt perc múlva pontosan 
megszólal a kalauz sípja 
akinek a bőrtáskájában erede
ti, de napi dátummal bélyege
zett emlékjegiyek is lapultak 
- majd a vonatvezető trom
bitájával jelt adott a masinisz
tának, aki meghúzta a szabá
lyozó karját, s az öreg gőzös 
vontatta szerelvény - boldog 
utasaival - sisteregve, gőzt, 
füstöt bodorítva elindult célja 
felé. 

- Ez a noszta!.giavonat -
magyarázza a GySEV Loko
motív idegenforgalmi irodájá
nak szervezője: Pokorny Emil, 
majd így folytatja - Sopron
ban nem új idegenforgalmi 
látványosság ez, de ilyen nagy
méretű még nem volt. A IltYU
gati országokban több száz 
vasútbarát társaság működik, 
Angliából azonban először lá
togatott el hozzánk e,.,ay ilyen 
le1'kes társaság, akik a jelek 
szerint nagyon jól érzik ma
gukat. Nagycenken átülnek a 
múzeumvasútra, majd a gu
lyásparti után újra vissza
szállnak a nagyvasútra, Győr
ig már 324-es masina viszi 
őket, Guőrtől Celldömölkig 
meg egy 375-ös. Célunk - az 
idegenforgalom fejlesztésén és 
a valutaszerzésen túl - a ,né
pek barátságának elmé]jyítése, 
a békés együttélés lehetőségé
nek bizonyítása és nem utolsó-

sorban a vasút iránti szeretet, 
megbecsülése. 

- A hazai turisták igény
lik-e a Lokomotívnak ezt a 
fajta szolgáltatását? 

- Volt már rá példa, hogy 
magyar turistacsoportok is 
kértek ilyen nos,ztalgiavona
tot, de nagyobbrészt csak a 
nagycenki pá,r kilométeres kis
vasút iránt van érdeklődés. 

Megkérdeztem Horváth Sz. 
János állomásfőnök-he]jyettest; 
nem zavarja-e munkájukat az 
ilyen parádé? Mosolygott, 
majd így válaszolt: 

- A vasút nem játszótér, 
de a mozdonyparádé, a nosz
talgiavonat indítása ritka 
eset. Igyekszünk úgy rendez
ni napi dol,gainkat, hogy ez ne 
zavarja a forgalmat. A leg
messzebbmenőkig garantáljuk 
a rendezvény vagy ha úgor tet
szik a játék biztonságát, hi
szen . végeredményben ebből 
haszna van a GySEV-nek, és 
vasutunk jó hírét is megerő
síti. 

Talán nincs már .messze az 
az idő, hogy rohanó világunk
ban az ember egyre bővülő 
szabad idejében időnként szí
vesebben felül egy régi, de 
mai kényelmi igényeket ki
elégítő nemzetközi nofo?:talgia
vonatra, ahonnan jobban él
vezheti a tájat, a szép or
szágrészeket s azon sem bosz
s.zankodik majd, ha néhány 
per>eet késik ez a vonat ... 

Dávid Jó7.Sef 

Nosztalgiavonat érkezett Budapestre 
Soprontól Győrig két 424-es gőzös, 

onnan villanymozdony továbbította a látványos szerelvényt 

Mintha a harmincas évek
ben megállt volna az idő: úgy 
tűnt, amikor a híres Orient 
expressz nosztalgiavonat má
jus 6-án 17 óra 55 perckor be
gördült a Keleti pályaudvar 
csarnokának 5. vágányára. A 
korabeli, 15 kocsiból álló sze
relvényt az úttörővasutas ze
nekar és nagy tömeg fogadta. 
A Compánia lnternazional 
Grands Express Eurpeens fel
iratú vonatot Győrtől a „szi
li" villamos mozdony vontatta. 
Erre sajnos műszaki, forgalmi 
okokból volt így szükség. Sop
ronból Győrig viszont két 
424-es robogott az expresszel. 

A Zürichből induló, majd 
Becsen és Budapesten át Isz
tambulba közlekedő vonatot -
úgy mint annak idején - el

,,Ez egy sínen gördülő üdü
lő . .. " A vonat valójában több 
volt, mint üdülő. Már ami a 
részvételi jegy árát illeti még 
a luxus szó is enyhe kifejezés
nek számít, hiszen ezen a vo
naton személyenként 3600 dol
lárt kellett fizetni. 

A svájci lntra Flug Utazási 
Iroda 8 évvel ezelőtt indította 
el ezt a járatot, amelyre hu
szonhét főnyi személyzet szol
gálja ki a rajta utazókat. A 
svájci és a magyar Lokomotív 
Turist Utazási Iroda szerződé
se alapján a most látott Orient 
expressz jövőre tíz alkalom
mal érkezik, illetve halad át 
hazánkon, hogy megtegye a 
hosszú utat, az isztambuli vég
állomásig. 

S. R. 

Vasutas eszperantókongresszus Füreden 

A Nemzetközi Vasutas 
F.azperanió Szövetség 3\1. 
k0Dp"e8Szusát május 3-áml 
ünnepélyes kiils6ségek kö
zött nyitották meg IBaJa
too.füreden, a SZOT isko
laközponibao. A különböző 
Oll'BZágokbóJ �lett, 
�bb mint 500 vasutas esz
perantista zsú.foJásig mec
iöltöt� az intézmény na.gy
tennét. A v86tít vezetői 

nevében Urbán Sándor ve
zériga7.gató-helyettes, a 
vasutasnakszervezet elnök

ség.e nevében pedig Sze
mók Béla, a központi ve-

11et.őség titikára üdvözölte 
a kongresszus résztvevőit, 

és- kivá.nt sok sikert mun

kájuhoz. 
Az ünnepélyes megnyitón 

dr • .Bá.aikai Istvánnak, a 
Magyar Vasuias F.azpe
rantó 87.övetség elnöké
nek, a 1DQZgalomban ki
fejtett eredményes tevé
kenys,égiért kitiln-'etést ad· 
&all. át. A kongresnus meg
nyitása előtti DaPoll 
május 2-án -, a balaton
füredi Balaton Galériá
ban a magyar vas!Jtas 
ama.tőr kép7J>művészek al
kotásaiból nyili kiállítás. 

Képd.poriunk a meg,nyitón 
'és a Jrép7.éiművéuieti ki
állításon készillt. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

látták minden kényelemmel, r--------------------------------------------------------

száz utasnak 7 hálókocsi szol
gált az éjszakai alvásra. Ezen
kívül volt a szerelvényen étte
rem, bár, szalon- és zuhanyzó
kocsi. A kíváncsiskodók közül 

Kalauz, korabeli öltözékben valaki meg is jegyezte róla: 

Sok nézője akadt a patinás szerelvénynek 

A küJföJdi utasok köszöntik az érkezésilkre összegyűlt tömeget 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

A 
legügyesebbek, az ör
döngös gyorsaságra ké
pesek már javában ké-

szülnek. Mivelhogy küszöbön a 
júniusi bűvöskockaforgató
világbajnokság. A legelső, ame
lyet - aligha kétséges - to
vábbiak követnek majd az év
tizedek-évszázadok során, s e 
mostani győztes nevét arany 
betűkkel rögzítik a hódító 
kocka nagykönyvébe. Eredeti
leg Julius Caesar, a római dik
tátor mondotta, hogy „veni, 
vidi, vici',, vagyis: jöttem, lát
tam győztem" - de gyanítom, 
ily gyors sikerről ő sem álmo
dott, amilyent e felnőtt játék
szer rövid idő alatt megélt. 

Néhány héttel a madridi lab
darúgó Mundialt megelőző 
kockaforgató Mundial előtt 
nézem-nézegetem én is a Bű
vöst, forgatnám ... azaz forga
tom is, de minek? A kicsiny 
négyzetek forognak körbe-kör
be tengelyüik körül, de az én 
kezemben a világ minden kin
cséért sem akarnak az egy
forma színűek egymás mellé 
kerülni. S eközben - úgy 
mondják - vannak kisiskolá
sok, akik másodpercek alatt 
helyére rendezik mind a hat 
oldal valamennyi kockáját. 
Gyanítom: ebben a mezőnyben 
legfeljebb sereghajtó lehetnék, 
semmi esélyem sincs arra, 
hogy egyetlen - még az álta
lános is,kolában, papírgyűjtő 
versenyen kiérdemel,t - bronz
érmem mellé most egy ara
nyat is szerezzek. Tetszik, nem 
tetszik: lekéstem. Pedig mily' 
sok szó esik manapság az inno
vációról; jelesül arról, hogy le 
kell rövidíteni az ötlet megje
lentétől a kivitelezésig terjedő 
időt. Nos, rosszul innováltam. 
legfeljebb az ötlet rémlett fel 
(,.meg kellene tanulnom koc
kát forgatni") - ennél tovább 
nem jutottam. 

Meglehet, ha valami mást 
kellene forgatni, talán volná-

nak esélyeim a dobogó vala- oly neves honi filmrendezővel 
melyik fokának elérésére . .. is; ha megkaphatnám azt az 
ámbár ki tudja. Ha például elenyészően kevés, néhány mil
köpönyegforgató versenyen lió forintocskát, én is forgat
kellene vetélkednem Kölössé- nék játékfilmet, amelyben 
nyivel, ugyancsak alulmarad- ugyancsak fontos szerepet kap
nék. E jeles cimbora a köpö- na a női zuhanyozó, de hogy 
nyegforgatás művésze. Látták megtalálnám-e a kellő eszmei 
volna, miként hajbókolt a teg- mondanivalót, amely a mun
napelőtti főnök előtt, amikor káslányok és asszonyok zuha
tegnapelőttit beiktatták. Leg- nyozását haladó tartalommal 
forróbb együttműködési szán- tölti meg, azt még nem tudom. 
dék áról biztosította. kinyitotta Arra a szemforgató versenyre 
előtte az ajtót, lesegítette a fel- viszont nem szívesen neveznék 

Ki mit forgat? 
öltőjét, s Rákospalotáról átkö- be, amelyen Háborogi vesz 
szönt Újpestre, ha a főnök ar- részt: ő megnézné ezt a filmet, 
ra poroszkált. Egészen addig, de a képek egymásra épülö 
míg híre nem jött, hogy teg- ko::káiból csak azokat méltat
napelőtti vezetői módszerei tú- · ná, amelyben ott a magvas 
lontúl avittak, s rövidesen más eszme. Az efféle zuhanyozáso
lép a helyére. Kölössényi előbb kat zavaró momentumként em
nem segítette le a felöltőjét. lítené, olyannyira zavarónak, 
majd az orra előtt becsukta az hogy miatta még egyszer meg 
ajtót, végül Rákospalotáról in- kell néznie a fi1met .. . külön
kább elment Dunakeszire, csak ben nem érti. ami két zuha
ne kelljen átköszönnie Újpest- nyozás között történik. 
re. Be�ze_? -�i�elyt belépet_t a Nem kizárt viszont. hogy jó 
tegnapi fo�ok, J_eles_ c1rnbor�nk eséllyel indulhatnék a napok
a legforrobbnal 1s forrobb ban kezdődő menetrendfor
e�yütt_működési .. .. szánd�káról gató versenyen. Tán hamarább 
b��to_�1�?tta, ��t��<?lte elotte a találnám meg, hogy honnan in
kuszobot, feloltoJ�re felva:r�a dul a tegnap még a Keletiből 
a gombot, s Rakospalotarol indult vonat mint Keresi .. 
Almásfüzítőig , lohoH után�. igaz, e vetélk�dő sportszerűtlen 
hogy _kezet csokolhasson neki lenne. Némi protekció árán 
Termeszetesen egyetlen perccel már korábban értesültem arról 
sem tovább, míg híre_ nem �r- hogy a gyors változások korá-' 
kezett, hogy tegnapi helyere ban lesznek változások a vas
rövidesen mai lép. Forogj, kö- úti menetrendben is - és 
pör�yeg: Kölössényi bi�tosíto_tta nemcsak a gyors vonatoknál. 
mait, hogy s?ha senki forr�b- Olyan előny ez, amelyet mél
ban .. . s valoban, �ég, fo�Tob- tatlan volna aranyra-ezüstre
ra csak a holnapi szam1that bronzra váltani 
No meg_ természetesen a hol- Van persze eg·y verseny, ahol 
naputám. megannyi vetélkedő kedvű tár-

Forgatási versenyre kelnék sammal együtt számHhatnék a 
Tekergetivel, a határainkon túl dobogós helyezésre: ez a pénz-

forgatási verseny. Nem tudom, 
a játékos kedvű, nyájas olvasó 
hogy van vele - ebben a mű
fajban milliónyian rendelke
zünk rutinnal. Alighogy meg
kapom a fizetésemet, már meg
kezdődik a forgatás, Elárulom 
a technikát: a bal kezemmel 
még számolom csupán a forin
tokat, amikor a jobbal már bé
lyeget veszek (több évtizedes 
szenvedély: gyűjtő• vagyok). 
Tercsike drága elveszi a forin
tot, s ideadja azt az icipici bé
lyeget, amelyet menten bera
gasztok egy sokak által jól is
mert könyvecskébe. Egy kék 
könyvbe Aztán Klárikához lé
pek: egész hónapra ő gyűjti az 
ebédpénzt. Ismét forgatom a 
forintokat - persze csínján 
kell bánni az eszközökkel 
(mármint a pénzzel}, mert sa
játos módon minden forgatás 
után fogy. !Forgatok egyet az 
OTP-nél (már csak harminc
nalahány évig tartozom, mivel
hogy lakást vettem), forgatok 
kettőt a lottózóban (még csak 
huszon-valahány éve játszom, 
mivelhogy egy:,. �r sem volt 
háromnál több találatom), s 
mire hazaérek, kiforgathatom 
a zsebeimet akár ötször is, hit
veském akkor sem hagy annyit 
benne. amennyivel nyugodtan 
forgolódhatnék, mondjuk egy 
benzinkútnál, üres tankkal ... 

.. . Most hevesen forgatom a 
gondolataimat. Azon tűnődöm 
honnan lehetne e legutóbb em� 
lített vetélkedőhöz annyi for
góeszközt szerezni, hogy ha 
aranyéremre nincs esélyem is 
de legalább dobogóközel� 
férkőzhessek. Hogy ha máso
di-ka előtt öt nappal hív valaki 
bármiféle forgatásra ne csu
pán a vállamat vo�ogassam. 
Vagy talán ebben a versenyben 
sem a győzelem a fontos ha
nem a részvétel? Mert �kkor 
sebaj. Részvevőként jó ideje 
játékos vagyok. 

F. T. 
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Önkéntes véradók 
A keleti körzeti üzemfónökség VörÖSkereszt-szervezete a 

k6zelmúltban véradónapot szervezett. A 450 tagú szervezetből 
kettószáztizenöten összesen nyolcvan liter vért adtak térítés
mentesen. A véradásban élen jártak a szocialista brigádok és 
a munkáskollektívák. 

__ ,., \ , 
- -

Munkában a labor stábja 
(Ovári Arpád képriportja) 

Vöröskeresztesek számvetése 

a szombathelyi igazgatóságon 
A közelmúltban tartotta ér

tekezletét a szombathelyi igaz
gatóság Vöröskereszt-szerve
zete. Az igazgatóság, a MA V 
bölcsőde és napközi otthon, a 
területi egészségügyi központ 
és az oktatási főnökség dolgo
zóit tömörítő szervezetnek 410 
tagja van. 

Fokozták az egészsegugyi 
felvilágosítást; tizenegy téma
körben szerveztek előadásokat. 
a tagság kérésére rákszűrésé
ket végeztettek, növelték az 
írásos agitációt. 

Kiemelt figyelmet fordítot
tak a terhes nők, a gyesen le
vő kismamák, az idős nyugdí
jasok élet- és munkakörülmé
nyeire. Állandóak a kismama
találkozók, a tartósan beteg
állományban levőket megláto
gatják, rendszeres lesz a jövő
ben is a névadók szervezése. 

Az elmúlt időszakban ötszá
zan adtak vért. A véradó-

mozgalomba igyekeznek a jö
vőben több fiatalt bevonni. 
Hagyomány, hogy a véradó
kat születésük napján felkö
szöntik. 

A kulturált közlekedés elő
segítése, a közegészségügyi vi
szonyok javítása érdekében 
támogatják. szervezik az igaz
gatóság tisztasági akcióit. En
nek sikerét a tisztább állomá
sok, munkahelyek, közlekedési 
eszközök mellett a Magyar 
Vöröskereszt mintegy száz elis
merő oklevele is bizonyítja. A 
vasút veszélyes üzem jellegé
ből kifolyólag 250 dolgozót ké
peztek ki az elsősegélynyújtás 
legfontosabb gyakorlati tudni
valóira. 

A tanácskozás végén a vö
röskeresztes szervezet új elnö
köt választott Biri Sándor, 
vasútigazgató-helyettes szemé
lvében, a titkár továbbra is 
Varga László. Sz. Jakab 

ARCOK „EZÜST KERETBEN" 

A 76 éves portrepülő 
Szarka Rudolf - a pécsi 

rakodási főnökség egykori 
vezetője - 40 évi szolgálat 
után, 1966-ban ment nyug
díjba. Ettől az évtől kezdve 
még több időt fordíthatott 
a repülésre. Már gyermek
korától a levegő szerelmese 
volt. Minden szabad idejét 
a sport: !"'roarúgás, tenisz, 
úszás, vízilabda, birkózás, 
ökölvívás, sí töltötte ki. Re
püléselméletból a harnnin
cas évek végén vizsgázott, 
de a levegő meghódítására 
csak a háború után, negy
venkét éves korában kerül
hetett sor. 

- 1946 telén, dr. Csaná
di György pécsi vasútigaz
gató támogatásával hoztuk 
létre a MAV Repülő Klu
bot. Számomra a „repülős 
élet'' roncsok, alkatrészek 
g11úitésével, szerelésével 
kezdődött, s A-B-C-vizs
gákkal, oktatói tanfol11am
mal folytatódott. ötvenéves 
koromban teljesítettem az 

,,ezüst koszorú" elnyerésé
hez szükséges repülési fel
tételeket, azaz, ekkor let
tem pilóta! - emlékezik 

Szarka Rudoli. - A mai 
uránváros helyén volt a pé
csi repülőtér, melynek 
hangárját a háború alatt le
bombázták. A lóversenytér 
lelátóját helyreállítottuk, 
az első sportrepülótábort 
abban szállásoltuk el. A re
pülés rajongói ma már -
számtalan társadalmi óra 
árán - a korszerű pogányi 
repülőteret mondhatják 
magukénak. 

A magyar sportrepülés 
fejleszté6ében végrett ki
magasló munkájáért 1972-
ben - 66 éves korában -
kapta meg a FAI (Nemzet
közi Repülós.zövetség) Paul 
Tissandierről elnevezett 
diplomáját. 

Gyermekkorom óta 
sportszerű életet élek. Még 
ma is mindennap elvégzem 
a kondicionáló tornagya
korlatokat. Rugalmassá
gom, reflexeim nem káro
sodtak. 

- A repülés sok időt, 
egész embert kívánó sport. 
A munka és a család mel
lett, hogyan jutott ideje er
re is? 

Elhunyt Benkovi�s Dezső 

Április 23-án, 65 éves korá
ban váratlanul elhunyt Benko
vics Dezső, a Gyór-Sopron
Ebenfurti Vasút vezérigazga
tója. 

Munkáscsaládból származott, 
apja géplakatos segéd, anyja 
nóiszabó-segéd volt. A négy 
polgári elvégzése után segéd
munkás, majd szerszámlakatos 
tanonc lett. 1937-ben szabadult 
fel, mint szerszámkészítő-segéd 
a Standard Villamossági Rt
nél. Korábban bekapcsolódott 
a munkásmozgalomba. 1931-
ben a Kommunista Ifjúmunkás 
Szövetség tagja let-t, párttagsá
gát 1935-től ismerték el. A 
szakszervezetnek 1937 óta tag
ja. Aktív politikai tevékeny
sége miatt 1938-ban letartóz
tatták, internálták és a felsza
badulásig rendőri felügyelet 
alatt tartották. 1944 augusztu-

sától 1957. január l-ig külön
böző funkciókban függetlení
tett pártmunkásként dolgozott. 

1957-ben kinevezték a buda
pesti igazgatóság helyettes ve
zetőjének, 1957-től 1979-ig, 
nyugdíjazásáig. a Gyór-Sop
ron-Ebenfurti Vasút vezér
igazgatója volt. 

Politikai és gazdasági tevé
kenységét több hazai és kül
földi kitüntetés fémjelzi. Több 
érdemrend tulajdonosa. Kitün
tették többek között a Szocia
lista Magyarországért Érdem
éremmel is. A közös részvény
társaság érdekében kifejtett 
eredményes tevékenységéért 
megkapta az Osztrák Köztár
saságért érdemérem arany fo
kozatát. 

Temetése május 13-án volt 
a Farkasréti temetőben .• 

A Szolno4<i MÁV-MTE vívóinak sikere 

Három bajnoki cím a vidéki bajnokságon 
retlenül sz.erezte meg az el
sőséget és ezzel a Vidék baj
noka címet. Ugyanebben a 
fegyvernemben klubtársa, Bal

._ . � . .. . ' • .  
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Határforgalmi verseny, 
Murakeresztúr és Katoriba ma
gyar-jugoszláv határálilomá
sok közötti mul'llkav� 
győztese Murakeresztúr á'1ill>
más lett. A vándorzászlót ápri
lis 16-án adták át. 

- Találkozó. A szegedi Vas
útforga'lmi Technlikumban 
1957-ben végzett diákok 25 éves 
érettségi tailálikozóját június 
26-án rendezik Szegeden. Ez
zel kapcsolatban részletes fel
világosítást ad Kisistók Sán
dor, szegedi állomásfőnök-he
lyettes. 

- A tiszta környezetért. A 
dunakeszi járműjavfitó szocia
lista brigádjai is csartJakoztak a 
vezérigazgatóság „Rendet, tisz
taságot a munkahelyeken" fel
hívásához. Az üzem 95 brigádja 
tett felaján,lást a tisztasági 
mozgalommal kapcsolatban. 

- Műsoros est. A hatvani 
vasutasok Lisz.t Ferenc Műve
lődési Házában- április 12-én 
műsoros estet rendezflek, ame
lyen fe1'liépett többek köz.ött 
Horváth István, Madarász Ka
talin, Máté Péter és Fón.ay 
Márta. 

- Műsor, időseknek. A zá. 
honyi vasutaso1', művelódéii 
házában a közel,roolJtban mÚSO,. 
ros délutánt rendezett a Haza. 
fias Népfront nagyközségi szet'
vezete és az üzemigazgatóság 
nóbizottsága az öregek éve al
kalmából. A rendezvényen 
180-an vettek részt. A műsor
ban közreműködtek a 1'yíregy
házi Móricz Zsigmond Színház 
művészei is. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
püspökJadányi üzemfónöksé
gen ápriJis 28-án ünnepélyes 
búcsúztatót rendeznek a közel
múltboo nyugdíjba vonult 36 
vasutas tiszteletére. Ignác Zol
tán , a körzeti üzemfónökség 
vezetője köszönte meg több év
tizedes, lelkiismeretes munká
jukat, vasutashűségüket. Utána 
átadták a szakszervezeti bizott
ság ajándékait. 

- Nyugdíjas-taggyűlés. Áp
rilis 26-án taggyűlést tartotit a 
vasutas-szakszervezet monori 
nyugdíjascsopomJa, amelyen 
ifj. Molnár Elek eLnök számolt 
be az elmúlit évben végzett 
murukáról és a legfontosabb 
teendőkről. A taggyűlésen 
m�jelent és felszólalt dr. Zi
mányi Gyufa, a monori nagy
község tanácselnöke is. 

Újabb fegyvertéilj}'t hajtot
tak végre a Szolnoki MA V
M'l'E fiatal vívói. Miskolcon 
adtak randevút egymásnak a 
legjobb vidéki d!fjúsági és ser
dülő vivők. Itt rendezték az 
országos vidéki ifjúsági és 
serdülő vívóbaj.nokságot. 

la Csilla bronzérmes lett. Ifjú- - Ajándék.műsor. Az öregek 
sági kardban Hidasi Levente éve allkawmából a vasutas-szak-
28 induló közül szintén tech- szerive-zet országos műveLódési �-----------nikás versenyzéssel került a közponitjának Törekvés tá.ncdöntőbe, ahol megszerezte a együttese és népi zenekara há
Vidék bajnoka címet. Ebben a rom nap alatt hat előadást tar
fegyvernemben Fábián Attila tott a vasutas nyugdíjasoknak 
a nyolcadik helyen végzett. Miskolcon és Nyíregyházán. Az 
Serdülő leány tőrben Kenye- együttes színvonailas műsora 

A Szolnoki MA V-MTE fia
taljai az eroo mezőnyben, szép 
sikert értek el. Srereplésük 
mérlege: három bajnoki cím, 
egy bronzérmes, egy ötödik és 
egy nyolcadik helyezés. Ifjú
sági leány tőrben Pusztai Ildi
kó huszol'llkilenc induló között 
magabiztosan került a ,kilen
ces döntőbe, ahol tovább foly
tatva sikeres szereplését, ve-

res Gabriella az ötödik helyen nagy sikert aratabt. 
végzett. Valamennyien jogot 
szereztek korosztályuk Magyar 
Bajnokságán való részvételre, 
ami ragyogó sikernek sz.ámít. Vállalták, 

teljesítették 
FELSZABADULÁSI KUPA A miskolci építési főnökség 

szocialista brigádjai május 1. 
tiszteletére felajánlották, hogy 
a Mezőkeresztes-Mezőnyárád 
-Emőd vonalszakasz jobb vá
gányának felépítmény-cseré
jét határidő előtt két héttel 
befejezik. Felajánlásukat tel
jesítették. Május 21-e helyett 
május 7-én átadták a forga
lomnak a 13,8 vágánykilomé
teres szakaszt. 

Pécsett rendezték meg 

az országos vasutas MHSZ-lóversenyt 

Az idén a pécsi igazgatóság 
rendezte meg a Fel.szabadulási 
kupa országos. vasutas MHSZ 
lóversenyt. A vándorserJeget 
1969-<ben alapították. Az érte 
folyó vetélkedés közelebb hoz
za a Vasú ti Főosztály és a 

patdíjakat Fényes József, a 
pécsi igazgatóság vezetője, az 
egyéni díjakat Halmai Arpád, 
a pécsi területi szakszervezeti 
bizottság titkára adta át. Ezen
kívül valamennyi versenyző 
emléklapot kapott. 

vasútigazgatóságok dolgozóit,__ __________________________ _ 
egymáshoz, ugyanakkor a 
pártfeladatok végrehajtását i-s 
szolgálja. Az ez évi versenyt 
hazánk felszabadulásának 37. 
évfordulójának tiszteletére 
rendezték. 

A vasutas kupa győztese a 
miskolci igazgatóság csapata 
lett 714 köregységgel. 2. Sze
ged 706, 3. Szombaőhely 694, 
4. Debrecen 680, 5. Vasúti Fő
osztály 671, 6. Pécs 656, 7. Zá
hony 655, 8. Budapest 637. 

Egyéniben 1. Bodnár Ist-
ván (Miskolc) 186, 2. Szabó 
Béla (Miskolc) 182, 3. Hmnkó 
András (Szeged) 181, 4. Zimo
nyi Tibor (Szomba1lhely) 180 
köregységgel. 

A Vándorserleget és a �-

- Csak áldozatok aran. 
M06t nemcsak a saját áldo
zatomra gondolok, hanem 
a környezetem megértésére 
is. A pihenőidő, a vasárnap 
és bizony a teljes szaba<;iság 
a repülésé volt! A „repülők 
családjába" n�csak a 
sportolók, de családtagjaik 
is beleszámítanak. Ezzel 
magyarázható, hogy öt 
gyermekemból hármat ne
veltem sportrepülóvé 
mondja mosolyogva. 

A vitorlázóklub vezető
jének a hazafias és honvé
delmi nevelésben kifejtett 
munkája is hozzájárult, 
hogy az MHSZ--t, megala
kulásának 30. évfordulóján 
- 1978-ban - Vörös Csil
lag érdemrenddel tüntették 
ki. 

Szarka Rudolf április 30-
án múlt 76 éves - tavaly 
sreptemberben szállt fel 
utoljára, s alig várja az 
idei repülési idényt. ,,A vi-
torlázórepülés rajongói" 
címmel, már évek óta 
gyűjtöget anyagot a pécsi 
repülőklub életéről. 

- Ne nevessen ki, de 
még a sárkán11Tepülést is 
ki akarom próbálni! Már 
csak kevés pénz hicínyzik 
egy saját szerkezethez! -
lelkesedik 

Klencz Tiborné 

Az ÉHF szervezésében 

Tömegsportnap Szombathelyen 
Április 17� rendezte meg 

a már hagyományos tömeg
sportnapját Szombathelyen az 
épület- és hídfenntartási fő
nökség. Labdarúgásban öt kü
lönböző szolgálati hely csapa
ta mérte össze tudását a Ha
ladás-pályán. Elsők a celldö
möikiek lettek, második he
helyen a veszprémiek végez
tek. 

Asztaliteniszben és tekében 
a vasutasok művelődési házá
ban zajlottak az egyéni ver
senyek. Ebben a két sportág
ban a férfiak mellett a nő
dolgozók is neveztek. 

A legjobbak mind a csapat
ban, mind az egyéniben köny
veket kaptak jutalomként. 

Sz. J. I. 

KIVÁLÓ MUNKABRIGÁD 
A Magyar Allamvasúti Alkalmazottak Első Biztosító és 

Segélyegyesülete (EBSE) parádi üdülőjében a közelmúltban ad
ta át Rétfalvi Tibor, az egyesület ügyvezető elnöke az üdülő 
Mátragyöngye brigádjának a Kiváló munkabrigád oklevelet és 
tízezer forint jutalmat. 

A 33 tagú kollek:tíva az eddigi kiemelkedő munkával érde
melte ki ezt az elismerést. Tavaly októberben .például elvállal
ták az üdülőhöz vezető 250 méter hosszú út kijavítását, amelyet 
a KPM Közúti Igazgatósága 200 ezer forintért végzett voLna el. 
A brigád kétszáz t.onna zúz.alékot terített szét az úton. Az út
felújítás így csak 12 ezer forintba, került. 

A ko1lektíva tagjai gyaikran végeznek más jellegű társadail
mi munkát is, aktív közéleti tevékenységet; fejtenek. ki. (Képün
kön a kitüntetett Mátragyöngye szocialista brigád látható.) 

(Kép é6 szöveg: Dréply Vilmoe) 

IIALÁLOZÁS 

Aprilis 21-én, 80 éves korá
ban meghalt Steer Lajos MAV
nyugdíjas, a Szocialista Hazáéri 
lsrdemrend tulajdonosa. 1936 
óta vett részt a szakszerveuiti 
mozgalomban. Temetése május 
10-én volt a rákoskeresztúri te
metőben. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Bp-Keletl pályaud

var mellett levő 89 négyzetméte
res, két szoba összkomfortos, gáz
fútéses MA V-bérlakásomat 2 össz
kamforws egyszobás lakásra, Btl· 
dapest területén. Levélcím: Buda
pest, VIII., Kerepesi út 1. Péa• 
torné. 

Elcserélném két szoba komfor
tos, III. emeleti utcai MAV-bér· 
lakásomat egy szoba komfortos 
tan.ácsi lakásra, Budapest terüle
tén. Levélcim: Szörenyi Béláné, 
Budapest, VI., Lehel u. 1. m. 13. 

Elcserélném három szoba háll, 
személyzeti.s 128 négyzetméteres 
MAV-bél1Lak.ásomat két tanácsi la· 
kásra Budapest területén. Egyik 1 
szoba, a másik másfél szoba kom· 
fortos legyen. Érdeklődni egész 
nap a 368-173-as telefonszámo,n. 

Elcserélném buda pesti, két szo
ba komfortos, 80 négyzetméteres, 
földszinti, napos, gázfútéses 
MAV-bérlakásomat 60 négyzetmé
teres tanácsira, vagy óröklakásra. 
Érdeklődni telefonon: 341-023. 

Elcserélném 67 négyzetméteres, 
luxuskivitelű MA V-bérlakásomat 
Budapesten kisebb tanácsira, 
vagy Nyíregyházán szinten tan.a� 
csira MAV-dolgozóval. E:rdeklödm 
lehet minden nap este 6 után a 
862-103-as telefonon. 

Elcserélném budai két szoba 
komfortos, cserépkályhás, villany• 
bojleres, 76 négyzetméteres, föld
szinti MA V-bérlakásomat egy szo• 
ba összkomfortos tanácsi lakásra 
MA V-dolgcnóval. E:rdeklödni lehet 
munkaidő alatt a 25-27-es telefon· 
számon: Török Béla. 

Elcserélném Budapest, Rák05 u. 
98. sz. alatt, X. emeleten levő egy, 
plusz két félszobás összkomfortos 
MA V-bérlakásomat két kisebbre. 
Érdeklődni lehet: Lengyel ErzSé
bet, telefon napközben: 12-16. 

Elcserélném Acs áL!omáson levó 
nagyrméretü, három szoba, kony• 
ha, éléskamra, előszoba, fürdő
szoba és pincéből áiló MAV-bél'
lak.ást, amelyhez két bekeritett 
zárt veteményes kert, baromfi
ólak tartoznak, Budapesthez ko
zeloebb bármely fővon,a,lon levő 
másfél, vagy kétszobás lakáSra 
MA V-doLgozóval. Minden elfogad· 
h.ató megoldás érdekel. e�: 
Györgyi Lajosné, 2941 Acs vasut· 
állomás, felvételi épület. 

Elcserélném rákospalotai két, 
plusz étkezőszobás, loggiás, k<>fll• . 
fortos MAV-bérlak.ást szoba hal· 
los, vagy kétszobás tanácslra 
MA V-dolgozóval. 11:rdeklödn, hét· 
főtől péntekig 7-15 óra között a 
409-5.11-es telefonszámon. 

MAGYAR VASUTAS 

a V.-utuolk s.Juzerventála 
lapja 

Szerklearitl • nex<kesn6 bJzO ... 
Felel&! -.zerikeat6: V1ai l'el9C 

Szierkesmt&lée: 
111111 Budapest, VI„ BencZúr u. a. 

Telefon, váirosl: 2121411 
üzemi: 18-ff 

Kiadja és 11erjeszU: 
a Népszava Lap- éa Itön)'Vilild6 

11• Bp. xm., V6cl dt 'rl, 

Telefon: tn-lH 
Lev61dm: 1511 Budapat, pL „ 

Felel& ldedó: 
dr. J'andell: Géza tpqaf;6 

El6tlze1lé81 dfj ecy 6111,e: M tD&i!la 
:r.oaúmlasúm: MiNB 11.....alll' 

82-2136. Szikra Lapnyomda, 
Bud&peá 

l"elelo'Je vemt6: 
C'allndea Zoltm v-'ztl&SI ... 

IUN NIi -• 
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31-34 évi szolgálati idő után 

Külön törzsgárdajutalom nőknek 
A MAV uJ törzsgárdasza

bályzata alapján jelentős el
ismerésben részesülnek a 
hosszú szolgálati idővel ren
delkező törzsgárdatagok. 

A Szolgálati Emlékérem 
törzsgárda-kitüntetés 35-40 
-45 éves fokozatai a vele já
ró 4-5-6 ezer forint jutalom
mal, anyagilag is megkülön
böztetett elismerése a vasút
hoz hűséges dolgozóknak. Nők 
ezeket a kitüntetési fokozato
kat öt évvel kevesebb vasúti 
szolgálati idő után kapják 
meg. 

A Szolgálati Emlékérem a 
szabályzat előírásai szerint 
csak abban az évben adomá
nyozható, amikor a törzsgá,r
datag (nődolgozók esetében) 
betölti a 30-35-40 éves tisz
ta vasúti munkaviszonyt. 
Visszamenőlegesen betöltött 
idő alapján a jelvény nem 
adományozható, kivéve akkor, 

ha a törzsgárdatag nyugdíj
ba vonul mielőtt a soron kö
vetkező fokozathoz szükséges 
előírt munkaviszonyban töltött 
idővel rendelkezne. 

Az új törzsgárdaszabályzat 
alapján a különböző fokozatú 
törzsgárda-elismeréssel, -kitün
tetéssel járó jutalomösszegek 
az előző évi 22 millióval szem
'ben meghaladják az 55 millió 
forintot. 

Azok a nők, akik az előző, 
hatályát vesztett törzsgárda
szabályza,t szerint 1977-ben 
kapták meg az arany fokoza
tú törzsgárdajelvényt, az 1982. 
évi vasutasnap alkalmából 
kaiphatták volna ismét arany 
fokozatú jelvény elismerést. 
Az UJ törzsgárdaszabályzat 
az 5 évenként ismételten ado
mányooható airany fokozatú 
jelvény helyett annál maga
sabb erkölcsi és arvagi elis
merést jelentő Szolgálati Em-

Tizenhárom hónap alatt készült 

lékérem kitüntetést vezette be, 
amely az előzőek szerinti idő
pontokban adornányoZJható, de 
kizárólag vasúti szolgálati idő 
alapján. 

A MA V vezérigazgatósága, 
a Vasutasok Szakszervezetével 
egyetértésben úgy határozott, 
hogy azok a nódolgozók, akik 
ebben az évben 31-32-33-
34 éves törzsgárdaidővel ren
delkeznek, a vasutasnap al
kalmával 2000 forint külön 
törzsgárdajutalomban része
süljenek. Ezt az indokolta, 
hogy az új szabályzat. amely 
130 ezer dolgozót igen kedve
zően érint, ne hozza hátrányos 
heljyzetbe azt az 1600 nódolgo
zót sem, akik hooszú szolgála
bi idejükkel l!"ászolgáltak az 
elismerésre. Az ilyen törzs
gárdaj utalom folyósítására a 
szolgálati helyek megkapták a 
104 550 1982. MüSz. számú ren
delkezést. 

Átadták a lor/alomnak a villamosított 
Kiskunfélegyháza-Szeged közötti vonalat 
Újabb jelentős állomásához 

érkezett a vasútvillamosítás. 
Elkészült a Kiskunféiegyháza 
-Szeged közötti fővonal vil
lamosítása. Az ünnepélyes át
adásra május 21-én délelőtt 
került sor Szeged állomáson. 

Az ünnepi díszbe öltözött 
állomáson Lóki Béla üzemfó
nök köszöntötte a megjelent 
vendégeket, köztük Urbán 
Sándort MA V vezérigazgató
helyettest, dr. Bartha Lászlót, 
a Csongrád megyei pártbizott
ság osztályvezetőjét, dr. cson
ka Istvánt, a városi párbbiwtt
ság osztályvezetőjét, dr. Csi
kós Ferencet, a városi tanács 
titkárát és Gulyás Antalt, a 
megyei tanács osztályvezető
jét. 

Dr. Tóth György, a MA V 
beruházási iroda igazgatója 

jelentette, hogy a tervezők, a 
beruházó és a !kivitelezők jó 
együttműködésével 13 hónap 
alatt elkészült a Kiskunfél
egyháza-Szeged vasútvonal 
villamosítása. A munka során 
nemcsak a felsövezeték tar
tóoszlopok és vezetékek kerül
tek a helyükre, h0JJ1em föld
kábelbe heljyezték a MA V és a 
posta légvezetékeit, korszerű
sítették az állomások és meg
állóhelyek ooergiaellátását és 
térvilágitását, Kislkunfélegyhá
zán vontatási transzformátor
állomás épült. Az elkészült 
beruiházás megtérülési ideje 
alig több mint három év, tel
jes költségelőirányzata pedig 
266 millió forint. Ebből, a 
most üzembe helyezett vonal 
költségráfordítása 180 millió 
forint. 

Urbán Sándor vezéri-gazga
tó-helyettes beszédében a vas
útvillamosítás fontosságát 
hangsúlyozta. A fejlesztés so
rán az a célunk, hogy a szál
lítási igényeket a lehető leg
gazdaságosabban, tehát a leg
kisebb energiaráfordítással és 
költséggel elégítsük ki. Ez an
nál i.s inkiáibb lényeges, mivel 
a vasúti közlekedés az ország 
egiyik legnagyobb energiaifel
használója. Takarékoskodni 
kell tehát az energiával, ezen 
belül is a gázolaj felhasználá
sát kell csökkenteni. A vezér
igaz.gató-lhelyettes végezetül 
elismeréssel szólt az építés
ben részvevők összehangolt, jó 
munkájáról. 

A szegedi igazgatóság és az 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Az első villamosmozdony vontatta személyvonat megérkezett Szegedre 

{Nagy József felvétele) 

1982. MÁJUS 31. 

Műsoros est 

Záhonyban 
A Vasutasok Szakszervezete 

és a MÁV Vezérigazgatósága 
május 20-án műsoros estet 
rendezett a záhonyi üzemigaz
gatóság élenjáró dolgozói, szo
cialista brigádjai részére. A 
zsúfolásig megtelt záhonyi 
művelődési házban a buda
pesti Radnóti Miklós Irodaimi 
Színpad művészei és a buda
pesti MÁV szimfonikusok Ka
maraegyüttese adott színvona
las műsort. 

Az előadáson - az üzem
igazgatóság gau:lasági és tár
sadalmi vezetőin kívül 
megjelent Koszorus Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitká
ra és Alexa László, a Szak
szervezetek Szabolcs-Szatmár 
Megyei Tanácsának vezető tit
kára is. 

Órhá!6a1'ból 

laonilortos 

lalaásolaba 
Hegyeshalomban, a vasútál

lomás közelében átadták a 
komfortos, hetvennyolc. négy
zetméteres vasúti bérlakasokat. 
A három, nyolclakásos épüile
tet a MA V Magasépítő Főnök
ség építette. A huszonnégy ÚJ 
otthon lakói a győri körzeti 
üzemfőnökség létszámába tar
tozó vasutasok, akik a lebon
tott őrházakból költöztek az új 
épületekbe. 

Gyöngyösi kitérőgyártók 

A MAV GyöngyÖSi Kitérőgyártó Üzemben Jó ütemben halad a 
kitérők, vágánykapcsolások szerelése. tKépriportunk az 5. ol

dalon.) 

Május 20-án 

Ülést tartott az elnökség 
A vasutas-sza:kszervezet elnöksége május 20-án ülést tar

tott. A testület az első napirendi pont keretében a vasutas ér
telmiség helyzetével és politikai aktivitásával kapcsolatos fel
mérés tapasztalatait magába foglaló előterjesztést vitatta meg. 
A vitában felszólalók úgy ítélték meg_ hogy a gondosan elké
szített elemzés híven tükrözi a valós helyzetet, ezért a vezető 
szervek munkájukiban jól hasznosíthatják. (Az előterjesztés tar
talmát a lap 2. oldalán részletesen ismertetjük.) 

Az elnökség ezután a negyedszázados jubileumát ünneplő 
Magyar Vasutas munkájáról és a vasutas sajtó történetéről, 
illetve a lap terjesztésének tapasztalatairól készült jelentéseket. 
a szakszervezeti tisztségéviselők 1982/83. évi képzésére és to
vábbképzésére készült feladattervet. majd az 1982/83. évi tö
megpolitikai oktatás feladataira készült előterjesztést vitatta 
meg és fogadta el. 

Másodszor érdemelték ki Elenjáró 
,,,. 

. 

a MA V Kiváló Brigádja címet 
A mátészalkai körzeti üzem

főnökség November 7. szocia
lista brigádját a MÁV Kiváló 
Bri,gá.dja címmel tüntették ki. 
Vezetője Varga Bálitnt. 

- 1960-·ban alakult a bri
gád VO!l1atkísérőkből - mond
ja. - Tizennyolc évig Gulán 
Péter vezette a kollektívát. 
Nyugdíjazása után - 1978-tól 
- pedig én. E brigád tagjai 
régen is kiváló vasutasok, 
közéleti emiberek voltak. 1976-
ban kaptuk meg először a 
MA V Kiváló Brigádja címet. 

E kollektíva társadalmi 
munkavállaliásait nehezím az, 
hogy többen távol laknak Má
tészalkától. Varga Bálint pél
dául Györtelekről, Imre Ist
ván Nl}'Ílrrneggyesről, Fehér 

Dániel Nagyecsédről, Nagy 111 

József Tiborszállásról, Nagy 
Csaba Csengerról, Tárkáinyi 1 

István pedig Kocsordról jár 
be dolgozni. Természetesen 
mindig megtalálják azonban 
annak a lehetőségét, hogy 
együttesen is részt vegyenek 
a nagyobb megmozdulásokon. 
.Közéleti aktivitásukat bizo
nyítja, hogy a brugádban van 
szakszervezeti fóbi.zalmi, párt
vezetőségi tag és KISZ-titkár 
is. Az elsők kiö.zött jelentkez
nek táa-sadaimi mu-nkára is. 
Részt vettek már halásztanya 
építésben, állomás.takarítás
ban és segítették a termelő
szövetkezet betakarítási mun
tuiját. 

Zs. B. 

A Déli pályaudvaron le/készültek 

a nemzetközi vonatok fogadására 
Az idei menetrendváltozás 

a budapesti pályaudvarokon 
a szokottnál nagyobb átcso
portosítást tett sz�gessé. A 
legnagyobb változás a Déli 
pályaudvaron tapasztalható. 
Május 23-tól a Déli nemzet
közi rangra emelkedett. Ide 
futnalk be, illetve innen in
dulnak május 23-tól a Keleti
ből átcsoportosított Lehár él5 
Adriatica nemzetlközi exp
resszek. 

Ugyancsak nagy változás
nak számít, hogy a 4201/a 
számú gyorsvonat a Déli he
lyett Józsefváros áL!omásról 
indul, illetve oda érkezik. 
Ezenkívül még két balatoni, a 
4521 és a 4223 számú személy
vonatot Kőbánya-Kispest ál
lomásra irányították. 

A Déli pályaudvaron, mint 
Milánovits István állomásfő
nök elmondta, létesítettek egy 
nemzetközi pénztárt, s helyi
ségeket biztosítobtak a határ
és vámőrségnek. Az újonnan 
kialakult helyzetről értesítet
ték az I. kerülebi Rendőrkapi
tányságot. Felkészítették a 
végrehajtó szolgálatot a nem
zetközi vonatok kezelésére, 
mitöbb, szerkesztettek egy kis 
könyvet, amely többek között 
az új technológiával foglalko
zik. Az idegen nyelvű infor
mációs szolgálat s,,ajnos eddig 
megoldatlan volt. Most egy 
német nyelvet beszélő felvilá
gosítót állítanak be Szőnyi 
Tivadar személyében, aki 
nyugdíjasként dolgozik a Dé-
liben. S. R. 

szolgálati 
hely 

Pápa állomás az 1981. ev1 
operatív áruszállítási tervét 
113,3 százalékra teljesítette. 
Közel 102 ezer tonna árut moz
gattak meg. Annak, ellenére, 
hogy mintegy 20 ezerrel keve
sebb utas váltott jegyet a pénz_ 
táraknál, a személyszállítási 
bevétel megegyezett az 1980. 
éviével. 

A kijelölt energiaőrök és a 
rendszeres ellenőrzés és felvi
lágosító munka eredménye
ként 24 százalékkal kevesebb 
tüzelőolajat használtak fel, a 
villamos energiából 4211 kW-ot 
spóroltak meg. 

A még jobb, eredményesebb 
munkát akadályozta a nagy_ 
arányú létszámhiány; a kocsi
rendező, vonatkísérő, forgal
mi szolgálattevő, sorompókeze
lő, térközőr, pályaőr és takarí
tó munkakörökben hiányzó 
munkahelyeket jobbára belső 
átcsoportosítások,kal; munka
és üzemszervezési intézkedé
sekkel igyekeztek pótolni. 

A brigádn:iozgalomban új 
közösségek szerveződtek. Ta
valy az állomási dolgozók kö
zel ötezer forintot fizettek be 
a MÁV Kórház baleseti-utóke
zelő osztályának a javára. Az 
idén újabb 20 ezer forint jött 
eddig össze az időskorúak meg_ 
segítésére. 

Pápán, ha kellett, szigorral is, 
sokat tettek a balesetek előfor
dulásának megelőzéséért. Köz_ 
lekedő vonatot veszélyeztető 
mulasztásuk nem volt. 

Eredményes munkájukkal 
kiérdemelték az Élenjáró szol
gálati hely elismerő oklevelet. 

8L J. 



2 MAGYAR VASUTAS 

SZOCIOLÓGIAI FELMÉRÉS KÉSZÜLT 

Milyen a vasutas értelmiség helyzete, 
közérzete? 

Ötszázkilenc diplomás fiatal válaszolt a kérdésekre 

Szakszervezetünk vezető tes
tületei és munkabizottságai -
több ágazati szakszervezethez 
hasonlóan - az elmúlt évek
ben többször elemezték a mű
szaki és közgazdasági értelmi
ség helyzetét, a diplomások 
egyéb rétegeit. Atfogó felmérés 
azonban még nem készült. Ezt 
a hiányt pótolta a vasutas
szakszervezet kulturális, agitá
ciós. propaganda- és sportosz
tálya által készített felmérés. 
amelyet elnökségünk a május 
20-i ülésen is megtárgyalt. 

A Szakszervezetek Elméleti 
Kutató Intézete 1981-ben ha
sonló témában már több orszá
gos felmérést végzett, amely
nek egyes megállapításait ösz
szehasonlítottuk. a saját felmé
rés adataival. 

Nincs tekinte1ye 

a vasúti munkának 
A vasút területén az 1982. 

évi adatok szerint 5310 diplo
más dolgozik. Ebből a 30 év 
alattiak száma 1313. A vizsgá
lat célja az volt, hogy ennek a 
rétegnek a helyzetéről, gazda
sági és politikai aktivitásáról, 
a szakszervezetekről alkotott 
véleményéről - 43 egymással 
szoros ok és okozati összefüg
gésben álló kérdéscsoport alap
ján - reális képet alkothas
sunk. A felmérés 509 vasutas 
diplomás válaszai alapján fi
gyelemre méltó következtetések 
levonására ad lehetőséget. 

Terjedelmi korlátok miatt e 
cikk keretében természetesen 
nem törekedhetünk a 43 kér
désre adott válaszok részletes 
elemzésére, közlésére. Csak né
hány fontos, általánosabb jelle
gű megállapításra hívhatjuk fel 
a figyelmet. 

Az országos felmérés szerint 
az értelmiség tekintélye csök
ken. E tendenciát saját felmé
résünk is bizonyítja. A vasúti 
munka presztízséről kedvezőt
len kép rajzolódott ki. A meg
kérdezettek 75 százaléka véle
kedett úgy, hogy a vasúti mun
kának ma már nincs nagy te

ségiek közül a.z országos átiag 
ké,tszerese dolgozik olyan mun
kaikörben, amelyne,k ellátásához 
alacsonyabb képzettség is ele
gendő lenne. Nem csoda, ha az 
ilyen beosztások és a fentebb 
bemutatott kedvezőtlen mun
kakörülmények nem ösztönzik 
a magasabb végzettség meg
szerzését. 

Az utóbbi években a har
minc éven aluli vasúti értelmi
ség vezető beosztásba kerülése 
kissé nagyobb arányú, mint or
szágosan. (Főleg a külszolgá
latnál.) Ez helyes tendencia, 
mert még jelenleg is minden 
ötödik megkérdezett szakkép
zettségi szintje magasabb, mint 
közvetlen feletteséé. A tapasz
talatok szerint a hármas köve
telmény elve - különösen a 
politikai felkészültség - a 
vasúti vezetők kiválasztásakor 
az országos átlagnál jobban ér
vényesül. lgy is elgondolkod
tató azonban, hogy minden ne
gyedik megkérdezett a vezetői 
beosztások eléréséhez szüksé
ges három tényező egyikének 
az összeköttetést, a baráti kap
csolatokat, a helyezkedést, vagy 
a véletlen szerencsét tartja. 

A munkahely társadalmi-po
litkiai légköre, a munkatársak
hoz és felettesekhez való vi
szony megítélése csaknem 
azonos az országos átlaggal. A 
kedvezőtlen munkakörülmé
nyeket némiképpen kompen
zálja a vezetők jobb kiválasz
tása és az értelmiség nagyobb 
politikai aktivitása. A megkér
dezett vasúti értelmiség túl
nyomó többsége a közvetlen fe
letteséhez fordul a munkahe
lyét, részlegét érintő elképze
léseirvel és javaslataival. A ve
zetők többsége tehát tekintély
lyel rendelkezik és élvezi a be
osztottak bizalmát. A szakmai
politikai követelményeken és a 
helyi lehetőségeken kívül isme
ri, sót nagy részük személye
sen is átélte a végrehajtó szol
gálatnál dolgozók körülménye
it. A munkahelyi vezetés és a 
szakszervezet kapcsolata is 

kedvezőbb az országos átlag
nál. 

A szakszervezetnek a célok 
eléréséhez rendelkezésre álló 
lehetőségeit és eszközeit, vala
mint az értelmiségnek a 
szakszervezeti munkára gyako
rolt befolyását a megkérdezet
tek jobbnak tartják az országos 
átlagnál. Ez többoldalú köl
csönhatást tükröz. A vezetők 
jobb kiválasztását, nagyobb 
munkahelyi és politikai tapasz
talatát, a szakszervezeti veze
tők és tisztségviselők alaposabb 
kiválasztását és felkészültsé
gét, az értelmiség politikai ak
tivitásához biztosított kedve
zőbb feltételeket, valamint az 
értelmiség nagyobb politikai 
aktivitását és készségét a 
szakszervezeti munkában való 
részvételre. 

Politikai oktivilós, 

gyakorlat, topasztolol 
Szakszervezetünkhöz az el

múlt időszakban a megkérde
zett diplomások 32 százaléka 
termelési, 44 százaléka szociá
lis, 18 százaléka politikai ja
vaslattal, észrevétellel fordult. 
Mind a benyújtott, mind az 
eredményes javaslatok aránya 
magasabb az országos átlag
nál. Kiemelkedőnek tartjuk, 
hogy a vasútas értelmiség tár
sadaLmi megbízatásainak szá
ma 100 főre viszonyítva 92, 
amely csaknem kétszerese az 
országos átlagnak. 

A megkérdezettek szakszer
vezetünk ágazati (vállalati) 
valamint közvetlen munkahe
lyi tekintélyéről kedvezőbben 
nyilatkoztak, mint az orszá
gos felmérés alanyai. 

Az elnökség határozatában 
szükségesnek tartotta a 
szellemi belső tartalékok ha
tékonyabb kihasználása érde
kében - a MAV-val közös 
intézkedések megtételét. Pél
dául a különböző munkakö
rökre előírt végzettségi köve
telmények felülvizsgálatát, a 

friss diplomások részére ki
írt pályázati rendszer felül
vizsgálatát, a bérezés ellent
mondásainak feltárását. 

Intézkedések, 

vizsgálatok 
A vizsgálat által feltárt té

n11ekre támaszkodva az illeté
keseknek tovább kell keresni 
és elemezni azokat az okokat 
és okozati összefüggéseket, 
amelyek miatt a vasúti munka 
presztízse és az értelmiségi 
munka tekintélye az elvárha
tónál alacson11abb. Ilyen ok 
például a jövedelmek diffe
renciálása, a pótlékolási rend
szer ösztönző jellegének erő
sítése, az üzem- és munkaszer
vezés színvonalának javítása, 
a szakmai előrehaladás lehe
tőségeinek bővítése stb. 

Az elnökség általános ta
pasztalatként azt is megállapí
totta, hogy a vasutas értel
miség politikai felkészültsége, 
közéleti aktivitása jobb mint 
az országos átlagé. Ennek elle
nére - különösen a növekvő 
követelmények miatt - fel
tétlenül indokoltnak tartja, 
hogy a fiatal és a középkorú 
értelmiségieket nagyobb mér
tékben vonják be a szakszer
vezeti munkába, elsősorban a 
döntések előkészítésébe, a ha
tározatok végrehajtásának 
szervezésébe. Nagyobb szám
ban kapjanak társadalmi meg
bízatást az szb-reszortbizott
ságaiban, a művelődési intéz
mények társadalmi vezetósé
geiben és az oktatás külön
böző formáiban - propagan
distaként. 

Az elnökség állásfoglalása 
értelmében az értelmiség hely
zetéről készült felmérés ta
pasztalat�it az 1982/83-as ok
tatási évben önálló témaként 
kell feldolgozni a MAV által 
szervezett A és B típusú veze
tőképzés keretében, a tisztség
viselők bentlakásos, levelező 
és esti tanfolyamain, valamint 
a tömegpolitikai oktatás fel
készítőin és foglalkozásain. 

kintélye. A vizsgálat nem tá- r---------------------------------------
masztotta alá azt a közhiedel
met. hogy a presztízscsökkenés 
elsősorban anyagi kérdés. Fel
tárta azonban azokat a fontos 
összefüggéseket, amelyek az 
anyagi megbecsüléssel kapcso
latosak. 

A vasúti értelmiség havi 
alapfizetése csaknem azonos az 
országos felmérés adataival, de 
diffe1'enciáltsá.ga kisebb annál. 
A fizetések a hierarchiában el
foglalt helytől és a munkahe
lyen eltöltött időtől jobban 
függnek, mint a teljesítmény
től. A volumenében jelentős, de 
a frekventált területeken dol
gozókénál így is lényegesen 
kisebb egyéb juttatások sem 
ösztönöznek igazán tartósan 
nagyobb teljesítményre, mert 
ezek nem előre meghatározott 
célokhoz és ténylegesen mér
hető egyéni, illetve csoporttel
jesítményhez kötődnek. 

Az értelmiségiek és a frek
ventált munkakörben dolgozók 
átlagjövedelme között nagyobb 
a különbség (az értelmiségiek 
rovására), mint a népgazdaság 
legtöbb ágazatában. A vizsgá
lat adatai szerint a MAV-nál 
az országos átlagtól rosszabbak 
a tárgyi-technikai feltételek, 
erősebben centralizált és bü
rokratikusabb az irányítás, 
gyengébb az üzem- és munka
szervezés, rosszabbak a mun
ka- és szociális körülmények, 
gyakoribbak az előre nem lá
tott problémák, nagyobb a 
munkaerőhiány. 

A vasutas érteLmiség többsé
ge a kedvezőtlen munka- és 
szociális körülmények ellenére 
szereti munkahelyét, illetve 
szakmáját. 

lépzett diplomások 

alacsony munkakörben 
Feltűnő, hogy az országos át

lagnál lényegesen nagyobb 
azok aránya, akik esti, illetve 
levelező tagozaton szereztek 
diplomát és kerültek értelmi
ségi munkakörbe. (Mindez a 
MA V és a szakszervezet jó fel
nőttoktatási tevékenységét is 
bizonyítja.) A vasutas értelmi-

AKTUÁLIS PORTRÉ 

A tmk-műhely vezetője 
Mutatós, háromemeletes 

épÜilet a MA V Budapesti ®pí
t,ési Főnökség imunká6száll'1'6jla. 
Elegáns, zöldes színű a kőbur
kolat, a portán barnára pácolt 
pulit ,vaJn, mdoni a joblb lhote
lokJl>an. Ér1dlekflódlam, merre ta
lálom Bucsi G11ulát. 

- TesSlék a lhátsó aciitJón k,i
menni, a 1bailira ,levő allacsony 
épületben m�1ál,ja. Ott van
nad<: az ia.-odálk - tigazát el a 
portás. 

Bu.csi Gyula ,mle,gltlerunett, 
testes ember. 1A. Járása nelhé'L
kes, ,beteglsé!grol áJrullkocl.i.k. 

- Pár évvel ezelőtt rmeg
míítat.tek tM a szwenn is Ta
koncátlankodik - panaszol
ja. - Nlélha ,gyengeség fo.g el, 
muszád weü!!Jnöm. IPedlilg minidig 
tevekeny ember ivoJ,tann. Az 
idő megeszli az embert. Ha
marosan nyugd:ij,ba. vonulok. 
Már nem is bánom, eleget 
hadtottaan. 

Ne,gy:venegy év,vel ezelőtt 
kerí.il,t a N.A V-lhoz. iHet évlig 
Kislrunlhailason drogozott. 1948-
ban j őtit IBudiaipestre., épírten� 
az úttöróvasutat. Erre az idő
szalkira gondol a �egsziíveseb
ben. 

országot. 1973-lba.n kerülit a merltJék el eddigi teivékenysé
MA V Buda.pesti Npí<tési Fő- gélt. 
nökségre. Akkor vett !házat - Öl'liilltem a dciibüirutetélsnek. 
Rlálkoopallotá,n. K1i1lenc éve ia Sa,j,noo !közeleg a ny,ugalomba 
tmlk-rnllhelly vezetője. 'Dizen- V'O!IllUl!ás iidelie. A lfelle6égem 
nyo1c itagú id5,aJPa1láiban eswer- már nyn.igd!tjas, ldle mlég vfisz
giályosdk, lalkatosdk, anotorsze- szJaöáir dol,g07Jnli a •vollt m11m
rel& rlOlligoz.nalk. klalhely1ére. Én nem merek 

- Killönlbözó pá!y,rufenntar- iilyenre 1Vlá,hlallkozn1. A beteg
tási és egyéb munklagépeket ség rálmijesztetrt. 
jaJVítunk - magyarárzza. - - Gyulálool 1968 óta dolgo
Sa,jnos blaó van a ré� gépek z�m eg11ütt - imondlia Kiss 
allkalbrélze!Jiártiásávaa. A selej- János eyíitésvezietó. - Én alk
te:zlésre 'Íltlélit anasdnálki� kii- kor e{Lőrnun!káis VO'l'tallll, ő mű
szereljük a még ihasznáwható vezető. :Mlim�g sz;í,viesen segí
a11!kJaitrés2leiket. Persze a giép- tebt mindenkinek. .Klü4önösen 
paliik nagy l"észe már imodeirn, a fialtallokat \PéltrOná,lita, itaní
a ré!1Jjek l.a1ssan �leg el.tűn- totta ,nagy iigyake-zerotel. Miáa'. 
nak. az utóldjáro1 is gondookodott, 

Bucsi G11ul.a a szalkszerrve- jó szakembereket nevelt itt. 
zetJben ds oorzstagnak szánni/t. Sajnlálom, hogy nyugdíjba 
1946-,bam már bizalmi volt, megy. 
aztán ,ga1Jdasági felelős, majd - Mivel to!Jti imajd az ide
tifflm:r 'lett. �:lost a köz.gaz.da- jét? - kérdezem Buosi Gyu-
sági biwt15ág vezetője. láitól. 

- Érde1oes feladat ez. Fi- - A hétvlégeket llllilnd,j,g mé-
gvelemnne.l k�érem az újítá- h�el talltlöm. Verőcén 
sok sOll'sáit, bel.eszóLhatok a vásáirolltaan ,egy kis •telket. A 
gazdasági id,öntés.ekbe, a ,kol- cseresznye-, meggy- é& diófák 
lekitív isze-rződésbe. Legutóbb alliartlt •vanin.alk ,a '.k:a,pbá•ralk. So
az igazga.tó megbízáisából a Irat ·ta1nuilJmáinyozocm a smk
bé.reket vizsgáJ..tu:k meg. iirodallmat, �r't a anéhe'klhez 

Máijus elseje alk.a:JJmái� a é.I'ltlenli Jrell. Jó eLfioglall tság ez, 
Szakszervezeti Munkáért ki- és hasznos ds. 
tünrreté.s e-z.üs't fokoz.atáva1l is- esiear.ia G711naf 

- Akkor még inem volt sza
bad szambat. Csak kétheten
ként ve.tootem haza, Fülöp
szállásra. Ott élt az an1fá.m. a .--------------------------

feleségem; mea a kicsi Zá
nvam. Sokialt z.sörtt:.ölódöbt az 
asszony, hogy ruitkán láit, de 
sohaisem jutott az �be, 
hogy munkalhelyet CVláilito:zitas
salk. 

Rés?Jt vett \az aszódi 11?5 a 
záhonyi állomás épíbésé!ben is. 
1959-ben v,égezrte el a ipáuya
mestell"i ita·nfolyamot, lés ezzeJ 
a k'épesátéssel dolgozott az 
ország különböző va'SÚIÚVona
laim. Tizennyolc év,ig járt.a az 

Nyugdíjas i,e•ető"I, talál"l,o•ója 

a s•onibathelyi járniűjai,ítóban 

A szombathelyi járműjavító vezetői az öregek éve alkal
mából találkozót rendeztek az üzem egyikori vezetői, dolgozói 
részére. A találkozón részt vett többek között Varga Sándor 
és Matkó József nyugalmazott igazgató és több osztályvezető 
is. Felelevenítették a néhány évtizeddel ezelőtti üzemi ese
ményeket, termelési gondokat. Megtekintették az üzemet is, 
és elismeréssel szóltak a korszerű gépekről, a munkahelyi 
rendről és az eredményekről. 
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Az iillnepi könyvhét országos megnyitó ünne�ére 
május 28-án, pénteken délután került sor Budapesten, a 
Vir&lmany téren. A.z idén nem kevesebb, mint lll mű 
láioü napvilágot a könyvhétre. A könyvek műfaját ite
k&Q&ve legnagyobb számban, több mint 30 könyvvel, a 

• manar resények és elbeszélések szerepelnek. Külföldi 
saéplrodalmi mii mintegy 20 kötet keriilt forgalomba, s 
természetesen az idén is megjelent 4 antológia: a Kör
kép, a Szép versek. a.z frószemmel, és a Rivalda. Ez 
u&óbbia a könyvhét ideje alatt, szokás szerint, féláron 
kaphata. A kiadványok átlagára is csökkent, míg ta
valy 51,'10 forint volt, most 46 forint 10 iflllér. 

Ballag már a vén diák ... 
,Békléscsaibám a Kerm.€ny Gá

bor Sz<Vkiközépisk,olában má
jus 8-<án b'ÚCSÚ.zltaik az iskolá
tól a rvasútforgalmi ágazat le
velező tagoz.altos had11gaitóli. ők 
az „ els ó lf.ecskiék", hisz,en Bé
k éscsaibán moot érettségiznek 
elóswr a vasútl:lfocgailmi ága
�on. 

Az iskola vezetőit dics�ri, 
hogy a naippali ,tagoz.iaitos haltl
gaitók,k,al egyszerre ballagtak 
awk az öreg diákok, akik 
ooalk hestente egy al:kalommal 
já!rtalk be az alma mattenbe j,s 
lctssé nehezebb lförü!nnények 

!altot - Mrs.ad nevében kö
szönte meg SzMmá.Ti Lászlóné 
osztályd:őnöknak 4 érves meg
értő, segítókész munil<áját é6 
szerető gondookodását. 

Az utolsó csengetés felhang
z;ása előtt a ookiéscsaba'i kör
zert:d üzemfónakoog vez.e!Jője, 
Vaikó Pá,l és v-ez-etó mu111ka
bá!nsai vi,raggal koozönlrottek 7 
a sz:alkma:i munkájuk mellett 
a tianulásban ús 1bec6ülettel 
helytáUó idolgozókai. 

Zachairidesz Jánosné 
kö7JöUt itanul1Jak, mirut ti.zen- .------------
éves táirsalik. 

űinnepályes phl1la.natoJca,t él
hettelk át azok, aJkiik etlj ötJtek 
ezen a bornís szombat dél
elót,tön, hogy tainú� legyenek 
20 felnábt dliáik rnegihatódott, 
dle feLe:meló és büs:zJ!re érzéssel 
teli ba1Hagóünnepségére. 

A hairma.dilkos ta.nudök állta! 
ízillése5en feldís:z.í.tett osz.tályite
remben Varga Lajos tagozat
V'e'Zeúó ,tanár .klöszöntötte a 
búos,úz,6 nEtgyedilkeseket, majd 
Zsíros György osz.tálybiza,lmi 
- aik1i. Bekléscs,aiba á1lomá.son 
kio.�ttíltló csopomtlvezető 
munkakörben teljesít szolgá-

Politikai lórum 
Nagykanizsán 

A nagykanizsai Kodály Zol
tán Művelődési Ház szocialis
ta brigádjának tagjai részére 
május 5-én politikai fórumot 
tartott Ipper Pál, a Televízió 
főmunkatársa. Aktuális nem
zetközi eseményekről tájékoz
tatta hallgatóit, majd kérdé
sekre válaszolt. 

Filmesek a Keletiben 

Május 18-án ismét filmesek forgattak a Keleti pályaud
varon. Ez alkalommal a magyar, angol, NSZK 'közös vállalko
zásban készülő Wagner filmet, illetve annak egyik jelenetét 
forgatták. Az érkezési oldalon töb'b mint háromszáz statisztát 
vonultattak fel. 

A nyolc részes filmet a nagy zeneszerző 'halálának 100. 
év.fordulóján, jövőre mutatják be. Ebben a jelenetben a Ke
leti, az NS�K-beli Bayreuth-i vasútállomást helyettesítette, 
ahol annak idején Richard Wagnert várták a Rajna kincse 
című zenedrámájánalk bemutatójára. 

A Richard Burton f.őszereplésével készülő filmet az angol 
Tony Palmer rendezi. 

(s) 
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A MÁV kollektív szerződés 
módosítása (�.) 

MAGYAR VASUTAS 

Kitüntetés 

3 

, 

Ujítók és feltalálók 
Véletlenek nincsenek - vagy csak ritkán fordulnak elő. 

Hogyan rállozolt 

A SZOT Elnökség és a Talál
mányi Wivatal az Újítók és 
feltalálók V. országos kong
resszusán kiemelkedő újítói 
tevékenységükért a 

Munka ll:rdemrend arany 
fokozatú kitüntetést adomá
nyozta: Kazári Józsefnek, a 
MA V Szombathelyi Ig. ügyin
tézőjének, szakszervezeti bi
zalminak, a 

Aprilis elején, amikor a vasutas újítók és feltalálók országos 
tanácskozásáról tudósítottunk, írásunk címéül azt adtuk: ,,A 
bürokratikus ügyintézés gátolja az újítómozgalom fejlődését". 
Május derekán, az idei első forró, nyárias hétvégén, az épí
tők székházában már nemcsak a vasutasok tanácskoztak; a 
népgazdaság valamennyi ágazatából érkeztek 'küldöttek, hogy 
jelen lehessenek az újítók és feltalálók V. országos tanács
kozásának (legutóbb nyolc évvel ezelőtt került sor hasonló 
megbeszélésre). E mostani konferencián is elhangzott, Marjai 
József, a Minisztertanács elnökhelyettese tette szóvá: ,,alapve
tő baj azonban, hogy a hozzá nem értés, az érdektelenség, a 

lelkiismeretlen ügyintézés állít akadályokat az újítók és a fel
találók ügye elé. A kormányzat szÜlkségesnek tartja az ipar
jogvédelem és a szabadalmi eljárás feltételeinek javítását, a 
legtöbbet azonban a vállalatok tehetik". 

a• utazók napi pihenőideje 
A Munka Törvén11könyvében 

(Mt. 38. § [2] bek.) adott fel
hatalmazás alapján az utazó 
dolgozók napi pihenőidejét a 
MAV kollektív szerződés sza
bályozza. 

Az 1982. május l-ig hatá
lyos kollektív szerződés 20. § 
(3) bek. értelmében, ha az uta
zó dolgozó legfeljebb 12 órás 
egyfolytában végzett szolgálat 
után tér vissza honállomására, 
részére legalább 8 óra, 12 órát 
meghaladó szolgálat után pe
dig legalább 10 óra egybefüg
gő zavartalan pihenőidőt kell 
biz�ítani. Lényeges előírás az 
is, hogy a pihenőidőt oly mó
don kell biztosítani, hogy a 
dolgozó a lakásán tölthesse, 
vagyis a szolgálati helyről a 
lakására és a visszautazásra 
szükséges időt ezen kívül kell 
részére biztosítani. 

Május l-től hatályos 

Az utazó dolgozók egy szol
gálatban eltölthető szolgálati 
órája a kollektív szerződés 19. 
§-a értelmében - a csak moz
donyvezetővel közlekedő vonat 
mozdonyvezetőjénél legfeljebb 
12 óra-, egyéb esetekben pe
dig legifeljebb 16 óra lehet. 

Az ez évi módosítás során e 
§ 4. pontját elsősorban a biz
tonság érdekében pontosabban 
kellett megfogalmazni. Esze
rint az egy szolgálatban telje
síthető szolgálati órákba nem 
számít be a 18. § szerinti szol
gálati órának nem tekinthető 
várakozási idő, mozdonyveze
tők esetében pedig a hat órát 
elérő laktanyai pihenőidő. 

Alapvetően biztonsági célt 
szolgál a kollektív szerződés
nek az a rendelkezése is, mel11 
előírja, hogy CSM-es közleke
dés esetén a mozdonyvezető 
legfeljebb kettő, egyéb esetben 
pedtg legfeljebb három egy
másutáni éjszakai szolgálatra 
kötelezhető. A gyakorlatban 
sok vitára adott okot, hogy mi
lyen időtartamú éjszakai swl
gálatot kell ebből a szempon.t
ból figyelembe venni. 

Ezért egészült ki e-zen pont 
a következőkkel: 

,,Ebből a szempontból éjsza
kai szolgálatnak minősül, ha a 
szolgálatból legalább nég11 óra 
22-06 óra közötti időre esik." 

Évenként ezer óra 
Az egyéb elfogadott javasla

tokat illetően öt módooítás is
mertetésére térünk ki: Az ál-
talánosnál magasabb időtar-
tamra bővült a munkahelyi ké-

teszi, hogy az éjszakai pótlék 
mértéke az első naptól kezdve 
az alapbér 30%-a leg11en. 

A dolgozók részéről több ja
vaslat érkezett a fizetési előleg 
fajlagos összegének felemelése 
érdekében. A javaslatokat 
mérlegelve a fizetési előleg fel
ső határa az eddigi 2000 Ft he-
111ett 3000 Ft-ra emeLkedett. 
Valószínűsíthető, hogy ezt az 
intézkedést nem mindenki fo_ 
gadja egyforma tetszéssel. Fi-
zetési előleg tekintetében 
ugyanis keretgazdálkodást 
folytatunk. Amint ismeretes, 
az államvasúti dolgozók fize
téselőleg-kerete vállalati szin
ten - a dolgozók állományi 
létszámára vetítve - havonta 
10 Ft. Mindez azt jelenti, hogy 
adatt keretösszegből 500/o-kal 
felemelt összeggel ugyan, de 
egyharmad résszel kevesebb 
dolgozó részesedhet. Ez a JllÓ
dosí tás - bár jó szándékú el
képzelés, mert a dolgozók dön
tő többségének előnyére válik 
- jó példa arra, hogy egyes 
intézkedések (bármennyire 
gondosan és lelkiismeretesen 
készítik elő azokat) nem kívá
natos mellékhatásokkal is 
együtt járnak. 

Az ismertetett módooítások
nak az a közös, vonásuk, hogy 
valamennyi a vasutas dolgo
zók javaslatára, s els&sorban 
az ő érdekükben történt. A 
változtatások a korábbi szabá
lyok továbbfejlesztését, kor
szerűsítését jelentik. 

Katona János 
osztályvezető 

Munka ll:rdemrend bronz 
fokozatú kitüntetést adomá
nyozta: Kecskés Kálmánnak, 
a MA V Észa'ki Járműjavító 
üzem lakatos csoportvezetőjé
nek, szakszervezeti blizalmi
nak a 

Kiváló Munkáért 
ki tünretést adományozta: Nagy 
Gyulának, a MA V Debreceni 
:E:p. Főn. főmémokéne'k, újí
tási albirottság-vez,etőnek; a 

Szakszervezeti Munkáért 
arany 

fokozatú ktitünretést adomá
nyozta: Werling Jenőnek, a 
V.asubasdk Szakszervezete Pécs 
terülefil szakszervezeti bizott
ság politi'k'ai munkatársának. 

A �itünte�et az V. or
szágos kongresszuson 1982. 
május 14-én adták át. 

Az Országos Béketanács az 
elmúlt években a b&e és ba
rátság érdekében kifejtett 
eredményes munkájulkért a 

a Magyar Békemozgalom 
kitüntető Jelvényét 

adományozta: Dráviai Mihá'ly
n�, a MA V .Iódmezővásár
helyi Pit. Főn. társadalmi szb-

ti1!kámak; 
A Magyar Békemozgalom 

Emlékpla'kettJét 
adományozta: a MA V Landler 
Jenő Járműjavító üzem ©ár
dos Mariska szocial'ista bl"i
gádjánalk; 

a Magyar Békemozgalom 
Emléklapját 

adományozta: a Budapesti 
MA V Épít:é'si Főn. Jedlik 
Anyos iszocialis'ta brigádjának; 
és a Záhonyi Vontaitási Főn. 
Eötvös Lóránd szoci>aHsta bri
gádjának. 

Gazdasági helyzetünk bonyolult voltát ecsetelni nem e 
rövid eszmefuttatás feladata, ám a, gondokból kiindulva he
lyénvaló rámutatni: rendkívül nagy szükség van a szellemi 
energiák hasznosítására, az ésszerű javaslatok megszívlelésé
re. Ha van olyan időszak, amely megköveteli, hogy mindenki 
alkotó módon működjék közre vállalata - s ily módon köz
vetve a népgazdaság - eredményesebb munkájához, a'kkor e 
mo�ani, a nyolcvanas évek eleje ilyen. Nem egyszer bebizo
nyosodott már, hogy a nagymultú újítómozgalom a fejlődés
nek óriási tartaléka; a helyi kezdeményezések olykor orszá
gos méretűvé terebélyesedhetnek, s a haszon végső fokon va
lamennyiünké. 

A legutóbbi, IV. országos tanácskozás óta csaknem két
szer annyian tartoznak az újítók és a feltalálók sorába, mint 
a hetvenes évek első felében, ugyancsak a kétszeresére nőtt 
az újítások és találmányok pénzben mérhető, hasznos ered
ménye, s másfélszer annyi javaslatot hasznosítottak, mint ko
rábban. Az országos adatokból úgy tűnhetne tehát, hogy a 
fejlődés egyenes ívű - ám éppen az elmúlt egy ... két évben 
megtorpanás érzékelhető. Annak ellenére, hogy mind a kor
mány, mind a tudománypolitikai bizottság többször is napi
rendre tűzte a mozgalom helyzetét, s immár a Magyar Nem
zeti Bank Innovációs Alapja is hitelekkel segíti a hasznos el
képzelések 'kibontakoztatását. 

A vasutasok március 22-i tanácSlkozásán, a Landler Jenő 
Járműjavító üzem művelődési házában elhangzott: a szüksé
gesnél jóval kevesebb az olya.n újítás, amely a forgalom biz
tonságát, a személyszállítás kulturáltságát, vagy az anyaggaz
dálkodást érinti. Egyebek között szükség volna olyan eljárá
sokra, berendezésekre is, amelyek az üzemanyag-fogyasztás 
mérését az eddigieknél megbízhatóbban mutatnák. Idézhet
nénk az igénylistát tovább, a'kár a MAV, a'kár az V. orszá
gos tanácskozáson elhangzottak jegyzőkönyvében tallóznánk. 
S némi - tegyük hozzá: nem indokolatlan - elégedettséggel 
az eredményeket is felemlíthetnénk. Am az országos megbe
szélések célja napjainkban mind kevésbé az, hogy megnyug
vással nyugtázzuk amit elértünk, s csak mellesleg szóljunk 
arról, ami még megoldásra vár. 

A május l-től hatályos mó
dosítás értelmében az utazó 
dolgozónak 12 órás szolgálat 
után 10 órát, 12 órát meghala
dó szolgálat után legalább 12 
óra zavartalan napi pihenőt 
kell adni. Ez az utazók érdeké
ben hozott intézkedés a szer
vezet regenerálódását, a folya_ 
matos munkavégz{!si készség és 
az egészség megóvását egy_ 
aránt szolgálja, ezért a gya
korlati alkalmazásánál, a ve
zénylésnél erre nagy figyelmet 
kell fordítani. Itt kell megem
líteni, hogy a kollektív szer
ződés 35. § 2/b. pontja szerint 
az utazó dolgozó heti pihenő
napja kiegészül a napi pihenő
idővel. Ebből a szempontból 12 
órás szolgálat után 8 órát, 12 
órát meg.haladó szolgálat után 
pedig 10 órát kell figyelembe 
venni napi pihenóidőként, 
mely a 24 óra időtartamú he
ti pihenőnapon felül megille
ti az utazó dolgozót. A heti Pi
henőnapok kiadásánál erre 
gondot kell fordítani. Ugyan
csak a Munka Törvénykönyve 

szenlétre igénybevehetők köre . .---------------------------
Az érintett dolgozók és a szak-

Ma a népgazdaság minden ágazatában az elsődleges cél, 
hogy éljünk a lehetőségeinkkel, s mindaz kapjon zöld jelzést, 
ami előbbre visz. S mert tapasztalat, hogy az országos elem
zéseket követően új lendületet kap az újítómozgalom - így 
volt ez 1974 után is -, remélhetjük, hogy a feltételezhetően 
átmeneti megtorpanást újabb felvirágzás követi. Remélhetjük 

- de nem elég remélni csupán. Akarni is kell, az újítóknak, 
feltalálóknak csakúgy, mint akik az újítások sorsával érdem
ben foglalkoznak. 

szervezeti szervek javaslatára 
ez év május 1-tóJ. kezdődően 
naptári évenként 1000 óra 
munkahelyi készenlét rendel
hető el: 

- a segélykocsi-5zemélyzet
né1 (ide értve a kezelő és kiszol-

(földes) 

gáló személyzetet is), továbbá �====::.-:,.
- a munkavédelmi kiállító Tiszta, gondozott állomás , által adott felhatalmazás alap

ján tartalmaz a kollektív szer
ződés szabályt a napi pihenő
időt illetően készenlét esetén. 

Ez a következő: 
„Ha a dolgozó a készenlét 

tartama alatt munkát is végez, 
és ennek időtartama összesen 
a hat órát nem haladja meg, 
ez esetben nyolc óra egybefüg
gő napi pihe.nőidő illeti meg. 
A napi pihenőidő tartamát a 
készenlét helyére történt visz
szaérkezésétől kell számítani." 
(koll. szerz. 32. §) 

A rövidebb tartamú napi pi
henőidőt az indokolja, hogy a 
készenlét alatt a dolgozó pi
henhet. Lényegében ezzel a 
körülménnyel kapcsolatos az 
új kiegészítő jellegű szabály is, 
amely így szól: 

„Ha a készenlét tartama 
alatti munkavégzés megkezdése 
előtt a dolgozó legalább nyolc 
órát egybefüggően pihent, ak
kor a dolgozót a két szolgálat 
között megillető pihenőidőt ki
adottnak kell tekinteni, és a 
készenlét letelte után munká
ba állítható, feltéve, hogy a ké

szenlét alatti mu.nkavégzés a 
hat órát nem haladta meg." 

A biztonság érdekében 
Az olvasókban felvetődhet, 

hogy mi indokolta az új sza
bály felvételét. 

Az indokoltságot a célszerű
ség, a foglalkoztatás követel
ményei, az egyéni és az össz
vasúti érdekek jelentik. Sem a 
dolgozónak, sem a munkálta
tának nem volt kedvező, ha a 
voltaképpen pihenéssel töltött 
készenlét után a dolgozó nem 
léphetett munkába arra törté
nő hivatkozással, hogy nincs 
meg a napi pihenőideje. 

és oktató szerelvénykísérő sze-
mélyzetnél is. 

Ezeket a dolgozókat üzemi 
érdekből gyakrabban kell 
igénybe venni készenléti szol
gálatra. 

óránként 0,5 forinttal emel
kedett 

- az utazó mozdonyfelvi
gyázók és 

- a vizsgáló főkalauwk tel
jesítmén11bére. 

Az új szabály értelmében az 
utazó mozdonyfelvigyázót 
ténylegesen végzett munká
jáért 4,50 Ft/óra, a menetjegy 
ellenőrzését végző vizsgáló fő_ 
kalauzt pedig 4 Ft/óra teljesít
rnény,bér illeti meg. A teljesít
ménY1bér növelésére bérará
nyooitás érdekében került sor. 

A normások besorolási fel té-
teleiben pontosításra, és bizo
nyos mértékű szigorításra ke
rült sor. Eszerint a norrnáso
kat a termelésirányító III-<ba 
kell besorolni, ha szakirán11ú 
középiskolai érettségivel, mun
kaelemző bizonyítvánnyal és 
legalább 3 éves elemző-szerve
ző gyakorlattal rendelkeznek. 
A változtatást egyrészt a ko
rábbi szabály értelmével kap
csolatos problémák feloldása, 
másrészt a normásoknál a 
szakmai színvonal emelésének 
követelménye indokolja. 

Hat helyett öt nap 
Az ötnapos munkahét beve

zetésével összefüggésben me
rült fel a kollektív szerződés 
55. § (3) bekezdésében lévő sza
bály megváltoztatásának igé
nye. Az eddigi 6 nap helyett 
- a jelenlegi Tendelkezés -
már 5 napnál folyamatosan 
hosszabb időn át végzett éj
szakai munka esetén lehetővé 

ZALKA BRIGÁDOK TALÁLKOZÓJA 

Zalka Máté születésének 86. évfordulója alkalmából a zá
honyi üzemigazgatóság és a debreceni járműjavító Zalka Má
té szocialista brigádjai találkozót rendeztek Mátészal'kán. A 
pályafenntartási főnökség Zalka brigádja, valamint a csomó
Ponti üzemi művelődési bizottság vállalta a házigazda szere
pét, és fogadta az igazgatóság területén dolgozó tizenhárom 
Zalka brigádot. A névadójuk életútjáról szóló előadás után 
a brigádok megtekintették a Szatmári Múzeum állandó Zalka 
kiállítását és elhelyezték az emlékezés virágait. 

Az állomás fotocellás üveg
ajtaja szélesre tárul előttem. 
Már már a kalapomhoz ka
pok, hogy köszönjem az ud
varias előzékenységet, de hát 
ez „csak" a • technika. A 
GySEV 1976-ban épült sop
roni vasútállomásának egyik 
érdekessége. A körbepillan
tó tekintet inkább a feltűnő 
tisztaságon csodálkozik, mint-

f r:...•r--.:�...- ha patikába lépett volna az 
,? '9- t 

,r ember. De a peronok az állo-
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más környéke is olyan, hogy 
ott egyetlen egy eldobott pa
pírt sem látni. 

Többet ésszel, mint erővel - Könnyű a soproniaknak 
�esztyús Ferenc rajza) - mondják azok, akiknek 

éppen rendetlen környezetük 
miatt emlegetik példaképpen 
ezt az állomást - mert az itt 
élő emberek házatája is tisz
ta. De nincs igazuk, hiszen 
ismeretes, hogy Sopron az or
szág egyik leglátogatottabb 
idegenforgalmi helysége. Na
ponta ezrek keresik fel, csak
hogy ahol mindig tisztaság 
van, ott ez a jelenség a ren
detlen embert is kulturáltabb 
magatartásra kötelezi. 

- Ahol állandó tömegmoz
gás van. szemét is akad, de 
a takarító személyzet nagyon 
lelkiismeretesen végzi a mun
káját - mondja Horváth Sz. 
János állomásfőnök-helyettes. 

----------------------------------------, - A mi állomásunk határát-

Az apja is ezermester volt 

Portréváz/at egy kiváló újítóról 

Egy oo.ppal az újítók és.fel
találók V. országos tanácsko
zása előtt - május 14-én -
a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa a Munka 
Érdemrend arany fokozatával 
tüntette ki eredményes újító 
tevékenységéért Kazári Józse
fet, a szom.lbatihelyi vasútigaz
gatóság tervigazdaságii és mű
szaki fejlesztési osztályának 
dolgozóját. A kitüntetést Lo
sonczi Pál, a Parlament Mun
kácsy termében rendezett ün
nepségen, adta át. 

Kazári József újításaival ed
dig máir t.öbb millió forintot 
takarított meg a MAV-nak. 
Háromszor kapta meg a Ki
váló Újító kitüntetés arany fo
kozatát. Azt mondják, hogy 
az újítók, a feltalálók általá
ban különc emberek. Kazári 
Józsefre nem jellemző ez a 
megállapítás. fzig-vérig köz
é1eti, közvetlen ember. 

- Az újítási kedv, a baTká
csolás náhmk családi hagyo
mány - mondja. - Az édes
apám és a bátyám f.s ezermes
ter volt. 1950-ben lettem pá
lyamu-nkás a vasúton. Hama
rosan rajzolói tarufolyamra 
küldtek, majd később a szom
bathelyi igazgatóságra kerül-

tem. A kisajátításd ügyek in
tézésével bíztak meg. Közben 
elvégeztem az építési és pá
lyafenntartási tedhnikumot és 
a műszaki tiszti tanfolyamot. 

- Md volt az első újítása? 
- Először egy kollektív újí-

wban v.ettem részt. Dudar
bánya állcmá.s és a vágány
hálózat átépitéséhez dolgoz
tunk ki egy olcsóbb eljárást. 
Üjításunkat eLfogadták volna, 
de sajnos a beruházást nem 
engedélyezték. 

Ezt követ.ően �e több újí
tást dolgozott ki. 1966-ban a 
Révfülöp és Zánka-Köveskál 
közötti vonal átépítéséhe-z;, 
majd a Badacsony környéki 
vonal felújításának. kisajátítá
sához adott be újítást. Az el
ső 3,3 milldó forint haszonnal, 
a második két millió 300 ezer 
forint megtakarítással járt. 

- Ezeket az újításokat el
utasították, de ké$őbb haszno
sították. Ezért pert indítottam; 
amit meg is nyertem. Hosszas 
huzavona után 1971-lben ka,p
tam meg az újtási díjakat, de 
ez nem szegte kedvem. To
vábbra is nagy srznrgalommal 
dolgoztam. Az utőbbi éve.kiben 
szerencsére sokat változott az 

Kazári József 

újítók körüli légkör, csökkent 
a bürokrácia. Már nem fek
tetik évekig az újtási javasla
tokat, és kevesebb a per is. 

Kazári József fontos mun
kahelyi elfoglaltsága mellett 
is szakít időt azi ötletek, az 
egyszerűbb és olcsóbb műsza
ki megoldások kiddlgozására. 
Pedig ezen kívül tevékeny 
szakszervezeti aktivista is. Ki
lenc esztendeig az osztálybi
zottság gazdasági felelőse, ké
sőbb pedig titkára volt. Je
lenleg az osztáljy szakszerve
zeti bizalmija. 

Sz. Jakab István 

lépő is és nem mindegy, hogy 
a külföldről érkező utasoknak 
milyen az első benyomásuk 
hazánkról. 

- A személyvonat-forgal
mat és az árufuvarozást ille
tően bizonyára különleges 
helyzete van ennek a határ
állomásnak. 

- így igaz. A gyór-sop
ron--ébenfurti vasútnál, fóként 
az árufuvarozásban az üzleti 
bonyolítás néhány dologban 
másképp megy, mint a MA V _ 
nál. A követelmények is na
gyobbak. Főként ami a minő
séget illeti. Sajnos az osztrák 
kollégálknak oly,ko, jogos kifo
gásai is vannak. 

- Például? 
- Különösen a tranzitsze-

relvényeknél fordul gyakran 
elő, hogy egyes áruval rakott 
kocsik műszaki állapotát nem 
tartják ,kielégítőnek. 

- Ilyenkor mi történik? 
- Az ilyen kocsit ki kell 

cserélni, a rakomá,nyt átrakni, 
ami elég bonyolult és költsé
ges. Ezt eLkerülhetnénk, ha Zá
honyban, vagy más feladó ál
lomásokon műszakilag kifogás
talan vagonokba rakodnának. 

- Itt Sopronban, a G YSEV -
hez tartozó vasutasoknak kö
telező-e a német nyelvtudás? 

- Nem kötelező, de nálunk 
többen is, az igazgatóságon pe
dig szinte mindenki jól beszéli 
a német nyelvet. Az osztrák 
vasutasok között is akad olyan, 
aki tud magyarul. 

Dávid József 
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A MÁV Kiváló Brigádja A MENETRENDVÁLTOZÁS ELŐTT 

Feszített munka az övék 
Átadták rendeltetésé'nek 

az új siófoki pályaudvart 
BEMUTATJUK A LANDLER JENŐ JÁRMŰJAVÍTÓ ÚZEM 

GÁRDOS MARISKA SZOCIAL ISTA BRIGÁDJÁT 

Sikeres esztendeje volt a 
tavalyi a Landler Jenő Jármú
Javitó Ozemnek - teljesítette 
a kiváló szintet, s ezért vezér
igazgatói elismerést kapott. 
Kollektívái Is jeleskedtek, ezt 
példázza a 11 nőt tömörítő 
Gárdos Mariska szocialista 
brigád, a.mely néhány nap 
alatt két kitüntetést vehetett 
át. A MAV Kiváló Brigádja 
cím után, megannyi társadal
mi munkájukkal, kiérdemelték 
az Országos Béketanács em
lékplakettjét Is. 

- amikor kiérdemelték a ki
váló címet - itt dolgozott Ti
chy Istvánné, Szrojny Csabá
né, Wiesl Istvánné, Száka Ist
vánné, valamint az azóta ma
gasabb beosztásba került Lo
honya Jánosné, Keszthelyt 
Miklósné és Vidács Lászlóné 
(fiatal munkatársak, Némety
né Fónay Eszter és Nagy Ti
borné álltak a helyükbe). 

Nem voltak babonásak -
és ma sem azok. Tizenhárman 
alapították az akkor még a 
szocialista címért versengő 
brigádjukat, s a kollektíva lét
rehozói közül hárman - Bal
la Gyuláné, Hunyadvári La
josné és Lengyel Mária - ma 

Egy jó brigádról gyakorta 
nehezebb elmondani, hogy mi
től jó, mint egy rosszról, hogy 
miért gyenge. Ha a Balla Gyu
láné vezette Gárdos Mariska 
brigád munkájáról szólunk, 
aligha említhetünk különle
gességeket: kimutatásban rög
zítik az üzem termelési ered
ményeit, alapadatokat szolgál
tatnak a nyerffiégrészesedés
hez, a mérleghez, s amit kell, 
továbbítják a KPM Vasúti Fő-

!amennyien jelen vannak. Ha 
pedig vetélkedőn kell bizonyí
tani, mit tudnak: nem retten
nek vissza, sót - szinte nincs 
is olyan üzemi, vagy kerületi 
vetélkedő, ahol ne az övék 
lenne az első, vagy a második 
hely. Elsők voltak a kerület 
vöröskeresztes vetélkedőjén, 
megnyerték az üzemi „Ki tud 
többet a Szovjetunióról?" szel
lemi erőpróbát; az üzem fenn
állásának 75. évfordulóján 
rendezett vetélkedőn a jármű
javító múltjának ismeretét bi
zonyították be a második he
lye:ressel, most pedig a Ko
dály-vetélkedőn vesznek részt, 
9 brigád jutott be a június 
15-i döntőbe. trthető tehát, 
ha eddig hatszor kaptak 
arany-koszorút (1978 és 1980 
között megszakítás nélkül), 
1980-ban pedig övék lett az 
MS:oMP XII. kongresszusi és 
felszabadulási munka verse
nyének Kiváló munkáért ván
dorzászlaja. 

A konténer-pályaudvar új felvételi épülete 

A Gárdos Mariska brigád 

is egy,iltt vannak. Pedig több 
mint két évtized telt el az 
emlékezetes 1962. március 26. 
óta, mikor is a Landler Jenő 
Járműjavító Ozem számviteli 
osztályán az utókalkuláció 
csoport tagjai az együttdolgo
zás e sajátos módját választot
ták. Három évvel később fel
kérték a demokratikus nő
mozgalom neves honi szerve
zőjét, az írói-újságírói mun
kájáért is elismert Gárdos 
Mariskát - Vliselhesse az ő 
nevét a brigád. Akkor, 1965-
ben, szoros kapcsolatba kerül
tek, s haláláig, 1973-ig tartott 
a kölcsönös barátság. 

A névadóra emlékezve 

- Remek asszony volt Ma
riska néni - emlékezik rá 
Lengyel Mária -, idős korá
ban is szellemileg annyira 
friss, hogy ha meglátogattuk 
őt, élvezet volt bes:relgetni ve
le, s mindig tanulhattunk tő
le valamit. Őszintén meggyá
szoltuk, amikor eltávozott kö
zülünk, s koporsója mellett 
díszőrséget álltunk. Egy évvel 
később, 1974-ben megata,kult a 
Gárdos Mariska Baráti Kör, 
amelynek az ő nevét viselő 
brigádok tagjai, meg az egy
kori tanítványai az életben 
tartói. tvente találkozunk va
lahol, 1978-ban mi voltunk a 
vendéglátók. S tartjuk a, kap
csolatot lányával, Pintér Ma
rianne-nal; találkozunk, leve
lezünk. 

Ugorjunk húsz évet, hogy
az időrendet megbontva -
indokolhassuk: miért most 
szólaltatjuk meg e lelkes asz
szonyokat (akik közül egyik 
sem mondható korosnak, jól
lehet csitri sem tartozik a sor
ba). Az idei, számunkra jubi
leumi esztendő kettős sikert 
hozott: előbb, május 1. alkal
mával megkapták a MAV Ki
váló Brigádja címet, majd 
néhány nappal később, május 
9. tiszteletére az Országos Bé
ketanács emlékplakettjét meg
annyi társadalmi munkáju
kért. Az előbbi értékét növeli, 
hogy az idén az üzem csupán 
egy kollektívát javasolhatott, 
s a szocialista brigádok k-ül
dött-testülete egyetértett: a 

zömmel férfiakat foglalkoztató 
üzemből most egy nem fizikai 
munkát végző női brigádé le
gyen az elismerés. A már em
lített a,lapítókon ·kívül tavaly 

osztályára (a brigádvezető
asszony épp azért nem vesz 
részt besrelgetésünkön, mert 
ez ügyben ment a minisztéri
umba). Bizonylatokkal dol
goznak, s mi tagadás: feszített 
munka az övék. Minden hó
napban, az első három-négy 
napon jobbára túlóráznak is 
(habár igyekeznek e többletet 
a minimálisra szorítani). De
hát asszonyok, majd' mind
egyikük kisgyereket - kis
gyerekeket - nevel, s reggel 
még nem tudni, hogy estére 
melyik apróság lázasodik be, 
másnap melyik asszony kény
telen otthonmaradni. S a szü
lési szabadságok, a gyes-ek 
időszaka, ráadásul a távolle
vőknek nem mindig volt he
lyettesítójük. 

Szívvel, lélekkel 

Kétszeresen értékes tehát 
tevékenységük állandó jellem
zője - a társadalmi munka. 
Sorolnd is nehéz. Tavaly, meg 
tavalyelőtt (amikor az óvo
dát bővítették ...Jcorszerűsí tet
ték, takarítotitak, függönyöket 
varrtak, felruháztá.k a kicsi
nyek játékbabáit. Ők készítet
ték el az üzemi étterem új te
rítőinek előrajzolását, majd 
más brigádokkal együtt a 
hímresből is részt kértek. Ha 
rendezvény van, mi sem ter
mészetesebb, mint, hogy se
gítsenek szervirozn,i, teríteni. 
Hat éve immár, hogy patro
nálják a fóti gyermekváros 
7-es számú óvodáját, immár 
a harmadik csoportot. S nem
csak formálisan: évente öt
hat alkalommal az egész bri
gád felkerekedik, hogy örömöt 
szerezzenek védenceiknek. 
Felpakolva érkeznek, van a 
csomagban édesség csakúgy, 
mint játék, olykor nagyobb 
ajándék is. Az egyik Télapó
rendezvényre pedig vasárnap 
délelőtt, az üzem területén ke
rült sor. 

Miért vállalkoznak minder
re? Wiesl Istvánnétól hallhat
juk a kézenfekvő választ: 

- Mert örömünket találjuk 
benne. Soha nem jelentkezünk 
olyan társadalmi munkára, 
amely ne volna kedvünkre va
ló. Amit pedig szívvel végez 
az ember, az nem fáraszthat 
el . . . Igaz, az üzem férfidol
gozói nem is kérnek minket 
nehéz, fizikai munkára. 

Ha kommunista műszakot 
rendeznek, kivétel nélkül va-

S a kép még mindig nem 
teljes, mert nemcsak együtte
sen, de külön-külön is tevé
kenyek. Valamilyen politikai 
oktatáson mindannyian részt
vesznek, sót: Hunyadvári La
josné szemináriumot vezet, 
Balla Gyuláné pártvezetőségi 
tag és alapszervezeti agit.
prop. titkár, Tichy Istvánné 
pedig szakszervezeti bizalmi
küldött (egyszersmind a cso
port bizalmija), s mellesleg 
népi ellenőr (beszélgetésünk
kor i,s ellenőrzésen volt). 

Családi kötelék 

r 
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Kötődnek a va.súthoz, s nem 
csupán azért, mert egy kivé
te1lel mind munkahelyükhöz 
közel, Rákospalotán, vagy Új
pesten laknak, hanem mert 
több szál köti őket ide. Wiesl
nét édesapja, az IÜZem főker
tésze vitte a Landlenbe. Ba1lá
nénak az édesanyja foglalko
zott itt személyzeti kérdések
kel, Lengyel Mária ma már 
nyugdíjas édesapja a VII. osz
tály lakatosa volt, Tiichyné 
édesapja munka-ügyi előadó ... 
továbbá: Balláné, Szákáné és 
Tichyné itt ismerte mel! fér
jét (Balla Gyula jelenleg az 
üzemgazdasági osztályt veze
ti). 

A Volán is gondoskodott arról, hogy elegendő darus autó áll
jon az ott dolgozók rendelkezésére 

úgy tűnik: kész a leltár. S 
mégsem. A tegnapról beszél
nek, de a holnapra gondol
nak. Az idei, kettős elismerés 
állomás csupán - kétségkívül 
rangos, fontos állomás - a 
mögöttük, s a még előttük le
vő úton. 

Teherautóra szerelt speciális dani segitségével végzik a konté
nerek vagonba rakását 

Födes Tamás (Laczkó Ildikó felvételei) 

Negyvenkét év a vasút szolgálatában 
Megfordultam már 

néhány úgynevezett 
váltókezelő-torony

ban. Tapasztalatom 
szerint mind kwü1, 
mind be1ül korsze
rűtlenek, elhanyagol
tak. Ezért ért kelle
mes meglepetés, 
amint bel�tem Ta
tabánya-felső kettes 
váltókezelői helyisé
gébe. Ragya@ó tiszta
ság, a készülékek 
bul"lkola tain lá tn.i: 
nemrég törölgették 
át őket, ami ped� a 
legszembeötlőbb, az 
állítók.a.rok festetlen 
végei fémtisztára po
Jirozottan csillannak 
az ablakon besurra
nó fényben. 

- Csupasz ten11ér
ret nem nyúlunk hoz
zájuk, rongyot f o
gunk, úgy markoljuk 
meg - magyarázza 
a lhébliik szokatlan 
ti'sztántartási módját 
Bürger József váltó
kezelő, a.kinek majd 
negyvenkét éves 
vasúti múltjára a 
minap Mvták fel a 
figyelmemet. 

- Azt hallottam, 
hogiy hosszú szolgá
lati ideje alatt - a 
szabadságot kivéve 
- még egyetlen na
pot sem hiányzott. 

- lgy igaz. A 
szolgálatból sohasem 
hiányoztaim, sem 
igazoltan, sem iga
zolatlanul. Egyetlen 
percet sem töltöttem 
még betegállomán11-
ban. Ez nem azt je
lenti, hogy nem lett 
volna okom rá, de 
hát egy kis náthával 
az ember ne menjen 
m�ndjárt az ol'!Vos
hoz. 

- Elmondaná ho
gyan került a· vas
úthoz? 

Nyolcan vol
tunk testvérek, apám 
tizenkét hold földje 
kevésnek látszott a 
megéllhetéshez. Egy 
évig cselédes,kedtem, 
aztán 17 évesen je
lentkeztem a vasút
hoz. Szerencsére pa
pírokat nem /vértek, 
mert 18 év alatt nem 
alkalmaztak volna. 
Ideiglenes szerző-
déssel felivettek pá-

lyamunkásnak 
még a dátumra is 
emlékszem - 1941. 
március 26-án húsz 
filléres órabérrel. Az 
ideiglenes szerződé
ses alkalmazottak
nak sem.miféle ,vas
úti kedvezmény nem 
járt és hogy ne kell
jen őket állandósíta
ni minden év de
cember huszadikán 
e1bocsátották az 
egész csapatot. 

Felsógallára keriül
tem pályamunkásnak. 
Karácsony előtt vár
tam, hogy szélnek 
eresztenek, de a nagy 
havazások mi.att kel
lett az ember. Egy 
év után aztán végle
gesítettek, vasutas le
hettem. Negyvenkettő 
májusában tettem 
váltókezelői vizsgát. 
őszintén szólva ek
kor még nem gon
doltam, hogy majd a 
vasúttól fogok nyug
dijba menni. A kö
vetkező években 
Száron és Budaőrsön 
helyettesítettem. Ot
venkettőben helyez
tek Tatabán11a-felső-

re, azóta itt vagyok. 
Tartalékosként vé
gigjártam az egyes 
toronytól a gurítóig 
minden szolgálati 
ő11helyet, ismerem és 
szeretem ezt az á,llo
mást. 

- Ennyi szolg,álati 
idő után mennyit 
keres itt egy váltó
kezelő? 

- Az alap 3200 
forint. Erre jön a 
harminc százalék, no 
meg a túlóra. Váltó
kezelőkben hiány 
van, annyit lehet 
túlórázni, amennyit 
az ember vállal. lgy 
hát fölmegy a fizetés 
hét és fél ezer fo
rintra is. Ennek a 
berendezésnek a ke
zelése sokkal egysze
rűbb, mint a regi 
Siemensé, így nem 
kell beleszakadni a 
munkába. 

Csörög a telefon. 
A rendelke:z,ó az 
5815-öst kórözi. Bür
ger József az ablak
hoz áll, fogadja a 
személyvonatot. 

'l'óth Zoltán 

A Somogy megyá T.am.ács, 
a Volán, a kwtiltelező vádlala,t 
képv-isellói, vafamint sziállllos 
metg,h.ívout jeilenlétében májl16 
21-én Bú.s Ká,rdly, a plé,csi 
v,aS/Úrti.gazgaltósálg helyette'S ive
zetője aicllta á,t .rendelltetésének 
az új Sliófokli lko11Júéner-,pá,lya
udivMt. A termi-náil a iKaipos
vá,r--&iafokii vona,l·on épült, 
Si'Ófoktől hlároon kti1loonéterre. 

A Ball-aiton dlélH pari1ljána1k 
Ldeg,enlfOl'lgailm'i centruma klész
tetrtie a ,vals,utlat ana, hogy 
áiruszáillí tá.si ,kmlpoilltot ,a,lia!kíit
son kli.. Az úd létesíltmény, 
alIIlelynek kölitslégéhez a Vollá.n 
is !ho�árul.Jt, a menetrend
vá!l-toz.ásira .k1é!s"zlul t el, szilmbó
luma is leheit anna1k, hogyan 
keU egy objek.tnmnot rövid 
idő a,la,tit és jól ki,v,ite!ez111i.. A 
pályaudvar kétszintes épülete 
kiét ,részire ,ua,gozódiik. Irodá
kait, szooiláil•i5 rendell�ű he
lytisége'ket iés ralktá,riaJka,t fog
lal magálba. K€11,lernes munlka
lroriüLmény,ek mellett dolgozik 
it•t 12 IMAV- 1és 60 Volán�a1-
ka.lmazotrt. 

A sliqfokli ·létesítmény a 
MAV 29. közepe.s (5 ,tonnás) 
kont!é.ner-páJ.yaud.vara. A 1Jer
minálláncot egyébként a köz
lekedés\Pooil!Jilkla� koncepció 
előírnsaJinaJk me.gifelelóen 1970-
ben keziditék ,k!iial,alldtanli, hogy 
segúitse a kompliex s:lJáil,látási 
folyamatot. A váinhaltó napi 
for,ga,Ioon 25-30 'lron,téneir ke
z.el.ése. Ez a 1m1.11I1lka a ivas.ú't 
és a Volán szoros együttmű
ködésoét digény1l.'i. Jelilemző adait 
a gazdasáigossáigra az, hogy 
miután eddü,g a stafok� ren
deltetésű k01111bénerek csak 
Székesfehérvárig vagy Kapos
várig ivol.Jtak s,zád!Íitihaltók, az 
úd kerre!Skedelmli pályaudvar 
á-tru:Iásá,v,al ikonlténerenkérut 250 
forinittla,l cslőkiken a ftuvarozá-
s.i köll•bség. H. K. 

Negyvenöt év után 

szolgálati eq,lékérem 
Kiss Tibor, a szombathelyi 

távközlési és biztosítóberende
:resi építési főnökség dolgozója 
a közelmúltban nyugállomány
ba vonult. A tiszteletére ren
dezett ünnepségen Lévai La
jos, a főnökség vezetője adta 
át részére a 45 éves szolgálati 
emlé.kérmet és az oklevelet. 

Kiss Tibor 1937-ben lakatos
i,nas.ként kezdte pályafutását a 
szombathelyi járműjavltóban. 
Vasutas családból származott, 
az édesapja pályamester volt. 
Ezért határozta el, hogy ő is 
a vasútnál helyezkedik el. Je
lenlegi munkahelyének jog
elődjéhez 1943-ban került. 
Szaktanfolyamokat végzett, 
majd sokáig szakaszkezelőként 
dolgozott. 1963-ban elókal-ku
látor lett. 

Tagja . a műszaki csoport 
Lenin szociafista brigádjának. 
A kollektívát a MÁV Kiváló 
Brigádja címmel is kitüntet
ték. Kiss Tibor a 45 esztendő 
alatt sokat tett a közösségért. 
Sza1kszervezeti aktivistaként 
törődött munkatársai gondjai
val. 

- Mivel tölti majd a nyug
díjaséveket? 

- Kedvenc hobbim a fafa
ragás. Eddig már több kiállí
táson mutatták be alkotásai
mat. Ezután még több idő jut 
majd erre és természetesen 
még többe't lehetek a család
dal. az unokákkal is - mon
dotta. 

Sz. Jakab 
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Napirenden a kocsigazdálkodás 

fa-ős ÉRTEKEZLETET TARTOTTAK SZEGEDEN 

fAZGATÓSÁGOK PÁRTBIZOTTSÁGA/NAK TITKÁRAI 

A közelmúltban Szegeden 
tanácskoztak a vasútigazgató
Mgok pártbizottságainak tit
kárai. A koordinációs értekez
let résztvevöit közöttük 
Berta Istvánt, a szegedi váro
si pártbizottság titkárát és No
szek Imrét, a Csongrád megyei 
pártbizottság gazdaságpoliti
kai osztályának munkatársát 
- Balogh József, a szegedi 
igazgatóság pártbizottságának 
titkára köszöntötte. Ezután 
Nagy Károly, a vasúti főosz
tály pártbizottságának titkára 
ismertette a kétnapos tanács
lrnzás célját. Hangsúlyozta, 
hogy a pártmunkának fontos 
része a gazdaság._TJO!itikai fel
adatok megvalósításának segí
tése. Ezért a MA V belső szer
vezeti életében, munkájában 
is követelmény, hogy az ország 
területén a helyi sajátosságo
kat figyelembe véve, mégis 
összhangban dolgozzanak. A 
mostani tanácskozás ilyen cél
lal tűzte napirendjére a kocsi
gazdálkodással, a kocsikiegyen
lítéssel kapcsolatos feladatok 
megbeszélését. egyeztetését. 

Elsőként Lovász Lázár vas
útigazgató tájékoztatta a je
lenlevőket. Elmondotta, hogy 
az 1979-ben elkezdett igazga
tósági határmódosításokkal lé
nyegesen megnőtt a szegedi 
igazgatóság területe. Ma már 
a vonalhálózat 7 megye köz
igazgatási területét érinti, köz
tük Bács-Kiskun- Békés és 
Csongrád megye teljes terüle
tét mondhatják magukénak. 

Az igazgatóság területén 343 
szolgálati hely található és a 
leghosszabb vonalhosszal, 
1677,1 kilométer pályával ren
delkezik, egyúttal meghatároz
za feladataikat is. 

Balogh József, a szegedi 
igazgatóság pártbizottságának 
koordinációs munkájáról szá
molt be. Többek között elmon
dotta, hogy a pártbizottsághoz 
13 alapszervezet. 1 pártveze
tőség 6 alapszervezettel tarto
zik, ezek közvetlenül tőlük 
kapják a párt belső életével, 
a gazdaságpoli tlkai kérdések
kel kapcsolatos irányítást. Ko
rábban, az üzemfőnökségek 
megalakulása előtt 56 párt
alapszervezetnél láttak el koor
dinációs feladatot, jelenleg 
három üzemfőnöksége.n párt
bizottság, négy helyen pártve
zetőség működik - koordiná
ló munkájuk ide irányul. Köl
csönösen részt vesznek egymás 
gazdaságpoliti-kai témákat tár
gyaló ülésein, sőt gyakorlattá 
vált, hogy közös testületi ülé
seket tartanak. A feladatokról 
szólva kiemelte, hogy tovább
ra is legfontosabb teendőjük 
a koordinációs munka haté
konyságának növelése. 

Ezt követően Simon László, 
az üzemviteli szakosztály he
Jyettes vezetője a teherkocsi
gazdálkodásról. ezen belül a 
kocsikiegyenlítés időszerű kér
déseiről tartott vitaindítót. 
Előadásában jelentős szerepet 
kapott a ikocsik gazdaságoo 
felhasználása, az idegen ko-

esik tartózkodásának csökken
tése. amelyhez jelentős devi
zaérdekek is fűződnek. A vi
tában felszólalók valameny
nyien a közös feladat, a teher
kocsik jobb kihasználása ér

dekében tették meg észrevé
teleiket. 

Balogh József többek között 
elmondotta. hogy a szegedi te
rületen rendelkezésre álló na
Pi mintegy 1400 kocsiból kell 
a 600 kocsiból álló kiegyenlíté
si feladatot, valamint a fuva
roztatók kocsiigényét kielégí
teni. A gondot tetézi, hogy a 
leadásként érkező kocsik egy 
részét (típusuk miatt) sem ra
kodásra, sem kiegyenlítésre 
felhasználni nem tudják. Ez 
azt jelenti, hogy a rendelke
zésre álló mennyiséget figye
lembe véve, naponta mintegy 
200 kocsihiáinnyal küszköd
nek. A feszültség feloldására 
napról napra, óráról órára 
szervezni kell a kocsiszolgálat 
munkáját. Az e területen dol
gozók jó hozzáállásának kö
szönhető, hogy a gondok elle
nére tavaly valamennyi fuva
rozásra felkínált árut céljához 
juttatták. Emellett záhonyi ko
csikiegyenlítésüket 101 száza
lékra, az OPW-t 88,8 százalék
ra teljesítették, a kocsiforduló 
idejét pedig csökkentették. 

A tanácskozás más.napján 
Nagy Károly tartott tájékoz
tatót az időszerű gazdaságpo
li tikai és koordinációs felada
tokról. 

Gellért JÓ7.set 

1/emzilc az olcolcal 

Miért nem sikerült 

az idei előszállítás? 
A MA V az előző negyedév

ben csaknem 2 millió tonná
val kevesebb árut szállított, 
mint a múlt év hasonló idő
szakában és a tervhez képest 
is ilyen arányú az elmaradá
sa. Mint ismeretes, ehhez a 
mérsékelt előszállítás is közre
játszott. 

- Miért nem sikerült az 
idei előszállítási szezonban 
olyan fuvarozási eredményeket 
elérni a vasútnak, mi.nt a ko
rábbi években? - Erre keres
tük a választ a MA V · vezér
igazgatóság kereskedelmi szak
osztályán, Maizl Erik szakosz
tályvezetönél. 

- Köztudott - kezdte a 
szakosztályvezető -, hogy a 
vasút 1968 óta minden év első 
negyedére előszállítási kam
pányt hirdet. amely anyagilag 
is ösztönzi a fuvaroztatókat, 
hogy tömegáruikat, az építő
anyagokat a téli napokban ad
ják fel fuvarozásra, amikor a 
vasútnak jelentős szállítási ka
pacitása van. Ilyenkor elsősor
ban nyitott kocsikat tudna a 
fuvaroztatók rendelkezésére 
bocsátani. A korábbi években 
a MA V 15-20 százalékos fuvar
díj �edvezményt biztosított 
meghatár<nott áruk elószállí
tására. a múlt évben a kedvez
mény megadását bizonyos szál
lítási teljesítményen, egy „kü
szöbértéken" felül nyújtotta a 

sem hozta meg azokat az ered
ményeket, amelyeket joggal 
elvártak. Néhány árunemtől 
eltekintve, az idei elő.szállítá
si eredmények a múlt évi bá
zist sem érték el. Miért? 

- Az okok elemzésénél 
igyekszünk a fuvaroztatók fe
jével gondolkodni. Igaz, hogy 
a gazdasági szabályozók válto
zása lelassította a folyamatban 
levő é_?ítkezések egy részét, 
emiatt -kevesebb, vagy más 
időre ütemezett építőanyag
szükséglet merül fel az egyes 
vállalatoknál. Az is igaz, hogy 
a fogadó felek nem szívesen 
tárolják esetleg hónapokig az 
érkezett építőanyagot. követ, 
kavicsot a rakodóterületükön, 
mert az előszállított áru ké
sőbb más áruk fogadását, ki
rakását, átrakását akadályozza. 
S nem közömbös az eszközle
kötési járulék sem, melyet az 
anyagok felhasználásáig a vál
lalatoknak fizetniük kel:1. 

- Mi tehát a megoldás útja? 
- A sokféle elgondolás 

egyike sincs ma még az elfo
gadás stádiumában. Gondo
lunk arra, hogy esetleg szezo
nális fuvardíjak alkalmazásá
val ösztönözhetnénk a téli 
időszakban a szabad kocsika
pacitás kihasználását. Ez azt 
jelentené. hogy az első ne
gyedévben olcsóbban, a zsú
folt szezonokban drágábban 

fuvarozná a vasút a meghatá
rozott árukat. Egyébként le
hetne még bővíteni a kedvez
ményezett áruk körét is. Ho
gyan lehet az előszállítások 
ösztönzésére fenntartott össze
geket célirányosabban, haté
konyabban felhasználni, eset
leg a küszöbértékek módosítá
sával - ennek kimunkálása 
nem megy máról holnapra, ezt 
alapos gazdasági elemzőmun
ka előzi meg - fejezte be nyi
latkozatát a kereskedelmi szak
osztályvezető. 

Az elmondottakhoz hadd te
gyük hozzá: véleményünk sze
rint nem a fuvardíjkedvez
mény növelése a leghatéko
nyabb ösztönző. Sokkal inkább 
egy hatás0s propagandatevé
kenység mind a feladók, mind 
a fogadók körében azzal, hogy 
a nyári-őszi szezonban a vas
út a tömegáruk felvételénél 
fenntartja magának azt a jo
got, hogy elsősorban azoknak 
a vállalatoknak a kocsiigényét 
elégíti ki, amelyek télen is a 
MA V partnerei voltak. Minden 
más igénynek csak a lehetóség 
sorrendjében tehet eleget a 
vasút. A szállítások egyenle
tessége, a fuvareszközök jó 
kihasználása ugyanis nemcsak 
vállalati, hanem népgazdasági 
érdek is. 

Bermann István 
vasút. Ugyanakkor számos in- _________________________ _ tézkedés született az előszállí
tások ösztönzésére. 

Az előszállítást elősegítő in
tézlkedések „csomag tervébe" 
felvették a rakodásiidő-ked
vezményt, amely előnyös fu
varoztató partnereink számá
ra. Növelték az .irányvonatok-. nál a leadási jutalék összegét. 
A rakodási versenyben legjobb 
eredményt elért fuvarozásszer
vezök között 300 ezer forintos 
céljutalmat osztottak ki. 

Az előszállítási szezont 1 hó
nappal meghosszabbították. 
Bővült az így felvehető áruk 
köre. már mésziszapot is lehet 
előszállítani. A fagyottan ér
kező küldeményekre rakodási 
idő és kocsiálláspénz-kedvez
ményt is bevezettek. Százti
zenegy átvevővel kötött a MA V 
szerződést az idén. Az első két 
hónap alatt 40 vállalat 900 ezer 
tonna árut fogadott. a többlet 
245 ezer tonna áru volt, erre 
közel 5 millió forint fuvardíj
visszatérítést adott a vasút. 

- Ez a bővített kedvezmény 

Átadták a forgalomnak a villamosított 
Kiskunfélegyháza-Szeged közötti vonalat 
(Folytatás az 1. oldalról) 

utazóközönség nevében Lo
vász Lázár vasútigazgató vet
te át a vonalat. Elmondotta, 
hogy három fővonalon már 
villamos vontatással üzemel
nek., ami jó feltételeket te
remt a szállitási és energia
takarékossági feladatok telje
sítéséhez. Csupán e vonalak 
villamosítása, a villamos üzem 
teljessé válása után 6443 ton
na gázolaj kiváltását teszi le
hetővé, ami évente mintegy 
38 milLió forint megtakarítást 
jelent. Elmondotta azt is, hogy 
a Kiskunfélegyháza-Szeged 
vonal villamosítása az igaz
gatóság közfor,galmú vágány
hálózatá!Ilak 31,4 százaléka vil
lamoo felsővezetékkel van el-

látva, és ezen bonyolítják le 
a forgalom mintegy három
negyed részéL 

A villamosítással az utazó
közönség is nyert. Hiszen az 
új menetrendben valamel1l1j}'i 
személyszállító vonatot villa
moomomorunyal közlekedtet
nek. Ezzel lehetővé vált, hogy 
Kiskunfélegyházán megszűn
jön a gépcsere. A köilekedés 
is gyorsabb lett, az exipressz 
és gyorsvonatok menettartama 
- Budapest és Szeged között 
- átlag 10 perccel, a távol-
sági személyvonatoké átlag 25 
perccel csökkent. Mindemel
lett nem hanyagolhatók el a 
villamosítással együttdáró kör
nyezetvédelmi e1őilj}'ök sem. 

Gellért 

A nagyobb szállítási feladatok 
egyenletes elosztással teQesíthetők 

- KezdettőI fogva a mun
ka- és üzemszervezés fejleszté
sére összpontosítottuk a fi
gyelmünket - fogadott ónodi 
János mérnök főtanácsos, a 
kiskunhalasi körzeti üzemfő
nökség vezetője, A :kezdet pe
dig még elég közeli: 1981 ja
nuárjában hozták létre a kör
zeti üzemfőnökséget. Mégis, a 
szocialista brigádvezetők ta
nácskozásán elfogadott válla
lások egész sorát túlteljesítve, 
elnyerték a „Kiváló űzemfő
nökség" kitüntető címet. 

Kiemelkedő 
teljesítmények 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerű indításában a 
terv 0,5 százalékos túlteljesí
tését válla:ták. Az elért 96,4 
százalékos teljesítés azonban 
1,2 százalékkal haladta meg az 
előirányzatot. A személyszál
lítás bevételi tervét a vállalt 
2 százalék helyett 7,2 százalék
kal túlteljesítették, s ez mint
egy 2,6 millió forintos többlet
bevételt jeJentett. 

A kiskunhalasi körzet vas
utasai kiemelkedő teljesít
ményt értek el a;z. árutonnar
terv teljesítésében. A 2 millió 
764 ezer tonna áru elszállítá
sával - amit a vártnál na
gyobb mennyiségű sóder- és 
cukorrépa-feladást tett lehető
vé - tervüket 125,1 százalék
ra teljesítették. Az előző évi
nél 49,3 százalékkal több árut 
továbbítottak. 

Nagy erőfeszítéseket tettek 
ugyan a vonatközlekedési terv, 
valamint a tehervonatok me
netrend szerinti indítása érde
kében, de az előbbinél a 0,4, 
az utóbbinál a 0,2 százalékos 
lemaradást - objektív okok
ból - nem tudták elkerülni. 

A költséggazdá�kodásra tett 
vállalásait is rendre túlteljesí
tette az üzemfőnökség. Az 
anyag- és energiaköltségeket 
600 ezer forinttal csökkentet
ték. Több mint 50 százalékkal 
csökkent a fajlagos üzem
anyag-felhasználás. 

Tudatosan, tervszerűen 

� Kiemelt jelentőséget tu
lajdonítunk annak - állapí
totta meg Ónodi János -, 
hog11 szakszervezeti bizottsá
gunk tudatosan, tervszerűen 
segítette a múlt évben az 
üzemfőnökség gazdasági mun
káját. Dolgozóink az üzemi 
demokrácia fórumain kezdet
től fogva kellő mértékű és 
rendszeres tájékoztatást kap
tak. Nemcsak a tervek készíté
se során fejtették ki vélemé
nyüket, mondták el javasla
taikat, de év közben is felhív
ták a vezetők figyelmét az 
eredményesebb munkát gátló 
nehézségekre. Különösen jól 
segítette közös munkánkat a 
777 dolgozóval működő 70 szo
cialista brigádunk. 

Az idén decemberben lesz 
100 éve annak, hog11 befutott 
az első vonat Kiskunhalas ál
lomásra. 

- Sok szép régi hagyo
mánnyal rendelkeznek a kis
kunhalasi vasutasok, s ez na
gyon jó dolog - jegyezte meg 
ezzel kapcsolatban a körzeti 
üzemfőnök. - Sok minden 
megvan itt még a régi idők
ből, ami már elavult és hát
ráltatja a munkánkat . . . Itt 

van például az ugyancsak 
százéves felvételi épületünk. 
Hiába javítgatjuk. a nedves 
falak, csak „ledobják" a va
kolatot. Űzemfőnökségünk 

dolgozóit is csak egy fabarakk
ban tudtuk elhelyezni. A leg
nagyobb gond pedig, hogy a 
900-as fővonalunkon egyvágá
nyú a pálya. A villamosítás 
már m�történt, de az auto
matizálással csak Fülöpszál
lásig készültek el. 

Javítani kell 
a munka minőségén 

- S az idei feladatok? 
- Az áruszállításban mint-

egy 500 ezer tonna a tervezett 
növekedés - felelte ónodi • 
János. - Mi a nagyobb for
galmat csak úgy tudjuk aka
dál11talanui lebonyolítani. ha 
nem öt nap alatt, hanem a hét 
minden napjára, egyenletesen 
etosztva továbbítjuk a teher
vonatokat. Nagyon hiányzik 
az új szabadkai közös határál
lomás is. A régi állomást már 
kinőtte a forgalom. nehezen 
tudja fogadni a vonatokat. Ná
lunk ez bizony sok torlódást 
okoz s ráadásul a mi állomá
saink is elég szűkösek még. Ez 
vezetett oda, hogy ma még 
elég sok meddő idővel jár pél
dául a mozdonyszemélyzetünk 
foglalkoztatása. A munka mi
nőségét kell minden területen 
tovább javítanunk ahhoz, hogy 
az idén is kiváló színvonalon 
feleljünk meg a követelmé
nyeknek. 

- S feladatainkat csak a 
jövőben könnyíti, az idén még 
erősen megnehezíti a jó hír, 
hogy megkezdték Kiskunfél
egyháza-Kiskunhalas között a 
vonal teljes felújítását. Rend
szeres nappali vágányzár mel
lett kell kifogástalanul lebo
nyolítanunk a forgalmat -
mondotta befejezésül ónodi 
János. 

L. J. 

Kevesebb géppel rendelkeztek,,--------------------------
mint amennyire szükségük lett 
volna. viszont 9320-szal több 
vonatot indítottak, mint az elő
ző évben. Júniusban a szüksé
ges három helyett csak két 
nagy teljesítményű vontatójár
mű állt rende1kezésükre ah

hoz. hogy Kelebia és Szabad
ka között átvegyék a tranzitá
lást a JZ vasutaktól. 

Ilyen nehézségek ellenére is 
3,28 százalékkal csökkentették 
az állomási kocsitartózkodási 
időt, 11,19 százalékkal több ko
csit indítottak, s 53 tonnával 
növelték a tehervonatok átla
gos terhelését. 

A brigád ajándéka 

Kisképernyős televízió mozgássérült fiatalnak 

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökség Széchenyi 
István ifjúsági szocialista bri
gádja az idei 'brig,ádjutalom 
nagy részét egy mozgássérült 
fiatalnak aóánlotta fel. Elha
tározták., hogy egy kisképer
nyős televí7Jiót vásárolnak. 
Felkeresték a mmgássérültek 

nevelő intézetét, és ott java
solták., hogiy a 17 éves PoUáck 
Csaba, nyergesújfalui lakos 
kapja a készüléket. 

A brigád képviselői május 
20-án adt.álk. át a mozgássé
rült fiatalembernek a televí
ziót, akit édesanyja nehéz kö
rülmények között egyedül ne
vel. 

Gyöngyösi kitérőgyártók 

A Kiváló címmel kittln
tetett MA V Gyöngyösi Ki
térógyártó Uzemben - a 
vasút igényeinek mertele� 
lően - határidőre készítik 

a kitérőket, vágánykapcso
lásokat és telépítményszer
kezeteket. Képeinken az 
üzem Rakéta szocialista 
brigádja a váltókat, ke
resztezéseket szereli. A 120 
méteres sínszálak kösz&rü
lését is kiváló st:akembe
rek (Barna János és Ko
vács József) végzik. Az 
üzemből k:ikerülő termékell 

kitogásialan minőségűek 
(MTI-totó: Fehér József) 
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Gondoskodás az idősekről 
T ársadaJmi munkával épült 

Húszéves a pécsi úttörővasút 
Iker György 

Kiváló 

ifjúsági 

vezető 

Szegeden tartotta ülését a nyugdíjas szakbizottság 
A -Pécsett 1961. augusztus. 6-

ánmegjelent !Esti Napló fény
képes hírt közölt olvasóival: 
,,Megkezdődtek a Mecsek-vas
út sínfektetési munkái ... " 
Sohmalcz József nyugdíjas pá
lya!fenntartá,si vezetómérnök 
egyik tervezője volt az úttörő
vasútnak. 

C.50-es moz.dony Dalmandról, 
a kocsik a gazdasági vasutak
tól jöttek ide. Az idóskorúaik1ka'l vailió tö

rődés llajpjain!klban nem szo
ritJkoziik csupán szociálpoliti
kai problémák megoldására, 
a rá.szor.ulók támogatására, in
téz.ményes ellátásuk· biztosdtá
sára. Olyan közszellemet kell 
kialakítani, alillelyben temné
sz.etessé válik, hogy amikor az 
idoo emiberek gondjaiva•l, 
problémái va'l. foglalkozunk, 
akikor nem jót�onyságot gya
korolunk, hanem el&e.gítjiük 
becsületes, áldozatos munká
jukkal kiérdemelt jogaiik gya
kor,lását - így összegezték az 
időseklkel kapcsolatos tenni
va'lókaJt legutóbb Szegeden, a 
Vasutasdk. Sza'kszerwezete 
nyugdíj as-szaklbizottságának 
ülésén. 

Ha elérkezik 
a búcsú pillanata 

MiskoiLc és Debrecen utáJil 
áp,rilis 19-én Szegeden, az 
igazgatóság tanácstermében 
ülésezett a szaikfbizofltság az
zal a céhlal, hogy meghall!ga,s
sa, hogyan gon,doskodnaik a 
Dél-A1fö1dön az idős vasuta
sokriól. 

Az ülésre készitett írá.s·oo 
anyagok rié.szl€ites,en tü!klrözilk 
azt a sdkolda4ú munkát, aime
lyet a vasúti,gazigatóság veze
tői a terfrleti szaks.zer<Vezeti 
bizottsággai köz.ösen tettek a 
nyugdíjba von.ulók, illetve a 
már nyugdíjasok érdeMben. 
Az igaz.gató&ag területén fon
tos feladaitnialk tekintik a 
nyugdíj-e'lák:észítő munlkát, a 
ny,ugdíjaséletre való felké
szítést. A nyugdíj előtt állók 
többsége örömmel, k,iegyen
súllyozottan várja a megértle
mel t pihenést. Sokan azonlban 
fel,vetiik: nehez azzal a gondo
lattal meg,barátlkozni, hagy 
munkájukra már nem lesz 

Negyven év után 

szükség. IDbben M: idős.zakrban 
tehát lényegesen t@b figyel
met és megél1tést igényelnek 
az idoo emberek. S e téren 
legtoblbet a köz.vetlen környe
zet, a munkahely tehet. Ho
gyan? El're is vá!lruszt k.ai;balk 
a jelenlevák. 

A szolgálati főnökségeken 
már jó előre kigyűjtik a 
nyugdíjba készülők névsorát, 
s a szolgálati vezetők elbe
sz.élgetnek az érintett dolgo
zók,kal, tisztázzák a nyugdí
jazással kapcsolatos kérdése
ket. Megfelelő időben beszer
zik a nyugdíj megállapításá
hoz szükséges okmányokat, s 
a dolgozókat tájékoztatják a 
nyugdíjjal összefüggő jogsza
bályokról, rendelkezésekről. E 
munkáiban tevékenyen részt 
vesznek a szakszervezeti bi
zottságok nyugdíjelőkészító al
bizottságai is. S, ha elérkezett 
a búcsú pillanata, akkor azt 
emlékezetessé teszik, többek 
köZÖS búcsúztatásával. Az er
kölcsi elismerésen :túl kitünte
tésben is rési.esítik a több év
tizedes munkában élenjáró
kat. Az utóbbi három évben 
74-en kaptak valamilyen ma
gas kitüntetést, elismerést. 

Számítanak 
a nyugdíjasokra 

A szegedi igazgatóság terü
letén jelenleg 13 7'33 öregségi, 
illetve származékos nyugdí
jast tartanak nyiilván. Az idős 
emberek ügyeit 130 szolgálati 
helyen intézik. 

Az érvényes jogszabályok 
nem zárják ki ,annak lehető
ségét sem, hogy a nyugdíjkor
határ elérése után a dol.g,ozó 
munkaviszonyát továbbra is 
fenntartsa. Erre különösen a 
létszámhiányos munkakörök
ben van mód. Jelenleg .132-en 

Elérkezett az utolfó szol/íilat 
A Szerencstől Sátoralja

újhelyig közlekedő 4412-es 
számú személyvonatra ápri
lis 29-én a szokásosnál több 
vasutas szállt fel. Vala
mennyien ünneplőben vol
tak. Ezen a napon ugyanis, 
a sátoraljaújhelyi pálya
fenntartási főnökségen ün
nepséget rendeztek abból az 
alkalomból, hogy - immár 
ötödször - vezérigazgatói 
dicséretben részesültek. 

Olaszliszkán egy alacsony, 
izmos ember lépett a ko
csiba. Az ott ülő vasutasok 
szinte egyszerre köszöntöt
ték: 

- Szervusz János! Hát 
elérkezett az utolsó szolgá
lati napod is? 

Amikor nekem is bemu
tatták ócskai Jánost. kéz
szorítása felért egy önvallo
mással. Az évtizedeken át 
markolt szerszámnyelek ke
ménnyé, érdessé tették a 
tenyerét. Az igazi vasuta
sokhoz hí·;en gyorsan a 
munkára terelte a szót: 

- Most futottunk rá a 48 
kilogrammos sínekkel fel
újított pályaszakaszra, utá
na az ötvennégyes követke
zik. Nemrég korszerűsítet
tük ezt a pályarészt. A vo
nalon szinte minden sín
csavart ismerek, hiszen 
negyven esztendőt szolgál
tam a pft. főnökségen. 

A gondjaira bízott pálya
szakasz igazgatósági vi
szonylatban is a legápoltab
bak közé tartozik. ócskai 
János vasúti pályafutását 
1940-ben kezdte, 1952-ben 
beosztott pályamester aett a 
sátoraljaújhelyi pft. VII-es 
szakaszán. Onnan később 
Rákosrendezőre került pá
lyamesternek, majd ismét 
Sátoraljaújhely következett. 

- Három gyermekem és 
a tanácstagi teendők mel
lett nem tudtam tovább ta
nulni, tisztképzőt végezni, 
de azért szakmailag képez
tem magam, hiszen a fejlő
dés a pályafenntartásnál 
sem állt meg. 

- Milyennek kel't lenni 
egy jó pályamesternek? 

- Ehhez a beosztáshoz 
nem elég csak a szakmai 
tudás. Érteni kell egy ki
csit a lélektanhoz. a neve
léshez is. Száztizennyolc 
ember dolgozott a kezem 

Ocskai János 

alatt. Hozzám fordultak 
gondjaikkal, segítséget. ta
nácsot kértek. és elmesélték 
örömeiket is. Megtanultam, 
hogy emberséggel. jó szó
val eredményesebben lehet 
vezetni, irányítani. 

- Történt-e rendkívüli 
esemény pályafutása során? 

- 1952 telén például az 
egyik sínszálból kitörött egy 
40 centiméteres darab. 
Emiatt az állomáson álló 
tehervonatot nem lehetett 
félrevontatni. A sínszálcse
re pedig sok időt vett volna 
igénybe, ezért a hézagot 
ideiglenesen keményfaléccel 
töltöttük ki. Amikor a moz
dony il.assan rágördült a 
,,fasí.nre", az recsegiebt-ro
pogott, de nem történt baj. 
A szerelvényt sikeresen ki
húzatták. 

A 42 esztendős szolgálati 
idő alatt ócskai János leg
szívesebben a munkatársi 
kapcsolatokra, a barátokra 
emlékezik. Sok fiatal tanult 
tőle szakma.szeretetet, em
berséget. Sejkóczi András, a 
főnökség párttitkára és 
Dankó László ptf-főnök is 
az ő tanítványa volt egy
kor. 

- Mik a tervei? 
- A nyugdíjazás nekem 

nem passzív pihenést jelent. 
Lesz mivel tölteni az időt. 
hiszen van egy kis szőlőm, 
aztán a vasúttól sem aka
rok teljesen elszakadni. Le
het. hogy majd nyugdíjas
ként vállalok munkát itt a 
főnöksé�en. 

Séra Sándor 

éltek ezzel a lehetőséggel. 
Tőbben a létszámhiány eny<hí
tése, illetve az időszakonként 
jelentkező feladatok elvégzé
sére nyugdíjasként dolgoznak. 

Lovász Lázár ,yasúti,gazgató 
szóbeli kiegészítésében ki
emelte, hogy a meglevő mun
kaerógondok enyhítésében szá
mítana,k az idős emberekre, 
szükség van munkájukra, több 
évtizedes tapasztailatukra. 

A gondoskodás 
szép példái 

Dr. Lugosi József, a területi 
szakszervezeti bizottság titká
ra súlyponti feladatként je
lölre meg a nyugcLíjelőkészítő 
munkát. Elmondotta azt is, 
hogy a TSZiB közvetlen irá
nyítása és felügyelete alá négy 
önálló nyugdíjas alapszerve
zet és - közvetve - hat 
üzemfőnökségi s-zb-hez csatolt 
nyugdíjascsoport itartozílk. A 
vasútigazgató által eml:ített 
gondoskodáson túl a művelő
dési intézmények bevonásá
val igyekeznek a nyugdíjasok 
kulturális igényeit kielégíteni. 
A szakmai jellegű előadások 
mellett kulturális és egészség
ügyi iiémákból rendeznek fog
lalkozásokat. Népszerűek a 
nyugd1jas találkozók, a ki
rándulások. A szegedi nyugdí
jasokkal példá,ul 1980-ban 
Eger:ben, tavaly Pé<:sett vol
tak közös kiránduláson, össze
sen 78-an. A mozgalmi mun
kában kitűnt tisztség,viselók 
pedig Gyulán, illetve a ge
menci erdőben tettek látoga
tást. Tavaly 526 nyugdíjas 11é
szére biztosítottak üdülési le
hetőséget, 372 idős embert(l)e
dig egyhónatpOs díjmentes üdü
lésben részesítettek. Segélyek
re csupán az elmúlt évben 637 
ezer forintot fizettek ki. Em
látés<t érdemel az is, hogy egy
re nagyobb bizalommal kere
sik fel az idoo emberek a 
szakszervezet jogsegélyszolgá
latát. 

Gellért József 

- Hogyan született meg a 
kisvasút gondolata, és miként 
folyt a kivitelezés? 

- Itt a Mecsek oldalában 
minden adott volt. Körös-kö
rül hatalmas erdők, kellemes 
környezet, jó kirándulóterüle
tek. úgy éreztük, egy fák kö
zött kanyargó, hegyipályás kis
vasút nagyon népszerű lehetne. 
Társadalmi munkáiban elkészí
tetbük a tervet, rövidesen ne
kiláthattunk a kitűzésnek. 
Tudna kell, hogy a pécsiek köz
ismertek lokálpatriotizmusuk
ról, ha valamit tenni kell a vá
rosért, az egész lakosság szin
te egy ernberként mozdut így 
épült meg a kisvasút, mellette 
pedig a vidámpark is. A vona
lat úgy terveztük, hogy a rö
vid, hatszáz méteres sza.kasz
bam. minél több ív, minél na

gyobb emelkedő legyen, vagy
is változatossága maradandó 
élményt nyújtson a vonaton 
utazóknak. A vágányok bon
tott anyag,ból származnak, a 

- 1976. óta szociaUsta szer
ződés köt bennünket a kisvas
úthoz - folytatja Kovács Jó
zsef nyugdíjas személyzeti ve
zető. - A mozdony felújítá
sát a vontatás, a pálya üzem
kezdet előtti felülvizsgálását a 
pályafenntartás végezte. Nyolc 
szocialista brigád vállalt részt 
ebben a munkában. Emellett 
né.gy-öt ember állandóan fi
gyelemmel kis.éri az üzemme
ne·tet, md,vel a biztonság itt is 
elsődleges, szempont. Eddig 
gondosan vigyáztunk a kezünk 
munkájárra, és így adjuk át a 
bennünket követő generáció-
nak. 

- Mi, fiatalok pedig tovább 
visszük, amit az örege1k elkezd
tek - ígéri Szakács István, a 
pálya/fenntartás jelenlegi veze
tőm.érnöke. - A-nnál is inkáJbb, 
mivel nem egy fiktív, mondva
csináJ.,t társadalmi munkáról 
van szó. Az eredmény látható, 
bárki által megtekinthető. És 
mi valóban büszkék vagyunk 
arra, hogy ez a hosszát tekint
ve is kisvasút, nemcsak a gye
rekek, de a felnőttek kedven
cévé is válhatott. 

T. Z. 

Hazánk felszaibadulásá
nak 37. évtfordulója alkal
mával a !K,ISZ Közpolllti 
Bizottsága Kiváló Ifjúsági 
Vezető kitüntetést adomá
nyozott Iker Györgvnek. 

tA szombathelyi szertár
főnökség lfiatal raktárkeze
lője, nyolc éve dolgozik a 
vasutas ifj,úsági mozgalorn.
baln,, és több mint három 
�endeig - tavaly de
cemlbe.réig - ,a szomlbathe
lyi vasútüzemi KISZ-bi
rotts,ág társadalmi titkára 
volit. 

- La,kaitos ipari tanuló 
koromibam lettem KISZ

tag - mondja. - A va-s
útra ,kerü.lié,sem utá,n 1974-
től- ,karptarm a megbízatá.so
ldait az ifjiúsági szervezet
ben. V dlitam alllapszervezeti 
veizetősé,gi tag, sportfe�lős, 
szervező titkár és végül a 
KISZ-bizatitiság twkára. 

iker Györ.gy 1977-tben 
hathetes 'bentlakásos KISZ
vezaetőképz.ő tanfolyamot. 
végzett. Jó munkája ered
ményeképpen még ebben 
az esztendőben felvette 
tagjai sorába az MSZMP, 
és 1978-lballl megkapta a 
KJ-SZ KB Dicsérő Okleve
néct is. 

, 

Az Allami Biztosító többféle új, 
--·Az utóbbi évekten 

sdkat tt'ejlódött 111á11\l.Ilk a 
KiISZ folytattja Iker 
György. - Jav,uJ.t a szer
vezettség és a politikai 
képzés színvonala, előb1bre 
léptünk .a tpártépítés!ben és 
a s.zervezettsé�ben, hogy 
csak .a legfontosabbakat 
említsem. Tőbb aJaipszer
vezetünk és ifiatalrun.k ka
pott az eltelt éve�ben kü
lönlbözó kitüntetéseket. 

gépjármű-biztosítást léptetett életbe 
Az Alami Biztosító június 1-

től bevezeti a motorkerék,pár
cascót, a lakókocsik és után
futók, valamint a OB-rádióte
lefonok, beépített televíziók, a 
kocsiban szállított értékesebb 
szerszámok, munkaeszközök és 
más vagyontárgyak kiegészítő 
biztosítását. 

A szóló- és oldalkocsis mo
torkerékpárral, a rendszámmal 
ellátott segédmotoros kerék
párral, a segédmotoros rok
kantszállítóval, illetve a segéd
motoros háromkerekű teher
szállítóval rendelkezők teljes 
körű, illetve részleges casco
szerződést köthetnek az Alla
mi Biztosítóval. A teljes körű 
casco alapján a biztosító meg
téríti a járműben, annak al
katrészeiben és tartozékaiban 
keletkezett baleseti jellegű tö
rés, elemi és lopás, valamint a 
balesettel összefüggő ruhaká
rokat is. A részleges casco 
annyiban tér el ettől, hogy a 
töréskárok nem szerepelnek a 
feltételek között. Törésnél, ele
mi és lopáskároknál a javít
ható sérülések helyreállítási 
költségét térítik meg. Ha a 
megrongálódott jármű helyre
állítása műszakilag, gazdasá
gilag nem indokolt, a kártérí
tés összege attól függ, hogy a 
jármű a baleset időpontjában 
milyen állapotban volt, meny
nyit ért. A szerződés személyi 
sérülésekre és baleseti halál
ra is vonatkozik, ez utóbbi 
esetben 50 ezer forintot kap
nak a hátramaradottak. Ha a 
baleset következményeként 
teljesen megrokkan a motoros, 
100 ezer forint térítés illeti. 

A teljes körű motorkerék
pár-cascobiztos.ítás díja a mo
torkerékpár értékétől függően 
300-2880 forintig terjed. A kár
térítésből legkevesebb 500 fo
rontot, illetve az autócascóhoz 
hasonlóan a kártérítés 10 szá
zalékát vonják le önrészese
désként. ötszáz forinton felül 
magánszemélyeknél az évi díj 
részletekben fizethető, a rész
leges casco díja viszont, 100 
forint egy évre és egy összeg
ben fizetendő. 

A teljes körű casco Magyar
országon kívül valamennyi 
szocialista országban érvényes. 

A lakókocsikra és utánfu
tókra ugyancsak teljes körű, 
illetve részleges cascobiztosí
tás köthető. A teljes körű cas-

nak kedvez viszont a feltétel, 
amelynek értelmében a bizto
sítási védelem a napi bevétel
re is vonatkozik. Ha ezt ellop
ják, '10 ezer forint értékhatá
rig a biztosító kifizeti a taxis 
kárát. Sz. ,Ja.kab 

cobiztosítás évi díja 1200-tól ,__ ___________ _ 
9000 forintig terjed, amelyet 
ugyancsak havi részlEtekben 
fizethetnek a tulajdonosok. Az 
önrészesedés itt is 10 százalék, 
de legkevesebb 1000 forint. 
Elemi károknál, poggyászká
roknál, lopáskároknál, vala
mint a biztosított lakókocsi 
ablaküvegeinek törésekor 
azonban nem vonják le az ön
részesedést. 

A javítható sérülést helyre
állítási költségen téríti a biz
tosító. Kár,térités illeti a tulaj
donost akkor is, ha a megfele
lően lezárt lakókocsiban, után
futóban eihelyezett személyi 
tárgyait ellopják. A poggyász
kár alapján kifizethető kárté
rítés felső határa 12 ezer fo
rint. A teljes körű cascobizto
sítást mindazok megköthetik, 
akik a vontató gépkocsijukra 
egyébként már cascobiztosí
tással rendelkeznek. 

A lakókocsikra és utánfu
tókra köthető részleges casco 
nem vonatkozik a töréskárok
ra, ennek alapján a biztosító 
csak az ablaküveg törését, va
lamint az elemi csapásból és 
lopásból eredő károkat téríti. 

Ugyancsak júniús l-től a 
�ascóval rendelkező autótulaj
donosok kiegészító biztosítási 
szerződést köthetnek a CB-rá
diótelefonok, a kocsiba beépí
tett televíziók és egyéb érté
kes vagyontárgyak törés, ele
mi és lopáskáraira is. Ez a 
biztosítás csak Magyarország 
területén érvényes, s határo
zott vagy határozatlan időtar
tamra köthető. 

A személy- és árufuvarozást 
rendszeresen végző, iparjogo
sítvánnyal rendelkező ügyfe
lek részére a biztosító a casco
biztosítási szerződésnél 25 szá
zalékos pótdíjat számol fel, hi
szen ezek az autósok az átlag
nál jóval több veszélynek van
nak kitéve. A magántaxisok-

A. Magyar Vöröskeresziiöl 

Kitüntető en,lél,éren& 

.s•ociális gondosl,odásért 
A MÁV Swanibartft:ielyli Já,r

műja,ViÍftÓ üoom Má(i,us 1. szo
cila/lJi&ta 11:migád>jiáinalk a M.a
gy:ar Vör1öskereszrt OrsZlá,gos 
Vezellósége K-iitwnte.tő Dmlék
éronet a1dományozott. 

,Munkalh·elyruk!ön, ,az üzemi 
konyihán keres1fülk meg a ikal.
lekftívá<t. !Va-roa Lászlóné br.i
giáld:viezeoo elmondotta, !hogy 
kiét idás nléni,t ,paltronáilrnalk, 
Lmmá.r .hét éve.. '.Miin,den,na,p 
ebédlet /Vlisi;nelk nek�k, arrniilkor 
smilksé,ges talk,ariltamk és el
beszélog,atn.elk velluk. 

- Nem az el4smeiréséint, a 
kitiinvtetésért tesszük - mond-

' 

ja Vargáné. - úgy étrezziiik, 
hogy ha va,liaJ�k ,segí,tsé,gre 
van szüksége, és mi tudunk 
segítem, akkor ez kötelessé
günk. Itt a brigádbam a lá
nyök és asszonyok is mind 
íg11 gcmdoljáJ.k. Ol11anok va
gyunk, mint egy nagy család. 
Talán e,titől aly.am ,természetes, 
hogy má.salooit segf.te,ni tud'U111k. 

A Magyar Vöröskereszt VM 
megyei V'églr,eha1j,uó ]jiz,otts,ága 
k1öveten1dő p,élldiaikénlt �iJtja a 
Miátl UlS 1. szooi.aildlst,a bt<Lgiá<l 
m1.11nk1áijá,t más szocila!li6ta ,bri
gádolkm,ak, kollleklbílVlálknalk. 

(Parais) 

A kitüntetett Május 1. brigád 
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Huszonöt éves a Magyar Vasutas 
Ünnepi megemlékezés szakszervezetünk székházában 

Negyedszázada annak, hogy 
szakszervezebünk lapja, a Ma
gyar Vasutas első száma 1957 
májusában megjelent. Ebből az 
alkalomból május 24-én, szak
szervezetünk Benczúr utcai 
szék.házában háziünnepséget 
renrleztelc. 

Az ünnepségen megjelent 
Tolnai Ildikó és Szemők Béla, 
a központi vezetőség titk.ára,i, 
Mes.ter Ala.jos, a MA V vezér
igazgató helyettese, Orosz-vári 
László, a GySEV vez.érigazga
tója, NQ.{}1/ Károl11, a MAV Ve
zérigaz.gia tóság pár;tbizottságá
nak titkára, Horváith. Béla, aíl 

MSZMP KIB agitáeiós és p.ro
pagandaosztályának munka
társa, He.gedtü.s Ferenc, a Mi
nisztertanács Tájékoztatási Hi
vatalának munkialtársa·, dr. Ja-n
dek Géza, a Népszava Lap és 
Könyvkiadó igazgatója, Sten
czer Fere�, a SZOT kulturá
lis, agitációs és propaganda
o,sztályának munkatársa és 
SeU6 fibor, a Magyar Újság
írók Országos Szöveu;é.g,ének 
mWllka,társa. Jelen voltak még 
néhányan az újságírók és tudó
sítók közül azok is, akik hooz
szú időn át segdtették a szer
kesztőség munkáját. 

A megjelenteket V�i Fe-
renc, a Magyar Vasutas felelós 
si.erkiesztője köszöntötte, majd 
Tolnai Ildikó, a vasutas-sza:k
szervei.et titkára tartott ünne
pi beszédet. Bevezetőjében 
méltatta a száz,adforouló után 
két évtizeden át megjelent, ha
ladó szellemű vasutasmun
káslap •érdemeit, történetét, 
majd a :felszabadulás után az 
el�enforrada.Iomig, megjelenő 
vasutaslapokra emlékezett. A 
harcos munká&lap utóda, a 
mai Magyar Vasutas 1957 ffiá.. 
jusában jelent meg ismét. 

Tolnai Ildikó átadja a Szakszervezeti Munkáért oklevelet 
Szücs Ferencnek 

Sokan vannak olyanok is, akik 
azkrt foroulnak bizalommal az 
újsághoz, mer.t sérelmükre ke
resnek orvoslá&t. A szerkesztő
� évente több mint ezer 
levél érke2'Jiik. 

- A neg11edszázados érvfo-r
duló a,Uoalmából a Vasutasok 
SZICl)kszervezete Elnöksége ne
vében sok .szeretettel köszön
rom mindazokat, akik a Ma
gyar Vasutas szerkesztésében, 
előállítá.sában, !terjesztésében 
részt vesznek! Munká;ukhoz 
további sok sikert kívánok! 
- fejezte be beszédét a köz
ponti vezet&,ég titkára. 

Ezt követően. Tolnai Ildikó 
kitüntetéseket ,adott át a Ma-

(Laczkó Ildikó felvételei) 

gyar Vasutas öt tudósítójának, 
hosszú évek óta kifejtett ered
ményes mun:ká,jukíért. 

Serpsi Gyula, a miskolci kör
z.em üzemfőnöks,ég mo.z.dony
vezetője veikrdgazga.tói dicsé
retben reszesüJ,t. 

Negyedszázados tudósítói te
V'ékenysiégéért a Szakszerve
zeti Munkáért ok.levél elisme
résben részesült Bognár Ká
roly nyugdíjas, tapokad, Szúcs 
Ferenc nyugdíjas, hatvani és 
Kisvárda,i János nyugdíjas, 
miskolci ,tudósí.tó. 

Szepesi Józ8ef'TOO n,agyk.airui
zsai tudósí.tó pénzjutailmat ka
pott. 

Az ifjúság és a béke kongresszusa volt 
Eredményes munkát végeztek Balatonfüreden a vasutas eszperantisták 

• 

Mint arról elŐ2JŐ lapunk
ban röviden már beszámol
tunk róla, május 2-8. között 
B:alatcmifüreden tartotta a 
Nem.zetlközi Vasutas Eszpe
rantó Swvetség, 1� 34. 
kongresszusát. A szelWle'Ző bi
zottsáig úigy hat&ozott, hogy 
ezt a kongresszust az i!fjúság 
és a béke kO!llgresszusának je
gyében rendeZi meg. 

!Május 2� vasárnap, a 
balatonffiüredi Balaton Galé

riában ia kongresszus alkal
máiból rendezett kiá>Lllítás ün
n�i megnyitására került sor. 
A kiállítás áttekinbést adott 
az eszperantó mo�alomról, 
hazai és nemzetközi eredmé
nyeiről, kapcsolatairól, köny,v
és sajWkiadványairól, SUik
szótárakról, nem utolsóSOI'lba.n 
a hazai és nelllZ\..""Íik'ÖZ'i eszpe
rantó bé'kemunkáiról, amely 
Fa;sz,i Károly gyűjteménye ré
vén tárult a ,látogatók elé. A 
kiámtás második része a ,vas
utasok esz.perantó bélyeggyűj
teményét és vasúti bélyeg
gy(ítjteményét, továbbá a bu
dapesti vasutas aimatőr képző
múrv'észeti kör festményeit és 
szobrait mutatta be. 

!Május 3-án, hétfőn délelőtt 
a SZOT balatonfüredi iskola 
központjában került sor a 
kongresszus ünnepélyes meg
nyitására. 

Az üdvözlő szaivalk után 
im-ató jelenet következett: 
dr. Erwi-n Semmelrath úr, a 
FISAJ)C képvisel<ije ihosszasan 
méltatta dr. Bácskai Istvá.n
nak az eszperantómozgalom
ban lcilfiejtett tevékenységét és 
érdemeLt, majd átadta a FI
S.MC legmaigasalbb kitünteté
sét, az Aranymedált. 

\AZ űnnepélyes megnyitó 
után magyar és küllfö1di 
egyennllh:ás vasutas eszperan
tisták fényképezésére került 
sor. 

IDélután a különböző szak
bizottságok, a vasúti szakszó
tár, a történeti és a szadmnai 
biwbtsá,g ülésezett. 

Május 4-én a választmányi 
tagdk, az országos küldöttek 
értekezletére keriillt sor, ahol 
a 1kongresszrus zártkörű témáit 
beszéliték. m� és a feladatokat 
határozták meg. 

tDélutáin a városi ,tanács el
nöke, Rácz István fogadást 
adott a vezetőség és az orszá
gos küldöttek., valamint csa
ládta:glj'aik tiszteletére. A foga
dás után a résztvevők Tihany
ba. kirándultak, ahol a félszi
get �ségével ismerkecfil1et
tek. Megtek'intették az apátsá
gi templomot is, amelynek 
történetlét hiivatásos idegen1Ve
zetók ismer.tették csoporton
ként, majd orgonahangver
senyen vettek részt. Ezal'att a 

többi kongresszusi résztvevő 
Ves.z,prérn és Herend neveze
tességei,vel ismerkedett, 
ugyancsak hivatásos idegenve
zetők segítségével. 

MáJus 5-én délelőtt nyi-Lvá
noo ülés volt a nagyteremben. 
Tőblook között erunek kereté
ben került sor a vezetőség tit
ko$ szavazással történő meg
választására. Ezzel párhuza
mosan, azok részére, akik nem 
vettek reszt a nyi1vános ülé
sen, előadás hangzott el Bala
tonfüred és az irodalO{Il cim
mel. Délután pedig Gulyás 
István, a MA V VezérigaZJgató
ság osztályvezetője „Az euró
pai va.sufiak jövője és a MÁV 
szerepe" címmel tartott nagy 
érdeklődés.t keltő szakmai elő
adást, amit dilllPOrámás vetHés 
követett. 

Este a kongresszus résztve
vőit gazdag kultúrprogram 
várta. A MA V szirrnfoniikuso'k 
zenekarát a Liszt-díjas Ober
farnk Géza vezényelte. A mú
soroan fellépett Berek Kati, 
Kovács P. József, Madarász 
Kafia'/.im és Gá.l GabrieLla. Ez
után a Törekvés táncegyüttes 
adott s:mn,vona,las műsort. 

Másnap, esütörtökön egész 
napos ki,ránduláson vettek 
részt a kongressrus kü1döttei. 
Este pedig a hagyományos 
nemzetlközi bálra került sor. 

Az utolsó hiva,talos kong
res6ZJUsi napon, 7-én a plená
risüléssel folytatták a tanács
kozást, aho1 a napirendnek 
megfelelően szervezési, gazda
sági � kulturális ügyeket tár
gyaltak meg. 

Délután még egyszer ülésezett 
a Va.s-úti SzaJkszótár bizottság. 
Ezen beöelentették, íhogy e1ő
relá1íhatólag 1985-lben külön 
kötetben megjelenik az UIC 
közel 12 OOO vasúti szakki!eje
zést tartalmazó eszperantó 
nyewű szótár, amely igen 
nagy segítségére lesz a világ 
,vasutastársadalmána'k. 

A szakszótár--lbizottsági ülés-

:,el párhuzamosan, az IFElF
_kongresszusok történet.ében 
először, nyelivvizsgát is szerve
,zett a rendező bizottság. Hat 
küliföldi tett biwnyságot a 
vizsgáztató b'izottság előtt 
nyelvi felkészültségéről. 

A kongiresszus ün�lyes zá
i:ására késő délután került 
sor. Vaskő Thbor, a Magyar 
Eszperantó Szövetség titkára 
nagyra ér1lékelte az LFEF 34. 
kongresszusának eredményeit. 
Kifejtette, hogy a vasutas esz
perantó szervezet a Magyar 
Els:ziperantó Szövetség vala
mennyi szakosztálya, sz.akibi
zottsága között a legtevéke
nyebb. Kifejezte reményét, 
hogy az 1983-lban Magyaror
SZJágon megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Egyetemes Eszpe
rantó Swvetség vil�ong
resszusán is sok jó vasutas 
esi;perantista fog majd közre
működni. 

Joachim Giessner, az IFElF 
elnöke is részletesen elemezte 
a kongresszus munkáját. Meg
állapította, hogy valamenny'i 
munkaibizottság elvégezte a 
kiszalbott feladatát. A kong
ressz.ust úgy értékelte, hogy az 
a terveknek megtf'elel'c5en, ma
gas színvonalon teljesítette 
feladatát. 

A záróünnepélyt követően 
a kongresszusi résztvevők ki
voruultak az épillet parkjá1ba, 
ahol Joachim Giessne,r és Gu
lyás Istvá.n, a rendező bizott
ság elnöke a kongresszus em
·lékére hársfát ültetett el, az
zal a gondolattal, hogy ez a 
fa mindig hirdesse a 34. IFEF
kongresszru.s silkerét, amelynek 
megrendezésére Balatonrflüre
den, 1982. máljus 2-8. k.öwtt 
került sor. 

Másnap reggel a kongresz
szusi 'küldött,eket különvonat 
szállította Budapestre. A 
résztvevők nagy része haza
utazott, azonban mintegy 200-
an még szer,vezetten ismer
kedtek IJ3uáapest lá tni,va1óiva1. 

Patay János 

. 

Nenaseti ügyünl. 

a bél.e védelnie 
Harnnl.nchét éve europai béke után ismét tágabb szü

lőföldünk került a konfrontáció gyújtópontjába. A fegy
verkezési hajsza fokozása, az újfajta fegyverek gyártá
sa és rendszerbe á.llítása, a korlátozott atolililháború lehe
tőségének elhitetése félelmesen közel hozza az európai 
háborús konfliktus lehetőségét. Ezért az eddiginél is hat
hatósabban keressük a párbeszéd, az együttműködés a 
közös fellépés lehetőségét az új nyugat-európai békem�z
galmakkal. Komtinensünk népeitől is függ, hogyan ala
kul Európa további sorsa. 

- Negued,zó.zad ala.tt az ú;
ság a fOOSUtasok kedveit és loe- .-------------------------------------- A békemozgalmi tevékenység középpontjában a legközelebbi időszakban Európa ,és az ENSZ-közgyűlés II. leszereléssel foglalkozó ülésszakára való felkészülés á.11. Az előkészületek azt mutatják, hogy ,legfontosabb célok tekintetében megegyezik az új nyugat-európai békemoz

galmak á5 a Béke Világtanácshoz tartozó békemozgal
� t�rekvése. A mi mozgam:!unk álláspontja is az, hogy 
rmndkét •fél egyszerre, egy időben tegyen lépéseket a leszerelés előmozdítása érdekében. 

ru.e,tt lap;á.vá váLt - folytatta 
Tolnai Ildikó. - Népszerűségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy példányszáma a kez
deti 12 ezerről 41 e.zeITe emel
kedett. Fejlődését ,azonban 
nemcsak a példányszám-növe
kedés jelzi, hanem az évek so
rán az oldalszámbővülés és a 
meg,jelenési gyaikor,iság is. 1977 
szeptemberétől a Magyar Vas
utas minden száma kétheten
ként nyolc ol� terjedelem
ben jut el az olvasóklhoz. 

- A lap megijel.enése szem
pontjából különösen szembetű
nő változás 1980 áprilisától kö
vetkezett be - folytatta a tit
kár. - Ekikor nyílt ugyanis ile
hetőség az offset ;technikáTa 
való áttérésre. A korábbi ro
tációs magasnyomásnál ez a 
nyomdai előállítás szebb kivi
telt, esztétikailag is jobb kép
és szövegszerkesztést tesz le
hetővé. 

Totflali Ildikó ezután beszélt 
a lap feladatáról, szerepéről. 
Hangsúlyozta, hogy a szocia
lizmus építésében a vasútra és 
a vasutasokra háruló tenni
valók elvégzése érdekében sok
oldalúan ,tájékoztatja az olva
sókat gazdasági céljainkról, 
termelési és szállítási felada
tainkról, ezenkívül elméleti és 
gyakorlati útmuta-tásokkal se
gíti a �ezeti si.ervek 
tevékenységét. Rendszet'eaen 
Mrt ad a vasút aktuális ese
méni,eiról, a vasutasok élet- és 
munkakörübméni,eiről, a MÁV 
törekn,éaeiről. A lap népszerű
ségének a bizonyítéka az is, 
hogy a szerkesztőség hosszú 
évek óta aktív levelező és tu
dóBító hálózattal . rendelkezik. 

A Magyar Vasútnaodellesől, 

és V asútbarátol, l,ösgyűlése 
A Magyar Vasútmodellezók 

és Vasútbarátok Orszagos 
Egyesülete, maJUS 22-én, 
szombaton délelőtt a Közle
kedési Múzeumban tartotta 
közgyűlését. •A tanácskozást 
Tongori Imre, az egyesület el
nöke nyitotta meg, majd dr. 
Phersy Ferenc főtitkár tartott 
tájékoztatót az elmúlt évi köz
gyűlés óta végzett munkáról. 

Ezt kfuretően Csikós Barna
bás, az ellenőrző biwttság el
nöke ismertette a bizottság 
munkáját. 

A közgyűlésen részt vett 
Szem6k Béla, a vasutas-szak
szervezet titkára, a felügyele
ti hatóságot dr. Bagi István, a 
VMúti Főosztály jogi szak
osztályának munkatársa kép
viselte. 

Japán szakszervezeti vezetők 
tapasztalatcsere-látogatása 

Május 13-tól 16-ig a SZOT 
Szociálturisztika vendégeként 
három japán vasutas sza:k
szewez.eti vezető - Yoshiaki 
Ueki, a tokiói regionális köz
pont tájékoztatási osztályveze
tője, Michio Ha.sebe, a szer,ve
zet haohióji alapszervezetének 
elnöke és Suekichi Nagate, az 
anija gyári alapszervezetének 
elnöke - járt hazánk.ba,n. A 
budapesti program lehetővé 
tette, hogy szakszervezetünk
be is ellátogassanak. 

A vendégeket Koszorús Fe
renc főtitkár fogadta és a ma
gyar vasutasok élet- és mun
kakörülményeiről, valamint 
szakszervezetünk ezzel kap
csolatos tevékenységéről tá
jékoztatta. Yoshiaki Ueki pe
dig a Japán Allami Vasutak 

területén tevékenykedő szak
szervezet munkájáról, har
cairól, különös tekintettel az 
évről évre ismétlődő tavaszi 
offenmváról bes.z.élt. Mint 
mondotta, az idén a sztrájk 
helyett több pontból álló kö
vetelést juttattak el a vasutak 
vezetőihez. Ezek között szere
pelt a bérek emelése, az adók 
és levon.ások csökkentése, va
lamint a béke 'Védelme. 

Az utóbbival kapcsolatban 
a tájékoztatási ooztály vezető
je elmondotta, hogy Japánban 
széles körű megmozdulásokat 
szerveznek a katonai kiadások 
csökkentése, az atomfegyve
rek eltiltása érdekében. En
nek jegyében szervezték meg 
a május 23-i tokiói megmoz
dulást is. 

ANGOL 

VASÚTBARÁTOK 

A 

gőzmozdonyok 
szerelmesei 

A GYSEV Lokomotív Turiszt 
utazási iroda vendégeként ki
lencven angol vasútbarát láw
gia,tott hazánkba. Vailamennyi
en a gőz.mozdonyok, a vas.út
tör.téneti tángyak su.erelme,5ei. 
A Sopron és környékének 
megtekintése után Tolna me
gyébe is ellát,ogattak. Báta
székről Dombóvárig néo11 Bzx 
kocsiból áLló K.2103 sz. ,,nosz
talgiavonattal" utaztak, amit 
tenmészetesen a 375-680 psz. 
gőzmozdony továbbított. A 
mőcsényi alagútnál sűrűn k.at
t.ogtak a fényképezőgépek, 
zümmögtek a filmfelvevők. 
Igazál!1 szép látvány volt az 
alagútból kibúvó g,őzmoroony. 

Nagymányokon a 375-ös so
roza.tú, hosszúkéményes „Ka
tá"-ik arattak si,kert, majd a 
Kárlásztól Mágocsig tarló vad
regényes tájon !kanyargó vas
ú.tvonal. 

Dombóváron a Fa,telítőben 
f�eződött be a napi program, 
ahol a Muki'11,(1k becézett 91-
001 pátyaszámú mozdon11 voit 
a sztár. Filmez.ték, fotózták 
üzem kö2'lben, álló helyzellben 
egyaránt. Aztán elégedetten 
srzálltak autóbuszra és u�tak 
tovább. 

IKonif.ro_ntációs politika helyett: tárgyalni, megegyezni 
le.sze:relni! - ez a mi törekvésünk a fegyverkezés he� lyett. a háborús veszély elhárítása érdekében A bék_�t fenyegető :-:eszélyek elhárítása lehetséges és ebb_e� ��.>ntő szerepet Jatszik a szocialista országok békepohtikaJa. 

A sz_oci�ista országok létérdeke a béke, az enyhülés er�enyemek védelme, az enyihülés politikájának tovabbfolytatása. A mi reménységünk a néptömegek nagyerejű békeharca, a józan és értelmes politikai körök békeépítő tevékenysége, a szocialista közösség országaihak felelős nemzetközi magatartása, őszinte békeakarata. 
A magyar. lbélkemozgalom a béke és barát.sági hónap rendezvényeit és az ENSZ-közgyűlés II. rendkívüli lesz�re_lési ül�szak�ra való felkészülést fel kívánja hasznalru a szovJet békeprogram és az új szovjet békejavas

latok sokoldalú ismertetésére is. Ezek a javaslatok és k�z.9eményezések a rágalmazókkal, a kétkedőkkel, a kis
h1tuekkel szemben ismételten bizonyítják, hogy a szocia
lista ONZá{/ldk számára létkérdés a béke fe-nnt'l-rtása az 

enyhülés potitikájának tovább fol,yta.tá.sa. 
A béke védelme a magyar békemozgalom számára 

nemzeti ügy. Hazánk minden eredménye összefügg a 
csaknem négy évtizedes európai békével, ez tette lehető
vé, hogy a Klai világban szükséges védelmi erőfeszítések mellett, minden energiánkat az építésre, az alkotásra, gazdasági és szellemi életünk fejlesztésére fordítot
tuk. A béke megőrzése egyben zá'1oga gazdasági társa-
dalmi feladataink sikeres megoldásának. 

A lbéke és barátsági hónap során, de kés&b is ikirfe
jezésre kell jutni, hogy a békemozgalom egyeteme.s a 
békemozgalomnak is egyidejűleg kell foglalkozni Eu�ó
pával, a leszerelés ügyének elfunozdításával, az erőegyen
súJy fenntartásával, a más kontinenseken kialakult fe
szültségekkel, azok felszámolásáival, a fejlődés ügyének 
előmozdításával, a nea;nzetközi szolidaritás erősítésével. 
Ez.t szolgálják a különböző országok életét, fejlődését 
bemutató népfront- és más tömegszervezeti rendezvé
nyek 1s. 
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IDŐSZERŰ FELADATOKRÓL TÁRGYALTAK 

MAGYAR VAS UTAS 

Sajólénártfalván 

a vándorzászló 

1982. MAJUS 31, 

Az NSZK-beli ammersbachban 

ül ' ezett az U IC elnöksége 

A közelmúltban értékelték 
Bánréve és Sajólénártfalva 
határállomások közötti mun
kaverseny elmúlt évi ered
ményét. A Velkenyén rende
zett ünnepségen -, amelyen 
jelen voltak többek között a 
zójomi és a miskolci igaz
gatóságok képviselői is 
Liszkai János, Bánréve állo
más főnöke adta át a ván
dorzászlót Szabó Lászlónak, 
Sajólénártfalva állomás veze
tőjének. 

;'\ / .;,; . -. . ... \ . . 

� --_ 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) elnöksége 
május 12-15. között az NSZK
beli Hammersbachban tartot
ta évi rendes ülését. A ta
nácskozáson a szövetség előtt 
álló legfontosabb feladatokat 
egyeztették majd a vasutas 
sportolók nemzetközi találko
zóival kapcsolatos tennivalók 
koordinálására került sor. 

Az USIC elnökségi tagfain, 
Ausztria, az NSZK, Francia
ország, Nagy-Britannia, Olasz
ország, Luxemburg, Svájc, 
Svédország, Csehszlovákia. az 
NDK, a Szovjetunió és Ma
gyarország képviselőin kívül 
megjelent Richard Meister, a 
Német Szövetségi Vasút (DB) 
szociális hivatalának elnök
helyettese, továbbá Dieter 
Langendorf és Rudi Koblike, 
a GdED elnökségének tagjai. 
Az ülésen a magyas vasutas 
sportot Szemők Béla. a köz
ponti vezetőség titkára. az 
USIC elnökségének tagja kép
viselte. 

Frantisek Vala, az USIC el
nöke, a Csehszlovák Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára üdvö-

zölte a részvevőket, majd a ta
nácskozás megkezdte munká
ját. Napirenden szerepelt töb
bek között az elnökség 1981. 
szeptember 21-24. között, a 
belgiumi Knokke-ban megtar
tott ülése valamint az állan
dó technikai bizottság ez év 
március 22-25. közötti buda
pesti ülése jégyzőkönyvének 
vizsgálata, végrehajtásának ér
tékelése, ezenkívül gazdasági 
kérdések, s az USIC keretein 
belül hosszú idő óta kiemel
kedő munkát végző személyek 
részére „Az USIC tiszteletbeli 
tagjai" kitüntető cím odaítélé
se, a következő időszakra vo
natkozó választási javaslatok, 
valamint az USIC ez évben 
megrendez.ésre kerülő 35. 
kongresszusával kapcsolatos 
előkészületek. 

Az ülésen rögzítették, hogy 
az USIC Kupa 1981/82. évi baj
nokságának ünnepélyes ered
ményhirdetésére ez év júniu
sában az USIC székhelyén, 
Párizsban kerül majd sor. Az 
ünnepségen az USIC Kupa el
ső hár<mi helyezettje ( Szovjet
unió, Magyarország, Bulgária) 
részesül kitüntetésben. 

A szolnoki Pusztai Ildikó 

harnaadik naagyar bajnolulá,ia 

A tanácskozás vendégei, a 
DB és a GdED képviselői szí
vélyes üdvözlő szavakkal kö
szöntötték a küldötteket, s mél
tatták a vasutas sport egyre 
növekvő nemzeti és nemzetkö
zi jelentőségét, népszerűségét. 
Hangsúlyozták. hogy a külön
böző országok köz.ötti kapcso
latok szélesítése, együttműkö
désük elősegítése a szakszerve
zeti mozgalom alapvető céljai 
közé tartozik, s küejezték meg
győződésüket, hogy e célok el
éréséhez a vasutas sportszer
vezetek is jelentősen hozzájá
rulnak. 

Modellezők versenye 

Befejeződtek a budapesti 
szabadon repülő modell verse
nyek. A közelmúltban két te
rületi, egy úttörő seregszemle 
és a Buda,pest-bajnolkság zaj
lott le. A MA V Modellező 
Klubból ezeken a versenyeken 
nyolc úttörő, egy ifjúsági és 
hat felnőtt versenyző vett 
részt. A jó szereplés bizonyí
téka a hat első, két második 
hely, valamint egy ifjúsági 
arany, öt ifjúsági ezüst, és 
nég11 felnőtt másod osztál'lfÚ 
minősítés. 

A vasutas versenyzők közül 
kiemelkedett az ifjúsági gumi
motoros kategóriában Pénzes 
Gábor, aki három versenyen 
első helyet szerzett és Buda
pest-ibajnok5ágot nyert. 

Sporttalálkozó Répceszentgyörgyön 
Minden esztendőben más nevelőotthonban rendezilk a va

si intézetek tanulóinak játékos sporttalálkozóját. Az ideinek 
a Répceszentgyörgyi MAV Nevelőotthon volt a gazdája. Má
jus 15-én hét intézet, közöttük két vasutas nevelőotthon (a 
rendezők és a kőszegiek) közel 170 ifjú lakáj a találkozott az 
ősi kastélyban és környékén. 

Tájékoztató. A békéscsa
bai vasutas művelődési ház 
klubternnében május 10-én dr. 
Pálfy József, a Magyarország 
című hetilap főszerkesztője 
aktuális bel- és külpolfükai 
kérdésekről tájékoztatta a 
vasutasokat, majd kérdésekre 
válaszol•t. 

Görögországi mozaik. 
Diatilmvetítéssel egybekötött 
előadást tartott a közelmúlt
ban Moldoványi Akos, a tv 
munkatá'rsa Görögország po
litilkai helyzetéről Hatvan ál
iomáson. Az érdekes előadá
son t.öl::fu szocialista brigád 
vett részt. 

- Névadó ünnepség. A deb
receni körzeti üzemronokség 
szakszervezeti és nóbizottság,a 
a lközelmúltlban névadó ün
nepséget rendezett az I. kerü
leti Tanács házasságkötő ter
mében. A tizenkét vasutas 
gyermekének névadó ünnep
ségén megjelentek az üzem
főnökség társadalmi és gaz
dasági vezetői is. A Ságvári 
Endre iskola tanulóinak mű
sora után a kicsiknek aJan
dékkal kedveskedett a szak
szervezeti bizottság. 

- Nyugdíjasok tanácskozá
sa. A miskoloi körzeti üzem
főnökség területén másfél ezer 
nyugdíjas vasutas él. A iközel
múltban a Vörösmarty Műve
lődési Házban tartott éiitekez
leten adltak számot az eddig 
végzett munkáról, a nyugdíja
sok érdekében kifejtett tevé
kenységről. A tanácskozáson 
kösz.öntötték azt a 73 csoport
tagot is, akik betöltötték 80. 
élet.évüket. Összesen 37 ez.er 
forint jutalmat osztottak ki 
részükre. 

Családi est. A nagykani
zsai Kodály Zoltán Művelődé
si Házban taggyűlést és csalá
di estet rendeztek a nyugdíja
sok részére. Hunyadi Mátyás 
a csopwt elnöke számolt be � 
elmúlt évben végzett munká
ról., majd a családi est kereté
ben műsorral szórakoztatták a 
megjelenteket. 

- Virágos, tiszta állomások. 
A pécsi vasútig�atóság te
rületén egyre több a tiszta 
virágos állomás. Sok utas di� 
cséri például Harkányfürdő 
állomás és Miáriagyüd meg
ál,Lőhely tisztaságát, virággal 
dísZJÍtett peronjait. A szocia
lista brigádok tárnada•lmi 
mu111káiba,n gondozzák, ápolják 
a ,növényeket. 

- Politikai oktatás. A mis
kolci járműjavító üzemben 415 
dogozó vett részt a szakszer
vezeti politikai okt-atásban. 
Az előadásokat filmvetítések
kel tették sunesebbé. A tan
folyam befejezése után a hall
gatók és a propagandisták a 
vasútigazgatóság á-ltal szerve
zett fórumon vettek részt. 

- Hibaigazítás. Lapunk má
jus 17-i számában a Gyorsa
ság, pontosság, együttmű!ködés 
című ciklrunklben a MA V bu
dapesti építési főnökség igaz
gatójának, Németh Gyulánaik 
a neve tévesen, Németh Jó
zsefként jelent meg. Az elírá
sért elnézést kérünk. 

- Sci-fi grafika. A debre
ceni vasutasok k1 ubkönyvtára 
május 20-án kiállírtást rende
ziett Panner László grafikus
művész sci...fi alkotásaiból. Az 
érdekes kiállítást Kuczka Pé
ter író nyitotta meg. A kiállí

Budapesten a Sportcsarnok 
vívótermében rendezte meg a 
Magyar Vívó Szövetség, az or
szágos ifjúsági és serdülő 
magyar bajnokságokat. A me
gyei, területi, vidék, Buda
pest-bajnokságon fegyverne
menként továbbjutott legjobb 
36 vívó küzdött az olimpiai pon
tokért. Az ifjúságiaknál négy, 
a serdülőknél három fegyver
nemben mérték össze tudásu
kat. Ott voltak a Szolnoki 
MA V-MTE fiataljai is, akik a 
várakozásnak megfelelően 
szerepeltek. A két korosztály
ban ÖSSzesítésben 14 olimpiai 
pontot, egy ifjúsági magyar 
bajnoki címet, egy serdülő 
ezüst.érmet és egy ifjúsági ötö
dik helyezést szereztek. 

A fiúk kispályás labdarúgásban, kézilabdában és aka
dályversenyben mérték össze tudásukat. A lányok kispályás 
focimérkőzéseket játszottak. Az izgalmas sportvetélkedőt dis
cóműsor követte. 

_____________ _, tást június 3-ig tekinthetik 
meg az érdelkJ.ődők. 

Ifjúsági női tőrben elsősor
ban a Szolnoki MA V-MTE 
tehetséges fiatalja, Pusztai Il
dikó szereplése felé fordult a 
szakemberek figyelme. Pusz
tai az előmérkőzéseken kissé 
idegesen vívott. A nyolcas 
döntőben azonban már össze
szedte magát. Fegyelmezetten 
végrehajtotta edzője utasítá
sait. Magabiztosan győzte le 
ellenfeleit. Végeredményben 7 
győzelmével megszerezte az 
1982. évi magyar bajnoki cí
met. Edzője: Köves Mihály. 

A kardozók közül Hidasi 

Pus7.tai Ildikó 

Leventének sikerült döntőbe 
jutnia, ott azonban a négy 
győzelme az ötödik helyre 
volt csak elég. Kardban a 
serdülő Köves Csaba, min1 
egyetlen vidéki került be a ki
lences döntőbe. A mezőnyben 
páratlan lelkesedésének és 
technikai fölényének tulajdo
níúható, hogy sikerült az 
ezüstérmet megszereznie. 

A testület megalakulására emlékeztek 
a debreceni járműjavító-üzem munkáJőrei 
A „vagongyári" munkásőr

szakasz megalakulásának 25. 
évfordulója ailkalmából meg
emlékE:"l)és.t tartottak a debre
ceni járműjavító üzem tanács• 
termében. Az ünnepségre meg
hívták Petőfi Istvánt, a mun
kásórszakasz alapító tagját, 
valamint a szakasz jelenlegi 
parancsnokait, munkásőreit, 
köz.tűk lván11i Imrét, Monori 
Istvánt, Rimóczi Imrét, Kóder 
Lászlót, Palincsá.r Sándort és 
Orosz Lászlót. 

kásórszakasz megszervezésére. 
Az első fegyvert fogó munká
sokat hamarosan többen kö
vették. 

Ma már más körülmények 
között kell helytállniuk a mun
kásőrök.nek. Az elődök példá
ját követve élen járnak a 
munkában, a közéletben, pél
dát mutatnak a magánéletben. 
Lemondással, áldozatválla.lás
sal já:ró feladat a munkásőri 
srolgálat. Jellemformáló, kö
zösséget kovácsoló. Erről, és az 
eltelt évek sikereiről, élmé
nyeiről �ettek az üzem 
m unkásórei. 

Kiváló 
vöröskeresztes 
alapszervezet 

A MA V Fatelítő Főnökség 
dombóvári telepének Vörös
keresztes szervezete a közel
múltban vezetőségválasztó 
taggyűlést tartott. Az alap
szervezet titkára értékelte az 
elmúlt öt évben végzett mun
kát, a tisztasági akciókat és 
az egészségügyi felvilágosítás 
eredményeit. 

A városi vöröskeresztes
szervezet vezetőségének kép
képviselője a taggyűlésen ad
ta át a Kivliló alapszervezet 
kitüntető oklevelet, majd meg
választották az öttagú vezető
séget. 

Az MSZMP Ideiglenes Köz
ponti Bizottsága 1956. október 
5-i ülésének határozata alap
ján Debrecenben is megkeu:lő
dött a munkásőrség szervezése.,-----------------------------
A megyei, váirosi pártbiwtt
sá,gtól Petőfi István kapott 
megbízást a vagongyári mun-

KERESZTREJTVÉNY 

Kiváló főnökség 

Megbízható technika, 
korszerű szervezés 

Vízszintes : 1. Minden vezető vés
se emlékezetébe (<folytatása a 20. 
függőlegesben). 13. Alca. 14. Tej
fehér üvegú vill.any,![örte. 1.5. V-é
dett kikötőhely.• 16. Tetejére. 111. 
Franci.a emelet. L9. Homloküreg 
része. 20. Főütóér. 22. A gondol
Irodás szerve. 2.3. A nyáj eszik. 24. 
Prágai születésü német költő (1.875 
-11126) utónevének kezdőbetűjével. 
25. Nyomólemez, névelővel. 26. 

Kevert rezsó. 27. Becézett női név. 
29. Kikönyörög. 30. Dinamit VÉ@e. 
31. A gy,er.inek:gon.dozó nő. 33. 
PoSta.zsákba.n van 1 34. Haza. 35, 
Bűvös erej ü tárgy. 37. Végek nél
küld kadét. 38. Az okozat eredő
je. 39. HangtaJ.aJr, bál. 40. Fülébe 
mond. 41. IdÖSlebb röv. 43. Oké. 
44. Régi római viselet. 46. Sz.ibé
riai f<>lyó. 47. A:z itterbium vegy
jele. 49. A győzelem i.stennője az 

ókori görög mitológiában. 51.. Szi
get .a, Rigai-öböl bejáratánál. 52. 
EgymáSi követő betűk. 53. . . .  pa, 
irattartó. 55. Európai ország. 57. 
Kifutó, küldönc. 58. Régi ipari 
t.arnuló. 60. Vadász állásban. &1. 
Lllltin e1öljáró SZÓ (nélkül). 62. A 
tyúk teszi. M. Damb nélküli vid:ék. 
65. A l'ej tré:tásaal. 

Függőleges: 1. A. B. 2. Kör ala
kú 1.7.mok. 3. . . . Gusta,v (J.8.47-
1,925) német szobrász. 4. Orosz 11o
lyó forditottja. 5. BelSÖ szervünk. 
6. Hálnyad, va1a0d.re eső része. 7. 
218-222 között uraJ.k-Odott római 
császár. 8. Több, mint megbocsá
tás (ék. rei.). 9. Része a kérges
nek:. 10. Emő magánhangzói. u. 
Gyógyszerész. 12. Magyarország 
legmagasabb adóállomása. 17. Szit
kot. 19. Nemcsak keres. 21. Latens 
páros betű.!. 23. Lakk mássalh.ang
zói. 'rl. Az ókori római naptárban 
a hónap közepe. 28. Testünk al
kotórésze ez is. 31. Az americium 
vegyjele. 32. Az asztáctum vegy
jele. 35. Eszak-afrika1 város. 36. 
Ritka női név. 38. Ideiglenes nyug
ta. 42. Rombol. 4.5. Allatl. lakhely. 
46. A vágány. fa. Déli gyümölcs. 
50. A:z Árpád-ház ősanyja. SL. A:z 
ó számára. !l2. Hónap, németül. 
54. A folyó széle. 56. Nagyon ál
mos. 57. A Virág res:ze. 59. Vastag 
esik. 61. Nem kevés. 63. Igekötő. 
65. J;;pftőanyag. 

Belr.ü!dendő: a vízszintes L és 
folytatásaként a 20. függőleg,es. 

Beldlldési határidő: 1982 Június. 
Az előző keresztrejtvény helyes 

megfejtése: A:z időben kezelit jel
ző is segíti az energiatak.a.rék06-
ságot. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1911%. évi 9. szAmA.ban megjelent 
keresztrejtv&ly helyes mecteJtéséért: Csapó Józsefné, DtmaúJvá
ros, D.ianitrovgrád tér 3; lCls6 Má
ria, Oelidömölk, Kossuth u. l(i/B: 
Fórizs Sándor, Bá-ránd, Nagy La
jos u. 31; K!s,s János, Kazincbar
cika, MAV-te}ep, 24. sz.; Szombat
helyi. Tibor, Nyársapát, MAV-állo
mú. 

A szombathelyi biztosítóbe
rendez.ési és fenntar,tási főnök
�nak április Zl-én, a vasuta
sok Hal.adás Művelődési Há
zában rendezett ünnepségen 
adták át az 1981. évi eredmé
nyes munka jutaumát, a Kiváló 
Főnökség megtisztelő címet. A 
szolgálati főnökség ünneplő 
dolgozói előtt Fülöp László, a 
bi:zrtosítQberendez.ési és auto
mati.záJlá.si szakosztály vezető
je, illetve Hajas Endre, a te
rületi szakszer,vezeti ,bizottság 
titkára ,nyújtotta át az okleve
let Nag11 Róbertnek, a főnök
ség vezetőjének. Az � 
nyen a párt- és a társadalmi 
szervek képviselőin lkívül ott 
volt dr. Horváth Lajos rvasút-
igazga.1ó is. 

Ot éve minden esztendőben 
elnyerte a MA V vezérigazga
tója és a Vasutasok Szakszer
vezete Elnöksége által adomá
nyozott Kiváló Főnökség címet 
a szombaúhelyi biztosítóberen
dezési és fenntartási d'ónökség. 
A kitüntetés.nek mo.st az ad 
különös jelentőséget, hogy 
tudtak ismét újítani. 

A ifón.őkség dolgozói az elő
re kitűzött ien.nta.rtási és ki
sebb �ítési imunká.latok köze
pette !Végezték. a vasúti .bizto
sítóberendez.ések •htbá1nak 
gyors, szakszerű elhárítását. 
Nag11 részük van abban, hOQV 
N11Ugat-Dunántúlon a kor.sze
rű technika e.sziközeinek a hi-

bájából nem késtek a személy
és tehervonatok. 

.Annak ellenére, hogy a nem 
fizikai dolgozók száma egy év 
alatt nyolocail. csökkent, a kor
szerű technika alka.1mazása 
mellett az önköltsEgi tervüket 
száz százalék alatt teljesítet
ték. Beruházási munkáik gaz
daságosak voltak, az energia
hordozók d'eThasználásáiban je
lemós megtaka.rítást ér,tek el. 

A munka ,minőségének a ja
vítása érdekében J9fil-.ben szá
mos szervezeti 1n.tézkedést !kez
deményeztek. '.A !bevezetett 
forduló.szolgálat növelte a za
varelhárítás hatékonyságát, 
csökkent a dolgo-zók letenhelt
sége. !gy a túlórák száma el
enyésző. 

Új zavarbajelentési rend
szert dolgoztak ki, korszerűsí
tették az egységnyillvántartást 
és a hagyományos adminiszt
rációt széllyukkártyák alkal
mazásával. egyszerűsítették. 
Ezzel �teremtették a ké
sőbb tMwezeté.s,re kernilő szá
mítógépes feldolgozás alapját. 

A főnökségen 42 felsőfokú 
végzettségű szakember dolgo
zik. Sokan jelenleg is tánul
naJc. 

Az egész igazgatóság te.rille
tét 'behálózó, s7.éttagolt szolgá
lati főnökség területén huszon
öt klízÖSSÉgben 274 szocialista 
brigádtag segíti a gazdasági és 
társadal.mi munkát. 

Sz. Jakab lshrán 

Lakáscsere 

Elcserélném egy szoba két fél
szobás őSSZ,kOinlortos, erkályes 
MA V-bérlakásomat kétszobás U• 
n.ácsi bérlrucásra, Lehetőleg � 
tipusú.ra. Érdeklődni lehet: reggel 
8 és 9 óra között a t2S-545-ös tele
fonszámon, Pataki. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud· 
var melll.-ett levö 69 négy.zet.méte
res, két szoba őSSzkomfOrtiOS, gáz
fűtéses MAV-bérlakásounat 2 ÖSSZ· 
lromfortos egyszobás 1a.kásra, Bu
cl.a.pest területén. Levélcím: Buda
pest vm., Kerepesi út 1., Pász
torné. 

Elcserélném két szoba komfor
tos, m. emel.et.i utcai MAV-bér· 
Lakásomat egy szoba komfortos 
tanácsi lakásra, Budapest terüle
�- Levélcun: Szörényi. Béláné, 
Budapest VI., Lehel u. 1.. m. L3. 

El.cserélném három szoba, hall. 
személyzetis, W2I négyzetméteres 
MA V-bérlak.ásomat két tanácsi la
kásra Budapest területén. E€yik 1 
szoba, a másik másfél szoba kom
fortos legyen. J;;roeklődni egés;i 
n.aip a 368-1173-as telefonszámon. 

Elcserélném budapesti, két SZO· 
ba kOml'ortos, 80 négyzetméteres, 
földszinti, napos, gázfűtéses MAV
bérl.akásomat 60 né,gyzetmétereS 
tanács!ra, vagy örök1akásra. SI-· 
deklőd:n.i telefonon: 3il-O'l3. 

Elcserélném 67 négyzetméteres, 
luxusld.Vitelü MA V-bérlakásomat 
Budapesten kisebb tanács!ra, vagy 
Nyíregyházán sz..intén tanácsira 
MA V-dolgozóv&l. J;lroeklő<ini lehet 
mmdennap este 6 után a 862-103-as 
telefonoo. 

Elcserélném budai két szoba 
komfortos, cserépkályhás, v".llany
bojleres, 76 négyzetméteres, föld· 
Szinti MAV-bér.J.aJcásounat egy szo
ba összkorn.foll"tos tanácsi lakásra 
MA V-dol.goz&val. Érdelclődnl lehet 
munkaidö alatt a 26-27-es telefo
non: Török Béla. 

Elcserélném Ács állomáson levó 
nagyméretű, három szoba, Irony
ha, éléskiamra, előszoba, fü'l'dő.szo· 
ba és pincébő!L álló MA.V-bér.la
kást, amely.hez két bekierftett zárt 
veteményes kert, baromfiólak tar
toona.k, Budapesth.ez közelebb bár
mely fővonalon levő másfél, vagy 
kétszobás lakásra MAV-doJ.gozó
val. M:inden elfogadható megoldás 
énielreJ... Cím: GyörgYi Lajosné, 
29U Ács, vasútállomás, fel.véClell 
épület. 

MAGYAR VASUTAS 
& Vuutasok SZalaizer-veretsiek 

lapja 
Szerollleszlti a szerkesztő bizottdl 
Felelőa szerkesztő: VlsJ Ferenc 

SzerkeSll.tőeég: 
1061 Budapest, VI., Benczúr u. 61. 

Telefon, városi: 229-87Z 
üzemi: lll-77 

Kiadja és terjeszti: 
• NéP11zava Lap- és Könyvkiadó 

1138 Bp. XIII., Váci út 73. 
Telefon: 49'7-1150 

Levflcún: 1553 Budapest, pf. "· 
Felelős kiadó: 

dr. J"andek Géza igazgató 
E lőtlzetési c1fj egy évre: 34 fOrlnt 
Egyszámlaszám: MNB 21�1121 

82-2396. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
Caöndea ZOitán vezérlg&Zi&t6 
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VII.AG PROLETARJAI, EGYESÜUETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZEriNEK LAPJA 

UVI. 2VFOLYAM, 11. SZ.AM AaA: UO POIUNT 

Gyakori a huszonnégyezés 

A//asztó létszlim/ondok Szolnokon 

A vasutas-szakszervezet 'ti,t
kársága június 2-án együttes 

. ülést tartott a Szolnok me
gyei SZMT-tltká-rságával Szol
nokon, a vasútállomás tanács
termében. Az ülésen jelen volt 
többek között Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
f6titkára, Szemők Béla titkár, 
Nvaí István, a Szolnok me
gyei SZMT vezető titkára, 
Elek Sándor, a megyei párt
bizottság munkatársa és Volo
stnooazkí János, a debreceni 
területi szakszervezeti bizotL 
ság titkára, valamint a szol
noki körzeti üzemfőnökség 
gazdaságfttársada!mi vezetői. 

Az együttes ülés résztvevői 
\t nemrég megalakult szolnoki 
körzeti üzemfőnökség munka
és üzemszervezési tapasztala
tairól, a szállíttató felekkel 
való együttműködésről és a 
helyi szakszervezeti szervek 
termelést és gazdálkodást se
gítő tevékenységéről tárgyal
tak. Árvai István vezető titkár 
Qdvörl6 szavai után az írás
ban kiadott jelentéshez Deák 
Zoltán, a debreceni vasútigaz_ 
gatóság helyettes vezetője fű
zött szóbeli kiegészítőt. 

Mint ismeretes-; 1981. július 
l-től - a budapesti vasút
igazgatóság tehermentesítése 

, érdekében - a szolnoki cso
mópontot a debreceni igazga
tósághoz csatolták. Ezzel egy 
időben Szolnokon önálló biz
tosítóberendezési és fenntartá
si főnökséget is létrehoztak. 
Az üzemszervezés egyéves ta
pasztalatai alapján megállapít
ható, hogy a körzeti üzemfó
nökség teljesítette a szállítási 
feladatokat. a szolgálati he
lvek egvüttmúködése gazdas.á
gosabb üzemvitelt tett lehető
oé. 

Az együttes ülésen az igaz
gató-helyettes és az üzemfő
nökség vezetői súrgös intézke
dést kertek a már kritikus mé
reteket öltő létszámhiány or
voslása érdekében. Az utóbbi 
hóflopokban egvre többen ké
rilc áthelvezésüket a budapes
ti pcUvaudvarokro, a frekven-

Hal•• 16-án 

Megkezdődött 

• 1rermeküdülteté$ 
Az idén - az előző évek

hez hasonlóan - a .vasutas
uakazervezet balatonkenesei 
Cldül6Jében 2456, Bodrogolaszi
ban 180 és Kőszegen 498 
aerrnek. üdülhet. A gyermek-
11dültetés június 16-án kezdő
dött, kivéve Balatonkenesét, 
.-U,vá már június 7-én meg
skezett az első turnus a 
IIAV nevelóottdlonok tanulói 
k&lll. 

A gyerekek üdülését, pihe
á&ét 1azdag kultúr- és sport
�amok, kirándulások te
RIK emlékezetesebbé. Caere
Gdülés keretében - a Szov
leh&ntóba11, Olcuzoruáof>an, az 
1'DK-bcan és Au.sztriában -
-111 vaautaa-cyermek Qdfilhet 
M idén. A külföldi csoportok 
'.111a11tónkeneaén tölthetnek két 

-,, " ' .... � ' , • ,e , .., , ,.. • � '·: -�')\.-fa>: -:-: .. \. '.:' l .;'i. 
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tált munkakörökből, a jobb 
kereseti lehetőség miatt. A 
nemrég életbe léptetett ren
delkezés - amely szerint húsz
ezer forint év végi forgalmi 
jutalékot biztosít a buda
pesti pályaudvarok frekven
tált munkaköreiben dolgozók
nak - sokakat munkahely
változtatásra késztetett. Ko
csirendezők, saruzók - vállal
va a Szolnokról Budapestre 
való utazgatást - havonta há
romezer forinttal keresnek 
többet ug114nabban a beosz
tásban. 

Jelenleg 24 kocsirendező, 25 
váltókezelő, 23 sarus, 58 ko
csivizsgáló, 12 vonatvezető és 
32 jegyvizsgáló hányzik a cso
móponton. Emiatt gyakori a 
huszonnégyezés. Ebben az év
ben negyven százalékkal nö
vekedett a túlóra. A napi 61 
induló személyvonatra 38 vo
natvezető jut. A jegyvizsgáló 
is kevés. Olyan fordulószolgá_ 
lat is létezik, amelyben a dol
gozó 20 órakor fejezi be a 
munkát és másnap délután :tél 
kettőre már ismét szolgálat
ba kell jelentkeznie. Mozdonv
vezetőket vonat vezetőként 
utaztatnak! Egy sarus három 
helyett 7-8 vágányt is „fog". 
A létsz-ámhiány a budapesti 
pályaudvarokéval vetekszik. 
Ennek enyhítésére a debrece
ni igazgatóság területéről kül
denek kirendelteket Szolnok
ra. 

A forgalmi területen foglal
koztatottak havi háromszáz órát 
is dolgo�nak. Emiatt rossz a 
munkahelyi légkör és megnőtt 
a balesetveszély is! 

A vasutas-szakszervezet tit
kársága felhívja a vasút gaz
dasági vezetőinek figyelmét a 
lét&zámhiány okozta gondok
ra, a kényszerű túlóráztatás
ra és intézkedéseket sürget. 

Az együttes titkársági ülés 
résztvevői megtárgyalták a 
vasút és a szállíttatók -közötti 
együttműködést is. A körzet 
kocsiigényes áruforgalmának 
30 százalékát a megye terüle
tén lévő vállalatok bizt01Sítot-

NAPIRENDEN 

ták. A személy- és áruforga
lom 16 állomáson és megálló
rakodóhelyen bonyolódik le. 
1982 első negyedévében -
részben az ötnapos munkahét 
bevezetése, részben pedig az 
expart-impart forgalom csök
kenése miatt - a megye vas
úti áruszállítása i& visszaesett. 
A kocsiigényes árufeladásnál 
52 525 tonnával és 1846 kocsi
val, a leadásnál pedig 28 976 
tonnával és 663 kocsival csök
kent a vasúti szállítás. 

A megvében a szállíttató 
vállalatok és a vasút együtt
működése az utóbbi időben so
kat ;avult. A fuvaroztató parL 
nerek szállítási igényeinek 
megismerése lehetőséget te
remtett a vasúti fuvarkapaci
tás jobb kihasználására. Az 
idén hat nagyvállalattal kötöt
tek előszállítási szerződést. Az 
ülés résztvevői megállapítot
ták, hogy az eredményesebb 
vasúti áruszállítás érdekében 
a jövőben még aktívabb keres
kedelmi és fuvarszerzó-tevé
kenységet kell kifejteni. 

A hétnapas tervszerű ko
csimegrendelések és az elő
szállítások fellendítése ér
dekében jobban együtt kell 
működni a Szol-nok megyei 
SZMT-vel. A rakodási határ
idők betartása, az igényeket 
jobban kielégítő kocsigazdál
kodás a vasút számára létfon
tosságú. 

A vasút és a fuvaroztatók 
közötti együttműködés érde
kében a körzeti üzemfónök
ség szakszervezeti bizottsága 
több nagyvállalat s�b-jével te
remtett szorosabb kapcsolatot. 
Ennek célja elsősorban a hét
végi rakodások kiterjesztése, 
szervezése, a szállítási igények 
kielégítése. 

Az együttes ülés vitájában 
elhangzottakat Koszorús Fe
renc főtitkár foglalta össze, 
majd Arvai István vezető tit
kár zárszavával ért véget a 
vasutas-szakszervezet és a 
Szolnok megyei SZIMT-titk{lr
ságának ülése. 

(kaazala) 

a zöldség- és gyümölcsszállítás 

A közös feladatokról tanácskoztak 

a budapesti igazgatóság és a Zöldért képvisel6i 

Május 31-én a Zöldért Pest, 
Fejér, Nógrád, Heves, Gvór
Sopron megyei kirendeltségé
nek, valamint a Hungarofnlct 
és a MA V budapesti Igazgató
ságának kereskedelmi szakem
berei az idei zöldség- és gyü
mölcsszállf tás feladatairol ta
nácskoztak. 

A Zöldért vezetői kérték az 
igazgatóság képviselőit, hOCY 
lehetőleg 33 tonnás vagonokat 
biztosítsanak, mert számukra 
ez a le&eazdasáa068bb. Kérték 
továbbá azt is, hogy az iparivá
gánr.ok pontos klazolgáláaához 
rendszeresen biztosítsanak &é
pet. Korábban ugyanis például 
$zékeafetiérváron előfordult, 
hogy a cailtört6kre megrendelt 
kocsit csak szombatra tudták 
kiállítani. A 7.öldért Heves rne-

gyei kirendeltségének vezetője 
a kora hajnali berakodások le
hetőségét szorgalmazta; jóelóre 
gondolva már a nao11 menni,i
ségú dinnve- éa paradicsom
szállítcisokra. 

Az jgazgató&ág kÉl)Viael6i el
mondták, 'hogy az idén napon
ta indítanak gyorstehervona
tokat. A Ferencvárosba éri<ező 
zöldséggel, gyümölccsel megra
kott kocai:kat soron kívül kiso
rozzák, yagyis kiil6n gondot 
f01'dítanak az úovnevezeu vá
sárcaarnoki menetekre. Az a 
cél, hogy a szerelNény ét"kezé
se után két órával a J)iacon 1� 
gyen az áru. Ennek megvaló
sítására szol"068bb elY(lttnul
ködésre van szüksél a vasút és 
a tuvaroztatók kö7.ött. 

s. a. 

11& J'ONJUS H. 

Hittel, meggyőződéssel 

Szociálpolitika, 
munkavédelem 

J. oldal 

Kiváló üzemfónökség 
4. oldal 

Vigyázat, hulladékveszély ! 
5. oldal 

Négy hónappal a határidő eliH 

Szon,balhely és Porpác kll•IIH 
elkészült a n,ásodik rágány 

,.. 
•• 

• e s _ 

A mep-e veze&ól Porpác állomás forsalml irodájában 

Az új menetrend életbe lé
pésével egy id�ben - az ere
deti szeptemberi átadási ha
táridő előtt - megindult a 
vasúti közlekedés a Szombat
hely-Porpác közötti 13,6 kilo
méter hosszú új második vá
gányon. Ugyanerre az időre 
befejeződött a szombathelyi 
vontatási telep rekonstrukció
jának első üteme. 

Május 21-én délelőtt az igaz
gatóság és az üzemfőnökség 
vezetői bemutatták a megye 
vezetőinek, a nyugat-dunántú
lia;kkal baráti kapcsolatban álló 
erfurti vasútigazgatóság kép-

viselőinek, az új létesítménye_ 
ket. 

A megyeszékhelyről Porpác
ra induló Bz különvonatban 
dr. Horváth La;os vasútigaz
gató köszöntötte a vendége
ket, közöttük Takács Lászlót, 
az MSZMP Vas megyei Párt
bizottságának a titkárát, Cson
ka G11örgyöt, a megyei tanács 
általános elnökhelyettesét és 
Horváth Lajost, a városi párt
bizottság első titkárát. Ott volt 
a különvonaton Ha;as Endre, 
a területi szakszervezeti bi
zottság titkára és képviseltet
ték magukat a beruházók és a 
kivitelezők is. 

A vasútigazgató tájékoztató
jában elmondotta, hogy a 
Szombathely-Porpác közötti 
vonalrész Nyugat-Dunántúl 
legnagyobb forgalmat lebonyo
lító szakasza. 1976-tól évi 
14,5-15 millió elegytonna gör
dül át rajta. A Szombathelv
Budapest, valamint a Rajka-
Murakeresztúr tranzitforgal_ 
mat is figyelembe véve napon
ta 83-a5, csúcsidőszakban kö
zel száz személy- és tehervo
nat halad keresztül ezen a vo
nalrészen. 

( Folvtatás a 4. oldalon.) 

A vaaút máiu•I suillításl teliesítménye 

10 n,illió 986 ezer tonna áru 
és ,2,2 n,lllló 980 ezer ulos 

Előzetes adatok szerint, a 
vasút májusi áruszállítási tel
jesítménye a vártnál kedvezőt
lenebbül alakult. A 10 millió 
986 ezer tonna áru eL,zállítcísa 
a bázishoz víszonvítva 98,3, a 
tervet alapul véve 97 százalé
kos tel;esítésnek felel meg. Az 
abszolút értékben kifejezett 
szállí táselmaradás megközelí
tette a 200 ezer, illetve meg
haladta a 300 ezer tonnát. 

A forgalom alakulása egy
részt a nemzetközi (export, 
impart és tranzit) küldemé
nyek vártnál erőteljesebb csök
kenésével másrészt az áru
szállítási ·munka minőségének 
jelentős visszaesésével, illetve 
az ebből következő kocsihiány
nyal függött össze. 

A belföldi forgalom a bá
zishoz viszonyítva 0,7 száza
lékkal nőtt, a tervhez képest 
viszont 1,6 százalékkal csök
kent. A csökkenés ellenére a 
ki nem állított kocsik darab
száma kétszeresére n6tt. 

A nemzetközi (expart, lm
port és tranzit) szállítások vo
lumene a bázist alapul véve 
6,4, 7,4 és 2,7 százalékkal csök
kent, a tervezettnél pedig 7,7, 
3,4, illetve 5,7 százalékkal volt 
kevesebb. 

A kocsllgényes szállitás -
egyrészt az átrakásoa_i mport
és tranzitküldemények csökke
nése, másrészt a kocsiellátási 
zavarok miatt - a bázlsaztnt-

né! 1,3, a tervben előírt meny- nyezte, hogy a kocsiforduló-idő 
nyiségnél pedig 2 százalékkal 8,2 százalékkal, a kocsihiány 
volt kevesebb. pedig 102,6 százalékkal volt 

A záhonyi átrakótérség be- �edvezőtleJ?ebb, min! tavaly, 
lépő áruforgalmát májusban Is•� a k_ocs1k termelekenysége 
visszaesés jellemezte. A nor- tobb n:imt 5 százalékkal rom
mái nyomtávolságú kocsikba lott. Lenvegében arról van szó, 
berakott árusúly mégis 8 szá- hogy a bázisbelinél minte'111 3 
zalékkal volt kevesebb a bá- százalékkal kisebb teljesít
zisszintnél. Ez, valamint az át- mén1/t a vasút csak a dolgozó 
rakatlan - kiürítetlen - szé- kocsipark 2,8 százalékos eme
les nyomtávú kocsik napi átla- lésével tudta elérni. 
gának 41,2 és hóvégi értékének A tehervonati mozdonyok 
15,1 százalékos emelkedése ar- kihasználása megfelelt az el
ra utal. hogy a térségben le- várásoknak. A mozdonyok na
lassult a rakodási tevéken11- pi hasznos futása a gózvonta
ség. tásnál 2,1, a villamos vontatás-

A térségben kilépett normál nál 1,1, a kis dízelmozdonyok
nyomtávú rakott kocsimennyi- nál 2,9, a nagy dízelmozdo
ség 28,7 százalékkal nőtt, a ki- nyoknál pedig 1,7 százalékkal 
lépésre váró maradvány napi volt több mint a múlt év rná
átlaga 9,1, hó végi értéke pe- jusában. 
dig 29,1 százalékkal csökkent. Ami a személ)'Mállítást ille
Eszerint a szovjet vasút foga- ti, becsült adatok szerint a 
dási készsége jelentős mérték- VCISÚt májusban 22 millió 980 
ben nőtt. ezer utC1St szállított. Ezzel a 

Az áruszállftás minősége a bázishoz várhatóan 99,7, a 
gépácsorgásoktól eltekintve tervhez képest 97,6 százalékos 
igen kedvez6tlenül alakult. A teljesítést ért el. Az utaaldlo
géprevárcisok száma 45,l, ca méterben kifejezett vasúti 
kilépc5 vonatfeloszlatcisok munka értéke várhatóan 102,2 
menni,isége 11,3, a belföldi vo- és 95,6 százalék. Májusban, ha
natfeloszlatcisi esetek száma sonlóan az áruazállításn41 ta
pedtg 101 százalékkal volt pasztaltakhoz, ca uemil11szciW
több, mint e'111 évvel korcib- tcis min6ségét is vis1zae1é1 jel
ban. A tehervonatok menet- ·lemene. A menetrendazero., 
rendszenlsége is csökkenL A 97,3-ról 97,1 százalékra csök
késve kiállitott rakott kocsi- kent, a fajlagos késái idő pe
mennyiség pedig 15,3 száza- dig 25,2 percről 30,1 percre 
lékkal n6tt. Ez azt eredmé- nőtt 
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Hittel, meggyőződéssel 
Beszélgetés Gulyás Ferenccel, az agitációs, 

propagandamunka területi tapasztalatairól 

ban is, több-kevesebb sikerrel. 

A:kl a kulturális, agitációs iés propagandamunka szol

gálatába szegcidöít, nem mutathat tel látványos eredmé

nyeket. Lelkiismeretes munkájának, ercifeszítéseinek 

gyilmölcse rendszerint később &fk be, mint ahogy sze
retné. E munkaterület közremúköd6l vallják: szép, de 

nehéz, olykor hálátlan feladatot látnak el. Az emberek 
nyelvén beszélni, gondolkodásukban, magatartásukban 
és cselekedeteikben egészséges változást, feJlcidest el&nl 
- nem jelent gyors sikert. Sokszor a bosszantartó mun
ka Is ikudarceal végzcidik. A kudarc uonban nem lehet 
vlsnahúzó erei. A kultúra terjeszt6Jét, az agltátort, a 
propagandistát, az emberek iránti feltétlen bizalom, az 
állandó lelkesedés és belső megcyciz6dés fúti. lHa ez nincs, 
kár próbálkoznia, szavai baiástalano'k maradnak. 

Meggyőződésem, hogy sokszor 
a rendezvények aktivitása is 
nagyobb lenne, ha az általá
nos felad a tok ismertetése he
lyett, . az abból következő 
konkrét témák kerülnének na
pirendre. 

- Az igazgatósági összlét
szám jelentős hányadát teszik 
ki a utazó szolgálatot ellátó 
dolgozók. Körükben milyen 
agitációs, propagandamunkát 
tudnak kifejteni? 

- Köztudott, hogy a vasút
ná-1 az utazó személyzet köré
ben végzett agitációs, propa
gandamunka a leggyengébb, 

A vasutas-szakszervezet sze
gedi területi szakszervez-eti bi
zottságában Gulyás Ferenc 
immár tizenhárom e_ztendeje 
a kulturális, agitációs, propa
ganda- és sportbizottság veze
tője. Ez idő alatt, nemcsak 
megismerte a mozgalom leg
hatásosabb eszközeit, módsze
reit, hanem hozzáértő, lelkiis
meretes munkája révén, má
sutt is jól hasznosítható ta
pasztalatokra te'tt szert. Ami
kor az idén, május 1. alkal
mából, a Szakszervezeti Mun
káért arany fokozatú kitünte
tés tulajdonosa lett, ezekről a 
tapasztalatokról beszélgettünk. 

Sok türelemmel 

- Napjainkban nehezebb, 
vaigy könnyebb az agitációs 
oropagan<lamunka, mint ti
zenhárom évvel ezelő'tt? 

- Voltak nehezebb és köny
nyebb időszakok is. Most újra 
erőteljesebb agitációt, propa
gandát kell kifejteni. Az em
b'erek elértek egy életnívót. Ez 
sokaknál befelé fordulást 
eredményez, s a közösségért 
vonakodnak a korábbi évek
hez hasonló aktivitással tevé
kenykedni. 

- 1944-ben szinte gyerek
fejjel került a vasúthoz. Két 
évvel később pedig a kulturá
lis területen kifejtett munká
jáért, megkapta élete első el
ismerő oklevelét. Közel négy 
évtizedes tapasztalatai alap
ján, mi a véleménye: az agi
tációs propagan<lamunkában 
hogyan lehet az emberekhez 
közel ,k-erülni? 

- Mindig őszintén kell ve
lük beszélni. Nem lehet kö
zömbösen venni vélt vagy jo
gos sérelmeiket. Az embereket 
családjuk körében, s a mun
kahelyen különböző hatások 
érik. Az agitációs, propaganda
munka során figyelembe kell 
venni ezeket a hatásokat. Sok 
türelemmel, és meggyőző ér
veléssel lehet csak megnyerni 
mások bizalmát. 

- 1Az emberi kapcsolatok 
alakítására, a közvetlen talál
kozásokra milyen lehetősége 
van? 

- Gyakran kell a dolgozók 
között lenni. · A véleményeket, 
a közhangulatot a helyszínen 
lehet a legjdbban megismerni. 
A személyes tapasztalatokat 

nem pótolják az írásos infor
mációk. A kiutazási lehetősé
gek azonban - a sok írásos 
feladat miatt - nem mindig 
kedvezőek. Van, amikor tíz-ti
zenegy napot is a területen va
gyok. De előfordul, hogy há
vonta csak két-három napot 
tudok a munkahelyeken töl
teni. 

Kertelés nélkül 

Mi jelenti a legnehezebb 
feladatot az agitációs, propa
gandamunkában? 

- A személyhez szóló érvek 
megválasztása. Ezt az alapve
tő feltételt azonban sok he
lyütt nem veszik figyelembe. 
Altalánosságban érvelnek, 
nem pedig az adott rétegre, 
munkahelyre vonatkozó isme
retekikel. Olyan ez, mint a szo
cialista brigádok részére 'ki
adott ajánlás, amely a konk
rét vállalás megtételéhez nem 
sok segítséget ad. 

A dolgozók érzékenyen rea
gálnak a helyi problémákra. 
Megfigyeltem: az újságban 
megjelenik egy cikk, kérdez
getnek, beszélgetnek róla, de 
nem vált ki olyan hatást az 
emberekből, mint a helyi ese
mények. Gáspár Sándor elv
társ szavait jól megjegyeztem: 
mindig arról kell beszélni, ami 
az országos feladatokból adó
dó helyi tennivalókat magya
rázza. Ezt próbáljuk megva•ló
sítani az alapszervezetek agi
tációs, propagandamunkájá-

és ez alól nem kivétel a sze
gedi terület sem. Pedig itt van 
a legnagyobb szükség erősítés
re, hiszen az utazókat inten
zívebben érik a külső hatá
sok, amelyekre reagálni kell. 
Miután ettől ,a rét�gtől va
gyun'k a legtávolabb, szemlé
letformálásukra, mozgósítá
sukra különös gondot fordí
tunk. Kétségtelenül a szóbeli 
agitáció a leghatásosabb. Ezért 
titkári értekezleteken, külön
böző üléseken felhívjuk a fi
gyelmet arra, hogy a vonatkí
sérők várakozóhelyiségeiben 
nagyszerű alkalom nyílik a 
rövid, gyors tájékoztatásra, in
formációcserékre. Az aktuális 
propagandaanyagok ismerte
tésére, ezekben a helyiségek
ben lehetne elhelyezni faliúj
ságtábláka't is. Jó módszer. 
hogy a reggeli váltásoknál a 
vezetők találkoznak a csopor
tokkal. Ez azonban még min
dig kevés és nem általános. A 
lehetőséggel még csak néhány 
mtllilkalhelyen élnek, a táblá
kat pedig rendeletek kifüg
gesztésére használják. 

Ne csak a termeléssel! 

- A gazdasági vezetők ho
gyan kapcsolódnak az agitá
ciós, propagandamunkához? 

Főnöki értekezleteken 
csak a termeléssel foglalkoz
nak, az igazgatósági szintű 
osztályvezetői megbeszélése
ken már szóba kerül az agi
tációs, propagandamunka is. 
Sajnos él még az a szemlélet, 
hogy a mozgósítás, agitálás, 
tudatformálás és a művelődési 
igények fejlesztése - a társ•a
dalmi szervek feladata. Persze 
leginkább a középvezetői szin
ten hiányzik a meggyőző szó. 
Akiik közvet\en kapcsola'tba 
vannak a do1gozókkal, utasí
tásokat, rendelkezéseket ad
nak ki, keveset törődnek az 
emberek problémáival. Sok
szor még arra sincs idejük, 
hogy türelmesen meghallgas
sák őket. 

Az agitációs, propaganda
munkában jó segítőtársak az 
oktatótisztek. Tevékenységük 
elismerése azonban nem min
denütt megfelelő. Kiválasztá
sukra és megbecsü1ésükre a 
jövőben nagyobb gondot kell 
fordítani. 

Pálinkás Katalin 

A HALADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A vasutasok kulturális központja 
Kihelyezett ülésén - a hely_ 

színen - tárgyalta meg május 
6-án a Haladás Művelődési 
Ház tevékenységét a szombat
helyi területi szakszervezeti 
bizottság. 

N. Kiss Klára, a művelődé
si ház igazgatója számolt be a 
testületnek az intézményben 
folyó munkáról. Elmondotta: 
annak ellenére, hogy nehéz az 
utánpótlás biztosítása, sikerült 
f.iatalítani az 1896-ban alakult 
Fesztivál-díj,as Haladás férfi
karnál. Az együttes hagyomá
nyaihoz híven továbbra is 
megőrzi a munkáskórus jelle
gét. Szakmai fejlődésük bizto
sított, hiszen Hajba Ferenc 
karnagy a legmagasabb fokú 
karmesteri végzettséggel ren
delkezik. A csoport országos, 
megyei, városi és üzemi ren
dezvények állandó részvevő
je. Tavaly Ausztriában, St. 
Pöltenben öregbítették jó hír
nevüket. 

A táncegyüttest az ország 
egyik legjobb táncpedagógusa, 
R. Kiss Anikó irányítja. A kép
zőművész-szakkör is jó kezek
ben van. Vezetőjük Simon Iván, 

a Magyar Népközfársaság 

Képzőművészeti Alapjának a részvevők a tanultakat a befe
tagja. A fotószakkör hetente jezéskor kiállításon mutatják 
egy alkalommal tartja foglal- be. Évente öt-hat alkalommal 
kozásait. Itt a jövőben töre- indítanak tánciskolát. Ez a 
kedni kell a létszám bővítésé- két megmozdulás jó bevételi 
re, rendszeres kiállítások és forrása is a művelődési ház-
bemutatók tartására. nak. 

A vasutas művelési házban Az ötnapos munkahét beve-
egyre nagyobb szerep jut az zetéséhez igazodva több fog
ismeretterjesztésnek. Az újjá- lalkozás, rendezvény eddig 
alakult szocialista brigádklub megszokott időpontját a dol
is jó lehetőséget biztosít az is- gozók igényeihez igazították. 
meretterjesztés fokozására. Az Jó kapcsolatokat alakítottak 
ipari tanulók részére a tan- ki a Tudományos Ismeretter
műhelyekben tartják az elő- jesztő Társulattal, a Savária 
adásokat. A járműjavítóban, mozival, a Megyei Művelődé
a vasút különböző helyein dol- si és Ifjúsági Központtal, a 
gozó kiskert-tulajdonosoknak BM Szervek Művelődési Há
nyújt hasznos segítséget a zával, a Művelődési és Sport
kertbarátok köre. házzal, a Magyar László út-

A nagyobb érdeklődésre törőházzal, az SZiMT Közpon
számot tartó rendezvényeket, a ti Könyvtárával, a Tanárkép
politikai fórumokat az üzemi ző Főiskolával, több általános 
párt, KISZ és a szakszerve- és középiskolával. 
zet közösen szervezik a műve- A területi szakszervezeti bi
lődési házzal. Ennek keretében zottság jónak ítélte meg a ház 
tartott nagy sikerű külpoliti- munkáját. Továbbra is várja, 
kai tájékoztatókat Sugár And- hogy a járműjavító üzem 
rás, Réti Ervin és P. Szabó Jó- dolgozói mellett a megyeszék
zsef. helyek vasutasságánl:lk is a 

Minden évben indítanak kulturális fellegvára legyen. 
kezdő- és haladó fokon sza-
bás-varrás tanfolyamokat. A Sz. J. 1. 

HÚSZ ÉVE KEZDÖDÖ'IT 

Együttműködés a Tháliával 
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Kazimir Károly köszönetet mond a színházművészetet népszerűsítő munkáért 

A vasutas-szakszervezet húsz 
évvel ezelőtt kötött együttmű
ködési megállapodást a Thália 
Színház igazgatóságávail. Eb
ből az alkalomból június 3-án 
ünnepséget rendeztek szakszer -
vezetünk szék'házáQan, ame
lyen megjelent Koszorus Fe. 
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára és Szemők Béla tit
kár is. 

A vendégeket, köztük Kazi
mir Károly Kossuth-<iíjas Ér
demes művészt, a Thália Szín
ház igazgatóját, Sivó Emilt, a 
Thália ügyvezető igazgatóját, 
Lampl Lajost, a Művészeti 
Dolgozók Sza·kszervezetének 
titkárát, Venczel Istvánt, a Fő
városi Tanács közművelődési � 
főosztályának helyettes vezető
jét, Sütő Iré,n Érdemes mű
vészt, Szabó Gyula Kiváló mű
vészt és Verebes Károlyt, a 
szíil'ház sz..b-titkárát dr. Balázs 
Akos, szakszervezetünk kultu
rális, agitációs, propaganda- és 
sportooztályának vezetője ikö
szöntötte, majd Horváth Fe
renc, a kultúrooztály nyugdíjas 
munkatársa méltatta a jubi
leum jelentőségét. 

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a kitüntetést 

Hangsúlyozta többek között, 
hogy szakszervezetünk 1960-tól 
tart szorosabb kapcsolatot szín
házművészeti intézményekkel. 
Ekkor kötöttek eg),"üttműködé
si megállapodást a Magyar Al
lamtl Operaházzal, 1962-lben a 

élménnyel és ismeretekkel gaz
dagították a résztvevőket. Húsz 
év alatt 22 ezer vasutas tekin
tette meg a Thália előadásait. 

Ezután Kazimir Károly, a 
színház igazgatója köszönte 
meg a vasutas-szakszervezet
nek a két évtizedes együttmű
ködés során nyúitott segítsé
gét, a színházművészetet nép
szerűs,ítő munkáját. 

A jubiaeum alkalmából Ka! 
szorus Ferenc főtitkár átadta 
a Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetés ezüst fokozatát Kun

falvi Jenőnek, a Thália Szín
ház szervező titkárának, majd 
a művészeti propagandabizott
ságok 14 tagját pénzjutalom
ban részesítette. 

- ar -
Thália Sz..ínházzal, 1965�ben a

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

József Attila Színházzal, ké-
sőbb pedig a Radnóti Miklós 
Irodalmi Színpaddal. A cél az 
volt, hogy az irodalmat, a mű
vészetet a vasutasok egyre szé
lesebb rétegeivel ismertessük 
meg. A művészeti propagan
disták gyakran találikozhattak 
- kerekasztal-beszélgetéseken, 
ankétokon - színművészek
kel, a színházak vezetőivel. A 
balatonkenesei oktatási köz
pontban rendezett tan.folyamo-

A TECHNIKA ÉS A KÖRNYEZET 

A tapolcai Batsányi János Művelődési Ház nyugdíjasklub
jában A technika hatása a környezetre címmel a közelmúltban 
ismeretterjesztő előadást tartott dr. Gátay Szilárd, a szombat
helyi igazgatóság osztályvezető-helyettese. Az előadó ismertet
te a technika fejlődésével járó, környezetpusztító veszélyeket, 
a víz- és levegőszennyezés következményeit. 

Bognár Károly 

kon pedig előadásokat tartot-
tak a színházak vezetői a vas
utas propagandistáknaik. Az 
elmúlt két évtizedben rende
zett teltházakciók és az azt kö
vető ankétok az ország külön
böző csomópontjain - Szege
den, Debreceniben, Miskolcon, 
Hatvanban, Tapolcán, Buda
pesten - mindig maradandó 

Szakszervezeti nap Pécsett 
A pécsi körzeti üzemfőnök

ség szakszervezeti bizottsága 
- a béke és barátság hónap 
keretében - május negyedik 
szombatján szakszervezeti na-

pot rendezett. Az érkező pé
csi és vidéki részvevőket az 
állomáson a v,asutas fúvósze
nekar köszöntötte és szórakoz
tatta az ünnepi nagygyűlés 
kezdetéig. ---------------------------- Az új szociális épület tanács-

, 

!ró-olvasó találkozó a Landlerben 

Az ünnepi könyvhét alkalmából 'a Landler Jenő Művelő
dési Házban nagy sikerű író-olvasó találkozót rendeztek Mol
dova Györggyel. A találkozón több mint nyolcvanan vettek 
részt. Ugyancsak eredményes volt a járműjavító éttermében 
rendezett - árusítással egybekötött - könyvkiállítás is. Az 
üzem dolgozói 4000 forint értékű könyvet vásároltak. A legke
resettebb Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi háttérrel 
című műve volt. 

Moldova György dedikál 

termében tartott rendezvé
nyen megjelent Fényes Jó
zsef, a pécsi igazgatóság ve
zetője és Halmay Arpád, a 
területi szakszervezeti bizott
ság titkára. 

Paku Lajos, az üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottságá
nak titkára köszöntötte a rész
vevőket, majd a gazdasági és 
szakszervezeti vezetők vála
szoltak a dolgozók írásban fel
tett kérdéseire. Vezetők és 
dolgozók ilyen közvetlen in
forrnációcseréjére eddig nem 
volt lehetőség. 

A program délután folytató
dott. · A sportpályán labdajá
ték-bemutatók és a gyermek
részvevők játékos vetélkedői 
zajlottak, míg a tanácsterem
ben a szakszervezeti főbizalmi 
csoportokban már korábban 
megtartott - gazdasági part
ner és bizalmi - vetélkedők 
győzteseinek a döntőjére ke
rült sor. A 15 csoport felké
szültségét mutatja, hogy több 
azonos pontszá� miatt továb
bi kérdésekkel kellett a helye
zéseket eldönteni. A sport- és 
szellemi vetélkedő valameny
nyi részvevője emléktárgyat 
kapott. 

Az első szakszervezeti naD 
sikerrel zárult. 
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A MÁV KO'4I,EKTÍV SZERZŐDÉS MÓDOSÍT�SA (3.) 

Szociálpolitika 
A MAV Kollektív Szerződésének 1982. ev1 

módosítását megelözö vitákon a dolgozók nagy 
számban vetettek fel szociálpolitikai, munkavé
delmi kérdéseket. A javaslatok egy részét a Vas
utasok Szakszervezete központi vezetösége 
egyetértésével megjelent módosítások is tartal
mazzák. Cikkünkben ezekről tájékoztatjuk olva
sóinkat és �térünk néhány olyan javaslatra is, 
amelynek a megvalósítására a következö évek
ben kerül majd sor. 

Üzemi étkeztetés 

A kollektív szerződés üzemi 
étkeztetést szabályozó 79. §-a 
tartalmazza a MAV vállalati 
hozzájárulását. A vállalati 
hozzájárulás két részből áll: 
nyersanyagra fardítható ösz
szegből, valamint a rezsi pénz
ben meghatározott ö�szeg
b6l. A nyersanyagnorma 
vállalati támogatása 2,50 Ft 
helyett 3 Ft-ra emelkedett, 
amely összefügiésben van az 
1981. július 1. központi árin
tézkedéssel. Forrása a vállala
ti eredményből képzett jóléti 
alap. 

Az üzemi étkeztetés rezsi
költségének elszámolását a 
37/1981. (X. 27.) PM. sz. ren
delet 5. §-a úgy szabályozza, 
hogy a ténylegesen felmerült 
kiadásokat számviteli elszá
molások során a jóléti és kul
turális alapba kell helyezni. 
Ezeknek a költségeknek a for
rása nem a jóléti alap, hanem 
az üzemviteli költség. A rezsi
költségek fedezésére a koráb
bi 3,50 Ft helyett továbbra is 
átlagosan, adagonként 5, ösz
szesen . tehát vállalati költség
ként, adagonként 8 Ft-ot biz
tosít a MÁV. 

A jóléti alap képzésére és 
elszámolására vonatkozó ren
delet változása az üzemi ét
keztetést illetően a vasutaso
kat nem érinti hátrányosan. 

A kollektív szerződés 80. § 
(1) bekezdésében foglaltak ki
egészítésére azért volt szük
ség, mert a vasutasok gyere
keit nemcsak a MA V által üze
meltetett gyermekintézmé
nyekben, hanem a tanácsok ál
tal üzemeltetett és vásárlás út
ján rendelkezésünkre bocsá
tott férőhelyekre is fel lehet 
venni. 

Munkaruha, védőruha 

munkakörökben, az általános
tól eltérő jelentős mérvű vi
selési idő csökkentésére vonat
kozó, megalapozatlan módosí
tási javaslatok is. 

A magas szárú bakancs (sur
ranó) ellátásban részesülő 
munkakörök. az egyes szak
szolgálatok területén bóvültek. 
tgy a kocsikísérő segédmun
kás, a darus, a darukötöző, a 

pft., szertári munkás, a vo
natvezető, a járműszerkezeti 
lakatos, a motorkocsi-vezető is 
részesül ebben a juttatásban. 

Színes munkaköpeny jut
tatását írták elő a mosónők, az 
építési és pályafenntartási üze
mek termelési és műszaki ve
zető, gyártásszerkesztő, szer
szám- és készülékszerkesztő 
munkakörökben, a telefon-, 
órás-, és rádióműszerészek
nek, a férfiszabóknak, a jár
műjavító üzemek renortveze
tőinek, raktárkezelőknek és az 
akkumulátor kezelő, javító és 
szerelö dolgozóknak. A felso
rolt munkakörök többségében 
eddig munkaruha-ellátást biz
tosítottak. 

A viselési idő csökkentésére, 
az elmúlt év munkaruházati 
költségeinek rendkívül kedve
zőtlen alakulása miatt csak 
minimális mértékben került 
sor. A végrehajtott csökkenté
sek elsősorban a lábbeli ellá
tások terén jelentkeznek. 

Módosították a védőf elsze
relési szabályzat eddigi he
lyesbítései miatt megváltozott 
munkaruha-ellátást. Az egyes 
egészségre ártalmas munkakö
rökben foglalkoztatottak, vagy 
egészségre ártalmas anyaggal 
foglalkozó dolgozók munkásru_ 
ha-ellátását a jövőben védő
felszerelésként biztosítják. 
Ilyen munkakörök például a 
galvanizálók, a fémcsiszolók, a 
híd- és va.sszerkez.eti mázolók, 
a szénszer,elők, a bontótelepi 
munkások. Elektromos mun
kákhoz fémszögmentes gumi
talpú bakancs biztosítását ír
ták elő a járműjavító üzemek 
művezetóinek, valamint védő
b"akancs-ellátást a kocsibon
tóknak. 

A kettős ruhaellátás - az0-

,nunkavédelern 
enyhítése érdekében csak a 
mellékvonalakon lévő szolgá
lati helyeken engedélyezték a 
nők foglalkoztatását, mert itt 
a váltóállítás gyakorisága 
nem nagy, Mellékvonalakon 
hosszabbító karrai felszerelt 
kézi állítású váltó kezelése te
hát a női munkavállalók ré
szére nem tiltott munkakör. 

Lakástámogatás 

A kollektív szerződés 7. sz. 
mellékletét, amely a dolgozók 
lakásépítésének támogatásáról 
szóló szabályzatot foglalja ma
gában, az alábbiak szerint mó
dosították, illetve egészítették 
ki. 

Új, 3/i. pontként vették fel 
olyan megállapodás megköté
sének lehetőségét, amely 
bérlőkiválasztási jog meg
szerzése ellenében, meghatá
rozott pénzösszeg átadásával 
segíti elő a tanácsi házkezelé
si szerv kezelésében levő lakó
épületen emeletráépítéssel, te
tőtérbeépítéssel létesülő taná
csi bérlakás építését, azzal a 
megszorítással, hogy ilyen 
esetben MAV-szerv az építte
tői (beruházói) feladatokat 
nem láthatja el. 

A módosítás révén felvett új 
szabályozás tulajdonképpen 
nem új, mert ez a támogatási 
forma - az említett megszorí
tás nélkül - már a korábbi 
szabályzatokban is megvolt. A 
tanácsi házkezelési szerv azon
ban a gyakorlatban nem any
nyira a meghatározott összeg 
átadásához ragaszkodott, ha
nem ahhoz, hogy a tanács ál
tal kijelölt dolgozó részére az 
építtetői (beruházói) feladato
kat a MA V lássa el. Tekintet
tel arra, hogy a MA V erre 
megfelelő apparátust nem tu
dott biztosítani, ezt a támop
tási formát az új szabályozás 
során, a Vasutasok Szakszer
vezetével egyetértésben mel
lózték. Jelenlegi, újbóli felvé
tele a dolgozók kívánságára 
történt. 

A másik módosítás a 13. 
pontban történt, amely az 
újonnan épülő vállalati bérla
kások elosztásánál a fiatal há
zasok részesedési arányát az 
eddigi 25 százalékról - Fővá
rosi Tanács V. B. által kialakí
tott gyakorlatra is figyelemmel 
- 50 százalékra emelték fel. A 
munkaerő-megszerzés és -meg_ 
tartás szempontjait tekintve a 
módosítástól kedvező ered
mény várható. 

Törzsgárdaelismerés 

A módosítás a külön vitára 
bocsátott és elfogadott új 
törzsgárda szabályzaton alap
szik, amely 1982. január 1-vel 
lépett hatályba. (MAV trtesí
tő, 1982. ( 1). A törzsgárda
tagság különbözó fokozataira 
meghatározott pénzbeli jutta
tások lényegesen emelkedtek 
(1000, 1500, 2500, 3500 Ft). Új 
elismerésként a Szolgálati Em
lékérem kitüntetés 35, 40. 45 
éves fokozatai - nődolgozók 
és korkedvezményes munka
körökben 30, 35, 40 - léptek 
hatályba 4000, 5000, 6000 Ft 
jutalommal. Ezzel egy idóben 
megszűnt a törzsgárda arany 
fokozata ismételt adományo
zása. 

A törzsgárda szabályzat, 
valamint a végrehajtására ki
adott 104550/H/82. MüSz. A. 
Utasítás részletes rendelkezé
seket tartalmaz. . Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a Szol
gálati Emlékérem kitüntetés 
adományozásának az al.a.pja a 
folyamatos, tiszta vasúti szol
gálati idő. A folyamatosság 
alól kivétel: hogy a MA V-nál 
munkaviszonyban töltött idő 
legfeljebb kétszeri megszakí
tása még összeszámítható. 

A jogszabály alapján tiszta 
vasúti szolgálati idónek szá
mít: 

- a sorkatonai szolgálati 
idő, ha bevonulás előtt és után 
a MAV-nál dolgozik; 

- a gyes céljára igénybevett 
fizetés nélküli szabadság; 

- a házastársát tartós kül
földi szolgálaton követő dolgo
zónál a fizetés nélküli szabad
ság ideje; 

- az 1950. év előtti kizáró
lagos MAV-tanoncidő; 

- a MA V-hoz mint jogutód 
vállalathoz szervezetileg átke
rült vasutaknál munkavi
szonyban eltöltött idő. 

A törzsgárdatagság fokozot
tabb anyagi elismerésére meg
állapított jutalom összege a 

részesedési alapot terheli. 
Megállapíthatjuk, hogy a 

kollektív szerződés szociálpoli
tikai, munkavédelmi és törzs
gárda-módosítása, a dolgozói 
javaslatok alapján, a dolgozók 
érdekeit szolgálja. A felme
rült igények egy része - főleg 
a munkaruhát illetően 
anyagi fedezet hiányában nem 
került módosításra, de fokoza
tos megoldásuk a jövöben biz_ 
tosítottnak látszik. 

Dr. Kurucsai László, 
A kollektív szerződés 75. § a munkaügyi és szociálpoliti-

tartalmazza a törzsgárdatag- kai szakosztály helyettes 
ság alapján járó juttatásokat. vezetője 
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Budapest-Bécs-Salzburg viszonylatban 

Magyar ·étkezökocsi a Wiener Walzeron 
Az új menetrend életbelépé

sétől először közlekedik a 
Wiener Walzer expresszben az 
Utasellátó Vállalat étkező
kocsija Budapest-Bécs- Salz
burg viszonylatban. Ebből az 
alkalomból az ŐBB (Osztrák 
Vasutak) sajtótájékoztatón 
mutatta be az új magyar szol
gáltatást az osztrák sajtó kép
viselőinek Bécsben, a Salz
burgból érkező Wiener Walzer 
kék színű étkezőkocsijában. 

Dr. Walter Kirchmayer, az 
OBB sjatóosztályának .vezetője 
nyitotta meg a konferenciát, 
majd Tóth László főigazgató 
üdvözölte a megjelenteket, az 
osztrák sajtó, a televízió és 
rádió munkatársait, iaz OBB, 
a Vagons-Lits, a MAV, a 
MAHART és az IBUSZ kép-

viselőit. Ezután a fóigazgató 
és Paskó György, a mozgó
szolgálat igazgatója válaszolt 
az újságírók kérdéseire. 

Miközben a vonat befutott 
Hegyeshalomra, mindenki vá
laszt kapott a feltett kérdések
re. A vendégek átszálltak a 
Budapestről érkező Orient 
expressz étkezőkocsijába, mely 
vissza Bécsig szállította uta
sait. útközben megismerked
hettek a magyar konyha ízei
vel, hiszen ebédre az Utasel
látó Vállalat vendégei voltak 
az osztrák újságírók. 

Ha a magyar érkezőkocsi
szolgálat beválik Ausztriában, 
nem kizárt a nemzetközi tár
gyalások folytatása és a ma
gyar étkezökocsi beállításának 
bővítése. 

A vendégek fogadására készülnek az étkezőkocsi pincérei 

.Jelzése: V 46 

Megl,esdtéh a villanaos 

tolatónaosdonyoh gyártá.sát 

A MA V új villamos üzemű 
tolatómozdonyokat rendelt a 
Ganz Villamossági Művektől, 
illetve az alvállalkozó Ganz
MA VAG-tól. A járművek 
tervrajzai nemrég készültek el, 
s így már a gyártásuk előfázi
sait is megkezdték. 

A majd a MA V vonalain V 
46-os jelzést viselő mozdo
nyokkal kapcsolatban a Ganz 
Villamossági Művek szakembe_ 
rei elmondták, hogy 1088 ló
erősek, négytengelyesek és 
forgóvázasak lesznek. A moz
donyokat a jobb hatásfokú ti
risztorral szerelik fel, de nem 
hiányzik a gépekből a vonat
befolyásoló szerkezet sem. 

Újdonságként említhető, 
hogy a V 46-osokat rádió
telefonnal és miniszámítógép
pel szerelik fel. Az utóbbi ar
ra lesz hivatott, hogy érzékel-

je a terhelést, s az alapján fo
gyasszon több vagy kevesebb 
energiát. Kiszámították egyéb
ként, hogy a dízel-tolatógé
peknek - a 1elenle€i energia
hordozó árakat véve alapul -
óránként 196 forintba kerül az 
üzem költsége. Ugyanez a V 
46-os esetében csak 132 forint 
lesz. Előnye ezenkívül, hogy 
kisebb vonatok továbbítására 
is felhasználható, mellt fűtő
berendezéssel is ellátják. 

Az új mozdony külsejében 
a közismert Ward Leonard tí
pusra hasonlít majd, azzal az 
eltéréssel, hogy úgynevezett 
félk'aros áramszedőt terveztek 
neki. 

A villamos üzemű tolatógép 
első öt példánya terv szerint 
a jövő év közepére készül el. 

(s) 

A munkaruha a kollektív 
szerződés 11. sz. mellék.letét 
képezi. Ezzel kapcsolatban 
rendkívül sok kérdés, igény, 
javaslat merült fel az ellátott
ság, valamint a minőség szem
pontjából. Korábban a mun
karuha, védőruha, egyenru
ha egységes szerkezetben a 
MÁV ruházati utasításában 
volt szabályozva. A magasabb 
szintű jogszabályok alapján 
most a munkaruha a kollektív 
szerződés, ,a védőruha a vál
lalati munkavédelmi szabály
zat mellékletét kell hogy ké
pezze. A munka- és védöruha 
külön szabályozásakor a pár
huzamos szolgáltatásokat meg 
kellett szüntetni és egyes mun
karuhafajtákat védőruhaként 

nos ruhatípus védőfelszerelés- r----------------------------------------------------

elöírni. 
A kollektív szerződés 11. sz. 

melléklet 4. § (2) bekezdés 
módosítása lehetővé tette, hogy 
azokon a szolgálati helyeken, 
ahol a mosodák, mosóhelyek 

ként és munkaruhaként törté
nő egyidejű szolgáltatása - ki
kfü,zöbölése érdekében, a dol
gozók javaslata alapján, egyes 
munkakörökben. a hideg idő
járás elleni védelmül adott 
szőrmebéléses kabátok helyett 
a jövőben csak téli védöruhát 
boztosítanak. 

A MA V tervezi a munkaru
házati ellátás korszerűsítését 
a módosítás szabályainak egy
szerűsítését is. Ezzel a szolgá
lati helyek önállóságát kíván
ják növelni, a helyi gondok 
alaposabb ismeretének figye
lembevételével. 

A nők érdekében 
szabad kapacitással rendelkez- Módosításra került a kollek
nek, ott a jövőben lehetőség tív szerződés 3. sz. melléklete 
nyílik a viselési idővel terhelt is, amely a nők számára til
munkaruhák és munkaköpe- tott munkaköröket sorolja fel. 
nyek térítés ellenében törté.nő A zajártalmas munkakörök 
mosására. A térítési összeg törl'ésre kerültek, mert az ár
megállapítása folyamatban talom előfordulását okozó zaj_ 
van, rövidesen szabályozásra szinteket műszaki fejlesztéssel, 
kerül. egyéni védőfelszerelésekkel a 11 

Meg kell azonban jegyezni, férfi és nódolgozók esetében 
hogy a védőruhák mosása,• egyaránt, fel kell számolni. 
tisztítása vállalati kötelezett- A kollektív szerződés mun
ség. Ez elsődleges felad�t. s kahelyi vitáinál merült fel, de 
csak a megmaradt kapac1tast már korábban az ellenőrzések 
l�he! felhasználni munkaruha során is megáilapították, hogy 
hszt1tására. egyes szolgálati helyeken vál-

A szabályzat ruhajuttatási tákezelói munkakörben fog
előírásainál is változtatásokra lalkoztatott nők kéziállítású 
került sor. Mégis nagyon sok váltók állítását a számukra 
módosító javaslat érkezett az előírt súlyhatáron felül vég
előkészítést végző szervekhez. zik. Munkavédelmi újítás, 
melyek túlnyomó többsége a majd ezt követő műszaki in
dolgozók jogos kéréseit tartal- téz.kedés (hosszabbító karok 
mazta. Előfordultak értelme- felszerelése) hatására a váltó
zési hibákból származó igé- állítás művelete az engedélye
nyek, valamint - jelentékte- zett súlyérté/$ alá került. A 
len mennyiségben -, egyes nő fizikai megterhelésének 

Ko�sijavítók 

A debreceni járműjavító üzem dolgozói az elmúlt eszten
dőben eredményes munkát végeztek. Az idei termelési 
eredményeik is biztatóak. A szerelők munkáját a nagy-

ca.rnokban kOJ"SZerű gépek segítik 

Szerelők a teherkocsi alváza alatt 

A Járműjavítóban tolópad mozgatja a javítás a1att levö kocsikat 

A tartálykocsik javítását Is nagy gonddal, szakértelemmel 
• végzik az üzem dolgozói 

(MTI Fotó: Oláh Tibor) 
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Határidő előtt 

Szon,balhely és Porpá� kozÖII 
elkésziill a n,ásodik vágány 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A második vágány építése 

1980-ban kezdődött el. Első 6,5 
kilométeres szakaszán, Porpác 
és Vép között már tavaly szep_ 
temberben megkezdődhetett a 
közlekedés. Az építkezés 112 
millió forintba került, amely
ből a távközlő- és biztosító
berendezések költsége tizen
kétmillió forintot tett ki. 

Elmondotta a vasútigazgató
ság vezetője, hogy a jövőben 
a vonatok 120 kilométeres 
óránkénti sebességgel közle
kedhetnek, a tengelynyomás 
21 tonnára emelkedett. 

d-_� 

Az átadás után megszűn
nek a vonat-feltartóztatások, 
javul a szombathelyi vasúti 
csomópont átbocsátó képessé
ge és csökken a vonatok me
netideje. Ezek a változások 
energiakímélést, .a tranzitfor
g•alomban közlekedő vagonok
nál valutamegtakarítást is 
eredményeznek. A korszerű 
biztosítóberendezések váltóke_ 
zelőket, sorompóőröket szaba
dítanak fel, akiket más, mun
kaerőhiánnyal küzdő terüle
tekre tudnak átcsoportosítani. 

Mozdonyok az új csarnokban 

A vendégek megtekintették 
Porpác állomás biztosítóberen
dezéseiot és a forgalomirányí
tás központját, majd a szom
bathelyi vontatási telephez 
ment a különvonat. 

Közben dr. Horváth Lajos 
azzal folytatta tájékoz.tatóját, 
hogy a nagyarányú dízelesítés 
indokolta a vontatási telep re
konstrukcióját. Az eddig elké
szült körzeti javítócsarnok, a 

kenőanyagellátó, a korszerű 
gépek és berendezések 110 mil
lió forintba kerültek. 

Az építkezések négy éve 
kezdődtek. Jelenleg a 3700 
négyzetméteres alapterületű 
nagycsarnok,ban egy időben ki-

KIVÁLÓ ÜZEMFÓNÖKSÉG 

C:riika László felv. 

lenc vontatójármű javítása 
történhet. Évente 130-140 
mozdony, motorvonat javítá
sára van lehetőség. Ezz.el a 
körzeti üzemfőnökség gépein 
kívül az egész igazgatóság dí
zel-járműparkjának a futó
javítását el tudják látni. A lé
tesítményhez kapcsolódó épü
letekkel a szociális körülmé
nyek is javultak. 

Sz. Jakab István 

Az árufuvarozásban előtérbe kerültek 
az irányvonatok és a konténeres szállítás 

A szegedi körzeti üzemfő
nökség dolgozói 1981. évi mun
kájuk alapján elnyerték a köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter és a Vasutasok Szakszer
vezete elnöksége által adomá
nyozott Kiváló üzemfőnökség 
címet és ezzel együtt a MAV 
vezérigazgatóság és a vasuta
sok szakszervezete elnökségé
nek Vörös Vándorzászlaját. 

Lóki Béla üzemfőnök elmon
dotta, hogy a három évvel ez
előtt alakult üzemfőnökség 
dolgozói nemcsak a mennyi
ségi célkitűzéseket teljesítet
ték, hanem a minőségi mun
kában is előbbre léptek. Az 
üzemfőnökségnek szinte mind 
a 32 szolgálati helye túlteljesí
tette a tervét. Legnagyobb fel
adat a szegedi csomópontra 
hárult, de kimagasló ered
ményt értek el Hódmezővásár
helyen, Kiskundorozsmán, Al
győn és Röszkén is. 

Személykocsimosó 

saját kivitelezésben 

Az üzemfőnökség dolgozói 
igen sokat tettek a személy
és áruszállítási feladatok tel
jesítéséért. Tavaly két és fél
millió utast szállítottak el, lé
nyegesen jobb körülmények 
között, mint korábban. Az új 
lengyel személykocsik, vala
mint több új vonat beállítása 
csökkentette a zsúfoltságot, 
bővítette az utazási lehetősé
geket. Emelkedett a személy
szállítási bevétel, s pontosab
ban közlekedtek a vonatok. 
Saját kivitelez,ésben külső sze
mélykocsimosó be1'endezé.,t 
építettek. Alkalmi munkavál
lalók segítségével elérték, hogy 
a vonatok nemcsak kívülről, 
hanem belülről is tisztábbak. 

Az üze.mfönökség dolgozói 
igen sokat tettek a személy- és 
áruszállítási feladatok teljesí
téséért. Tavaly két és félmillió 
utast szállítottak el, lényege
ge.sen jobb körülmények kö
zött, mint korábban. Az új len
gyel személykocsik, valamint 
több új vonat beállítása csök
kentette a .zsúfoltságot, bőví
tette az utazási lehetőségeket. 
Emelkedett a személyszállítási 
bevétel, s pontosabban közle
kedtek a vonatok. Saját kivi
telezésbe,n külső személykocsi
mosó berendezést építettek. Al
kalmi munkavállalók segítsé
gével elérték, hogy a vonatok 
nemcsak kívülről, hanem be
lülről is tisztábbak. 

Az üzemfőnökség tavaly 1 
millió 183 ezer tonna árut in
dított útnak, e.zz.el berakási ter
vüket 112,7 százalékra teljesí-

tették. Az igazgatóság terüle
téről először Kiskundorozsma 
állomásról szállítottak házgyári 
lakásokat vasúton Budapestre, 
NegyvenháTam irányvonattal 
mintegy 430 lakást küldtek a 
fővárosba. Arufuvarozási mun
kájukiban mind nagyobb szere
pet kaptak a kors�erű fuvaro
zási m.ódok: az irán11vonatos 
és a konténeres áruszállítás. 
Tavaly, 1980-hoz viszonyítva, 
ezer konténerrel többet fuva
roztak el. E szállítási mód 
újabb fejlődés előtt áll, hiszen 
idén elkészült Szeged-Tisza 
pályaudvaron az új konténer
pályaudvar. 

Együttmúködve 

a fuvaroztatókkal 

Az áruszállítást segítette a 
szállítópartnerekkel kialakított 
állandó, élő kapcsolat. Több 
vállalattal együttműködési 
megállapodást kötöttek. Ered
ményesen dolgoztak a MAV

Volán komplexbrigádok. KöZJÖ
sen igen sokat tettek a vasúti 
kocsik gyors kirakása, a ko
csi tartózkodási idők csökken
tése érdekében. A szegedi kör
zetben kiemelten foglalkoztak 
az idegen kocsikkal: eg11-egy 
külföldi kocsi tartózkodását 
közel félórával csökkentették. 
Ei az érték 6500 idegen ko
csinál jelentős deviza.megtaka
rítást is eredményezett. Az 
ü.ze.mfőnökség teljesítette a rá 
háruló kocsilkiegyenlítési fel
adatokat, időben továbbította 
a kiegyenlítő szerelvényeket. A 
nemzetközi tranzitforgalom
ban Röszke állomáson 1981-
ben 5808 kocsival többet ke
zeltek, mint egy évvel koráb
ban - ezzel is .mentesítették 
Kelebiát. S még egy érdekes 
adat: Kiskundorozsma állo
másra taval11 553 irányvonat 
futott be, legtöbbje a DÉLIDP 
házgyára rés.2lére ho-zott építő
anyagot. 

A vontatási elegytonnakilo
méter-tervet 104 százalékra tel
jesítették. Közel 45 tonnával 
nőtt a tehervonatok átlagos 
terhelése. A vontatójármű-ja_ 
vító részleg jó munikáját di

cséri, hogy közel 50 száz.alék
kal csökkentették a mozdo
nyok szolgála tképtelenségét, 
javult a gépek üzembiztonsá
ga. A mozdonyjavítók többb 
főgépcsoportcserét végeztek, 
erre a munkára korábban a 
járműjavító üzemben került 
sor. Közel 11 ezer teherkocsit 
javítottak meg, makói telepü
ket kocsijavításra szervezték 
át. 

Az eredmények érdekében 
mind Szegeden, mind az üzem-

főnökség területén számos 
szervezési intézkedést hajtot
tak végre. Szegeden a rakodó
gép�karbantartó és mérlegja
vító, valamint asztalos műhe
lyeket a vontatási tmk-mű
helyhez csatolták. Ezzel az ott 
dolgozóknak jobb munkakö
r'Ülményeket biztosítottak, s 
létszámot takarítottak meg. Ha 
szükséges, a rakodási részleg 
dolgozóit átirányítással a te
her.kocsimosó telepre küldik. 
Makó állomáson köz.ponti épü
lettisztító csoportot hoztak lét
re. Atszervezték a forgalmi 
tartalékos vezénylést, több ki
sebb állomáson pedig munka
köröket vontak össze. 

Az említett sz.ervezési intéz_ 
kedések ellenére is - amint 
azt az üzernfőnök elmondta -
a frekventált munkakörökben 
létszámhiánn11al küszködnek. 
Különösen Szegeden és Kis
kundorozsmán kevés a kocsi
rendező. De a váltókezelő, a 
vonatkísérő, a kocsivii.sgáló és 
vontatási utazó munkakörök
ben is elkelne több munkaerő. 

A gazdasági eredmények ala
kulását nagyban segítették a 
szocialista brigádok. Az üzem
főnökség területén 57 brigád
ban 560-an tevékenykednek. A 
kollektívák tavaly nagy értékű 
társadalmi munkát végeztek. 
!gy tobbek között a rokkantak 
támogatására és a munkásla
kás-építé&i alap fejlesztésére 
3300 munkaórát fordítottak. 
Szeged-Rókuson a brigádok 
kívülről felújították a felvéte
li épületet, a vontatásiak a ko
csijavító röptető oldalbuxkolá
sát, a teherkocsiimo.só meleg
vizes kazánjának átcserélését, 
a központi fűtés hálózat jaiví
tását, felújítását végezték el. 

A kitüntetés kötelez 

S ami nem lényegtelen, a 
szociális ellátottság, a dolgozók 
élet- és munkakörülményeinek 
javítása terén tavaly újabb 
eredményeket értek el. 

A szegedi üzemíőnökség dol
gozói tisztában vannak vele, 
hogy a kiváló címnek csak ak
kor tudnak megfelelni, ha a 
jövőben is hasonlóan végzik 
munkájukat. Feladat bőven 
akad. Hogy csak néhányat em
lítsünk: átállás a vnlamos von
tatásra, rugalmas alkalmazko
dás az utasforgalomhoz, a sze
mélyszállítás kulturáltságának 
további fokozása, a fuvarozás
ra felkínált áruk időbeni to
vábbítása, takarékoskodás az 
eszközökkel, az anyaggal és az 
energiával. 

Gellért József 

, 

ar 

TAMÁSI ISTVÁNNÉ, A SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT KITÜNTETETTJE 

Kevesen tételeznék fel róla, 
hogy már 17 esztendős nagy
lánya van. Középtermetű, bar
na hajú asszony, ama - sajnos 
fogyóban levő - kevesek kö
züI való, akik elkötelezetten 
hűségesek .munkahelyük iránt. 
Csaknem negyedszázada, 
1958-ban szegődött el a MAV 
jegyn11omdába betanított 
könyvkötőnek, s e 24 év alatt 
meg sem fordl.l!lt a gondolatai 
között, hogy másutt is dolgoz
hatna. Igaz, a családban ha
gyomány, hogy a vasút adja a 
kenyeret: a ma már nyugdíjas 
édesapja, Kovács András 45 
esztendőn át dolgozott az Észa
ki Járműjavítóban, géplakatos
ként, s ő szorgalmazta, hogy 
mindkét lánya a MA V-nál he
lyezkedjen el. lgy került Ta
más Istvánné a jegynyomdá
hoz, Judit húga - Domján 
Istváwné - pedig a MA V Kór
házhoz, ahol is ápolónő a II-es 
sebészeten. 

Huszonnégy éve 
egy helyen 

- Hálás vag11ok a vasútnak 
- mondja - az elmúlt hu-
szonnégy évért is, azért, hog11 
szakmát tanulhattam: 1975-ben 
szakvizsgáztam és lettem 
könyvkötő, meg azért is, hogy 
az otthonteremtésben a segít
ségemre volt. Férjemmel Rá
koscsabán három szoba össz
komfortos családi házat épí
W.nk, az év végére remélhetően 
el.készül, és 180 ezer forintos 
kamatmentes kölcsönt kaptunk 
a MAV-tól. Mindez közreját
szik ailrhoz, hogy szeretek itt 
dolgozni, s minden érdekel, 
am� ebben a házban, a jegy
nyomda öreg épületében törté
nik. 

Ternnészetes is, hogy minden 
érdekli: tőle is függ - ráadá
sul kétszeresen -, mi" miként 
alakul. Szinte egyidejűleg, 
1975-ben, nevezték ká a könyv
kötő csoport vezetőjévé (34 
ember munkáját, döntően nő-. 
két irányítja), egy évvel az
után, hogy kooptálták, majd 
1975-ben meg is vá!lasztották 
szb-ti bkárrá. Szakszervezeti 
tisztségviselőként már 145 em
ber ügyes..,bajos dolgainak in
tézését vállalta. 

- Mi okozza a legtöblb gon
dot e kis létszámú, ám nagy 
fontosságú főnökségen? 
- Maga az épület. Eredeti

leg más célra épült, öreg és el
avult. A növekvő feladatokhoz 

képest kicsiny is, zsúfoltan és 
szűken vagyunk. A nyomda
iparban fehér-fekete ölrozőre 
volna szükség; dtt, a Rudas 
László utcáiban, nem is gondo
lunk arra, hogy valahol kiala
ká t'ha tnánk. Hagyományos öl
tözőink vannak, s azok.ban is 
szorongunk. Tömören: a szo
ciális helyzetünk igen rossz, 
nem felel meg az előírt köve
telmén11eknek. Más a helyzet a 
jövedelmeknél: ott a MA V fi
gyelembe veszi a nyomdaipari 
bérszintet. Másként persze nem 
is lehetne, hiszen ha mi keve
sebbet füzetnénk, nem számít
hatnánk utánpótlásra. Fiata
IQ/kra viszont szükség van,, mert 
rendkívül nagy a munkaerő
hiány, ráadásul a fluktuáció is 
nyomaszt. Évente legalább 
negyvenen cserélődnek, s bi
zony harminc-negyvennél alig
ha vagyunk többen, mi, tiörzs
gárdatagok. 

Feltehetőleg az sem vonzó, 
hogy a jegynyoandában nem
igen lehet maradandót, szépet 
alkotni (márpedi,g a vérbeli 
nyom�ász mindig büszke volt 
arra, ha ke-zemunkája nyomán 
érték teremtődött). Forintban 
kifejezve nagy értékű persze az 
a sok millió jegy, amely itt ké
szül - bérmunik.álban a Volán
nak is dolgoz;nak -, tán a rit
kasággyújtők még el is tesznek 
egyet-€gyet, hogy majdan uno
káiknak .megmutassák . . . áan 
a milliós n,agysá�end rengeteg 
munkát is kíván. Kivált így 
volt ez 1980-1ban és 198l�ben, 
egészen az el.múlt év szil vesz
teréi,g - ekkor hajtottáik végre 
a jegycserét. Nem volt ritka, 
hogy mindenki annyi túlórát 
vállalhatott - külön munka
szerződés alapján -, amennyi
nek teljesítésére képesnek 
érezte magát. 

Milliónyi jegy 
Együtt járjuk. a könyv1köté

szetet: az asszonyok kemény 
munkát végeznek. Egy-egy nő 
a dolgozók havi jegyéből mű
szakonként Mszezret számol 
meg, s csomagol ötvenesével, 
vasúti emblémával ellátott ce
lofánba. Nézem, a,mint egyikük 
százas ívet végigszámol: más 
jelzőt nehezen találok rá - ör -
döngös technikával. Másodper
cek alatt, anélkül, hogy egyet 
is tévedine. (Vajon ezt a -
szakkifejezéssel élve - ,,teljes 
kikészítést" nem lehetne gépe
síteni? Annál is inkább, mert 
működnek a főnökségen nagy 
teljesítményű - kétségkívül: 

drágán vásárolt - berendezé_ 
sek.) 

Az szb-titkár-<:SOportvezető, 
nő kellemesebb hírekkel is 
szolgálhat. lgy például: igen jó 
a kapcsolatuk a MAV hivata
lok és intézmények szakszerve
zeti bizottságával, s ennek ha
tására az utóbbi két évben nem 
volt példa arra, hogy valakinek 
a k,isgyermekét ne helyezték 
volna el óvodába vag11 bölcső
débe. Ráadásul még a helyek 
között is válogatni lehet, hogy 
a lakóhelytől függően melyik 
a leginkálbb megfelelő. Az 
üdültetésnél sincs gond, s ha 
mindig mindenki igényét nem 
elégítik is ki, ugyancsak az 
utóbbi 2-3 évben viszonylag 
megfelelő a kínálat. A vasút 
méltányolja, hogy a nyomda
üzem nehéz fizi.kai munkát kí
ván, s a gyógyüdülókbe is el
jutnak az arra rászorulók. 

Összeegyeztethető 
... Lám, inkább a munka

helyről beszélgetünk, pedig lá
togatásunk célja személyre szó
ló. Tamás Istvánnét május 
l-én a Szakszervezeti mun
káért kdtüntetés arany fokoza
tával jutalimazták meg (1976-
ban az ezüst fokozatot érde
melte ki), szakmai munkájáért 
pedig háromszor lett Kiváló 
dolgozó, 1980-ban vezérigazga
tói dicséretben részesült, s 
részt vehetett szovjetunióbeli 
jutalomutazáson is. Am ő kí
vánja így, hogy inkább beszél
jünk a munkájáról és a mun
kahelyéről - a.mely 9 eszten
deje, megszakítás nélkül élen
járó főnökség -, mint a saját 
szerepéről. 

Persze, ha e ki,tüntetéssoro
za tot felemlítjük, s hozzátesz
szük: 1958 óta szakszervezeti 
tag_ 1968-tól bizalmi volt, s 
közben a KISZ-alapszervezet 
vezetőségébe is bevá'1asztották 
- nyilvánvaló, hogy közmeg
elégedésre dolgozik. 

- Hogyan egyeztethető ösz
sze a csoportvezetés és a szak
szervezeti tisztség? 

- Miután csoportvezetőként, 
is szót értek az emberekkel, s 
nem volt olyan vitás kérdés, 
amelyet ne tudtunk volna ma
gunk között rendezni - legyen 
szó bérkérdésről vagy munka
fegyelemről -, a két feladat
kör nem ütközik. Hasonlóképp 
mindig közös nevezőre jutot
tam a főnökség vezetőivel is ... 
az egészséges viták pedig soha 
nem ártanak. 

Földes Tamás 

A könyvtáros varázsa 
Szaibó Honka amikor átvette szívélyesen kalauzolta őket, 

a c.somóponrt szakszervezeti majd egy üiveg sört tett az asz
könyvtárárt, úgy érezte, mintha talra. Az emberek rösteUkedve 
egy elavult gyü.mölcsöskertbe magyarázták, hogy C5éllk vdccel
pottyant volna. Oút volt a ren- tek. de ha már itt vannak, nem 
geteg szellemi termék, a sok- mennek el üres kézzel. 
féle zamatos gyümölcs, de Pár nap mú1va újallb öt ko-
majdnem elérhetetlenül. csirendező keresite fe!l. a Jronyv-Előllb rendet kellett terem- tárat, s a vicces ember egy teni és olyan korszerű, új imód- tábla csokoládét nyiújitott át 
szert kialakítani, a.millyet a fő- Ilonkának. 
iskolán tanult. - Ne értse félre - mondta 

Hetek teltek el, 1mre odáig zavartan -, hiszen én már jutott, hogy az olvasókra is fi- vén róka és, házaseanlber va
gyellhetett. A-lcikor egy kicsit el- gydk, de maga olyan aranvos 
szomorodott, mert rájött, hogy teremtés ... 
az embereket nem lelhet úgy Ilonka is .zavarba jött, majd 
rakosgatni, mint a könyveket. monldani akarta, hogy ha csak.A kartonokon szereplő 174 ol- ugyan aranyosnalk taritják, a 
vasó közül ikét ihónap alatt könyvtárral együtt, .mondjálk, hanmincca!l sem találkozott. terjesszék ezt a kollégák közit. 

A leginkább az esett rosszul De hát ezt nem kellett kér-
az új könyvtárosnak, 1hogy ni, különösen, hogy az új 
amiikor személyesen végigjárta könyvtáros hasonló módon is
az irodákat, sokan csak .moso- merkedett a vonarkísérókkel, 
lyogtak a lelkesedésén. Az pályamunkásak!kal, sót egy idő 
egy,iik hölgy meg is jegyezte: után megtört a jég az irodák
neki otthon ikülönb kis házi ban is. 
könyvtára van. - Aranyos teremtés az új 

Ilonka azonban nem adta fel könyvtáros - monldogatták az 
a reményt. Sokat töprengett, emberek, s egyszerre iminden
majd egy napon betoppant a ki kíiváncsi lett, hogy csak
szolgálatból hazafelé készülő- ugyan így van-e. 
dŐ kocsirendezóklhöz. El.monld- Egyszer csak hivatta a szak-
ta, hogy milyen változásokat szervezeti titkár: 
eszközölrt a könyvtárban, s kér- - Hallom, hogy büfét ren
te óket, látogassák meg. • dezett be a. könyvtárbam és sör-
- Aztán sört tud-e adni ne- rel tr�tál;a az olvasóit. 

künk? - ugratta a csinos kis ��bó Ilonka _sápadozott, de 
könyvtárost az egyi!k idősebb nuelott zn:agyarazatba kezdett 
kocsirendező de Ilonkát nem volna, a titkár elinevette ma-' gát· érte váratlanul a kérdés: · N „ d' h' - e i,e 3en meg, iszen - Ha ez az ára látogatásuk- maga remekül dolgozik. Java-nak, hát az is lesz, csak jöjje- solni fogom, hogy emeljék a 
nek. fizetését. Különben milyen 

A kocsirendezők összemoso- most az olvasottság? 
lyogtak és kettőjük délután A könyvtáros megikönnyeb
felkereste a könyvtárat. Ilonka billiten sóhajtott, majd sorol-t.a: 

- A beiratkowtt kö'lcsön
z&k. szállna még nem érte el a 
rég:i,t, de mint tudja, az csak 
papíron volt. Egyél:)ként lenne 
egy jaivaslatom. 
- Halljuk - csillant a sze

me a titkárnak. 
- Van nekünk egy lomtá

runk, azt kellene rendbe ho
z.a,tmi, s oda tenni a raktárat, a 
könyvraktárhelyiségiből meg 
egy olvasótermet kialakítani. 
- Megpróbálok intézkedni, 

de nekem is lenne egy kéré
sem. 

Tessék - mosolygott 
I'lonka. 
- Az ünnepi könyvhétre 

meg tudna-e szervezni egy 
író-olvasó találkozót? 

- Őrö'mtrnel. 
- De Moldovánál aláibb 

nemigen adják iitt az embe
rek. 

- Megpróbálom, bár szerin
tem őt most százfelé hívják. 
De ha nem sikeJ'!ül, van már 
nekem annyí személyes isme
rősöm a könyv'kölcsönzők kö
zött, hogy bárki jön is a ren
dezvényre, nem fogunk szé
gyent vallani. 

- Hát ak;kor további jó 
munkát és ha a sör beSzerzé
se nehézségekbe ütközik -
szorította meg melegen a kds
lány kezét a szakszervezeti tit. 
kár -, csak szóljon. 

Szabó Honka sem maradt 
adós, merit megkérdezte: 
- A titkár elvtársnak mi a 

kedven.e itala? 
- Jaj Ilonka - nevetett a 

titkár-, ez ravasz kérdés. De 
ha arra gondol, hogy nekem Is 
illene elmenn,i a,1:)ba az átren
dezett könyvtárba, hát majd 
szakítok időt. 

Dávid József 



A répaka111páay idsjía 

/sszítstts/J/J a szo/1álal 
A Komárom meayei naíY

köz.sél, Acs lakosainak szá
mát tekintve, a múlt század 
elején a járásban a negyedik 
helyet foglalta el, ugyanakkor 
az ezernyolcszázas évek vé-
16re, már a vezető pozíciót 
mondhatta magáénak. Az ug
rásszerű fejlődést a heí/114?1-
laalmi vasútvonal megépülésé
nek és a Patzenhofn cuko,
fll'ÍT megalapításának köszön
heei. A kettő ma is szoros 
kapcsolatban áll egymással. 

Varga Sándor állomásfő-
nökben régi ismerősre találok. 
SOk évvel ezelőtt fékezőnek 
vették fel a vasútra. A segéd
tiszti tanfolyam és a gyakor
lati idő után Füzitőre került. 
Felnótt fejjel, a munka mel
lett érettségizett, majd elvé
gezte a tiszt'.<épzőt. Ezután 
végigjárta Komárom személy
és rendezőpályaudvarának 
minden zugát, végül tornyos 
rendelkező lett. 1980-ban 
Acson megüresedett a főnöki 
poszt, több aspiráns közül 
Varga Sándort nevezték ki. 

- Amikor Acsra kerültem 
már javában tartott az AG
RARIA-program, amelynek 
keretében a szomszédos fate
lep 516 istálló teljes felszere
lésének az elkészitését vállal
ta a Szovjetuniónak. A mi fel
adatunk volt a nagy mennyi
ségű expartáru elszállítása. 
Hel11ben állítottuk össze a zá
honyi vonatokat és bár a fó 
hdem nem a miénk, a vasút
nak fontos sznepe volt a.boon, 
hog11 a.z utolsó szerelvény is 
határidóre e'Chagyta az orszá• 
got -, mondotta, majd így 
folytatta: 

- Mi ácslak az állomás 
életét lret részre bontjuk, a 
cukorrépa kampányra és kam
pányon kíV'iiJ.i időszakra. Ez 
persze nem azt jelenti. hogy a 
kampányon kíV'til nincs ten
�alónk, a répaszezon azon
bán óhatatlanul nagyobb meg-

terhelést jelent, mint egyéb
ként. Szemléltetésképpen: az 
elmúlt szezonban 163 364 ton
na répa érkezett 4218 kocsi
ban. Ez a menn11iffg nehéz 
feladatok elé állított bennün
ket, cím mikor jöttek a vona
tok, nem értünk -rcí tÖJ)Te11Qe
ni. Szerencse, hog11 az cíUomcís 
és a g11cí, jó összhangban dol
gozik, bcírffl4lt,en problémát 
azonnal meg tudunk oldani. 

Bár a kampánynak rég vé
ge, a nyugalom csak viszony
lagos. A há�om legnagyobti 
fuvaroztatónak - a Bábolnai 
Mezőgazdasági Kombiná tnak, 
a helyi Egyetértés TSz-nek és 
a cukorgyárnak - most is tu
catjával érkeznek a vagonok. 
A közeljövóben a fatelepnek 
is várhartó kétezer kocsi rönk
fa, amine!< ellenértékeként is
JJM!t istállót kell szállítanunk. 
Ráadásul küszöbön az átépi
tés, hamarosan Acson is fel
szerelik a legkorszerűbb biz
tosi tóberendezést. 

- LegM{111obb gondunk a 
munkae,őhián11 - panaszko
dik a főnök. - 37 hel11eu csak 
25 embert tudok szolgálatba 
állítani, ha valaki megbeteg
szik, vagy szabadscígot kér, 
nekem is be kell ugranom 
szolgálattevőnek. Nem megy 
ritkaságszámba a huszonnégy 
órás szolgálat sem. Hárman az 
idén nyugdíjba mennek, pót
lásuk nagy kérdőjel. úgy tű
nik hiába a magasabb fizetés. 
a fiatalok nem adják pénzént 
a hétvégeket. 

A kollektívát dicsé!-i, hogy a 
sok túlóra ellenére is marad 
idő társadalmi munkára. Két 
asszony most éppen a vá-ró
termek a,bl.a.ka.it tisztítja. Ahol 
a feszíitett munkatempó mel
lett még ilyenekre is futja, ott 
az emberek hozzáállásáról 
csak a legnagyobb tisztelettel 
lehet beszélni ... 

Tóth Zoltán 

Miskolci mozdonyvezetök 

a Ganz-MÁVAG-ban 
A miSkolci körzeti üzemfőnökség MHSZ-s:zervezete és a 

villamosmozdony-vezetők Edison szocialista brigádja május 25-
én üzemlátogatással egybekötött tanulmányi kirándulást ren
dezett a Ganz-MAVAG-ban. Az ü:zemlátogatás során megis
merkedtek a mozdonygyártás technológiájával, a kors:zerú szer
számgépekckel. Az üzemlátogatás után a miskolciak tapaszta
latcsere jellegű megbeszélést tartottak a Ganz egyik MHSZ
szervezetének tagjaival. 

(sePsi) 

MAGYAR VASUTAS 

,_ -

AZ EMBEB ES llOBNYEZETE 

Vjgyáza1!l hulladékveszély! 
Körséta a Keleti pálgaud.,•r őrhelgein és • tároló6-n 

Nap mint nap tapasztaljuk: a vasút 
nem tartozik a legtisztább szolgáltató 
vállalatok közé. Ezrek panaszolják, a 
sajtó:t>an szóvá teszik, hogy koszosak a 
vonatok, az ablakon nem lehet kilátni, a 
mosdóban, az Illemhelyeken nincs vfz, 
papír, szappan, törülköző. Egyszóval, a 
vasúti kocsik tisztasága, higiéniája álta
lában kritikán aluli. A MA V évek óta nem 
tud ellene tenni semmit. Pedig a hadüze
netet már régen szétkürtölték a szolgá
lati helyeken. ,,Mindent el kell követni a 
kulturált utaztatás érdekében!" Szinte 
egyetlen hivatalos jelentésből, beszéd
ből sem marad ki a tisztaságért folyó 
harc hirdetése. Csak éppen az eredmény 
'ehangoló. 

Az emberiség ma már ve
szélyezteti a természeti kör
.rwezetet, és ez:zel önmagát is. 
Szennyezi a ten{1ereket, a le
vegöt, a földet. Ezért tarta
nak többek között környezet
védelmi világnapot (június 
6-án volt ) és ezért alkotnak 
rendeleteket, szigorú törvé
nyeket. Az egyik munkavédel
mi jellegű kiállitáson olvas
tam a következőket: .,Gondos
kodni kell a munkahelyen ke
letkezö (hutladék, szemét, 
szennyvíz stb.) kezeléséröl, il
letve eltávolításáról. valamint 
szükség szerinti ártalmatlan
ná tételéről oly módon, hogy 
egészsé{}ii,gyi ártalmakat ne 
okozzanak és a környezetet 
ne károsítsák." (47/1979. (XI. 
30.) MT rendelet 25. § 2. be
kezdés.) 

Szeméthegyek a sínek között 
Szolnokon ego, vasúti tiszt 

kesergett azért, mert a vasúti 
töltés-Oldalakat a lakosság sze
métlerakó-telepnek használja. 
A kisebb településekről oda 
hordják az ócskavasat és az 
egyéb é�etetlen hulladékot. 
Sok faluban ma sincs szemét
gyűjtő hely, ezért a használ
hatatlan, fölösleges tárgyakat, 
szétszórják a falu szélén, vagy 
beöntik a patakokba. 

A környezet védelmét a kü
lönböző országok sem tekintik 
egy.formán szívügyüknek. Mert 
ugye vannak távoli patjVolat
tiszta városok, árnyas parkok
kal, c'>illámló szökőkutakkal, 
hangulatos utcákkal, és van
nak szétdobált papírral s:zeny
nyezett parkok, megrongált 
szökőkutak, sivár utdik. Már 
közhely emlegetni nyugati 

exprresszek, személyvonatok 
csillogcísát, külföldi pályaud
varok, állomások pati'karend
jét, szépségét. Hát igen, mond
hatnák sokan, nem vagyunk 
egwformák. A rendszeretetre 
is nevelni kell az embereket. 
ts ebben mindig a hivatalnak, 
a szolgáltató válla.latnak kell 

élen járni! Mert a tiszta kör-

Hulladék a váltó talpfái kömU 

nyezetben - például a metró
ban - ki gondolna arra. hogy 
a vágányok közé dobja az 
üres gyufásdobozt, vagy kré
tával firkálja össze a peron
falakat, vagy szétszaggassa a 

Csendélet a tárolóvágin:,okon. Amerre a szem ellát, mlndenOtt 
papír, szemét 

A sok hulladéktól váltót sem 
lehetne állítani. 

- A pályaudvar területén 
né.gy nyitott teherkocsit he
lyeztek, el azzal a céllal, hoiw 
a kocsitakarítók az összegyűj
tött szemetet oda öntsék -
magyarázza a főnQk. - A ta
karítók azonban nem gyalo
golnak 200-300 métert, inkább 
kisöprik az ajtókon, a vágá
n11ok közé. 

óvatosan - használt fék
tuskókat, tömlóket, sörösüve
geket kerülgetve - haladunk 
tovább. (Csak törött üveget 
látni, mert az épet a vasuta
sok összegyűjtik és becserélik 
a közértben.) Az öregkezelö 
vágányai között is hatalmas 
szemétkupac bűzölög. A har
minafokos melegben legyek 
döngik körül a kenyérdarabo
kat és konzervdobozokat. 

- Va.n itt annvi alapanyag, 

hogy egy szemétégető müvet 
is lehetne vele folyamatosan 
üZemeltetni - jegyzi meg 
Abri Ferenc, - A Keletibe 
érkezik a nemzetközi vonatok 
nagy része. Huszonnégy óra 
alatt 249 személyvonat indul, 
illetve érkezik. Ezekben ren
geteg a szemét. A vágányok 
közötti takarításnak nincs 
szervezett formája, mert oda 
26 forint órabérért sem jelent
keznek emberek. 

Kocsitisztítás - szerződéssel 

kék és a folyosó !elmosva, a 
hamutartók kiürítve. Az el
ső osztályú kocsi ülései azon
ban porosak. Kisebb porfel
hő keietkezik, amikor tenye
remmel ,rácsapok az egyikre. 
Ezt csak porszívógéppel lehet
ne takarítani. Zsuzsande, Já
nos kocsivizsgáló-átvevóvel a 
foljyosón találkozunk. 

- Lehet, hogy ez a szerel
vény már ismét koszos lesz, 
amikor indulnia kell - mond
ja. - Bejönnek ide sokan éj
szaka aludni idegenek, vas
utasok. Elszórják a csikket, 
összetapossák az üléseket. Hiá

ba záriu.k le a sze,elvén11t, 
ma már minden gyereknek 
van szakaszkulcsa. 

A kocsitisztitók a műszaki 
kocsiszolgálat felügyelete alá 
tartoznak. Zaránd György, a 
fónökség vezetője gondterhel
ten sóhajt, amikor a takarí
tásról faggatom. 

- Nagy a létszámhiány. 
Kétszáznegyven heljyett csak 
nyolcvan takarítónk van. 1981 
januárja óta alkalmi dolgozó
kat is felvehetünk. Egy kocsi 
tisztításáért 250 forintot fize
tünk. Akinek rutinja van ket
tőt-hármat is ki takaríthat egy 
nap. A kocsijavítók is vállal
nak szabad időben mosást, ta
karítást. Nemrég szerzódést 
kötöttünk a vontatási üzem
egység brigádjaival is, hogy a 
felső tároló környékét tisztán 
tartsák. 

- Mi várható a jövőben? 
Tisztábbak lesznek, a szerelvé
nyek? 

...;.. ____________________________________ ......, szerelvények üléseit. A tiszta 

- A szocialista brigádok 
néha nagytakarítást végeznek 
a vágányok között, de egy-két 
na.p mú»va kezdhetnék elöl
röl - mondja Pata.ki László 
vezető váltókezelő, az újkezelő 
őrhelyen. - A forgalmi bri
gádok takarítanak a kezelő
vágányok között, a műszakiak 
pedig a mosóvágányoknál. 
Nem sokáig tart a rend, mert 
a hivatásos kocsi takarí
tók kisöprik az ajtókon a hul
ladékot. Ha rájuk szólunk 
még nekik áll feljebb ... 

ARCOK EZÜSTKERETBEN 

környezet az emberek maga
tartását is megváltoztatja. Em
lékszem, Moszkvában nem 
mertünk eldobni egy csikket 
az utcán, mert az ott nem 
szokás, feltűnő lett volna. 

,,Ily // nekünk ... " 
Mindez a Keleti pá)o'audvar 

vágányai, őrhelyi kfüött járva 
jutott eszembe. Abri Ferenc, 
fiatal állomás.főnökkel szem
léljük a szomorú tényeket. 
Amerre a szem ellcít, minde
nütt papi,, üvegcserép, kiseob
naat1obb szermétku.pa,c. A 6-os 
számú váltó talpfái között 
hungarocell- és papírzsák da
rabok dís:zelegnek. Még sze
rencse, hogy nincs na.gy szél. 

Az itt dolgozó vasutasok vé
leménye szerint a vágányok 
közé kukákat, szeméttároló 
ládákat kellene rakni és na
ponta elszállítani az éjszakai 
tartalékkal. A Nyugati és a 
Déli tisztább, mert ott már 
megoldották a sz.emét elszál
lítását. 

- Reméljük igen, hiszen 
több intézkedést is tettünk. 
Jövöre elkészül az alsó táro
lón a kocsimosó berendezés. 
A létsz.ámhiányon is változtat
ni szeretnénk. Régebben a 
Börzsöny Tsz-szel kötöttünk 
sz.erzódést kocsitakarításra, de 
nem teljesítette kötele:zettsé
gét, ezért a szerz.ődést !el
bo:ntjuk. Jelenleg 15 tsz a.spi
rál a szerzödés,e. Az igazgató
ság most az árajánlatukat ta
nulmá�ozza. Megkezdtük -
részben társadalmi munkában 
a vízroltó hálózat átszerelé
sét, korszerűsítését is. Hidro
forral növeljük a víz nyomá
sát, és így egy kocsi tartályt 17 
pere helyett három perc alatt 
lehet feltölteni. A kezelővá
gányoknál is építün-k vízvéte
lezó helyeket. Ezáltal lényege
sen könnyebb lesz. ma(id a ko
csik feltöltése, tisztítása. 

Somog11i Mihály a szarvasi 
váltókezelő fia érettségi után 
11 évig pályamunkás volt. A 
szakvizsgák letételére tanulási 
engedélyt kapott, melynek az 
akkori időkre jellemző zára
déka így hangzott: ,,A szak
vizsgcík sikeres letétele nem 
jogosítja fel arra, hogy állandó 
aUcalmazottá váljon." Ez to
vább sarkallta a tanulásban. 
Forgalmi szolgálattevő lett 
Steged-Rókw, Szarvas, Me
i6ttlr, Csap, Szatmárnémeti, 
Debrecen s végül Pécs állomá
son. Két fia is vasutas, mind
ketten a pécsi igazgatóság 
dolgozói. 1972-ben nyugdíjaz
ták, akkor forgalmi oktatótiszt 
Vólt. 

- Kit hétig csak aludtam, 
.-111/Í -volt a nvugdijas id6m 
- mondja nevetve. - Em,ik 
ftOp mondom a feleségemnek, 
n&o.t mcí, lenézek az cíllomás
N, e,v óra múlva jövök. A 
JlffOnt>n beleszaladtam Koocícs 
lffkenbe, akt n11omban be
limkarolt, s vitt egvenesen az 
ff,11,Joatósdg 1 II. 01ztcíl11cíba. 

:J-ont tlven ember kell ne
Htalc, mint te vag11" - jelen

kl, s már készült is a 
és. A hibajavító pálya-

ntartási-géplánc nyiltvona
�rnlrányításával, az 

anyagvonatok ügyintézésével, 
a vágányzáridő maximális ki
használásának szervezésével 
bíztak meg. A vasutat pcílya
fennta,tási munkcíval kezdtem, 
s hasonlóval fejezném be? -
tűnödtem akkor. 

- Rövid pihenő után újra 
vasutas lehettem. Pályák, ko
csik, percről percre történő 
időegyeztetés a szomszédos ál
lomásokkal, az ügyintézés kéz
ben tartásának öröme s hozzá 
a nomád élet . . . Hétfőtől-pén
tekig a nyílt vonalon, erdőkö
zelben. lakókocsiban, a pécsi 
igazgatóság fővonalain. Ro
mantikának szalonnasütés, szó
rakozásnak rádióhallgatás ... 

- A második öt évtől némi
leg módosult a feladat. A dom
bóvcíri építési főnökség lét
szcímcíba kerültem, s a pcU11cík 
korazeT1llitést munkcíincíl mtl
ködtem köz-re. Feladatom volt 
a bontó és fektető Platov-da
ruk összesorolása a bontó és 
fektető szerelvényekkel, a gép
lánc és más er6gépek besoro
lása, az érkezett Fads zúzottkő
vonatok .és a hosszú sínnel ra
kott szerelvények kiállfttatása 
a nyílt vonalra, a mozgatáshoz 
szükséges vonóerő megrende
lése, a különféle egységek ve
zető-kezelőinek írásbeli ren-

delkezés kézbesítése, az anyag
vonatok fuvarrakományainak 
kezelése, elszámolása, az újra
feladás intézése. Szoros kap
csolat a menetirányítókkal, 
hogy az érkező anyagvonatok 
a vágányzárás megkezdése 
előtt már a helyszínen lehes
senek. a sebességkorlátozások 
bevezetésének és megszűnésé
nek bejelentése és ki tudná fel
sorolni, hogy még mi minden
nel foglalkoztam? Olyan volt 
ez, mint a nagyzenekar a kar
mester előtt, csodálatos össz
hangnak és fegyelemnek kel
lett lenni ahhoz, hogy ez a 
zajos, erőteljes és rendkívül 
látványos műveletsorozat perc
nyi pontossággal gördüljön, 
hogy a munkának nemcsak a 
neheze érződjön, de szépsége 
is látszódjon - a fáradtság 
mellett örömet is adjon ... 

- Somogyi Mihály fiatalos, 
jókedvű, elégedett ember. Van 
ennek az életvitelnek titka, re
ceptje? 

- Olvastam annak idején, 
hogy a távfutó Nurminak is 
feltették ezt a kérdést. 0 ezt 
válaszolta: ,,Eszem, iszom, al
szom és dolgozom, mint más." 
�n talán csak annyit tennék 
hozzá: mértékkel. 

Klencs Tlbel"Dé 

A mosóvágányok közötti 
talpfák már eliszaposodtak a 
szennyvíztól, nina. lefo)o'ócsa
torna. Sok helyütt hiányoz
nak az .aknafedelek, szanaszét 
hevernek a féktuskók. tjsza
ka itt könnvú lcíbtörést szen
-ve.dni. Felszállunk egy kita
karított szerelvényre. A fül-

A Meridiánt „kifosztották" 
Tizenkettő óra hét perckor a 

külső C-re betolják a Meri
dián expresszt. Tizennégy
harminckor indul majd a 
csarnok IV-ről. Megnézzük, 
hoaran takarították ki, hi
szen ma ezzel utazik kOHöld
re a budapesti igazgató is. Az 
üzemifónökséo veut6i n,e fel
hwtcik a ta.karitók figr,e'Lmit. 
Az. igazgató a hálókocsiban 
utazik. Annak ablakai ragyog
nak a tisztaságtól. A többi 
ablak néhol szilrkéllik a kosz
tól, a második kocsi fülkéi 
nincsenek kisöpörve, az ülé
sen cip6ta.lpnyornok. A víztar
tályokat feltöltötték, a mosdók 
tiszták, papír is van. 

Egy óra múlva hallottam a 
vasutasoktól, hogy a Meridián 
S7.el'elvényét - a betoláatól 
azámitott 15 percen belül - az 
utasok „k�osz.tották", elvitték 
a W. C.-pepirt, a szappant, a 
a papirt&ölköz.6ket . . . A 
hiányt még indulás el6tt pó
tolták. 

Kanala Súadar 
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Jog„esstő határidői,. 
as újitási rendeletben 

Munli,wédelml mo.góldállmá nyíll 

.. ,....,, ,.,,.,.,,,,.,.., 
Vasúti munkavédelmi moz

gókiállítás nyílt június l-én 
a Nyugati pályaudvar postai 
vágányán a több mint tíz éve 

:.ra 

Az újításokról szóló és 1975. 
január 1-e óta hatályban levő 
38/1974. (X. 30.) MT számú 
rendelet az újítók kötelességei 
mellett meghatározza jogaikat 
is. Az újítókat megillető né
hány alapvető jog tekintetében 
azonban jogvesztő határidőket 
is megszab. Ugyancsak időkor
látot szab az újításokkal kap
csolatos anyagi jogi köv.etelé
sek tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv 324. paragrafu
sa is. 

Mivel a jogvesztő határidők
ről szóló jogi szabályozásokat 
sok helyen tévesen értelmezik, 
nem érdektelen sorra venni 
azokat a jogf szabályozásokat, 
amelyek az újítók jogainak ér
vényesítésére jogvesztő határ
időket szabnak meg. 

A rendelet 4. paragrafusá
nak (1) bekezdése például ki
mondja, hogy: ,,A hasznosító 
vállalattal szemben újító jogo
kat - a 3. paragrafus (4) be
kezdésében foglalt esetet ki
véve - csak az érvényesíthet, 
aki legkésőbb a hasznosítás 
megkezdésétől számított hat 
hónapon belül a vállalathoz 
újítási javaslatot nyújtott be." 

Ez a rendelkezés az újítók 
érdekeit szolgálja. Sokszor elő
fordul ugyanis, hogy egy mű
szaki, illetőleg munka- vagy 
üzemszervezes1 megoldást a 
vállalat - a vasútnál a szol-

gálati főnökség - termelésé
ben, gazdálkodásában haszno
sítani kezd, mielőtt azt annak 
kidolgozója, újítási javaslat 
formájában a vállalathoz nyúj
totta volna. 

Mikor fordulnak elő ilyen 
esetek? 

1. A vállalatok új konstruk
ciók, új technológiák, új üzem
szervezési megoldások kidol
gozásával megbízott dolgozói 
sok esetben csak akkor isme
rik fel, hogy a kitűzött felada
tokat magasabb műszaki szin
ten oldották meg, mint amitJ 
tőlük elvártak, amikor a meg
oldás hasznosítása megkezdő
dött, s annak előnyös műszaki, 
gazdasági paraméterei már 
egyértelművé váltak. 

Ilyen esetben joguk van -
mivel az általuk kidolgozott 
megoldást jelentős alkotó tel
jesítménynek vélik - a hasz
nosítás megkezdésétől számí
tott hat hónapon belül újítói 
jogaikat érvényesíteni, újítási 
javaslat előterjesztésével. 

2. Különösen a fizikai dol
gozók, szocialista brigádok -
közvetlen felettes vezetőik en
gedélyével - sok esetben való
sítanak meg, alkalmaznak elő
nyös és újításként elismerhető 
megoldásokat anélkül, hogy azt 
előzőleg papírra vetették, újí
tási javaslatba foglalták vol-

na. Ha úgy látják, hogy elgon- erre a célra átalakított két 
dolásaik a gyakorlatban be is személykocsiban. A kiállí
válnak, joguk van az· általuk tást, amelyen megjelent Sze
kidolgozott megoldással kap- mők Béla, a vasutas-szak
csoiatos újítói jogaikat, a hasz- szervezet titkára is, Mester 
nosítás megkezdésétől számi- Alajos vezérigazgató-helyet
tott hat hónapon belül, újítási tes nyitotta meg. Bevezetőjé
javaslat benyújtásával érvé- ben hangsúlyozta, hogy a ko
nvesíteni. csíkban rendezett munkavé-

-3. Ugyancsak hat hónap idő- delmi jellegű kiállításokat a 
kedvezmény illeti meg azokat tíz esztendő alatt 300 ezer 
is, akik különböző (termelési, vasutas tekintette meg az or
brigád) értekezleteken, tanács- szágban. 
kozásokon a felvetett problé- A mostani, ,,Fokozott biz
ma megszüntetésére szóban is- tonsággal" címet viselő, do
mertetik az általuk kidolgozott kumentum jellegű összeállí
megoldásokat - ha azokat a tást néhány hét múlva a Du-
vállalatnál megvalósítják, nántúl nagyobb csomópont-
hasznosítják. jain is megtekinthetik majd 

A jogszabály helyes értel- a vasutasok. 
mezése szerint egy műszaki, A MAV-nál az elmúlt év
illetőleg munka- vagy üzem-• hez viszonyítva, sajnos, rom
szervezési megoldás csak ak- lott a baleseti helyzet. ősz
kor ismerhető el újításnak, ha szesen 779 azoknak a balese
annak szerzője legkésőbb a teknek a száma, amelyek a 
megoldás hasznosításának meg- vasút termelési tevékenységén 
kezdésétől számított hat hó- kívül - a munkáltató mu
napon belül azt a vállalathoz, lasztására vissza nem vezet
illetve a hasznosító szervhez, hető okok miatt - következ
újítási javaslatba foglalva elő- tek be. Ez a bázishoz viszo
terjeszti, s annak szerzőjeként nyitott 40 százalékos emelke
magát megjelöli. Természete- désből 30 százalékot tesz ki. 
sen a vállalat a megoldást csak A többi baleset a munkahe
akkor ismerheti el újításnak, lyen következett be. 
szerzőjét újítónak, ha a javas- A legtöbb baleset oka to
lat megfelel a rendelet 2. pa- vábbra is a figyelmetlenség, 
ragrafus (1) bekezdésében fog- az előírások megszegése, va-
lalt feltételeknek. !amint a szakmai irányítás és 

Dr. Gyónt Béla ellenőrzés hiánya. 
- 1982 első negyedévében 

tovább növekedett a munká-

Mester Alajos megnyitó beszédét mondja 

ba menet, vagy a munkából 
jövet bekövetkezett balesetek 
száma - folytatta a vezér
igazgató-helyettes. - Az idén 
már tízen haltak meg üzemi 
balesetben, tizenketten pedig 
csgnkulásos sérülést szenved
tek. Ezért is nélkülözhetetlen 
feladat a munkavédelmi agi
táció és propaganda fejlesz
tése. 

A vasút munkavédelmi 
szakemberei ebben a szellem
ben állították össze a kiállí
tás anyagát, amelynek tablói, 
megrázó felvételei megtör
tént baleseteket dokumentál
nak, és egyben felhívják a 

figyelmet a leggyakoribb ve
szélyhelyzetekre is. A rekonst
ruált balesetek mementóként 
szolgálhatnak valamennyi vas
utas számára. 

A kiállító szerelvényben he
lyet kaptak a védőfelszerelé
sek és most először a MA V 
nevelőotthonok tanulóinak 
díjnyertes - balesetvédelem
mel összefüggő - rajzai is. A 

filmvetítő kocsiban tanulsá
gos filmeket láthatnak az ér
deklődök. A vasút három
millió forint értékű mozgó- és 
diafilmeket készíttetett. 

K. S. 

Portrévázlat egy kiváló úiítóról 
Dr. Molnár Lajos, a debre

ceni vasútigazgatóság építési 
és pályafenntartási osztály ve
zetőhelyettese egyike volt azok
nak, akik a vasutas újítókat 
képviselték az újítók és fel
találók V. országos tanácsko
zásán. 

nosítása - mondotta. - Arra 
a gondolatra jutottam, hogy a 
környéken működő termelő
szövetkezetek ezt a mezőgaz
dasági utak stabilizálásához, az 
alsó ágyazath.oz jól hasznosít
hatjá.k. Az ai7tlJ(lg így f elhasz
nálásra került. A vasút bevé
telhez, míg a szövetkezet olcsó 
- szállítási költségmentes -
zúzott kőhöz jutottak. Ezek 
eredményeként kaptam meg 
1975-ben a ,,Kiváló Újító" ki
tüntetés bronz fokozatát. 

Időközben azonban 1974 no
vemberében az a megtisztelte
tés ért, hogy kineveztek az 
építési és pályafenntartási osz.
tály vezetőhelyettesének 
folytatta. - Családommal Deb
recenbe költöztem. Az új be
osztás nagyobb feladatokkal, 
nagyobb felelősséggel is járt. 
El!oglaltságom nem tette lehe
tővé, hogy egyénileg újítsa.k, 

zelmúltban megkapta a Kiváló 
Újító kitüntetés arany fokoza
tát. 

Dr. Molnár Lajos tevékeny
sége sokrétű. Tagja a Debre
ceni Akadémiai Bizottságnak. 
A vasúti-közlekedési albi
zottság titkára. Szakvonali 
munkájára, érdeklődésére a 
vasúti munka meghatározó 
jelleggel bír. Doktori disszer
tációját „A fővonali vasúti 
pályák irán11itásá-nak geodéziai 
problémái" tárgyban készítette 
el, melyet 1980-ban eredmé
nyesen védett meg. A Köz
lekedéstudományi Egyesület 
arany jelvénnyel, míg a Ma
gyar Honvédelmi Szövetség a 
Haza Szolgálatáért �demérem 
bronz fokozatával tüntette ki 
társadalmi munkájáért. 

Dr. Rádi István A megnyitó után a vendégek megtekintik a kiállítást (Laczkó Ildikó felvételei) 

mivel a kidolgozásra nem ju- ,-----------------------------------------------------

A vasúti szolgálatot mint 
technikus kezdte, majd 1967-
ben a debreceni pályafenntar
tási főnökséghez került köz
vetlen azután, hogy MA V ösz
töndíjasaként befejezte tanul
mányait a Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karán. A vasút 
az. első munkahelye. Első be
osztása szakasz.mér.nök volt, s 
a Debrecen-Füzesabony kö
zötti vonal gondjaival foglal
kozott. Ebben az idósz.akban 
adta be első újítását. 

1969 januárjában vezető
mérnökké nevezték ki a kis
újszállási pályafenntartási fő
nökséghez, ahol mint elbíráló 
is kapcsolatba került az újító
mozpalommal. Ebben az idő
ben több üzem- és munka
szervezési, épületgépészeti újí
tást adott be, melyek közül a 
legjelentősebb a püspökladány 
-szolnoki fővonalhoz kapcso
lódik. 

- A közlekedéspolitikai kon
cepciólxm meghatározott fel
adat végrehajtása során ezen 
a vonalszakaszon is sor került 
a gazdaságtalan megállóhe
lyek, illetve vcmalszaka$zok 
megszüntetésére. Engem gon
dolkodásra késztetett a vasút 
által már nem hasznosítható 
zúzottkö ágyazat vissznyere
mén11i anyagként történő hasz-

tott idő. Mérnök kollégámmal. 
Nagy Bélával közösen adtuk 
be újításunkat a Plasser ki
térö-aliáverő gép újsz.erú tech
nológiájának kidolgozására. 
Erre azért volt szükség, mert 
az osztrák gép nagy hatékony
ságú vágányírányítás.a nem 
volt megoldott. 

A géphez a Jászkiséri Gép
javító üzem készítette el azt 
a kiegészítő szerkezetet, mely 
hatékonyságát jelent&en !o
kozta. Bkkor kapta meg a Ki
váló újító kitüntetés ezüst fo
kozatát. 

Legnagyobb volumenű újítá
sa is kollektív munka ered
ménye volt. Négyen dolgoztak 
ki egy olyan megoldást, mely
nek kalkuláit megtakarítása 5 
millió fo-rint volt. A Nyíregy
háza-Szerencs közötti vonal
korszerűsítés során a Tisza
híd rekonstrukciójára is sor 
került, mely 70 napos, teljes 
kizárásos vágányzárral volt 
tervezve. Újításuk lényege az 
volt, hogy a technológia vál
toztatásával biztosították a fo
lyamatos vonatforgalom na
ponkénti lebonyolítását. A te
hervonatok mindennap 18 órá
tól csoportban közlekedhettek, 
míg a &2emélyforgalom átszál
lással, autóbusszal került le
bonyolításra. Ennek az újítás
nak az eredményeként a ikö-

T úzoltócsapatok versenye 
A dombóvári lovaspályán rendezték a városi és a bony

hádi járás vállalati és önkéntes tűzoltócsapatainak versenyét, 
amelyen a dombóvári körzeti üzemfőnökség vontatási üzem
egységének és a MA V Fa telítő Főnökség túzoltócsapatai is részt 
vettek. 

A látványos. nehéz versenyen a 47 csapat bebizonyította 
jó felkészültségét. A dombóvári versenyzők közül az üzemfő
nökség csapata a harmadik, a fatelítő csapata pedig a nyolca
dik lett. 

Krajczár An&al 

Kandó Kálmánra emlékeztek Miskolcon 

Fél évszázada, 1932-ben 
gördült végig a Budapest
Hegyeshalom közötti fővonalon 
az első villamos mozdony von
tatta szerelvény. Aki a pályát 
villamosította, aki a mozdonyt 
tervezte, akkor már nem élt. 

Kandó Kálmánról, a vasút
villamosítás úttörőjéről van 
szó. Reá, munkásságára, a 
nagyvasúti villamos vontatás 
50. évfordulójára emlékeztek 
a közelmúltban a borsodi mű� 
szaki hetek egyik rendezvé
nyén, Miskolcon. 

A MA V Miskolci Igazgató
ság oktatási főnöksége előtti 
Kandó-szobornál Valaska 
László, a Magyar Elektrotech
nikai Egyesület miskolci cso
portjának elnöke méltatta 

Kandó életművét, majd meg
koszorúzták a szobrát. 

Ezt követően a miskolci 
MTESZ-székházban előadások 
kezdócltek a villamos vontatás
ról. Dr. Asztalos Péter, a 
Ganz Villamossági Művek mű
szaki tanácsadója, Kandó Kál
mánról, utána pedig Kisteleki 
Mihály mérnöktanácsos, a gé
pészeti és járműfenntartási 
szakosztály képviseletében a 
hazai nagyvasúti villamos von
tatás jelenéről és jövőjéről 
szólt. 

Az előadás után Hernádi 
István vasútigazgató megnyi
totta azt a kiállítást, amely a 
villamos vontatás történetét 
mutatta be a Kandó-mozdony
tól a V 63-as mozdonyig. 

Debreceni kezdeményezés 

Nyugdíjasklubok találkozó ja Tokajban 
A debreceni vasutasok klub

könyvtárának nyugdíjasklub
ja ebben az évben ünnepelte 
megalakulásának ötéves jubi
leumát. Ebből az alkalomból 
egyhetes találkozót rendeztek 
azoknak a vasutaskluboknak 
a tagjaival, akikkel több éve 
kapcsolatban vannak. 

A vendégeket, a tapolcai 
Batsánvi János, a szolnoki 
Rákóczi Ferenc, valamint a 
kisújszállási, a záhon]/Í és a 
debreceni művelődési házak 
nyugdíjasklubjainak tagjait a 
debreceni igazgatóság ötven
személyes tokaji és a nyír
egyházi pft főnökség 32 sze
mélyes nyíregyháza-sóstói 
üdülőiben helyezték el. 

Az egyhetes gazdag prog
ram megnyitója május 31-én 
volt Tokajban. Utána kirán
dulások, múzeumlátogatások, 
zenés, szórakoztató találkozók 
követték egymást. Június 5-én 
egésznapos nyugdíjas-találko
zót rendeztek, amelyen nem
csak a klubtagok, hanem a 
debreceni nyugdíjas-csoport 
aktivistái és Tokaj község 
nyugdíjasai is részt vettek. A 
találkozó a nyíregyházi mű
velődési ház vasutas fúvósze
nekarának hangversenyével 
kezdődött, majd szalonnasü
téssel, zenés, táncos ismerke
déssel folytatódott a program. 

A találkozó június 6-án, va
sárnap ért véget. 

Cikkünk nyo"?án 

Szigorúbban ellenőrzik 

a ruhakiosztást 
Lapunk május 3-i számában 

„Jól van ez így?" címmel 
glosszát közöltünk Selyp állo
más dolgozóinak illetményru
ha�l·lá tásáról és a szakokta
tásról. A cikkre Miskolci Sán
dor, a miskolci vasútigazgató
ság helyettes vezetője vála
szolt. 

,,A hatvan-salgótarjáni vo
nalon levő szolgálati helyek 
dolgozóinak a ruhautalványo
zók a helyszínre viszik az utal
ványokat. Minden áJ.lomáson 
havonta négy napot tölt az 
utalványozó, hogy valamennyi 
fordulószolgálatos vasutassal 
találkozhasson, és át tudja ad
ni az utalványokat. A ruha
kiosztás Salgótarján állomáson 
van. Azok a dolgozók, akik a 
négy nap alatt nem veszik át 
az utalványokat nekik később 
v�lóban be· kell utazniuk 
emiatt Hatva111ba. 

Az üzemfőnökség többi szol
gálati helyének dolgozói Hat
vanban veh�ik át a ruhát. A 

szertár értesfti az üzemfőnök
ség ruhaügyintézöit, hogy kik 
részére érkezett ruha. Az érte
&ítés után lehet átvenni Hat
vanban az utalványt, majd a 
ruhát. Ha valaki értesítés nél
kü• utazik Hatvanba, nem biz
tos, hogy kiszolgálják, mert 
nincs megfelelő méretú ruha. 
A vasutasoknak általában 
évente két alkalommal kell a 
nyári és a téli ruhákért utaz
niuk. A jöv6ben azonban szi
gorúbban eUen6rizzük a hat-

vani üzemfőnökség területén a 
ruhakiosztást annak érdeké
ben, hogy a hiányosságokat 
feltárjuk és megszüntessük. 

A cikk másik részével, amely 
a szakoktatás jelenlegi gyakor
latát bírálja, nem értünk egyet, 
mert nem „ötletes újításfól" 
van szó, hanem az oktatás és 
vizsgáztatás egységes rendsze
rének bevezetéséről, utasítás 
alapján. A korszerűbb, ered
ményésebb oktatás érdekében 
oktatási gócokat jelöltek ki. 
Ezeken a helye-ken biztosítot
tak az oktatás tárgyi és szemé
lyi feltételei. A hatvani kör -
zeti üzemfőnökség területén 
igazgatóságunk nem hoz. létre 
újabb oktatási gócot, mert az 
már nem szolgálná a színvona
las képzést. 

A kötelezően előírt oktatási 
idő csökkent. A dolgozóknak 
nem kell szabadnapon oktatás
ra menni. De ha ilyen mégis 
előfordul - az munkaid6nek 
számít. Ennek megfelelően ff• 

re az időre munkabér, illetw 
túlóradij jár, ha a havi mut1-
kaidőkeret meghal.a.dja a ,ru,,i. 
kaórák számát. 

A panaszos Könczöl Lajot 
főellenőr, állandó nappalOI 
raktárnok Selyp állomásoll, 
Munkaidőben jár gócponti ok
tatásra Kisterenye állomásra. 
amely a munkahelyétől 34 Ici
lométerre van. Az oktatási id6-
re munkabérben és napidíjball 
részesül." 
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BÉKÉSCSABAI ÖREGDIÁKOK 

Vizsgázik a hetedik osztály 
Május 24-e, re.ggel 8 óra. A 

békéscsabai vasutas művelő
dési ház nagytermében, az ál
talános iskola hetedik osztá
J.yos hallgatói számára rend
haiYÓ órák kezdődnek. Deme
ter Mihály tanár, a délutáni 
vizsga előtti, utolsó lehetősé
get használja fel arra, hogy 
tanácsokkal lássa el az öreg
diákok tizenöt tagú kollektívá
ját. A szemekben nyugalom, 
az arcok mosoljygósak. Külö
nösen a tizenkét férfi néz ma
gabiztosan a közeli jövő elé. 
A három nő tekintete néha 
megrebben, s magukban több
ször is felsóhajtanak: csak 
már túl lennénk. 

Korán keltek 

A tizenöt vi.zsgázóból ketten 
laknak Békéscsabán. A töb
biek, ezen a napon is, mint 
minden hétfőn, kora reggel 
keltek, hogy nyolc órára a 
múvelóclési házba érjenek. 
Néhányan most is, mint más
kor, éjszakai szolgálatból ér
keztek, s vannak, akik köz
vetlenül a vizsga után kezdik 
meg szolgálatukat. Egyikük, 
mielőtt hazulról elindult, le
szedett hat zsák fóliasátorban 
termesztett uborkát és felesé
gének segített a 340 liba ete
tésének előkészületeiben. A 
vizsgadrukk felfrissíti annak 
az arcát is, aki távoli lakóhe
lyén hajnali fél négykor kelt, 
hogy el ne késsen. 

Demeter Mihály, a békés
csabai 10. sz. Altalános Isko
la igazgatóhelyettese, sokéves 
pedagógiai tapasztalattal pró
bálja oldani a vizsga miatti 
feszültséget. Huszonöt éve ok

Flórián József, Kardos István 
és Horváth Imre szakmai tan
foljyamra készül. 

Kedvező lehetőség 

Demeter tanár úr szerint az 
oktatási eredményekben nagy 
szerepe van annak a kedvező 
lehetőségnek, amelyet a mű
velődési ház biztosít. A csen
des, nyugodt, környezet, az 
otthonos légkör jó hatással 
van a tanulókra. Az igazgató
helyettes külön elismerésre 
méltónak tartja azt a segítsé
get, amellyel Dányi Pálné, az 
intézmény igazgatója hozzá
járul a pedagógus munkájá
hoz. A tanulók részére mú
zeumlátogatást, tanulmál'llYi ki
rándulást szervez, ismeretter
jesztő · előadással, kisfilm
vetítéssel, versolvasással és 
témavitatással dúsítja a „köny
nyebb" oktatási napokat. A 

változatos programok jól il
leszkednek a kötelező tan
anyaghoz, szórakoztató formá
ban, hasznosan gazdagítják az 
ismereteket. 

A kialakított jó emberi kap
csolatok, kedvező lehetőségek 
fontos szerepet játszottak ab
ban, hogy az V-VI. osztály
ként induló - immár vizsgá
zó - hetedik szilárdan össze
kovácsolódott. Olyannyira, 
hogy két fe.gyelembontó társu
kat ki is zárták maguk közül. 
Z. K.-nét különösen megró
ják. Micsoda dolog az - mond
ják -, hogy hétfói napokon 
mindig igénybe vette az egész
napos munkaidő-kedvezményt 
az elóadásokon - egy-két 
kivétellel - mégsem vett részt. 
Tanulni nem akart, bizonyit-

vány meg kellene. Csak néztek, 
amikor május 24-én, a ·vizs
ga napján megjelent. A kol
lektíva elégtétellel vette tudo
másul, hogy ilyen esetben a 
közös vizsgára lehetöség nincs, 
és a jogtalanul igénybe vett 
munkaidő-kedvezményért is 
felelösséggel tartozik. Az ok
tatásokon való megjelenést 
egyébként, az eltelt hónapok 
alatt többen 'is figyelték. :ert
hetö, hiszen az egésznapos 
kedvezméiwt, amelyet a mun
kahelyek gazdasági vezetői in
tenzív tanulásra biztosítottak, 
más célra nem szabad igénybe 
venni. Ezért a hiányzásokat -
az oktatási felelősök mellett 
- a ház vezetője, s a bizalmi 
is rögtön számonkérte. 

Mindenki ott volt 

Délután a várakozás ora1, 
peocei véget érnek. Megjele
nik a bizottság, a várooi ta
nács művelődési osztályának, 
a dolgozók általános iskolájá
nak a képviselője. A vizsga
rend ismertetése után a le.g
bátrabb hat ember a nagy te
remben marad, és „lesz ami 
lesz" elszántsággal húz a föld
rajz tételekből. A többiek az 
előcsarnokban várakozva még 
e.gyszer összedugták fejüket a 
térképek felett. s miközben a 
vizsgabizottság előtt földrajz, 
matematika, biológia és ma
gyar tantárgyakból a felelők 
sorban kifejtették ismeretei
ket, a művelődési ház igazga
tónője megkönnyebbült, jól
eső érzéssel !el.sóhajt: minden
ki van. S az eredmény: vala
mennyien sikeresen vizsgáz
tak. 

P. K. 

tat a művelődési intézmén(Y- ,--------------------------
ben. Szívéhez nőttek a vas-
utasok. Véleménye szerint a 
fegyelmezettség, felelősségér
zet általános jellemzőjük, s ez 
megmutatkozik a kitartó ta
nulásban is. Példa erre a je
lenlegi csoport: 1981 szeptem
becrében a békéscsabai múve
ml!ésJ házban - mint V-VI. 
pályosok tizenegyen 
xezoték me.g tanulmányaikat 
és közülük senki sem hagyta 
abba. Ellenkezőleg. A hetedik
ben még négyen zárkóztak fel 
és valamennyien vizsgára is 
jelentkeztek. Igaz, voltak még 
ketten, akik próbálkoztak ta
nulás és fegiyelem nélkül kö
zéjük tartozni, őket azonban 
,,eltanácsolták". A tizenöt em
ber szilárd eLhatározása, hogy 
együtt kezdik el s fejezik be 
a nyolcadik osztályt is. Aztán 
Somogyi Mihály, a csoport bi
zalmija, Oláh György, Balázs 
Ferencné, Borbíró Mihály, 

Magyar-szovjet baráti találkozó 

A béke és barátság hónap 
keretében magyar-szovjet ba. 
ráti találkozóra került sor 
maJus 26-án a szombat
helyi MAV-igazgatóságon. Az 
MSZBT-tagcsoport negyven 
tagja ugyanennyi rosztovi 
turistát látott vendégül. 

A baráti találkozón, ame
lyen részt vett dr. Horváth La
jos vasútigazgató és Fehér 
István, az igazgatóság pártbi
zottságának a titkára, Kap

ronczai János igazgatóhelyet
tes tartott rövid tájékoztatót. 
Elmondotta, hogy az igazgató
ság milyen szerepet tölt be ha
zánk szállításában. Beszélt a 
vasutasok javuló szociális 
helyzetéről, a dolgozók lakás
támoga tásáról. Szó esett arról 

is, hogy a tavalyi eredmények 
alapján a legjobb teljesít
ményt nyújtották a nyugat
dunántúliak a MAV-igazgató
ságok közötti országos mun
kaversenyben. 

Sziklai László, az igazgató
ság MSZBT-tagcsoportjának 
ügyvezető elnöke vázolta a 
jelenlévőknek az 1972-ben ala
kult baráti csopol't eddigi 
munkáját, eredményeit. 

A Don-mellékiek színes al
bumot, kerámia vázát és egy 
bányászsísakot hagytak em
lékbe Szombathelyen. A vasi 
megyeszékhely vasutasai a Va
si képek című színes album
mal és virágokkal kedvesked
tek a szovjet barátaiknak. 

Sz. J. I. 

NEMZETKÖZI ÉLET 

Szakszervezetünk vendége volt 
az osztrák vasutas-szakszervezet elnöke 

Koszorús Ferenc főtitkár tájékoztatja Frltz Prechtl elnököt (Skoda László felvétele) 

Szakszervezetünk meghívá
sára háromnapos látogatást 
tett hazánkban Fritz Prechtl, 
az osztrák vasutas-szakszerve
zet elnöke. Vendégünk felke
reste hivatalában Jakab Sán
dort, a SZOT fótitkárhelyette
sét, Pullai Arpád közlekedés
és postaügyi minisztert és 
Szűcs Zoltánt, a MA V vezér
igazgatóját. 

A vasutas-szakszervezetben 
rendezett fogadáson Koszorus 
Ferenc főtitkár tájékoztatta a 
vendéget a magyar vasutak je
lenlegi helyzetéről és gondjai
ról, továbbá a vasutas-szak
szervezet időszerű tennivalói-

AZ OMFB SEGÍTSÉGÉVEL 

ró!. Értékel te a szakszerveze
teink közötti kétoldalú kapcso
latokat, amelyek az eltelt kö
zel két évtized alatt egészsé
gesen fejlődtek. A kapcsolatok 
további elmélyítése érdekében 
felmerült a tanulmányi és if
júsági delegációcserék meg
szervezése. 

Fritz Prechtl elmondotta, 
hogy megítélésük szerint euró
pai viszonylatban a vasutak 
elvesztették monopóliumukat, 
hiszen amíg közúton 6500 mil
lió tonna árut szállítanak el, 
addig a vasúton csak 700 mil
lió tonnát. Az .-európai tőkés 
kormányok a vasutakat sújtó 

energiaköltségeket nem közle
kedéspolitikai intézkedéssel, 
hanem a vasutak tevékenysé
gének korlátozásával kívánják 
megoldani. ,,A vasutasokat 
nem lehet felelőssé tenni a hi
bás közlekedéspolitikáért" -
hangsúlyozta. 

A tárgyalások befejeztével 
mindkét fél megerősítette, 
hogy a hasonló jellegű tanács
kozások, a határ menti talál
kozók és a tervezett delegáció• 
cserék tovább erősítik a két 
szervezet közötti hagyományos 
barátságot, a kölcsönös megér
tést. 

Központi forgalomellenőrző berendezés 
létesül a miskolci vasúfigazgatóságon 

Csöndesen nyitunk be az aj
tón. A MA V Miskolci Igazgató
ság székházának emeleti ter
mét jókora, 3x5 méteres tabló 
uralja. Végighúzódik rajta a 
Hatvantól Miskolcon át Mező-

zomborig terjedö fővonal vá
gányhálózatának, váltó- és biz
tosítóberendezésének kícsinyi
tett rajza. 

Apró, vörös fényű égők jel
zik a vonatok helyét, útját és 

tóság biztosítóberendezési és 
automatizálási osztályának ve
zetője így tájékoztat: 

-----------------------------------------------------, haladási irányát. Nagy a for
galom, hiszen ebben a pillanat-

- Központi ellenőrző (KO
FE) berendezés még nem mű
ködik hazánkban. Az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság 
átfogó vizsgálat alapján úgy 
döntött, hogy az elsöt Hatvan
Miskolc és Mezőzombor között 
kell kiépíteni. Korántsem vé
letlen, hogy ránk esett az 
OMFB választása. Igazgatósá
gunkhoz tartozó vasútvonalain
kon ugyanis nagyon sok árut 
szállítunk. 

- Szerinted miben váltsam 
ki? 

- Mit? 
- Hát a háromévenként 

esedékes turistaellátmányo
mat. Mert nézd: a dollár a 
múlt keddtől a mostaniíg 0,61 
százalékkal gyengült, a nyu
gatnémet márka viszont 1,13 
százalékkal erősödött, a svájci 
frank semmit nem változott, 
a svéd korona pedig csupán 
0,59 százalékkal lett drágább ... 

- Hová utazol? 
- Csak ide, Bécsbe. 
- Akkor válts ki az IBUSZ-

nál osztrák schillínget ! 
- Ohohó, nem úgy van ám. 

Mert Ausztriában egy osztrák 
schilling 2,67 belga frank, a 
frank viszont 29,45 olasz líra, 
és ha ügyesen váltok át itt 
meg ott, hidd el, még két ham
burger árát is kigazdálkodha
tom .. . 

Péter homlokán a gondre
dők oly mélyek, mint sivatagi 
vihar után a Szahara homok
ja; látszik rajta, hogy érti az 
idók szavát, tanulja a korsze
rú gazdálkodás mikéntjét, 
keddről keddre átlapozza a 
napilapokat, s tanulmányozza 
a heti szaklapokat. Elhatároz
ta, hogy öreg Ladájának orrát 
a sógorok felé fordítja, ahol 
köztudottan még a csapvizet 
sem mérik ingyen, s méricské
li a lehetöségeket. Igaz, a haj
dani tözsdepalota Pesten már 
jó ideje a televíziósok otthona, 
de éppen a tévések jóvoltából 
- a lélekemelő és tanulságos 
krjmikböl - tudjuk, hogy ama 
táJon vigyázni .kell ám, mert 
könnyen elveszejtheti az em
berfia a pénzét a játék'kaszi
nókban, ha rossz érzékkel tesz 

valamelyik színre. vagy szám
ra. 

Kenyerescimborám nem ké
szül ugyan kaszinóba. de a 

campingek címlístáját már be
hatóan áttanulmányozta. Meg. 
van az útvonal is - mutatja: 
csodálkozz, koma, mily' pre
cíz! -, megszáll hegyek alján 
és vizek mentén: ért ám ő ah
hoz, hogyan kell beosztani a 
kemény valutát. Itthon már a 
konzerveket is megvásárolta 
- ha minden j(>l megy, két és 
fél hetet is eltölthet a kéklő 
hegyek országában. 

Zsiga tapasztalt vasutas: ne
ki már gyakorlott módszere 
van, hogyan lehet bebarangol
ni kis pénzből fél Európát. A 

hasonló szenvedélynek hódoló 
gyújtőtárs, akivel érdemes ál
landó levelezőkapcsolatban 
állni. Ha e tíz-húszból csupán 
kettő hajlandó arra, hogy né
hány éjszakára befogadja őt 
- a nappalok egy részében 
pedig az állatok fotóit-rajzait 
nézegessék és cserélgessék -, 
már nem volt hiábavaló a 
gyűjtés. 

Rezsó annak idején mélysé
gesen elítélte azokat a hajda
ni diáktársait, akik hátat for
dítottak hazájuknak, s magyar 
iskolában szerzett tudással a 

Utazgatunk? Utazgatunk? 

hetvenes években az egyik fe
lét járta, most a másik fele 
következik. Nappal várost 
néz, éjjel utazik. Vonaton, fek
vőhelyes kocsiban. Elindul a 
Wiener-Walzerrel, folytatja az 
Orient-expresszel, s ki tudná 
felsorolni, milyen fő- és 
szárnyvonalakon kanyarog er
re-arra. Aludt ő már vonat te
tején is - igaz, több mint há
rom és fél évtizede -, elve: 
a finnyás maradjon otthon. 0 
megy. 

Kétszeresen is hódolhat 
kedvtelésének Benjámin - le
leménye figyelmet érdemel. 
Előbb Budapesten belépett egy 
,,ki-mit-gyújt" klubba, a há
zi-, meg vadállatokat ábrázoló 
nyomtatványokra specializálta 
magát. E nyomtatványok nem 
képeznek nemzeti értéket -
jelesül nem kell kiviteli enge
dély ahhoz, hogy átlépjék a 
honi határt -, s majd' min
den országban akad tíz-húsz 

tarsolyukban próbáltak másutt 
gyökeret ereszteni. 0 ugyan 
másfél évtizeden át „gyökér
telen"-nek mondotta a tova
tűnt legényeket, de amikor 
hivatalosan is mind több fóru
mon „távolba szakadt hazánk
fiai"-nak nevezték őket, rosz
szallását fenntartva ugyan, 
megenyhült irányukban. Oly
annyira, hogy válaszolt a más
fél évtizeddel korábban meg
válaszolatlan levelekre, s a 
külhoni postások jóvoltából 
néhány egykori jópajtás mai 
címe kiderült. Rezsö hát sor
ra látogatja őket: elfogadja 
vendégágyukat, meg vacsora
meghívásaikat, és cserébe hit
térítői szerepre vállalkozik. 
Két fogás között, vacsora köz
ben elmondja, hogy miért ne
heztelt rájuk annak idején, s 
mily' nemes gesztus tőle, hogy 
ennek ellenére elfogadta ked
ves meghívásukat. Vacsora 
után előkerül a magyar 

vagy külhonban készített ma
gyarosch - barackpálinka, s 
gyönyörű magyarnótákat éne
kelnek kivilágos kivirradtig, a 
békés egymás mellett élés el
vének szellemében. 

A kényelmes Simon nem 
ügyeskedik: ö utazási irodánál 
fizette be forintjait. Körutazá
son vesz részt. Nincs gondja 
szállásra, ellátásra. S mi min
dent lát! Mindenekelőtt az au
tóbusz belsejét, meg az előt
te ülő utastárs fülét. Azt 
mondja a prospektus: megál
lás ítt, meg itt, rövid séta a 
városban, a nevezetességek 
megtekintése (kívülről!), az
tán utazás tovább. A követke
ző megállás - ott, meg ott -
450 kilométernyire van. Szál
lás szerény szállodában, va
csora után szabad prograan -
továbbutazás, ,amoda meg 
amoda, kora hajnalban. Am a 
valódi magyar barackpálinka 
a buszban körbejár (amí,g az 
üveg ki nem fogy). 

... A krónikás most elnézést 
kér a nyájas olvasótól: néhány 
hétig nem jelentkezik sorai
val. El-találták: utazni készül. 
Jegyét a HÉV-re már meg is 
vette: két hetet tölt el június 
végén az egzotikus Duna part
ján, Ráckevén. A horgászfel
szerelését kemény forintért 
ugyancsak megvásárolta, a ho
rogra való gilisztát a földből 
kívánja kiásni. Külhonban ba
rangoló barátai egészségére 
húzza majd meg időről időre 
a barackpálinkával teli buty
kost. S ígéri: útiélményeiröl, 
vadregényes kalandjairól be
számol mindazoknak, akik ar _ 
ra igényt tartanak. Bízik ben
ne: még egy izgalmas fotót is 
mutathat - hatalmas hallal a 
kezében. 

F, T. 

ban is ötven személy- és teher
vonat halad a miskolci igaz
gatósághoz tartozó több száz ki
lométer hosszú hálózaton, s 
nagyjából ennyi szerelvény áll 
az állomásokon. Vörös és zöld 
fényű izzók jelzik az állomások 
közötti automatikus térközbiz
tosítók, sorompók működését. 

úgy látszik, hogy valami hi
ba van. Két állomás között 
megszakad a fények „mozgá
sa". A tabló előtt ülő egyik sza
kaszirányító benyom egy gom
bot. A mikroprocesszorok a 
kódjel alapján kivetítik a sze
relvény helyét és számát. 
újabb gombnyomás, s a moz
donyvezető jelentkezik. 

- Mi történt vezér elvtárs? 
- hangzik a kérdés. A moz-
donyvezető jelenti, hogy meg
hibásodott a gép, segítséget 
kér. A szakaszirányító utasítá
sokat ad, hogy az ilyen és ilyen 
számú vonatoknak a „helyte
len" vágányon kell továbbha
ladniuk. Most egy sorompó 
makacskodásait jelzik a fé
nyek. Újabb utasítások ... 

Képzeletben egy kicsit meg
előztük az időt. Jelenleg az 
igazgatósági épületben a me
netirányítók még „vakon", s 
legalább négy évtizedes tech
nikával dolgoznak. Az infor
mációk a távbeszélő és a rádió 
adó-vevő berendezéseken las
san áramlanak befelé. Elég egy 
percnyi késés - ahogy mond
ják - és három-négy óra kell 
az összegubancolódott forga
lom rendbehozásához. A fővo
nalon pedig egy-egy vonat ké
sése 8-10 vonat indítását, me
netidejét zavarja meg. 

Bár a „messze látó és vigyá-
1:ó vasuti szem" még nem mű
ködik, de a megvalósulás sí
nein van. Gál Lajos, az igazga-

Az OMFB a berendezésre 60 
millió forintot szán. A KÖFE 
rendszer megvalósításával kap
csolatos munkát már a múlt év 
elején megkezdték. A GANZ 
Villamossági Művek készíti a 
tablót. Az MMG Automatikai 
Művek pedig már legyártott 
két darab állomási csatlako
zást, amelyet az idén a ludasi 
és a nagyúti állomáson szerel
nek fel, építenek be. Ezt rá
kapcsolják a székházban elhe
lyezendő .kísérleti táblára, és a 
tapasztalatok hasznosításával 
haladnak a rendszer kiépítésé
vel tovább. A KOFE-rendszer 
építését ebben a tervidőszak-· 
ban befejezik, és a berendezést 
a forgalom szolgálatába állít-
ják. 

. 

A következő lépcsőben Fel• 
sőzsolca és Hidasnémeti határ
állomás között épitik ki a köz
ponti forgalomirányítási rend
szert. Lényege, hogy Zsolca é6 
a határ közötti állomáson nem 
lesz szükség forgalmi szolgá
lattevőkre. A ,vonatok közleke
dését távműködtetéssel, az 
igazgatóság épületéből irányít
ják. A nagy tabló készítésénél 
ezt is figyelembe vették. 

Ezek a berendezések lehető
vé teszik a vasúti közlekedés 
gyorsítását, a biztonság növelé
sét, a borsodi nagyüzemek, 
kombinátok jó kiszolgálását, s 
egyben a lakosság igényeinek 
- nevezetesen az utaztatás -
kulturáltabban, gyorsabban va
ló kielégítését. 

Csorba Barnabás 
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Ssocialista 

brigádol, 

lövéssversenye 
A Vasúti Főosztály Baross 

Gábor MHSZ szocialista bri
gádja a közelmúltban lövész
versenyre hívta meg a ház 
brigádjait. A meghívást tizen
hét kollektíva és több KISZ
fiatal fogadta el, és így 110-en 
álltak rajthoz. 

A győztes az ü. G. H. Ba
ross Gábor brigádja lett 262 
ponttal. Második a Szinkron 
(231), harmadik pedig a Kan
dó örigád lett 205 ponttal. 
Mindkét brigád az 1. szakosz
tályon dolgozik. 

Kulcsos turistaház 
a Börzsönyben 

A Vasútépítő Törekvés 
Sportkör a MA V Budapesti 
Építési Főnökség segítségével 

Magyarkút-Verőcemaroson 
nemrég üzembe helyezte a kul
csos turistaházát. A létesít
mény a téli hónapokban 10-14, 
a nyári hónapokban 20-24 sze
mély részére biztosít szállás
lehetőséget. Ezen felül 30 fő 
részére van lehetőség sátoro
zásra. 

A létesítmény villanyvilágí
tással, folyóvízzel, korszerű 
fűtéssel és gázpalackos étel
melegítési lehetőséggel áll az 
igénybe venni szándékozók 
rendelkezésére. A rendkívül 
előnyös megközelíthetősége 
miatt egynapos közelségbe 
hozza az észak-börzsönyi tú
ravonalakat. 

A turistaház minimális el
lenszolgáltatás fejében áll a 
szakosztály tagjai, a bázisszerv 
szocialista brigádjai, valamint 
a vasutas természetbarát szak
osztályok túracsoportjai ren
delkezésére. 

)IAGYAR VAS UTAS 

Hetvennégy klub 940 versenyzője rajtolt 

Tájfutó Vasutas Kupa 
a so,nogyi dombok között 

Nem kedvezett az időjárás 
a 33. Nemzetközi Vasutas Ku
pa és Csik Judit tájfutóver
senynek, meljyet a Törekvés SE 

a vasutas-szakszervezet meg
bízásából és támogatásával 
rendezett a somogyi dombvi
déken. A külföldi és vidéki 
versenyzők a balatonboglári 
vasutas üdülőben gyülekeztek, 
hogy másnap. szombaton a 
somogybabodi terepen 26 kor
csoportban, illetve verseny 
kategóriában mérjék össze 
erejüket a 10 éves kislányok
tól az 50 év feletti senior fér
fiakig. Az esős idő ellenére 
940 induló állt rajthoz és a 

74 klub versenyzői igen ke
méllj}' küzdelmet vívtak egy
mással. Külföldiek ez alka
lommal Csehszlovákiából, az 
NDK-ból és Svájcból érkez
tek. 

A verseny spedális tá:}futó 
térképét Laczkó Tamás veze
tésével helyesbítették a Tö
rekvés versenybírái, és tűzték 
ki a versenypályákat, míg a 
verseny szervezése dr. Vízke
lety Lá.szló szakosztályvezető 
i ,rányításával folyt. 

A vasutas klubok közül az 
egwéni versenyben legeredmé
nyesebb a Szombathelyi Ha
ladás volt, mert N 15 B-ben 
Juh.ász és F 19 A-ban Tóth 
révén két aranyérmet, Rátkai 
(F 12 C) révén egy ezüstöt és 
Nyúl, (F 21 C), valamint Tóth 
(F 17 B) eredményével 2 

Szemők Béla, a központi vezetőség titkára átadja a vasutas
szakszervezet díját 

jakat a verseny védnökei, a 
vasutas-szakszervezet, a BTSH 
és a klurb k€pviselői adták át 
ünnepélyes keretek között a 
győzteseknek. 

Vasárnap az esőtől felázott 
terepen 9 kategóriában így is 
150 váltócsapat első futói vág
tak neki a terepnek és küz
dötték végig a 7-10 ellenőrző
ponttal kialakított váltópályá-

kat. Ezen a napon a vasutas 
csapatok közül a PVSK volt 
a l,egere.d.ményesebb, mert az 
F 115 B korcsoportban giyőzött, 
míg az F 17 B-ben bronzér
mes lett. Az újon-cokkal indu
ló F 13-as Törekvés váltó 
szintén bronzérmet nyert, míg 
a versenyen kívül induló 
svájci vegyesváltó a seniorok
nál első lett. 

bronzérmet nyertek. A PVSK- .----------------------------

nak 1-J. arany-, ezüst- és 
bronzérem jutott (F 15 B�ben 
Kovács 1 és Kovács 11, F 15 
C-ben Szak.máry). A Szentesi 
Vasutas versenyzői közül őze 
N 13 C, Keller és Tálas N 17 
C-ben I., II. és III. he]jyen vé
geztek. A Szegedi Vasutas 
Egető (N 19 C) és Csamangó 
(F 50) révén első és harmadik 
helyet szerzett, míg a Szolno
ki MA V MTE-ből Gudlin az 
F 21 C-ben aranyat vitt haza. 
A svájci Wassmer nyerte az 
F 43-as kategóriát, Z<lrahal, a 
Lokomotív Olomouc verseny
zője pedig az  F 50-ben lett 
első. 

Az érmeket és a tiszteledí-

Először léptek közönség elé 

Ezüsténnes a Szolnoki MÁV-MTE 

serdülő IL osztályú leány tomacsapata 
A Szolnoki MAV-MTE há

rom évvel ezelőtt hozzálátott 
a torna szervezéséhez. Az idén 
az egyesület tornásZJPalán tái 
már serdülő II. osztályú me
gyei bajnokságon léptek a kö
zönség elé. Már ezeh a bemu
tatkozáson is ígéretes szárny
bontogatásoknak lehettek a né
zők tanúi. A MAV-MTE fiatal 

tornászai ugyanis, akik közül a 
legidősebb is mindössze 9 éves, 
ott !ehettek Békéscsabán a te
rületi serdülő II. osztályú csa
patbajnokságon. 

Szeged, Cegléd, Békéscsaba 
1. és II., valamint a Szolnoki 
MAV-MTE fiataljai lóugrás
ban, felemáskorláton, geren
dán és talajon mérték össze tu
dásukat. A MA V-MTE színek 
képviselői ezúttal sem vallot

--------------------------------------� tak szégyent. Ha akadtak is 

- Szovjet vasutasok a Ke
letiben. A Keleti Páltyaudvar 
és a Moszkvai Kijevszkij pá
lyaudvar vasutasai 1975-ben 
kötöttek együttműködési szer
ződést. Azóta minden eszten
dőben értékelik közös munká
jukat és kölcsönösen látogat
ják egymást. Május 31-én hat
tagú delegáció érkezett a Ke
letibe. A vend,égeket az állo
más politikai és gazdasági ve
zetői fogadták. A június 4-ig 
hazánkban tartózkodott szov
jet vasutasok szocialista brigá
dokkal találkoztak és megte
kintettek több szolgálati helyet 
is. 

- Századik sz.ületésnap. Ta

kács Ferenc nyugdíjas pálya
őrt, születésének 100. évfor
dulóján ünnepség keretében 
köszöntötte lepsényi lakásán a 
vasutas-szakszervezet nyugdí
jas szervezője, Halmay Arpád, 
a pécsi területi szakszervezeti 
bizottság titkára, valamint a 
nagykanizsai üzemfőnökség 
gazdasági és társadalmi veze
tői. 

- Filmvetítés. A májusi bé
kehónap alkalmából a szom
bathelyi Saváris Mozi filmve
títéseket rendezett a \rállalatok 
és üzemek részére. A vasút
igazgatóság dolgozói május 27-
én a Nünberg 1946 című do
kumentumfilmet tekintették 
meg. 

- Szabadtéri mozi. A mis
kolci vasutasok Vörösmarty 
Művelődési Házának vezetői 
újabb szolgáltatással kedvez
tek a szórakozni, művelődni 
vágyóknak. Május 24-től, hét
fői napokon este - szabadtéri 
mozielőadások keretében 
nagy sikerű filmeket mutatnak 
be. A nyugdíjasok és a klub
tagok kedvezményt kapnak. Az 
előadás szünetében tombolát 
sorsolnak. 

- ertesítés. Huszonöt éves 
érettségi találkozót rendeznek 
az 1956/57-es tanévben végzett, 
vasútgépészeti technikum le
velező tagozatú hallgatói ré
szére. A találkozót július 2-án, 
17 órakor rendezik a Nyugati 
pályaudvar utasellátó éttermé
ben. 

FILMEN A MATUSKA-TÖRTÉNET 
még az egyes gyakorlatokiban 
hiányosságok, összességében az 
elért eredmény, az arányilag 

- Munkaértekezlet. A vasu
tas-S7;8ksze.rvezet Ország.as 
Művelődési Központja munka
értekezletet rendezett a vasu
tas művelődési intézmények 
igazgatói részére. A jelenlevők 
megvitatták többek között a 
közművelődés tervezésének 
gyakorlati kérdéseit, a hatéko
nyabb propaganda és informá
ció feltételeit. A vitában fel
szólalt Szemők Béla, a vasu
tas-szakszervezet titkára is. 

Viadukt-jelenet Biatorbágyon 
A híres-hírhedt biatorbágyi 

vasúti viadukt körül talán 
1931. szeptember 13. óta nem 
gyúlt össze egyszerre annyi 
kíváncsiskodó ember, mint 
június 2-án az esti órákban. 
Ez érthető, hiszen az elsőként 
jelzett dátum előtt való este 
történt az a világra szóló 
vasúti baleset. amelyet Ma
tuska Szilveszter idézett elő a 
viadukt sínjének felrobban
tásával. Az eredmény közis
mert: a Budapest felől Bécs
be tartó nemzetközi expressz 
a 26 méteres mélybe zu
hant ... 

A csaknem ötvenegy év
vel ezelőtt történt tragédiáról 
Viadukt címmel forgatnak 
most filmet, magyar, ameri
kai, NSZK közös vállalkozás
ban. A készülő alkotásnak ez 
volt a legszenzációsabb jele
nete, amikor június 2-án, 21 
óra 29 perckor a szóban for
gó hídról „lehúztak" egy ki
selejtezett 324-es sorozatú 
mozdonyt két kocsival. A 
filmen ez a mozzanat idézi 
fel a tragédiát. 

A jelenet előkészítésén 
filmgyári, vasutas és Volán 
szakemberek egész serege dol
gozott hónapokon át. A Há
Mán Kat6 vontatási üzemegy
ségtől származó, selejtezésre 
váró mozdonyt az ott dolgo
zók tették „szereplőképessé", a 
Volán 22-es Vállalat trélelen 
szállította a helyszínre, a ta
tabányai villamosvonal fel
ügyelőség biatorbágyi kiren
deltsége vasutasainak pedig 
át kellett helyezniük a via
dukton átmenő 25 ezer voltos 
tápvezetőket. Segédkeztek a 
viadukt alatt folyó patak 
megduzzasztásán. Ezenkívül 
speciális tanácsokkal látták el 
a filmgyári szakembereket. 

Egy időben tíz kamera „fi
gyelt" a kijelölt helyszínre. 

Noha csak megrendezett Ja- a levegőt. A gép orra előre
tékról volt szó, mégis drámai bukott és még száz méterek
pillanatoknak érezte az em- kel távolabb is megremegett 
ber, amikor a szerelvény egy a föld, amikor talajt ért. Utá
traktorral vontatva megindult na a kocsik recsegve-ropogva 
a viadukton. A sínpárt (Pest hulltak egymásra. 
felé menet) a jobb oldalon Al. jelenet ezzel nem feje
hajlították ki. A gőzmozdonyt ződött be. A roncsokat har
természetesen nem fűtötték madnap daruval - az ere
be; a füstöt, a gőzt, úgyneve- deti fénykép szerint - a he
zett pirotechnikával imitálták lyükre rakták és megkezdték a 
nagyon is élethűen. Amikor a. halottak, sebesültek elszállítá
komótosan gördülő szerelvény sát, akik ez esetben csak sta
eleje a kis ívhez ért, egy fé- tiszták, illetve bábuk voltak. 
lelmetes robbanás rázta meg (séra) 

Mélybe zuhan a mozdony 
(Fotó: Bozsán Endre) 
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elég magas pontszámok min
denképpen dicséretesek. A hat
tagú sel'diülő leánycsaipat a te
rületi II. osztályú bajnokságon 
8,50 átlagpontszámmal ezüst
érmes helyen végzett, és ezzel 
jogot szerzett az októberben 
Budapesten sorra kerülő orszá
gos döntőn való részvételre. 

Munkáshangverseny Debrecenben 
Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ szín

háztermlben május 31-én került sor a XVIII. építőmunkás-, 
vasutasmunkás-hangversenyre. A rendező szervek köszöntöt
ték a MA V Filharmonikus Zenekart, abból az alkalomból, hogy 
1952 óta, harminc éve, mint főhivatású zenekar segíti elő vi
déken a szocialista zenekultúra fejlesztését. A zenekar műso
rán, az első lemezükön szereplő művek mellett népszerű ope
raáriákat hallhatott a zeneszerető közönség, Hegyes Gabriella, 
Mohos Nagy Éva és Bárány Pál László, a Csokonai Színház 
művészei, valamint Horváth József, a Magyar Allami Operaház 
magánénekese előadásában. 

A nagy sikerű hangverseny szünetében Szabó László kar.: 
nagy dedikálta a zenekar első Jemezé't, melyet sokan a helyszí
nen vásároltak meg. 

Társadalmi munka 
Az öregek éve alkalmával, 

a celldömölki körzeti üzem
főnökségnél április elején kez
dődött akciókban, a dolgozók 
a munkahelyükön, az állomá

az idős emberekért 
végéig 100 ezer forint gyúlt 
össze az idős emberek meg
segítésére. 

Sz. Jakab 

sok utasok által látogatott,--------------
részén, valamint a vasút sze
mély- és teherszállítással kap
csolatos feladatainál végeztek 
munkát. 

A társadalmi munkákból je
lentős részt vállaltak a cell
dömölki körzeti üzemfőnökség 
vontatási üzemegységének a 
dolgozói. Aprilis 17-i kom
munista múszakukon kilenc
venen dolgoztak a mozdony-, 
illetve a kocsijavítóban. 

Néhány kisebb csoportban, 
megállóhelyeken - a társa
dalmi munkalehetőség hiá
nyában - önkéntes alapon, 
pénzösszeggel támogatták az 
akciót a vasutasok. Május 

Vasutasmaiális 
A székesfehérvári MAV Jár

műjavító Üzem SUl!kszervezeti 
és kö=úvelődési bizottsága 
összefogva a fehérvári MA V 
csomópont szakszervezeti alap
szervei vel, május 29-én ren
dezte meg a hagyományos 
vasutasmajálist. 

A rendezvény elérte célját, 
mert több mint másfél száz 
dolgozó töltötte szombatját ba
ráti, csalácüas hangulatban a 
jármú.javító üzem és a MAV 
Előre Sportkör kezelésében le
vő balinkai turistahál'Jban. 

1982. JÚNIUS H. 

Kiállítás. A hatvani Ady 
Endre városi könyvtár, a mú
velődési központ és a II. szá
mú általános iskola - az ün
nepi könyvhét alkalmából -
kiállítást rendezett a hatvani 
vasútállomáson. Gy. Kamarás 
Katalin kerámiáit és az iskola 
válogatott rajzait mutatták be 
az érdeklődőknek. A kiállítást 
több szocialista brigád is meg
tekintette. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
hatvan-salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága nyugdíjas ta
lálkozót rendezett június 4-én 
Pásztón a tavaly nyugalomba.,. 
vonult dolgozók részére. A 
nyugdíjasok megtekintették a 
Mátra nevezetességeit is. 

- Gyermeknapi ajándék. 
Mátészalka állomás Kölcsey 
Ferenc szocialista brigádja a 
nemzetközi gyermeknap alkal
mából a gyermekeik részére 
kirándulást szervezett Buda
pestre. A több mint húsztagú 
csoport járt a Vidámparkban, 
a Fővárosi Nagycirkuszban és 
utazott az Úttörővasúton is. 

- Kiállítás. A győri vasút
állomás diákvárótermében ki
állítást rendezett a hegyeshal
mi Kandó Kálmán Művelődési 
Ház kézimunkaszakköre. Az 
érdekes bemutatót több szá
zan tekintették meg. 

Lakásesere 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 35 négyzetmétei:es, gázfüté· 
ses, fél emeleti, budai MAV-bér
lakásomat vasutas dolgozóval ta
nácsi vagy saját tulajdonú lakás
ra, ház.a, lehet Pest környéki Is. 
e:rdeklődni lehet: 8-20 óra között 
a 363-260 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél· 
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MA V-bérlakásomat kétszobás taná
csi bérlakásra, lehetőleg régi típus 
súra. Érdeklődni lehet: reggel 8 és 
9 óra között a 428-545-ös telefon
számon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
var mellett levő, 89 négyzetmé
teres, két szoba összkomfortos, 
gázfűtéses MAV-bérlakásomat 2 
összkomfortos egyszobás lakásra 
Budapest területén. Levélcím: Bu
dapest VIII., Kerepesi út l. Pász
torné. 

Elcserélném két szoba komfor
tos, III. emeleti, utcai MAV-bér
lakásomat egy szoba komfortos 
tanácsi lakásra Budapest terüle
tén. Levélcím: Szörényi Béláné, 
Budapest VI., Lehel u. III. 13. 

Elcserélném Bp. I. ker. három 
szoba, hall, személyzetis, 128 négy• 
zetméteres MAV-bérlakásomat két 
tanácsi lakásra Budapest területén. 
Egyik l szoba, a másik másfél szo
ba komfortos legyen. e:rdeklődn! 
egész nap a 368-173-as telefonszá
mon. 

Elcserélném budapesti két szoba 
komfortos, 80 négyzetméteres, 
földszinti, napos, gázfűtéses MAV
bérlakásomat 60 négyzetméteres 
tanácsira vagy öröklakásra. e:r
deklődni lehet telefonon: 341-023. 

Elcserélném 67 négyzetméteres, 
luxuskivitelú MAV-bérlakásomat 
Budapesten kisebb tanácsira, vagy 
Nyíregyházán szintén tanács!ra 
MAV-dolgozóval. Érdeklődni lehet 
mindennap este 6 után a 862-103-as 
telefonszámon. 

Elcserélném budai két szoba 
komfortos, cserépkályhás, villany
bojleres, 76 négyzetméteres, föld· 
szinti MA V-bérlakásomat egy szo
ba összkomfortos tanácsi lakásra 
MA V-dolgozóval. :E:rdeklődnl lehet 
munkaidő alatt: a 25-27-es tel&
fonszámon, Török Béla. 

Elcserélném Acs állomáson levő 
nagyméretú, három szoba, kony
ha, éléskamra, előszoba, fürdőszo
ba és pincéből álló MAV-bérlakást, 
amelyhez két bekerített, zárt ve· 
teményeskert. baromfiólak tartoz
nak, Budapesthez közelebb bár
mely főútvonalon levő másfél vagv 
kétszobás lakásra MAV-dolg<>zóval. 
Minden elfogadható megoldás ér
dekel. Cím: Györgyi Lajosné. 29_41 
Acs, vasútállomás, felvételi épü• 
let. 
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2 MAGYAR VASUTAS 
1982. JCNIUS 28, 

Művelődési bizottságok számvetése 
Májusban, a vasút terü

letén három szinten is ta
nulságos, elemző és fel
adatmeghatározó tanács
kozásokat tartottak a köz
művelődés helyzetéről. A 
budapesti és debreceni te
rületi művelődési bizott
ság, az országos jellegű 
központi művelődési bi
zottság, majd tárca szin
ten a múlt év novemberé
ben alakult KPM Vállalat
közi Művelődési Bizottság 
cserélt véleményt, tapasz
talatokat. A megbeszélé
sek mindhárom szinten jól 
érzékelhetően mutatták: a 
vasút közművelődési hely
zete - bár lassú ütemben, 
de az 1976. V. sz. törvény 
értelmében fejlődött. Er
ről tanúskodnak a műve
lődési bizottságok eredmé
nyei is. 

Nagyobb 
felelősséggel 

nökség és a szolnoki pálya
fenntartási főnökség művelő
dési bizottságainak tisztségvi
selői is. 

Az írásos beszámolót az 
üzemfőnök szóbeli tájékoztató
ja egészítette ki. Többek kö
zött elmondta: a forgalomban 
még jelenleg is gyakran 240-
250 órát dolgoznak az embe
rek, s a túlzott igénybevétel 
miatt, a művelődés háttérbe 
szorul. A szolnoki körzeti 
üzemfőnökség létszámának 
hatvan százaléka bejáró dolgo
zó, akiket nehéz megnyerni 
egy-egy munka utáni prog
ramhoz. Különösen az általá
nos iskolai tanulás segítése 
okoz gondot, miután az érdek
lődés felkeltésére nincs anya
gi ösztönzés. A reális helyzet
képhez persze az is hozzátarto
zik, hogy szervező munkával 
csak kampányszerűen foglal
koztak. A szakmunkás-után
pótlást - főleg a mozdonyve
zetői munkakörökben - már 
sikeresebben biztosítják. 

A szolnoki körzeti üzemfő
nökség művelődési bizottsága 
jó kapcsolatot tart a munka
hely gazdasági, társadalmi 
szerveivel, a művelődési intéz
mény vezetőivel. Részt vesz a 

A budapesti területi művelő- szocialiSta brigádok vetélkedő

dési bizottság ezúttal sem tért jének előkészítésében, és lebo

el a hagyományoktól. Ezen a nyolításában. Rendszeresen tá

tanácskozáson a ceglédi körze- jékoztatja a gyes-en levő kis

ti üzemfőnökség közművelődé- mamákat a szakmai tovább-
si lehetőségeit, eredményeit képzés lehetőségeiről. Ezt a te-
vizsgálta. A problémákat rületi művelődési bizottság el-
őszintén feltáró jelentésből ismerte, ugyanakkor Kiss Sán-
egyértelműen következtek a dor, a debreceni igazgatóság 

legfontosabb feladatok. Eze- osztályvezetője, a területi mű

ket Rékasi István vasútigazga- velődési bizottság társelnöke 

tó-helyettes, a területi műve- összefoglalójában hangsúlyoz� 

lődési bizottság társelnöke fog- ta: a művelődési feladatokkal 
lalta össze. Mint mondotta: az nem lehet csak általánosság
üzemi művelődési bizottságnak ban foglalkozni. 

gyakrabban kell értékelő, elem- Szolnokon is aktívabb, sze
ző munkát végeznie. A bejárók mélyhez szóló agitációt kell ki
művelődése érdekében, megfe- fejteni. A fiatalok művelődési 
lelő kapcsolatot kell kiépíteni lehetőségeinek szélesítése ér
a lakóhelyi szervekkel. Elen- dekében javítani kell a KISZ
gedhetetlen az is, hogy a szo- szel való kapcsolattartást. Na
cialista brigádokkal a szolgá- gyobb figyelmet kell fordítani 
lati helyeken többet foglalkoz- a politikai képzés segítésére s 
zanak. A munkahelyek válto- a környezeti, lakóhelyi sz�r
zó körülményei miatt ugyan- vekkel való együttműködésre 
is, a brigádvállalások minősé- a szocialista brigádok formáli� 

gének javítását, teljesítését a vállalásainak megszüntetésé
közvetlen vezetők, a társadal- re. 
mi szervek könnyebben tud- Kritikus értékelés ják segíteni. A munkahelyi 
művelődés helyzetéről, a körze
ti üzemfőnökségek művelődési 
bizottsága számoltasson be egy
egy szolgálati vezetőt. 

Ezután a budapesti vasút
igazgatóság területén levő 
munkásszállások művelődési 
lehetőségeiről tárgyalt a bizott
ság. Mint a tájékoztató jelen
tésből kitűnt: Ferencáros és 
Rákosrendező állomásokon, 
megfelelő tárgyi feltételekkel 
rendelkező központi munkás
szálló épült. S bár a személyi 
feltételek nem azonosak, mind
két helyen tervszerű közműve
lődési munka folyik. Az igé
nyek és lehetőségek különösen 
a kedvezőbb adottságokkal 
rendelkező ferencvárosi mun
kásszállón találkoznak. A töb
bi - összeségében mintegy öt
ven munkásszállás és lakta
nya korszerűtlen, amelyben a 
hálóhelyiségeken kívül általá
ban csak étkező, esetleg tár
salgó van. Ezeken a helyeken 
a lehetőség többnyire csak tv
nézésre és rádióhallgatásra 
korlátozódik. A kedvezőtlen 
körülmények nagymértékben 
hátráltatják az ott lakók mű
velődési igényeinek fejleszté
sét, sokszor a jó kezdeménye
zések is kudarcba fulladnak. 

A területi művelődési bizott
ság álláspontja szerint a szál
láson lakók művelődési igé
nyének felkeltésében a mun
kahelyi szakszervezeti bizott
ságoknak nagyobb felelősség
gel kell közreműködniük. A 
dolgozók érdeklődését - külö
nösen a mostoha körülmények 
között működő szálláshelyeken 
- a közeli művelődési intéz
mények felé kell fordítani. Az 
összehangolt munka érdekében 
azonban jobb kapcsolat szük
séges a munkásszállások és a 
művelődési intézmények kö
zött. 

Tapasztalatcserék 
Jó módszer, hogy a debrece

ni területi művelődési bizott
ság valamennyi ülésén - ta
pasztalatcsere céljából - részt 
vesznek a meghívott üzemi 
művelődési bizottságok is. A 
testület legutóbbi kihelyezett 
tanácskozásán, a szolnoki kör
zeti üzemfőnök számolt be a 
közművelődési munkáról. Az 
értekezleten meghívottként 
részt vettek a debreceni, a 
nyíregyházi körzeti üzemfő-

A központi művelődési bi
zottság legutóbbi ülésén orszá
gos tapasztalatokat összegzett. 
Értékelte az üzemi művelődési 
bizottságok 1981. évi munkáját 
és megjelölte a legfontosabb 
feladatokat. Ez alkalommal je
lentést fogadott el a vasút te
rületén dolgozó közművelődési 
ügyintézőkről is. 

Az üzemfőnökségek létreho
zása, az új szakszervezeti for
mák kialakítása, szükségessé 
tette az üzemi művelődési bi
zottságok átszervezését szemé
lyi összetételük esetenkénti 
változtatását is. 

Az elmúlt évben a bizottsá
gok alapvető feladata a dolgo
zók marxista világnézetének 
fejlesztése, a közéleti aktivitás 
erősítése, s a nevelő munka 
volt. Az adott kereteken belül 
sikerült tovább bővíteni a kü
lönböző politikai oktatásokba 
bevont dolgozók számát a szol
gálati helyeken és a mű;,,elődé
si intézményekben rendszeres
sé tenni a mozgalmi ünnepek 
színvonalasabb lebonyolítását 
az évfordulók alkalmából poli� 
kai tájékoztatók, ismeretter
jesztő előadások megrendezé
sét. 

Az oktatási apparátuson kí
vül, a művelődési bizottságok 
minden évben felmérik az ál
talános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők számát ösz
szetételét. Közülük legtöbben 
az építési és pályafenntartási 
illetve az üzemviteli szakszol� 
gálatnál dolgoznak. Mindkét 
területen a hiányos iskolai 
végzettségűek száma eddig 
csökkenő tendenciájú volt, je
lenleg azonban kisebb mértékű 
emelkedés tapasztalható. Ha

sonlóképpen növekedett az 
analfabéták száma is. Míg az 
általános iskolai tanulmányok 
folytatásánál sok helyütt a 
legnagyobb erőfeszítések elle
nére sem értek el kedvező 
eredményt, a közép- és felső
fokú képzésnél - különösen a 
debreceni és szegedi területi 
művelődési bizottságok - si
keres agitációt folytattak. 

Örvendetes, hogy a művelő
dési intézményekkel javul az 
együttműködés. A rendezvé
nyek nagy része - ismeretter
jesztő előadások, író-olvasó 
találkozók, kiállítások stb. - a 
művelődési bizottságok kezde
ményezésére, és segítségével 

jött létre. A szegedi és a deb
receni vasútigazgatóság terüle
tén említésre méltó a szocialis
ta brigádok és a könyvtárak 
együttműködési szerződése 
amelynek eredményeként � 
múlt esztendőben, a dolgozók 
ötször-hatszor több könyvet 
kölcsönöztek, mint az előző 
években. A miskolci, a pécsi és 
a szegedi területen, az utazó
személyzet vezényleti helyisé
geiben biztosított kölcsönzé
sekkel bővült a letéti könyvtá
rak száma is. 

Követendő példa 

A bejáró dolgozók várakozá
si idejének tartalmas és hasz
nos eltöltése évek óta gondot 
okoz. Követendő jó példaként 
a Békéscsabán másfél évvel 
ezelőtt létesített bejáró klubot 
lehet említeni. 

Az eredmények azt tükrözik 
hogy a művelődési bizottságok 
munkáját a jó szándékú tenni
akarás, cselekvés jellemzi. A 
túlzott operativitás viszont azt 
is mutatja, hogy a koordináló 
feladatok még mindig háttér
b� szorulnak. Ez a megállapí
tas a munkahelyi művelődési 
tervezési és végrehajtási fázi
saira egyaránt vonatkozik. 
Nincsenek komplex művelődé
si tervek, hiányzik a különbö
ző szervek közötti összehan
golt munkamegosztás. A szo
cialista brigádok kulturális 
vállalásaihoz kiadott ajánlások 
túl általánosak, s ezért kevés
bé hasznosíthatók. A bejárók 
művelődése érdekében - egy
két kivételtől eltekintve - a 
lakóhelyi szervekkel még min
dig nincs megfelelő kapcsolat 
s a bizottságok nem foglalkoz� 
nak a munkahelyi művelődés
re fordítható összegek tervezé
sével, célszerű felhasználásá
nak vizsgálatával sem. 

A tartalmi munka hiányossá
gainak feltárása során, előtér
be kerültek a személyi összeté
tel problémái is. A központi 
művelődési bizottság úgy ha
tározott: a második félévben 
v�lam_ennyi területen meg kell 
vizsgalni az üzemi művelődési 
bizottságok személyi összetéte
lét. 

A továbbiakban megtárgyal
ták a vasút területén dolgozó 
közművelődéssel is foglalkozó 
ügyintézők helyzetét. A jelen
tés szerint: a MÁV-nál tizen
hét ügyintéző lát el munkakö
ri részfoglalkozásként közmű
velődési feladatokat. Ez kevés. 
A vasútigazgatóságok közül 
Miskolcon és Szombathelyen 
egyáltalán nincsenek ilyen 
megbízatások, az építési fó
nökségeknél csak három he
lyen, a járműjavító üzemeknél 
pedig csak négy helyen talál
hatók közművelődéssel is fog
lalkozó ügyintézők. 

A központi művelődési bi
zottság végezetül javaslatot fo
gadott el, mely szerint az épí
tési főnökségek, valamint a jár
műjavító üzemek művelődési 
bizottságainak középszintű se
gítését, ellenőrzését. a jövőben 
mindenütt a vasútigazgatósá
gok területi művelődési bizott
s_ág?-i gyakorolják. A bizottság 
allast foglalt abban is hogy a 
kétszázas létszámot m�ghaladó 
egészségügyi szerveknél 
ugyancsak létre kell hozni a� 
üzemi művelődési bizottságo
kat. . 

Jobb együttműködést 
Pécsett, a KPM vállalatkö

zi művelődési bizottsága, a 
VOLAN 12. sz. ·Vállalat Műve
lődési Házában tartotta kihe
lyezett tanácskozását. A tárca 
szintű testület megvitatta a 
pécsi vasútigazgatóság a pécsi 
postai_gazgatóság, a VOLAN 12. 
sz; Vallalat, az AFIT XIV. sz. 
Vallalat, valamint a Közúti 
Építőipari Vállalat közműve
lődési munkáját. 

�int a tanácskozás megál
lapitotta: az eredmények és 
gondok a közlekedés vala
mennyi területén azonosak 
ezért a közös feladatok is meg� 
határoz�hatók. Valamennyi vál
lalat muvelődési bizottságainál 
mindenekelőtt a helyes szemlé� 
letet, mun:kamegosztást kell 
erősíteni, a !koordináló tevé
kenységet javítani. El kell ér
ni, hogy minden szaik:mai ve
z,ető felelősséget érezzen a 
közművelődésért, amelynek 
mun1kahelyii lehetéí5égeit tel
jes mértékben kihasználni és 
szélesíteni •kell. A jó tapasz-
talarok átadása céljából 
pedi.g eredllllényesebbé kell 
tenni a közlekedési vállail.a
tok egyiüttmúködését is. 

Pálinkás Katalin 

Az elmúlt oktatási év tapasztalatai 

11 szombathelyi körzeti üzemlőnökségnél 
A szombartlhelyi körzeti 

üzemfőnökség szakszervezeti 
bizotwsága élitéikelte a tisztség
Vliselói és tö.meg;poH11ika,i okita
tást. A május végi szb-ülés 
után besrelgettün:k ,a szak
szervezeti bizottság titkálrávail 
Péterfalvi Istvánnal. 

- Az 198Iil�2-es ok'tatás1i év 
előtt itt Szombathelyen tisz
táztUlk a párt- és KISZ-s<lzer
vezetetkkel, hogy a szakszer
vezeti tisztséget viselő párt
és KISZ-tagokat mi képezzük 
tovább - mondta bevezetőül. 
- A főbiz.alimiak, bizalmiak 
és helyettesetk oktatását hét 
csoportban szerveztük meg. 
Jiánossomonján, Répcelakon 
Bükön, Szentgotthároon Kör� 
menden és Szomba1lhely�n ha
vonta egy-e.gy ailkaJommal ösz
szehívott oktatásokat szak
szervezeti bizottságunk tartot
ta. Ezekre a ta!lá1'kozásokra 
több alJkiallommal meg.hívtuk 
a partner garoasági vezetőket 
is. 

A MI 
VILÁGUNK 

_A !Jé_psz,ava Lap- és Könyv
�ta�o .JSmere11teajesz-tő foly.ó
�ratainiak 11982/3. száma a na
pokban kerulJt a hírlapárusok 
standj•ad:ra. A 64 oldalas fü.ret 
négy témakiört 1lartla1maz. 

Korunk fekélye, a terroriz
mus címmel Gárdos Miklós a 
Magyarország fősze.rílresztó-he
ly�ttese adja közre gondola
bali,t. A cikik időszerű, hiszen 
napjai'111klban az egiész vHágon 
elburjánzó erőszak a terroriz
musban cs,úcsosodik ki. A ha-
1:a,dás ellenségeinek meg.sem
misiÍo1Jésére feleslküdött terro
rista csoportok málr szám06 
olyan közéleti személyiséget 
gyillkoltalk meg, akd'k éppen
hogy nem hia1,adásel/lenes po
hibilkájukról voltJa!k nevezete
sek. A csoportok szélsőbalol
dailii beálllítottsága mögött 
gyakrain újfusiszta célkttűzé
sek húzódnak meg. A szerző 
a terrorizlmust kiiváltó okokat 
kllltaitj•a, a nyugia1mémet ter
rori:zimus születésétől (1968) 
egészen a pápa elleni 19&1-es 
merényletlig átfogó képet ad 
az erőszak tenmészetarajzáról. 

A k!övetlrező illuszitrállit íI1ás 
egy �ás viliágiba kallauzolja 
ol:'18s01t. Dr. VizJketlety T>ilbor: 
Tusarok és támsai címmel az 
ember öltöiklödési szokás.ainJak 
kdalalk,ulását vál'aSZltotta témá
jául. Eze'Il belüil is a lábbe'litk 
történetét, összeklapcso1'ja az 
egés?.Ségügy,i és lábápoLásd 
probJémáklkiail, hisze'Il örök a 
kérdés: divatos legyen-e a 
cipő vagy kiényelmes. A di
vat ugyanis gyla'korta figyel
men kivül hagyja az egész
ségügyi szempontokat ... 

Varázsiaitos dolog a művé
szet. Ká'I'1pá/ti Sándor A mű
vészet varázsa című Lrásánia'k 
II. része a múa�kotások elem
zésével, ,a múlélivezet kérdé
seivel, a mwv,észii ki.fejezés 
esziköze�vel, az i1hllettel ... 
s1lb. fogl!lallrozilk. 

A rég:észet kedvelőinek ér
dekes csemegét kínál dr. Kor
d06 László Az ősember elődei 
Magyarországon ciímmel. A 
oiklk: az emberiség álla.tvilág
ból való ktiemel!kedésével fog
lalkozik, hogyian és miként 
ment végibe ez a foly,amait. 
Magyarországon szinte kiizá
róliag a vér,ta5'Szö1'lósi Samu 
jiut az emberek eszébe, ha er
ról a témá'l'ól hall.alilak. A 
szerző bemutatja a kevé.sbé is
mert, de nem kevésbé jelen
tős m'agyiaTOrsziág.i leleteket. 

Az új Néps:mwa-kiadivány 
nemcsak ismereteket tenjeszt 
hanem szórakoztató olvias� 
mány is. 

Fiatalok klubja 

Három évvel ezelőtt alakult 
meg Pápa állomáson a vasuta
sok ifjúsági klubja. Ma már 
élénk kulturális élet folyik a 
falak között. Sok látogatója 
van az 500 kötetes könyvtár
nak és a különböző rendezvé
nyeknek. Gyakran rendeznek 
brigádvetélkedőket, fotó- és 
képzőművészeti kiállításokat. 
A nők részére már kétszer 
szerveztek kézimunka-tanfo
lyamot. Tavaly nagy sikert 
aratott a rokkant fafaragó 
vasutasok alkotásaiból rende
zett kiállítás. 

Az ifjúsági klub hetente 
egyszer otthont ad a nyugdíjas 
klub tagjainak is. 

A függetJ.enítatt munkatár
sailmak, az előadásokon túl ez 
á,111'andó találkozásokat is je
lenitett a tJa.g:sággal, illetőleg 
azok közvetJ.en kép.viselői�el. 
Az elfürt tananylagnál lénye
gesebb tájékoztatást adtak a 
napi gazdasági és poldtik.ai 
kérdéseklről. Egyidejűleg az 
ott elhangzott ésuevételek 
infonmációk is hamal'abb 
.,táptalajba" kerültek. 
. - Emelkedett a tö.megpoli
tiklad tanfoly.aimok száma is -
folytaitja tovább Péterlfalvi 
István. - Az elmúlt oktatásii 
évben az Időszerű kérdések 
tan.folyamát huszonnyolc he
lyen szervezbülk meg. Ezeken 
a beiskolázott 568 vasutas kö
z,üiJ. ötszá.l'Jhal'mincöten befe
jemék a tanfolyiamot. 

A tömegpo1ittkai oktatások 
vezetőit Balatonkenesén, i1le
töleg itt Szombathelyen készí
tették fel. Jó volt, hogy a 

propagandisták év közben is 
kapta1k kiegész,í,tő tájékozrta
tást. 

Havonta Szombathelyen tar
tották a szocialista brigádve
zetők felkiészít.é.sét. Ezen több 
mint 120 közooség vezetője és 
helyettese kapott a minden
napi munkájához hasz,nos se
gitséget. 

A tömegpoliiitikai okitaitások 
megtamását rendszeresen el
lenőri:méik. A legjobb tapasz
taiJ.a tokiat a szomba<thelyi von
tatásd üzemegység fenntartá6i 
l'észlegénél és Répoolaikon sze
rezték. 

- Az a-edmények mellett 
vol'tla!k és vannaik gondjaink 
is - j egye2Jte meg az szb-itilt
kár. - A jó előkészítés elle
nére is nehéz az oktlQ.tásokat 
megtartani a forduló szolgá
latot teljesítő vasutasoknál. A 
létszámhiány is nagy gondo
kat jelent. 

Sz. Jakab István 

Egy kitüntetett szh-titkár vallja: 

Ho/y békében élhessünk, 
azért mindenkinek tenni kell! 
A:z. Ors,zá.,gos Béketanács 

az elmúlt években a béke 
és barátság érdekében ki
fejtett eredményes muniká
jáért a Magyar 'Békemoz
galom kitüntető jelvényét 
adományozta Drá.vaa Mi
hálynak, a hódmezővásár
helyi pályafenntartási ro
nökség társadalmi szb-tit
kárának. A kitüntetést má
jus 21-én Lucosi J6uef a 
területi szakszervezeti bi
zottság titkára adta át Sze
geden. 

Dráva,i Mihály 1946-ban 
pá,lyamunkó.sként kerüU a 

vasútra, a szolnoki osztály
mérnökségre. Innen vitték 
el négy évvel később elő
munkás, majd 1951-ben 
pá.lyamesterj tan.folyamra. 
Ezt követően rövid ideig 
dolgozott a szolnoki pálya
fenntartási főnökségen, 195� 
nyarán a szombathelyi 
igaziga tóság;hoz helyezték, 
ahol egy pályamesteri tan� 
folyamon nevelőtiszt ,lett. A 
következő évtől a BM kö
telékében dolgozott, majd 
1956 novemberében Hód
merovásár'helyre került a 
pályafenntartási főnökség 
létszá.máiba. Előbb tartalé:. 
kos, később a szarvasi 
XIJI-as szakasz pályames
tere, 1961-től a főnökség 
vonalkezelője volt. Három 
és fél évtizedes vasúti pá
lyafutása összefonódott a 
szakszervezeti mozgalom
mal. Az 50-es években 
pártvezetŐSlégi tagként, 
szakszervezeti bizalmikén t 
tevékenykedett, 1•961-től a 
főnökség SZ'b-titkára. 

- SzaJk.szervezeti mun-
kánnban mindig fontos he
lyet kapott a békemozga
lam, a béke ügye mebleffi 
�iállás - mondja. - úgy 
erzem, ez a mostani kitün
tetiésem a főnökség dolgo
zóinak is szól. E munkám
ban különösen jó segítőkre 
talá-1 ta.m a sz..aikszervezeti 
tisztségviselók-ben, a szolgá
lati vezetőkben, akik segí
tettek megértetni a dolgo
zókkal: rrvim.denkitne.k tenni 
kell azért, hogy békében 
élhessünk! 

Fazekas Lajos 

A békemozgalommal kap
csolatos, országos felhívá
sokhoz a vásárhelyi pálya
fenntartási dolgozók az. el
sők között csatlakoznak. 
Többletmunkával, gyíijté
sek.ke.l, a béke és barátság 
hónap rendezvényein való 
l'észvétellel, különféle szo
lidarl tási akciók megtartá
sával járulnak a békéhez. 
Most, a fejlődő országok 
népeinek segítésére aján
lották fel anyagi támoga
tásukat. 

- Az emberekkel való 
személyes besziélgetésekre 
mindig nagy súlyt helye
zek. Hiszen ilyen eszmecse
réken lehet a legjobbam 
megvitatni a nemzetközi 
politikát, a békemozgalcnn 
e-lőtt álló feladatokat. De 
jó alkalmn az agiltációra, a 
propaga,ndára a szakszerve
zeti politikai oktaitiás is. A:z. 
19'!!,l/S.2-es oktatási éviben 
főnökségünk területén 10 
tanfolyamon 129-en vettek 
részt, ahol a megadott té
mák ismertetésén túl min
denkor időt szakítottunk a 
békével, a népek közötti 
barátságga1, az esztelen 
fe.gyvel'lkezéssel kapcsolatos 
kérdések megbeszélésére is. 

Drávai Mihály politikai 
elikötelezettségét, a béke 
ügye melletti kiállását ta
núsítja munikásőri tevé
kenysége is. 1959 óta a sze
gedi járási Móra Ferenc 
munkásőr-zászlóalj tagja 
annak társadalmi parancs
noka. He1ytá-llását, hűségét 
kitüntetései is jelzik. 

Gelléri JÓ7.1Sel 

TERMÉKENYSÉG 
Gyümölccsel voltak terhesek a fák. 
S már anyám szíve akl.tt hordozott 
és fékeztem minden mozdulatát 

' 

hisz sürgős, nehéz dolgokhoz sz�kott. 

Féltett encem. S kis domb-hasán kezét 
-:- talán így - összekulcsoltan pihent, 
ram gondolt, s tu.lán mondott is mesét 
erős fiának akkor is, ha ment. 

Ó _asszonyok -, ilyenek mind az an11ák. 
Mindegyikben találtam hasonlót· 
féltő mind, szép, vag11 dúdolva-boldog. 

De eul!f'!r_mák-e m,ümölccsel a fák? 
Ők s�•!•k a tájat, a földet; 
cswk az osz teszi komorrá őket. 
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A MÁV kiváló brigádja 

Ha valaki közéjük akar állni 
annak előbb bizonyítani kell 

A MA V Jegynyomda Hámán 
Kató szocialista brigádja ered
ményes munkájával kiérde
melte a MAV Kiváló brigádja 
címet. A kollektíva tagjai egy 
tágas teremben az asztalokon 
szortírozzák a gépteremből 
odakerülő menetjegyíveket. 

- A vágáson és a fűzésen 
kívül csaknem minden mun
kát kézzel végzünk - mondja 
Gazsik Józsefné brigádvezető. 
Ez bizony nagy megterhelést 
ró az itt dolgozó asszonyokra. 

Megállunk az egyik asztal
nál, ahol Kostyalik Károlyné, 
a legfiatalabb brigádtag az 
IBUSZ számára készülő jegy
borítók még egybefüggő vá
gatlan íveit rakosgatja. 

Tizenkét nő 
- Egy műszakban dolgo

zunk. Ennek az az oka, hogy 
ezt a nagy figyelmet igénylő 
munkát annak kell befejezni, 
aki elkezdte - tájékoztat. -
Ové minden felelősség. Pél
dául most az asztalomon tízez
res oszlopokban halmoztam fel 
a jegyborífókat. Megkaptam a 
kezdő és a végszámot. Vigyá
zok arra, hogy az ívek nehogy 
fordítva kerüljenek a kupac
ba. Csakis így hibátlan a szá
mozás. Nálunk a pontatlanság 
sok probléma forrása lehet. 
Ezért is lényeges az egyszemé
lyi felelosség. 

A kötészeti nagyteremben Gazsik Józsefné brigádvezető, Epi 
Lászlóné és Darabos Józsefné MAY-IBUSZ-jegyek és a 

MA V-nyugdíjasok betétfüzetének összehordását végzi 

- Ez valóban így van -
veszi át a szót Gazsikné. 
Ha az ívre idegen számokat 
írnak, akkor visszaküldik a 
hibás jegyeket és egyben jel
zik a hiányt is. Elengedhetet
len tehát a hibamentes mun
ka. 

Gazsikné, aki gyártás-előké
szítőként dolgozik, ugyancsak 
igyekszik jó példával elöljárnl. 
Az ő dolga, hogy az úgyneve
zett kis munkatáskákat precí
zen kitöltse. A papírtasakokra 
írt utasítások igazítják útba a 
többieket. Innen olvashatják le 
az aznapi tennivalókat. Na
gyon fontos, hogy a munkát a 
megrendeléseknek megfelelően 
végezzék el. 

- A Kossuth Nyomdáiból 
kerültem jde könyvkötősegéd
ként. Elsősorban az itteni egy 
műszak csábított, de szHepet 
játszott a választásban az is, 
hogy a férjem szintén vasutas. 
Ma már elmondhatom, jól vá
lasztottam. Jó kollektívába ke
rültem, szívesen dolgozom itt. 

Az 1973-ban alakult szocia
lista brigádnak jelenleg 12 tag
ja van. Valamennyien nők. A 
létszám nem teljes, mert En
zsölné gyermekgondozási sza
badságát tölti. A két legfiata
labb brigádtagon kívül már 
mindenki kapott Kiváló Dol
gozó kitüntetést. Darabosné 
kiváló vasutas, ő már túlju
tott a nyugdíjkot1határon, de 
még mindig lelkesen és aktí
van tevékenykedik. 

türelmet, precizitást kiván. 
Éppen nyugdíjba készültem, 
amikor meghalt a férjem. Na
gyon nehezen viseltem el ezt 
a csapást. Egyedül maradtam. 
A vezetők lehetővé tették, 
hogy tovább dolgozhatok a 
nyomdáiban. 

Sokat túlóráztak 
Egri Lászlóné ugyancsak 

szeretettel beszélt a nyomdai 
jegyolvasási teendőkről és a 
kis közösségről. 

- Minden jegynek más és 
más a leolvasási normája. Bi
zony egyik-másjk elég szigo
rú. Akad olyan is, amit ebben 
a részlegben legfeljebb egy
két ember tud betartani. De az 
az igazság, hoav egyénenként 
változik kinek, melyik jegy
fajta összerakása a könnyebb 
és melyik nehezebb. Számom
ra például a garnitúra szétsze
dése nem jelent gondot, vi
szont az ívleolvasás jobba·n 
igény,be vesz. Szerencsére mi 
jól ,megértjiLk egyrmást. 

- Tulajdonképpen mi vé
gezzük a jegykészítés utolsó 
munkafolyamatát - szól köz
be Gazsikné. - Éppen ezért 
mi érezzük legjobban a határ
idő szorítását. Az elmúlt év
ben sok gondot okozott az új 
jegyekre történő átállás. Sokat 
túlóráztak az asszonyok. Min
denki kivette a részét a tenni
valókból. Munkácsi Tiborné és 
Ladányi Gyuláné valamikor 
a gépteremben dolgozott. Az 
elmúlt időszakban visszamen
tek kisegíteni a régi munkate
rületre. Ezzel enyhítettek egy 
kicsit a gépterem gondjaj111. 

- Most ép�n egyik kollé
gámat helyettesítem - mond
ja Munkácsiné, amikor meg
állunk a fűzőgép mellett. -
Csaknem húsz esztendeje dol
gozom a jegynyomdában. Ta
valy a jegyátállás idején külön 

- 1948-ban kerültem 
jegynyomdába - mondja. 
A Ságvári Endre Nyomdaipari
tanuló Intézetben szereztem 
segédlevelet 1975-ben. Nagyon 
szeretem ezt a munkát, amely 

a munkaszerződést is kötöttem a 
nyomdával, hiszen hónapokon 
át a hétvégét is ,munkával töl
töttem. Három gyermekemet a 
nagymama vette gondozásba, 
amíg én bent álltam helyt. Jól 

f 

jött a több pénz, de keményen 
megdolgoztam érte. 

Tiszó Andrásnénak, a másik 
háromgyenmekes anyukának ez 
az első munkahelye. 

- Nálu-n.k a férjem vigyá
zott a gyerekekre. Sajnos 
váltott műszakban dolgozik, 
emiatt nem volt könnyű dolga. 
Nem örült a sok plusz munká
nak, de azért megértette, hogy 
ebből én sem maradhatok ki. 

A közösségi életre is 
szakítanak időt 

A Hámán Kató brigádba 
nem könnyű bekerülni. Előbb 
bizonyítani kell annak, aki kö
zéjük akar állni. A brigád ikét 
,,legfiatalabb" tagját két esz
tendővel ezelőtt vették fel. 
Prilenszky Gézáné és Papo
vics Lászlóné azóta szorgal
mas, lelkes tagja lett a kol
lektívának. Naponta igazolják 
munkájukkal, hozzáállásukkal, 
hogy helyük van a közösség
ben. Mindezt a brigádvezető
től tudtam meg, miközben még 
:benézünk Kertész Istvánnéhoz, 
aki immár 25 esztendőt töltött 
el a jegynyomdában. 

- A Volán-jegyek expediá
lását végzem. Húsz kirendelt
séggel tartom a kapcsolatot, 
és mellékiesen csomagolok, 
mert ezt a munkát is nagyon 
szeretem. Mivel hozzám fut
nak lbe a Volán-megrendeléseik 
ezért pontosa.n tudom mikor, 
hová és miből mennyit kell 
szállítanunk. Van, amikor ma
gam állítom össze a szállításra 
kész csomagot és már értesí• 
tern is a vevőket, hogy jöhet
nek a jegyekért. 

Ennyi plusz munka mellett 
szinte hihetetlen, hogy a bri
gádnak szórakozásra, közös ki
rándulásra is jut ideje. Szí
vesen töltik együtt a szabad 
idejüket. Azokkal is törődnek, 
akik már nyugdíjba mentek. 
Gyakran rendeznek nyugdíjas
találkozókat. Erről árulkodik 
a naplójuk is, ahol a jó han
gulatban töltött találkozók em
lékét fotók őrzik. -esik-

Tiszó Andrásné, Kostyalik Károlyné, Ladányi Gyuláné, és Popovics Lászlóné biztos kéz
zel rendezi a csomag olásra váró anyagot 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

N apÍrenden az együttműködés 
Hos•l,mban ta�sl,o•tal, a s•o�ialista ors--,,OA. 

háló• és ét6e•őAo�si•vállalatainal, a N!•etői 

A szociaJisrta országok háló
és étkezőkocsi-vállalatainak 
együttműködéséről 1973-ban 
jött létre megállapodás. Az 
együttműködést szervező Meg
hatalmazottak Tanácsa 
melynek a társvállalatok ve
zérigazgatói a tagjai -, június 
elején tartotta 11. ülését. A ta
lálkozóra ezúttal Moszkvában 
került sor. Az Utasellátó Vál
lalatot Tóth László főigazgató 
képviselte. 

Az ülés napirendjén szere
pelt - többek között - a 
szervezet eddigi tevékenységé
nek, a közös munka eredmé
nyeinek az értékelése. 

A I>észvevők a tanács mun
káját hasmosnak ítélték, de 
csakúgy, mint a KGST-együtt
működés más területein is, 
szükségesnek tartják, hogy 
,emeljék a közös munka haté
konyságát. Ennek érdekében 
folyamatosan ellenőrzik a már 
elfogadott határozat.ok végre
hajtását és olyan új kérdése-

ket tűznek csak napirendre, 
melyelmél a közös munka 
konkriét eredményei a gyakor
latban, az utasok ellátásában 
mielőbb éreztetik kedvező ha
tásukat. Ilyen péidául egymás 
háló- és étkezőkocsijad.nak 
rendszeres ellenőrzése. Ezt már 
8 évvel ezelőtt megvitatták 
ugyan, d e  az összegyűjtött ta
pasztalatok alapján az akkori 
megállapodás módosításra szo
rul. 

Ehhez a kérdéshez csatla
kozik a háló- és étkezőkocsik 
szolgálati dokumentumainak 
ügye: az ellenőrök munkáját 
rendkívül megnehezíti, hogy 
ezek az iratok országonként 
különböznek egymástól. Nyil
vánvaló, hogy teljes e,gységesí
tésük a különböző belső elő
írások következtében nem le
het a oél, az ehlenőrzés szem
pontjából leglényegesebb né
hány részfeladat.ot - ilyen a 
ponitozóív vezetése - szüksé
ges lenne egységess,é tenni. A 
tanács az erre vonatkozó ja-

vas-latot a következő ülésen te
sz.i meg az illetékes vasúti 
szerveknek. 

A Meghatalmazottak Taná
csa reklámszakértői csoport
jának közös t.én11kedése már 
évtizedes múlttal rendelkezik. 
Az idei reklámko.nferencia 
eredményeit rögzítő jegyző
könyvet a tanács jóváhagyta. 

Az Utasellátó Vállalat e na
pirendi pont keretében számolt 
be a tavasszal megrendezett 
román, illetve magyar gaszt
ronómiai hét sikeréről is. A 
Meghatalmazottak Tanácsa el
fogadta az 1982/83. évre szóló 
munkatervét, és úgy határo
wtt, hogy jövő évi ülését a 
Román Szocialista Köztársa
ságban tartja. 

Tóth László főigazgató a 
társvállalatok vezetőivel kétol
dalú tárgyalásokat is folyta
t.ott, amelyek során elsősorban 
időszerű, moz.g' ��olgálati üze
meltetéssel kapcsolatos kérdé• 
seket tisztáztak. 

Akik nem ismernek lehetetlent 

KIVÁLÓ KOLLEKTÍVA A POGGYÁSZRAKTÁRBAN 

A Keleti körzeti üzemfőnök
ség kereskedelmi Béke szocia
lista brigádja az idén immár 
másodszor nyerte el a MAV 
Kiváló Brigádja címet. 

- Brigádunk tizennyolc év
vel ezelőtt alakult - mondja 
a tíztagú kollektíva vezetője, 
Vasas László. 1976-ban 
nyertük el az aranykoszorús 
jelvényt. A MAV Kiváló Bri
gádja címmel pedig két évvel 
ezelőtt tüntettek ki bennünket. 

A brigád munkahelye a 
poggyászraktár. Valamennyien 
nehéz fizikai munkát végez
nek. 

- Ez a kollektíva nem is
mer lehetetlent - nyilatkozza 
Lázár József állomásfőnök-he
lyettes. - Mindig az elsők kö
zött vesznek részt a társadal
mi munkában, a közös meg
mozdulásokban. Pedig nem 
könnyű az ő munkájuk. Egy 

jezték általános iskolai tanul
mányaikat. 

A brigád életében szomorú 
esemény is történt. 1980 szep
temberében meghalt Tóth 
Márton munkatársuk. A kol
lektíva kötelességének tartot
ta, hogy segítsen a családon. 
A feleségét elhelyezték a Ke
letilben és a lkét kdsgyermeket 
is patronálják. Tóthné most 
házat épít Nagyúton. A brigád 
elhatározta, hogy segít a ház
építésben. 

Gyakran szakítanak időt a 
művelődésre, a kikapcsolódás
ra is. Szívesen járnak a Szov
jet Tudomány és Kultúra Há
zába. Legutóbb május 7-én, a 
Győzelem 37. évfordulója tisz
teletére rendezett megemléke
zésen vettek ott részt. Ner.n rit
kák a családtagokkal együtt 
szervezett rendezvények, ki
rándulások sem. A hozzátar-

tozókat szinte a brigád tagjai
nak tekintik. Mikola Dezsőné 
fia kisiskolás kora óta jár kö
zéjük. Kezdetben a raktárban 
is segédkezett. Azóta már el
végezte az egyetemet, fogorvos 
lett. A brigád tagjai vele ke
zeltetik a fogukat. 

- Már megkezdődött a nyá
ri forgalom, s ez valameny
nyiünknek nagy próbatétel -
jegyzi meg a brigádvezető. -
Vállalásaink között szerepel 
többek között a nemzetközi 
vonatokkal érkező poggyászok 
gyors kirakása, kezelése. A mi 
feladatunk az autósvonatok 
fogadása, illetve azok ki- és 
berakásának segítése is. Ez a 
munka jó szervezőkészséget 
igényel. Az elmúlt évben egy
egy autósszerelvényt 15 perc 
alatt hagytak el a személy
gépkocsik. 

(séra) 

forda alatt átlagban húsz ton- •-------------------------
na súlyt mozgatnak meg, ál
talában bőröndöket, csomago
kat. Még nem veszett el pogy
gyász az ő hibájukból. 

De nemcsak a fizikai mun
kát igénylő akciókból veszik 
ki részüket, hanem törődnek a 
művelődéssel, a tanulással is. 
Jó példa erre Juhász Rafael és 
Dragovics Imre, akiknek nem 
volt meg az általános iskolai 
végzettségük. Mikola Dezsőné 
patronálásával sikeresen befe-

Szepesi András és Tóth 
László között a barátság szálai 
akkor kezdtek lazulni, amikor 
Szepesiék hétvégi telket vásá
roltak. 

- Mi a fenének az neked? 
- mondogatta barátjának Tóth 
-, hiszen annyit sem értesz a 
kertészethez, mint tyúk az 
ABC-hez. 

- No csak jönnétek ki már 
egyszer- felelt a csipkelődés
re Szepesi-, és látnátok: mi 
minden található abban a kis 
kertben. 

Tóthot nem érdekelte a ter
mészet közelsége. Városon nőtt 
fel. Neki elég volt a park, nyá
ron egy-egy kirándulás, de ott 
is azt nézte, hol lehet minél 
hamarabb leheveredni, ,,tarisz
nyát" bontani. No meg egyéb
ként is: tizenöt éve, hogy moz
donyra került. járta az orszá
got, a vasúti pálya két oldalán 
szeme elé tárulkozik a termé
szet, miért túrná magát, akár 
a vakondok, egy tenyérnyi 
földdarabkába? 

Sajnálta, hogy barátját elra
gadta a telek, mert azelőtt sza
bad idejük jó részét együtt 
töltötték. A feleségek is jól ki
jöttek. Bolond ez a Bandi. Pe
dig ő is városon nevelkedett, 
de hát most ez a divat. Olyan 
mint az ácsingózó gyerekek. 
Ennek is van, annak is van, 
hát nekik is kell. Igaz, hogy 

Osztrák vendégkórus Szombathelyen 

A szombathelyi járműjavító Haladás Férfikarának vendé
geként Szombathelyre él1keze1lt az osztrák Niederörsterreichi
sche Alpenchor kórus. A két kórus közös hangversenyt adott, 
melyen az asztrák kórus Grieg, Wagner, Offenbach, Verdi, a 
Haladás kórus pedig Kodály, Liszt, Guonod és Verdi múvei1 
énekelte. 

Az Alpenchor kórus 1949-ben alakult St. Pöltenben, s az 
Osztrák Szövetségi Vasutak Wönth-Múvek vasutas kultúr
egyesület.ének a tagja. 

Szepesi néhány éve bent dolgo
zik az igazgatóságon, egész hé
ten a négy fal között ül, hát ak
kor menjen, ölelkezzen a ter
mészettel a főintéző úr, akinek 
az olajos kezű masiniszta ba
rátja talán már nem is nagyon 
tetszik. 

Nem volt igaza. A régi kol
légák között már-már csak 
egyedül képviselte ezt a néze
tet, de annál vadabbul hajto
gatta, hogy mind bolond, aki 
a szabad idejét földtúrással, 
gebesztéssel tölti. 

Arról nem tudott, hogy a fe
lesége az idén már kétszer is 
kint járt Szepesiék kertjében, 
s nagyon kellett fegyelmeznie 
magát, hogy el ne kottyantsa 
férje előtt, milyen csodálatos 
az a telek. 

A tízesztendős kisfiuk, Laci
ka azonban nem tett a szájára 
lakatot. Egyik este - amikor 
apja - dicsérgette a finom 
zöldborsó levest, kimondta: 

Ez is a Bandi bácsiék 
kertjében termett. 

- Ez is? - tette le a kana
lat Tóth - és még mi? 
- nézett a feleségére. 

- Meg ez a szép földieper 
is, amit mindjárt tálalok. 

Tóth László eltolta maga elől 
az ételt, majd dühösen kikelt 
magából: 

- Hát nem hozok én neked 
annyi pénzt, hogy egy marék 

új borsót tudjál venni a piacon? 
- nézett szemrehányóan a fe
leségére. 

- Mit csináljak? - hajtotta 
le fejét az asszony, ha olyan jó 
szívvel és kedvesen adták? 

- Talán még ki is mentél ér
te oda, a franckarikába. 

- Ki én - nézett bátran 
férje szemébe Tóthné -, az
tán miért baj az, hogy kíván
csi voltam már a kertjükre? 
Biztosan te is megcsodálnád. 

- Mi a fenét lehet egy ker
ten csodálni? - pattogott to
vább Tóth, és amit soha nem 
szokott, nagy dírrel-dúrral el
rohant otthonról. 

Az is ritkán fordult elő ti
zenkét évi házasságuk alatt, 
hogy késő éjszakáig elmarad
jon, de most megtörtént és en
nek a folytatása volt, hogy 
csúnyán veszekedtek. Még a 
gyerek is felriadt. 

Amikor másnap reggel szol
gálatba indult, bocsánatot akart 
kérni a feleségétől, de végül is 
meggondolta magát: méghogy 
ő hajoljon meg egy marék úJ 
borsó miatt?! Azt már nem. 
Mérgében csak a kisfiát puszil
ta meg, amikor elment. 

Nevetséges, de egy hétig tar
tott a haragszom rád. A hét 
végén azután megtört a jég. 
Amikor szolgálatból hazaért. 
egy kis cetlit talált a konyha• 
asztalon, s rajta a fia írása: 
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ÚJÍTÓMOZGALOM 

MAGYAR VAS UTAS 
1982. JÚNIUS za. 

Úiítási ankét Tanácstalan jegyvizsgálók 
A GySEV Igazgatóság és a 

Előzetes szerződés, 
szakszervezeti bizottság közö
sen, jú11ius 14-én újítási anké
tot rendezett az igazgatóság ta
nácstermében. 

· újítás kidolgozására 
Gárdai Gábor, az igazgató

ság műszaki osztályának veze
tője megnyitójában ismertette 
a GySEV újítómozgalmá.nak 
helyzetét. Hangsúlyozta, hogy 
az elbírálási és véleményezési 
idő hosszú, ami az újítási ked
vet kedvezőtlenül befolyásolja. 
A hetvenes években például 
csak 1-3 újítást nyújtottak be 
évenként. A megadott témák
ra is nagyon kevés javaslat 
érkezett. 

Az újítómozgalom eredményei 
tervszerű irányítással számot
tevően fokozhatók. A terv
szerű irányításnak hatásos 
eszközei a meghirrdetett újí
,tási feladattervi témák, a 
versenyek és egyéb célkitűzé
sek. Ez-eket rendszerint a 
vasút mús?Jalki fej,lesz,tési cél
kitű?Jéseinek fügyelembevételé
vel hirdetik meg. 

Azok a javaslatok tarthat
nak számot tehát elsősorban 
a kedvező elbírálásra, ame
lyeknek hasznosítása az adott 
főnökség termelésében, fej
lesztési tevékenységében mu
tatkozó szűk keresztmetszetek, 
műszaki, gazdasági problémák 
megoldását eredményez.heti. 

A főnőkségek ezeket a 
problémáll@.t áltailában újítá.si 
feladattervben gyűjtik össze 
és ismer,tetÍlk a dolgozókkal. 

Elsődleges követe1mény, 
hogy az újit� újítani szán
dékozók mindenekelőtt a 
MÁV újítá.si feladatte1'vében 
szereplő problémák megoldá
slit tűzzék maguk elé. Az újí
tási felaoottei:wek.ben szereplő 
problémák megoldására kidol
gozott javaslatok a legesélye
sebbek arra, hogy újításként 
elfogadják. 

A helyesen összeállított újí
tási .feladattervek ugyanis 
csak olytan problémákat tar
talmaznalk, melyeknek megol
dása: 

- músza;ki vagy üzemszer
vezéssel kapcsolatos javas!,a,t, 

- a főnökségnél viszonylag 
újnak minősül, 

- a vállalat, illetve a fő
nökség számára hasznos ered
ménnyel já'I'. 

A:l. újítási rendelet szerint 
az újítási feladattervben meg 
kell határozni az anyagi elis
merés mérbékét is. Ez is jog
biztonságot ad az újítóknak. 
mert biztosúték arra, hogy ha 
valamelyik problémát meg
oldják, s a.z.t a főnokség hasz
nositja, jogosuiMak a feladart:
terviben meghatározobt díija
zásra. 

Az újíf.ási jogszabály (VUSZ 
24. §) lehetővé teszi, hogy a 
dolgozó - bámni1yen munka
köre, beosztása van - és a 

szolgálati főnökség szerződés
ben állapodjon meg az újítási 
javaslat kidolgozására. Ilyen 
szerződés megkötését a dolgo
zó vagy az érdekelt szolgá
lati főnökség egyaTánt kezde
ményezheti. All@.Lmazása biz
tosLtJa egynészt az újítómozga
lom irányíitását, másrészit ga
ranciát ad a dolgozók újttási 
tevékeny,ségéhez. 

,Melyek az előzetes sz�rző
dés előnyei a dolgozók szá
mára? 

Először is, szavatoljia azt, 
hogy a javaslatot a főnökség 
érdek:lődésse1 fogadj.a, várja 
annak kidolgozását, és ha 
hasznossága igazolt, gondos
kodik annak gyors elbírálásá
ról, megvalósításáról. Már a 
munkia megkezdése előtt tisz
tázható az is, hogy a feladat 
megoldására milyen irányban 
helyes elindulni. 

RögzWhető az előzeit.es szer� 
ződésben az is, hogy a főnök
ség különböző szervei mHyen 
segítséget adjanak - műszaki 
segítség, tájékoztatás, szakiro
dalom stb. - a probléma 
megoldásához, az újítási ja
vaslat körültekintő kidolgozá
sához. 

Ellőre meg lehet állapodni 
abban is, hogy sikeres kidol
gozás és az azt követő hasz
nosítás ese1'én az újító milyen 
formában és milyen mértékű 
anyagi e1i&merésiben részesül
jön (gar-antált anyagi elisme
rés). 

Az előzetes szerződés itehát 
garanciáit nyújlt a dolgozónak, 
hogy az újításj javasw.<t kidol
gozását bli:zitonságosan, az ellő
zetes megállapodásokra figye
lemmel végez.z,e. 

Melyek az előzetes szerző
dés előnyei a főnökség szá
máir,a? 

Az újítások jelentősen be
folyásolhatják a főnökség gaz
dáLkodását, eredményes mű
ködését, nyeTeségét. A főnok
ség tehát akikor jár el heilye
sen, ha gondo1kodásra, úóútá
sok kidolgozásáilia ösmőnzd a 
do1gozókart:, s m�remlli an
nak gazdaságii-anyagi alapjiait. 
Az előzetes szerződéses rend
sz& ezt nagy méI'tékben elő
segíti., hasznos a vasút számá
ra is, éspedig: 

Érdekelte a technika 

Nyugdíjas lett az ötletgyáros 
Szerbin József, már fi'a

tal korában is előszere
tettel foglalkozott a gé
pekJrel és az elektroniká
val. Az iskolai évek befe
jeztével mégis úgy dön
tatt, hogy vasutas lesz. 
Nehezen sikerült 1939-ben 
a pft-hez kerülnie Nyék
ládházára. Ebben az idő
ben neki is minden hónap
ban felmondtak. Silkernek 
számított amikor 1941-ben, 
Miskolc-Gömöri pályaud
varra került raktári dol
gozónak. A segéd'tiszti 
tanfolyam elvégzése után 
1942-ben Mezőcsátra ke
rült forgalmi szolgálatte
vőnek. 

A felszabadulás után, 
Nagyúton lett állomásve
zető, majd 1948-ban Mis
kolc-Tiszai pályaudvarra 
helyezték, ahol mint tar
talékos szinte minden be
osztásban dolgozott. Volt 
ktg-s és ügyelete.s tiszt, 
személyszállítási felelős és 
okta•tó, majd fegyelmi biz
tos és belső ellenőr. 

Szakvonali munikája 
mellett társadalmi funk
ciót is vállalt. Több mint 
két évtizeden keresztül a 
szakszervezeti bizottság 
számvizsgáló bizottságá-
nak volt a vezetője. 

Szerbin József alapító 
tagja volt a kétszeres 
MAV Kiváló Brigádja 
címmel kitüntetett Béke 
szocialista brigádnak. 
Szenvedélyét a technika 
iránt a brigádon belül ka
matoztatta. Szinte min-

denre volt ötJlete, javasla
ta. Munkatársai ezért ne
vezték el találóan ötlet
gyárosnak. 

Közel 200 beadott újítá
sából, nem egyet országo
san is bevez0ttek. Újító 
tev&:enységéért megk'apta 
a Kiváló Újító kitüntetés 
mindhárom fokozatát. 

Vezetői ,szakvonali mun
káját is értékelték. Több
szörös Kiváló Dol.gozó, 
kétszer részesült Vezér
igazgatói Dicsér�en. 

Szerbin József 42 évi 
szolgálat után nemrég vo
nult nyugalomba. Szemé
lyében, a Béke brigád 
utolsó alapító tagja vált 
meg így a kollektívától. 

Klsvánlai Já.nos 

- irdnyítottabbá teszi az 
újítómozgalmat, mert azok a 
dolgozók, kollektívák, ame
lyek előzetes megállapodáso
kat kötöttek, nyi1vánvalóan 
olyan problémák megoldásá
val foglalkoznak, melyek a 
főnökségnek, illetve a vasút
nak egytaránt gondot okoz,nak; 

- az így kidolgozott ja
vaslatoknak biztosítottak a 
megvalósítási feltételei, hiszen 
- éppen az irányítottság kö
vet,keztében - a fejle.5:zitési 
célkitűzésekhez kapcsolódnak, 
s ezeknek anyagi, múszaki
techrukiai, munkaerő stb. fel
tételeit a vállalat megtervezi; 

- a szervezettség meggyor
sítja a megvalósítást, amely a 

vasútnak, a vasutas kollektí
vának és az újítóknak egy
aránt érdeke; az újítás ered-
111€nyeként keletkezett haszon 
növeli a részesedési alapot, te
hát többet lehet szétoszúani, 
szociális, kulturális és jóléti 
oélokra is fordútani: az újútó 
is gyorsalbban jut a m�rde
melt léllllya� elismeréshez, 
amely további aktivitásra ösz
tönöz. 

Az előzetesen me�ötött 
szerződésekben rögzfük a ha
táridaket is, amikorra a dol
gozók vállalják a megoldás 
kidolgozását. Egy-két év ta
pasmialata tehát már megkö
ze1íitő pontossággal mutatja, 
hogy milyen arányban sike
rülnek a megoldások. 

,Mit úarúalmazzon az eiőze
tes szerzódés? 

Elsősorban a megoldá.s'Ta 
váró problémának a leírását 
és a várható eredményt. Ilyen 
lehet például a minőség meg
haitározo.tt szá7Jallé'klkalJ való 
növelése, a selejt csökkenté
se, az anyiagmegtakarítás 
mértélre, a termelékenység 
növekedése. E követelmények 
külön.Jkü1ön is előírhatók. 

A szerződésnek tar:ta1maznia 
kell a javaslart: kidolgozásának 
határidejét is. (Például a má
sodik negyed.év vége, a har
madik negyed.év közepe stb.) 
Célsrerű a szerződésben rőg
z;Ílteni azt is, hogy kik azok 
a gazdasági, műsz,ak,i vezetők, 
aklik segítséget nyúJrtanak, ta
nácsot adnak az útiítónak. 

Dr. Gyóni Béla 

A dolgozók aktivizálására a 
múlt év decemberében ötlet
pályázatot hirdettek. A pályá
zatra 86 ötlet érkezett, ebből 
32 ötletet elfogadtak. 

Az ankét végén osztották ki 
az újítások elbírálásában 
részt vevők tiszteletdíját és az 
ötletpályázaton elfogadott öt
letek díjait. 

Kovács Anikó 

KISZ-es névadó 
Nagykanizsán 

A nagykanizsai csomóponti 
KISZ-bizottság névadót szer
vezett a városi tanács házas
ságkötő térmében. A KISZ-bi
zottság képviseletében Böröcz 
Zoltán köszöntötte a tizenkét 
apróságot és hozzátartozóikat. 
A szakszervezettől minden új
szülött 500 forintos takarékbe
tétkönyvet kapott ajándékba. 

A KISZ-névadónak Nagyka
nizsán már hagyományai van
nak, minden két évben meg
szervezik. A névadó 982. június 
5-én volt. 

MUNKAVÉDELMI 

VETÉLKEDŐ 

Június 14-én, a Szombat
helyen dolgozó szocia1i&ta bri
gádok I'ésrere rendezett mun
kavédelmi vetélkedőt az épü
let- és hídfenntartási főnők:
ség. A hasz,nos szellemi tor
nára nyolc kis közösség ne
vezett be. A bI'ligádokat há
romtagú csapatok képvise1it.ék. 
Az első két helyet a 2. sz. 
építésvezetőség Derkovits 
Gyula, illetve Ybl Miklós, a 
harimadilkiart: a főnők:ség köz
ponrtj,álban dolgozó Berzsenyi 
Dániel szooiiallista brigád ve
télkedő tagjai szere2lték meg. 

A helyezebtek ér.tékes köny,v� 
juúalmakat kaptalk. 

ÚJ NÉPSZAVA-KIADVÁNYOK 
A közelmúltban jelent meg 

a Válaszolunk soroza,t leg
újabb füzete. A szakszervezeti 
akitivisták az anyag tanulmá
nyozása alapján ellenőrizhetik 
a különböző s.z.abadságok mér
tékét és a hozzájuk fordulók
nak s.z.akszerű felvilágosítást 
adhatnak. Nagy Lajosnak A 
módosított szabadságrendszer 
című írása a rendelet sorrend
jében ismerteti a módosításo
kat, s tábl.á.z.at formájában ki
gyűjtve is közli a válto.z.áso
kat. !gy például az alap- és 
munkaviszonyban töltött évek 
után járó s.z.abadságot, az kü
lönféle pótszabadságokat, a 
gyermekek után járó pótsza
badságot, az egygyermekes 
anya szabadságát, a két 14 
éven aluli gyermekét egyedül 
nevelő apa s.z.abadságát ... stb. 

A szerző bemutatja a sza

badságrendszer korszerűsíté.s,é
nek indokait és elveit, aJáhúz
va, hogy: ,,Az eddigi rendszer 

bonyolult nehezen áttekinthető 
volt, emellett egyaránt tartal
mazott indokolatlanul kedvező 
és kedvezőtlen elemeket. Az 
alapszabadság mértéke az 
európai országok többségéhez 
viszonyítva alacsony volt, a 
pótszabadságok viszont itúlzot
tan sokféle jogcímek és eltérő 
mértékek szerint voltak adha
tók." 

Moldován Gyula: A bizalmi 
és a művezető együttműködése 
című írása még mindig mond 
újat a szakszervezeti bi.z.alrni
aknak és a művezetőknek. El
sősorban az.z.al, hogy a bi.z.al
miak jog- és hatá5körebe fog
laltakat nem lehet elégszer 
hangsúlyozni. A szerző megje
löli, hogy a bi.z.almi jogkörével 
kapcsolatban mi tartozik az 
egyetértési, véleményezési és 
javaslattételi jogkörbe, leírja 
az ellenőrzési jogkört, szól a 
kifogásolási (vétó-) jogról, be
mutatja, hogy mi tartozik a 
bi.z.almi képviseleti jogköl'ébe. 

� Hajókirándulás nyugdíjasoknak 
· A Danakesal "rmfiJavitó Ozem 1ukazervezeü bi

BOUúca jénl111 18-An bajóldrándulút szerveaett . Biz„ 
&eqomba, a nyqdfJaaok részére. A ldrindulúon. 300 
DYUSd(Ju él ClSalád&agJa veU részt, amelynek kBltsé
seH u llncek 6ve alkalmih6I a muservese&t blzoü
á& fedezte. 

Bn&ersomban ldesenvezetók kalauzolúival viroeú
mre indultak. majd az eWd és az uzsonna uün a ba
j6n tomboli& ■onoliak és a Plriczld zenekar u6rüos
&M&a a vencHl'ekei. 

- A pénztárban váltottam ... 

- Akik szeretnék a mérkőzést megnézni, azok ebbe a kocsi• 
ba szálljanak be! 

(Kesztyüs Ferenc rajzai) 

Az információban kérdezték 

az illetékesek válaszoltak 

Az elmúlt hetekben a szak
szervezeti bizottságok az in
formációs jelentésekben több, 
a vasutasokat foglalkoztató 
kérdést juttattak el a Vasuta
sok Szakszervezetéhez. Ezekre 
a központi vezetőség osztályai, 
valamint az arra illetékes szer
vek válaszoltak. 

Miért nem tarthatja meg a 
nyugdíjba vonuló vagy mun
kahelyet változtató dolgozó az 
általa használt védőruhát? 

A 3/1979. számú EüM. ren
delet alapján kiadott KPM 
Vasúti Főosztály 10 1013/1981. 
4. D. sz. utasítása szerint -
melynek ilyen értelmű meg
változtatására nincs lehetőség, 
de szükség sem - a védőfel
szerelések (kesztyű, ruha, eső
köpeny, vattakabát, védősap
ka) a dolgozó testi épségének, 
egészségének védelmét szol
gálják a munkahelyi ártal
makkal és külső behatásokkal 
szemben. A védőfelszerelések 
a munkáltató tulajdonát ké
pezik, azokat a vállalat bizto
sítja a dolgozók részére, ellen
őrzi viselésüket, gondoskodik 
cseréjéről, tisztíttatásáról, fer
tőtlenítéséről. Abban az eset
ben, ha a dolgozó nyugdíjba 
megy, vagy egyéb okból mun
kaviszonyát megszakítja, az 
általa leadott védőruhával -
természetesen megfelelő javí
tás, tisztítás, fertőtlenítés után 
- a helyére lépő dolgozó testi 
épségét, egészségének védel
mét látja el a munkáltató. Eb
ből eredően tehát a nyugdíjba 
vonuló dolgozó sem tarthatja 
meg a védőruhát, hanem le 
kell adnia a munkáltató erre 
kijelölt raktárába. 

Miért nem számit a nyug
díjalapba a mellékfoglalkozás
sal járó díjazás? 

A jelenleg érvényes társa
dalombiztosítási jogszabályok 
nem teszik lehetővé '.l mellék
foglalkozási díj nyugdíjalapba 
történő beszámítását. A mel
lékfoglalkozási viszonyt léte
sített vasutas dolgozók ilyen 
jellegű ismétlődő felvetései 
alapján azonban a megoldás 
egységes lehetőségét a MA V 
Vezérigazgatóság és a Vasuta-

sok Szakszervezete Társada
lombiztosítási Osztálya meg
vizsgálja. 

Ki dönti el, hogy a nyugdí
jas dolgozó hol legyen szak
�zervezeti tag? 

A Vasutasok Szakszervezete 
1980. évi határozata alapján a 
nyugdíjba kerülő szakszerve
zeti tag saját maga dönti el, 
hol akar tovább szervezett 
dolgozó maradni. Nyugdíjas 
szakszervezeti csoport viszont 
csak ott hozható létre, ahol 
működő, a tényleges vasutaso
kat tömörítő alapszervezet 
mellett legalább 20 nyugdíjas 
szakszervezeti tag igényli a 
mozgalmi munkával való fo
lyamatos kapcsolatának a 
fenntartását. 

Miért nem rendelkeznek 
központilag az utazó és forduló 
szolgálatos dolgozók szabad
napjának kijelöléséről? 

Központi rendeletek kiadá
sával a szabadnapok kijelölése 
egyelőre nem valósítható meg. 
Az érintett dolgozók munka
idő-beosztásából eredően 
ugyanis rendszeresen, hetente 
több alkalommal is adódik 24 
órát elérő vagy meghaladó pi
henőidő. Ezek az érvényes jog
szabályok, illetve a bírói gya
korlat szerint szabadnapnak 
minősülnek, függetlenül attól, 
hogy nem esik egybe a 0-24 
óráig tartó naptári nappal. A 
szabadnapok ilyen módon tu
lajdonképpen a munkaidő-be
osztás útján kijelölésre kerül
nek. A kollektív szerződés 35/A 
§-a pedig azt is lehetővé teszi, 
hogy helyi. függelékben a heti 
pihenőnap és szabadnap együt
tes biztosítását is előírják. 
Természetesen erre akkor ke
rülhet sor, ha a munka zavar
talan ellátása mellett az ob
jektív feltételek helyben biz
tosíthatók. Ezt azonban csak 
helyben lehet felmérni, ezért 
eddig nem szabályozták köz
pontilag. A vasút és a szak
szervezet vezetői azonban mér
legelik annak a lehetőségét, 
hogy a jövőben a kollektív 
szerződés írja elő havonta egy 
alkalommal két heti pihenő
napnak a kijelölését úgy, hogy 
az szombat-vasárnapra essen. 
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· A tojáspa,tkolás világrekordere 

SZABAD IDEJÉBEN ÉIIDEKES MESl'ERS.ÉGNEK HÓDOL 

A SZOB-STI.JllOVÓI M'.Á V-KIR.BNDBLTSéG MŰVEZETÓJE 

. Kuris La;os, a szob-sturovói 
MAV-kirendeltség művezetője 
szabad idejében 'különleges 
mesterségnek hódol: to;ásokat 
patkol. A nyugdíj előtt álló 
vasutast hobbijáról eddig több
nyire csak szűkebb környeze
tében ismerték. Az utóbbi hó
napokban azonban a külföldi 
sajtó is szárnyra vette nevét. 
Egyebek között a bécsi Kurier 
című újság 1982. április else
jei száma a következőket írta 
róla: ,,Ritka türelemmel, kéz
ügyességgel megáldott ember. 
A tyúktojásra rávert 38 apró 
fémpatkó már-már felülmúl
hatatlannak látszik. ( Ez év 
elejéig világrekordnak számí
tott). Nemrégen egy Kuris La
jos nevű magyar vasutas ;e
lentkezett, hogy ő 46 patkót 
szegelt rá egy tyúktojásra . .. " 

- !Mi a titka ennek a külö
nös mesterségnek? - kérdez
tük az ügyes kezű vasutastól, 
aki egyáltalán nem rejtette 
véka alá tudományát. Sót a 
hozzátartozó speciális szerszá
mokat is megmutatta. 

- Azzal kezdem, hogy End
refalván tanultam ki a kovács 
szakmát. Mesterem, egyben 
gazdám, az első napon azt 
mondta: ,,Abból lesz jó kovács, 
aki a tojást is meg tudja pat
kolni .. . " Ez a kijelentése na
gyon megragadt bennem. Fur
csa csak annyi volt az egész
ben, hogy a főnököm állandó
an próbálkozott, de legfeljebb 
egy patkót volt képes ráerősí
teni a tojásra. No, gondoltam 
én felülmúlom az öreget. 

- Ettől kezdve sokszor meg
szidott az édesanyám - foly
tatta - mert sok tojást hasz
náiltam fel erre a célra. Végül 
is évek teltek el, míg az első 

A legértékesebb darabok 

hajlandóság nélkül aligha ér
ne el eredményt. Ezt csak az 
képes csinálni, aki minden 
idegszálával a munkadarab
ra tud összpontosítani. A re
ményt persze nem adtam fel. 

- Ritka kézügyességét a 
vasúti munkában a,lkalmaz
za-e? 

- Az igazság az, hogy a 
kocsik futójavítása nem igé
nyel különösebb precizitást. 
Ezzel nem akarom lebecsülni 
ezt a szakmát, de itt lelemény
re, jó szervezésre van inkább 
szükség. Huszonnyolc éve va
gyok művezető. Ennyi idő 
alatt nagyon sok fiatalt taní
tottam meg a szakma külön
böző fogásaira. f:n ugyanis 
nem szeretek magyarázkodni, 
ha valami szakmai vita adó
dik; fogom a szerszámokat és 
megmutatom a gyakorlatban. 

Mindemellett híve vagyok az 
ésszerű módszereknek. Jóma
gam is újítottam már néhány 
dolgot. Ezek közill legjobban 
bevált a 15 évvel ezelőtit el
fogadott, majd bevezetett újí
tásom, amelynek az a lénye
ge, hogy a vágányok között 
traktorral vontatjuk a hegesz
tő apparátot és az egyéb szer
számokat. S így nem kell a 
futójavításos kocsikat kisoroz
ni; az észlelt sérülést a hely
színen javítjuk meg. 

Kuris Lajos nemcsak a nép
művészeti · munkában ért el 
kiváló eredményeket. A vasúti 
szolgálattal járó feladatait is 
közmegelégedésre végzi. Ezt 
tanúsíthatja, hogy többszörös 
Kiváló Dolgozó, ezenkívül Ér
demes Vasutas és Kiváló Vas
utas kitüntetésben is részesült. 

Sém Sándor 
sikerült. Ennek a mesterség-

.--
------------------------nek nincs különösebb forté-

lya: néhány szerszám kell 
hozzá és biztos kéz. Gondol
ja el, egy tojásra néha több 
száz lyukat kell fúrni. Azon, 
amelyiken például 46 patkó 
van, 492 furat található. Ezt 
milliméter vastagságú fúróval 
két ujj között pörgetve lehet 
csak kifúrni. A legnehezebb a 
patkó felerősítése. Az egy mil
liméter vastag tojáshéjban a 
patkószöget úgy kell vissza
haj,lítani, hogy az nem reped
het meg. 

ARCOK ,,EZÜST KERETBEN" 

A nyugdíjas könyvtáros 

- Tervei? 
- Most, hogy „viilágrekor-

der" lettem, szeretnék újabb 
eredményeket elérni. Már fecs
keto;ással is kísérleteztem. 
Eddig ez bizonyult a legnehe
zebb feladatnak. Elképzelhető, 
hiszen egy fecsketojás hossza 
alig több egy centinél, a héja 
meg, mint a cigarettapapír, de 
végül egy patkót sikerült rá
vernem. Nemrégen megkere
sett egy osztrák gyűjtő és 
amikor meglátta a koBekció
mat, azon nyomban ellátott 
megrendelésekkel. Azóta már 
írt, hogy Svájcban és Ameri
kában is érdek,lődnek utánam. 

- Ezt a mesterséget próbál
ta már valakinek átadni? 

- A fiamnak szerettem vol
na, aki szintén műszaki be
osztásban dolgozik Sturovón. 
Nagyon rendes gyerek, de eh
hez valahogy nincs kedve, én 
meg nem erőltetem, mert ez 
olyan munka, hogy megfelelő 

Sántavy Agostonné már 
nyugdíjas volt, amikor a 
könyvtárosi teendők elvégzé
sére felkérték. Atalános mű
veltsége, olvasottsága, ember
szeretete tették erre alkalmas
sá. Szívesen vonult be Csopak
ra a könyivtárkezelói tanfo
lyamra, melyen ő lett a korel
nök. 1980 nyarán a kultúrott
hont bezárták, az átépítés ide
jére a szentlőrinci vasutas
klubba, illetve a pécsi üzemi
konyha ruhatárába költöztek 
a könyvek. Az étkezőhelyiség 
előterében lévő parányi nyi
tott füi'kébe két szekrény fért 
be - kosárban hordta a cse
re könyveket a központi könyv
tárból -, de a kölcsönzés így 
is „zavartalanul" folytatódott. 
Az üzemi konyha nemcsak tes
ti, de szellemi táplálékkal is 
szolgált. Amikor megérkezett 
a tél, fázó ujjakkal, kockás té_ 
likabátjában dideregve, de 
mindig mosolyogva, kedvesen 
fogadta az érkezőket. 

,,A hazának nincsen háza, 
mert fiainak nem hazá;a ... " 
dorgálta Vörösmarty korának 
főurait; Pécs állomáson a 
könyveknek nem volt szobája, 
pedig olvasói ugyancsak rég-

óta kutattak egy alkalmas he
lyiség után. 

Az új szociális épület átadá
sakor az egyik portaszobában 
kapott „albérletet". Kosarai 
ismét útTJllkeltek az állomás 
egyik végéből a másikba. Az 
új helyen már több kötet fért 
el, de még mindig kevés volt 
a hely. 0 az újbóli fárasztó 
költözés ellenére friss, türel
mes, kedves maradt - s 
könyvkölcsönzési statisztiká.. 
ját változatlanul az évi 2000 
fölött tartotta. Csodáltuk ener
giáját, hogy jó kapitány mód
jára nem hagyta el, a ki tud
ja hányszor megbillenő hajót, 
nem zárta be kétszekrényes 
könyvtárát. 

Valamikor a gyermekváró
teremben dolgozott, gondolko
dása ma is gyermekcentrikus, 
hamar ráérez a fiatal anyukák 
problémáira. 

- Tudod, ha egyszer nekem 
helyem lesz, minden hónapban 
tartok egy gyermekdélutánt a 
kisiskolásoknak, akikre még 
felügyelni kell, hogy a mamák 
időigénye.s dolgaik után me
hessenek. Én már tudom, 
hogy a gyerekeket hogyan le
het lekötni, akár egy irodalmi 
alkotás játékos feldolgozásá

----------------------------i val, aminek az iskolában 
,,,, ,,,, ,,,, 

PALYAZAT FOTOSOKNAK 

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság MAV vezérigazg�
tósági csoportja a KISZ-bizottsággal közösen, a vasutasok re
szére fotópá.lyázatot hirdet abból az alkalomból, hogy 1982. 
december 30-án lesz hiat-van éve a Szovjet Szocialista Köztár-
SCJSágok Szövetsége me�lakulásámk. 

A pályázaton részt vehet minden amatőr fotós a SzovJet
unióban 'készített kötetlen témájú képeivel. f:rdeklődéssel 
várjll'k azokat a felvételeket, amelyek a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok életét, tájait, hétköznapjait mutatják be. Be
küldési határidő: 1982. november 30. Cfun: Filák Sarolta, 
MAV vezérigazgatóság (9. szakosztály) Budapest VI., Nép
köztársaság u. 73-75. 1940. 

Pályázati feltételek: a pályázat jeligés, azon bárki részt 
vehet, eddig még kiállításon nem szerepelt felvételek�el. A 
pályázók öt különböző témájú, 18x24 cm-es feke�-feher fo
tót killdhetnek be. A képek hátoldalán a kép címét és a jel
igét kell feltüntetni. Zárt, jeligés borítékban kell mellékeln-i 
a szerző nevét, szolgálati helyét és lakcímét. 

, 

A díjak odaítéléséről bíráló bizottság dönt. 
Egy I. díj 1500,- Ft 
Két II. díj 1000,- Ft 
Két III. díj 800,- Ft 
Eredményhirdetés, díjátadás: 1982, december 30. A ké

peit a rendezők birtokában maradnak, és azokat propagan
dacélokra használják fel. 

MA V vezérlgar.gatóság 
MSZBT-tagesoportJa 

szintén hasznát látnák. De hát 
hol, mondd meg, hogy hol? 

Megy a könyvtár vándorút
ra . . . Ez alkalommal a kosa
rakat nem kell kivinni az épü
letből, csak a portáról a har
madik emeletre. Ez a legújabb 
helyiség tágas, széles ablakai
ból messzire látni. A könyv
tá-r útmutató táblácskáin le
ragasztja a posta szót, s ráír
ja, a III. emeleten. 

- Hogyan fognak a nyugdí
jasaim felbotorkálni ide a 
harmadikra, amikor most se jó 
a lift! Mire megtalálnak, le
jár a kölcsönzési idő - pana
szolja. - Eddig mindig, ha ki
csivel ís, de javult a könyvtár 
helyzete, de most azt hallom, 
itt sem maradhatunk sokáig, 
még feljebb visznek ... 

Szabad idejében rímelő so
rokat ír buszban terpeszkedő 
fiatalokról, temetőbe kapát cL 
pelő kisöregekről - arról, ami 
minden embert, minden nőt, 
minden nagymamát foglalkoz
tat. Csak ez a harmadik eme
let, s a gyakori költözködés, 
az nem fér a fejébe. 

Klencz 'llborné 

Vállalkozó szellemű 
,, , 

muvesz 
Beszélgetés Oberfrank Gézával, 

a MÁV Szimfonikus Zenekar karnagyával 

Oberfrank Géza öt éve áll 
a Budapesti MA V Szimfoniku
sok élén. Sudár alakját, fiata
losan lobogó haját, soha nem 
lankadó energiáját, mindig de
rűs arcát öt éve csodáljuk a 
Zeneakadémia, a Vigadó zene
kari pulpitusán. O,Iykor meg
szólal: kedvesen, mosolygósan, 
karmesteri pálcáját elegánsan 
forgatva s konferál, bemutat
ja a ritkán vagy még egyálta
lán nem hallott művet. Olyan 
lebilincselően beszél, hogy 
órákig szívesen hallgatnánk. 
Sokoldalú, kulturált, ízig-vérig 
muzsikus lényéből villant fel 
ilyenkor parányit. 

Visszatekintés 

Vajon fej,lődött-e a MAV 
Szimfonikus Zenekar az elmúlt 
évek során? A fejlődés - Ober
frank Géza szerint - folya
mat, amelyet mindenekelőtt a 
zenekar tagjai várnak el veze
tőjüktől. A karmester elsősor
ban nem közönségsikerre vá
gyik (természetesen ez sem 
esik rosszul). Mint minden 
mÚJVész estérő1. estére újra át
éli a művet, újra teremti, s 
ebben a folyamatos újjászüle
tésben az előadásnak mindig 
jobbnak kell lennie. tgy van ez 
a \MA V Szimfonikusoknál is. 
Ennek a rendszeres újraterem
tésnek az útján tárulnak fel az 
együttes újabb és újabb tarta
lékai. 

Ha csupán az elmúlt néhány 
év vasutas bérleti hangverse
nyeinek színvonalára gondo
lunk vissza, szembetűnő a fej
lődés. Előbb a vonósok, ké
sőbb a különböző fúvós hang-

két évvel ezelőtt. Liszt halha
tatlan Les Preludes-je is sike
rültebb volt, mint a három 
ével korábbi hangversenyen. 

A fejlődés útja 

A zenekar töretlen fejlődé
sének vannak feltételei is, 
akadályai is. Kevés a zenekari 
próba-lehetőség, hiszen nagy a 
zenekar igénybevétele. Súlyos
bit;a a helyzetet a próbaterem 
hiánya. A Múzeum utcai 
,,nagyteremben" nem érzékel
hető a megfelelő hangzás. Di
csérendő a zenekari tagok 
szorgalma, akik a mostoha kö
rülményeket intenzívebb mun
kával, otthoni gyakorlással, 
kamarazenéléssel igyekeznek 
ellensúlyozni, s így elmondha
tó, hogy ha a körülmények te
rén javulás egyhamar nem is 
várható, a színvonal mégis 
emelkedik. 

A zenekar és a színház kap
csolarta szintén a fejlődést se
gíti. Hiszen a szimfonikus iro
dalom nagyrésze ugyancsak 
dráma: a zene és az emberi 
élet, a lét magasszintű kapcso
lata. Mozart: Figaró ,lakodal
mának előadása a Fővárosi 
Operettszínházban (és hang
versenyszerűen a vasutas bér
letben) az elmúlt sz.ezon nagy 
sikerű eseménye volt. S Ober
frank Gézának további Mozart
álmai is vannak, s ezekben ki
emelkedő feladatok várnak a 
MA V Szimfonikusokra. Egye
lőre azonban a nyárra kell 
alaposan felkészülni. Szent
endrén Schubert----Berté Há-

rom a kislány c. operettjének 
sorozatos előadásaira, a Gy\lllal 
Várszínházban - az egyre szé
lesebb körben megkedvelt -
szcenírozott koncertekre. 

Idén a Kodály-centenárium 
jegyében a Székelyf on6 és a 
Psalmus Hungaricus kerül be
mutatásra. Ezután felkészülés 
a novemberi olaszországi tur
néra, amelynek során nyolc 
hangversenyt adnak. Schu
mann- és Schubert-szLmfóniák, 
Beethoven C dúr zongoraver
senye, Cesar Frank: Szimfoni
kus variációk, csupán irigy
lésre méltó ízelítő a műsoruk
ból. Reméljük a főpróbát a 
vasutas hang,versenybérlet 
egy-egy előadása jelenti majd. 

Szerény ember 

Oberfrank Géza határozott, 
mégis szerény ember. Szerény
sége a művészet hűséges szol
gálatából fakad. Öröme egy
egy emlékezetes hangverseny, 
s amit nem tud elviselni: a 

középszerűség. Válilalkozó 
szellemű művész. Meg merte 
szólaltartni Mah1er hatalmas V. 
szimfóniáját csakúgy, mint Ba
lassa vagy Szőllősy egy-egy 
művét - s mint alkalmunk 
volt ha.llani - sikerrel. 

Oberfrank Gézát a közel
múltban az Elnöki Tanács az 
ország zeneéletében kifejtett 
eredményes munkája elisme
réseként Érdemes művész cím
mel tüntette ki. Tegyük hoz
zá: megérdemelten. 

Dr. Qdllag Ferenc 
szercsoportok hangzástónusát _________________________ _ sikerült finomítani, tökélete-
síteni. 

'Van a zenekari munkának 
egy belső, tartalmi fejlődése is. 
A szerző belső érzelemvilágá
nak a közlése a zene igazi tar
talma, amelynek függetlennek 
keLl lennie az elmúlt korok 
folyamán rárakódott előadói 
jelenségektól, vagy ahogy 
Oberfrank Géza kifejezte: ,,El 
kell tekinteni a korszakok 
manírszerű hangzásától". Ez az 
ő karmesteri ars poeticája: a 
mű belső tartalmának újra át
élése. 

Gyermekiuniális Veszprémben 

Öröm volt hallani tőle, hogy 
az elmúlt öt év során éppen 
ezen az úton jutott közvetlen 
kapcsolatba a MA V Szimfoni
kusokkal. 

- Egy zenekarnak állandó
an jobbnak keU lennie - vall
ja Oberfrank Géza. - Mi sem 
jutottunk még el a csúcsra, de 
ha eljutnánk, vajon nem me
redne előttünk máris a követ
kező, a még magasabb? 

,Az idén vezényelte például 
a Trisztán és Izolda előjátékát 
és Izolda szerelmi halálát, 
nemcsak Wagner, hanem ta
lán az egész zeneirodalom leg
szenvedélyesebb zenedrámáját. 
a kromatika, a folytonos har
móniai továbblépés technikai 
bravúr darabját. Az előadás 
lényegében érettebb volt, mint 

A gyerekek elmélyülten rajzolnak 

A rossz idő miatt egy héttel a gyermeknap után, június el
ső vasár,iapján ünnepeLték a.z apróságokat a veszprémi körzeti 
üzemfőnökség műszaki üzeme(lységénél. A szolgálati hely Csa

nádi György KISZ-alapszervezete és a főnökség József Attila 
szocialist.a brigád tagjai tették emlékezetessé a.z wrmepet. 

Volt labda- �s kiarikajá,ték, valamint rajzverseny. A jól si
került juniálist tombola zárt.a. 

A brig6d aj6n�éka 

Zászló a gyermekkórusnak 

A tapolcai Batsányi János Mtlvelődési Központban került 
megrendezésre a Veszprém megyei Szakszervezeti Kórusok 
XXI. találkozója, melyen 11 kórus vett részt. Ebből az alka
lomból a tapolcai körzeti üzemfőnökség Munka Vöröszászló 
Érdemrenddel kitüntetett Bánki Donát szocialista. brigádja 
zászlóval ajándékozta meg a művelődési központ 100 tagú 
gyermekkórusát. 

A zászlóátadás ilnnepélyes pillanatai 

Sz. J. I. 

Nyugdíjasok köszöntése 
A mátészalkai körzeti üzem

főnökség nyugdíjas csoportja 
május 28-án az öregek napja 
alkalmából ünnepséget rende
zett, amelyen Erdei László, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra mondott beszédet. Utána 
Szilágyi Dezső, a területi szak
szervezeti bizottság nyugdíjas 
szakbizottságának szervezője 
ismertette a nyugdíjasok érde
kében kifejtett munkát. 

Az ünnepségen megvendé
gelték a nyugdíjasokat, majd a 
Hősök terén levő általános is
kola kultúrcsoportja műsorral 
kedveskedett a vendégeiknek. 

Nyugdíjas-találkozó 
A soomlbathelyi járműjavító 

üzem az öregek éve alkalmá
ból találkozót rendezett jú
nius 11-én az 1975 előtt nyug
díjba vonult vasutasok részé
re. A Haladás Művelődési 
Házban rendezett találkozóra 
kétszáz vendég érkezett. Meg
tekintették az üzemet, majd 
Kovács Lajos szb-titkár és 
Baranyai László igazgató kö
szöntötte a megjelenteket. 
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A Koreai NDK fővárosában tanácskoztak 
a szocialista országok vasutas sportvezetői 

Honvédelmi 
repülőnap 

Ózd-Bánrévén 
A Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség (USIC) szocia
lista tagországainak legutóbbi 
szófiai ülésén a Koreai NDK 
képviselői meghívást nyújtot
tak át a részvevöknek, hogy az 
1982. évi tanácskozásra Phen
janba várják valamennyi szo
cialista ország vasutas sport
vezetőit. 

A nagy távolság ellenére jú
nius 7-én menetrendszerű pon
tossággal érkezett a delegátu
sokat is szállító hatalmas IL-
62-es, a Szovjet Légi társaság 
Moszkva-Phenjan járata. 

A repülőtéren a koreai vas
utasok Khi-Nan-Cha sport
egyesülete vezetöi és szakem
berei várták a vendégeket. A 
formaságok gyors elintézése, 
majd a szállodai szobák elfog
lalása után már is sor került 
az elsö ülésre, amelyen a hi
vatalos tanácskozás napirend
je és a tartózkodás teljes prog
ramja került jóváhagyásra. 

A konzultatív megbeszélésre 
a „Népek Házában", minden 
igényt kielégítö és kényelmet 
biztosító tanácsteremben, az 
elfogadott napirendek szerint 
került sor. 

A részvevők elsönek a Szó
fiában megtartott ülésröl fel
vett jegyzökönyv anyagát te
kintették át és megállapítot
ták. hogy az ott lefektetett el
vek az elmúlt két év alatt 
megvalósultak. Ennek legfőbb 
eredménye, hogy több szocia
lista ország képviselője került 
a különböző vezetö testületek-

be, erösödött a szocialista or
szágok pozíciója a szövetségen 
belül. A kétoldalú kapcsolatok 
rendszeressé váltak, a külön
böző sportágakban és a hiva
talos USIC-versenyek rende
zésében a szocialista országok 
járnak az élen. 

Az USIC jelenlegi helyzeté
nek megítélésében egyöntetű 
volt a vélemény, hogy a tőkés 
országoknál bizonyos passzivi
tás lépett föl a rendezés és 
részvétel tekintetében, amely 
jelenségről a kongresszuson is 
beszélni kell. 

Ezután került sor az egyik 
legfontosabb napirend, a szö
vetség 35. kongresszusának 
előkészítésére, a választásokon 
történő egységes megnyilvánu
lás kialakítására. Az alapsza
bály adta lehetőségeken belül 
a jelenleg funkcionáló elnököt 
újra lehet választani. Ezért 
egységes döntés alapján a mos
tani elnö'k, Franitisek Vala 
megerősítését támogatják. 

Felmerült továbbá, hogy Ro
mánia az utóbbi években nem 
képviselteti magát egyetlen 
eseményen sem, ez.ért az Al
landó Technikai Bizottságban 
betöltött szerepét Magyaror
szágra ruházták át. 

A fontosabb napirendek kö
zött szerepelt még a bajnoksá
gi terv kiegészítése 1986-ig. A 
tanácskozás részvevöi meg.ál
lapodtak abban, hogy 1983-ban 
hat, 1 984-ben öt, 1985-ben öt, 
1986-ban ugyancsak öt USIC
versenyre kerül sor a szocia-

D IPLOMA A LEGJOBBAKNAK 

Vasutas sportolóink a másocÍ'ik helyen végeztek 

az USIC 1981 .  évi összesített pontversenyében 

A Nemzetközi Vasutas Az ünnepslégen Frantisek 
Sportszövetség (USIC) min- Vala, a csehszlovák vasutas
den évben összesíti a vasutba.s S7Ja:kszervezet főtitkára, az 
bajnokságok eredményeit. Az USIC elnoke üdvözölte az 
1981-ben rendezett nemzetközi európai vasutak vezérigazga
bajnokságok alapján a szov- tóit, az ULC és az USIC meg
jet vasutas sportolók végeztek jelem vezetőit. Méttatta a 
az első hellyen. Második Ma- sport szerepét, jelentöségét. 
gyarország, hanmadik pedig Ismer.tette az elmúlt évli 
Bulgária. A magyar vasutas USIC-wersenyek nemzetenként 
sportolók ezzel a teljesímény- összesített eredményeit, majd 
nyel olyian k�vá�ó sportihagyo- az UIC el1nök.ével köz.ösen át

mányoklklal rendel,kező orszá- adJ!Ja az első három helyei.ett 

gokat elöztek meg, mint az ország v,asutas sportközpont

NDK, az NSZlK és Foondaor- Jai m�elem vezetőinek -
köztuk dr. Balázs Akosnak, a 

szág. vasutas-szalkszervezet kulturá-
Az USIC az elsö három he- lis, agitlációs, propaganda és 

lyezett ország részére diplo- sportoo2'Jtálya vezetőjének - a 
mát adományoz. El're az ese- diplomá!klalt:. 
ményre az idén június 8--án, 
az UIC párJzsi székházában 
került sor. Az ünnepség évek 

Az ehső helyen viégzett szov
jet va,sutas �tközpont ve
zetője Eduard Trojszkij ezen 

óta része az európai vasutak kívül a győzitesnek járó ván
vezérigazgatói értekezletének. dordíjat is átvette. 

lista országokban. Ennek meg
felelően Magyarországon 1984-
ben a szövetség 36. kongresz
szusa, míg 1986-ban a női és 
férfi asztalitenisz-bajnokság 
kerül megrendezésre. 

Az általános kérdések között 
két felhívás elfogadására is sor 
került, amelyeket a kongresz
szus elé terjesztenek. Az 
egyikben a szovjet vasutas 
sportolók a világbéke megőr
zésére szólítanak fel minden 
vasutas dolgozót és sportolót, 
a másikban a szocialista Ko
rea vasutasai mélységesen el
ítélik az 1989-ben Wl-Koreá
ban megrendezésre kerülő 
Nyári Olimpiai Játékok oda
ítélését és tiltakozásukat feje
zik ki a döntés ellen. 

A tanácskozás mindvégig 
nyílt, őszinte, baráti légkörben 
zajlott, a részvevők megalapo
zott, konstruktív döntéseket 
hoztak az egyes kérdésekben. 

A házigazdák a zavartalan 
tanácskozás biztosítása mellett 
tartalmas kulturális program
ról is gondoskodtak. A delegá
ciók tagjai megismerhették a 
szocializmust építő Korea ed
dig elért eredményeit, megcso
dálhatták a távol-keleti folklór 
minden sziépségét. 

A magyar delegáció, ame
lyet Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára vezetett, 
az elutazáskor őszinte köszö
netet mondott a szívélyes fo
gadtatásért, a megkülönbözte
tett figyebnességekért. 

- Sz -

Június 6-án, vasárnap nagy 
esemény színhelye volt közsé• 
günk. Délelőtt 10  órától az 
MHSZ társszerveivel együtt 
nag11szabású repülőnapot ren
dezett, amelyen több mint 20 
ezren - köztük vasutas-Ok is 
- vettek részt. 

A repülőnapon a Néphadse
reg, az MHSZ, a rendörség, a 
Munkásőrség, a polgár,i védelem 
és tűzoltóság mutatta be esz
közeit. Utána az ejtőernyösök 
és a nemzetközileg elismert 
műrepülők szerepeltek nehéz 
és nagy tudást igénylő gyakor
lataikkal, repülőről történt cso
portos ugrással, valamint a he
likopter és hőlégballon szá
mokkal. 

A repülőnapon a vasút is 
nagy forgalmat bonyolított le. 
Az érdeklődök közül sokan 
vették igénybe a menetrend 
szerint közlekedő személyvo
natokat. 

Asztaliteniszezöink sikere Svájcban 
A lérli vasutasválogatott az első, a női a harmadik 

helyen végzett az USIC-bajnokságon 

A fenná.Uásálllak 50 éves 
évfordulóját ünneplő svaJc1 
vasutak sportszövetsége ren
dezésé'ben júnd.us 6-12. között 
rendezték meg az USIC férfi 
és női nemretkö7Ji asztalite
nisz-baj nok5ágot. 

A csodálatos Wallasi-hegy
ségek középponJtjában, Fisch
ben lebonyolÍltott baijnokságon 
Ul ol"S2Jág képviseletében több 
r:nd.nt száz versenyző á1lt radt
hoz, közöttük oly,a,n országok, 
mint a Srovdeturúó, Svédor
szág, Csielhsz'lov�k,ia, Korea.i 
NDK és természetesen Ma

gyarország legjobb vasutas 
aszta'litenisz.ezői. 

Férfi és női váilogatottunk 
ebben az erős mezőnyben 
nagyszerűen megá!lilta a he
lyét. A Frank Béla, Takács 
János, Nozicsiloa József és a 
Németh G11örgy összeállítású 
férficsapat sorra vette az 
ak>adályoka-t. Az első sorozat
ban HoNiandia, Portugália, 
Jugosz1áivia válogatottját 5 :0-
ra, a Koreai NDK csapatát 

5 :3-ra gyooték le, így veret
lenül kerültek tovább. A má
sodik fordulóban Indiát 5 :3-
ra, ma,jd a ha'l"madik forduló
ban AUS2Jtriát 5 :2 aránylban 
győlJtiék le. 

A döntőben js'Jlételten a ko
reaialklklru kerülitek össze és 
�iporkázóan sZ'ép labdame
netek.kel színesitett játékkal 
5 :2-"I"e nyertek. 

A női váiloga.tott Csöke 
GabrieUa, Janovics Magdoln,a, 
Balaton �uzsa összetételben 
a csoportmé�kőzJésen négy gyö
zelemmel, Svájc, India, NSZK, 
Hollandia el:len 3 :0, majd a 
Koreai NDK ellen 0 :3-as ve
reséggel került a legjobb négy 
közé. 

Az elődöntőben a Szovjet
unió csaipaitávail szemben a-Lul
ma-radltak, de a hanmadik he
lyér,t vaJ.ó mérkőziésen Cseh
szilovákiia ellen nagyon szépen 
és harcosan j,á,tszotvak, és szo
ros mérkőzésen 3 :O-ra győz
tek és bronz.érmet szereztek. 

K E R E S Z  'T R E J  TV É N Y  

Férfi eg�niben Frank Béla 
nagyon nehéz ágon verekedte 
be magát a döntöbe, ahol a 
szovjet Sokalovval már nem 
bíd, így meg kellett eléged
nie az ezüstéremmel. 

összekeverve. 48. Vigyázó és fé
mes elem. 49. Svéd város. 51. . . .  
tüze, fényjelenség. 52. Betűk rend-

A férfi pá'l"osban a Frank 
Béla, Nozicska József összeté
telű páros bronzérmes lett. 

- Társadalmi munka. A 
miskolci járműjavító üzem 
dolgozói június második he
tében kommunista műszakot 
tartottak, amelynek értékét 

százezer forintot az 
üzem segítségre szoruló nyug
díjasainak, i lletve kulturális 
célokra ajánlották fel. 

- Beszámoló taggyűlés. A 
GySEV és a MA V soproni 
önálló nyugdíjas csoportja jú
nius 7-én beszámoló taggyű
lést tartott a GySEV igazga
tóság tanácstermében. Dudás 
Kálmán elnök tájékoztatta a 
megjelenteket a végzett mun
káról, a nyugdíjasok érde
kében kifejtett tevékenység
ről és a legfontosabb teen
dökről. 

- lró-olvasó találkozó. A 
szombathelyi járműjavítóban 
író-olvasó találkozót rendez
tek a könyvhét álkalmából. 
Tüskés Tibor József Attila
díjas író találkozott az olva
sókkal, majd dedikálta leg
újabb könyvét, a Nyugati ka
put. 

- Egés�égügyi előadás. A 
debreceni körzeti üzemfönök
ség nyugdíjas csoportja a kö
zelmúltban taggyűlést és 
egészségügyi előadást szerve
zett tagjainak. Dr. Pécsi Éva 
főorvos „Az idős emberek 
korszerű életmódja és helyes 
táplálkozása" címmel tartott 
előadást. 

1982. JONIUS 28. 

- Népszava-ankét. A mis
kolci területi szakszervezeti 
bizottság a Népszava Lap- és 
Könyvkiadó Vállalattal közö
sen Népszava-ankétot rende
zett június 10-én a hatvani 
Liszt Ferenc Művelődési Ház
ban. A lap munkatársai be
számoltak bel- és gazdaság
politikai életünk aktuális ese
ményeiről, a szerkesztési 
munkáról. 

- Bizalmiak vetélkedője. 
A Heves megyei vasutas 
szakszervezeti bizottságok bi
zalmiai részére vetélkedőt 
rendeztek a hatvani csomó
ponton. A versenyzőknek ál
talános politikai és a szak
szervezeti munkával kapcso
latos kérdésekre kellett vála
szolni. A benevezett kilenc 
csoport közül első a hatvani 
körzeti üzemfőnökség, máso
dik a gyöngyösi kitérőgyártó 
üzem, harmadik pedig a fü
zesabonyi körzeti üzemfőnök
ség lett. 

- Határforgalmi verseny. 
A napokban értékelték Gyé
kényes és Kaprovnica határ
állomások elmúlt évi munka
versenyét Gyékényes állomá
son. A teljesítmények alapján 
a vándorzászlót a gyékényesi 
vasutasok nyerték. 

- Gyermeknap. A GySEV
igazgatóság szakszervezeti bi
zottsága gyermeknapot ren
dezett az SVSE telepén június 
első vasárnapján, amelyen 

--------------1 150 gyermek vett részt. A 

Lakás�sere 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
varnál levő kétszobás, gázfűtéses 
MAV-bérlakásomat hasonló mére
tű kertes, vagy kert nélküli na
gyobb lakásra. �rdeklődni tele
fonon : 10-28. 

Elcserélném nagyméretű más
félszobás, földszintes komfortos·, 
családiház-jellegű MAV-bérlaká
somat MA V-dotgozóval tanácsi la
kásra. Horváth, Budapest PF. 32. 
1387. 

Elcserélném egyszobás, fürdő
szobás, kertes, földszinti MAV
bérlakásomat Budapest területén 
levő lakásra. Minden megoldás 
érdekel. Érdeklödni az esti órák
ban: Budapest xv., Csanádi u, 
(volt Wesselényi) 1512. 

Elcserélném egy szoba komfQr
tos, 35 négyzetméteres, gázfűté
ses, félemeleti, budai MA V-bér
Jakásomat vasutas dolgozóval ta
nácsi, vagy saját t.ulajdonú la
kásra, lehet Pest környéki is. Ér
deklődni lehet : 8-20 óra között a 
363·260 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérlakásomat kétszobás ta
nácsi bérlakásra, lehetőleg régi 
típusúra. Érdeklődni lehet : reggel 
8 és 9 óra között a 428·545-ös te-

külszolgálattól különvonat 
vitte a kicsiket Sopronba. Az 
óvodásokat a Liszt Ferenc 
Művelődési Ház bábegyüttese 
szórakoztatta, az iskolások 
pedig szavalási, rajz- és 
sportversenyeken vehettek 
részt. 

- Véradónapok. A miskol
ci körzeti üzemfönökség vö
röskeresztes szervezetének Ti
szai pályaudvari al�pszerve
zete június 8-án, 9-én és 
10-én véradónapokat szerve
zett, amelyen részt vettek a 
Gömöri pályaudvar, a BFF, 
Felsőzsolca és Diósgyőri állo
mások kollektívái is. A há
rom nap alatt 389-en össze
sen 127 liter vért adtak térí
tésmentesen. 

Halálozások 

lefonszámon. Június 7-én, 66 éves korában 
Elcserélném Bp. Keleti pályaud- váraUanul elhunyt Macz.1'.ó Ist· 

var mellett levő, 89 négyzetméte- ván nyugdijas MAV-igazgató, a 
res, két szoba összkomfortos, vasúti Fóosztály munkaügyi 6s 
gázfűtéses MAV-bérlakásomat 2 szociálpolitikai szakosztályán.a.k 
összkomfortos egyszobás lakásra egykori helyettes vezetóje. Negy
Budapest területén. Levélcím : venöt évet töltött a vasút szol• 
Budapest VIII., Kerepesi út. 1. gálatában, Több évig függetleni
Pásztorné. tett pártmunkásként dolgozott. A 

Elcserélném két szoba komfor- Vezérigazgatóság szakosztályve• 
tos, m. emeleti, utcai MA V-bér- zetó-helyetteseként vonult nyug• 
lakásomat egy szoba komfortos díjba. Eredményes munkájáért 
tanácsi lakásra Budapest térüle- 1977-ben a Munka .f:rdemrend 
tén. Levélcím : Szörényi Béláné, arany fokozatával tüntették ki, 
Budapest, VI., Lehel u. 1. III. 13. Nyugdíjazása után is aktív köz• 

Elcserélném Bp. I. ker. három életi emberként tevékenykedett. 
szoba, hall, személyzetis, 128 1979-hen választották meg a 
négyzetméteres MA V-bérlakáso- MA V Alkalmazottak Elsó Bizto-
mat két tanácsi lakásra Buda- sító- és Segélyegyesületének el
pest területén. Egyik 1 szoba, a nökévé. Ebben a tisztségében 
másik másfél szoba komfortos haláláig dolgozott. Temetése jú• 
legyen. �rdeklödnl egész nap a lius 5-én, 11 óra 30 perckor lesz 
368-173-as telefonszámon. a Rákoskeresztúri új köztemető· 

Elcserélném budapesti két szo- ben. 
ba komfortos, 80 négyzetméteres, J · 1 2 é é é földszinti, napos gázfűtéses MAV- un us 1- n, élet nek 53, év ben 
bérlakásomat 60 négyzetméteres tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. 
tanácsira vagy öröklakásra. Ér- Lőrincz János újságíró, lapunk 

őd külső munkatársa. Az érettségi dek! ni lehet telefonon : 341-023. után _ l949-ben _ került az újság-
Vízszintes. 1. A munkamorálra 

Igen Jó hatással van. (Folytatása 
a 29. függólegesben.) 13. A földbe 
vetik. 14. A Maros mellékfolyója. 
15. A hajó része. 16. Járunk · raj
ta. 17. Ritka férfinév. 18. Beta
pótlással nem szabad tudni. 19. 
Allóviz. 20. Csúnya. 22. Atalakító 
berendezés; 24. Klkapál. 25. Piros, 
németül. 27. Vissza : női név. 28. 

Termést betakarít. 29. Itt újul a 
hajtás. 31. Német viszonyszó. 32. 
Fordított polc. 33. Néha a lélegzet 
Is. 35. Sokat emlegetett félsziget, 
névelővel. 3'1. Város a Krúnben. 
38. Becézett férfinév. 39. Utójáték, 
kissé rövidebben. 42. Olasz lángos, 
névelővel. 44. A zászló teszi. 45. 
Tehén, németül. 47. Szája, jól 

je. 53 . . . .  Rudolf, a vasutas mun- ----------------------------- frói pályára. Több napilap szer
kesztőségében dolgozott munka
társként, szerkesztett üzemi Iapo• 
kat, 1968-tól az 2pítók Lapja szer
kesztóst!Kének munkatársa. Az új
ságírói munka mellett végezte el 
a jogi egyetemet, de ezután sem 
változtatott foglalkozást, Jogi dlp· 
lomával a kezében megmaradt az 
újságfról pályán. 

1 2  

1 9  
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kásmozgalom egyik vezetője volt. 
55. Sakk exvilágbajnok. 56. Azo
nos betűk. 57. Szin. 58. Lendület. 
59. A Balaton is ez. 60. Kevert 
ész. 62. Természetes, latin szóval. 
64. Víziállat. 

Függóleges: 1. Folyó Szibériá
ban. 2. Érettségizik. 3. Félig ugat. 
4. Itt van a legújabb cukorgyá
runk. 5. Bolt. 6. Kaucsukszerű 
anyag. 7. A. N. 8. Kitárás. 9. Pri
mitív népek törzsi jelvénye. 10. 
A gléda. 11. Mint 16. sor. 12. va
lamikori perzsa kormányzó. 21. Fi
nom ital. 23. A Duna mellékfolyó
ja. 24. Gúnyolódott. 26. Illatszer
márka. 28. Mentsége, ürügye. 30. 
Vissza : fennsík Szfriában. 32. 
. . .  !ék, kocsma. 34. D. T. G. 35. 
Hasad a közepén. 38. Bizonyí
tod-e? 40. Német, tárgyraggal. 41. 
Mértani test. 43. Nagyon ízletes 
gyümölcs. 45. Japán eredetű sport
ág. 46. Ilyen. növény Is van. 49. 
Néha megakad a torkon. 50. Af
rikai folyó. 53. Olasz női név. 
54. . . .  -vasi, kártyajáték. 81. su
ba fele. 83. Európai nép. 64. Bizal
mas megszólítás. 

Bek0ldend6 : vízszintes 1. és 
folytatásaként a 211. függőleges. 

Bek01d6sl határld6 : 1982. július 
15. A megteJt6seket k6rJOk szer
keszt6116gQnk cfm6re kllldenl 1 

Az el6z4 keresztreJtv6ny helyei 
megteJt6se: Az emberek rendkívül 
érzékenyek arra, hogy miként ve
zetik őket. 

Egy-egy k6nyvet nyenek lapunk 
1912. 6vl 11. súm4ban mecJelent 
keresztreJtriny helyes megteJt6-
1166rt: Orosz József, Záhony, Ság
vári E. u. 12. ; Berecz Zoltán, Sop
ron, Templom u. 10/a. ; Cser Jó
zsefné, Berhida vasútállomás ; Ko
vács László, Vámosgyörk, József 
A. u. 1 . ; Széll András, Debrecen, 

1!:=::i::.:!::=:::::!::=================================1 • Nyfl u. 131. 

Vívóiskolások vizsgája 
A Szolnoki MAV-MTE-ben 

lépcsözetes szakmai nevelő
mt.1nka folyik. Három vívóis
kolában foglalkoznak az után
pótlás nevelésével. Hetvenkét 
8-12 éves fiatallal igyekeznek 
megismertetni a sportág leg
fontosabb alapelemeit, s be
léjük plántálni a sportág irán
ti szeretet. Platényi Mihály, 
Dávid Péter, a szúrófegyverek, 
míg Varga Károl11 a kardután
pótlást neveli. Hozzájuk csat
lakozik majd ez év őszétől 
Mészáros G11örg11 is, aki mint 
az egyesület ösztöndíjasa, most 
végezte el a Testnevelési Fő
iskola szakedzői szakát. 0 lesz 
a vívószakosztály föfoglalkozá
sú szakembere, feladata pedig 
a szúrófegyveres kezdő sport
iskolai csoport szervezése. 

A nyári szünet előtt mind
három vívóiskolában záróvizs
gán adtak számot a részvevök 
elméletböl, szabályismeretböl, 
lábmunkából, fegyverrel való 
gyakorlati bemutatóból, vala
mint tőrrel és karddal mester
rel való, iskolázásból való fel
készültségükről. A vizsgabi
zottság, melynek elnöke mind-

három helyen Szentistvány 
József, a Szolnok Megyei Vívó 
Szakszövetség elnöke volt, ér
tékelte az egyes teljesítménye
ket és az összesített eredmé
nyek alapján minösítette a fia
talokat, és oklevéllel jutalmaz
ta őket. 

Platényi Mihály csoportjá
nak vizsgáztatására a Sza-· 
muely Tibor Közlekedésgépé
szeti Szakközépiskola torna
termében került sor. Negy
venkét !iatal mutatta be tudá
sát a vizsgabizottság és a szép 
számban megjelent szülök 
előtt. A sportággal még alig 
néhány hónapja ismerkedö 
fiatalok máris igen szép fejlő
désről adtak számot. A fel
adatokat igen fegyelmezetten, 
szakszerűen hajtották végre, 
ami igen jó benyomást keltett. 

Dávid Péter törískolájának 
vizsgáját az egyesület Vésö ut
cai csarnokában rendezték. 
Huszonketten vizsgáztak, elég 
szép eredménnyel. Varga Ká
roly kardiskolájának vizsgája 
ugyancsak a Véső úti sport
csarnokban volt. A kardozók 
nyolcan adtak számot előreha
ladásukból. 

Dr. Lőrincz János széles látókö
rü, csalAdJát, hivatását szerető sok
oldalú újságfró volt. Ezt tgazAn 
azok tudták ért6keln1, akik közel 
álltak hozú., Sokan voltunk Ilye
nek. s most, hogy a kegyetlen ha-
141 elllzólftoUa köz6lllnk, valameny
nyien ISl!zlnte, mély fájdalommal 
gyászoljuk. Temetése Júnllll 30-in, 
15 órakor lesz a Farkasréti temet6-
ben. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVI. �VFOLYAM, 14. SZAM ABA: 1,30 FORINT 

Ülést tartott az elnökség 
A testület megvitatta az üdültetés tapasztalatait 

és a budapesti igazgatóság munkavédelmi minósítését 

Június 24-én i.i1€st tartott 
szakszervezetünk elnöksége. 
filső n-api>rendi pontként a 
testület megtárgyialtia az el
múlt évi üdülrtetés bapaszitala
tait és az ezzel kapcsolatos 
teendőket. 

A SZOT el!nőkiséglének hatá
ro.z,at:a aliaipján 1981. január 
l-től a SZOT üdülJ.őjegy,ek e,
oszuását a szak,mai szakszer
vezetek végz.dlk. Ez megterem
tette annak a tle.hetőségét, 
hogy az ug}'lanosak a központ
ban kezelt váHaJ.ati üdülője
gyek a SZQT-,beubalóklkal 
oo.sz.han�ban kerüljenek a kö
repsziervekhez. A vasutas
szakszervezet az elosztásnál 
figyelembe vette az alapszer
vezetek saját ü.diblési lehető
ségeit is. A do.ligozók i.gényei 
és a lehető.ségek ,azonban í,gy 
sem talál'kozitalk mi1ndig. A 
legnagyobb keresiet a fő
idényre szóló ü.dü.lőjegyek 
iránt voit. Ezér,t az elő- és 
utószezonra szőló jegye'k egJ 
ré.sze feLhas21nál1at1an maradt. 

A másodi1k félévben a sz•ak
szervezet lehetővé vette a hét
!14jpOS tunnusokat a váHaJa1.i 
üdülőkben és szor�mazta a 
nyugdíjasok jubalomüdü,1teté
sét. Ezek az intézlkedések sem 
hozták azonban meg a várt 
eredményit. Összesen 569 

SZOT-, illetve 1027 vállalati 
beutalót (iértéki.ilk 571 ezer fo
ri!nt) nem hasznáLtaik fel. 

Az elmwit esz,tendőben 
SZOT-, illetve vállalati beuta
lóval 33 927 oosutas és csa
ládtagja ü.dilit. Eren lcivül az 
szb-keze'lésű hébvégi üdülők
ben további 7563 dolgozó pi
hent. Küillföldre szóló beutalót 
781-en kaptak. SZOT-, válla
lati és hétvégi üdü'ltetésibe,n a 
t:a�é1lszám 21,7 százaléka ré
szesillt. 

Iskolaszünebben, SWT-üdü
lőben 1132, gyógyüdülőben 
pedig 340 gyermek üdüLhetett. 
A bélllia,tonlkenesei V'állla'la ti 
üdülőben a tervezett 3440 he
lyett csalk 3282 gyermak 
üdÜilt, a kőszegi MA V Neve-

lóotthonban bekövetkezett jár
ványos megibeteged-és miatt. 
Ezert onnain 150 gyer.mek nem 
ut:aZlhatott Bafua,tcmkenesére. 
Küilföldi csereüdülésben - az 
NDK-ban, Lengyelország;ban, 
A uszitniában, 011aszországban 
és a Szovijietunióbain - 196 
gyer.mek vatt .r1és2lt. 

,Az előterje.5Zftés l'és2lletesen 
fog,lalkozott még az üdü,ltetés 
k.isZ'élesíiuésének a lehetó&égei
vel, az üdülőhelyek jobb k.i
használásfvv,aJl. 

.Az elnökség az elóterjesz
t>ést a javaslatolcltaJ együtt el
fogaldba. 

A testület második napiren
di pontként tárgyalta a bu
dapesti igazgatóság munkavé
delmi minősítéséről készü'lt 
előterjesztést. Az igazgatóság 
swlgálati és üzemfónökségei
nél a köz.ponti vezetőség mun
kavédelmi munkabizottsága, a 
MAV Vezérigazgatóság vasút
üzembiztonsági osztálya, vala
mint a munkavédelmi szak
apparátus tagjai munkavédell
mi minősítő vizsgálatot végez
tek. A vizsgálat célja az volt, 
hogy feltárja többek között a 
munkavégz;és körülményeit, a 
munkafetltételeket és ellen
őrizze a munkavédelmi elő
írások betartását. 

Az igazgatóság tertiletén az 
elmúlt évben emelkedett a 
csonkulásos balesetek száma, a 
halálos baLeseteké viszont 
csökkent. A több baleset egyik 
oka a munkaerőhiány. Sokan 
sérültek meg kocsirendezói, 
utazó és pályamunkás munka
körökben. 1981-ben például a 
kocsirendezők hét százaléka 
szenvedett üzemi baletet az 
igazgat.ó.ság területén. Kifogá_ 
solható a munkavédelmi okta
tás színvonala is. különösen 
az újfelvételes ddlgozók eseté
ben. Romlott a biztansági és 
technológiai fegyelem. 

A legtöbb baleset a jármű
vek mozgatása (gurítása, sa
ruzása), javítáisa és .r.aikodása 
közben történt. Sokan sér-ültek 
meg az utakon, illetve a vá
gányok közötti közlekedés so
rán is. 

Az igazgatóság területén az 
utóbbi időben gyakoribbá vál
tak a munkavédelmi ellenőr
zések, szemlék. Azdk színvo
nala is sokat javult. A szolgá
lati helyeken szigorúbb lett az 
alkoholfogyasztás miatti fele
lősségre vonás. Megállapítha
tó azonban az is, hogy a mun
kavédelmi szemléken a bizott
ságok nem törekedtek a mun
kakörölmények összetettebb 
vizsgálatára, a biztonságos 
munkát veszélyeztető hiányos_ 
ságok feltárására. Ezért a 
szemlék - főleg a felszínes 
vizsgálódás és a feltárt hiá
nyosságok pótlásának követ-
1kezetlen elle.nőrzére miait.t -
nem töltik be szerepüket! 

A munkavédelmi agitáció 
sem felel meg a követelmé
nyeknek. Kevés a főnöksége
ken az oktatáshoz szükséges 
szemléltető eszköz, és a mun
kavédelemhez kapcsolódó óvó
rendszabályok, utasítások, 
szabványok sem állnak a ve
zetők rendelkezésére. 

A függetlenített munkavé
delmi ügyintézők 50 százaléka 
nem rendelkezik munkavédel
mi szakképzettséggel. Többsé
gük ennek ellenére hivatástu
datta·l látja el feladatát. Gon
dot okoz azonban az, hogy 
jog- és hatáskörüket nem 
szabályozták. Még az üzerrufó
nokségek szervezetei és mű
ködési szabáilyzataiban sem 
szerepet! ez. Az igazgató• 
ság területén, munkabiztonsági 
szempontból több helyen az 
avult műszaki technika a jel
lemző. Ez a dolgozók magatar
tását is negatívan befolyásol
ja. 

A biwttság a budapesti 
igazgatóság munkavédelmi te
vékenységét ös.�zességében 
megfelelőnek minősítette. Nem 
megfelelő minősítést 13 főnök
ség, illetve körzeti ü.zemfőnök
ség kapott. 

Az elnökség ezután elfogad
ta a MAV Vezérigazgatóság 
tájékoztatóját a vasút első 
négy hónapi elószállításának 
eredményeiről. 

AMÍG A VONAT ÖSSZEÁLL 

1982. JÚLIUS 9. 

A TARTALOMBÓL: 

Heti pihenőnap 
és szabadnap 

2. oldal 

Mérlegen 
a vasút munkáia 

3. oldal 

A vasút szerepe 
a mai gazdaságban 

4. oldal 

Felelősséggel, 

hivatástudattal 

5. oldal 

Köszöntjük 

·a 3 2. vasutasnapot 

Bokrétaünnepség Sopronban 
Tervs!Serűen halad a Hotel Sopron épitése 

Sopron város leendő új szá4-
lodájának., a Hotel Sopronnak 
az építéséb(;;,l fontos állomást 
jelez a cím. Június 25-én pén
teken a Györ-Sopron-Eben
furti Vasút és az osztrák Raup
pach kivitelező cég közös szer
vezésében 120 résztvevő jelen
létében került sor az ünnep
ségre, a szá1'loda majdani ét
termében. 

teniszpályák szolgálják a ven
dégek pihenését. A ház déli 
bejáratánál a Fövényverem 
utca 7. számú ház pincéjében 
éjszakai bár és diszkó, a föld
szinten söröző kerül !kialakí
tásra. 

A szálloda lépést jelent 
majd a Győr-Sopron-Eben
furti Vasút idegenlforgalmi és 
vendéglátó tevékenységéne'k 
fejlődésében. A megnöveke
dett feladatokkal arányosan 
fejlődik a vállalat utazási iro
dája, a Lokomotív Turist-

Raaberbahn Reisen is, mely
nek nemrégiben a soproni uta
zási iroda után Budapesten a 
Szilágyi Dezső téren is nyílt 
irodája, illetve a közeljövőben 
továbbiak nyitását is tervezik. 

A Lokomotív Tourist-Raa
berbahrl Reisen új kapcsola
tokra, programkínálat szélesí
tésére , nemzetközi szálloda
láncdk'kal való !kapcsolatfelvé
telre tör.ekszik, hiszen a vál
lalat ezen tevékenységének 
eredményes továbbfejlődése 
jó munkájuk záloga. 

Az osztrák-magyar hitel
konstrukció keretében épülő 
szálloda alapkőletétele 1981. 
októberében volt. Az azóta el
telt kiLenc hónap alatt az épí
tők eljutottak a szálloda tető-
szerkezetének beépítéséhez. r--------------------------

így az 1983. június l-re ígért 
átadási határidő megalapozott
nak tűnik. 

A 114 szobás három emele
tes szálloda a Bécsi dombon 
épül, ahonnan szép kilátás 
nyílik a vároo.ra, ugyanakkor 
a belváros közelsége jó közle
kedési lehetőségeket biztosít 
majd a vendégekne'k. A ké
nyelmes szobák mellett szau
na, ajándékciikiküzlet, golf- és 

Néptáncegyüttesek minősítése 
Június 25-én és 26-án Szegeden rendezték a szakszerve

zeti néptáncegyüttesek V. országos minősítő találkozóját. A 
kétnapos programon összesen tizenhat táncegyüttes, köztük a 
vasutas-szakszervezet Törekvés és a nagykanizsai vasutas 

táncegyüttes vett részt. Az eredményhirdetésre június 27-én 
került sor. A Törekvés táncegyüttes ezüst I., a nagykanizsai 
vasutas táncegyüttes pedig bronz fokozatú minősítést kapott. 

A képriport a rendező pályaudvari munk a három mozzanatát örökítette meg. Az 
első képen Veress Gyula vonatfelvevó, az URH adó-vev6 segítségével végzi mun
káját. A múodlkon Fakán József váltóállító kocsirendező a tolatást Irányítja. A 
harmadik képen Szedi Gyula külsős forg alml szolgálaUev6 meneszti a tehervonatot 

(Laczkó Ildikó képriportja) 



2 MAGYAR VAS UTAS 
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A MÁV Kollektív Szerződés módosítása (5.) 

A heti pihenőnap és 11 sz11b11dn11p 
A dolgozók folyamatos pi

henésének biztosítása, vala
mint a családtagok szabad ide
jének összehangolása érdeké
ben sok szolgálati helyen el
hangzott olyan javaslat, hogy 
a kollektív szerz.ódés írja elő 
a heti pihenőnap és a szabad
nap, illetőleg szabad szombat 
együttes kijelölését és kiadá
sát. Ez a javaslat az utazó és 
forduló szolgálatot teljesítő 
dolgozókat érinti. 

A javaslattal kapcsolatban 
fe1 kell hívni a :figyelmet ar
ra, hogiy a jelenleg hatályos 
kollektív sz,erződés 35/A §-a 
erre lehetőséget ad ugyanis a 
következőket tartaÍ.maz.za · a 
heti pihenőnap és a szabad.n�p 
együttes biztosítása ( oly mó
don is, hogy szombat és vasár
nap együtt) helyi függelékben 
előírható". 

A jogszabály 

nem tiltja 
Ebből is lá'tható, hogy az 

elhangzott javaslat wrakorlati 
megvalósítása végeredmény
ben nem a szabályozás hiá
nyával függ össze. Nincs 
ugyanis jogszabályi, akadálya 
annak, hogy a szol,gálati he
lyeken a heti pihenőnapot és 
a szabadnapot együttesen ad
ják ki. Ha ez mégsem történik 
meg, annak okát másban kell 
keresni. Mindenekelőtt aztikell 
megvizsg.álnl, hogy a megvaló
sítás feltételei adottak-€. Ez 
alatt el.sősorban azt értjük, 
hogy adott szolgálati helyen az 
érintett munkakörökben a 
szükséges munkaerő rendel.ke
zésre áll-e? Ha a feltételek 
adottak, aikikor a szolgálati !.ó
nökségeknél élni kell a kol
lektív szer.ződésben rögzíteitt 
lehetőséggel. A MA V vezér
i,gazgatóság anyagilag is ösz
tönizi az érintett vezetőket és 
vezénylőket, hogy az utazó- és 
forduló szolgálatot teljesítő 
dolgozók.na:k a szabadnapot -
és ezen belül a szabad szom-
1batot - a heti pihenőnappal 
egiyüttesen biztosítsák. 

Véleményünk szerint ebben 
a kérdésben különösen in<:Io
kolt, hogy a jelenlegi szabály 
alapján alakuljon ki a gyakor
lat. A tapasztalatok ugyanis 
azt bizonyítják, hogy nincs ér
telme o]jyan előírást adni, 
amely a feltételek híján a 
gya:korlaltban nem hajtható 
végre. Ez csak a munkaügyi 
viták számát növelné. Nem 
szabad azt sem figyelmen kí
vül. hagy.ni, hogy az említett 
munik.akörök a folyamatos üze
meltetéssel kapcsolatosak, vég
eredményben tehát nem sza
bad szombatos munkakörök. 
Mindemellett figyelembe kell 
�nni : méltányolható az az 
igény, hogy esetenként szabad
napot, szabad szombatot heti 
pihenőnappal együtt biztosít
sanak a szolgálati főnökségek 
az utazó- és forduló szolgála
tot ellátó dolgozók részére is. 
A gyakorlati tapasztalatok 
alapján az erre vonatkozó kö
telező jellegű szabály kidol
gozása a jövő feladata lesz. 

A tanácskozásokon szóba 
került a szabadnapon, illető
leg szabad szombaton végzett 
munka díjazása, illetőleg pót
lékolása. Több szolgálati fő
nökségtől érkezett javaslat 
hegy az ilven munka díjazá� 
sára a kollektív szerződés írja 
elő százszázalékos pótlék fi
zetését. 

Előző cikikün.kben már is
mertettük, hogy a túlmunika
díjaizás pótlékának mértékét 
jogszabály állapítja meg. A je
lenleg hatályos jogszabály az 
általán06tól eltérő magasabb 
mértékű pótlékot csak a heti 
pihenőnapon végzett munka 
esetére állapított meg. A 17/ 
1979. (XII. 1.) Mü.M sz. rende
let 38. §-ának (2.) bek. előírja, 
hogy a heti pi.henónapon -vég
zett munka idejére járó mun
ka.béren feLül 100 százalékos 
pótlék illeti meg a dolgozót. 

Ebből .következ.ik, hogy a 
sza,badnapon, szabad szomba
ton végzett túlmunka mu11Jka
napon, illetőleg hétköznapon 
végzett túlmunkának minősül, 
megváltására az előző cikkünk
ben ismertetett túlórapótlék
előírások vonatkoznak. E .kér
désnél figjyelembe tkell ven
nüillk azt is, hogy havi mun
kaidőkeret alkalmazása esetén, 
túlmunka ennek ledolgozása 
után keletkezik. 

Néhány szolgálati főnökség
nél javasolták, hogy a pálya
mesteri ügyelet esetén a meg
váltásként járó szabad időt a 
következő nap végéig lehes
sen kiadni. 

Ezzel kapcsolatban a követ
kezőket kell ismerni: a Mun
ka Törvénykönyve 37. §-ának 
(3.) bekezdése értelmében an
nak érdekében, hogw a mun
kaidő után szükség esetén a 
dolgozó munkát végezzen, el
rendelhető, hogy a dolgozó 
meghatározott helyen és ideig, 
munkaidején kívül munkára 
készen álljon. A!L ilyen készen
léti jellegű szolgálat alatt, ha 
a dolgozó rövidebb időtarta
mú munkákat is teljesít, ak
kor e szolgálat ügyel.etnek 
minősül. Nem szabad tehát el
vonatkoztatni attól, hogy ügye
let esetén a dolgozó munkát is 
végez, ezél't az ügjyelet lete_l
te után pihenésre van szüksé
ge. Ebből indul ki a kollektív 
srenzódés és előírja, hogy az 
ügyeleti szolgálatért, közvetle
nül letelte után, az első mun
kanapon azonos tartalmú sza
bad időt kell adni. A kifejitet
tekire való tekintettel nem vol
na helyes, ha a ík:ollektív 
sz,erződés ettől eltérne és a 
szabad idő !kiadására hosszabb 
határidőt állapítana meg. 

A kollektív szerz.ódés 26. §
ával ,kapcsolatban javaslat 
haJ'!®Wtt el, hogy osztott mun
kaidő alkalmazása esetén ne 
csak az éjszakai megszakítás 
idejére, hanem a nappali órák
ra is járjon 50 százalék05 dí
jazás abban az esetben, ha a 
dolgozó nem tudja elhagyni a 
szolgálati helyét. Általános 
szabály, hogy a munkaidő 
osztatlan, a kollektív szerző
dés azonban előírhat osztott 
munkaidőt is a munkaidővel 
való gazdá1kodást szem előtt 
itartva. 

Megszakítható 

a napi munkaidö 
A MA V Kollektív Szerződés 

26. §-a értelmében azokon a 
szolgálati helyeken, illetve 
m\lnkakörökben, ahol a szol
gálat ellátása lehetővé teszi és 
a munkaidő ikihasználása in
dokolja, a napi mun.'kaidőmeg
szakítható. A megszakítás idő
tartama ,nappal kettő, éjszaka 
négy óránál nem lehet keve
sebb. Ez az előírás azért szük
séges, hogy ennél rövidebb 
időtartamot a dolgozó nem 
tudna megfelelően hasznosíta
ni. A megszakítás felső hatá
ra hat óra. Ennél hosszabb 
megszakítás nem indokolt 
mll'lllkáltatói szempontból sem. 

Ha a megszakítás időtarta
ma az éjszakai időszakban 
történik és ennek idejét a dol
goz6 szolgálati helyén tölti el, 
erre az időre 50 smzalékos dí
jazás illeti meg (a számífás 
alapja a dolgozó alapbére). 

A kollektív szerződés e.z idő 
szerint tehát csak abban az 
esetben díjazza a megszakítás 
időtartamát, ha éjszakai meg
szakítás torténik. 

Kiindulva abból, hogy az 
osztott munkaidő végered
ményben a munkaidővel való 
ga.zdálkodást szolgálja, ami a 
fő célkitűzés. Megvizsgálandó
nak tartjuk az. elhangzott ja
vaslat bevezetését, vagiyis a dí
jazás kiterjesztését a nappali 
óráikra is, ha a megszakítás 
idejét a dolgozó szolgálati he
lyén tölti el. A tapasztalatok 
alapján a kollektív szerződés 
módosítására később visszaté
rünk. 

ldénymunkarend 
A 19/1971. (VI. 25.) ÉVM sz. 

és az ennek. módosítása tár
gyában kiadott rendeletek 
alapján a MA V-nál az építé
si és pályafenntartási, vala
mint a távközlési és biztosí
tóberendezési szakszolgálat 
építési, .fenntartási munkahe
lyein foglalkoztatott, fizikai és 
kÖZVetlen termelést irányító 
doLgozók.nál (ideértve az építé
si munkahelyet kiszolgáló dol
gozókat is) idénymunkarendet 
alkalmaznak. 

Az idérvrounkarend a mun
káltatás idényjelleggével van 
össziefüggésben. A MA V-nál 
ilyen az építési terület az 
előbbiekben felsorolt szakszol
gálati ágaknál. Ennek lényege, 
hogy a tavaszi és a nyári hó
napokra hosszabb, míg az őszi, 

téli hónapokra rövidebb mun
kaidőt állapítanak meg ,helyi 
függelékben. Figyelembe véve, 
hogu e munkarend a hivat
kozott ÉVM rendeleten alap
szik, ennek kiterjesztésére (te
hát olyan munkaterületekre, 
ahol nem idényjellegű a mun
káltatás) nincs lehetőség kizá
rólag a ·kollektív szerződés 22. 
§-ában felsorolt építési mun
kahelyeken aLkalmazható. 

A fegyelmi határozat ellen a 
dolgozó tizenöt napon belül 
jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be a munkahelyén szerve
zett munkaügyi dörutóbiz.ott
sághoz. A MA V Kollektív Szer
tóságon és a MA V vezérigaz
gatóság közvetlen irá.rljyítása 
alá tartozó szervek :mellett 
működő munlkaügyi döntő bi
zottságok jegyzékét és illeté
kes.sé,gi körét (működési terü
letét) a MA V Kolleiktív Szer
z.ódés 10. számú melléklete 
tartalmaz.za. Azoknál a szol
gálati főnökségeknél kellett 
választani munkaügyi döntő 
bizottságot, ahol szakszervezeti 
bizottság mű,ködik. 

A vasúitigaz;gatóságokinál és 
a .közvetlen irányításuk alá 
tartozó főnöks,égeknél műkö
dő mulllkaügyi döntő bizottsá
gok jegyzékét és illetékességi 
körüket a vasúti,gaz.gatóságok 
által készített függelékben kel
le1't meghatározni, illetőleg fel
sorolni. 

Kivételes 

szabályok 
A tanácsJrozásokon azt vetet

ték fel a doLgozók, hogy fe
giyelmi hatáirozat e11emi jog
orvoslati kérelmet minden 
esetben a szolgálati főnökség
nél működő munkaügyi döntő 
biz.ottság bírálja el. Jelenleg 
is ez a fő szabály, ez alól csak 
néhány indokolt esetben tett 
.kivételt a MA V Kollektív Szer
ződés 89. §-a. Ilyen kivétel, 
hogy a MA V vezérigazgató
sá�a:k iközvetlenül alárendelt 
üzemek, intézetek és szolgála
ti főnökségek veretőinek, il
letőleg vezető hellyetteseinek 
munikaűgyi viltájában a ve
zérigazgatóság munkaügyi dön
tő bizottsága ill.etékes eljárni. 
Ugyanilyen kivétel, hogy a 
vasútigazgatóságn.alk alárendelt 
szolgálati főnökséoa-ek vezetői
nek és vezető helyetteseinek 
munkaügyi vitájában a felet
tes igazgatóság munkaügyi 
döntő biz.ottsága j.ár el. Ez a 
szabályozás azokra a vezetőik
re és helyettesek.re vonatko
zik, akik. olyan helyen teljesí
tenek szolgálatot, ahol munka
ügyi döntőbizottság működik. 
Vezetők esetében szükséges 
ilyen kivételt tenni, ugyanis 
nem várható el, hogy mun
kaügyi vitájukat beosztott dol
gozóikból alakult munkaügyi 
döntőbizottság bírálja el. 

Hasonló, kivételes szabály 
az 1s, hogy a kü.lönböző szol
gá 1ati főnö�ekhez tartozó 
do1g0wk együttes felelősségre
vonását tartalmazó határozat 
ellen benyújtott jogorvos
lati ikérelmet a határoza
tot hozó szerv (vez,ető) mellett 
működő munikaügJ}'i döntő bi
zottság bírálja el. Ennek indo
ka az, hogy kapcsolódó kérdé
seket .kell eibírálni a felelős
ségre vont dolgozók ,pedig 
más-más szolgálati főnőksé,g
he.z tartoz.naik. 

A MAV Kollektív Szerződés 
hatálya kiterjed a MÁV vala
mennyi dolgozójára és szervé
re. Ezen általános rendelke
zés alól kivételt .képeznek azok 
a költségvetési szervek (kór
házak, nevelőotthonok, zene
kari főnökségek), amelyek a 
MA V Kollektív Szerződés 1 
számú mellékletében tételese,r; 
fel vannak sorolva. E felso
rolásban a m7ermeki.nitézmé
nyek (óvodák, bölcsődék) nem 
szerepelnek. Ebből következik, 
hogy e szervekire, illetőleg az 
itt foglalkoztatott dolgozókra 
a MA V Kollektív Szerződés 
hatálya kiterjed. F�lembe 
kell azonban venni e szervek 
illetőlEg intézlrnények. jellegét'. 
ugyanis az óvodai dolgozókra 
az oktatási miniszter, a böl
csődei dolgozókra az egészség
ügyi miniszter rendeletei, uta
sításai egységesen vonatkoznak, 
függetlenül attól, hogy az adott 
inté.zményt mely S2lel"V tartja 
fenn, illetve üzemelteti. 

dr. Gara.bon Sándor 

Nyugállományba vonuló vasutasok 
kitüntetése 

A Magyar Népköztársaság Elnö
ki Tanácsa - nyugállományba 
vonulásuk alkalmából - több év
tizeden át végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként a 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: Garam
szegi Lajos vonatvezetőt, Szeged 
Körz. Uzemfőn.; Koncz Sándor 
mozd. felv!gy., Rákosrendező 
Körz. Uzemfőn.; Repka György 
előmunkást, Szentes J;.:pités! Főn. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: Berecz 
Sándor pályamUlllkást, Debrecen 
Pft. Főn.; Gellén Mihály térfőnö
köt, Békéscsaba Körz. Uzemfőn.; 
Papp Antal múszerészt, MA v 
Jobb parti BSFF; Petre József 
raktárnokot, Pécs Körz. Uzem
főn.; Raj s József kovács csop.
vez., J;.:szakl Jj. U.; Szép István 
villanyszerelőt, Zalaegerszeg Körz. 
Uzem!őn. ; Szoboszlai Sándor di
zellakatost, Miskolc Körz. Uzem
főn.; 

A közlekedés-

és postaügyi miniszter 
Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesítette: Antal 
János tUz!kovács csoportvezetőt, 
Debrecen Jj. U.; Arató Lajos 
műsz.-gazd. tanácsadót, KPM vas
űt! Főoszt.; Bekk Dezső músze
részt, MA V TBtF; Béldi László 
főmérnököt, Dombóvár J;.:pítésl 
Főn.; Bércz! Pálné Ugy!nt., Bp. 
vasűtig.; Biró László szertárfőn., 
Bp. MAV Közp. Orsz. osztószer
tárfőn.; Csécse! Emő állomásveze
tőt, Hatvan Körz. Uzemfőn.; Fe
jér János főU:oom-lrányitót, KPM 
Vasűti Főoszt.; Görögh Mihály 
motorvez., Bp. Ferencváros Körz. 
Uzemfőn.; Horváth V!lmos hiva
talvez., Pécs BBFF; Kaposvári 
Adám múasz.-gazd. tanácsadót, 
KPM Vasűt! Főoszt.; Kerepesi Bé
la darukezelőt, Záhony MAV Gé
pesített Rakod. Főn.; Kiss Jakab 
betan. munkást, Bp. MAV Hid
épités! Főn.; Lapu Sándor vonal
gond., Hódmezővásárhely Fft. 
Főn.; Mayer Józsefné könyvelés! 
csoportvezetőt, Bp. MA V Alkal
mazottak Első Biztosító és segély
egyesülete; Póta József vonaH>e-
7,etőt, Miskolc Körz. Uzemfőn: 
Spe!gl Gyula fertőtlenítőt, Pécs 
Ter. Egészségügyi Közp.; Szalai 
János vlll. mozd. vezetőt, Szolnok 
Körz. Uzemfőn.: Tomor Imre gép
üin,! előadót, Pápa Pft. Főn.: Vo
na .János személyzeti vez., Kisűj
szállás Pft. Főn,: Vulcs Béla 
munkaUi?vl Int., Dombóvár MAV 
t:pítés! Főn. 

Miniszteri Dicséret 
kitüntetést kaptak: Asztalos Ist
ván bádogos, Szolnok Jj. U.; 
Adám Miklós raktárnok, Kazlnc-

KITÜNTETÉSEK 

a pedagógusnap 

alkalmából 
A XXXI. pedagógusnap alkal

mából - a szocialista nevelés és 
oktatás érdekében kifejtett ered
ményes munkájuk elismeréseként 
- a közlekedés- és postaügy1 mi
niszter 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: dr. Csi
szár Károly igazgatót, Kőszeg 
MAV Nevelőotthon; Gondos Gyu
la forg. oktatót!sztet, Kaposvár 
Uzemfőnökség, Gyuris István lg.
helyettest, Szeged MAV Nevelő
otthon; Koller György !g.-he!yet
test, Répceszentgyörgy MAV Ne
velőotthon; Kotán Pálné vez. 
óvónőt, Hatvan MAV Napköziott
honos óvoda és Bölcsc5de ; Kovács 
Gyuláné nevelőtanár, Békéscsaba 
MAV Nevelőotthon. 

Dicséretben 
részesítette: Dévény! Gyuláné ve
zető óvónőt, Debrecen MAV Jár
műjavító Uzem; Soós Károlyné 
vezető óvónőt, Rákospalotai MA V 
óvoda; Visnye! Terézia nevelőta
nárt, Kaposvár MAV Nevelőott
hon; 

A MA V vezérigazgatója 

Dicséretben 
részesítette: Galbáts Dénes vez. 
oktatót, Békéscsaba Körz. Uzem
főnökség; Kuczora Ernő élelme
zé5vezetőt, Szeged MA V Nevelő
otthon ; Márkus Anna vezető 6vó
nőt, Székesfehérvár Járműjavító 
Uzem; Rátki Imréné óvónő gyer
mekfelügyelőt, Dunakeszi Jármú
javitó Urem; dr. Szigeti Lászlóné 
nevelőtanitót, Kaposvár MA V Ne
velőotthon; Szilágy! Béla gazda
ságvezetőt, BodrogollJSZi MA V Ne
velőotthon. 

Szücs Zoltán, a MA V vezérigazgatója átnyújtja a kitüntetés& 
Gelencsér József dombóvári vonatkísérónek 

barc!ka Körz. Uzemfőn.; Kiss Ist
vánné Ugyint., KPM Vasút! Fő
oszt.; Kovács György keresk. 
ügyint., Záhony Uzem!g.; Ladá
nyi András ügy!nt., KPM vasűtl 
Főoszt.: Neuschl Gyula áll.főn.
helyettes, Komárom Körz. Uzem
fön.; orosz Nándorné csoportve
zető, MAV Közp. Számvitel! Hiv.; 
Pakrócz Gyula lakatos, Sopron 
Vont. Főn.; Pfeifer Ferenc elő
munkás, Nagykanizsa Pft. Főn.; 
Pintér János trnk-lakatos, Szolnok 
Körz. Uzemfőn.; Rásó Károlyné 
egészségügy! szakdolgozó, Bp. 
MAV Tüdőgyógy!nt. és Tüdőgon
dozó; Sárkány Zoltán anyagbe
szerző, Szeged Ig. Osztószertár
főn.; Tóth Endre elektrikus, Bp. 
Landler Jenő V!ll. Vonalfel'Ugy.; 
Wenk János állomásfőn., Nyír
egyháza Körz. Uzemfőn.; Zámbó 
József hegesztő lakatos. Bp. MAV 
�pitési Főn. 

A MÁV vezérigazgatója 
Vezérigazgatói Dicséret 

kitüntetésben részesítette: Alb
recht Mártonné takarító csoport
vezetőt, Kaposvár J;.:pület- és Híd
fenntartó Főn.; Bakó Sándor por
tást, Debrecen MAV Oktatási 
Főn.; dr. Balthazár Lajos ügyint., 
KPM vasűtl Főoszt.; Baranyai 
Mihály hivatalsegédet, Miskolc Jj. 
U.; Bedecs Magdolna kocs!t!szti
tót, Komárom Körz. Uzemfön.; 
Bognár Emilné űszómesteredzőt, 
BVSC; Buda! László raktárnokot, 
Hatvan Körz. Uzemfőn. ; Dankó 
János vágánygond., Nyíregyháza 
Pft. Főn.; Debrecen! Sándor jegy
v!zsg., Debrecen Körz. Uzemfőn.; 
Dévai Feren'cné gyártás-előkészítőt, 
Landler Jenő Jj. U.; Dobos Má
tyás tolatásvez., Miskolc Körz. 
Uzemfőn.; Dráva! Lajos ügyint.; 
Pécs Vasűt!g.; Dul Sándor állo
másfőnököt, Kazincbarcika Körz. 
Uzernfőn. ; Felcser László Ugy!nt. 
csoportvezetőt, Debrecen Vasűtig.; 
Gelencsér József vonatldsérőt, 
Dombóvár Uzemfőn.; �rge!y 
Vendel rend. forg. szolg.tevőt, 

Bp. Ferencváros Körz. Uzernfőn.; 
Haszonlts József vonalgond., Sop
ron Pit. Főn.; Háda Lajos átrakó
munkást, Záhony MAV Gépesített 
Rakod. Főn.; Hernyes István la
katoscsoport-vezetőt, J;.:szaki Jj. 
0.; Holnapy Kálmán• tervező 
techn., MA VTI; Horváth György 
munkaügy! Ugy!nt., Bp. MAV 
TBtF; Kerényi Imre főrev!zort, 
Pécs vasűtig.; Kol P. István rak
tárnokot, Záhony Uzemig.; Ko
vács Bálint músz. oktatót, Szeged 
Körz. Uzemfőn.; Kovács Elemér 
V AM-közvetitőt, Kazincbarcika 
Körz. Uzernfőn.; Kovács Jánosné 
anyagnyilvántartót, Bp. MAV J;.:pí
tés! Főn.; Kovács Lajos anyag
ügyi ügyintézőt, Debrecen MA V 
'E:pitési Főn.; Kunszabó József ko
cs!vizsg. lakatost, Kecskemét Körz. 
Ozem!őn.: Kurcz Mihály tolatás
vezetőt, Miskolc Körz. Uzemfőn.; 
Küllel László ügyintézőt, Szom
bathely Vasűt!g.; László Lajos ta

gozatvezetőt, Bp. MA V Oktatást 
Főn.; Lázár Pál tehervágány-g_ép
kocs!vezetőt, Miskolc MA v Epflésl 
Főn.; Muki! Sándorné betan. mun
kást, Rákosrendező Körz. Uzem
főn.; Nagy Győző munkaügy! 
ügy!nt., Veszprém Körz. Uzem
főn.: Nagy János vágánygond., 
Győr Pft. Főn.; Nagy János vál
tókez., Kaposvár Uzemfőn.; Nagy 
Mihály csoportvezetőt, Bp. MA V 
Magasép. Főn.; Patak! György 
szakaszmérnököt, Békéscsaba Pft. 
Főn.; Rajnai Józsefné személy
pénztárost, Vác állomásfőnökség; 
Sárközi Istvánné bérelszámolót, 
Záhony MAV Gépesített Rakod. 
Főn.; Somogyi Dezső pályamun
kást, Pápa Pft. Főn.; Ster András 
hegesztőt, Székesfehérvár Jj. 0.; 
Szalóky Alajos géplakatost, Jász
kisér MAV Epítőgépjav. ű,; Sza
lóky Sándorné nyomdai berakó
nőt, Bp. MAV Jegynyomda Főn.; 
Szücs Mihály fuvarozásszervezőt, 
Püspökladány Körz. Uzemfőn.: 
Tégla János mozdonylakatost, 
Szombathely Körz. Uzemfőn.: Ur
bán László személyzeti ügyint., 
Szolnok Körz. Uzemfőn.: varga 
Péter tolatásvez., Kiskunhalas 
Körz. Uzemfön.; Várna! Tibor 
ügyint., KPM vasűti Főoszt.; 
Zsigmond Lajos főmúvezetőt, 
tszak! Jj. U. 

A celldömölki f öbizalmi 

Szor/alma, akaratereje 

a /yó/yullislit is előse/ítette 
A munkásosztály nem

zetközi ünnepe alkalmával 
a Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozatát kapta a 
celldömölki Járó János, a 
körzeti üzemfőnökség von
ta.tási üzemegységének 
egyik főbizalmija, asztalos 
szakmunkás. 

- 1955-től dolgozom asz
talosként a jelenlegi .mun
kahelyemen. Az apósom 
hívott i<le, s, itt maradtam, 
de nem obán,tam meg 
mondja. 

HamaTosan tagja lett a 
szakszervezeti bizottságnak 
és 1960-'ban a vontatási fő
nökség társadalmi s,zb-tit
.kárának választották. Előd
je még függetlenített tit
kár volt. ő az asztalos
munka mellett társadalmi 
munkában vállalta a tiszt
séget. Ez a megbízatása 
1963-ig tartott. 

- Hat évvel később, 
1969-ben újra titkárrá vá
lasztottalk a fG.tőháziak -
folytatja. - Ezúttal 1980-ig, 
az átsz.ervezésekig töltöt
tem be em a tisztséget. 
Most a nem utaz.ó vontatá
siak főbizalmija vagyok. 
Csaknem háromszáz szak
szervezeti tag érdekvédel
mét, érdekképviseletét 
tizenhárom bizalmi segít
ségével látjuk el. 

Járó János szaks.zerve
zeti �gbizatása mellett 
volt MSZMIP alapszervezeti, 

majd csúcsvezetőségi tag. 
1959-től tagja a Munkás
örségnek, ahol parancsnok
ként tevékenykedik. A tes
tületben végzett munká
jáért megkapta a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatát, a Haza 
Fegyveres Szolgálatáért 
kitüntetést, és kétszeres ki
váló parancsnok. 

- Orü,lök annak, hOQ1I 
rendeződött a bizalmiak 
joghelyzete. A szabá,lyozá
son túl - és talán ez a 
legfontosabb - a oizat. 
mia.k önképzéssel, SZO'l'Qll
iommal kivívták 1114gUk
nak azt az elismerést, hogy 
megfel.elő partnereí lettek 
a gazda.sági vezetőknek. 
Számítanak rájuk, kérik a 
segítségüket és véleményti
ket. Egyre több gazdasági 
vezető ébred rá, hogy egy 
jó bizalmi rengeteget tud 
segíteni a feladatok meg
oldásában. 

Járó Ján06 főbizalmi a 
múl.t esztendőben súlyos 
műtéten esett át, április 
17 -én a ;jobb lábát az au6 
iábszára közepétől - ér
szűkület miatt - amputát
ni kellett. Akaraterejére, 
rr, Wlkaszeretetére je1Jemz6, 
hogy alig fél évvel a sú
lyos műtét után, november 
2-án, műlábbal ismét fel· 
vette a munkát az aszta· 
losműhely,ben. 

Sz. .Jakab 
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Ezek a mai fiatalok 

Az ügyeletes tiszt 

Körmendi Géza még is
kolába sem járt, de a vas
utat már szerette. Gyakran 
meglátogatta az állomáson 
az apját, amikor az szol
gálatban volt. Géza azon
ban néha akkor is kiszö
kött az ál,lomásra, amikor 
édesapja otthon volt. Ilyen
kor elcsattant egy-két atyai 
pofon is, mert a vasút nem 
játék. Könnyen baleset ér
hette volna a gyereket. A 
szomszédok többször meg
jegyezték: 

- Meglátja Körmendi 
bácsi, egyszer még vasuta.s 
lesz a fiából! 

Az öreg ilyenkor csak 
mosolygott és maga elé 
dörmög.te: 

- Hátra kötöm a sarká.t, 
ha még egyszer a vasút kö
zeLében l,á,tom! 

A kis Géza köz,ben isko
lás lett. Telt-múlt az idő, 
és a szorgalmasan tanuló 
fiű le is érettségizett. Utá
na a katonaság követke
zett, majd 1967-ben, am:i
kor leszerelt, a Miskolc
Tiszai pályaudvaron vas
utasnak ;elenikezett. Felvet
ték és :kocsifelí:ró lbeooztást 
kapott a rendező pálya.ud
varon. Egymás után szerez
te meg a különböz.ő szak.
vizsgákat, majd forgaluni 
szolgálattevői beosztásba 
kenült. .A tisztképz.őt 1971-
lben vége-zte el. Az ügyes és 
szorgalmas fiatalemberre a 
vezetői is hamar felfigyel
tek és ügyeletes tisztté lép
tették elő. Jelenileg is eb
ben a ,beosztásbain dolgo
zik. 

Ta.gja a Ságvári Endre 
szocialista bri,gádinak. A 
kol:lektíva már háromszor 
nyerte el az arany fokoza
tot. '€len járnák a társa -
da.Imi munkában és a szel
lemi vetélkedőkön való 
részvételben. Körmendi 
Géza már háromsZor vívta 
ki a Szakma If;ú Mestere 
kitün;tetó címet. Munkája 
elismeréseként jutalomból 
tizenkét napos, szovjetunió
beli utazáson is részt ve
hetett. 

Kisvárdai János 

Szegeden eredményes volt az elószállítás 

Tizenegy vállalat részesült 
fuvardíj-visszatérítésben 

A v,asútii tehenkocsi•k jobb 
klilh1aszmá1ás:a érdekében az év 
eliső négy hónaipjá,r,a megihd,r
detett elószáll.íitási alkdó a 
Dé'l-lA,lifi.lldön kedvező ered
ményit hoz'Ott. 

,A szegedi igiazg.atóság 17 
fuVJa•roztatóvail. kátött megáHa
podást 804 ezer tonna áru 
száUíltáséma. Az éri!I1tett fuva
rozt!altők á,prillis vég,éi.g a ter
veze,� mennyis.égné,Z 104 ezer 
tonnáva·l többet, 908 759 tonna 
árut fogad:tJa,k. Az igiazg,aitóság, 
a szerződésekiben rögzített kü
szöbértéken feilw fogadó vál
!Ja,11aitok részére alöre meghir
detett kedvezm€'nyt, fuvardíj
vis-sza,ténítést b'izltosítoút. Llyen 
oimen az e1ső két hónap,ba:1 
7, míg a ha:nmadiik és a ne
gyedik hlaivi sZléÍJll!jjtások után 
111 fuv,aroztawn,alk térítettek 
vissza a többletsúly utáni 
fuv,ardi•j'áböl, összesen több 
mim.t 3,2 mi,Uió forintot. 

Mindkét időszakban többlet
súlyit fogiaidott a hódrnezövá
sánhely:i KtÉV, a DÉLÉP, az 
Alföltdi TÜ.zlIDP és a szarvasi 
AllI!,a,mi 'Da<ngazidaság. ók kap
ták a vti.sszatérített összeg 83 
szárz,a[iékát. 

Az elás:zJáil!llítás<ban ,·észes fu
V13'I'-ozta,tók jeilentős mértékben 
hozzájáiruLt!alk aihh.oz, hogy az 
i-giazgatálsá•g átlil'oun'ásia'ira az év 
e'lső nélgy hónJaip,jlábain 111 ezer 
tonnáva,l több kavics és ho
mok ér.kezeit, mirnt egy évvel 
korábban. Ez a többlettelje
sí tlés a:z.Jért is értékes, mert 
gyalkorl1atilra.g jlanuá<rbian �s 
februlámlam, a rendkí,vülli h! -
deg időjárás mi'att, a kacvics
száillítás md•nfümális voJlt. A le
rnlara'dást tehá,t az előszálllí
tás második részében nem
hogy potoltáik, h\anem túl is 
te1•jes,íúe1Jték a panitn•erek. 

G. J. 

Speciális vagonok, forgóvázak 

Sokféle terméket gyárt 
a székesfehérvári jánnűjavító 

A székesfehérvári 1armű-
javítóban a teherkocsik javí
tása mellett különféle speciá
lis vagonokat, .gépalkatrésze
ket is gyártanak. A MA V üze
mei közötti kooperációs mun
kák mellett „külső" megrende
lőknek is dolgoznak. 

A Ganz-MA V AG részére 
például jelenleg is gyártják a 
forgóvázakat, amelyek a 
Szovjetunióba szállítandó mo
torvonatok alá kerülnek. Fe
hérváron ebből a forgóvázból 
az idén kilencvenkettő ké
szült, jövőre pedig százhúszra 
érkezett megrendelés. 

Az utóbbi időben előtérbe 
került a viszonylag l'"llcsó vas
úti fuvarozás. Ma már ház
gyári elemeket is szállítanak 
vasúton az építkezés színhe
lyére. Tavaly az üzem a sze
gedi DÉII.J11"Jp részére gyár
tott pan,e,lszállító kocsikat, az 
idén pedig Miskolcról rentiel-

tek ,nyolcat ezekből a speciális 
kocsikból. 

A dunakeszi járműjavítóban 
gyártott személyszállító ko
csikhoz tavaly 154 forgóvázat 
gyártott a fehérvári üzem. Az 
idén 66 készül Dunakeszinek. 

Az üzem legújabb gyártmá
nyai közé tartozik a vasúti 
személykocsik mosására szol
gáló berendezés. 

A termékek sokfélesége 
nagy feladatokat ró a gyártás 
előkészítőire. Érthető, hiszen 
dokumentáció, gyártmányterv 
a kis sorozatoknál, az egyedi 
gyártáskor is elengedhetetle
nek. Nem kis feladatok ezek, 
ha meggondoljuk, hogy egy 
eviben hozzáve.töleg ezerfajta 
termék készül a székesfehér
vári üzemben. Ez a kétségte
lenül gyorsuló termékszerke
zet-váltás megnövekedett fel
adatokat jelent a gyártók szá
mára. 

Példás gyorsasággal 
orvosolták a panaszt 

A május 23-i menetrendváltozással egyidejűleg új .gyors
vonatok közlekednek a fővárosból Szombathelyre. Ezzel egy
idejűleg némely távolsági személyvonatot megszüntettek. Ez 
gondot jelentett több dolgozónak, akik a csornai vonalról jár
tak Sárvárra és vissza. Panaszukat közölte a Vas Népe című 
megyei lap. 

A szombathelyi vasútigazgatóság kivizsgálta a panaszt és 
példás gyorsasággal intézkedett. A lap június 12-i számában 
már tájékoztatta az utasokat, hogy június huszadikától mun
kanapokon a délutáni órákban Celldömölkről Szombathelyre 
új személyvonatot indítanak ... 

AUTÓSVONAT 

Jútus • IChiól nepteínbel' 8-ig naponta közlekedik a Keleti-pályaudvar és Drezda 
kizMt a Metropol autósvonat : (Ov,rt Árpád felvétele) 

Mérlegen a Vasút mitnkája 
, , 

Irta: Szücs Zoltán a MA V-vezérigazgatója 

A MA V 1982. évi vállalati 
terve az áruszállítási teljesít
mények növekedését irányozta 
elő a népgazdaság várható 
igényeivel arány-osan. Számol
tunk azzal, hogy a kedvezőbb 
közlekedési munkamegosztás 
révén - amelyet elsősorban 
megfelelő kereskedelempoli
tikával lehet biztosítani - a 
vasút feladatai mindenek
előtt a hosszútávú fuvarozá
solmál növekednek. Már előre 
látható volt azonban, hogy a 
szerény mértékben növekvő 
forgalom lebony-olítását szá
mottevően nehezíti majd az 
ötnapos munkahét általános 
bevezetése, a hétvégi rakodás 
növelésének ösztönzésére irá
nyuló érdekeltségi rendszer 
ellenére. 

A bevételek forrása 

néséhez vezet. Éppen ezért a 

második féLévi üzemi munka 
súlypont;át az üzemvitel szer
veze,ttsége, a körültekintő ko
csi.gazdálkodás, az előrelátó 
keres.kedeLempolitika kell, 
hogy jelentse minden szinten, 
az állomások, az üzemf őnök
séqek, az igazgatósá,,gok és a 
Vezérigazg,atóság vonatkozá
sában eg'll'lrá.m. 

Az árusrzállitási feladatok- megvalósítását helyezzük elő
hoz kapcsolódik az export- térbe. 
forgaliomban megrakott MAV .Ugyancsalk a gazdasági kö
kocsik után a .küLföldi rülményekhez é.s a helyesen 
vasutaktól kapott kocsibér- értelmezett vállalati érdeke
bevételek f-0kozása. Ez a vasút inkhez történő alkalmazkodás 
devizaibevételeinek jelentős révén szükséges az ener.giata
hányada és mér:béke az áru- karé.kos üzemet szolgáló beru
szállítási bevételek között szá- házások megvalósítása. A 
mottevő. vawtvillatmosítáis fejlesztése. 

A személyszállításnál, el.Stő
sorban a hivatásforgalomban 
tapasztalható csökkenés. Ked
vező viszont, hogy a személy
szállítási teljesítményen belül 
arányeltolódás f.igyelhető meg 
az értékesebb gyorsv-onati és 
első osztályú utazások javára. 
A gyorsvonaton utazók száima 
az év első feLében 2,5, az első 
osztályon utazóké pedig 
mintegy 6 százaLékkal növe
kedett. Ha ez a tendencia to
vább erősödik, akkor a sze
mélyszállításnál a csökkenő 
utasszám ellenére sem vár
ható számottevő bevételkiesés. 
A személyszállításban tovább
ra is a legfontosabb feladat a 
menetrendse.erűség és az uta
zási körülmények javítása. Ez 
ugyanis még sok kívánniva
lót hagy maga mögött, 

A személyszáillításban az a pályaépítések, a korsze,rű Tervszerű munkával 
utasforgalomban kiisebb rendezőpályarudvari technoló-
rn81 évhez viszonyítva 0,4 giia kialakíitá·sa, a nwdern for- Az áruszáHításJ bevételek 
százalékos emeiikedésével szá- galomirányítás és a fejlett csökkenésének riészbeni ellen
moltunk. Ezt főként a hét- biztosítóberendezések létesií- súlyozására a költ.Stégekikel 
végi, üdülési célú és turisz- tés-e ma már elengedhetetlen való fokozottabb takarékosság 
tika jellegű utazásokra, vala- követelményei beruházáspoU- a második félév gazdasági 
minit - a menetrendpolitikai ti,k,ánknak. munkájának legfőbb követel-
intézkedéseink eredmények-ép- mé.nye. Mind az üzemeltetés 
pen - a belföldi gyors- és Van pótolnivaló mind a fenntartás sorá,n � 
expressz vonatok forg,almá- ésszerű takarek.oskodás:t kell 
nak emelkedésére alapoztuk. Céltudatos vállalatpolitikai előtérbe helyezni, ez azonban 
Ugyana!kkor nem hagytuk fi- kezdeményezéseink eredmé- nem eredményezheti szolgál
gyelmen kívül az ötnapos nye, hogy a magyar vasút el-· tatásaink mennyiségének csök
munk.ahét bevezetése követ- sósonban a villamos üzem fej- k�sét, min�ének romlá
keztében a hivatás for,g.a.Jom lesztése érdekében él - egyre sat. A takairekos,kodás fontos 
strukturális változását sem. szélesebb körben - a nem- területe az idegen kocsikkal 
Mindezek szwkségessé tették a zetközi és hazai hitellehetó- roló gazdálkodás javiitása és 

korá.bibi menetrendsze�kezet ségekikel, mert erre a cél·ra a nerm emgedhető meg, hogy 
gyökeres megrvá,lt.oz.ta.fását. Az pénzintézetek szívesen bocsá- csök,kenő i,mport, iLletve trwn
igényeknek megfelelően újabb tanak rendelkezésünkre, ked- zitteljesítmények mellett a 
expressz- és gyorsvonatokat vező feltételek mellett, pénz- MAy kocsibérköltségei növe-
helyeztünk forgalomba és eszközöket. Előnyösen egészí- kedJemek. 
ezeknél a vonatoknál a me- tiik ki ezeket az utóbbi idő- A beruházásokná,l a korábbi 
netta.ritam ,idejét számottevően ben benyújtott olyan hitelkié- évek egyre szi.,gorúbb követel
rövidítettük. Az elővárosi és re1meink, amelyek célja az ményei pontosabbá tették a 
a nagyvárosok agglomerációs üzemirányítás korszerűsítése gazdasági tervezést, jó irány
körzetébe tartozó, forgalom- a legmodernebb berendeziések- ba fejlesztették az egyes be
ban az ötnapos munkahét be- kel. ruházások műszaki-gazdasági 
vezetésével szombati napokon A vasút fejlesztésé,ben tehát előkészítését. Ennek eredmé
sok vonat közlekedtetése szük- nincs megállás, s bár a gaz- nyeként csökkent a beruházá
ségtelenné vált. Az így felsza- dasági lehetőségek korláto- sok megvalósítá„ának időtar
baduló :s2erelvényeket is fel- z.ottabbak, de éppen ez köve- tama, a befejezetlen beruházá
haszná.Jva 1,ényeg,ében új teli meg a nagyobb beruhá- sok száma ,és volumene, s ha 
eSZ!köz nélkül - tudjuk lebo- zási fegyeLmet, a célirányo- szerényebb mértékben is -
nyolítani a korábbinál erősebb siabb tervezést és a beruhá- javult a minőség. Tervszerűen 
hétvégi távolság.i jellegű for- zások hatékonyabb műszaki- halad Kelenföld állomás re-
galmat. gazdasá,gi előkészítését. konsitrukciója, a budapest-

A vaswt bevéteLeit �lsősor- Mi az, ami a vasút ez évi hegyeshalm'i vonal korszerűsí-
"�n a a'_, e· szeme'l•�•"li•l'• tése, s a vonalvi11amos1'ta's. 
uu z , ..,- s ,,_ ••- tervéből eddig megvalósult? S 
t-ásii teljesítmények határoz- melyek a második félév leg- S jóllehet az 1982 első fél-
zá,,k meg, míg a kiadások egy fontosabb feladataá? évének számszerű naturális 
része az üzemeltetési k öl,tsé- . , , , , eredményei csak később vál-
gekből, másik döntő hányad,a· , � aruszállitásna-l az , első nak ismertté, de a tervezett 
az állóeszköz-fenntartási költ- f�evben a t��ez kepest fonto.siabb üzembe helyezések 
ségek'ből áll. Az üzemeltetési mmte,gy, 3,5 milho tonna az a vonalkorszerűsítéseknél a 
költsiégek kedvez,őbb alakulása e1rnaradas. Tervezet_t export- Kiskunfélegyháza-Szeged 'kö
érdek.ében a korszerű és gaz- forgalmunk 84,5! 1mportf�r- zötti vonal villamos üzem fel
daságos vontatás, mindenek- galmunk 95, �1g a, tranzit- vételénél időben megtörtén
előtt a vi.l.Larnosüzemű vonta- �o�alom 92 szazalék!ban tel- tek, a kö1tségelőirányzat-okat 
tás részarányának további nö- Jesult. Ugyan�or a be!for- betartották. 
velését, a munkaterrnelékeny- galom� , VJs.zony� , JO'l?"b, Mindez természetesen nem 
ség emelését, áUóeszközeink 9�,5 szaza,lék� te!Jes�tést , er:- jelenti azt, hogy hibátlanul 
elsősorban a járműpark - ki- t1;111_k el. Ro71:t1?- -� �ru.sza.lbí- dolgoztunk, és ne volnának 
használási mutatóinak javítá- �Si 11VU11ika mmoseget, hog'l! további tennivalóink. Elen
sát irányoztuk elő. A fenntar- indo�olatlanul 'IUI,{}'!! a dolgozo gedhetetlen a jövőben a beru
tásii mun:kák. pedig a nagyér- �sipark . e�'?sor_ba11; az há'Zások mi,nél egyszerűbb -
tékű állóesz,k:öz-állrunány mű� �egen, kocSik. Mloz(Jitt tu�tM: a műszaki fejlesztés eredmé
szaki színvonala ,romlásának tozk.odása miatt - tovabiba nyeire támaszkodó - műsza
megelőzését és a biztonságos h,ogy az_ ideg� te.herk_ocsiknál ki-gazdasági előkészítése a 
üzem álta•l támasztott igények a , ko';Sifordulo !omLás� �O,! formalitások helyett a 1,énye
ksi.elégí!Jését szolgálják. szazaték. A kocsifordulo 1do get szolgáló döntésielőkéwítés. 

A vasút beruházáspolitikája 
a vállalati .gazdálkodás ered
ményeire támaszkodik. Ter
mészetesen a MA V sem von
hatja ki magát a népgazdaság 
általános gazdasági helyzetét 
meghatá•rozó külső és .belső 
hatások alól. Ezért a piaci kö
rüLményekhez történő rugal
mas alkalnnazkodáis szármunk
ra azt jelent,i, ,hogy a fejlesz
tési források csölokenését mi-nd 
h.ivté konya.bib beruházáspoliti
kával eg11en1Lítswk ki. 

A rendelkeresre álló pénz
ügyi forrásoknak elsős-orban a 
folyamatban levő beruházáook 
mielőbbi befejezésére történő 
ko.ncentrá,lása és az egyidejű
leg folyamatban levő beruhá
zások számának csökkentése 
alapvetően ennek a követel
ménynek a kielég.ítését szol
gálja. A vasúti beruházások 
műszaki-gazdasá,gi hatékony
ságának növelése folyamatá
ban azonban nem szabad 
megállnunk. Úgy kell a vasúti 
szakszolgálatok között a fej
lesztési arányokat kialakítand, 
hogy elsősorban a gyorsan 
üzembe lépő, mielőbb meg
térülő és a vasút üzemét köz
vetlenül szolgáló beruházások 

romlását elfödéző okok közül Ez alatt valamennyi beruhá
kettőt kell kiemelni: az ötna- zásnál az üzem� technológia 
pos munkahét bevezetésével a alapulvételét, a műszaki para
rakodásii munka - különösen méterek ehhez igazodó helyes 
a lkiraikásolmál - lényegesen meghatározását, a beruházá
kedvezőtlenebbé vált és, hogy sok gazdaságossági számítás
terveinkkel ellentétben nem sal megalapozott rentabiLitá
si.1$.'.erült a fizikaidolgozó-ál- sát kell érteni. A mind alapo
lományt fe-ltölteni, sőt, a lét- sabb műszaki-gazdasági elő
számhiány a frekventált mun- készítés útjáin kell biztosítani 
kakörökben tovább romlott. a hatékony megvalósítást, az 

Az első félévi teljesítmé- á.tfu,tási idő csökkenését a 
nyekfből levonható következte- szakaszos üzembe helyez,és�ket 
tések egyben meghatározzák a a költségkeretek megtartását 
második félév teendőit is. de miindenekeilőtt a műszaki 
Piackutatásunk szerint az szempontból mind igényesebb 
áruszállítási igények jelentős és kvfogástalanaJbb új állóesz
növekedé.Stével · számolhatunk közök átadását az üzemnek. 
Az üzemi munka ;avításávail, A vállalati gazdálkodás egé
es2J.kö�ei111k jobb kiihasználásá- SZJének első félévi mérlege a 
val az igényeket maradékta- tervezettnél kedvezőtlenebbül 

alakult. A gazdálkodás egyenla,nul ki kell elégíteni, hiszen SIÚlyának helyreállítására, a ez a népgazdaságnak és a ter.vezett eredmények elérésé
vasú.t'lllWk egya,ráint elsőd.Leges re megvannak azonban a le
é'T'deke. A bevételek kedve- hetősiégek a s:lállításoknál 
zőtlen alakulása veszélyezteti csakúgy, mint az üzemvite.lnél 
a vállalati gazdálkodás egyen- és a fejlesztéseknél. Termé
súlyát, ami óhatatlanul a szetesen ehhez céltudatos 
műszaki fejlesztési lehetősé- előrelátó és megfontolt iintézke-'. 

, déseikre, a végrehajtásban na-gek tovabbi beszűküléséhez, a gyobb fegyelemre, de minde-vasutas <lo1gozók tervezett á•t- nekelőtt valamennyi szolgálati lagkeresetének, és a szociális ág még szorosabb együttmú
ellátás színvonalának csökke- ködésére van szüks-é,g. 
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A vasút szerepe 
a mai gazdaságban 
ÍRTA: URBÁN LAJOS, ÁLLAMTITKÁR 

A 
közlekedés, a termelés és a fogyasz
tás összekapcsolódó eleme. A ter
meléssel összefüggő személy- és 

áruszállítással közvetlenül, a társadalom 
egyéb igényeiből eredő szolgáltatásokkal 
közvetve vészt vesz az anyagi termelés
ben. 

E jelentős feladat ellátásában a vasút 
kulcsszerepet vállal. Részt vesz a belföl
di és nemzetközi távolsági utasforgalom
ban, a települések vonzáskörzetében biz
tosítja a munkások, az alkalmazottak és 
a tanulók utazását. Meghatározó a sze
repe nemzetközi áruszállításokban és je
lentős feladata va!fl a belföldi tömegáru
fuvarozásban. A vasútnak kell elsősor
ban biztosítani a külkereskedelem gyor
san növekvő forgalmának lebonyolítását 
is. 

A közlekedésen belül a vasút helyét és 
feladatainak nagyságát jól mutatja né
hány összehasonlító adat. Teljesítménye 
a személyforgalomban a távolsági utas
szállításnál közel a felét, a helyi személy
szállítást is számolva a harmadát teszi ki 
a közlekedési vállalatok összteljesítmé
nyének. Az áruszállításban a I'észarány 
még nagyobb. A vasút teljesítménye az 
összes áruszállítási teljesítménynek több 
mint a felét teszi ki, de vasúton jut el az 
átvevóhöz az export- és importáruk két
harmada. 

A termelés kiszolgálása mellett ered
ményes tevékenységével hozzájárul a 
nemzeti jövedelem növeléséhez, a tranzit-, 
az export és import forgalommal jelentős 
devizabevételeket ér el. Emellett mint az 
ország legnagyobb vállalata, közel száz
negyvenezer embernek biztosít munk""át, 
megélhetést. 

Aki ismeri gazdasági célkitűzéseinket, 
tudja, hogy a vasút jövője hosszú távon 
biztosítva van. A népgazdaság helyzeté
ből, a külgazdasági kapcsolatainkból adó
dóan azonban a feladatok ma másként 
jelentkeznek, mint korábban. Amikor 
1968-ban az Országgyűlés jóváhagyta a 
közlekedéspolitikai koncepciót és annak 
részeként a vasúthálózat racionalizálásá
ra, a kisforgalmú vasútvonalak és állomá
sok megszüntetésére vonatkozó progra
mot, sokan beszéltek a vasút visszafej
lesztéséről, feladatainak csökkenéséről. 
Ezzel szemben a vasút feladatai, a nép
gazdaság részéról megnyilvánuló szállítási 
igény olyan gyorsan növekedett, hogy idő
szakonként csak nagy nehézségek árán le
hetett kielégíteni. Ebben az időben sem 
szünetelt a vasút fejlesztése, elsősorban 
a mozdonypark és a kocsiállomány kor
szerűsödött jelentősen és i;negkezdódött a 
gőzvontatás csökkentése a korszerű dizel 
és villamosüzem kiterjesztése. 

A vontatás korszerűsítését, de még in
kább a vasút feladatainak további növe
kedését kedvezően befolyásolta az üzem
anyagárak gyors emelkedése, amely egy
úttal a vasúti és a közúti közlekedés kö
zötti munkamegosztásban is módosuláso
kat idéz elő. 

A vasút fontos szerepét az 1978-ban to
vábbfejlesztett közlekedéspolitikai kon
cepció is hangsúlyozta és meghatározta a 
fő feladatokat, célkitűzéseket. 

G 
azdaságpolitikánkból és a továbbfej

lesztett koncepció egész közlekedési 
rendszerre vonatkozó iránymutatá-

saiból következik, hogy a vasútnak ru
galmasan gazdálkodó, hatékony, fejlett 
műszaki színvonalon dolgozó szolgáltató 
vállalattá kell átalakulnia. Jövőjét a va
sutas dolgozók formálják. Munkájuktól, 
megújulási képes&égüktól is függ, hogy a 
vasút a továbbiakban milyen helyet fog
lal el a közlekedési alágazatok között, 
megerősíti-e azt a fontos szerepet, amivel 
jelenleg rendelkezik. 

A magyar gazdaságpolitika a vállalatok 
önállóságának növelését a piac szerepé
nek erősítését, a vállalatok közötti egész
séges verseny kialakítását tűzte ki célul. 
A közlekedéspolitika kimondja, hogy az 
egyes szállítási feladatokat az a közleke
dési alágazat teljesítse, amely azt a leg
kisebb ráfordítással, népgazdasági szinten 
hatékonyan, jó minőségben és biztonsá
gosan képes ellátni. 

A közlekedési munkamegosztás alapel
vei meghatározzák a vasút feladatait is. 
A személy- és áruszállításban egyaránt ja
vítani kell a munka hatékonyságát, a szol
gáltatás minőségét, a forgalombiztonsá
got. E célkitűzés elérése szükségessé te
szi a vállalati szervezet további korsze
rűsítését, a munkastílus megváltoztatá
sát, a munka szervezettségének javításat. 
A magyar vasútnak rugalmas vállalati 
gazdálkodást kell folytatnia kül- és bel
földön egyaránt. Élénk fuvarpiaci tevé
kenységet kell végezni, a műszaki fej
lettség színvonalát pedig a célkitűzések 
rangsorolásával tovább kell emelni. 

Az elérendő célok mind rövid, mind 
hosszabb távon jelentős feladatokat állíta
nak minden vasutas elé. Nem szabad el
feledkezni arról, hogy a vasút, fuvar�íj
bevételekből gazdálkodó vállalat. A fel
adatok nagyságát, a személy- és árufor
galom volumenét, a nyújtott szolgáltatás 
versenyképessége; a vállalat eredményes
ségét a gazdálkodás határozza meg. 

R 
övid távon az egyik legfontosabb fel
adat a kapacitás minél jobb ki
használása és a munka szervezett-
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ségének javítása. 1Ez elsősorban az áru
szállftás területét érintő célkitűzés. Az öt
napos munkahétre való áttéréssel csök
kent a hétvégi rakodások volumene, a fu
varoztató vállalatok nem használtálk ki az 
elószállítás lehetőségeit sem kellő mérték
ben. A kereskedelmi munka erősítésével, 
a forgalomirányítás javításával és az igé
nyek jobb ki�légítésével arra kell töre
kedni, hogy szorosabbá váljék a fuvaroz
tatókkal való kapcsolat. 

A termelésben, az iparban, az építőipar
ban és a mezőgazdaságban dolgozó válla
latoknak, szövetkezeteknek is fokozott 
feladataik vannak. A közlekedésnek, a 
vasútnak is a szolgáltatás minőségével se
gíteni kell munkájukat. Az egyes áruk 
szállítási folyamatát a termelőkkel, a for
galmazókkal, s a felhasználókkal együtt 
magas fokúan szervezett áruszállítási fo
lyamatokat kell kialakítani. 

Nem gondtalan a vasút teljesítményé
nek nagyobb részét kitevő nemzetközi 
áruforgalom lebonyolítása. Export és im
port szállításaink zavartalansága, a tran
zitforgalom növelése nemcsak vasúti ér
dek, az egész ország gazdálkodásának 
eredményességét befolyásolja. A szomszé
dos vasutakkal tovább kell javítani az 
együttműködést és közös megoldást kell 
találni a tartósan vagy alkalmanként fel
lépő problémákra. 

A személyszállítás területén is jelentő
sek a tennivalók, legfontosabb feladat a 
vonatok menetrendszerűségének és az uta
zás kulturáltságának javítása. Számos ob
jektív körülmény gátolja e feladat mara
déktalan megoldását, de a munka minő
ségének emelésével a munkafegyelem ja
vításával, jobb munkaszervezéssel már je
lenleg is nagymértékben lehetne javítani 
a minőséget. 

A VI. ötéves tervidőszakban és hosz
szabb távon is tovább kell folytatni a 
vasúthálózat korszerűsítését, ezen belül 
fel kell számolni a pálya- és a jármű
állomány, a pálya- és a biztosítóberei:de
zések, a nyílt vonalak és az állomasok 
között meglevő kapacitás és színvonal kü
lönbséget. Gyorsított ütemben kell foly
tatni a villamosítást, a csomópontok és 
rendezópályaudvarok rekonstrukcióját, a 
szállítási igényekkel összhangban korsze
rűsíteni kell a járműpark szerkezetét. 
Egyik nagyon fontos célkitűzés a nehéz 
munkakörülmények felszámolása, az auto
matizálás kiterjesztése. Az eddigieknél 
gyorsabban kell a számítástechnikát be
vonni a vasútüzem irányításába. A telje
sítmények növekedése mellett az üzemel
tetés hatékonyságának növelése csak a 
számítástechnikai eszközök kiterjedt al
kalma'.zásával valósulhat meg. 

A továbbfejlesztett közlekedéspolitika 
alapul vételével kidolgozásra került a va
sútpolitikai koncepció, amely a népgaz
daság szerkezetének változását, a gazdál
kodás rendszerének, eszközeinek •és mód
szerének módosulását figyelembe véve 
komplex programot tartalmaz a magyar 
vasút megújítására. Az elkövetkező évek, 
évtizedek új szemléletet, új módszereket 
kívánnak a közlekedés, ezen belül a vasút 
egész területén is. 

A 
vasútpolitikai koncepció kijelöli a 
fejlesztések fő irányait. A mérsékelt 
fejlesztési lehetőségek minél több 

hasznot hozó felhasználása érdekében fo
lyamatosan értékelni kell a népgazdaság 
fejlődését, a fuvaroztató vállalatok szállí-

. tási szükségleteinek változását, az utazó
közönség igényeit. A személy- és áruszál
lításban egyaránt megújult üzletpolitiká
val, új szolgáltatásokkal kell a társadalom 
és a gazdálkodás által támasztott szük
ségleteket kielégíteni. A vasút moderni
zálása és a társadalom szolgálata szép, 
erőt és kitartást igénylő feladatot állít a 
vasút minden dolgozója elé. 

A vasutasnap alkalmával ehhez a mun
kához kívánok a közlekedési tárca veze
tése nev-ében minden vasutas dolgozónak 
további munkasikereket. 

A szükség törvényt bont 
Székesfehérváron mozdonyvezetók segítik a kocsirendezők munkáját 

Nehéz a kalácshoz szo
kott embert meggyőzni arról, 
hogy a kenyér is jó - mond
ja Huszka Sándor segédve
zényló tiszt, a székesfehérvá
ri vasútállomás szakszerveze
ti főbizalmija, aki két malom 
közt őrlődik a megoldhatat
lan munkaerőhiány miatt. 

A jelentős vasúti csomó
ponton naponta 800-1000 ko
csit mozgatnak, s ehhez a 
munkához csupán tizenegy 
kocsirendező van a minimáli
san szükséges harminc he
lyett. A gurítót sem használ
hatják, mert hosszú idő óta 
nincs sarus. 

A télen már-már úgy lát
szott, hogy teljesen megbénul 
a teherforgalom. Az állomás 
vezetői ekkor, szorult hely
zetükben kéréssel fordultak a 
vontatási szakszolgálat dol
gozóihoz. Megkérték a moz
donyvezetőket, hogy segítse
nek a kocsirendezőknek. 

A mozdonyvezetők nem kis 
megdöbbenéssel néztek a ve
zetőkre, különösen, amikor az 
is kiderült, hogy ez a kisegí
tés nem néhány napos. Ki
lenc-kilenc embernek felvált
va három hónapig kellene a 
mozdonyállás helyett kocsiren
dezói munkát végezni. 

A vezetők biztosították az 
embereket arról, hogy a ke
resetük nem· csökken. A tisz
tább, ,,rangosabb" munk�
hoz szokott mozdonyvezetok 
azonban húzódoztak, és a 
Munka Törvénykönyvére hi
vatkoztak. Csakhogy az élet 
sokszor a törvényeket is meg
kérdőjelezi, vagyis a sztikség 
törvényt bont, mert a vasúton 
egyetlen törvény az örök: a 

vonatoknak menni kell. 
A mozdonyvezetők végül is 

- szenvedélyes viták után 
belátták, hogy ha más meg
oldás nincs, átmeneti időre ön
ként vállalják a kocsirendezói 
szolgálatot is, mert ha vala
hol érvényes a személyi érdek 
fölé rendelni a közösségi ér
deket, a vasútnál ez kétszere
sen is az. 

!Február óta már a máso
dik kilenc tagú mozdonyveze
tői csoport teljesít kisegítő ko
csirendezói szolgálatot a szé

kesfehérvári vasútállomáson. 
A gondok azonban így sem 
szűntek meg. Egyrészt azért, 
mert ez a kiesegítés nem le
het végleges. A mozdonyveze
tők kocsirendezőként való 
foglalkoztatása ebben az év
ben a vasútnak plusz másfél 
millói forintjába kerül. Ezen
kívül azonban az emberek 

túlterhelése az aggasztóbb. 
Van olyan lkocsirendlerző, alki 
ebben az évben még nem tud
ta kivenni a szabad napját. 
Hasonló a helyzet a vontatás
nál, ahol helyettesiteni !kell 
a hiányzó kilenc mozdonyve
zetőt. Nem ritka a havi 240-
260 oras szolgálat! Meddig 
tart ez az állapot? Az állomás 
vezetői sem tudják. 

Székesfehérvár dinamikusan 
fejlődő város. Munkalehetőség 
van bőven. Bár a vasútnál a 
kereset most már nem meg
vetendő, a szabad hétvégek 
miatt az emberek inkább a 
gyárakat választják. Különö
sen érvényes ez a szemlél� a 
fiatalokra. 

Beszélgettem a kocsirende
zói szolgálatot teljesítő moz
donyvezetőkkel is. Nem szíve
sen, de becsülettel végzik a 
szükségál1apotból fakadó mun
kát. Keresetük valóban nem 
lett kevesebb, sót, egyik-má
siknak (a szabadnapját 1� 

munkával töltve) még több is, 
mint ami a mozdonyon volt. 
De remélik, hogy ez a helyzet 
csakugyan átmeneti, és még 
az idén valamilyen megoldást 
találnak az állomás, a MA V 
vezetői arra, hogy a jelenlegi
hez hasonló szükség he bont
sa meg a törvényt. (Dávid) 

T argoncajavító szakemberek tapasztalatcseréje 
A MA V sárospataki jármű

javító üzemegysége kizárólag 
targoncajavítással foglalkozik. 
Az ott dolgozó szakemberek 
már csaknem 200 villamos, il
letve Dízel-targonca nagyja
vítását végezték el. A napok
ban az ország minden részé
ből vasutas szakemberek lá
togattak el Sárospatakra, hogy 
tapasztalatokat szerezzenek a 
targoncák javításáról, karban
tartásáról és üzemeltetéséről. 
A vésztvevők egyetértettek ab
ban, hogy a rendelkezésre ál
ló szállítóeszközök rendszeres 

javítása nagymértékben hozzá
járul a targoncák biztonságos 
üzemeltetéséhez. Ugyanakkor 
megállapították: a MAV-nál 
levő targoncapark mintegy 
50 típusból ,tevődik össze, en
nélfogva nagy akadályba üt
közik a járművek sorozatban 
történő javítása. 

A szakemberek véleménye 
szerint csökkenteni kellene a 
típusok számát, ami magával 
vonná az anyagellátás javu
lását. Jelenleg ugyanis csu
pán a bolgár Balkancar típu
sú targoncák karbantartása 

tűnik megoldottnak. Főként, a 
régebbi, hazai gyártmányú dí
zel-targoncák javításához 
szükséges alkatrészek beszer
zése akadozik. 

A tanácskozáson szó esett 
arról is, hogy a sárospataki 
üzemegység munkája nyomán 
érezhetően javult a vasútnál 
a belső szállítás. Dicséretes, 
hogy a MAV Miskolci Jármű
javító Üzeme megkülönbözte
tett figyelmet, sok esetben je
lentős anyagi eszközöket for
dít a különböző alkatrészek 
beszerzésére, illetve szükség 
esetén azok gyártására. 

Ahol törődnek az utánpótlással 
A miskolci igazgatóság sze

mélyzeti és oktatási osztálya 
minden évben nagy gondot 
fordít az utánpótlás biztosítá
sára. A területén lévő szak
közép- és szakmunkásképző 
iskolákba való jelentkezés 
érdekében Borsod és Heves 
megyék valamennyi általános 
iskoláját megkeresik, ahol a 
végzős nyolcadikosoknak 
filmvetítéssel egybekötött tá
jékoztatást adnak a vasúti 
szakmák iránti érdeklődés fel
keltése érdekében. 

szoros túljelentkezés tör
tént. A közelmúltban lezaj
lott felvételi vizsgákon a leg
nagyobb érdeklődés a forga
lom iránt volt. A 92 jelentke
ző közül 36 fiatalt vettek fel. 
A vasútgépészeti szakra 58 
felvételizóból 30-at válasz
tottak ki. 

A hatvani közlekedési sza.,k
középiskolába is közel két
szeres jelentkezőből vettek fel 
24 gyereket. A legkedvezőbb 
helyzetük a 3. sz. szakközépis

Az eredmény nem 
el, mert a különböző 
szakokra két-, illetve 

maradt kola pályafenntartási tagoza-
vasúti tára jelentkező fiataloknak 

három- volt, mert itt 37 közül 34-et 

vettek fel. Ez a szak egy éve 
indult. 

!Az igazgatóság területén 
négy szakmunkásképző isko
la működik, ahol évente 80 
dízelmozdony és járműszerelő 
lakatost képeznek ki a vasút 
számára. Ez a létszám ez év
ben is biztosítva van. 

A vasúti szakmára jelent
kezők 55-60 százaléka vas
utas szülők gyermeke. Több
ségük Borsod, Heves és Nóg
rád megye általános iskolái
ból kerül ki, de jönnek más 
megyékből is, még a Dunán
túlról is volt jelentkező és si
keresen felvételiztek. 

JÓ UTAT, JOCÓ! 
- Gyorsvonat indul Hegyes

halom felé az első vágányról, 
kérjük az utasokat ... ! - tájé
koztat a hangszóró. Az utasok 
felszálltak. A forgalmi szolgá
lattevő jelt ad az indUilásra, 
és tiszteleg. A mozdonyvezető 

· visszaint és a V-43-as vil
lanymozdony, hat személyko
csival méltá<;ágteljesen kihúz 
a pályaudvarról. 

Újból megszólal a hangos
bemondó: 

- Személyvonat indul Ko
márom, Tatabánya, Budapest 
Keleti pályaudvarra a negye
dik vágányról! 

Egymásután indulnak a vo
natok, de engem most csak az 
érdekel, amely az imént He
gyeshalomba ment. Kedves, 
gyermekkori pajtásom, Jocó 
ült rajta. Nem utasként. ő a 
V-43-as mozdony vezetője. 

Alig akarok hinni a szemem
nek és a fülemnek. Elmém ré
gi fiókjai pillanatok alatt ki
nyílnak és feltárják a múltat, 
a gyerekíkori álJmok:at, a tréfá
kat, a meséket, az életet idéző 
játékokat, amikor halálos ko
molyan vettük és vallottuk: 
úgy lesz igaz, ahogy akarjuk, 
ment a sorsunkat mi, magunk 
alakítjuk. És a törekvő ember 
mindig, mindent elérhet, ha 
igazán akarja. 

Jocó ... , Joco ... 
Kedves, kerek arcú, mosoly

gós, kreolbőrű, örökmozgó 
fiúcska volt. Még ki sem lát
szott a földből, még nem tudott 
összefüggő mondatokat fűzni, 

/ 

de ha megkérdezték tőle: mi 
leszel? Önérzetesen válaszolta: 
masiniszta. 

Eleinte megcsodáltuk, aztán 
már csak mosolyogtunk rajta. 
Ha masiniszta lesz, csak le
gyen. Hajtsa csak gőzerővel és 
teljes szívvel a sámlikocsikait 
és a rozzant konyhaszékból 
424-essé álmodott mozdonyt. 
Mi meg mondtuk neki: 

- Jó utat, Jocó ... ! 
A sámlivonatra fölrakta a 

babáinkat, a homokozóvödrö
ket, az elkészült homoksütemé
nyeket, aztán utazott velük 
Budapestre, Párizsba, Moszk
vába. Gyakran mi is fölültünk, 
hadd örüljön. A masinisztásko
dást mindig komolyan vette. 
Mindenlkitől megkérdezte: 
meddig alkar utazni, és figyel
mez;tette, hogy vigyázzon, mert 
a vonat levághatja a lábát és 
hogy neki erre is figyelni kell. 

Félénken lépek a forgalmi 
szolgálattevóhöz: 

- Tessék mondani, ezt a 
mozdonyvezetőt, aki a V-43-
ason ült, és Hegyeshalom felé 
az iménti gyorsvonattal elin
dult, Magyar Józsefnek hív
ják ... ? 

- Igen. úgy hívják. Miért 
kérdezi ... ? 

- Nem, nem fontos - mon
dom zavartan, hiszen gyermek
kori titkunk nem tartozik a 
forgalmistára, de ő csak néz és 
várja, hogy megszólaljak. 

A hangosbeszélő oszlatja el 
zavartságomat: 
- Gyorsvonat indul Szom-

bathely felé a harmadik vá-
gányról. 

És megint megjelenik előt
tem a múltból a sámlivonat 
Jocó fehér, barna, zöld és kék 
sárrulikból összetákolt vonata, 
és ha az imént kifutó, hat ko
csiból álló, sok milliós értékű 
vonatra gondolok, elfog a fé
lelem. Jocó, a mindig gondos, 
jólelkű fiúcska vigyáz-e az uta
sokra ... ? Figyelmezteti-e 
őket? Megkérdezi-e: hol akar
nak les�llni ... ? És egyálita
lán ! Hogyan, mikor :telje.
sült gyenmeklkori ál:ma? 
Aztán r.iportélmények, vas
úti kabrusztrófáik jlllbnak 
es.zembe. Én izgulni kez
dek a V-43-ason utaw Jo
cóért, akinek fogalma sincs ar
ról, hogy láttam őt, hogy itt 
aggódom és összekeverem a 
sámlivonatot a valódival. 

Egek! Mennyi veszély! Mek
kora felelősség! Mekkora ér
ték! 

És ezt mind Jocóra bízták! 
Személyvonat érkezik 

Veszprémből az ötödik vá-
gányra ... ! 

Szaladok az állomásfónök
höz: 

- Az a vonat, amelyik az 
imént elment Hegyeshalomba, 
mikor érkezik vissza ... ? 

- Reggel. Holnap reggel. 
És másnap reggel az egyes 

peronon elbújok egy kiugró fal 
mögé, nehogy meglásson. Rög
tön eszébe jutna rólam a sám
livonat, a tréfa, a móka ... , 
nehogy ez a figyelmét elvon• 
ja? 
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A vonat megáll. A mozdony
vezető átvizsgálja a műszere
ket és sötétkék öltönyében, kis 
táskájával a hóna alatt az 

épület felé igyekszik .. . 
Elóbújok. Amikor meglát -

meglepődik és amikor felis
mer, szinte egyszerre mondjuk: 

- Hát te ... ?! 
Nevetünk. örülünk egymás

nak. A következő pillanatban 
ömlik belőle a szó . .. 

- frni szeretnék rólad -
mondom neki. 

- A világéf!t se! - szabad
kozik. - fn itt kisember va-
1111ok. 1,jál ol11an kollégákról, 
11,kik itt ették meg a kenyerük 
;avát, akik ismerik a szakma 
csínját-bínját, és még fiatal 
vagyok, egészen fiatal, még 
csak most kezdtem a vasutat. 

Jocónak bizonyosan igaza 
van. Sokan vannak a vasút
nál régi, igencsak kipróbált 
szakemberek, akik sötétben is 
észreveszik a veszélyt, akik
nek már vérükben van ho
gyan, miként kell óvni a ha
talmas emberi és anyagi érté
keket, de olyan bizonyára 
egyetlen egy sincs, akinek ak
kora vargabetű leírása után is 
teljesült volna régi álma, mint 
az én kedves, gyerekkori paj
tásomnak, Jocónak . .. Nem tá
gítok mellőle és tovább fagga
tom: hogyan sikerült? Bol
dog-e? 

- Igen, nag11on boldog va
g11ok, hiszen kettőnk álma tel
jesült; az édesapámé és az 
en11ém. 0 is vasutas voit ... 
Nem tudom neked elmondani 
m�!Ye� jó érzés tudni, hogy 
szukseg van rám. Hogy bíz
nak bennem, hogy számítanak 

Írta: Koszorús Ferenc főtitkár 
Július 11-én immár harminc:.. 

kettedik. ialkalommal kerül sor 
a hagyományos vasut.asnapi 
ünneP5égekre. Ez az ünnep 
mindig jó alkalom az emléke
zésre, a számvetésre. AnRál is 
inkább, !mert a vonatok a va
sut�napon sem állnak meg. A 
kívülálló számára a vasút több
nyiire ek!kor is megszokott ar
cát mutatja. Csak iaki jobban 
odafigyel, annak tűnhet fel, 
hogy a jegyvizsgáló vagy a for
galmista egy-egy mozdulata, 
arckifejezése, mintha külön
bözne a hétköznapoktól. 

nalánaik romlását okozná, a 
MÁV és a vasutassz.akszerve
zet vezetői az igénybevétel je
lenlegi lehetősége és színvona
lának változatlan ,megőrzése 
mellett foglaltak állást. Meg
jegyzem, hogy e színvonal meg
őrzéséhez - ami egyébként 
alapvető elhatározásaink egyi
ke - meglepően nagy segítsé
get nyújthatna többek között a 
táppénzfegyelem bármilyen 
csekély javulása. 

Minden e6smerést megérde
mel. s orszá,gosan is kiemelke
dő a vasutasüdültetés, vala
mint a nyugdíjasainkról való 
gondoskodás színvonala. 

A végrehajtó szolgálat minden posztján felelősségteljes 
munkát végeznek a vasutasok. Ezt tükrözi képripor
tunk is, amely különböző korú és beosztású vasutaso-

Tévedés lenne persze azt hin
ni, hogy a figyelmes szemlélő e 
napon fennkölt vagy ünnepé
lyes szavak és tettek tanúja le
het; a munka - a pontosságot, 
figyelmet, SUJ.kértelmet igénylő 
munka - egyáltalán illem ne
vezhető ünnepnek és az ezt bi
zonygatni kívánó dagályos szó
zatok ideje is lejárt már. Ami 
ezen a napon a vasutasok visel
kedésén mégis megfigyelhető, 
az a hivatás.hoz, a vasúti szol
gálathoz való kötődés fontos 
mutatója, tükröződése. 

parancsoló szükségessége hoz• 
ta létre. Közismert, hogy egyes 
szakmák, illetve beosztások ér
tékítélete megváltozott, s alig
ha okoz bárkinek is meglepe
tést, amikor az egyre nagyobb 
kényszert jelentő foglalkozta
táspolitikai torzulások orvoslá
sáról beszélünk. Mindenképpen 
felülvizsgálatra szorul, hogy a 
v�út végrehajtó szolgálatánál 
a tényleges munkaidő a heti 42 

óránál lényegesen hosszabb. 
Nem titok az sem, hogy egyes 
beosztásokban - különösen a 
külső építési és fenntartási 
,munkaihelyeken - a dolgozók 
munkakörülményei mostohád{ 
és szociális ellátásuk is hagy 
maga után kívánnivalót. 

Jelentős eredményeket köny
velhet el a MA V munkavédel
mi tevékenysége. Ez persze ab
ból is következik, hogy a mun
kavédelem szempontjai éS kö
vetelményei - lévén a vasút 
veszélyes üzem - a technoló
giai folyamatok nélkülözhetet
len részét alkotják. A munka
védelem területén tett előrelé
pés sajnálatos mércéje és bizo
nyítéka azonban az a tény, 
hogy a napjainkban bekövetke
ző balesetek döntő többs.égét 
már nem a figyelmeztetés vag11 
a védőeszköz hiánya okozza, 
hanem a hanyagság, a nemtö
rődqmség, a közön11, a bale$e
tet szenvedett vag11 azt előidéző 
dolgozók mások,kaz és saját 

kat örökít meg munka közben 

rám, hogy rámbízzák ez,t a ha
talmas értékű mozdonyt . . . az 
egész szerelvényt. Nem tudom 
elmondani, hogy mindez így 
együtt milyen jó és sz.ép érzés. 
milyen nagy felelősség! 

Csak állok és nézem gyerek
kori pajtásomat, és arra gon
dolok, hogy egyszer el kellene 
utazni vele valamerre, hogy 
lássam mikor, mit, hogyan csi
náil, hogy átélhessem �t az 
örömet, amit ő érez akkor, 
amikor nagy sebességgel szá
guld. Nem is merem tőle 
megkérdezni. Attól félek, hogy 
kinevet, aztán ilyen badar, két
ségbeejtő kérdés tódul az aj
kamra: 

- Mondd, Jocó, mit tennél 
akkor, ha mondjuk csak te, 
egyedül a mozdonn11al mennél, 
és veled szembe jönne egy el
szabadult kocsisor? ... 

- Két dolgot tehetnék ... 
Csak kettőt! Más választás 
nincs. Az egyik: ha volna 
időm, elébe mennék, aztán fo
kozatosan elindulnék abba az 
irányba, amerre a kocsisor 
szalad, s amikor utdlérne lassú 
fékezéssel, óvatosan megállíta
nám. A másik: ha az �lőbbire 
már nem lenne időm, teljesen 
befékezném a mozdonyt, és így 
akadályoznám meg a nagyobb 
bajt. 

- r.s nem sajnálnád, hogy 
összetörik? ! 

- Ilyenkor mérlegelni kell. 
Melyik a nag11obb baj? Az-e, 
ha eg11 mozdon11 tönkremegy, 
vagy az-e, ha az elszabadult 
kocsisor berohan egy állomás
ra, s ott szembe találja magát 
egy utasokkal zsúfolt személ11-
vonattal. 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

A vasutasnap iköztudottan 
annak a megbecsülésnek a ki
fejezése, melyet a társadalom a 
vasutas do1go26kka1 szemben 
tanúsít, a megbecsülés viszont 
az ünnepelteket is önvizsgálat
ra készteti: megérdemelt-e a 
,méltatás vag11 pedig csupán egy 
évről évre ismétlődő szertartás 
formaságairól van szó. 

Ha csak a számokat nézzük, 
túlzott ünneplésre roncs okunk. 
A vasút teljesítménye mind a 
személy-. ypind az áruszállítás
ban elmaradt a tervezettől, s a 
veszteség annál inkább érzé
kenyen érint bennünket, ,mivel 
a kieső bevétel a fejlesztési for
orásokat, s így az éle� és mun
kakörülmények javításánák le
hetőségét csorbítja. 

magával szemben tanúsított 
A gondok megszüntetését felelőtlensége. Legszomorúbb, 

vagy legalábbis mérséklését a hogy - különösen az utóbbi 
Vasutasok Szakszervezete alap- években - aggasztóan meg
vető feladatának tekin� és sa- emelkedett a halálos vagy sú
játos eszközeivel támogatja. lyos sérüléssel járó balesetek 
Bár a szakszervezeti munka aránya. Nem lehet elégszer is
napjainkban alapvető változá- mételni, hogy hiába minden 
son megy keresztül _ alkal- hivatalos erőfeszítés, ha az 
mazkodnia kell a fejlettebb, s egyes ember saját maga és dol
ebből eredően a differenciál- gozótársai testi épségének meg
tabb, nemegyszer szél.sőooges óvását nem tekinti legfonto
érdekeket hordozó társadalom sabb - ha úgy tetszik becsű
igényeihez - a változás önma- letbeli - kötelességének. 

Kétségtelen gában egyetlen szakszervezeti Valamennyien tudjuk, hogy 
hogy a társada- testületet vagy tisztségviselőt látványos eredményeink több

lom a vasutasok részére ki- sem jogosíthat fel arra, hogy a nyire nagyszabású építkez�ek
emelt támogatást, segítséget ad, vasutas dolgozók gondjai elől hez. üzemi és a dolgozók ikéviszonyaik alakulását folyama- elzárkózwn. nyelmét srolgáló létesítmények 
tosan figyelemmel kísért. Vi- A Vasutasok Szakszervezete átadásához ikapcsolódnak. Xud-
szonylag ma,gas átlagos jöve- · k b t · h 
delmük a jól fizetett szakmák X. kongresszusának határozata JU afon an az is, og11 anyagi 

a VI. ötéves terv időszakára a erőforrásaink, beruházási lehe
közé emeli őket, s ez jelentős vasut�ok eiért életszínvonalá- tőségeink korlátozottak, s jetársadalmi elismerést mutat. nak megőrzését tűzte ki célul. S lentősebb pénzüg11i következNem szabad azonban szem elől ez egyáltalán nem jelenti ké- ménnyel járó szociálts intézketéveszteni, hogy a jövő lehető- pességeink, lehetőségeink alá- désre is .. csak szerény mértékségei, a vasúti munka és a vas- becsülését. A szinten tartás nem ben kerulhet sor. Fokozott sze-
utas dolgozók helyzetének ala- · h · l 
kulása kevésbé a társadalmi azonos az egy helyen topogás- rep Jut te at a meg evő tarta-

gondoskodástól sokkal ·inkább sal. A kongresszus óta eltelt lékok jobb hasznosításának, 
a vállalatként · működő vasút időszakban jó néhány üzemi és mind a személyzet, mind a 
ga.z;dasági eredtményeitől függe-

szociális jellegű létesítmény munkaidő. mind a rendeLkezés

nek. Vagyis fejlődés csak ak- átadására került sor és r»ás re álló műszaki-technikai esz
k , h t • iha • t . .. fontos inté:zikedések is hozzájá- közök és létesítmények tekin-

or vair a o, . a vas� Jov_e� rul1laik a vasutasok élet- és tetében. Minden vasutas tudja, del�e �y-:rapsz1k f7JlE:sztés1 munkakörülményeinek javulá- hogy az egyes ember igénybeforras�1 bov�!Jl1ek, 8;1111 viszont sához . .A!Ilélkül, hogy ·túldicsér- vétele, letevheltsége adott esetegyedul 
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- keztessek például' a vasutas zénylési rendtől és a munka-
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or a:z:a1 , ren omteze- e e mon ani az sem, ogy a egye en te nkszan t·· . k .,k .. k .f d l'•dw lá igen szerény mér�ű :növeke- , 1 , . a ?1;uma1� Jo. �z- �1 or u o 1 o rom sa e�e-

Restellkedem, hogy ilyen dése csak a díjs:z:abások eme- erzetet ,biztos�t� t;rmeszet1 llrn:- dul az ötnapos munkahét, illet
naiv vagyok, de nekem a MAV léséból származzon, amint az n:y-ezetere,, )nt;1no fe�z�re_Ltse- ve a fuvaroztató felek nem iki
eddig csak annyit jelentett, az utóbbi években jellemző gere. h?zz�er!? _orvosi és alikal- elégítő rakodási készségének a 
hogy az a vonat, amelyiken ne- volt. Közhely már a világgaz- mazottI garda Jara. követke'Zillénye. 
kem utaz,nom !kell elindul-e? A dasági hatásokra. a megnehe- Kevéssé iköztudott de valós 
többi a MA V gondja. zült_ gazd�lkodási felt�telekre, tény, hogy a MÁV ,,,a�zségüg i Jocó faggatá:somra az életé- az elesedo versenyre hivatkoz- . , , . . = ,,.,. � A jövőben tehát 
ről beszél. Elmondja, hogy a ni. Ilyen körülmények között a mtezmenyemek igénybevetele
gépiparban tett éret>tségi után vasút egyedül a minőség, a re más smk.mák és ágazatok 
meós, majd műszaki ellenőr, pontosság, a megbízhatóság, a részéról is erőteljes igény je
később üzemvezető lett. Végül kulturáltság magas színv�nala lentlkezik, .sót, közös tberuházás 
1981 decemberében sikeres mellett. dolgozhat eredmenye- és működtetés gondolata is fel-

az eddiginél 
eredményesebben kell kihasz
nálni belső tartalékainkat, 
mert a vasútra is nehezebb fel
adatok várnak. Hatékonyab
ban, gazdaságosabban dolgoz
ni azonban csak fegyelmezet
ten, több felelősségérzettel és 
nagyobb kötelességtudattal le
het. A vasutasnapon, az ünnep
lés óráiban erre is gondol
nunk kell, hiszen a hétköMa
pokon elért siker teremtheti 
csak meg igazán a gondtalan 
ünnepek feltételeit. 

szakvizsga után teljesült gyer- sen, s Ju�at n_:agyoJ:>J:> �evétel- merült már. Tekintettel _ mekkori álma: viUamosmoz- hez, vagyis erofesz1tese1t szol- , . . azon 
dony-vezető lehetett. gáltatói szerepének maradékta-' ban arr�, ho?y UJ mtézmény:k 

A révbe jutott ember moso- lan érvényesítésére kell fordí- létrehozasa, illetve a meglevők 
lyával mondja: tani:a. ,bővítése napjainkban - za-

- El tudod-e képzelni, mi- Ez tehát az alapvető teendő, vartal�n finanszírozast feltéte-
lyen nagy öröm nekem ez a s ,mindenekelőtt ennek me,gva- lezve IS -

csak vontatottan ha
munka? lósításától függ a vasút és a !adhatna, másrészről pedig a 

Magyar József mos,t a szol- vasutas dolgozók jövője. Köny- megnövekedett leterheltség 
gálat után majd pihenhet. nyelmúség len.ne persze azt óhatatlanul az ellátás színvoKertjével és nyúlfarmjával tö- gondolni, hogy a felsorolt célok 
rődhet, közben ötesztendős elérése, a kitűzött feladatok 
fiacskájának mesélheti: mi megvalósítása csupán elhatá-
mindent látott Győr- és He- rozás kérdése, ahogyan - né
gyeshalom között a mozdony mely feltételezéssel ellentétben 
ablakából. A kis legény hetek - a mostani helyzet bekövet
óta érdek!lódik és áfütja: kezése sem kizárólag az akarat 

Emlékkiállítás Záhonyban 
- Apa, én is masiniszta le- vagy a jószándék hiányán mú-

sze,k! lott. 
És negyvennyolc órával ké

sőbb újra ott állok a peronon, 
amikor a V 43-as mozdony ki
húzza a személyvonatot a győ
ri pályaudvarról ... A hangos
beszélő iközli: 

- Személyvonat indul Bu
dapest Keleti pályaudvarra a 
harmadik vágányról ... 

�ogy iki a masiniszta ... ? 
Arról nem szól, de én tudom: 
Magyar József ... , és én tisz
telegve, a régi köszöntéssel in
tek neki: 

- Jó utat, Jocó ... ! 
Sindulár Anna 

A vasúti feladatok ellátása, el
sősorban a végrehajtó szolgálat 
m1.ld1Jkája, rendkívül nehéz. Ne
héz akkor is, ha megkönnyíté
se céljából az utóbbi évtizedek
ben - különösen a hetvenes 
években - számos, kiemelkedő 
beruházás, korszerűsítés, szo
ciális létesítmény valósult meg. 
Köztük nem csekély azoknak a 
száma, melyekre joggal lehe
tünk büszkék. Nem szabad. vi
szont megfeledkezni arról, 
hogy az új vívmám.yokat gya
korta neim a szubjektív jószán
dék, hanem a napi gyako-rlat 

Georgi Dimitrov, a .nemzetközi munkásmozgalom és a 
bolgár nép kiemelkedő harcosa születésének századi'k év
fordulója alkalmából emlékkiállítást rendeztek Záhony
ban. Az üzemigazgatóság személyzeti csoportjálban dolgo
zó Dimitrov szocialista 1brigád felvette a kapcsolatot a 
bolgár nagykövetséggel, valam�nt a Bolgár Kul.Jt;urális és 
Tájékoztató Központtal. A 'brigádnak elküldték a Dimit
rov életútjával kapcsolatos fot.ókat és eredeti dokumen
tumok kópiáit. 

Az emlékkiállítást dr. Dimiter Kolarov, a Bolgár Kul
turális és Tájékoztató Központ igazgatóhelyettese nyitot
ta �eg. _A kiállítás teljes anyagát a brigádnak ajándé
kozták, 1gy azt a megyei művelődési központ közremű
ködésével Szaboks-Szatmár megye több intézményében 
bemutatják. 

Lányi 
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SAJTÓSZEMLE 
HAT ÉVVEL A HANSÁGI UTÁN 

Csopakon volt az első 
vasútépítő ifjúsági diáktábor 

Mit írnak rólunk? 
V1as1.Jltaisok mun:kájáró1 , 

helytáhláisáról, péllda1adó szol
gála tár ól, közélet,i tevékenysé
géről szóln1ak az itt követ!ke
ző í,rások, amelyeket az idei 
V\asutas,n,a,p a�kalmából gyűj
töttünk és ny,új:tju,k át ked
ves olviasóinikna.k. 

Kisalföld 
Tizennyolc vágány fut egy

más mellett a győr:i rendező
pályia udv,aron. Közöttük sereg
nyi vá1•tó. Sfn.pá,rok vezetnek 
a raik,odóhely,ek felé és a gyá
I'laik Lrányáiba. N1aponta kétezer 
V\agon fordul meg itt, az 
Észalk-DunáinitúJ. egyri'k legfo,
gahmasabb v,asúti osomópont
jáblam. 

Kovács Gábor szeptemJber
ben hagyta maga mögött ti
zeduk szolgáiliati évéft. A váltó
kezlőként lető!Jtött gy,a'kornoki 
idő után lett rerfeLvi.gyázó -
immár kilenc éve. Most a 
,,tol.Ja,tó" cs.apait munlkáJát irá
nyí11Jj,a. Az összetett mozgáso
kiait ha1n!gol1Ja egybe : a tola
tást, a szerelviények fogadását 
és menesztését. 

- Gva,kra,n haill,ani, hogy a 

vasút veszélyes munkahely -
mondja. - De ha az embe
rek figyelnek, vigyáznak és 
ha jó az összmu11,ka, akkor 
nem történ'i.k baj. A tíz év 
a,l,a,tt, amióta a vasútnál va
gyok, mindössze kétszer f or
dult elő rendkívifü esemény. 
Baleset pedig szerencsére egy
szer sem. 

Kovács Gábor a viasútihoz 
fűződő széllailcrffl emiy,ilt mond : 

- Ezrt· .vá11aiszitobtam. Mo3t 
már furcsa lenne nJélkfüe. A 
ns.aládo.mnak talán nem, de 
nekem .mlindenfkiéppe,n. 

A páilyiaudrvlarrffl kigördü,1 a 
komáromi szerelvény. A má
siik sínpáron pedig már kiöze
ledilk a tol.Jató mozdony. A 
munlkia megy tovább. A negy
ven győri ipa1Wáhlialaitot és a 
százmiáil. több egy<élb fu.Vlalrozta
tát ki kellJ. szolgállni. 

Szentesi Élet 
A MAV Szentesi Építést 

Fónökségén az elmúlt öt év 
aJ.a1trt 30 &lJáZlallék!klal növeke
dett az újd/tök szlá1ma, az el
fogiadott j1a,vias,�tok arányia pe
dig 72 százail'é.k.llml emelikedetl. 
Legtöbb úijjJtáis a fizJilkiaii dol
gozóklhoz fűződik : öt év táv
La,tában 58 százalék az ará
nyuk. Ez arra is uibail, hogy 
jó szaikmla-i képzett:S'éggel ren
delikeznek a mlllnkások. Az 
újítómoz,gallo.m báziooli a szo
orailista brigádok. A j1av,as;Jia t
tevők 85 száZJailék1a a ta,gok 
köziü1 kerül ki. Az elmúllU.d'Ő• 
SZlaklbian az úijditások 12 sz,áz.a
l.élká't llia1Ja1ok nyiújtotrtáik be. 
Az eredményeSISiégiet bizonyít
j'a a 7,5 mfüil,Ió forint m'eg
balkla,ríitál.s, aimelylhez 463 ezer 
forinrt újítási díj taoozlilk. 

Dunántúli Napló 
A MA V Péo.s,i Lgazgia,tósága, 

a Budapesti Közlekedési Mú
zeummal k1arö1tive létrehoz�a 

Pakson a régi állomáson, a Nem kampáinyrólJ. via,n szó, 
vias,úrti köZ1lakedéS'i múzeumot, hanem rendsz,a,es mUJnkáró!, 
alffiely az idei vasutasnapon a v,asút tekintélyének vissz.a
ny1íl!Lk meg. szerz,é.siéről. Bár azt is tud- Beszélgetés Pál ,Józseffel, ,_ első lóborvezelővel 

.A paiksi áhlomás meg a já,k a viasútliiaik, hogy sokszor 
múllt számd v�én épült, a éppen az utiasokon múliik, mi- A KISZ Közporuti Bizottsá
hozzá baJrtozó fútöházzal és lyen fe!Lretelelk között közle- g'a kezdeményezlésére 25 évvel 
pályafenntartási teleppel. Mú- kedhetnek. ezeléítt jött lét.re az első i!-
zeu,mmá vialó al'aikításia. jó két Az e.Henórők, ki.Hönbözö jÚS'ági diálktábor, ,amelynek 
esztendővel ezelőtt vetődött vasúti vezetők nemcsak az feladal1Ja ia Hlanság mocs•ar'Í
fel, aimiikor is elk-észü1t az ú.i ex,presiszvoooto.klat nézJk meg, nialk Je.csapoláS'a volt. E moz
palksi vasúrtállomás. Azóta fel- hanem valamennyi mellélwo- gialJ.om ikésötfu országossá te
ú,jíitottá,k a régi állomás épü- ntaura eljutinalk, a hia1nia1i .mun- rebélyesedett. A diákok egy
letét, újra építették a vágány- kásjáI"atot, via•gy az éjféli re több helyen vál'Lalltak mun-
há�óziatot, rekoru;,truá�k a utolsó von.altot is megnézik, kárt a vaikáC'ió a,l.Ja1Jt. 
fűtőhláztat, k,Lmusltráll:t gőzösök ho.gy rendiben legyen minden. Az első itfj,úsági diák,tábor 
ér1keztek ide, közüilüJk a leg mie®a'lralk'UJ.ása után hiat évvel 
idősebb legia1ább egy évszázia- Ösiszeáillirtotltla :  a KfüJJ.oelkedés- és Pogtaügyi 
da kés.zü,1t. Van itt fordítóko- Hegedüs Ferenc M!inisztértiUJm, v,a1amint a 
rong és hómaró, régi vasúti ---------------e Vesziprém megyei pá,rtbizott-
váltók és kra.mpácsoló kézi- ság javaslatára, a KISZ Köz-
szerszámok, a napokban pe- ponrtJi B'izottságia Jóválhagy:a 
dig több vagonból álló szerel- Soro.mpo� o

Hr egy vasúltiép.íitő idöúsági é� 
vény érkezett Pécsről, amely diáikitJáibor 'llétirehozását is, 
a pálya.fenntartási gyújte- aime,lymek alkilror.i szervezője, 
mé,ny relikviáit, muzeális ér- A szentgotthárdi vasútál- klésőbb vezetqje Pál József 
tékú iratanyagát hozta magá- lomáson kölcsön kapott ke- hia,rmadéves egyetemista volt. 
val az atomvárooba. A p.aksi rékpárral kerekezek a Arz egyikori táborvezető most 
múzeum terülejjé,n összeállíota- sínek me1letti gyalogúton, UT1bá.n Lajos áll!llamtiitkár tit-
n1a1k egy kombeld szerelvényt, a közelben levő lll3-as őr- klánsá,gánlalk a vezetője. Vele 
a valamlikori w,lomásiépüiletet ház felé. A vágányok túlsó idézzük rei! a h&kort. 

d .., '-·'"- -n"'"nl d 'k oldalán az osztrák határ, ere en vu,cOrLJa1•va' iren ezh - Az e,Lső vaisútépítő ifjú-
be jobbra a városiasodó n,agy-. 

község. Hirtelen határőrök- sági t4bor szmhe,lye Csopak 

be botlok. Szokásos igazol- voDt - em4l&ezlilk Pá.l József. 
Békés megyei Népújság tatás. Az okmányok rend- - A tábor <töblbli vezetőjével 

ben. az ú,ticél tis,ztázott. ln- együltt mlár a nyitás előrtt egy 
dulhatok tovább. hléMiel �eutJaz;tiunlk a helyszín-

Puskás Imre, a szentgott- re, hogy m/ilJ'lldenrt elókészít-

- � édményt őrzők azok
ról a nyiarnlk,rffl. Söhasem fe
lejtem el például, hogy az 
eLsi> tuT1111US vá,J,tása e.lőtt két 
ru:z,ppal alya,n vihar zúdult 
ránk, hogy a tábo:rt besodor
ta a tóba. Ternnészetesen miTe 
a vá!l,t-áis jött, már i&mét áll
t,aJk a s·átraik, el·tJalk:arítottuk a 
vilhiair nyqmaJit. Több mag1s 
l'lémg,ú V'e'le,tő is meg,láto�1tott 
bennünket. Például Kossa Ist
ván, az akkori közlekedés- és 
postaügyi miniszter. Még éj
szakára is ott maradt. Érdekes 
beszélgetéseket folytattunk ve
le. Sok élmény kötődik a kul
turális és sportrendezvények
hez, hajókirándulásokhoz is. 

- A VlélSÚtépí,tő tábor 1964-
ben is folyttiatta munkáját? 

- Igen. A tábont Zárukára 
helyezték Otrt a földmunka 

melllett, a .pfit�niikurn hiall
ga,tói, akük teliffiellés•i gya!kor
liaton vol<tlaB<: közőttJünk., már 
felépítményszerkezeteket is 
beépíúelbtek. Tevékenységünk
ról a szialkemiberek is elisme
réssel, szóltalk. Albblan az esz
tendőben killlfőldd diákok'a,t -
görögijk'et, kongéiilalkiart; - is 
beO'S2Jtottalk közlénk Vellünk 
dollgozotit a meggy.illlkol,t Pat

Tice Lu.mwnvba fiia is. 
- A viasúltépítő diáktábo

rokbam taipasztallrtiaik/aJt kéoobb 
- pft mérnaklkiént is haszino-
s.ílb:ani tuditaim. Almd,koT ,azokon 
a vona'1aikon utazom, amerre 
egylkor doLgoztunk, ifjúságom 
legszebb évei jutnak eszembe 
- mondotroa be.fejeziésill Pál 
József. 

Séra Sáindor 

Szombathelyen ülésezett 

a nyugdíjas szakbizottság Bék,éscsa/bán él feleségével 
o.sendes nyug)aJo.mJt)a,n a 95 
éves Zöld Imre nyugdíjas fő
mozdonyivezető. 1900-'IYan kez
detit dol1gozini a viasútnál. Gép
lialklato.s szlalklmárt tanult, majd 
a mo.zdonyszereldében dolgo
zott. Volt fűtő, mozdonyive
rető-t!anon•c, maijd 1914-,ben 
n'evezit.ék ki m�onyivezető
ne!k, 1001..ttól teldes>iitett szol
g1áiltatot Béllrescs.albán. Mtalá
ba,n a Lö'kősházta-Bud,a,pesl 
úilivonfalon kö7Jlekedett. 

hárdi vasútállomáshoz tar- sünk. Megszerveztiilk az étfi{e-
tozó 1 13-as őrház sorompó- Zlé.lslt, beszerezbülk a sá.tr.alklait és Június 21-€n Kajcsa József klart,á,malkait látogaitóba és mun-
kezelője. öt keresem. Az szalkemlbereket lklértü,nk a elnőldetével Szombaltlhelyen k'ába is. 

Ma is jó egész.séglnek ör
vend. Hia kelleme.<, az idő, ki
megy a Koss,uth térre beszél
getmii az ismierősökikel. És se
gít a fel�gének is, a,kiNel 
63 éve .élnek boldog házasság
ban. 

Kelet-Magyarország 

l·,cte·1 vasutru.napra - nyug- szombe1lhelyi ig'a7Jgatóságtól. taJr!tottia ilJlé!sét a vas,u,tas-szak- •Gyorw -Sonron, V v T.áJbororvost is klaiptunk. � as, eszp-
díjba vonulása előtt - ne- szenvezet központi vezetősége rém és Zallia megyék,ben a 

ed .ka ta K · - KJilk volitlaik az első vas-gy szer p meg a l-
u'ikl.n.{tow ,d1· -<,l.nl. ? mellett működő nyugdíJ'as nyu°'d4J''n-ok közüil ötezren válo' Dolgozó kitüntetést. . • ._� """"� b' """ 

sZJaikfoozottsag' . A ta,nácskozá- •ni..,ia1· a s�a!ksz�•e7� .. nek - Az e2ső turnust kétszáz son a n"'""'" t  ·-'Uln"�,tu' l• vas- ""'
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A 1 13-as őrház mögött a , k "  , . 
k"'1" ' ' l  J --= ......, .. =.. ., Gondot jetlenit a ny•u:gldíjasok nyugati ország földje. A llagu oze.pw .,,...s, 1-• etve últfi!gia�aitó.sálg iteriillietén élő sorompókezelő a n,agyon teohnikwmi hoU,gClltó a.lkotrta.. tisztségtV1IBeloinek a megvá-

for,galmas, 8-as számú fő- Gy,cmsan me�Z'()lk/tlák a tábor idős VlaSUJta.sok helyzetét vitat- aszitJáls;a. A naigy számú ny�-
útvonalat zárja le a forg:a- liég1körét és meg!kedveliték a táik meg. A viasiúwgazg,atóság díjoot mti:ndös,sze 120 bizalmi 
.Jom elől, ha jön a vonat. k!ilJllönJléle programokat. A leg- ír<ásos be&z,áimolójá!hoz dr. k,épvisefli. Keszfillellyen 101 
Puskás Imre huszonhat éve fontooaíW> terimlészetes.en a Horváth úajo.s i.'giazga,tó, a te- nyugdía1am,a egy bimlmi jut. 
dolgozik itt pály.aóriként. munlka vollrt. ruletJi. s2.léllk'szervezeti bizottsá- A jeilenllegi tisz•tségiv.iselók 
1 942-től vasutas, 1945-től - Mi volt az el!ső fel•a,d,at ?  géhoz Haja.s Endre, tszb-tit- nagy része .idős nő és férii. 
párttag. - Az M.sóörs és Csopak kár fúzőtit szóbe'ri kliegészítőt. Sa,jn'OS, t.ahb nyugidíjoo vo-

l9B0-tól a legutóbbi vá- közötti új t:la.sÚU nyomvonal A négy nyugati .megye te- nUJló volrt tlilS2Jtségviselő nem lasztásoki,g - húsz évig - naigybevágá.sáma.k földmunkáit ruletén 96 helyen 10 731 öreg- vái�1 .funllroi.ót. az áJ.lomás harnlinc vas- 1·'"'L'~,.. 'k t k 
utasát tömörítő pártszerve- """ """"" az egyi csopor na seg1, rokkantnyugdíjast, va- A vasutasok és özivegyeik az vé,gezni. A tábor másLk része 1,n-•�t szar' m·a�""'·os el·'a' tást w 
zet titkára volt. Tizenöt Osopaik és Bal!latonarács kö- •=""" �t:U\. 

1 ellmú1t esztendőben külö.nbözo 
.Mielőtt e'l'induilit V'Ollnia az évig a nagyközségi párt- zőtlbi smkiaszon •tevélkenyike- k-aipót talI'lta'11lalk ny/ilhván. j,ogCIÍJine.lren több mint félmil-

exipre&Sz NyiTegyházáról, meg- bizottság :tagjaként kiépvi- diett. A So7Jilkillás, Jroves talaj M.egfeibelő a ny�díjel.óké- Lió fa.rint segélybetn részesü.l-
vd.zstglá11tálk a szerel:viényit és selte a vasutasokat. A ha- próbá,r,a te'llte a fitaitalokat, dc szrtő mWllka, a nyugdíjas vek. 1981..fuen 174 beuta!lót j,ut-
j�entetlbé'k, hogy mimden tárorség,nek nyújtott segí.t- s2'lÍIVósan, ,kliitlartóain dol,goz- életre vaiió fe:Dkészítés. A ta.t·tiaik a r,és:ziülkire. K'illencve-
ren-dlb'en. De breee<nben azután sége'rt K;va' 'o' hata'ror� ki' - tunlk Sn'•at •-.x.0�•011" h,....t"-"· a 'UI. _, ..... ,. .. ... Av .. ' 

• • · un. iJ\.v= """ UdlilS. nyug,áhlom'áinytba vonulás ideje nen eur.e,.,,"""" u.n · uzem1 
feMzáiLLt a vasú:tiigazga.tóság tüntetést és a Köz bizton- sz,amoothelyj ig1a:zigia,tóSJá,gook etl wtt , 

,.,,,._.. d w  el I konylh1áfkon. A V1astúti=zigató-egyik fe,leló.s beosztású dolgo- is, hiiszen Firziba Béla, a cell- 0 mair e.gy =,.·,en ov e - ...,� 
zója, végigjárta a szerelvényt s,á,gi Érdemérem bronz fo-

dömöllki építési főnökség pá- b0S2Jélgetinek a d'olg,o.zókkial, sálg 12'6.9 szollg1állalti és váiJJla1ati 
és találit jó né.hány hibát. kozatát is megkapta, Nem lyiannesitere vezetésével oly,an fehvhlá,gosJrttiálk óklet a MA V-o.n blérliakásáiböl 323 ... ban nyugdí-
MegÍlrta az elllenőrli. véleményt kis, érdeme van :abban, irany,í,tó szialkemlbereket bocsá- k:úvüil.i munlklalvrlszony igazolá- Jasok élniek. 
és azótJa a felelősök is meg- hogy a wisútállomá.s a Ki- tott ,rende.Jkeziésire, aiklük tud- sá>nalk ,a módijáTól. Megbeszé- A viltába:n tiizenlketten mo.nd-
k,a,ptálk a felülleta55'égiér,t járó vál.ó határórállomás meg- 1Jalk bánini a fi'a'1Jallokika!l. A lik a hiázJta,rtáisi, •a os.a!l.ádi pót- ,t,alk Vléleményit, majd Kiajcsa 
hünltetélst. Nem j,ánt jobban az tisztelő címet is viselheti. mUIIllkJakllő hialttól tizenkiét órá<ig lék, az özvegyti nyugelilátás, az József váiliaszolt a lrerdiéookre. a Je.gwiz.sgádó sem, aki az A sorompoor birtokosa ta'Iitott. Uitánia Jngyem hiaszniál- áirrviaellátás smbálly,arut, igény- Kieme!Jte, hogy a szombatille-együk melilié.klvonJall hiajooli még a Kwál.ó társadalmi „u , , 'd mu_,, .. -<-vonatá'n  vetJ"" f"'lva' ll- hatJtUJk a aoopaiki stira,ndot. lob::.-ének fel1Jételeiit es mo jiait. lyi i,gla�•tóság teril!letén az 

"'"""" = .,_ munkáért kitüntetésnek is. 
ról a dol1gát, nem nézett utá- - Mfulyen emllé!kezetes ese- Az egyre több hellyüibt ren- átilagosnáil tőJ:jbet oorődnek a 
na, hogy a klil.oturált utazás Sz. Jaka.b rnényeket fu,iz a tábori élet- dezeM bens&é,ges búcsúztatás nyugdijasokilcla•l. 
vailamennyti felitétele mej- ,._ ____________ _, bői. ? után v,iistszaivárjáik a volt mun-
vam-e. 

Az említett, egyedi esetek 
v:aílaihol fel.él'nek az áltailáno
SÚ!tás sztllnltjével. Az utazó'k kli
sebb-fl'l!él1gyotfu bosszúsá,gai 
ugyta,ni.5 sOlklszor á!ltaf!álnos �
leményt mondatnak a vasútról, 
aim,i nem felel meg a reális 
ktépnek, nem tükrözi azok-at 
az eráfeszí1'éseket, amelyeket 
az utiaooközönség jobb kliszol
gMlása érx:l�bem fejtenek ki. 

0 0  J/1 J/' 

KO Z B B VA LTAS 
®va asswny lefek'Véshez pongyolát fogta szoros.albbra a 

mellénél. 
A szobában jó meleg volt. 

A zavartságtól támadt pilla
natnyi csendet időnként a 
káaylha duruz.solása törte meg. 

- Mikor megy a vonatja? 

- Egészségére ! 
- Egészségére ! 
Fenékig ürítették a poharat. 
A vendég figyelmesen hall-

Sz. J. iJ. 

Pista -, hogy vigasztal,jia az 
asszonyt - egész közel hú
z.ódott hozzá, és átfogta a de
rekát. A:z,tán csend és sötét
ség 'borult a szobára. 

102. SZÜLETÉSNAP 

készülődött. A férje éjszakai 
szolgá1atiba ment alig fél 
órája. Levetette a ruháját, s 
egy pilianatra megállt a tü
lkör előrtt. Néhá!tliyszor vé
gigsinú totta arcát, mintha lát
hatatlan ráncokat keresne. 
Gyön)'IÖrű keblein pattanásig 
feszült rövid kombinéja. AHg 
túl a harmincon, csak kissé 
molett termete tanúsí1lhatta 
korá-t. 

- kérdezte Tátrainé. 
- Huszonhárom óra har-

gatta az asszonyt. Csinos, •be
s7.édes teremtés - gondolta, 
miközfuen Tátrainé önmagáról 
is sokat mesélt : 

- fiatalon mentem fé1'L
hez. Ti2'Jenkilenc éves koro
mig túrtam a földet szüilei
méknél a háztáj�lban, aztán 
elhatároztam, hogy nem gür
cölök továibb. Megfog,adtam, 
hogy hozzámegyek az első 
férfihez, aki feleségül kér. 
Anyámm,a.J gyakran bejártam 
a városi piacra, s egy reg
gel ott össZJetalálkoz.ott a te
kintetem a Laciéval. Fél év 
múl<va mege5lrudtünk, sz.óvial 
így kerültünk össze. Tí.ZJévi 
házasság_ után jöttem rá, hogy 
boldogtalan vagyok, mert üres 
az életem. Engem nem -érde
kelnek a mozdonyokról szó.ló 
történetek . . . De ha nem ti
tok - változtatott hangot az 
assz.ony -, mi dolga volt a 
mi kis városunk!ban? 

Az első vi!ilamosok zajára 
ébredtek fel. Pista gyorsan 
öltöziköcln.i kezdett, hogy el
énje a hiajnali vonatot. Éva 
fáradtan lustálkodott, s csak 
akkor ugrott ki az ág}'lból, 
amiikor a férfi lágyan hom
lokon csókol·ta. Az ajtónál 
még egyszer öss:reölelkez-
tek . . .  

A közelmúltban ünnepelte. 102. születésnapját Szentilonai 
Agnes MAV nyugdíjas. A Hajdúszoboszlón élő asszony 65 
éves koráig dolgozott ápolóként a MA V Kórházban. Születés
napján a területi szakszervezeti bizottság, a Vöröskereszt vá
rosi szervezete és a városi tanács képviselői köszöntötték. A 
helyi 3. számú általános iskola tanulói pedig kis műsorral 
kedveskedtek az idős, de jó egészségnek örvendő asszonynak. 

P. L 

• 

(Képünkön: Szentilonai Ágnes a születésnapi ünnepségen) 

Már éppen harisnyájának 
lehúzásáival bajlódott, amikor 
kopogtatás h:alla tszott az elő-
szobáiból. Hirtelen magára 
kapta a pongyolát, és menet
közben gombolta be. Kinyi
tott.a az ajtót, és egy férfit 
pillantott meg. 

A késői látogató illedeLme
sen kösZIÖnt, s bemutatko
zott: 

- Seres István, mozdony
vezető. 

- Tártrainé 
Éva zavartan. 

válaszolta 

- Aikkor jó helyen járok. 
A kedves férjével tanfoly,a:m
társak voltunk pár évvel ez
előtt. Most itt, a városukban 
jártam, s dolgaim elin.téZJése 
után, gondoltam,· hogy meg
látogatom az én kedves ba
rátomat . . .  

- Igen, de a férjem szol
gálatba ment. AzéI! csak jöj
jön beljebb - szólt az asz
szony, s egyik kezével az aj
tót csukta be, a másikkal a 

minckor . . .  
- Akkor még ráér, foglal

jon helyet ! Csak nem fog az 
utcán csavarogni jJyen rossz 
idóben. De engedje meg : egy 
percre egyedül hagyom -
mondta az asszony, s felele
tet nem várva bement a für
dőszdbáb,a, hogy rendbe szed
je magát. Onnan kérdezte : 

- Maga is olyan mozdony
bolond, mint Laci? 

- Hát én is szeretem a 
gépemet . . .  

- Mert tudja, a férjem né
hány hete új mozdonyt ka
pott, és tob'bet foglalkozik az
zal, mint velem . . .  

ÉVa kijött a fürdőszobából. 
és italt vett efő a bárszek
rényibő1. 

- Mivel kínálhatom? Ko
nyak, sör, bor? 

- Kösronöm. Talán egy 
kis konyakot . . .  

A régi falióra ekkor nyol
cat kongatott. Az utcán nagy 
pelyhekben hu11ott a hó, s a 
csendbe egy száguldó mentő
autó szirénája hasított bele. 
Éva magának is öntött az 
ital'ból. 

- Elivált ember vagyok, és 
a fiamat jöttem meglátogat
ni. Itt él az anyjáv'll . . .  

- Igen, !fia van? Maga bol
dog lehet. Sajnoo, nekünk 
nincs gyerekünk. 

Éva újra töltött mindket
tőjüknek. Jólesett, hogy el
mondhatta, amiről máskor so
ha nem beszélt. Az ital 
mindkettőjüket bátorította. 

A vendég táivozása után 
Éva viss.zaifeküdt az á,gyha. 
Nem aludrt el, csak nézte a 
mennyezetet. Ábrándozását a 
swlgálatból hiazatérő férj ko
pogtatása szakította félbe. 
Szokás szierint megcsókolták 
egymást. majd amíg a férj 
vetkőzött és mosakodott, a 
feleség a swbában tett ren
det. 

Lacin látsz.ott, hogy vailami 
bántja. Aztán ki is fakadt, 
indulatosan :  

- Nem mehetek a for
dám'bia az átkozott túlóra 
miatt ! Holnaptól köz.bevá.ltó 
veszi át a gépemet ! Az is
ten verje meg, a'ki ezt kita
lálta ! 

Az assw.ny csak nevetett a 
férj zsörtölődésén, s hogy 
gyanút ne keltsen, cirógatni 
kezdte Laci homlokát. De az 
gorombán elhárította a ked
veskedést : 

- Hagyj !  Tud'hatnád, hogy 
nehéz éjszakám volt! - az
zal bevonult a szobájába. Né
hány perc móliva. csak a hor
kolása hallatszott Jci. 

Varga Gyula 
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SZILVIÓ 

A:z. öregember araszoló lép
tekkel ballagott a kertjébe. 
Talpát bőrkeményedések gyö
törték. Minden lépés iszonyú 
szúrásokkal kínozta. Néze
gette a fák rügyeit és már 
érezte a tavaszt. A2. égbolt kék 
volt. Nyűtt ruhájában csak 
állt a fényben. 

ÉVek óta élt egyedül a nagy 
házban, iszonyatos magá
nyosságban. Rekkenő hőség
ben is a munkához menekült, 
hogy legyőzze magányát. 

Ezúttal rövid ideig maradt. 
Viszacsoszogott a házba. Tisz
tálkodni kezdett. Meztelen 
felsőtestét fonnyadt izmok há
lózták be. Erei kéken dagadtak 
elő a laza szövetből. 

Utazni készült. Mielőtt kilé
pett a házból, bezárta a pin
cét, ahol borát őrizte. Aztán 
sorban valamennyi ajtót. Végül 
eli.ndult az állomásra. Nem 
sürgette az idő. Mégis valami 
belső idegesség járta át. Ér
zékenységében nem vette ész
re, hogy néha szavakat mond, 
mint az aggastyánok általá
ban. 

Felszállt a vonatra. Türel
metlenül várta az indulást, 
miközben gondolatban egy
szerre élte át a múltat és a 
jelent. M-hez közeledtek. 
Megjelent a kalauz. Az öreg
ember a táskája után nyúlt a 
jegyért. Zaklatottan kuta
tott, de nem találta 

- Nyugdíjas vagyok 
mondta. - Felmutatóra szóló 
jegyem van! Arcán önnön 
bosszúsága. Türelmüket 
kérem - mondta egyre idege
sebben. Módszeresen rakott 
maga elé mindent. Kiforgatta 
a zsebeit is. Am a jegy nem 
került elő. M.-en bekísérték a 
forgalmi irodába. Mélysége
sen megbántódott. Sérelmének 
emelt hangjával adott súlyt. 

- Hol a főnök? Vezessenek 
a főnök elé! 

- Türelem papa - szólt rá 
a fiatal kalauz. 

Az öregember haragja fel
lobbant. Szemei megvillantak. 
Arca vörös lett: 

- Papája az ördög! Mit 
képzel? Ezt a hangnemet ki
kérem magamnak - mondta. 

- De uram - szólt a főkla
lauz - ne ragadják el az in
dulatai. Jegyzőkönyvet ve
szünk fel és ki-ki megy a 
dolga után. 

A hangoskodásra a hátté11ben 
lévő ajtón szálas, már őszülő 
férfi lépett elő. 

- Mi történik itt? Mi ez a 
zsivaj? - kérdezte keményen. 
És mivel a szürkületi fény
ben nem látott jól, előbbre 
lépett. 

- Jelentem - kezdte a fő
vizsgáló, de nem folytathat
ta. 

- Szilvió bátyám! - kiál
tott fel a főnök az öregem
ber láttán és melegen átölelte. 

- Elmehetnek! - mondta 
- a többi az én dolgom lesz, 
majd az öregre mutatva, hoz
zátette: - az első főnököm 
volt! 

Rákli Szilvesztert maga 
előtt engedte és hellyel kínál
ta az irodájában. Elnézést 
kért a történtek miatt. S a 
váratlan vendég sorsa felől 
érdeklődött: hol, hogyan és 
merre él? 

Az öregember még mindig 
zaklatott volt. 

- Keszthelyen élek fiam, 
magányosan. Van egy szép 
kis kertem, ott dolgozgatom. 
Ha az nem lenne, már rég 
nem élnék. 

Vezekényi elnézte egykori 
főnökét. ,,Még mindig milyen 
merész ,a tekintete. Dús, fe
hér haja nem sokat válto
zott." 

Fazekas Lajos: 

- Ugye, te vagy a Vezeké
nyi? - kérdezte. 

- Igen! Vezekényi Iván 
vagyok. 

- Emlékszem rád. És mit 
csinálsz itt? 

- űzemfónök vagyok. 
- Tán vonalfőnök? - kér-

dezte az öregember. 
- Nem! Ez most egészen új 

beosztás. A te idődben ilyen 
még nem volt. 

..:.._ Elnézést - szólt Vezeké
nyi és a telefonért nyúlt. Ár
nyalt hangon szólt: - Éde
sem! Kedves vendégünk ér
kezett. Mindjárt felmegyünk. 
Nálunk marad. Hogy ki? Azt 
majd 1meglátod ... 

- De mi lesz a jegyző
könyvvel? - Aggályoskodott 
az öreg. 

- Majd elrendezzük. 
!gy került Rákli Szilveszter 

nyugalmazott állomásfőnök 
Vezekényiékhez. Az asszony
nyal egyszerre ismertek egy
másra. 

__; óh, Szilvió bácsi - lel
kendezett Vezekényi1né -, de 
örülök, hogy látom. 

- Izabell, kedves Izabell ! 
- kiáltott fel az öregember, s 
szemei ezúttal is megteltek 
könnyel. - Maga semmit 
sem változott. Szép, mint húsz 
évvel ezelőtt. 

- Szilvió bácsi örök gaval
lér - mondta az asszony. 

- Tudod, édes fiam - for� 
dult Vezekényihez - ha erőm 
engedi, így tavasztájt útra 
kelek. Vágyat érzek a múlt 
iránt. Ne, ne mondd, hogy 
nosztalgia. Ez több annál. 
Egyszerűen „élni" akarom a 
vasutat. Felkeresem valame
lyik régi állomást, ahol dol
goztam. 

Vezekényi, aki rég túl volt 
már a közlekedésmérnöki 
vi�gákon, mint mindig, ez
úttal is csodálatot érzett 
Rákli Szilveszter iránt. Kö
vetkezetes és szókimondó ve
zetési stílusára jól emlékezett. 
Magában hordta emberségét, 
és azokat a történeteket, me
lyek róla szóltak és melyekről 
oly sokat beszéltek annak 
idején. Am egy lényeges kér
désre soha nem talált felele
tet. ,,Miért hidegebb itt körü
löttem a levegő? S miért fény
lettek a szemek, ha Ráklival 
beszéltek iaz emberek ?" 

- Csak egyszer találkozhat-
lll� még vele mo:ndrta 
feleségének. 

- Keressük fel - lelkende
zett Izabell. - Végül is nem 
veszett el. 

Lám, milyen a sors. Ki gon
dolta volna, hogy valalia még 
találkoznak. 

A vacsora meghitt volt. 
Rákli mesélt. A vendéglátók 
itták szavát. f:letkora böl
csességével adbmázatt, mi
:közJben tisziteletet lkeltett 
maga iránt. 

- Egyszer korán reggel 
belépett hozzám Bérczi. Em
lékszel rá ;te is. 

- Mondd, miért volt nyit
va atz ajtód mindig? - vá
gott szavába Vezie'hényi. 

- Az ajtóm? - hökkent 
meg az öregember. - Hát 
hogyne lett volna nyitva. Mi
nek zártam volna be? Nem 
volt nekem titkom senki előtt. 
És mítoszt sem akartam ma
gam körül ... 

- Mondom, belépett hoz
zám egy reggel a Bérczi. Sze
rettem azokat a lókötő féke
zőket, ha néha baj is akadt 
velük. Tudtak dolgozni. A 
vonatok soha sem vártak em
berekre. Különben is, a veze
tő 1I1e féljen kimondani, ha 
szereti a munkatársait! 

Az idő repült. Az öregember 
pedig szellemesen csevegett. 

-�-7 
1 

Lángot adok ... 
Lángot adok, melegedj. 
Szóval tamlak, felelj. 
Fá;daLommal 'TIUZQad vaQy. 
Reménnyel 'VligasztaUa.k. 

Aldalak a dolgokért, 
élet-gazdagsáQomén; 
lelk.ed.neJc és szívednék 
hitet a.dok. szerelmet. 

l 
_J 

Észre sem vették, hogy el
múlt éjfél. 

- Ideje lenne nyugovóra 
térni. Hajnalban korán ke
lünk -, mert, ugye, kime
gyünk a guritóra? - Vezeké
nyire nézett és tekintete elől 
nem lehetett kitérni. 

Éjszaka megeredt az eső. A 
csat.ornák zajától nem tudott 
elaludru. 

Hajnalban két ember lép
delt az esőben, a vágányok 
között. Köpenyükről lefolyó 
víz átáztatta nadrágjuk szá
rát. A csapat gurított. Az 
emberekről is csurgott a víz. 

- A szárítótok jó, édes 
fiam? - kérdezte halkan az 
öregember. 

- Milyen szárítóra gon
dolsz? 

- Hát, ahol megszáríthat
ják a göncefket ! 

- Van egy pihenőhelyük, 
de nem hiszem, hogy fűte
nék ... 

- Ilyenkor pedig elkel -
ne ... 

Alltak a gurítódombon. 
Megkereste azt a követ, mely
re éveken át mindig felállt. 
,Az előző fogás éppen lefo
gyott ... 

- Jobb időt is választhat
tak volna főnök elvtárs 
mondta a mester, amikor ész
revette őket. A többiek is 
odajöttek. Nedves cigarettá
jukat szorongatták. 

- Hogy megy a munka? -
érdeklődött az üzemfőnök. 

- Minden a legnagyobb 
rendben - válaszolták. 

- Dicsérd meg őket 
súgta az öregember. És to
vábbmentek a sarusokhoz, 
majd a vonatátvevőkhöz. 

Vezekényinek jól jött ez a 
hajnali állo:másbejárás. Pe
dig csak néhány szót vál
tott az emberekkel, mégis 
sokat megtudott róluk. 

* 

Rákli Szilveszter három 
napot töltött vendégségben. 
.Ezúttal nem voltak belső szo
rongásai. Nem kiáltottak ma
gányában belső hangok. Csak 
a fémes zörejek, s az ütköző 
csattanások muzsikáltak szí
vében, ezt a zenét oly jó volt 
hallgatni. 

Vezekényi az utolsó este el
vitte az Alabárdosba. Ma
gukkal vittek néhány fiatal 
kollégát is. Lassan indult a 
társalgás. Később azonban 
egyre többet vitatkoztak és 
érveltek. Többnyire a jövőről 
beszéltek, a vasút fejlődésé
ről. Az idős ember figyelme
sen hallgatta terveiket. Am 
egyszercsak odafordult Ve
zekényihez. 

- Igaz is Iván. Látogassa
tok meg. Van egy kis saját 
termésű borom! Megkóstoljuk, 
aztán kinézünk a Balatonhoz. 

Megígérték. 
* 

A ház hallgatagon fogadta 
a vendégségből hazatérő öreg
embert. A szobák ablakán be
kandikáló fény felesége fény
képére esett. Allt előtte és 
elkezdett mesélni. Később ki
ballagott a kertbe. Lábán a 
bőrkeményedések ismét szúr; 
ni kezdtek. A mandulafa vi
rágba borult. Az égbolt fé
nyeskék. És szívében nagy 
békességet érzett ... 

* 

Néhány hét múlva, ami-
kor Vezekényiék megálltak 
a ház előtt, a redőnyök le 
voltak engedve. A kapu zárva 
volt. A szomszédoktól tudták 
meg: Rákli Szilvesztert né
hány napja elkísérte a tavasz 
feleségéhez, a temetőbe, a 
céd.ruslige� fák alá. 

Rendek Jenő 

Művelődési tábor 

A miskolci vasutasok Vö
rösmarty Művelődési Háza jú
nius 21-tól 30-ig művelődési 
tábort rendezett a 6-14 éves 
korú gyermekek részére. A 
táborozás alatt gazdag prog
ramok - író-olvasó talál
kozó, múzeumlátogatás, .zene
hallgatás, játékos vetélkedők 
és kirándulások - szórakoz
tatták a gyerekeket, és sok 
ismeretet szereztek. 

A utolsó ,napon vetítették a 
Vuk című mesefilmet. Utána 
a gyerekek találkoztak Dar
gay Attilával, a sikeres film 
rendezőjével, aki válaszolt a 
fel tett kérdésekre. 

Fúvószenekarok 
találkozói a 

A szegedi területi szakszer
vezeti bizottság és a békéscsa
bai vasutas inűvelődési ház 
június 27-én rendezte a vas
utas fúvószenekarok terüle
ti találkozóját Békéscsabán a 
Széchenyi ligetben. A találko
zót dr. Virágh László, á vá
rosi tanács végrehajtó bizott
sága művelődési osztályának 
vezetője nyitotta meg. 

A program reggel térzené
vel kezdődött, majd 10 óra 30 
perctől került sor a zeneka
rok bemutató hangversenyé
re. A találkozón sikerrel mu
tatkoztak be a szegedi, békés
csalbai és ik:isílrunihalasi vas
utas művelődési házak fúvó
sai, valami!Ilt a ikiskórösi vas
utas úttörő, továbbá a S7.el'l

tesi vasutas és a Móricz Zsig
mond Művelődési Központ 
egyesített fúvószenekara. 

Játsszál velünk, 
játsszál nekünk ! 

A bodrogol'a.sZJi MA V Ne
velőoffllhoniban üoolő gyerme
� részJére a mwkoki va<;
utrusok Vörösmasr,ty Művelooé
sd Ház,a szóraikoztaitó műsort 
rendezett ,,Játsszál velünk, 
jM:isszál ne1cü.nk!" címmel. A 
műs0Iiba111 fe!Jl,épett a Tüske 
együittes, Takács Roland bű
resz, Vajek ,Róbert bohóc, 
Papp Á.gneis énekes, VlalLa.mint 
Szepes Féter báJ'b'művész, to
vábbá ötvös Éva, Kazai Kata
lún, Egerszegi Judit, a Mis
kolci Nemzeti S2ririház művé
szei. 

•A ll!a'gy tetis?Jés4 rura:tott mű
sort a második turnusban 
üdü'.l.1ő gyermekek részére is 
m��tülik. 

Pályaudvaron 

Éjszaka h.ibernálta acél-erek 
Szürke falak kalodájába.n 
á;ult utazók 
Bogáncs ragaszkodással 
kopogtat a fény 
Könnyes csarnoktetón 
haj11lal pupillá;a táaul 
Megvirradt, 
nyú;tózik az álom 

Németh Judit grafikája 

Böröc:zky Mihály 

KOCSIRENDEZŐK 

Vágányok útvesztőiben 
tűnnek föl hirtelen, 
s ha nagy roba;jal összeütközik 
a guruló s az áll6 kocsisor, 
ha;olt derékkal, értő figyelemmel 
bújnak elő az ütközők alól. 

Nap süt, szél fúj, eső esik, 
már észre sem veszik, 
zászlóval intenek, szájukban síp kiált, 
s a válasz mozdonykürtökön át 
figyelem szavak néLkiil megbeszélten 
összefüggő munká,juk ritmusát. 

Mosol11 az arcon ritka itt, 
megvallanák, amit 
fegyelem-cserzett arcuk árul el, 
ha érteném: amíg a munka áll, 
körbegyűlnek és beszéddel pihennek 
a kocsisorok árnyékainál. 

Vonatok állnaik össze és 
már ú;ra rendezés 
za;át sikoltja szét a féksaTu, 
s a megtorpantott lendület előbb 
megáU, s pár métert visszalép ·i;edten 
- köszönteni a kocsirendezőt. 

Zsirai László 

Vonamhlakhól ... 
vonatablakból színes fil.mnek 
nézheti az országot az utas, 
melyen a főszereplő 
mindig a tisztelgő vas:uta.s! 

SZERZŐDÉSBEN VÁLLALTÁK 
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Színes programok befáró dolgozóknak 
Tavaly decemberben kötött viselőit. A fórum után az i.n

szcx:ialista szerződést három tézmények amatőr művész
művelődési intézmény - a együttesei szórakoztatták a 
Landler Művelődési Ház, a közönséget. 
XV. kerületi és a veresegyhá- Sikeres volt a szerződés 
zi művelődési központ 1- a második pontjában rögz!te.1.t 
bejáró dolgozók művelódésé- nyári juniális is. Ennek egyik 
ne.'k segítésére, szabad idejük kiemelkedő eseménye volt a 
hasznos eltöltésére. színészválogatott szereplése a 

Az intézmények vezetői sz.í- veresegyházi sportpályán. A 

nes, vonzó programot dolgoz- színészek ellenfele az első fél
tak ki. Februárban megren- időben a Landler, a második
dezték például Veresegyházán ban pedig a veresegyházi öreg-

fiúk csapata volt. A mérkőa bejárók fórumát, amelyre zést hétszázan tekintették meghívták a vasút és a Volán meg. A szünetben a művé
vezetőit, valamint Veresegy- szek műsorral szórakoztátták 
háza és környéke tanácsi kép- a közönséget. 

Bemutatkozik 
,,,. . ,,,. . ,,,. ,,,. a pecs1 vasut1gazgatosag 

Ezt a címet viseli az a ki
állítás, amely június l-én nyilt 
meg Pécsett, az MS:OMiP Ba
ranya megyei Bizottsága ok
tatási igazgatóságán. A Dél
Dunántúl három megyéjét be
hálózó 1500 kilométeres vasút 
forgalmát 13 és fél ezer vas
utas biztosítja. Az ő munká
juk kulisszatitkaiba enged be
pillantást a kiállítás, amelyet 
Fényes József vasútigazgató 
nyitott meg. 

:A pécsi vasutasok 25 nagy
méretű színes tablója a sze
mély- és áruszállítás legfon
tosabb mutatóit �brázolja. 

Fényképeken ,láthatók a kor
szerű biztosító ,berendezések, 
vontató járművek, ,valamint a 
szociálpolitikai eredmények. A 
kiállítók nem feledkeztek meg 
a vasutas m.unkásmozgalom 
kiemelkedő egyéniségeinek be
mutatásáról sem. Tarr Imre 

ifjúmunkás és forradalmár 
életét négy tablón ismertetik 
a látogatókkal. 

A kiállítás legérdekesebb 
da.rabjai a vasúti modellek, 
mozdonyok, pályafenntartási 
gépek, valamint az automati
zált terepasztal. 

Ném8"1 Tibor 
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Vasútegészségügyi sportnapok 
Szolnokon 

Környezetvédelmi nap Békéstsabán 
ELŐADÁSOK, FILMVETÍTÉS. FOTÓKIÁLLÍTÁ1J 

Női 

A közelmúltban Szolnokon 
rendezték a vasútegészségügyi 
dolgozók II. országos kultu
rális és sporttalálkozóját. Ot 
sportágban asztalitenisz, 
tenisz, sakk, kispályás labda
rúgás és úszás -.i mintegy 
150-en vetélkedtek a helyezé
sekért. 

A versenyt a vasútegészség
ügyi szolgálat sportbizottsága 
rendezte az ifjúsági és nőbi
zottsággal közösen. A házi
gazda a szolnoki MA V Kór
ház szakszervezeti bizottsága 
volt. A sportnapra a munka
helyi olimpia keretében le
bonyolított háziversenyek leg
jobbjait hívták meg. 

A legeredményesebb ver-
senyző Janza Istvánné és 
Bujtás József volt, 3-3 
aranyérmet nyertek. Az öt 
sportágban összesített ered
mények alapján dr. Tari End
re, a vasútegészségügy igaz
gatója által felajánlott ván
dorserleget ismét a budapesti 
MAV Kórház csapata nyerte, 
a szolnoki MA V Kórház és a 
budapesti területi egészségügyi 
központ csapatai előtt. 

A sportnapokat kulturális 
programok tették színesebbé. 
Esté.Illként a Benedek-discó 
szórakoztatta a résztvevőket a 
tiszaligeti KISZ-tábor kultúr-

A Közlekedéstudományi 
E)gyesilJlet békéscsabai vasúti 

' szwkcsopa'Mtja. június 8-án a 
vasuba,s0ck művel·ődési házá
bla•n fotókliá11Li1tássa.l egyibekö
tött környezet.véde.lmi . napot 
rendezetit. Diia•vetítes:sel i1lusit
rá1t előadásokta,t ta.rtott a kör
nyezetvédelem aktuális kérdé
seiről a vezérigazgatóság 
tervgazidiasági és műsz,akfej
lesz,tési sZ!aikosztá!lya, val•amint 
a területi egészségügyli köz
pont két munkatársa, Tilly 
Ágota és dr. Kiss Ferenc. 

Ezen a napon adták át a 
békéscsabai körreti üzemfő
nöklségnelk ·a körinyezetvéde
lem érdekében kilfej•te'.lt ki�váló 

Veszprémből 

munkáért járó 0cklev�et, va
laJmi.nit ,a Tisz,ba szolgálati 
hely moZJga,Jomiblan kieme1'ke
dő eredrnényeke,t el•ér,t szolgá
lati helyek (Gyu!l,a, Sza·rivas és 
Füzes,g}'laTllllat á1J()Jffiások) kép
viselői1I1ek a pénzjutaJJmat. 
. A környezetvédelemmel kap
csolatos fotópádyáz.at győztese 
Nagy József, a szegedi igtaz
gatóság dolgozója lett. Máso
diik Kiss Sándor, Hódmezővá
sárhely, hia'I1Inadük pedig Wé

ber MrÍlooly, lkis,kumha1asi 
nyugdíjas. A zsüri kill.öndíját 
111yerite: Molnár László (Bé
}rescs,a,ba), Ko:vács Antal (Sze
ged) és Kovács Mihály fMed
gy'esih�a). 

Közlekedési fórum a Győri Rádióban 

A díjátadás ünnepélyes 
pillanata 

termében, június 5-én pedig a 
szolnoki vasutas művelődési 
házban Hacki Tamás és az Ex 
Antiqis együttes adott koncer
tet. 

A Magyar Rádió Győri 
Körzeti Stúdiója június 24-
én közlekedési fórumot ren
dezett Veszprémben, melyen a 
megyei közlekedési vállalatok 
képviselői mellett ott volt 
dr. Horváth Lajos, a szom
bathelyi vasútigazgatóság ve
zetője is. 

A közel egyórás - egyenes 
adásban közvetített - mű
sorban az igazgatóság veze
tője válaszolt a rádió hallga
tóinak a MAV-ot érintő kér
désekre. A kérdezők leginkábó 
a személyszállító vonatok 
Veszprém és Budapest közöt
ti késéseinek az okaira vár
tak választ. Érdeklődtek az-
után is, hogy várható-e a 
megyeszékhely és Győr vi-
szonylatában a majdnem há
romórás utazási idő lerövidü
lése. Tettek fel kérdést a le
égett balatonfüredi vasútál
lomás helyreállítási munkála-

tainak az állásáról, valamint 
a vonatokon bevezetett szigo
rúbb dohányzási tilalom fo
nákságairól. Szóba került a 
vasúti fénysorompók esetle
ges meghibásodása. 

Dr. Horváth Lajos az igaz• 
gatóság egyik legfontosabb 
feladatának minősítette a 
Veszprém megyét nagyban 
érintő nyári balatoni sze
mélyforgalom zavartalan ki
szolgálását. 

-Tapasztalatcsere. A sátor
aljaújhelyi pft-főnökség húsz
taigú csoportja tapasztalatcs-ere
látogatásra utazott a -k•ecskemé
ti pály.afennta-rtási főnőkséghez. 
A szalkmai megfbesZJélés után 
megtekintették a vároo neve
zetességeit, és 'közös futball
mél'kőzésre is sor kerülrt. 

ÚJ SZOCIÁLIS LÉTESÍTMÉNY 

DOMBÓVÁRON 

Motorcsónak Európa-bajnokság Vácott 
Motorcsónak Európa-baj-

nokságot rendeztek se 500-as 
kategóriában június 19-én és 
20-án Vácott, a Duna kijelölt 
szakaszán. A Magyar Motor
csónak Szövetség és a Váci 
Vasutas SE motorcsónak
szakosztálya ideális körülmé
nyeket teremtett a vérse.ny
zéshez. A kilenc országból ér
kezett sportolók küzdelmét 
tízezer néző tekintette meg. 

Az Európa-bajnokság a své
dek és a finnek sikerével zá
rult. Első lett immár harma-

dik alkalommal a svéd Matsy 
Kimbi. A legjobb magyar 
versenyző a szegedi Gvetvai 
volt, aki nyolcadik helyezést 
ért el. Az Európa-bajnoki ha
zai öttagú keretbe nem került 
be váci versenyz,ő. 

Az SD 700-as -kategóriában 
Kovács dr., a Váci Vasutas 
SE versenyzője a nemzetközi 
mezőnyben második, a ma
gyar bajnokságban pedig az 
első helyet szerezte meg. 

Pintér Lajos 

TEKEBAJNOKSÁG 
Nagy érdeklődés kísérte a szombathelyi Járműjavító 

Üzemben, a munkahelyi olimpia keretében a közelmúltban 
rendezett tekebajnokságot. Az ötfordulós versenyen száz csa
pat vett részt. A győztes a megmunkáló osztály műszakiakból 
álló csapata lett. Második a dízeljavító, harmadik pedig a 
pácsonyi üzemegység csapata. 

Kiállítás a Közlekedési Múzeumban 

HusZ>OJ11háirom miil.Lió forint 
k,állls-éggetl épült új szoc-iá1is 
Jiétesítrrnlényit a.dtalk á,t a dom
bóvári körzebi üz,emfőnöksé
gen. A létesitmény majdnem 
habszáz dolgozóna.k nyújt ké
nyelnnes tisz,tátkodási lehető
séget. 

Az épü,letben kapott helyet 
a melegítő konyha és a har
m'inok<ét sz,emlélyes étkiezde, 
Vlél>1iannliint ÜZ'elIDCJtr,VOSi és két 
fog;szalkorvosi rendelő. 

(Képünkön: az új szociáJ.is 
létesítlmény) 

Buclapesi és a Balaton kkiiUi közlekedési kapcsolai 
feJlódéséi s annak társadalmi és kuUuraílls vonaikozá
salt bemutaió kl'1li&As nyili jánlus Z3-án a budapesti 
Közlekedési Múzeumban. A szepiember 5-lg nyitva w
ió kl'11i"8, melyet dr. Ivány J\rpád. a KPM Kfizleke
désl � veze'6je nyttoU mec. több száz éves 
eredeü meine&ekkel, térképekkel, korhű modellellkel 
és lávlaU fejleaaUai pregramok bemutaiásával ieszl 
nemléleieaeé a Badaoest és Balaton khlffl közleke
lWs&. 

(Wahr Jánofl felvéielel) 
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A TERÉZVÁROSIAK A RÁDIÓBAN 

A MAV Terézvárosi Pályafenntartási Főnökség négy mű
szaki dolgozója (Király István, Krekács János, PáLfi Imre, 
Both Tamás) játékra jelentkezett a rádió: Szilágyi János veé 
zette 4x4 című ifjúsági vetélkedő műsorára. 

„A Sínbohócokat" (így nevezték csapatukat a terézvárosi 
fiatalok, Farkas Sándor vezetésével népes kis csapat kísérte 
el a nyilvános szereplésre, és sz.urkolt a jó eredmény eléréséért. 
Az izgalmas vetélkedőn harmadik helyet sikerült megszerez. 
niök. 

- Társadalmi munka. A 
hatvan-salgótarjá,ni pálya
fenntartási fónölkség hár{)Jffi 
szocialista brigádjánalk 28 ta•g
ja társadalmi munlkát végzett 
a hatvani rendez,ő pályaudva
ron. OsszetaJkairi<tották a vágá
nyok közöttii hulladé'.k:ot. A mű
szakért jáiró 3526 forintot szo
ciális céle)kra aján1ották fel. 

- Kommunista műs7.a:k. A 
sátoraljaújhelyi pft dolgozói 
közül az idei lrommunista mű
szalkon 294-en ve,ttelk részt. 
összesen 52 ezer forinrt érté
kű munkát végeztek. A mű
szakokon vágán,yt és talpfát 
cseréltek, kitérőket szabályoz
tak. 

Halasi kérés 
Budapest és Szabadka kö

zött 1882. december 5-én in- 1 
dult meg a vonatközlekedés. 1 Kiskunhalason 1881. október 
23-án rakták le az állomás 
épületének alapkövét, és 14 
hónap múlva már közlekedtek 
a vonatok. Az idén december
ben lesz tehát a 100. évfordu
lója annak, hogy Kiskunhala
son mecindult a vasúti közle
kedés. 

A körzeti üzemfónökség meg
kezdte a Jubileumra való fel
készülést. A szocialista brigá
dok vasúttörténeti Jellegű 
szellemi vetélkedón vesznek 
részt, a szervezó bizottság pe
dig kiállitást rendez, amelyen 
eredeti dokumentumokat ké
peket, korabeli tárgyaka? mu
tatnak be. A rendezók ezek
nek a tárgyaknak, dokum'en
tumoknak az összegyűjtéséhez 
az olvasók segítségét kérik. 
Akiknek birtokában ilyen Jel
legű tárgyak - iratok, képek 
stb. - vannak, azok küldjék 
azt el a kiskunhalasi vasutas 
művelódési házba, a kiállftást 
rendezó bizottságnak. 

- Nyugdíjasok ta1á.Jlkozója. 
A dombóvári üeJemfőnökség 
nyu,gdíjascsoportja a városi 
műivelődési ház nagytermében 
rerudezte hagyOcmányos nyugdí
j,a,s-találiko:ooját. Kővári László 
elnök számolt be az elmúlt év
ben végzett munlk.áról, a SZXJ
ciáLpoliti!kai tevékenységről. 
majd a Józ,sef Attila Altalá
nos Iskola Vadvirág néptánc
együttese szórakoztatta a ven
dégeket. 

- Eszperantisták találkozó
ja.. Július 3-án és 4-én - a 
32. vasutasnapi ünn,epség ke
reteben - Nyíregyiházán .ren
dezik a, 18. országos vasutas
eszperantó-találkozót. A gazdag 
programban váirosnézés, ki
rándulás, hangversenyein valló 
reszvéte1 ts szerepel. 

Tanácskozás 
a munkaversenyröl 

Junius 23-án a szombathe
lyi vasútigazgatóság szolgá
lati helyeinek munkaverseny
és üzemgazdasági ügyintéz,ői 
számára értekezletet rendez
tek Celldömölkön. A részve
vők megvitatták az elmúlt 
időszak tapasztalatait. Megis
merkedtek a munkaverseny
értékelés új szabályaival, va
lamint a szocialista brigád
mozgalom továbbfejlesztésé
nek. időszerű feladataival. 

Vetélkedő brigádok 
A záhonyi üzemigazgatóság 

területén dolgozó szocialista 
brigádok művelődésének, kul
turális vállalásainak segítése 
érdekében levelező brigádve
télkedöt rendeztek. Százhét 
brigád fél éven át válaszolt a 
különböző témakörökből ösz
szeállított kérdésekre. 

A legjobb eredményt elért 
tizenhét brigádot meghívták a 
döntőbe. A győzelmet a forga
lomellenőrző csoport dr. Csa
nádi György szocialista bri
gádja szerezte meg. Második 
a gépesített rakodási főnökség 
Forgácsoló brigádja lett. Az 
öttagú csapatok első négy he
lyezettje kétnapos észak-ma
gyarországi körúton vehet 
részt. 

L. B. 

- Előadás. Az ünn€i)i könyv
hét al'ka1má,ból Arany Jálilos 
munlk.ássá� címmel tartott si
�eres előadást a celldömölki 
vasut.asok.na'k Lén.árt Ferenc 
g,imnáziuani ta.rrnár. 

- SzoMd1aritásibélyeg-akció. 
A sátoraljaújhelyi pt't-főnök
ség 400 dolgozój,a is részt vett 
a, szolidar.i tásibélyeg-a.kcióban. 
összesen tizenikétezer foriJlltot 
fiz,e�tek erire a célira. 

- Munkavédelmi tájértekez
let. A KiPM munk.agazdasági 
és szociálpoli tiikai főosztálya 
munkavédelmi tájértekezletet 
rendezett Kapos.váron, a 13. 
számú Volánnál. A Dél-Dunán
túliról egybegyűlt Volán, MAV, 
Közúti IgazgJa'tóság és. a, Köz
úti Építő Vállalat vezetőit és 
mu,n'kavédelmi szakembereit 
dr. Bors István igazgató kö
szöntötte, majd dr. Sárvári 
László szakosztá'lyvezető tar
tott előadást a baleseti hely
zeúről. A munk.a,védelmi jog
sza,báqyok értelmezéséről, al
kalmazásáiról is tájékoztatták 
a hallgatókat. 

Bihaigazítás 

Lapunk 13. számában A bé
ke és biztonság ne az elret
tentésen alapuljon című ci'kk 
első bekezdésének második 
mondata helyesen a követke
ző: .,Megjelent a nagygyűlésen 
Sebestyén Nándorné, az Or
szágos Béketanács elnöke, a 
Béke-vi[ágtanács tagja ... " 

, 

LAKASCSERE 

Elcserélném Bp. Keleti pálya
udvarnál levő kétszobás, gázfűté
ses MAV-bérlakásomat hasonló 
méretű kertes, vagy kert nélküli 
nagyobb Jak.ásra. :E:rdeklődni tele
fonon: 10-28. 

Elcserélném nagyméretű másfél 
szobás, földszintes, komfortos, 
családiház-jellegű MAV-bérlak'á
somat MAV-dolgozóva1 tanácsi la
kásra. Horváth, Budapest, Pf. 32. 
1387. 

Elcserélném egyszobás, fürdő
szobás, kertes, földszinti MÁV
bérlakásomat Budapest területén 
levő lakásra. Minden megoldás ér
dekel. :E:rdeklődni az esti órák
ban: Budapest XV., Csanádi u. 
(volt Wesselényi) 15 2. 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 35 négyzetméteres, gázfűtéses, 
félemeleti, budai MÁV-bérlaká
somat vasutas dolgozóval tanácsi, 
vagy saját tulajdonú lakásra, ház
ra, lehet Pest-környéki is. :E:rdek
lÖ<lni lehet: 8-21l óra között a 
363-260 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél
szobás. összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérlakásomat kétszobás ta
nácsi bérlakásra. lehetőleg régi 
típusúra. �rdeklÖ<ln! lehet: reggel 
8 és 9 óra között a 428-545-ös te
lefonszámon. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud
var mellett levő, 89 négyzetméte
res. két szoba összkomfortos, gáz
fűtéses MA V-bérlakásomat 2 össz
kol1).fortos egyszobás lakásra Bu
dapest területén. Levélcím: Bu
daoest vrn., Kerepesi út l. Pász
torné. 

Elcserélném két szoba komfor
tos, Ill. emeleti, utcai MAV-bér
lakásom>1t egy szoba komfortos 
tanácsi lakásra Budaoest terüle
tén. Levélcím: Szörényi Béláné, 
Budanest. VI., Lehel u. 1. III. 13. 

Elcserélném Bo. I. kerületi. há
rom sioba. hall, személyietls. 1:18 
né<?Vzetméteres MÁV-bérlakáso
m,t két tanácsi l>1kásra BÜda
nest területén. Egyik 1 szoba. a 
másik szoba komfortos Ie�en. 
�rdeklődnl eE:ész nap a 368-173-as 
telefonszámon. 

Elcserélném budapesti. két szo
ba komfortos, 80 négyzetméteres. 
földszinti. napos gázfűtéses MÁV
bérlakásomat 60 néE:vzetmétere�, 
t,inársira vagy öröklakásra. :tr
deklÖ<ln! lehet telefonon: 341-023. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVI. ÉVFOLYAM, 15. SZAM ARA: 1,30 FORINT 

A 32. vasutasnap központi rendez,7énye 

Kitüntetések 
a Vigadóban 

NEGY\'ENÖTEN KAPTAK KJ\7ÁLÓ \7 ASl'TAS� 

ÖT\'ENEN Kl\'ÁLÓ iUUNKÁÉilT KITÜNTETÉST 

A 32. vasutasnap alkalmá
ból Budapesten, a Vigadóban 
ünnepélyes ,külsőségek között 
került sor a kiemelkedő mun
kát végzett vasutasok kitünte
tésére. A központi rendezvé
nyen jelen volt és az elnök
ségben foglalt helyet dr. Ko
rom Mihály, az MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Borbándi János, a Miniszter
tanác.<. elnökhelyettese, Pullai 
Arpád, közlekedés- és posta
ügyi miniszter, Urbán Lajos 
államtitkár, dr. Mo-ró István, 
a VI. kerületi pártbizottság 
elsó titkára és szemök Béla, 
a vasutas-szakszervezet titká
ra. 

Az ünnepséget Nagy Károly, 
a MA V Vezérigaz.gatóság párt
bizottságának titkára nyitotta 
meg, majd Szűcs Zoltán, a 
MAV vezérigazgatója mondott 
beszédet. 

- A vasutasnapon nem ma
gunkat ünnepeljük, hanem az 
évtizedek tradícióival megala
pozott munkát, amellyel a 
vasutasság hozzájárul társa
dalmunk, népgazdaságunk fej
lődéséhez - mondotta beve
zetőjében -. A vasutasok hi
vatásszeretete közismert. Mind
nyájan, akik a vasút szolgála
tában áUunk, jól tudjuk, mi

lyen személyes örömet szerez 
egy-egy feladat jó elvégzése, 
legyen az egy pontosan közle
kedő vonat, egy jól végzett 
vonatösszeállítás vagy jármű
javítás, pályaépítés. 

Ez a hivatásszeretet, a vas
út.hoz való ragaszkodás a leg
nagyobb erkölcsi erőnk. De 
éppen ennek kapcsán sohasem 
szabad elfeledkeznünk arról, 
hogw a vasúti :közlekedés nem 
öncél. A vasút feladata a szál
lítás; személyek és áruk 
gyors, pontos, biztonságos és 
emelLett gazdaságos szállítása. 
Bármennyire is lekötnek ben
nünket az üzemi belső felada
tok, a végső eredménynek 
mindig az utasok és a fuva
roztatók minden tekintetben 
kielégítő - udvarias - ki
sz.olgálásának kell lennie. Tisz
tában vagyunk vele, hv@' erő
feszítéseink ellenére a sze
mélyszállítás kulturáltságának 
javításában még mindig sok a 
tennivaló. Gyakori panaszra 

Pullai Arpád közlekedés- és postaügyi miniszter átadja a ki

tüntetést Samu Lajos csapatvezető előmunkásnak 

Laczkó Ildikó felvételei 

ad okot a menetrend be nem 
tartása, a rossz utazási köri11-
mény a tájékoztatás hibája és 
sok �tben az udvariatlanság. 

Minden erőnkkel azon le
szünk, hogy gyors javulást ér
jünk el, mert tudatában va
gyunk annak, ho@' azt a meg
becsülést, amelyben a párt és 
a társadalom részesít bennün
ket csakis utasaink és fuva
roztató feleink elismerése ré
vén tudtuk megszere:uni, és 
tudjuk megőrizni. Ezeknek a 
követelményeknek eleget tenni 
azonban évről-évre egyre na
gyobb feladatot jelent. 

Szücs Zoltán az egyre job
ban előtérbe kerülő vállalati 
gazdálkodásról szólva rámu
tatott: 

- A vasútnak rugalmas, a 
külső és belső változásokat 
gyorsabban követő kereskedel
mi tevékenységet kell foly
tatnia. A gazdálkodási érde
keknek megfelelően pedig 
fejleszteni kell az üzemvitel 
munkáját, gyorsabbá, öntevé
kenyebbé és hatékonyabbá 
kell tenni, nagyobb önállósá
got és döntési hatáskört kell 
adni a területhez közelebb ál
ló vasúti szolgálati helyeknek, 
egységeknek. 

Beszéde további részében a 
vasút technikai fejlesztésének 
fontosságáról, a már megkez
dett és tervezett .rekonstruk
ciókról a vasutasokról történő 
gondoskodásiról beszélt. utalt 
azokra a tennivalókra is, ame
lyek segítségével mind a bel
földi, mind a nemzetközi szál
lításoknál vonzóbbá tehetjük 
a vasutat. Ezáltal jobban ki
használhatjuk azokat az elő
lljYöket, amelyek a kedvező 
fajlagos energiafelhasználás
ban, a biztonságban, a meg
bízhatóságban és az előnyö
sebb környezetvédelemben je
lentkezik. 

Az MSZMP Központi Bi
zottsága nevében Ko-rom Mi
hály köszöntötte a vasút dol
gozóit, s elismeréssel szólt a 
vasutasok nehéz munkájáról, 
eredményeikről. 

Az ünnepség végén PuUai 
Arpád közlekedés- és posta
ügyi miniszter 45 dolgozónak 
adta át a Kiváló Vasutas, 50-
nek a Kiváló Munkáért ki
tüntetést. 

A kitüntetések átadása után 
a MA V Szimfonikus zenekar 
adott hangversenyt. A zene
kart Oberfrank Géza vezk
nyelte. 

(A kitüntetettek névsorát a 2. 
oldalon közöljük.) 

1982. JÚLIUS 26. 

A TARTALOMBÓL: 

Egy arc a Vigadóból 
2. oldal 

Munkahelyen kívüli 
munkavégzés 

3. oldal 

Tisztavatás a Keletiben 
5. oldal 

A mozgássérültekérl 
6. oldal 

A vasút első fél évi szállítási teljesítménye: 

60 millió 229 ezer tonna áru 

és 130 millió 889 ezer utas 
A :MA V -.nak a vártnál iki

se bb júniusci áruszállítási tel
jesítményei mind a bázishoz, 
mind a tervhez viszonyítva to
vább növelték az elmaradás 
mértékét. Az elszállított 10 
millió 542 ezer tonna áru a 
bázishoz képest csupán 97,1, 
a tervet alapul véve pedig 
95,6 százalékos teljesítésnek 
felel meg. A lemaradás abszo
lút értéke meghaladta a 300 
ezer, illetve megközelítette a 
félmillió tonnát. Az árutonna
kilométer még a tonnateljesí
tésnél is kedvezőtlenebbül ala
kult. 

JÚJ!l,iusban a bázishoz viszo
nyítva, csupán ,a tranzitfor
galomban volt tapasztalható 
fejlődés, núg a belföldi szállí
tásoknál 3,2, az exportnál 7,7, 
az importküldeményeknél pe
dig 1,6 százalékos a csökkenés. 
A tervet alapul véve az export
és tranzitszállításoknál 1,7 és 
2,5 százalékos túlteljesítést ért 
el a vasút. Ezzel szemben a 
belföldi és import küldemé
nyeknél 6,3 és 6,4 százalékos le
maradás jelentkezett. 

kocsi:k száma 97,7, az ezekbe 
berakott árusúly pedig 98,2 
százalékát tette ki a bázisér
téknek. 

Az áruszállítás minőségét 
(kivéve a gépácsorgásokat) to
vábbra is visszaeső tendencia 
jellemezte. A géprevárási ese
tek száma 25,1 százalékkal, a 
belföldi vonatfelos.zlatások 
mennyisége pedig 1981 azonos 
idő.szakához viszonyítva, több 
mint négyszeresére emelke
dett. Uigiyanak.kor a kilépő vo
natfielos.z.latások száma 7 ,8 
százalékkal csökkent, ami a 
szomszédvasuta:k elegyfogadási 
kész.ségének javulásáról tanús
kodik. 

A iteherkocsiik kihasználását 
az említett minőségi mutatók 
romlása kedvezőtlenül befo
lyásolta. Ezt tükrözi, hogy a 
tavalyinál. 4,5 százalékkal :ki
sebb szállítási teljesítményhez 
a vasút 1,2 százalékkal több 
kocsit használt fel, s így a dol
gozó tehenkocsipark termelé
kenysége közel 6 százalékkal 
csökkent. 

A tehervonati mozdorwok 
kihasználása megfelelt az el
várásoknak. A napi hasznos 
futástávolság a villamos von
tatásnál 0,3, a kis dízel-

mozdonyoknál 2,4, a nagy dí
zel.mozdonyoknál pedig 1,7 
százalékkal volt nagyobb, mint 
egy évvel korábban. 

Becsült adatok szerint a vas
út júniusban 23 millió 193 ezer 
utast szállított, s ezzel a bá
zishoz viszonyítva 98,9, a terv
hez képest pedig 99,7 százalé
ka.s teljesítést ért el. Az utas
kilométerben kifejezett vasúti 
munka teljesítése várhatóan 
105, illetve 100 százalék lesz. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége 1,3 száza
lékkal romlott, a1lli az utas
szállítás minőségének számot
tevő vi.s&zaesésére utal. 

Az év első felében, - a 
worsmérleg szerint, - a vas
út 60 miUió 229 ezer tonna 
árut száUított. Ezzel a bázis
hoz visz.onyí.tva 98,4, a terv
hez képest pedig 94,6 százalé
kos teljesítést ért el. Az össze
hasonlítási alapokhoz viszo
nyított lemaradás abszolút ér
téke me€Jközeliti a 3,3, illetve 
3,5 millió tonnát. 

Az elszállított 130 millió 889 
ezer utas 97,3 százalékos bázis, 
illetve 97,2 százalékos tervt.el
jesítés.nek felel meg. A lema
radás abszolút nagysága meg
közelíiti, illetve meghaladja a 
3.7 millió utasfőt. 

A júniusi 8 millió 354 ezer 
kocsiigényes árutonna-szállí
táson belül, a bázist alapul
véve, a szénnél 10,8 a mész
nél 4,4 a mútrágyánál 39,7, a 
tűzifánál pedig 20,3 százalékos.-------------------------
szállításfelfutás, míg a kőnél 
9,7, a kavicsnál és a homok
nál 7, a téglánál és a cserép
nél 9,8, a cementnél 32,9, 
a ceme,ntgyártmányoknál pe
dig 5 százalék!Ols volumen
csökkenés figyelhető me.g. 

A vasúton .fuvarozásra fel
adott élőáUat-küldeménjyek 
mennyisége 10,4 százalélokal 
esöklkent. Ezen belül a belföld
re feladott küJdemények volu
mene 18,7 százalékkal nőtt, 
rrúg az exportra irányuló kül
deményeké 15,9 százalékos 
visszaesést mutat. A könnyen 
romló áruknál a belföldi for
galomban 24,3 százalékos a 
csökikenés, azi export reláció
ban pedig 8,1 százalékos volt 
a növekedés. 

A záhonyi átrakó térség be
lépő áruforgalma 4,3, a kiürí
tett szélesnyomtávú kocsik 
me.nJJjYisége pedig 3,3 százalék
kal volt kevesebb, núnt egy 
évvel ez.előtt. A kiürítetlen 
maradvány hóvégi értéke 97,9. 

a megrakott normál-nyomtávú 

Szentgotthárdi példa 

Megszervezték a· hét végi rakodást 
Szentgotthárd állomáson nem 

ritka a hétvégi rakodás sem. 
Amíg hét közben naponta hét
nyolc vagont, addig szombaton 
és vasárnap a dupláját rakják 
meg áruval. 

- Hogyan lehetséges ez? 
- Elsősorban a vállalatok-

kal való jó kapcsolatnak kö
szönhető az intenzívebb hétvé
gi rakodás - válaszolja Kará
csony Pál állomásfőnök. - Tö

rekvésünket támogatta a Volán 
is. Bevezette a rakodólapos 
szállítást és kedvezményeket is 
adott. Mi a kocsikat és a kiszol
gálást biztosítottuk. Átmeneti 
pénztárunk vállalta a hétvégi 
belföldi raikodások többletmun
káját. 

Mikos József állomásfőnök.
helyettes számokkal bizonyítja 
a növekvő áruszállítási teljesít
ményt. 

- Az idei esztendő első hat 
hónapjában a tervezett 16 ezer 
tonnával szemben több mint 20 
ezer tonna árut szállítottunk. 
Ez a hétvégi rekodásoknak is 
köszönhető. Az első hónapok
ban a téglagyár, májusban é3 
júniusban pe.:iig már a Rába 
gyár helyi gyá-egy�ge is ra

kodott a hét végén. A kocsiki
használási tervünk 109 százalé
kos. 

Szent€otthárd jövőre városi 
rangot kap. A tanács kezdemé
nyezésére 800 percet Szentgott
háridért mozgalmat indítottak, 
amelyhez kapcsolódtak a vasu
tasok is. Társadalmi munkát 
vállalnak a település fejleszté
séért. A vasutasok vállalásuk
ból már 500 órát teljesítettek. 

Tisziavaüs a Keleti pályaudvaron 

Tudósítás az 5. oldalon. MTI Foió Fehér Jó:mer felv. 
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Kitüntetések a 32. vasutasnap al,kalmából Egy arc a Vigadóból 

Kiváló vasutas gépkocsivezető A 32. vasutasnap alkalmából 
kiemelkedő munkájuk elismeréséül 
- a közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kitüntető címet adományozta: Ba
logh Lajos gépjármúvez., Jászkisér 
MAV :E:pitőgépjav. U. ; Berényi Ká
roly csop. vez., :E:szakl Jj. ü. ; Bé
kési Mátyás oszt. vez. h., Bp. Vas
útig. ; Bontovics István mozdony
vez., Szolnok Körz. Uzemfőn. ;  
Bosnyák Vendel munkás, Ka
posvár Szertárfőn. ;  a;1za József 
ugyint. csopvez., Szombathely Vas
utlg. ; Csöndes József előkészítő 
csop. vez., Dombóvár MA V :E:píté
sl Főn. ; Eszes Mátyás 
Siem. vez., Szentes MA V építési 
főn. ; Farkas Gábor mozd. vez., 
Kecskemét Krz. üzemfőn. ; Fekete 
Benedek géplakatos, Miskolc 
Közr. Uzemfőn. ; Gajda Mátyás 
fugg. szb.-titk., Kecskemét Körz. 
üzemfőn. ;  Galambos István mun
kavez. ; Győr pft. tőn. ; Gerőc5 
István üzemi pb. titkár, Záhonyi 
üzemig. ; G ulyás Ferenc oszt. vez. 
h., Pécs Vasútig. ; Gulyás István 
szalroszt. vez. h., KPM Vasúti Fő
oszt. ; Halász Mihály tartalékosnak, 
Székesfehérvár Körz. üzemfőn. ;  
Halászi Mihály oktatótlsztnek, Bp. 
Keleti Körz. Uzemfőn. ;  Hosszú Já
nos v1zsg. főkalauznak, szeged 
Krz. üzemfőn. ; Jávor Imre áll. 
főn., Kiskunhalas Körz. Uzemfőn. ;  
Józsa Lajos, gazd. igazg., Szombat
hely Jj. U. ; Kárpáti István aszta
los, MiSkolc, épület- és hidfenn
tart. főn . ;  Kertész László tola
tásvez„ Püspökladány Körz. Uzem
főn . ;  Kliment Pál áll. tartalékos
nak, Rákosrendező Körz. üzem
főn. ; Kontor László lakatosnak, 
Veszprém Pft. Főn. ; Kovács Ká
roly raktárnoknak, Füzesabony 
Körz. Uzemfőn. ;  Kovács Lajos 
csop. vez., Miskolc Jj. U. ; Kónya 
György átviteltechn. müszerésznek, 
Szeged BBFF ; Kréger János laka
tos csop. vez., Székesfehérvár Jj. 
U. ; Lukács László előmunkásnak, 
Debrecen MA V :E:pltésl Főn. ; Ma
kalicza Sándor vonalgond., Dombó
vár Pft. Főn. ; Mllánkovlcs Vendel 
előmunkásnak, Nagykanizsa Pft. 
Főn. ; Nagy H. István tolatásvez., 
Bp. Ferencváros Körz. üzemfön. ;  
Németh Géza lakatosnak, Bp.-Bal
partl BBFF ; Pásztor István váltó
kez.. Fényeslitke áll . ;  Rozsnyai 
László szolg. főn., Tapolca Körz. 
Uzemfőn. ; Szakán Pál, kirakó tart., 
Hatvan körz. üz. tőn . ;  Szendrei 
Sándor, szolg. főn. ; Vác, Pft. Főn. ; 
Szilágyi Sándor hegesztőnek, Debre
cen Jj. U. ; Szolnoki János áll. fón. 
h., Gyékényes Uzemfőn. ;  Tégen Ká
roly áll. főn., Miskolc Körz. Uzem
főn. ; Tóth Gábor oszt. vez., Deb
recen Vasútig. ; Tóth Sándor ács
nak. Debrecen Pft. Főn., újvári 
Rezső gépkez., Miskolc MAV :E:pí
tési Főn. ; Vadna! József szertár
fon., Miskolc osztószertárfőn. ; Vil· 
lányi János oszt. vez. Bp. MAV 
UGH. 

KIVÁLÓ MUN KÁÉRT 
kitüntetésben részesítette :  Barna 
Ildikó raktárkezelőt, Nyíregyháza 
szertárfőn. ; Bauer Ottó műsze
részt Bp. MAV Közp. Felépítm. 
vizsg. Főn. ; Bolyós Balázs anyag
osztály-vezetőt, Jászkisér MA V 
:E:pítőgépjav. U. ; Bujdos� Attila 
ügyint. csoportvezetőt, Pecs Vas
útig. ; Czövek Márton utazó m�n
donyfelvigyázót, Debrecen Ko_rz. 
üzemfőn. ; Döme Lászlóné ügyrn
tézőt, Bp. vasutasok Sza_kszerve
zete; Farkas II. Pál kocs1mestert, 
Bp. Keleti Körz. Uzemfőn. ; Fur�a 
Miklós guritóautomata-kezelot, 
Eperjeske áll. ; Grajcz.ár Endre vo
natvezetőt, Miskolc Körz. Uzem
fón. ; Hegedüs Balázs vez. mémö
kiöt, Kecskemét Pft. Főn. ; Horváth 
Ernő műszerészt, Szombathely 
BBFF ; Juhász István ügyint. cso
portvezetőt, KPM vasuti Föoszt. ; 
Juhász József menetirányltót, Bp. 
Keleti Igazg. Részleg; Juhász Sán• 
dor vez. váltókezelőt, Pécs Körz. 
üzemfőn. ; Kajtár Józsefné szak
szertárvezetőt, Celldömölk MA V 
:E:pítési Főn. ; Kassai Ferenc müsz. 
fejlesztőt, Szombathely Jj. U. ; 
Kassakürti Antal kompresszoria
vitó csoportvezetőt, :E:szaki Jj. U . ;  
Káld! István olajkiadót, Bp. Há· 
mán Kató Szertártőn. ; Király Fe
renc villamosmozdony-vezetőt, 
Nyíregyháza Körz. üzemfőn. ; Kiss 
Jozset munkafelvevőt, Szolnok Jj. 
U . ;  Kocsis Imre függ. szb-titká'ft, 
Gyékényes Uzemfőn. ; Kugyelka 
László csap. vez. előmunkást, Hat
van-Füzesabony Pft. Főn . ;  Maliga 
János tolatásvezetőt, Szentes Körz. 
Uzemfőn. ; Máté István müvezelőt, 
Püspökladány Körz. Uzemfőn. ;  
Meiszner Ferenc szervezőt, Szom
bathely vasutasok Szakszerv. Te
rületi Sz.aksz. Biz.; Méhes István 
pft. főn„ Szekszárd Pft. Főn. ; 
Mltykó Mihály esztergályost, Bé
késcsaba Körz. Uzemfőn. : Moinár 
Antal művezetőt. Bp. Jobbpart! 
BBFF : Nagy Gergely kőművest, 
Debrecen MAV :E:pület- és Híd
fennt. Főn. ; Papp Zoltán motor
szerelőt, Rákosrendező Körz. 
Uzemfön. ;  Paul Béláné személyz. 
ügyintézőt, BVKH; Pogány Barna 
raktárnokot, Kazincbarcika Körz. 
üzemfőn. ; Puskás Pál tmk-laka
tost. Landler Jenő Jj. U. ; Rabb 
János kőművest. Bp. MAV Magas
ép. Főn . ;  Radmanics Károly 
mozdonyvezetőt. Nagykanizsa 
üzemfőn. ; Samu Lajos csapatvez. 
előmunkást, Pápa Pft. Főn . ;  Sal
lai József gépkocsivezetőt. Bp. 
MÁV UGH: Sági János kőműves 
csoportvezetőt, Dunakeszi Jj. U . ;  
Sári István ügyintézőt. Miskolc 
vasúttg. : Simon Jenő raktárnokot. 
Szombathely Körz. Uzemfőn. : Soós 
TibOr mozdonyüzemeltetési rész
Jegvezetöt. Székesfehérvár Körz. 
Uzemfőn.:  Süveges Ferenc rl\ktár· 
nokot. Bp. Nyugati Körz. Uzem
fón.:  Szabó Ferenc munkavezetőt. 
Szeged MAV :E:pltési- és Hidfennt. 
Fön . :  szabó Imre balesetvizsgálót, 
Bo. vasútig. ; Szőke Ferenc szolg. 
főnököt. Tapolca szertárfőn. : Tóth 
Mihály kitérő lakatost. Bp. Teréz
város{ Pft. Fön. ; H. Tóth Vince 
munkavezetőt. Szentes MÁV :E:pl
tésl Főn . :  varga József esztergá
lyost. Miskolc Körz. Ozemfőn. ; 
Visnyei Istvánné személyzeti veze
tőt. Bo. MAV vasútegészségügyi 
Ig. : Vlcskó János váltókezelőt, 
Kiskunhalas Körz. Ozemfőn. 

MINISZTERI DICSERET 
kitüntetést kaptak : Bertók Pálné 
számviteli vez .. Szolnok P!t. Főn.; 
dr. Bogdán József oszt.-vez., 
BVKH; Czégér Endre müsz.-gazd. 

tanácsadó, KPM Vasúti Föoszt. ;  
Czöndör Miklós dizelmozd.-vez., 
Sopron Vont. Fön . ;  Darák István 
tüz1kovács, Szolnok Jj. ü. ; Faragó 
Zoltán fizikai csop.-vez., Gyön• 
gyós Kitérőgyártó ü. ; Farkas Jó· 
zsef műszerész, Bp. VATUKI; 
Gallovich József térfőn. ; Kaposvá1 
üzemfón. ;  Gáll Endre ügyint., 
Miskolc Vasútig. ; Gomt,os István 
kocsíint., Miskolc Körz. Ozemfőn. ; 
dr. Halász György jogtanácsos, Bp. 
vasutasok szakSzerv. ;  Hanisch 
Károly üzemvez., Bp. Jobbparti 
BBFF ; Heinemann Gusztávné bér
elszám. el!.; Pécs Számvit. Főn. ; 
Horányi László áll.-főn., Vésztő 
Körz. Uzemfőn. ; Horváth László 
dizelmozd.-vez., Veszprém Körz. 
Uzemfőn. :  Hossó Mihály dlzel
mozd.-szerelő csop. vez., Szentes 
Körz. üzemfön. ; Jávor Mihály 
munkaügyi csop.-vez., Landler Je
nő Jj. ü. ; Karácsony István dizel
mozd.-vez., Hatvan Körz. üzem
főn. ; Kállay László fóépítésvez., 
Debrecen MA V :E:pítésl Főn. ; Ke• 
csedi Imre raktárnok, Debrecen 
Körz. Uzemfőn. ; Kohlmann Lajos
né takarító, Szombathely Körz. 
üzemfőn. ;  Kováts Attila szolg. 
főn., Bp. TBKF; Kozmás! István 
felsővez. szerelő, Bp. Landler Jenő 
Vili. Vonalfőn. ; Laczkó Sándor 
dizelmozd.-vez, Záhony Vont. Főn . ;  
Lóních János lakatos csop.-vez., 
Landler Jenő Jj. U. ; Major Mi· 
hály váltókez., Komárom Körz. 
Uzemfőn. ;  Majorszki József mun
kavez., Miskolc :E:pület- és Híd
fennt. Főn . ;  Marik György tola
tásvez., Békéscsaba Körz. üzem
főn . ;  Marton István vonalgond., 
Hódmezövásárhely Pft. Főn. ; Mau
rer János kőmüves csop.-vez., Bp. 
Balpartl :E:pületfennt. Fön. ; Mester 
Aron munkavez., Debrecen MAV 
€pités! fön . ;  Monoki Dezső alváz
lakatos, Dunakeszi Jj. U. ; Mórócz 
Károly üzemegységvez., Györ 
Körz. Uzemfőn. ;  Nagy Miklós 
oszt.-vez., Bp. Vasútig. ; Pete Jó
zsef köműves, Bp. MAV Magas
építési Fön . ;  Rurik Péter ügyint., 
KPM Vasúti Fóoszt. ; Salamon Zol
tán személyz. vez., Szombathely 
MAV :E:pület- és Hldfennt. Fön . ;  
Sáfrány Sándor motorvez., Pécs 
Körz. Uzemfőn. ; Sándor Zoltán 
re\•izorl csop.-vez. Miskolc Vasút
ig. ; 5ánta István mozdonylakatos, 
Bátaszék Uzemfőn . :  Somogyi Ist
ván munkavez., Kaposvár :E:pület
és Hídfennt. Fön . ;  Szabó Lászlóné 
takarltónö, Debrecen MA V Gond
nokság ; Szilágyi Bertalan áll. tar
talékos, Mátészalka Körz. Uzem
fön . :  Takács József főmüvez . .  Bp. 
MA V Gépjavító U. : Ványay Mik· 
lós vlll. lakatos csop.-vez., Mis
kolc Körz. Uzemfőn. 

A MAV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSERET 

kitüntetésben részesítette:  Antal 
András karbantartó szakmunkást, 
Bp. MA V :E:pitési Főn. ; Antal Ti
bor tolatásvez., Hatvan Körz. 
Uzemfön. ;  Antos Sándorné forg. 
szolg.-tevöt, Vésztő Körz. Uzem
fön. ; Bakk Zoltánné ügyint., Bp. 
Vasutasok Szakszervezete ; Balla 
Zoltán híradástech. műszerészt, 
Záhony BBFF; Balogh Lajos pá
lyamunkást, Mátészalka Pft. Főn . ;  
Csapó Kálmánné ügyl.nt., KPM 
vasúti Föszt. ; Cserháti Antalné 
személyzeti ügyint., Bp. MAV Vill. 
Felsővez. :E:p!tési Főn. ; csapó La
josné ügyint. Debrecen MA V 
Számviteli Főn. ; Csécsei Jmréné 
személyzeti ügyint., Szeged Körz. 
Uzemfőn. ; Csontos Pál árupénztá
rost. Szerencs Körz. Uzemfőn. ; 
Csuka Jánosné forg. átmenesztot, 
Záhony áll. ; Csumsztek Imre ren
delk. forg. szolg.-tevöt, Kazinc
barcika Körz. Uzemfőn. ;  Czlhó 
Andrásné személyzet! ügylnt., Zá
hony üzemig. ; Dankó László 
szolg.-vez., Sátoraljaújhely Pft. 
Főn. : Darázsdl Józsefné forg. 
naplózót, Dombóvár üzemfőn. ; 
Dombi Sándor festő-mázoló cso
portvezetöt, Miskolc Jj. U . :  Erdei 
János vez. oktatót, Szentes Körz. 
Uzemfön., Farkasvölgyi Károlyné 
számítástech. alk., Bp. MA V Sz.á
mítástechnikai U. ; Fejes István 
áll.-lrányltót, Miskolc Körz. Uiem
főn. ; Fejér Lászlóné forg. ügy
intézőt, Bp. Keleti Igazg. Részleg ; 
Fodor János vonatvezetőt, Kiskun
halas Körz. Uzemfőn. ; Fülep .Sán
dor szólamvezetőt, Debrecen MAV 
Zenekari Fön . ; Gulyás Balázs vez. 
oktatót. Kecskemét Körz. Uzem
főn. ; Győrfi Lajos forg. szolgálat
tevőt, Celldömölk Körz. Uzemfőn. ; 
Gyurcslk János váltókez., Békés
csaba Körz. Uzemfőn . ;  Hajas Jó
zsef tolatásvezetöt, Nagykanizsa 
Uzemfőn. ;  Halvax László dlzel
motorvez.. Tapolca Körz. Uzem
főn . ;  Hege Károly pályamunkást. 
Veszprém Pft. ,Főn. ; Hermann Ist
ván esztergályost. Székesfehérvár 
Jj. U. : Hoffmann László igazgató
helyettest, Szeged MA v Ter. 
Egészségügyi Közp. ; Horváth dyu
La járőrvezetöt, Miskolc Vili. Vo
nalfelügy. : Hönig Etelka menet-

irányítót, Bp. Keleti Igazg. Rész
leg; dr. Huszti Rezsőné ügyint. 
csoportvezetőt, MA V NyugdiJ Hiv. ; 
!szak Józsefné hiv.-segédet, Szom
bathely vasútig. ; Iváncs1cs János
né segédmunkást, Nagykanizsa • Pft. Főn. ; Jászai Nagy József rak
tárnokot, Hatvan Körz. Uzemfön. ;  

Harminchárom éve dolgozik egy helyen a jászkíséri Balogh Lajos 

Jenei Józsefné takarltónöt, Debre
cen MA V Oktatási Főn . ;  József 
Istvánné ügyint., Bp. MA V Ma
gasép. Főn. ; Kecskeméti József 
rendelk. forg. szolg.-tevőt, Cegléd 
Körz. Uzemfőn. ; Kelemen József 
forg. szolg.-tevöt, Balassagyarmat 
Körz. Uzemfön. ;  Kocsis Istvánné 
oktatási ügyintézőt, Bp. Vasutasok 
Szakszervezete ; Kondics Ernö dí
zelmozd.-vezetöt, Celldömölk Körz. 
Uzemfön. ; Korcsog Béla főpálya
mestert, Hatvan-Füzesabony Pft. 
Fön.; Koreny Imre betan. mw,.
kást, Miskolc iBBFF; Kovács Ist
ván vonatvezetőt, Vésztő Körz. 
Uzemfőn. ;  Kovács Ferencné rak
tárkezelőt, Nagykanizsa Szertár
főn. ; Krajcsik László asztalost, 
Bp. MAV UGH ; dr. Krucsai Bélá· 
né szertárfönököt, Szerencs Szer
tárfön. ;  Laborc Tibor esztergá
lyost, Cegléd Körz. Uzemfón. ; La
katos Gyuláné belső ellenőrt, Du
naújváros Körz. Uzemfőn. ; Lápo-

Tekintete tiszteletteljes kí-
váncsisággal pásztázza az 
enyészetből vissza mentett, 
megújult falakat. Most van 
elő.s.zör a pesti Vigadóban, 
azon a bensőséges hangulatú, 
vasutasnapi ünnepségen, ame
lyen a !Kiváló Vasutas kitünte
tést vehette át. Életében ese
mény ez a délelőtt, nem is 
a'kármilyen : felesége, s csa
ládjának néhány tagja is itt 
van a közeiben, hogy vala
mikor délután együtt ünnepel
jenek. 

Postások 
gyermeke 

Nem ő szegődött a MA V-hoz 
- a MA V szegődött hozz.iá 
(hogy miként, erre rögvest 
utalok), de ez mit sem vál
toztat azon, hogy az elmúlt 
évtize<lekben minden tudásá
val, meggyőződéssel szo1gá1ja 
a vasutat. Balogh Lajos 33 éve 
dolgozik egyazon helyen, Jász
kiséren. Ma a MA V Építőgép
javító üzemének a dolgozója 

gépkocsivezető, eiwszers
mind anyagbeszerző -, ám 
amikor 1949-ben először lépte 
át munkahelyének kapuját, 
akkor az még me.zőgazdasági 
gépállomás volt. 

Aki valamelyest jártas uJ
kori történelmünkben, tudhat
ja, vagy emlékezhet rá : a ter
melőszövetkezetek megerősö
désével, gépesitésével a gép
állomások szerepe mind job
ban csökkent, s egyik a másik 
után szűnt meg a hatvanas 
években. Ez a sors várt a 
jászkiséri gépállomásra is, 
amikor átvette a MAV. A 
vasút akkoriban vásárolta a 
PLASSER aláverőgépeket, s 
szüksége volt egy olyan rész
legre, ahol adottak a szak
emberek, gép is van, terület 
is, a múheljyek pedig bővíthe
tők. Jászkisér szinte az or
szág .közepe - ideális helynek 
bizonyult a központi bázis lé· 
tesíté.5ére. 

. . .  Amde most J1em az intéz
ményről, hanem Balogh Lajos
ról van szó, a:k.i 1926. július 
3-0-án született - teronészete
sen Jászkiséren ! -, s akitől az 
állami alkalmazottak mundér
ja már gyermek.korában sem 
állt távol. Mind az édesanyja, 
mind pedig az édesapja a pos
tánál dolgozott - kézbesítők 
voltak, s a fiú nem egyszer 
segített az édesapjának. A há
ború, majd a hadifogság után 
mégsem azt a foglalkozást vá
lasztotta : vontatóvezetönek állt 
be a gépállomásra. A jászkisé
riek taníttatták - három hó
napos tanfolyamot végzett -, 
Budapesten vi7.<;gázott. Már 
1949-ben, munkábaállásának 

Balogh Lajos életéről beszél az újságírónak 

fővárosban van. Hetente há
romszor-né,gyszer is feljövök 
Pestre, s ma már, ha végig
megyek a !Bajcsy-Z>ilinsz.ky 
úton, olyan, mintha otthon 
járkálnék, az udvarunkban. 

Baleset nélkül  
Az építőgép-javító üzem 

gyors-dinamikus fejlődésével 
egiyidejűleg az anyagosztály 
is bővült; ma már több anyag
beszerző van - szakosodtak. 
Balogh Lajos területe az elekt
romosság, ő vásárolja meg, 
szerzi be az erősáramú be
rendezések alkatrészeit, a szer
számokat és a különféle fogyó 
anyagokat, festékeket. Köny
nyíti munkáját, hogy a hat
vanas években továbbképezte 
ma.gát - k itanulta a lakatos
sza.kmát, meg a motorszerelő
mesterséget is. Aki anyagbe
szer.ző, a nnak szakembernek 
kell lennie! 

Ha valamire bűszike, akkor 
a;r.ra feltétlenül, ho?JY 1949 óta 
hozzávetőleg l millió 200 ezer 
�lométert vezetett baleset
mentesen. Tizenegy esztendeje 
jár egymagában ugyanazzal a 
Barik.assz.a! - csak akkor kér 
segítséget, ha nagyobb súlyt 
kell az autóra tenni -, elő.ző
leg meg 13 évig volt hasonló 
kocsija. Jön-me,,,ry, jön-megy 
Jász.kísér és a főváros között, 
bizOiljY havonta 230-240 mun
kaórát is teljesít, abban a tu
datban, hogy rajta is múlik . 
az aláverö- és az egyéb gépek 
mindig üzemképesek legyenek, 
Számára is probléma persze, 
hogy gyakran nem kap olyan 
alkatrészt, amilyenre szüksége 
volna (a MAV ellátószertár
ban sem található meg min-

den), s iljyenkor sorra kell jár
nia az üzleteket. Hogy, ho
gyan nem : végül is nem távo
zi,k üres kézzel. Pe<lig az 
anyagbes.zer.zők által gyakran 
,,kibélelt" borítékot ő nem is
meri - őt viszont ismerik az 
eladók. úgy ismerik, mint egy 
halk szavú, mindig udvarias. 
türelmes embert. 

Tagja a gépkoasivezetőkből 
álló Barátság szocialista bri
gádnak (közösen is kiérdemel
tek. már kitüntetéseket), jó 
kollektíva, összeszoktak, sze

retnek együtt dolgozni. S bár 
nem beszéltem a br.igád
tagokk.a.l, merem feltételez.ni : 
ők is becsülik szorgos munka
társukat, aki .kétszer lett ki
váló dolgoz.ó (először még az 
ötvenes évek végén, majd a 
hetvenes években) , Érdemes 
vasutas, 1980-ban pedig a 
Munka Érdemrend bronz
fokozatát is átvehette a ,KPM
ben. 

A fiúk folytatiák 
- Lesz-e vasutas-dinasztia 

a Balogh családban? 
- Nem lesz, van is. Lajos 

fiam az üzemben művezető 
Károly ugyanott diszpécser d 
Legkisebbik, az 1955-ben szüle
tett Tibor pedig szakközépis
kolát végzett, motorszerelő a 
helyi téesz-ben. S van két 
unoka is, egy fiú, egy lány . . .  

IM.int gépkocsivezető, mrak
ran fel ikell 'keresnie az orvo
sokat, de panass.za.J e<ldig csu
pán kétszer kereste meg őket 
Nem ismeri a betegséget. 

- S nem is fáradt? 
- Fáradtság? . . . Ha vala-

ki valamit akar, azt elvégzi. 

Földes Tamás 

si Józsefné ügyint., Zalaegerszeg 
Körz. Uzemfön. ; Lázár János ko
csivizsg, csop.-vezetőt, Füzes
abony Körz. Uzemfőn. ; Lechner 
Sándor művezetőt, Miskolc Jj. U. ; 
Lengyel Kálmán hálózatszerelőt, 
Bp. Bal parti BBFF ; Lévai Antal 
vonatmenesztő téz,felvigyázót, Sze
rencs Körz. Uzemfőn. ;  Lukács Fe
rencné óvónőt, Debrecen MA V 
Napköziotth. óvoda és Bölcsöde ; 
Magyar Sándor asztalost, Dombó
vár üzemfőn. ; dr. Marczinkó Ist
vánné állomásfőnököt, MA V Szé
chenyi-hegyi úttörövasút ; Mérő 
Tibor távközlö műszerészt, Pécs 
BBFF ; Mutnéfalvi Lórántné pénz
ügyi ügyintézőt, Bp. vasútig. 
Számviteli Főn. ; Nagy Erzsébet 
konyhai kisegítőt, Debrecen Körz. 
Uzemfőn. ;  Nagy József szolg. főn., 
Ebes Vlll. Vonal!elügy. ; Nagy La• 
jos járőrvezetőt, Tatabánya-Alsó 
Vlll. VonaJfön. ;  Narancsik Margjt 
ügyintézőt, K PM Vasúti Föoszt. ; 
Németh Ernő munkavezetőt, Cell
dömölk MA V :E:pltési Fön. : Olaj 
Károlyné jármünyilvtartót, Szom
bathely Jj. U . ;  Orbán Jánosné 
ügyintézőt, Szeged E:pillet- és Híd
fennt. Főn. ; Ory Jenő motorsze
relöt, Bp. Jobbparti :E:pületfennt. 
Fön. : Párvy Mihály dlsznöv�y
kertész csoportvezetöt, Bp. MA V 
:E:pületfennt. Fön . ;  Pásztor Ferenc 
felsővez.-szerelő csoportvezetőt, 
Kiskunhalas Vili. VonaJfőn. ; Pet
rovics István segédmunkást, Bp. 
Keleti Szertárfőn. ; Pénzes Béla la
katost, Békéscsaba Pft. Főn. ; Pin
tér József raktárnokot, Szeged 
Körz. Uzemfőn. ; Pollák Mártonné 
osztvezetőt, KPM Vasúti Föoszt. ; 
Rácz Géza ügyintézőt, Debrecen 
Vasútig. ; Relsch Vilmos csoport
vezetöt, Bp. MAV Anyagell. Ig. ; 
Rozsos Ferenc gépáll.-vezetőt, 
Debrecen MA V :E:pltési Főn. ; Ró
zsavölgyi Csilla ügyintézöt, Pécs 
vasútig. ; Sallai Géza átrakómun
kást, Záhony Gépesített Rakod. 
Főn. ; Sass György munkaügyi 
vezetőt, Szombathely BBFF ; Sass 
Ferenc művezetöt, Debrecen 
BBFF ; Somogyi Antal lakatos cso
portvezetőt, Miskolc Körz. Uzem
fön. ; Szabó Béláné ügyintézöt, Bp. 
Vasútig. ; dr. Szabó László ügyin
tézőt, Szeged Vasútig. ; Szabó Sán
dor mozdonyvezetőt, Mátészalka 
Körz. Uzemfőn . ;  Szalai János elö
munkást, Dombóvár MA V "tpítési 
Főn. ;  Szammerné Füzi Ildikó pá
lyamunkást, Sopron Pft. Főn. ; 
Szandi László csoportvezetöt, 
Szombathely Vasútig. ; Szekeres 
Mihály lakatos csoportvezetőt, 
Szolnok Jj. 0. ; szeles Zoltánné 
raktárkezelőt, Záhony Szertárfőn. ;  
dr. Sziget! Miklós vasútüzemor
vost, Bp. Ter. Egészségügyi Közp. ; 
Szilágyi István munkavezetőt, 
Miskolc MAV :E:p!tési Fön . ; Szilá· 
gyi Sándor forg. szolgálattevőt, 
Tornyospálca áll. : Szukop József 
külsős raktárkezelöt, Veszprém 
Szertárfőn. ;  Szünder István váltó
kezelőt, Bp. Kelenföld Körz. 
Uzemfőn. ;  Takács Károlyné ügy
vit. alkalmazottat, Zalaegerszeg 
Pft. Főn . ;  Terjék Sándor munka
vezetőt, Sátoraljaújhely Pft. Főn. ; 
Thegze Lajosné munkaügyi ügy
intézőt, Rákosrendező Körz. Uzem
főn. ; Treszkai János rendészeti 
szolgálatvezetőt, Landler Jenö Jj. 
U. : Tóth Lőrinc művezetőt. Bp. 
MAV Gépjavító U. ; Tóvölgyi Ve
ronika személypénztárost, Gyéké
nyes Uzemfőn . ;  Török György to
latásvezetőt, Szolnok Körz. Uzem
főn. Tüske József vont. reszortost, 
Kaposvár Uzemfőn. ; Veress Mi
hályné szakácsnőt. Nylregybáza 
Körz. Ozemfőn . ;  Vincze Erzsébet 
ügyintézőt, Bp. MA V Közp. Szám
viteli Hiv. ; Virág József vez. mér
nököt. Bp. Ferencváros Pft. Főn. ; 
Virányl István kocsijavltó gyár
részleg-vezetőhelyettest. Debrecen 
Jj. U . ;  Zán Miklósné ügyinfézőt, 
KPM vasúti Föoszt. :  Zllai József 
föelektrlkust, Bp. Landler Jenő 

eszt.endejében, elkötelezte ma- ,---------------------------
gát a közö&ségi élettel : tagja 
lett a pártvezető.ségnek, s be
lépett a szakszervezetbe (a 
ME.OOSZ-ba.) .  öt éven át ve
zetett vontatót, szállította az 
�manyagot. Anyagbeszerzés
sel 1954-től foglalkozik : ké
zenfekvő volt, hogy a gépáJ
lornáson kezdett munkát a 
vasútnál is folytassa. 

- Amíg gépállomás vol-
tunk, többnyire Szolnokra jár
tam - mondja -, azóta in
kább Budapestre, hiszen a 
szertárak, az üzletek zöme a 

Vili. Vonalfőn. ----------------

A vasutasnapra 

Szombathelyen megnyílt 

a bejárók klubja 
Több kritika érte Szombat

hely vasútállomáson az egyko
ri kultúrvárótermet, amelyet 
időközben nem dohányz.ó vá
róteremmé minősítettek. át. A 
panaszok nyomán a vasút
i.g�atóság enge<lélyével - a 
csomóponti párt- és KISZ
bizottság patronálásával - a 
körzeti üzemfőnökség felújít
tatta. a heljyiséget. A több hó
napig tartó korszerűsítés után 
július 9-én délután Müller 
László üzemfónök megnyitotta 
a bejárók klubját. 

A ·nÍ,egyei KISZ-bizottság 
15, a városi 5 ezer forinttal 
támogatta az átalakítást. A 
körzeti üzemfőnökség, a biz
tosítóberendezési és fenntartá
si, valamint az épület- és híd
fenntartási főnökség szocialis-

ta brigádjai és fiataljai je
lentős értékű társadalmi IPUn
kát végeztek az átalakítás so
rán. 

/Bebút.orozták a helyiséget, az 
asztalokon különböző játéko
kat helyeztek el. A lemezját
szós rádió segítségével leme
zeket hallgathatnak, napilapo
kat és folyóiratokat olvashat
nak az utasok. A körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
sága televíziót is vásárolt a 
kLubba. 

A vasutasok Haladás Műve
lődési Háza időnként diavetí
tést, aktuális politikai- és is• 
meretterjesztő előadásokat tart 
majd a vonatra várakozó vas
utasoknak és az utazóközön
ségnek. 

Sz. J. 1. 

Évadzáró társu lati ü lések 
A Budapesti MA V Szimfonikus Zenekar június 9--én tar

totta évadzáró ,társulati ülését, amelyen Mondvay Györl11/ 
igazgató a mindinkább önmagát eltartó zenekar működésé
nek eredményeiről, gondjairól, Oberfra.nk Géza karmester 
pedig művészi munkájáról adott tájékoztatást. 

A kitüntetettek az iinn epi beszédet haillgatják 

A Debreceni MA V Filharmón.i!kus Zenekar évadzáró tár
sulati ülésére július 7-én került sor. Az elmúlt évad eredmé
nyeit, különös tekin!ettel a zenekar főhivatású együttessé va
ló áta.lakulásának 30. évfordulójára, Márton Sándor igazgató 
foglalta össze. U,aczkó Ildikó felvétele) 



JNI- .n)LIUS 26. 
MAGYAR VAS UTAS 3 

,,Büszkék lehetnek a kiállításra" 
Bereczky Lóránd, a Nemzeti Galéria i�azgatója 

elismeréssel szólt a vasutas képzőművészek alkotásairól 

A kiállítás megnyitásának ünnepélyes pillanata 

Mint minden évben, az idén 
is a vasutas képzőművész kö
rök tagjainak alkotásaiból ren
dezett kiállítás megnyitásával 
kezdődtek a vasutasnap köz
ponti rendezvényei. A sor
rendben 32. országos vasutas 
képzőművészeti kiállítást dr. 
Balázs Akos, a kulturális, agi
tációs, propaganda és sport
osztály vezetője nagyszámú ér
deklődő előtt nyitotta meg Bu
dapesten, a Népszínház utcai 
központi képzőművészeti is
kolában. Ezt követően Berczky 
Lóránd, a Nemzeti Galéria 
igazgatója kedves szavakkal 
méltatta a kiállított képeket. 
szobrokat. Dicsérte a képző
művészeti körök munkáját. 

- Ma nem az az alapvetó 
kérdés, miból élünk, hanem 
az, hogyan élünk - hangsú
lyozta. - A hogyan-ba pedig 
beletartozik a kultúra is. A 
kuitúrához pedig hozzáltart-0-
zik a teremtés, a művészet 
szeretete, az önmegvalósítás és 
önkifeje�s. Minőségi közös
ség csak úgy hozható létre, ha 
az egyének kiművelt. sokolda
lúan képzett emberek. A mű
vészettel való kapcsolat min
denképpen pluszt ad önma
gunkról, önmagunknak és a 
környezetünknek egyaránt. 
Nem lényeges, hogy valaki fő
foglalkozásban fest, vagy csak 
kedvtelésből csinálja, ne,m 
fontosak az okrflányok, hiszen 
a leghitelesebb iratnál is töb
bet mond a mű. Büszkék le
hetnek a kiállításra azok a ta
nárok, akik irányítják a vas
utas képzőművészeti körök 
munkáját. Az itt bemutatoU 
alkotások azt igazolják, hogy 
a fenntartó szervek jó helyre 
adják az anyagi támogatást. 

Az idei kiá!Jításon változat
lanul nagy teret h ódít a táj
képfestészet. A téma fe1dol,go
zása azonban sokszínű, vál
tozatos, Hazafi Sándor meg
nyugtatóan szép Szigiigeti táj 
című műve még a hagyomá
nyos technika felhasználásával 
készült. Klimaj György moz
galmas Vízparti tája már ma-

___ r.....,•-------------�---�·�r--,-

Koszorus Ferenc fóti tká.r átadja a díjakat 

gán viseli az absztrakció jele
i t. Az agyagsárga és a kékes 
árnyalatok keveredése sajátos 
hangulatot kölcsönöz a fest
ménynek. 

Barkóczi József Marionett 
bábuk című alkotásában fő
ként a témaválasztás volt új
szerű. Viszonylag kevesen vá
lasztották festészetük tárgyául 
a vasutat, vagy a vasutasok 
életének bemutatását. Közülük 
figyelemre méltó Pallag Jó
zsefné Vágá.nyok között című 
munkája. A hagyományos 
technikát alkalmazó képek 
mellett jó néhány absztrakt 
mű is bemutatásra került. A 
kiállítás szobrai közül az egyik 
legjobb alkotás Herbály Lajos 
Anyaság című műve. hogy 
csak néhányat emlitsünk. 

A kiállításra, a vasutas-
szakszervezet elnökségének fel
hívására, 83 amatőr képzőmű
vésztől 394 alkotás érkezett. 
Ebből a neves szakemberekből 
álló zsüri 30 szobrot, 102 fest
ményt, 21 grafikát, 60 érmét 
javasolt kiállításra. Ugyancsak 
a zsüri javaslatára született 
döntés a díja'k odaítélésében. 

Szobrászatban négy díjat ad-

tak ki. Pallag Józsefné össz
munkásságáért, Ziman Lajos a 
legjobb emberábrázolásért, 
Szilágyi Frigyes munkaábrá
zolásáért, Herbá.ly Lajos 
Anyaság című alkotásáért ka
pott díjat. 

Festészet-grafikában heten 
részesültek díjazásban. Prax 
Agnes festészeti, Gerendi Jenó 
és Dvorcsák Gábor grafikai 
munkájáért, Jóba Éva össz
munkásságáért, Barkóczi Jó
zsef Játék felnőtteknek, Csa
bonyi Klára Ablak előtt című 
munkájáért, Klimaj György 
összmunkásságáért kapott dí
jat. 

A vasutasszakszervezet el
nökségének különdíját kapták: 
szobrászatban Csorba Katalin 
Pályamunkások, festészetben 
Telkes Taimás Rákosrendező, 
grafikában Bede István Villa
mosítás átadás előtt című al
kotásáért. 

A díjakat és a juta1makat 
Koszorus Fere'nc, a vasutas
$Zakszervezet főtitkára adta 
át. Ezután a meghívott ven
dégek megtekintették a kiál
lítást. 

cs. i. 

Tisztelet Kodálynak 
- A halhatatlan muzsikus 

az idén lenne százesztendós. 
Van utókora is népünk kultú
rára serkentó emlékezésében 
és Tavaszy Noémi jóvoltából 
rajzmúvészetünkben is -
mondotta többek között meg
nyitójában dr. Losonci Mik
lós művészettörténész, az Ipar
művészeti Főiskola főtitkára 
azon a kiállításon, melyet a 
Vasutasok Szakszervezete Or
�zágos Művelődési Központja 
es a Landler Művelődési Ház 
rendezett a közelmúltban a 
h�z nemrég átadott, új szín
haztermének előcsarnokában. 
Tavaszy Noémi grafikusmű
vész frappáns ötlete az volt, 
hogy Kodály népdalgyűjtéseit 
úgy kísérte nyomon grafikái
val, hogy az adott vidék hím
zésmotívumait idézte linóin. 
Külön értéke volt a kiállított 
sorozatnak, hogy Kodály iro
dalmi feldolgozásainak nyomá
ba eredt, így Petófi, Ady, 
Ga1a11 János költészete is új
jáéledt a lapokon, nemcsak 
Kodály zenéje. 

A kiállítást - melynek há-

zigazdája a járműjavító Ko- az általa felajánlott grafika 
dály Zoltán szocialista bri- kisorsolása a kiállítás látoga
gádja volt -, az üzem do!- tói között, a másik: egy Ta
gozói közül több mint 300-an vaszy Noémi alkotás átadása 
tekintették meg. A megnyitóra a házigazda szocialista brigád 
két kedves meglepetést tarto- vezetőjének, Hetényi András
gatott a művésznő. Az egyik nénak. 

... 

Dr. Losonci Mihály művészettörténész méltatja a múvé&z 
munkásságát 

A MÁV kollek.Uv szerződés módosítása (6.) 

Munkahelyen kívüli munka végzés 
Esetenkénti kirendelések minden szakszolgálatnál előfordulnak 

Cikksorozatunkban eddig részletesen ismertet
tük az 1981-85. évekre kötött MAV Kollektív 
Szerződés azon szabályait, amelyek az ez évi ta
nácskcw.ások eredményeképpen módosításra ke
rültek. A tanácskcw.ásokon azonban olyan javasla
tok is születtek, amelyek nem kerültek be az ez 
évi módosítások közé. Megvalósításukat egyrészt 
magasabb jogszabályok, másrészt a MA V rendel
kezésére álló anyagi források korlátai nem teszik 
lehetővé. Egyes javaslatok pedig azért nem ke-

rültek megvalósításra, mert bevezetésük hátrá
nyosan befolyásolná a dolgozók egészségét, testi 

épségét, valamint a balesetmentes munkát. Ez
úttal és következő lapszámainkban ezekkel a ja-

vaslatokkal foglalkozunk. 

A budapesti rendező-pálya
udvarokra \kirendelt dolgozókat 
küldő szolgálati helyeken ja
vasolták, hogy a kirendelés 
időtartamát ne 6 hónapban ál
lapítsa meg a kollektív szerző
dés 13. §-a. hanem a Munka 
Törvénykönyve szerinti három 
hónap érvényesüljön, továbbá 
hogy a kirendelést teljesítő dol
gozó részére a havonta 1000 
Ft-os jutalom helyett negyed
évenként 5000 Ft legyen meg
állapítva. 

A kirendelés 
szabályai 

A kirendelésre az Mt. 35. §-a 
ad lehetőséget, mely szerint a 
dolgozó - indokolt esetben -
munkakörébe nem tartozó 
munkát is köteles átmenetileg 
ellátni. Ugyancsak köteles ide
iglenesen munkát végezni ál
landó munkahelyén kívül is. A 
kiren�lés azonban beosztásá
ra, korára, egészségi állapotára 
vagy egyéb körülményeire való 
tekintettel reá aránytalan sére
lemmel nem járhat és nem 
sértheti eredeti munkaköre 
szerinti munikabéréhez való jo
gát. A dolgozónak más szolgá
lati helyre történő kirendelése 
nem jelenti munkahelyének 
vagy munkakörének végleges 
megváltoztatását. A munkálta
tói jogokat - áthelyezés, mun
kaviszony megszüntetés, elő
léptetés, fizetésnélküli szabad
ság, fegyelmi jogkör - tovább
ra is a honos szolgálati fónök
sé_g gyakorolja, kivéve a mun
ka irányításával, a munkaidő
beooztással, a vezényléssel ka_p
csolatos hatásköröket, melyek 
annak a szolgálati főnökség
nek a jogkörébe tartoznak, 
ahová a do1gozót kirendelték. 

Állandó munkahelyen kívü
li munka elrendeléséről és an
nak valószínű időtartamáról a 
dolgozót két héttel a kirendelés 
megkezdése elótt írásban ér
tesíteni kell. A kollektív szer
ződés ezen rendelkezése a ki
rendelésre történő felkészülés
hez szükséges időt kívánja biz
tosítani. Az írásos értesítést 
csak rendkívüli esetben szük
ségessé váló kirendelések ese
tében mellőzhetik a szolgálati 
főnökségek. 

Az .Mt. V. 37. §. 1 bekezdése 
értelmében a dolgozó naptári 
évenként 3 hónap időtartamú 
kirendelésre \kötelezhető de le
hetőséget biztosít arra,· hogy 
rendkívüli körülmények esetén 
a kollektív szerződés ennél 
hosszabb idótartamot állapít
son meg. 

Esetenkénti, egyedi kirende
lések valamennyi szakszolgá
latnál előfordulnak. A buda
pesti rendező-pályaudvarok ki
segítésére elrendelt kirendelé
sek a vidéki üzemfőnökségek 
elegyrendezői munkakörben 
foglalkoztatott dolgozóit érin
tik. 

A budapesti nagy rendező
pálya udvarok munkaerőhelyze
te a folyamatos létszámcsökke
nés következtében a hatvanas 
évek végére kritikussá vált. A 
létszámhiány olyan méreteket 
öltött, hogy az már veszélyez
tette a hálózati eredményeket 
is befolyásoló budapesti elegy
feldolgozást. A szükséges lét
szám biztosítása meghaladta 
az érintett szolgálati főnöksé
gek és a budapesti vasútigaz
gatósá_g lehetőségeit. Az össz-

vasúti érdekek központi intéz
kedést követeltek, íg11 krült sor 
a tervszerű munkaeró-átcso
portosítást jelentó kirendelé
sekre. •Ennek keretében a vidé
ki vasútigazgatóságoknak kü
lönböző létszámú elegyrende
ző dolgozót kell folyamatosan 
biztosítani a budapesti rende
zőpályaudvarokra. A keretszá
mok folyamatosan változtak. 
Jelenleg átlagosan 260 fő telje
sít kirendelésben szolgálatot. 

A munkaerő-utánpótlás elő
segítése, ezen keresztül a ki
rendelések számának csökken
tése érdekében folyamatos köz
ponti intézkedések születtek. 
Lényegében ezt a célt szolgál
ta a munkahelyi pótlék, majd 
a kiemelt forgalmi jutalék 
rendszeresítése és ez évi fel
emelése is. 

Tervszerű 
átcsoportosítás 
Az erőfeszítések ellenére a 

budapesti rendező-pályaudva
rok létszámhelyzete tovább 
romlott. Ezért vált szükséges
sé elóször a forgalmi és keres
kedelmi tisztképzós hallgatók, 
majd 1981. április 1-tól a moz• 
donyvezetó gyakornokok és 
vasútüzemvitelt ellátó szak
munkás jelöltek budapesti 
rendezó-pályaudvarokon törté
nó 3. illetve 5 hónapos üzemi 
gyakorlatának bevezetése. 

A kirendeléseket és a külön
böző tanfolyamhal1gatók ren
dező-pályaudvari munkáját 
szükségessé tevő körülmények 
sajnos nem javultak. A munka
eró-ellátottság kedvezó alaku
lására Budapest térségében 
nem lehet számítani. különösen 
nem az elegyrendező munka
körökben. Ezért a munkaeró
átcsoportosítás tervszerű rend
szerét továbbra is fenn kell 
tartani. A budapesti rendező
pályaudvarok hiányzó létszá
mát a még munkaerő-tartalé
kokkal rendelkező, illetve az 
átlagosnál kedvezőbb létszám
helyzetű szolgálati főnökségek
ről és munkakörökből kell pó
tolni. 

A kirendelt dolgozókat kül
dő szolgálati főnökségeken a 
kirendeléseknek megfelelő gya
korlat alakult ki. A kirendelés
ben szolgálatot teljesító dolgo
zók létszámának több mint há
romnegyed része három hó
napnál hosszabb idóre vállalja 
a kirendelést. Ez vállalati ér
dek is, hiszen egy szolgálati he
lyen folyamatosan, hosszabb 
ideig munkát végző dolgozó a 
megszerzett ,gyakorlati ismere
tek alapján minőségileg jobb 
munkát tud végezni. Ezért ha
tározza meg a kollektív szer
ződés 13. §. a budapesti rende
zó-pályaudvarokon való ki-ren
delések időtartamát 6 hónap
ban. 

A lakóhelytől, családtól tá
vol végzett szolgálatot a bu
dapesti vasútigazgatóság anya
gilag is elismerte. Havonta 
500-1000 Ft jutalmat folyósí
tott a kirendelt dolgozók részé
re. 

A kollektí-, szerződés 61. §. 
ez évi módtJSításával párhuza
mosan intézkedés történt a bu
dapesti pályaudvarokon ki
rendelésben végzett munka fo
kozott a,nyagi elismerésére. Má
jus l-től a Vasutasok Szak
szervezetével egyetértésben 
,,kirendelési ;utalékot" rend-

szeresítettek. A fokozott anya
gi elismerésen túlmenően a 
kirendelések önkéntes vállalá
sát kívánják elősegíteni. 

Negyedévenként 
5000 forint 

jutalék 
A kirendelési jutalék összege 

duplája a korábban folyósított 
jutalom összegének. Ösztönző 
ereje fokozása érdekében fo

lyósításának rendje, feltételei 
kibővültek. 

A kirendelési jutalék a kol
lektív szerződés 61. § 1/b. pon\
jában felsorolt szol,gálati fő
nöksé,gekre szolgálatvezető-vál
tókezelő, váltókezelő, tolatás
vezető, kocsirendező, saruzó, 
saruzó csoportvezető és elősa
ruzó munkakörökbe kirendelt 
dolgozók és a felsorolt munka
körök egyikében foglalkozta
tott ta.nfolyamhallgatók részére 
folyósítható. összege az első 
három hónapra 5000 Ft, a fo
lyamatos kirendelés további 
negyedéveiben pedig negyed
évenként 6000 F't. Fő szabály, 
hogy az összeg háromhavon
ként folyósítható. 

Tehát teljes összegű juta
lék első alkalommal akkor fi
zethető, ha a dolgozó a felso
rolt munkakörök egyikében fo. 
lyamatosan három hónapig ki
rendelésben teljesített szolgá
latot. Három hónapot el nem 
éró kirendelés esetén a fel
emelt összegű jutalék nem fi
zethetó. Annak a dolgozónak 
akinek az előre meghatározott 
időtartamú kirendelése az első 
háromhónapoo ciklust követő
en negyedév köz..ben jár le 
időarányos jutalékot kell fizet� 
ni. Időarányosan csökkenteni 
kell a jutalék összegét minden 
olyan munkában nem töltött 
idő esetén is, amelyekre mun
kabér a jogszabályok alapján 
nem jár (pl. betegség). 

A kirendelési jutalékot -
hasonlóan a kollektív szerződés 
61. §-ában szabályozott kiemelt 
forgalmi jutalékhoz - igazo
latlan mulasztás esetén csök
kenteni kell: 

- egy nap (szolgálat) igazo. 
latlan távollét esetén 50°/0-kal, 

- két nap (szolgálat) vagy 
ennél hosszabb igazolatlan tá
vollét esetén, valamint ha a 
dolgozó hónap közben az elóre 
bejelentett kirendelési idó elótt 
távozik, illetve ha a kirende
lést a dolgozó magatartása 
�iatt kell megszüntetni, juta
lek nem fizethető. 

A jutalék csökkentéséről a 
dolgozót az igazolatlan mu
lasztástól számított 15 napon 
belül írásban értesíteni kell. 

Önkéntes alapon 
A kirendelési jutalékot a le

dolgozott három hónapot, a 
kirendelés lejárta esetén az 
utolsó kirendelés.ben töltött hó
napot követő hónap 14-én zár
fizetés alkalmával kell a dol
gozók részére kifizetni, annak 
a szolgálati helynek, amilye
ken a kirendelés teljesítésre 
került. 

A kirendelési jutalék rend
szeresítésével az a dolgozó, 
aki teljesíti a kollektív szerző
désben is előírt 6 hónapos ki
rendelést, összességében 11 OOO 
Ft külön anyagi elismerésben 
részesül. Amennyiben további 
6 hónapra is vállalja a kiren
delést a második félévre már 
12 OOO Ft a jutalma. 

A kiemelkedő anyagi elisme
rés összhangban áll a kiren
delt dolgozók által végzett 
munka jelentőségével, részben 
ellensúlyozza az egyén és csa
ládjától, lakóhelyétől távoli 
szolgáilati helyen történő mun
kát. 

A vezetés kezdeti tapaszta
latai azt mutatják hogy az 
utasításon alapuló kirendelések 
helyett a dolgozók egyre in
kább önként vállalják a bu
dapesti rendezőpályaudvaro
kon történó munkát, a lénye
gesen magasabb kereseti lehe
tőség tudatában. Ez pedig je

lentősen lecsökkenti a kiren
delésekkel járó problémákat 
m�d a szolgálati főnökségek'. 
mind a dolgozók egyéni érde
kei tekinte\ében. 

Neuschl Gyula 

T 
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Országszerte megünnepelték a 32. -vasutasnapot 

BUDAPEST 

A bőség zavara Feren.cvárosban 
A budapesti vasútigazgatóság 

július 8-án. a ferencvárosi Vas
utas Müvelödési Központban 
tartotta a 32. vasutasnapi ün
nepségét, melyen ott voltak a 
IX. kerület és más intézmé
nyek politikai, társadalmi. gaz
dasági szerveinek. továbbá a 
CSD pozsonyi igazgatóság és a 
DR drezdai vasútigazgatóság 
képviselöi. 

Az ünnepséget Mészöly Fe

renc, a vasutas-szakszervezet 
budapesti területi szakszerve
zeti bizottságának titkára nyi
totta meg, majd Tongori Imre 

vasútigazgató mondott beszé
det. Bevezetöben a vasútnak a 
népgazdaságban betöltött sze
repéröl beszélt. Az igazgatóság 
munkáját értékelve elmondot
ta: az idén 97,6 millió utast és 
34.9 millió tonna árut kell el
szállítani. Az év elsö felében 
valamelyest elmaradtak a ter
vezettöl. A lemaradás pótlás.a 
és a ,·árható nagyobb öszi szál
lítások arra intenek, hogy a2 
év második felében, különösen 
az öszi idöszakban, feszítettebb 
feladatokkal kell számolni. 

A vasútigazgatóság vez.etöje 
ezután a munkát könnyítö be
ruházásokról. az élet- és mun
kakörülmények alakulásáról 
beszélt. 

- Igazgatóságunk szolgálati 
helyein a bérszím:onal átlago
san 6,52 százalékkal növeke
dett. ,\1unkavédelmi eszközök
re. s az ezzel kapcsolatos in
tézkedések bevezetésére 187 

milliót, szociálpolitikai célok 
megi:alósítására 271 milliót 

költöttünk el - hangsúlyozta. 
- Megkülönböztetett figyelmet 
fordítottunk a jól dolgozó. va
lamint a törzsgárdatagok jula,J
mazására. Ezúttal nvolcan Ki
váló Vasutas. kilenéen Kiváló 
Munkáért. hatan Minisz.teri Di
cséret. tizenheten Vezérigazga
tói Dicséret. ötvenen pedig 
Igazgatói Dicséret kitüntetés
ben részes:.iltek. Emellett há
romezernégyszáz-nyolcvanegy 
dolgozónk kapott különböző 
fokozatú törzsgárdajelvényt, a 
velejáró jutalommal. 

Tongori Imre végezetül kö
szönetet mondott az igazgató
ság dolgozóinak és azoknak a 
szerveknek. amelyek segítették 
az igazgatóság munkáját, majd 

SZEGED 

A ferencvárosi rendezvények sorában nagy sikere volt a moz
donybemutatónak 

Mészöly Ferenccel együtt átad
ták a kitüntetéseket. Az ünnep
séget színvonalas kultúrműsor 
zárta. 

A budapesti vasutasnapi ren
dezvények július 10-én, szom
baton a Ferencvárosi Műveló
dési Központban folytatódtak. 
Az intézmény az idén már ötöd
ször adott helyet a szórakozás
nak.. A rendező szervek ez al
kalommal is színes programról 
gondoskodtak. Az odalátogató 
mintegy 10 ezer vasutas - nem 
túlzás állitani - a böség zava
rával küzdött. Egy időben több 
műsor közül vá,logathattak. 
Már az intézmény Péceli úti 
föbejáratánál tarka kép fogad
ta a vendégeket. Az idén elő
ször hívtak meg népművésze
ket (mézeskalácsost, kékfestőt, 
fazekast, bórdíszművest, ötvöst, 
üvegművest stb.), akik bő vá
lasztékú portékájukkal álltak 
az érdeklödők rendelkezésére. 
Ezenkívül tartottak virágbe
mutatót. A IX. kerületi MHSZ 
hadi eszközökből nyitott kiál
lítást. főleg a gyerekek örömé
re. A nebulók ugyanis nemcsak 
nézhették a tárgyakat, de cé
lozhattak is a kétcsövű gép
ágyúva,J és a páncélkocsiba is 
beülhettek. Nagy forgalom voJ.t 
a lőtéren is. mert pisztolylövé-

szetre bárki benevezhetett. 
Simsik Gyózó lövészetvezető 
tájékoztatása szerint csaknem 
kétszázan próbálták ki célzó
képességüket. 

A rendezöség nagy figyelmet 
fordí�ott a gyerekek szórakoz
tatására: különvonatot indítot
tak. amelynek gyerek és feln5tt 
utasai megtekinthették a cso
mópont munkáját. A Muszti
Dobai énekesduó és a Rajnai 
bohóccsoport vidám műsort 
adott. Rendeztek részükre bű
vöskocka-kirakó és rajzver
senyt is. 

Ami a programokat Llleti, a 
felnőttek sem panaszkodhattak. 
A kultúrház melletti pályákon 
egész napon át zajlott a sport
élet. amelyek közill az idén új
nak számított a ferencvárosi 
sportkör karatecsoportjának 
érdekes bemutatója. Késö dél
után. a szórakoztató műsorba'! 
pedig olyan n..::ves művészek 
léptek fel, mint Rátonyi Ró
bert, Csala Zsuzsa, Verebes Ist
ván, Somogyi Pál, Szombathy 
Gyula. Madarász Katalin és 
még sokan mások. A műsoro
kat dr. Bózsöny Ferenc, a Ma
g�·ar Rádió bemondója konfe
rálta. Este pedig a Pepsi zene
kar szolgáltatta a talpalávalót. 

Séra Sándor 

Ünnepségsorozat a Dél-Alföldön 
A 32. vasutasnapot gazdag 

programmal kösz.öntötték a 
szegedi vasútigazgatóság dol
gozói. Az ünnepségsorozat nyi
tányaként július 7-én fotókiál
lítást rendeztek az SZVSE 
Sportcsarnokában. Július 9-én 
délelött az igazgatóság épületé
nek kapujában megkoszorúz
ták a vasutas munkásmozgailmi 
emléktáblát. Ezit követően 
törzsgárdaelisrneréseket adtak 
át az igazgatóság t,erületén dol
gozó gazdasági és társadalmi 
szervek vezetőinek. 

soknál értek el jó eredményt, 
A feladatokról szólva ltiemelte 
a rendelkezésre álló kapacitás 
jobb kihasználását, a termelé
kenység növelését, és az elvég
zett tel-jesítményekkel arányos 
köl tségfelhasználást. Ez az 
igazgatóság dolgozói számára 
nerncsaJk ga.z.c:lasági, hanem po
litikai kérdés is. Végezetül is
mételten .köszöntötte az igaz
gatóság valamennyi dolgozóját, 
a kitünt.etetteket. 

Ezt követően a vasútigazgató 
� dr. Lugosi József a vasút
üzem érdekében végzett k�
emelkedö szakmai és társadal
mi munkájuk elismeréseként 
kitüntetéseket adott át. 

Az ünnepség után Mindenből 
egy kicsit címmel vidám, szó
rakoztató műsor kezdődött. A 
fövárosi művészek - Kovács 
Erzsi. Kemény Kázmér, Mo
nyók Gabi. Bu;dc,só Mária, Be
rényi Ottó. Palócz László és 
Somogl/i Pál humorista - gon-

PÉCS 

doskodtak a jó kedvröl, a szín
vonalas műsorról. A zenét a 
PEPSI együttes szolgáltatta. Az 
ünneplö vasutasok ezután 
sportműsort nézhetrt:ek, játékos 
sportvetélkedökben vehett.ek 
részt. 

S aki közben megéhezett, fel
!,ereshet te az Utasellátó büféit, 
a pályán felállított sátrakat, 
amelyekben a vasutas szaká
csok bográcsban fött ízletes 
pörköltjét szolgálták fel. A 
hangulatról a Tisza étterem ze
nészei. valamint Miskei Rózsa, 
Tóth Lajos és Kiss Gyula nóta
énekesek gondoskodtak. 

A s_·egedi vasutasnapi prog
ram vasárnap folytatódott. A 
vasutas fúvó.szenekar a Széche
nyi téren térzenével s-zórakoz
tatta a város lakosságát. 

A szegedi ünepségen kívill 
valamennyi üzem főnökség 
székhelyén méltóképpen emlé
keztek meg a 32. vasutasnap-
ról. Gelléd József 

DEBRECEN 

Ünnepi műszak a munkahelyeken 
A debreceni vasútigazgató

ság területén az öt körzeti 
üzemfönökség, valamint az 
önálló szervezeti egységek jú
lius hó 8-10 közötti idöpont
pontban rendezték meg a 32. 
vasutasnapi ünnepségeiket. 
Elözetesen ünnepi műszakok 
szervezésével, a vasutasnap 
jelentőségének méltatásával 
készültek. A szolgálati helye
ken a szervezési feladatokat 
a gazdasági vezetök, a párt
és társadalmi szervek veze
töivel összehangoltan, jól 
együttműködve végezték. 

Külsőségekben is kifejezés
re jutott az ünnepélyes han
gulat. A szolgálati helyeken 
szerény, de ízléses dekorációk, 
figyelemfelkeltö plakátok, az 
utazóközönség köszöntése je
lezte ai ünnepi készülödést. 

A debreceni vasútigazgató
ság központjában júli u.s 9-én 
pénteken délután került sor 
az ünnepség megrendezésére. 
Ünnepi beszédet Volosinovszki 
János, a területi szakszerve
zeti bizottság titkára mondott. 
Többek között hangsúlyozta, 
hr•�Y a 32. vasutasnap nem-

SZOMBATHELY 

csak egyszerűen megemléke
zés, hanem annak a megbe
csülésnek méltó kifejezése, 
amellyel szocialista társadal
munk elismeri a vasutasok 
áldozatos munkáját, s mely
nek a fegyelem, a kötelesség
tudat, a pontosság és a fele
lősségérzet a föbb jellemzöi. 

A személy- és áruszállítás 
értékelése során rámutatott, 
hogy az igazgatóság ko1lektí
vája az elmúlt vasutasnap óta 
eredményesen helytállt a fel
adatok végrehajtásában. Az 
elsö félévben a személyszállí
tásban a tervezettnél 35 ezer
nél több utast szállítottak el, 
ezáltal 7 millió forinttal több 
bevételre tettek szert. Az el
szállított 4 millió 140 ezer 
tonna áru pedig 102 százalé
kos teljesítésnek felel meg. 
Az összteljesítményen belül 
különösen a kocsiigényes áru
szállítás alakult kedvezöen. Az 
árutonnakilométer-tervet 105 
százalékra teljesitették, míg a 
teherkocsik statikus terhelése 
19,2 tonna helyett 21,2 tonnára 
alakult, amely 110 százalékos 
teljesítésnek felel meg. 

Beszéde további részében 
utalt a második félév várha
tóan nagyobb szállítási fel
adataira. Végül ismertette, 
hogy az ünnep alkalmából há
nyan részesültek erkölcsi és 
anyagi elismerésben. 

Ezt követően Deák Zoltán 
igazgatóhelyettes a jól végzett 

munka elismeréseként dicsé
reteket és pénzjutalmakat 
adott át. 

A 32. vasutasnapi ünnepsé
gek keretében a debreceni 
csomóponton különféle tömeg
sport és kulturális rendezvé
nyek voltak. Július 3-án, 
szombanton a tszb. sportbi
zottságának versenykiírása 
alapján egész napos tömeg
tömegsportrendezvényekre ke

rült sor a DMVSC Vágóhíd 
utcai sportpályáin. A terület
hez tartozó három megyéböl 
17 szakszervezeti bizottságnak 
közel 70 csapata vett részt a 
kispályás labdarúgásban, asz
tali teniszben, lövészetben és 
sakkban megrendezett dön
tökben. 

(K) 

Központi vasutasnap Veszprémben 
A SZ'Ombathelyi igazgatóság 

központi vasutasnapi ünnepsé
gét július lO�n, Veszprémben 
tartották. Reggel a fellobogó
zott pályaudvaron fúvószene
kar fogadta a személyszállító 
vonatok utasait. 8 óra 40 perc
kor, ünnepélyes külsooégek kö
zepette indították azt a nagy 
teherbírású irányvonatot, 
amely dudari szenet vitt Tisza
p?•lkonyára. 

Az ünnepi nagygyűlésre dél
előtt 11 órakor került sor a 
Georgi Dimitrov Megyei Mű
velödés.i Központban. A nagy
gyűlés elr · �-"�ében helyet 
foglalt Balogh Mihály, az 
MSZMP megyei Bizottságának 
titkára. Csonka Zoltán, a 
Veszprém városi Pártbizottság 
első titkára. Majlik László, az 
SZMT titkára. Veres János, a 
Városi Tanács általános elnök
helyettese, Kedves Ferencné, a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
gének tagja, dr. Horváth Lajos 
vasútigazgató és Hajas Endre, 
a területi szakszervezeti bizott
sig titkára. Képviseltették ma-

MISKOLC 

gukat a városban állomásozó 
szovjet és magyar alakulat,)k, 
valamint a közlekedési part
nerváJlalatok és a nagy fuva
roztatók. 

Babarczy Arpádnak, a vasút
üzemi pártvezetőség titkárának 
megnyitó szavai után Csonka 
Zoltán mondott ünnepi köszön
töt. A városi pártbizottság els-0 
titkára rámutatott, a vasút nél
külözhetetlen, nagyon fontos 
láncszeme a népgazdaságnak. 
Ezt erösítette meg a párt XII. 
kongresszusa is. 

Ezután azokról a változások
ról beszélt, amelyek az elmúlt 
években végbementek. A pá
lyamunkást fokozatosan fel
váltja a unodern építőgép, a 
szellös gözösöket villamos és 
dízel vontatójárművek váltot
ták fel. Korszerű biztosító be
rendezések segítik és teszik 
biztonságossá a mindennapi 
munkát. Szervezeti elörelépé
sek is történtek. 

Végü! arra hívta fel a figyel
met. hogy a mai !X)litikai és 
gazdasági helyzetben csak a 

beruházások és az eszközök ha

tékony kihasználásával lehet 
boldogulni. Ennek. érdekében 
tovább kell javita.ni az áruszál
lítást. jobb utaskiszolgálást kell 
biztosítani és tovább kell töké
letesíteni a biztonságot. 

Dr. Horváth Lajos, a szom
bathelyi vasútigazgatóság veze
töje elmondotta. hogy a nehéz 
körülmények között dolgozó 
Veszprém megyei vasutasokra 
hárul a szombathelyi igazgató
ság áruszállítási feladatainak a 
70 százaléka. Az állandó ref
lektorfényben levö MAV-nak, 
a vasutasoknak. az utasok és a 
fuvaroztatók kedvezö vélemé
nyének kialakítását saját ma
guknak kell példamutató mun
kájukkal megteremteni. Ezért 
el"kölcsi és anyagi elismerésben 
részesülnek. Ezúttal mintegy 
6,5 mi-llió forint jutalomban 
reszesültek az arra érdemes 
vasutasok. 

Kitüntetések átadásával és 
kultúrműsorral zárult a veszp
rémi ,·asutasnapi ünnepi nagy
gvűlés. 

Sz. Jakab István 

Egésznapos program 
Jó hangulatban ünnepelték 

a 32. vasutasnapot Miskolcon. 
a Vasutas Sport Club telepén. 
A juniálissal egybekötött ün
nepségen mintegy tízezer vas
utas és családtagja vett részt. 

A központi ünnepséget Zom
bori Lajos, a területi szakszer
vezeti bizottság titkára nyitot
ta meg. Köszöntötte a megje
lenteket és az elnökségben 
helyet foglalt dr. Havasi Bé

lát, a Borsod megyei pártbi
zottság titkárát, Tóth Józsefet, 
a Borsod megyei SZMT vezető 
titkárát, Juhász Ferencnét, a 
vasutas-szakszervezet elnök
ségének tagját és Drótos 
Lászlót, a városi pártbizottság 

elsö titkárát. Jelen voltak az 
ünnepségen a csehszlovák vas
utak képviselöi is, Vola Ist
ván, a bratislavai vasútigazga
tóság igazgatója vezetésével. 

A megnyitó után Hernádi 
István vasútigazgató mondott 
ünnepi beszédet, majd a cseh
szlovák vasutasok üdvözletét 
Vola István tolmácsolta. Utá
na kitüntetéseket adtak át a 
munkában élenjáró dolgozók
nak. 

Az ünnepség résztvevöi szín
vonalas kultúrműsort tekintet
tek meg. Fellépett többek kö
zött a miskolci szimfonikus 
zenekar, a gyöngyösi ki térö
gyártó üzem Vidróczky együt
tese, a Vörösmarty Múvelödési 
Ház irodalmi színpada és Raj
kó együttese, valamint a Tangó 

formációs tánccsoportja. A 
rendezök nem feledkeztek 
meg a gyerekekröl sem. A 
,.mesebarlangban" a VUK

filmet vetítették és Szepes Pé
ter szórakoztatta a kicsiket a 
.,Tapsika menekül'' címü mű
sorával. 

A nök nagy tetszéssel fo
gadták a Borsodi Ruházati 
Kiskereskedelmi Vállalat di
vatbemutatóját is. 

A vasutasnapi ünnepi ese
mények része volt a tömeg
sportverseny is. Mintegy 7500-
an tekintették meg az MVSC 
telepén rendezett sakk, aszta
litenisz és kispályás labdarúgó
versenyeket. Ezenkívül játé
kos sportvetélkedök, ügyességi 
számok tették érdekesebbé a 
sportnapot. K. 1. 

A központi ünnepséget dél
után rendezték meg az SZVSE
pályán. Az ünnepi díszbe öltö
zött stadionban dr. Lugosi Jó
zsef. a területi szakszervezeti 
bizottság titkára köszöntötte a 
megjelent vendégeket - köz
tük Berta Istvánt, a Szeged vá
rosi pártbizottság titkárát, Zsi

linszki Andrást, a békéscsabai 
pártbizottság titkárát, dr. 
Györffy Lászlót, a Cso�ád 
megyei pártbizottság osztály
vezetö-helyettesét, dr. Ágoston 
Józsefet, a szakszervezetek 
Csongrád megyei vezető titká
rát, dr. Veress Lászlót, a Vas
utasok Szakszervezete elnök
ségének tagját. továbbá Csong
rád. Békés és Bács-Kiskun me
gre több párt- és á-llami veze
töjét, a szállítófelek képviselőit, 
valamint a nagyszámú vasutas 
dolgozót. 

Színvonalas csomóponti rendezvények 

Az elnöki megnyitó után Lo
rász Lázár vasútigazgató mon
dott ünnepi beszédet. Méltatta 
a ,:asutasnap jelentooégét. 
majd az igazgatóság munkájá
ról szólva többek között elmon.
dotta: az év elsö felében 11 
millió utast szállítottak el, be
vételi tervüket 102 százalékra 
teljesítették. A személyszállítás 
minóségi tényezői javultak. 
Áruszállítási tervüket 98 száza
lékra teljesítették. különösen a 
belföldi és az exportszállítá-

Hét csomóponti és egy köz
ponti rendezvény alkotta a ge
rincét az idei vasutasnapi meg
emlékezéseknek a Dél-Dunán
túlon. Pécsett július 8-án igaz
gatói dicséretek átadásával 
kezdödött a program, majd 
másnap került sor a k�ti 
ünn�re. amelyre hagyomá
nyosan a PVSK Sportcsarnoká
ban gyülekeztek a meghívott 
vasutasok. Fén11es József vas
útigazgató tartott ünnepi be
szédet, ezután miniszteri elis
merések. Kiváló Dolgozó okle
velek és más kitüntetések, fu
talmak átadásával köszönte 

meg a kimagasló szolgálatot 
végzök munkáját. 

Délután amatőr vasutas fes
tök kiállítása nyHt meg a péc� 
fópá•lyaudvar kultúrvácótermé
ben. Este 350 vendég előtt mon
dott pohárköszöntőt Halma11 
Árpád, a pécsi területi szak
szervezeti bizottság titkára, s 
ezzel kezdetét vette a Nádor 
Étteremben rendezett vasutas
bál. 

ű nnepi megemlékezéSEket 
tartottak az igaz.ga.tóság hét 
üzemfónökségén is. Ezenkívül 

vasutas sportnap szerepelt még 

mindenütt a programokban. 

A pécsi üzemfánöks-ég dol
gozói Szentlórincre vonultak ki 
ünnepelni, ahol tömegsport és 
szabadtéri koncert jelentette a 
kikapcsolódást, és egy jól sike
rült csatádi est koronázta jú
lius második vasárnapját. 

Szintén családi napra hívták 
a kaposvári vasutasokat, 
amelynek helyszíne a zselici 
erdő volt. Bátaszéken, Dunaúj
városban, Gyékén11esen és 
Nawkanizsán is az ünnepi 
nagygyűlések mellett különféle 
szabadidös és szórakoztató 
programok tették színessé a 32. 
vasutasnapot. 

Németh Tibor 

Zombori Lajos átadja a díjakat 

(Szatmári János felvétele) 
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Tegnap hallgatók, ma vasúti tisztek Tisztavatás a Keleti pályaudvaron 
Nyolcvanbatan végeztek az intézet nappali tagozatin Vallomások a diákéletről 

Még javában tartottak az év 
végi vizsgák, amikor a MA V 
Tisztképző és Továbbképző In
tézetben jártam. Dr. Kun De

zső igazgató örömmel újságol
ta, hogy az öthónapos üzemi 
gyakorlaton a hallgatók kifo
gástalan munkát végeztek. A 
budapesti nagyállomások veze
tői is megelégedéssel szóltak 
róluk. A tanulással, a szorga
lommal sem volt külonösebb 
baj. 

így summázta a tapasztala
' tokat az igazgató. Hogyan lát

ják az intézetben töltött hóna
pokat a hallgatók? 

Nehéz a saruzás 
Za.vódn11ik Ferenc Miskolc

ról érkezett a fővárosba. Hét 
évvel ezelőtt került a vasút kö
telékébe. Vasutas dinasztiából 
származik. 

minden szolgálati helyet mea
ismerni, de nem íg11 történt. 
Számomra ez nem sok segítsé
get nvújtott az elméleti okta
táshoz. Kedvemet szegte az i&, 
hogy otthon measzoktam a fe
gyelmet, a szigorúságot, a pon
tosságot. A ferencvárosiak ma
gataTtása időnként bosszantott. 
Szinte állandóan elmulasztot
ták a jelentkezési kötelezettsé
get. Sopronban elképzelhetet
len, hogy valaiki a felettesének 
visszaszóljon. Jó, hogy• csak 

három hónapot töltöttem ott. 
Tapasztalatom szerint a forga
lomirányítók hátrányban van
nak azokkal szemben, akik a 
kereskedelemben dolgoznak. Az 
üzemi ,gyakorlatnak éppen ezt 
a hátrányt kellett volna meg
szüntetnie. 

Szücs Zoltán avat ó beszédét mondja 
- Rákosrendezőn sarusként 

töltöttem el az öthónapos üze
mi gyakorlatot. Hat emberhez 
tartozott 40 vágány. 12-24-es 
fordában dolgoztunik. Időnként 
emberfeletti munkát végez
tünk. Pihenésre kevés idő ju
tott . Igaz, volt olyan hónap, 
amikor 9-10 ezer forintot is ke
restem. Mégis azt mondom: ne
héz és balesetveszélyes munka 
a saruzás. Nem túl népszerű a 
hallgatók között, hogy 5 hónap
ra növekedett a _gyakorlati idő, 
s csak december elsején kezdő
dött a tanév. 

Ami pedi_g a tanulást illeti, 
mintha megfeledkeztek volna a 
tanterv összeállítói arról, hogy 
az emberi teljesítőképességnek 
is vannak határai. Minden ta
nár azzal kezdte az előadást: 
milyen nehéz a megadott időn 
belül leadni az ismeretanyagot. 
Ilyen roh4mtempó mellett el
sajátítani sem sokkal köny
nyebb. A tanárok színvonalas, 
érdekes előadásokat tartottak. 
Sokat tanultunk, de a zsúfolt
ság miatt délutánra elfárad
tunk. 

A hagyományos vasutasnapi 
tisztavatásra július 10-én, 
szombaton délelőtt került sor 
a Keleti pályaudvar érkezési 
csarnokában. Az ünnepségen 
megjelent Urbán Lajos közle
kedés- és postaügyi miniszté
riumi államtitkár, Koszorús 
Ferenc, a vasutasszakszervezet 
főtitkára, Gál János, a VIII. 
kerületi pártbizottság első tit
kára, Szücs Zoltán, a MA V 
vezérigazgatója. a KPM, a 
MA V Vezérigazgatóság több 
vezetője, a párt és társadalmi 
szervezetek képviselői. 

Az ünnepséget, a Himnusz 
elhangzása után, dr. Kun De
zső, a MA V Tisztképző és To
vábbképző Intézet igazgatója 
nyitotta meg. A vendégek és 
az avatásra váró tisztek üd
vözlése után így folytatta: 

- Örömmel jelentem, hogy 
a MAV Tisztképző és Tovább
képző Intézet 1981-82-es tan
évének 86 forgalmi-kereske
delmi szakos hall.gatója meg
felelő szakmai felkészültség
gel, politikai helytállással, a 
beosztásukhoz szükséges veze
tőkészséggel rendelkezik ... Az 
évfolyam hallgatói - külön
böző munkakörökben - 5 hó
nap üzemi gyakorlaton vett.ek 
részt. A 7 hónapra lerövidült 
tanulmányi időben 16 tan
tárgyból 3,25-ös átlagered
ményt értek el. A hallgatók 
helytálltak a társadalmi mun
kában is. Józsefvárosban 400 
óra fizikai munkával segítet
ték a kerület legnagyobb is
kolájának építését és decem
berben két napot dolgoztak a 
Metró átadás előtti új szaka
szán. A hallgatók a követel
ményeknek megifeleltek, sze
retik szakmájukat, a végre
hajtó vasúti szolgálat irányí
tására alkalmasak. Méltók a 
vasút vezetőinek bizalmára, a 
fuvaroztatók és az utazókö
zönség megbecsülésére. 

Az intézet igazgatójának 
megnyitója után Szücs Zoltán, 
a MA V vezérigazgatója mon
dott avatóbeszédet. 

Bevezetőjében a vasút sze
repéről, az első félévi ered
ményekről, majd a feladatok
ról. s a fejlesztési lehetőségek
ről beszélt. 

- Alapvető törekvésünk az, 
hogy a vasútüzermet rugalma
sabb, a változásokat gyorsab
ban követő, üzemvitelében, 
gazdálkodásában öntevéke
nyebb �s hatékonyabb szerve
zetté formáljuk - hangsú
lyozta. - A célirányos műsza
ki fejlesztés végrehajtása mel
lett ez a másik alapfeltétel ah
hoz, hogy a közvélemény 
mely a személyszállító vona
tok pontossága, tisztasága. a 
fuvaroztatók mindenkori igé
nyének kielégítése és a ba?

A tisztavatásoknak mindig érdekes színfoltja a szalagozás 
MTI Fotó Fehér József felvételei 

szehangolt, fegyelmezett, pon
tos munkája mellett - szá
mos melléktevékenységet foly
tató szakszolgálat hasonló 
színvonalú együttműködését 
igényli. 

A MA V vezérigazgatója ez
után a tisztjelöltekhez fordult 
és a következőket mondotta: 

- Önök, ak1k most fegyel
mezett sorokban várják tisztté 
avatásuk pillanatát, ismerik 
a vasúti munka szépségeit, ne
hézségeit. Készen állnak arra, 
hogy megnövekedett, kibővült 
szakmai és politikai tudásuk
kal, elkötelezetten, fiatalos 
tettrekészségükkel szolgálják 
társadalmunk, vasútüzemünk 
érdekeit, feladataink maga
sabb szintű ellátását. Termé
szetesnek tartjuk, hogy egyéni 
boldogulásuk lehetőségeit is 
mérlegelik. Bizonyára tudják: 
elképzeiéseik csak fegyelme
zett, jó munkával valósulhat
nak meg. 

A tisztképző kötelékében 
végzett munkájukat a mai 
nappal befejezték. Néhány nap 
múlva a vasút különböző szol
gálati helyeire távoznak. Ké
rem, hog11 t¾}y végezzék to-

vábbra is munkájukat, hogy 
azt a megbecsülést, amelyet az 
előző vasutas nemzed.ékek 
megszereztek, újra és újra ki
érdemeljük. Az irántuk meg
nyilvánuló bizalom arra köte
lez bennünket, hogy megőriz
zük szakmánk tiszt.ességét. A 
,,vasutas" fogalomnak a jövő
ben is a szolgálatot, a köteles
ségteljesítést, a gondosságot, a 

pontosságot, a fegyelmezett, 
balesetmentes munkát kell je
lentenie. Nem feledhetjük 
egyetl.en pillanatra sem, hogy 
fegyeLmezett, pontos, lel.kiis
meretes munkánktól emberi 
életek százai, sok miUiós ér
tékek megóvása függ. 

Kívánom, hogy választott 
hivatásukban, felelősségteljes 
beosztásukban taJálják meg a 
jól végzett munka örömét 
egyéni boldogulásukat, remé
nyeik megvalósítását. Megkö
szönöm eddigi munkájukat, ta
náraik odaadó fáradozását és 
ezennel Önöket vasúti tisztté 
fogadom. 

Az ünnepi beszéd után ke
rült sor az újdonsült vasúti 
tisztek fogadalomtételére, 
majd a szalagozás következett. 
Az intézet zászlajára egymás
után kötötték fel a szalagot a 
különböző tagozatok, köztük a 
vasutas eszperantó szakosztály 
képviselői. 

Az ünnepélyes tisztavatás 
után a MA V vezérigazgatója 
a Keleti pályaudvar Utasellátó 
éttermében ebéden látta ven
dégül a felavatott tiszteket, az 
intézet tanárait és a meghí
vott vendégeket. Az ünnepi 
ebéden Kosz<>rus Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitká
ra mondott pohárköszöntőt. A 
szakszervezet elnöksége nevé
ben elsőként gratulált a fel
avatott tiszt.eknek és jókíván
ságait fejezte ki ahhoz a szép 
hivatáshoz, amelyre vállalkoz
tak. 

V. F. 

eseti helyzet alakulása szerint,----------------------------

ítéli meg a vasút tevékenysé
gét - kedvezően értékelje a 
munkánkat. 

A közvélemény formálásá
ban különösen számítunk az 
üzemfőnökségek vezetőinek és 
munkatársainak hatékony te
vékenységére, hogy a vonatok 
a menetrendben előírt időben 
pontosan induljanak és érkez
zenek. Az utasok tiszta ko
csikban utazzanak, és az állo-
4másokon a vonatok közleke
désével, a csatlakozásokkal 
kapcsolatban adjanak részük
re Pontos tájékoztatást. 

Az üzemviteli tevékenység 
ezirányú fejlesztése - a for
galom irányításában, lebonyo
lításában közreműködők ösz-

Gyöngyösi vasutasok Lajosházán 
Gyöngyös állomás dolgozói, 

nyugdíjasai és családtagjai a 
festői környezetben lévő La
josházán ünnepelték a 32. va
sutasnapot. Mintegy hatvanan, 
reggel nyolc órakor szálltak 
fel a Gyöngyösről Lajosházá
ra közlekedő kisvonatra, amely 
hegyipatak mellett, sziklák 
között, dús lombú fák alatt 
kanyargott a végállomása fe
lé. 

Lajosházán szalonnasütéssel 
kezdődött a program, majd 
Németh László állomásfőnök 
köszöntötte a megjelenteket 
és átadta az állomás néhány 

dolgozójának a törzsgárda jel
vények, szolgálati emlékérmek 
különböző fokozatait. 

Amíg a bográcsban készült 
a finom gulyás, addig kirán
dulással, énekszóval telt az 
idő. Nyugdíjas mozdonyveze
tők, raktárnokok és természe
tesen az aktív dolgozók éne
kelték együtt a közismert va
sutasnótá t: ,,Nem megy a gő
zös, nem megy a gőzös Kani
zsára, Kiolvadt a, kiolvadt a 
tengelyágya, Ha kiolvadt, 
majd ki öntik, majd ki öntik, 
A masiniszták, masiniszták, 
majd ki öntik." -ar-

- Milyen volt az intézeti 
élet? 

Igyekeztem minél jobban 
beilleszkedni a közösségbe. A 
tanítás reggel 8-tól délután 16 
óra 10 percig tartott. Estére 
alaposan elfáradtunk. Csök
kentették a tanévet, az isme
reronyag viszont alig mérsék
lődött. Nem csoda, hogy félév
kor sokan megbuktak. Bár 
akadtak egyéb gondok is. Osz
szességében mégis hasznos, 
eredményes évet hagytunk ma
gunk mögött. 

Rohamtempóban 
KonTád Györg11 soproni vas

utas család sarja. Kezdetben 
mégis �Y döntött, hogy agrár
mérnök lesz . De hiába ért el 
maximális pontlszámot, felvéte
li kérelmét helyhiány miatt el
utasítottáik. Ekkor döntött úgy, 
hogy vasutas lesz. 

- Az üzemi gyakorlatból két 
hónapot szerencsére Sopron
ban tölthettem. De három hó-
11apot ,Budapest-Ferencváros
ban dolgoztam. MLndvégi_g vál
tókezelő voltam. Nem íg11 kép
zeltem el az üzemi gyakorla
tot. Azt gondoltam. módom lesz 

- Mivel telt el a szabad idő? 
- A tanulás miatt szinte 

alig maradt idő pihenésre, szó
rakozásra. Egy évig élt.em Bu
dapesten, de nem mondhatom 
el, hogy megismertem a várost. 
Mindössze kétszer voltam szín
házban és háromszor moziban. 
A hét végén rendszerint haza
utaztam a családhoz. 

- Milyen beosztás vár rád 
az iskola elvégzése után? 

- Azt hiszem továbbra is 
szolgálattevő maradok. Igyek
szem majd hasznosítani a ta
nultakat. 

A jövő tervei 

HoTváth Emília. a Kaposvár 
melletti Taszár községből érke
zett. Bár az egész családja vas
utas, eredetileg a testnevelési 
főiskolára készült. Végül ő is 
a vasútnál kötött ki. 

- A fiúkkal ellentétben ne
kem szerencsém volt. Raktár
nokként dolgozhattam Ferenc
városban. Sokat tanultam, szá
mos ismeretre tettem szert. 
Kedves, segítőkész emberekTe 
akadtam és jól éreztem maga
mait közöttük. Csak az okozott 
gondot, hogy a vasút mentén 
lévő barak épületben kaptam 
szállást éS az állandó forgalom 
miatt szinte ali_g aludtam. 

- Terveid? 

Bejárta a fél országot 

Kétszeres kiváló vasutas 

Ba.loah János, a szegedi kör
zeti üzemfőnökség üzemviteli 
helyettese egy utazásnak kö
szönheti, hogy vasutas lett. 
Fogt.echnikus tanulóként mun
kát vitt Kiskunfélegyházára, 
amikor a vonat ablakából egy 
számára addig ismeretlen él
ménnyel találkozott. A tovasu
hanó táj, az elmaradozó vasút
állomások látványa annyira 
megragadta, hogy elhatározta 
pályát változtat. 

így került 1942 tavaszán a 
szentesi osztálymérnökségre 
pályamunkásnak. ősszel már 
kisegítő fékezőként utazott a 
tehervonatokon. Atlkérte magát 
a forgalomhoz és hamarosan 
letette az összes szakvizsgát. 
Ezután bejárta a fél országot. 
Kiskunféleg11háza, Szeaed-Ró
kus, Szentes, Balatonederics, 
Tapolca, majd i�ét Szentes 
következett. •Közben alaposan 
megismerte a vasúti szolgálat 
minden szépségét a nehézsé
gekkel együtt. Volt vonatféke
ző, kocsirendező, raktárnok, 
távírász, átmenesztő. forgalmi 
szolgálattevő, térfelvigyázó, ok
tató és vezénylő. 1959-ben Sze
gedre keTült. Itt forgalmi szol
gálattevő, majd a Szeged-Bé
-késcsaba közötti vonal menet
irányítója, később a rendező
pályaudvaron • t.érfőnök, aztán 

állomásfőnök.Jhelryettes. Négy 
év állomásfónők-helyettesi 
munka után eg,y másik terü
letre, a kereskedelmi szolgá
lat élére állították. 

- Számomra nem volt isme
retlen a kereskedelmi m1.i"lKa
kör - emlékezik vissza - hi 
szen vonali tartalékos korom
ban kis állomások.:m gyakran 
megfordultam és ott minden
nel kellett foglcJ.lk0zni. Elméle
ti ismereteimet pedig időközben 
a győri főiskolán gyarapítot
tam. 

1978 végétől ismét állomás
főnök-helyettes. majd az üzem
főnökség megalakulásától az 
üzemfőnök üzemviteli helyette
se, és egyúttal állomásfőnök 
is. 

- Szeretem a vasutat, külö
nösen az itt dolgozó embereket. 
MunkaköTöm ts olyan, hog11 ál
landóan embeTek között lehe
tek, ismerem gondjaikat, bajai
kat, s természetesen örömeiket 
is. Mindig is fontosnak tartot
tam a munkatársakkal való 
kapcsolatot, hogy megtaláljuk 
a !közös szót - úgy érzem ez 
sikerült. 

Balogh János szerteágazó, 
felelősségteljes munkája mel
lett mindig talált időt arra, 
hogy társadalmi köt.elezett
ségeinek is eleget tegyen. 

- Valószínűleg hamarosan 
férjhez megyek, s szeretnék 
gyereket szülni. Mindez felbo
rítja majd a megszokott élete
met. Gyerek mellett egy asz
szony már nem vállalhat -
legalábbis egy idei_g - váltott 
műszakot. Ez mindenképp ki
esés.t jelent. De a vasutas asz
szonyok otthon is nagyon sokat 
vállalnak magukra. Az a vá
gyam, hogy egyszer majd állo
másfőnök leszek egy középállo
máson. 

Néha éjfélig 

Szuhai József családjában 
ninos vasutas. De életútját 
alapvetően befolyásolta az, 
hogy Sajószentpéteren, a vas
út mentén nőtt fel, ami kezdet
től fogva felkeltette érdeklődé
sét. 

- Vasúti szakközépiskolá
ban végeztem. Utána rendelke
ző forgalmi szolgálattevő let
tem. Én is Ferencvárosban vé
geztem az üzemi gyakorlatot. 
Nekem is szokatlan volt az a 
lazaság, amit ott tapasztaltam. 
Bizonyára ebben a munkaerő
hiánynak is szerepe van. Mind
végig vonatfelvevőként dolgoz
tam. Itt az iskolában csaknem 
mindennap éjfélig tanultam. 
Másként nehezen boldogultam 
volna. A vizsga után franciául 
és németül tanulok majd. Sze
retnék mielőbb nyelvvizsgát 
tenni. ,Ennek jó hasznát vehe
tem még. 

Tele lelkesedéssel 

Bay Béla 1973 óta dolgozik a 
vasútnál. Pesten végezte a vas
úti szakközépis,kolát. 

- 1Nagyapám vasutas volt. 
ő oltotta. belém a vasút szere
tetét. Eddi_g több mint húsz he
lyen szolgáltam. Ezt a változa
tOS6ágot �..aagyon hasznosnak 
tartom. Dolgoztam Veresegy
házán, Gödöllőn, Pécelen és 
még sorolhatnám. Itt Pesten 
Ferencváros Gubacsi rendező
pályaudvarán váltókezelóként 
tevékenykedtem. Az ott dolgo
zók sokJat segítettek. Én nem 
laktam kollégiumban. Minden-' 
nap hazajártam Gödöllőre, de 
nem jártam sokkal jobban 
mint a többiek. hiszen a sza
bad időmet utazással töltöttem. 
Ha tehettem a vonaton is ta
nultam. Az intézetben töltöt1 
hónapok alatt szélesedett a Iá 
tóköröm, sok szakmai ismeret
tel gawagodtam. Bízom ab
ban, hogy a tanultaknak hasz
nát vehetem a munkában. Most 
tele vagyok lelkesedéssel, izga
tottan várom, milyen lesz az új 
munkahelyem. 

- esik -

Huszonöt éve propagandista, 
előbb a KISZ-nél, majd a páTt
szervezetnél. Hosszú évek óta 
a területi szakszervezeti bizott
ság mellett működő üzemvite
li szakbizottság tagja, e terüle
ten is segíti az üzemviteli fel
adatok hatékonyabb végrehaj
tását. Munkáját, kiváló embe
ri magatartását felettesei is el
ismerik. Többszörös kiváló 
dolgozó, a közlekedés kiváló 
dolgozója, kiváló újító és két
szer kapta meg a Kiváiló Vas
utas megtisztelő címet. A má
sodikat a közelmúltban, hazánk 
felszabadulásának évforduló
ján vette át. 

- Elégedett ember vagyok
vallja magáról. - Nem bánta.m 
meg, hogy pályát változtattam, 
és a vasúthoz jöttem. úg11 ér· 
zem amit negyven évvel ezelőtt 
elterveztem, sikerült megvaló
sítanom. 

A sz.akma szeretetére nevel
te fiait is, akik közül a kiseb
bik a Bebrits Lajos vasúti 
szakközépiskola tanulója, s kö
veti apja példáját. 

Gellért József 



6 MAGYAR YAS UTAS 19s2. rouus 21. 

1982. MÁRCIUS 1-TŐL 

A záhonyi körzet kézi átrakóira is 
kiterjesztették a személyi pótlékot 

Több mint egy évtizede an
nak, hogy a kormány 
határozatot hozott a vasúti 
forgalom biztonságának foko
zásáról, a vasutas dolgozók 
helyzetének és munkakörül
ményeinek javításáró!. A ha
tározat értelmében a forgalom 
lebonyolításával közvetlenül 
kapcsolatban álló, meghatáro
zott munkakörökben. ahol a 
szervezet fokozott terhelésnek 
van kitéve, egészségromlás ese
tén más munkakörbe helyezés
nél gondoskodni kell a kere
setveszteség ellensúlyozásáról. 

A Magyar AJ.lamvasutak -
a Vasutasok Szakszervezetével 
egyetértésben - a kormány
határozat végrehajtása érdeké
ben kidolgozta és 123263 1970. 
1. D. szám alatt megjelentette 
a „forgalommal kapcsolatos 
egyes munkakörökbe alkal
matlanná vált dolgozók hely
zetének rendezése" tárgyú uta
sítást. (Megtalálható .. A vasú
ti dolgozókra vonatkozó fon
tosabb munkaügyi jogszabá
lyok gyűjteménye" I. kötet 
454. oldalán). 

Az utasítás lényege, hogy 
meghatározott munkakörökben 
(amely ezideig csak a forga
lom lebonyolításával közvetle
nül kapcsolatban álló lehetett 
(váltóőr, kocsirendező stb.), 
eltöltött 15 évi szolgálati idő 
után - egyéb feltételek meg
léte esetén - ha a dolgozót 
alacsonyabb átlagkeresettel já
ró munkakörbe helyezték, sze
mélyi pótlékot állapítottak 
meg részére. 

A személyi pótlékot úgy ál
lapítják meg, hogy az új mun
kakörben elért átlagkeresetet 
kiegészítik az áthelyezés előtti 
munkakörben elért átlagkere
set nyolcvan százalékáig. Az 
utasítás lehetőséget biztosít 
arra is, hogy a felülvizsgálat
kor nem az előbbiekben emlí
tett módon állapítsák meg a 
személyi pótlékot, haaem -
ha kedvezőbb - az áthelyezés 
előtti munkakörben a dolgozó
val azonos körülmények között 
foglalkoztatott d<>lgozóknak a 

felülvizsgálat idején kialakult 
átlagkeresetét vegyék figye
lembe. Termfiszetesen ennek 
vizsgálata nem az érintett 
munkavállaló fP.ladata. hanem 

a felülvizsgálatot végző dolgo
zó munkaköri kötelessége. 

A forgalom lebonyolításá
ban közvetlenül részt vevők 
ezáltal jelentős kedvezmény
ben részesültek, mert 15 évi 
fárasztó szolgálat után bizto
sak Jehettek abban, hogy jöve
delmi színvonaluk ,lényegesen 
akkor sem • csökken, ha az 
egészségük romlása miatt ko
rábbi munkakörüket nem lát
hatják el. A vasúti végrehaj
tási utasításban biztosított 
kedvezményeken túl, előnyös 
nyugellátás megállapítását is 
biztosította a SZOT Társada
lombiztosítási Főigazgatóság 
idevonatkozó rendelkezése. 

Régi gondon segített a Mi
nisztertanács, amikor a koráb
ban ismertetett kormányhatá
rozatot ez év májusában mó
dosította. A kormányhatáro
zat hatályát ugyanis kiterjesz
tette a záhonyi üzemigazgató
sághoz tartozó szolgálati he
lyek kézi átrakó munkakörei
ben foglalkoztatott dolgozókra 
is. 

A vasút vezetői, s a Vasuta
sok Szakszervezete előtt ismert 
volt, hogy a záhonyi körzetben 
kézi átrakó munkát végzők 
nagy fizikai igénybevételt kí
vánó munkát végeznek. Nehe
zíti munkájukat a vegyi anya
gok irritatív hatása, a nyári 
hőség, a téli hideg. esetenként 
a védőeszközök használata. 
Ezeknek az ártalmaknak a ki
küszöbölése jelenleg műszaki
lag nem megoldott, és az elkö
vetkező időben sem várható 
gyökeres változás. Természe
tesen a vasút vezetői a jövő
ben is azon lesznek, hogy a 
kézi átrakás műszaki, techni
kai feltételeit fejlesszék, s 
csökkentsék az egészségre ká
ros hatásokat. 

A Minisztertanács határoza
tában foglaltaknak megfele
lően a vasút is módosította 
végrehajtási utasítását. A jö
vőben - 1982. március l-től 
visszamenőleges hatállyal -
a záhonyi üzemigazgatóság
hoz tartozó szolgálati helyek 
kézi átrakó munkaköreiben 
dolgozók is azonos kedvez
ményben részesülnek, mint a 
forgalom lebonyolításával köz
vetlenül kapcsolatban álló 

munkakörökben foglalkozta-
tottak. 

Külön felhívjuk a figyelmet, 
hogy a kedvezményeket azok
ra a dolgozókra is alkalmazni 
kell, akiket a záhonyi üzem
igazgatósághoz tartozó szolgá
lati helyek kézi átrakó mun
kaköreiből a MA V-on belül 
korábban más munkahelyekre 
helyezték át. (A 123263./1970. 
I. D. számú utasítás módosítá
sa a MAV Értékesítő 1982. évi 
24. számában jelent meg). 

A személyi pótlék megálla
pításának nem előfeltétele, 
hogy a dolgozó kérje a szemé
lyi pótlék fizetését. A szolgá
lati főnökségek hivatalból 
vizsgálják a jogosultság felté
teleit, és az eredménytől füg
gően intézkednek a személyi 
pótlék folyósítása iránt. Ennek 
ellenére célszerű, hogy akinek 
kételyei vannak, vagy úgy ér
zi, hogy „elfeledkeztek róla'' 
forduljon a szolgálati főnökség 
munkaügyi apparátusához és 
kérjen felvilágosítást. 

A félreértések. elkerülése vé
gett arra is felhívjuk a figyel
met, hogy a - módosított -
123263i1970. I. D. számú utasí
tásban meghatározott feltéte
lek nem vagylagosak, hanem 
a három feltéteLnek (a ked
vezményezett munkakörben 
eltöltött 15 évi szolgá,lati idő, 
alacsonyabb átlagkeresettel 
járó munkakörbe való áthe
lyezés, a munkakör ellátására 
való alkalmatlanságot a terü
leti egészségügyi központ fő
orvosa megállapította) együt
tesen kell fennállnia ahhoz, 
hogy személyi -pótiékot lehes
sen megállapítani. 

Személyi pótlékban csak 
tényleges szolgá.latot teljesítő 
dolgozó részes.ülhet, ezért 
nyugdíjba vonult dolgozók 
esetében a jogosultság feltéte
leit nem vizsgálják. 

A vasútigazgatóságok, a zá
honyi üzemigazgatóság, a 
MAV üzemigazgatóság közvet
len felügyelete alá tartozó 
szolgálati fónők.ségek - a kézi 
átrakókra vona,tkozóan - a 
személyi pótlékra jogosultsá
got elbírálta, illetve a folyósí
tással kapcsolatos intézkedése
ket 1982. augusztus 31-ig köte
lesek végrehajtani. 

Szendrei István 

Távgépírólc versenye CELLDÖMÖLKÖN 
BEVÁLT 

a MÁ V-vezérigazgalóságon Politikai oktatás 

varrószakkönAel 

Érdekes volt az elmúlt tö
megpolitikai oktatási év Cell
dömölkön, a csomópont nem fi
zikai munkaJköröket betöltő, 
nőkből álló csoportjánál. A 
lrethetenként tartott foglalko· 
zások után a résztvevők szá
mára varrószakkört szerveztek. 
A megfelelő szaktudással ren
delkező Győrfy Mária. a mun
kaügyi csoport vezetője, szép 
kézimunkák, díszes minták ké
szítésére tanította a nőket. 

Hárman a verseny ré5zvevői közül 

Az eltelt időszakban készült 
kézimunkákról a 32. vasutas
nap tiszteletére, július 7-én 
megnyitott kiállítás is tanúsko
dik. A celldömölki szociális 
épület könyvtárának előteré
ben mintegy 110 különböző ké
zi1munkát mutattak be. Fő
ként a rábaközi, a kalocsai, és 
a matyó minták voltak meg
találhatóak a szorgos kezű vas
utas asszonyok és lányok asz
tal terítőin, függönyein, pár
náin és futóin. 

Július 2-án rendezték a MA V
vezérigazgatóságon a vasúti 
távgépíró-kezelők országos ver
senvét. Valamennyi vasútigaz
gatóság és a vezérigazgatóság 
távgépíró hivatala három-há
rom tagú csoportokat indított. 

Tagjai: Aranyi Sándorné, Fü
löp Katalin és Fehérvári Zol
tánné. Második a debreceni 
vasútigazgatóság, harmadik a 
szegedi vasútigazgatóság csa
pata lett. A győztesek pénzju
talmat és oklevelet kaptak. 

A versenyzőknek először gya- ___________________________ _ 
korlati távgépírásból kellett 
vizsgázni. Altalános szöveget, 
számsorokat. adattáviratot kel
lett időre, hibátlanul legépelni. 

A gyakorlati távgépírás győz
tese Botos Katalin, a debreceni 
vasútigazgatóság versenyzője 
lett. Második Kovács Irén, 
sz.intén debreceni, harmadik 
pedig Molnár Lajosné, szegedi 
\'ersenyzö. 

A vetélkedés távgépíró- és 
vasútismereti beszámolóval. il
letve általános műveltséget fel
méró kérdésekkel folytatódott. 
Az összesített eredmények 
alapján a, győzelmet a MAV
vezérigazgatóság távíró hiva
talának csapata szerezte meg. 

Énekkari találkozó 
A III. országos vasutas énekkari találkozót július 3-án 

és 4-én tartották a Szolnoki Járműjavító Üzem Művelődési 
Házában. 

A seregszemlét Szemök Béla, a vasutas-szakszervezet 
központi vezetőségének a titkára nyitotta meg, majd délelőtt 
hat kórus mutatta be műsorát. Repertoárjukban forradalmi 
munkásdalok, lírai művek és népdalok egyaránt szerepeltek. 
Délután a másik hat énekkar lépett színre. 

A záróünnepséget július 4-én, vasárnap délelőtt a Tisza
parti Lenin szobornál tartották. A hatszáz dalosból összevont 
kórus Kodály-Berzsenyi: Magyarokhoz című művét és az 
Internacionálét énekelte, amelyen közreműködött a vasutas
szakszervezet pécsi fúvószenekara is. 

Felmentés - kinevezés Mú.,::seuntba 6erült 

a AalaH1::S6ot!si 

Oroszváry László, a GySEV 
vezérigazgatója július 14-én 
felmentette beosztásából, a 
saját kérésére ez év decem
ber 30-án nyugállományba 
vonuló Lisiczky Lajos vasút
igazgatót, a vasúttársaság sop
roni igazgatóságának vezető
jét. Ezt követően beiktatta az 
igazgatóság újonnan kineve
vezett vezetőjét, Megyik Fe
rencet, a szegedi vasútigazga
tóság eddigi helyettes vezető
jét és annak helyettesét, Sal
lai Lajost. 

Az eseményen részt vett 
Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára, Szabó 
Mihály az MSZMP Győr-Sop
ron megyei Bizottságának tit
kára, Hencz József, a Sopron 
városi pártbizottság első tit
kára. 

A vasutas-szakszervezet ne
vében Szemők Béla méltatta 
a nyugállományba vonuló Li
siczky Lajos érdemeit, aki 
22 évig állt a GySEV Igazga
tóság élén, majd átadta neki 
a titkárság ajándékát. 

Vasúttörténeti értékű kis 
szerelvény indult el július 
l-én Dombóvár állomásról, 
hogy a paksi Vasúttörténeti 
Múzeum látnivalóit gazdagít
sa. 

Rendet, tisztaságot a munkahelyeken 

A dombóvári üzemfőnökség 
kocsijavító műhelyének kol
lektívája a 32. vasutasnap tisz
teletére újjávarázsolta az 1912-
ben készült D 61084-es számú 
kalauzkocsit és az 1888-ban 
gyártott Sk 402584-es számú 
teherkocsit. Mindkét kocsit 
hitelesen, eredeti állapotuknak 
megfelelően állították helyre. 
A precíz munkát igénylő re
konstrukcióhoz sok segítséget 
adtak a műhely idősebb dol
gozói, és Tóth Lajos nyugdíjas 
fűtő, aki 39 évig dolgozott a 
vasúton. Elismerésben részesült szolgálati helyek 

K. A. 

A „Rendet, tisztaságot a 
munkahelyeken" akcióhoz a 
MA V Vezérigazgatóság 103691/ 
1982. MüSz. A. sz. felhívására 
a szolgálati helyek döntő több
sége csatlakozott. A májustól 
kezdődött akció eredményei
nek az értékelése két lépcső
ben történik. Az elsőben a 
tavaszi, nyár eleji felkészülés 
volt az értékelés alapja. 

A szolgálati helyek által 
május 25-ig a Munkaügyi és 
Szociálpolitikai Szakosztály
hoz eljuttatott tájékoztató je
lentésekben foglaltak, vala
mint a helyszíni ellenőrzések 
tapasztalatainak a figyelembe
vételével - az illetékes szak
szervezeti környezetvédelmi és 
munkamozgalmi szervek ja
vaslatára - kerültek odaíté
lésre a különböző elismerések. 

A Környzetvédelmi Világ
nap alkalmából a Jegkulturál
tabbnak ítélt, alábbi gazdasá
gi egységek kapták meg a 
SZOT-oklevelet. 

Szombathelyi vasútigazgató
ság, békéscsabai körzeti üzem
főnökség, debreceni jármű
javító üzem, jászkiséri építő
gépjavító üzem, szentesi épí
tési főnökség és a Szombat
helyi TEK Balatonfüredi Sza
natóriuma. 

A megyei szervek javasla
tára ugyanilyen elismerésben 
részesült a szolnoki jármű
javító üzem is. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter „Dicsérő levelét" 
kapták: 

Nagykőrös állomás., Kapos
vár ÉHF X. Építésvezetősége, 
s Pápa állomás kollektívája. 

Az akció a felhívásban rög
zítetteknek megfelelően foly
tatódik és a nyári időszak ta
pasztalataival kiegészítve szep
tember végén kerül ismét ér
tékelésre, amikor a legered
ményesebb kollektívákat a 
vezérigazgatóság pénzjutalom
ban részesíti. 

Bátaszéki 
�Tasutasnap 

A bátaszéki üzemfőnökségen 
a vasutasnapi ünnepség Csen
des Gyula üzemfőnök beszé
dével kezdődött, július 9-én. 
Az ünnepi eseményen jelen 
voltak a járási és a nagyköz
ségi párllbizottság képviselői 
is. A munkában élenjáró dol
gozók között összesen 300 ezer 
forintot osztottak ki. Este va
sutasbállal folytatódott az ese
ménysorozat, majd másnap Ba
ja-Dunafürdőre szervezett ki
rá,n<lulást a szakszervezeti bi
zottság. 

Július 11-én a sportpályán 
vasutas derbyt rendezett a 
vontatási KISZ-alapszervezet, a 
nagyközségi KISZ-alapszerve
zetekkel közösen. A program
ban különféle ügyességi verse
nyek, kerékpárstaféta és cél
lövészet szerepelt. 

A lllozgássérültekért 
A Széchenyi István szocialista brigádok kezdeményezése 

Az ENSZ 30. közgyűlése az 
1981. évet a rokkantak nem
zetközi eveve nyilvánította. 
Szerte a világon és hazánkban 
is a felhívás alapján a társada
lom figyelme a rokkantak prob
lémáira terelődött, és megsegí
tésük érdekében számos akció 
jelentős eredményt hozott. Az 
1981. év legnagyobb eredménye 
azonban az volt, hogy az embe
rekben tudatosult: ez a folya
mat nem lehet egyetlen év 
kampányfeladata, a megkezdett 
munkát folytatni kell. A fel
adatok számbavétele során 
azonban kisült, hogy amíg a 
vakoknak, siketnémáknak. rég
óta eredményesen működő in
tézményeik vannak, addig a 
mozgássérülteknek (és a moz

Május 5-én a Széchenyi Ist
ván szocialista brigádok kül
dötteinek Budapesten megtar
tott értekezlete magáévá tette 
a mozgássérültek megsegítésé
nek ügyét. Szervező-koordiná
ló bizottságot választott, amely 
felhívást intézett valamennyi 
Széchenyi szocialista brigádhoz 
az akcióhoz való csatlakozásra. 

A 200 Széchenyi István szo
cialista brigád közül 21 műkö
dik a MAV-nál és 2 a GYSEV
nél. Osszlétszámuk 250. A bri
gádvezetők és tagok egyharma
da nő. Ezúton kérik a vasutas 
szocialista brigádokat, hogy 
csatlakozzanak a felhíváshoz. 

Mi az, amivel leginkább segít
hetnek a szocialista brigádok a 
mozgássérültek budapesti re
habilitációs intézetének a fel
építésében? Azzal, ha a kom
munista szombatokért elszá
molt bért, vagy annak egy ré
szét felajánlják a fenti célra, 
amelyről a brigádvezetők ta
nácskozása hivatott dönteni. A 
brigádok minden, a központ 
építésével kapcsolatos felaján
lással, pénzbefizetéssel, vala
mint javaslatokkal keressék 
meg a Mozgássérültek Buda
pesti Egyesületét. Cím: 1136 

Budapest, Hegedűs Gyula utca 
43. Telefon: 295-299. 

gáskorlátozottaknak) intézmé- .----------------------------

nyeik nincsenek és érdekvédel
müket képviselő egyesületeik is 
csak néhány éve alakultak meg. 

Magyarországon 450 ezer, a 
lakosság 4,2 százaléka, ezen be
lül pedig Budapesten 150 ezer, 
a lakosság 7,5 százaléka moz
gássérült. Rendkívül nagy szá
mok ezek, és jelzik a feladatot, 
amely megsegítésük érdekében 
a társadalomra hárul. 

Elsőként Miskolc, illetve Bor
sod megye mutatta meg, hogy 
a társadalmi összefogás milyen 
nagy feladatok elvégzésére ké
pes. 1981-ben elkezdődött és 
1982-ben átadásra kerül a moz
gássérültek részére társadalmi 
munkában Miskolcon épülő re
habilitációs intézet. A 30 millió 
Ft-os beruházás rekordidő, 
másfél év alatt valósul meg. 

A miskolci intézményről ké
szített tv-film alapján, a Bu-
dapest 62-es postahivatal Szé-
chenyi Istvá.n szocialista bri
gádja indította el azt a moz
galmat, amelynek célja Buda
pesten az országos és a buda
pesti rehabilitációs intézet fel
építése. A Mozgássérültek Bu
dapesti Egyesületével kötött 
együttműködési szerződés alap
ján indult meg az Építésügyi 
Tájékoztatási Központ és a Vo
lán 1. sz. Vállalat Széchenyi 
István szocialista brigádjával 
közös akcióként a szervező 
munka. 

Hazánkban 200 olyan szocia
lista brigád van, amely Széche
nyi István nevét viseli, és az ő 
példamutatása alapján műkö
dik. A Széchenyi szocialista 
brigádok rendszeres együttmű
ködésének kezdeményezője és 
patronálója dr. Környei Attila, 
a nagycenki Széchenyi István 
Emlékmúzeum igazgatója. 

DOMBÓVÁR 

424-es az emlékparkban 

A vendégek megtekintik a mozdonyt 

Zsúfolt volt a dombóvári tanács nevében ,'.Dombóvár Vá
Művelódési Ház nézőtere Dom- ros Díszes Címere" kitüntetést 
bóváron, a 32. vasutasnapi ün- adta át Harangozó Lás2Jló 
nepségen, ahol Kovács Sándor, üzemfónök:ne,k. valanúnt az 
az üzemfónökség szakszerve- üzemfőnökség párt- és szak
zeti bizottsága titkára megnyi- szervezeti bizottságainak. 
tó szavai után Harangozó Dombóváron a vasutas.nap László üzemfőnök mondott ün- megünneplésére már áprHistól nepi beszédet. Ismertette a készülódt.ek. Július l-én indidombóvári vasúti csomópont 
szolgálati főnökségeinek első tották a paksi múzeumba a 
féléV'i eredményeit, majd kö- régmúltat idéző két vontatott 
szönetet mondott a végzett járművet, és kommunista mű„ 
munkáért. szak keretében kezdtek homá 

Ezután Vidóczi László, a vá- a 424-124 pályaszámú moz
rosi tanács elnöke köszöntötte dony rest.aurálásához. Az em
az ünneplő vasutasokat. Hang- . Jékparkban kiállított, hajdan 
sú!yO'lta, hogy a vasutas dolgo- világhírű gőmncxzdony a 32. 
zók támogatása nélkül számos vasutasnapon méltán reprezen
beruházás maradt volna el tálta a dombóvári. vasúti CSO
Dombóváron. Beszéde végén a mópontot. 
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Napirenden 

ai ésszerű takarékosság 
Berlinben tanácskoztak az európai szocialista 

országok vasutas-szakszervezeteinek kél)'Visel6i 

.. 

A kétoldalú kapcsolatok jegyében 

Tapasztalatcsere-látogatáson a Szovjetunióban 
A szovjet vasutas-s2Ja.kszer. 

vezet meghívására szakszerve
zetünk képviseletében - július 
5-től 9-ig - háromtagú delegá
ció tartózkodott a Szovjetunió-
ban. A küldöttséget Tolnai Il
dikó, szakszervezetünk köz
ponti vezetőségének a titkára 
vezette. Tagjai voltak: Szá
dóczky István, a központi ve
zetőség köz.gazdasági bizottsá
gának vezetője és Pásku Jenő, 
a vasutas-szakszervezet mun
ka- és környezetvédelmi osz. 
tályának helyettes vezetője. 

A Játogatás célja a kétoldalú 
kapcsolatok ápolása, a két 

szélést folytattak többek között 
a szovjet vasutas-sz.&kszervezet 
központi bizottságának elnöké
vel, titkárával és két osztály
vezetőjével. A tárgyalásokon 
szó volt többek között a szak
szervezeteink közötti- kapcso
la tokról, a határmenti munka
verseny tapasztalatair61 és a 
szovjet vasutas-szakszervezeti 
központ apparátusának mun
kamódszeréről. 

Az európai szocialista or
szágok Yasutas-szakszerveze
teinek küldöttei június 21-
25-e között Berlinben talál
koztak, hogy kicseréljék ta
pasztalataikat az energia
csökkentés érdekében alkal
mazott szakszervezeti munka 
módszereiről és formáiról. Ez 
a találkozó már a nyolcadik 
volt azoknak a rendezvények
nek a sorában, amelyeknek 
egyértelműen megfogalma
zott feladata az volt, hogy a 
szocialista országok vasutas
szakszervezetei kölcsönösen 
tájékozódjanak egymás tevé
kenységéről. 

) 

� szakszervez,et közötti együtt
működés kiszélesítése. Megbe-

Killdöttségünk látogatást telt 
Ogyesszában is, ahol a vasutas 
területi szakszervezeti bizott
ság vendégeként tanulmányoz
ta a szakszervezet termelést se
gítő tevékenységét, majd meg
tekintették az Iljicsovszk Pa-

romna3a, Fekete-tengeri átra
kó állomáson fol11ó munkát. 
Ogyesszában meglátogattak eg11 
átadás előtt álló, 330 személ11es, 
14 emeletes egészségügyi utó
kezelő szanatóriumot. A ven
déglátók a helyszínen tájékoz
tattá'k küldöttségünket a terü
Jeti bizottsághoz. tartozó vas
utasok egészségügyi ellátásá-, 
ró!, a foglalkozási-ártalmak ke
zeléséről és az üdülési lehető
ségekről. Az új szanatórium 
háromhetes váltásokban fogad
ja a gyógyításra szorulókat. Az 
intézmény korszerű berende
zései és a kellemes környezet 
segíti majd a beteg vasutasok 
gyógyl..ll!ását. 

Kiemelt le/adatok 
Mindannyiunk számára ér

vé�yes, hogy a legszorosabban 
össze kell kapcsolni a gazda
sági és a társadalmi haladást 
a szocialista országok vezető 
pártjai által meghatározott 
célok elérése érdekében. Szak
szervezeteinknek a gazdasági 
növekedés hajtóerőivé kell vál
nia s ebben egyik kiemelt fel
adat az ésszerű takarékosság
ra, valamint a hatékonyabb 
energia- és nyersanyag-gaz
dálkodásra való mozgósítás" 
- hangsúlyozta Karl Ka
lauch, az NDK Közlekedési és 
Távközlési Szakszervezetének 
elnöke, a rendezvény házi
gazdája. 

A Német Demokratikus 
Köztársaság vasutas-szakszer
vezete delegációjának vezető
je Rudi Gunkel előadásában 
rámutatott: a szocialista or
szágok tervgazdálkodásának 
egyik vívmánya, hogy a vas
út irányítása és működtetése 
tervszerűen illeszkedik bele az 
össztársadalmi termelés fo
lyamatába és ezáltal csökke
nő szállítási ráfordítások mel
lett is objektíve nagy szállí
tási teljesítményre képes. Az 
NDK népgazdasága például 
1985-ig azt a célt tűzte maga 
elé hogy 128-130 százalékkal 
nö�eli az ipari árutermelést. A 
vasút számára - amely a bel• 
vízi hajózás mellett a legKcd
vezóbb energiafogyasztású 
közlekedési eszköz - ez azt 
jelenti, hogy egyrészt 13 szá
zalékkal kell növelni a te
herforgalmat, másrészt ezzel 
egyidejűleg 28 százalékkal kell 
csökkenteni az energiafeLhasz
nálást. Ennek érdekében szü
letett meg az a döntés, hogy 
a közúti szállítás csökkentésé
vel 30 millió tonna árut irá
nyítanak át a vasútra. Ez va
lamivel több, mint az NDK 
vasútjának egy havi teljesít
ménye. Mivel a vasút jelen
legi anyagi-műszaki bázisa 
nem bővíthető, és újabb mun
kaerő sem áll rendelkezésre, a 

vasút politikai és gazdasági 
vezetői felhívással fordultak a 
vasutasság minden rétegé
hez, hogy ötleteikkel, javas
lataikkal segítsék elő a ko
rántsem könnyű feladat vég
rehajtását. A felhívás jelentő
ségét a szakszervezeti csoport
értekezleteken, bizalmigyűlé
seken tárgyalták meg és je
lölték ki a feladatokat. Vi
szonylag rövid időn belül 
mintegy 500 javaslat futott be 
az illetékes szervekhez ener
giatakarékossági javaslat cí
men. 

Természetesen a dolgozók 
alkotó kezdeményezéseinek és 
az erkölcsi-anyagi ösztönzés 
Különböző formáinak alkalma
zása mellett a szükséges szer
vezési, műszaki intézkedések 
sem maradtak el. tgy például 
új technológiákat dolgoztak ki 
a be- és kirakodásoknál, gon
dosabban tervezték meg a te
heráru áramlásának útját, bő
vítették az azonos útvona
lon közlekedő bizonyos fajta 
tömegárut szállító célszerel
vények számát stb. 

Érdekes 
csehszlovák 

kezd�ményezés 
A csehszlovák delegáció az 

energiahelyzet súlyosságát 
hangsúlyozva a munkaverseny 
szerepét fejtette ki az ener
giatakarékosság �erületén. Az 
energia takarékossági verseny 
alapgondolataként a „havonta 
egy vonat, megtakarított ener
giával" jelszót fogalmazták 
meg. A legjobb eredményt el-

�---
A magyar delegáció tagjai 

érőket ingyenes üdülőbeutaló
val jutalmazzák. A csehszlo
vák vasutak területén 
,,komplex ésszerűsítési bri
gádokat" szerveznek, amelyek 
írásbeli megállapodást kötnek 
az üzemmel a különbözá ener
giatakarékossági módszerek 
kidolgozására megfelelő anya
gi ösztönzés mellett. 

A vasúti szállítás energia fel
használásának az ország tüzelő
anyag-energetikai mérlegé
ben elfoglalt jele.ntós helyét 
emelte ki Nyikolaj Lavren
tyev, a szovjet delegáció ve
zetője. Elmondotta, hogy a 
Szovjetunióban a vasúti szál
lítás évente közel 60 milliárd 
kWh villamosenergiát és több 
mint 32 millió tonna kőolaj 
egyenértékű üzemanyagot 
használ fel. A vasúti szállítás 
üzemeltetési költségeinek ál
talános mérlegében az üzem
anyagra és a villamosenergiá
ra fordított költségek - csak 
a vasúti vontatás vonatkozá
sában az összkiadások 
mintegy 15 százalékát és a 
mozdonypark üzemeltetési 
költségeinek több mint 40 
százalékát teszik ki. Ebből 
következik, hogy a vilLamos
energia és ü.zemanyago1é ra
cionális felhasználása, az 
ezek megtakarítására vonat
kozó kutatás fontos népgazda
sági érdek. Az energia kia
dások csökkentésének minden 
egyes százaléka az üzemelte
tési költségek évi 15 millió ru
bel értékű csökkentéséhez ve
zet. Éppen a költségek nagy
sága és gazdasági jelentősége 
irányította a szovjet vasutas
szakszervezet figyelmét is a 
villamosenergia és az üzem
anyag racionális felhasználá
sának kérdéseire. A dolgozók 
kezdeményezéseit felkaroló 
vasutas-szakszervezet nagy
arányú szervező munkát fej
tett ki az energiatakarékos
sággal összefüggő újítások és 
ésszerűsítések minél gyorsabb 
bevezetésére. 

Élen járók iskolája 
Az energiatak.arékossái ki

emelt helyet kapott a szocia
lista munkaverseny feltételei 
között, és számo.s kezdemé
nyezés kiindulópontja lett. 
lgy péLdául megszervezték az 
„élenjárók iskoláját", ahol a 
legjobb mozdonyvezetők ok
tatják a „rekuperációs" féke
zés technikáját. E módszer
nek köszönhetően a vissza
nyert villamosenergia meny
nyisége 1981-ben körülbelül 
1,5 milliárd kWh-t tett ki. A 
Kelet-Szibériai Vasutaknál a 
mozdonyvezetők között ver
seny folyik a „ Villamosenergia
és üzemanyag-megtakarítás 
Mestere" cím elnyeréséért. A 
Nyugat-Szibériai Vasutak no
voszibirszki részlegének moz
donyvezetői vállalták, hogy a 
XI. ötéves tervben a teher
szállítások teljes növekmé
nyéhez szükséges energiatöbb
letet villamosenergia-megta
karításból bizto.sítják. 

A lengyel és a bolgár kül
döttség az energiatakarékosság 
főbb módszereit a szállítási 
módok helyes megválasztásá
ban, a műszaki fejlesztésben 
és a szállítási folyamatok ész
szerűsítésében látja. Vélemé
nyük szerint a szakszervezet 
fő feladata ezen a téren az 
érdeklődés felkeltése, az úji
tómozgalom népszerűsítése, 
valamint az erkölcsi és az 
anyagi ösztönzés legjobb for
máinak kidolgozása. Az ener
giatakarékosságban kialakítan
dó kölcsönös érdekeltség alap
ján a mozdonyvezetők, forgal
mi dolgozók és diszpécserek 
bevonásával számos helyen 

komplex brigádokat szervez
tek. 

A román közlekedési szak
szervezet nagy felelősséggel 
igyekszik közreműködni az 
energiatakarékossági feladatok 
megoldásában. Számos kez
deményezést karoltak föl, így 
például bevezették a szak
szervezeti csoportoknál a 
., megtakarítási gyűjtőszámlát", 
a havonta egy vonat továb
bítását megtakarított üzem
anyaggal mozga,lmat, a veze
téstechnikai ismeretek alapo
sabb elsajátítását célzó intéz
kedéseket, az energiatakaré
kossági prémium bevezetését, 
amelynél a megtakarított 
energia értékének 30 százalé
kát használják fel ösztönzés• 
re stb. 

Azonos súl lya I 
A magyar küldöttség an

nak a véleményének adott 
hangot, hogy az el nem ha
nyagolható tudati ,tényezők 
mellett a vontasásí célú ener
gia feUiasználásáiban rendki
vül nagy szerepe van a jár
művek műszaki állapotának. 
Ezért a MA V nagy súlyt fek
tet a mind korszerűbb diag
nosztikai berendezések alkal
mazására, a jobb alkatrész
ellátás és a műszerezett
ségre támaszkodó karbantar
tási, javítási tevékenységre. 

A műszaki adottságok mel
lett közel azonos súllyal kell 
figyelembe venni a mozdony
vezetői és a forgalomirányítói 
tevékenységet, és e kettő 
összhangjának a feltételek ad
ta optimális szintű megterem
tését. Megfelelő normaértékek 
és ellenőrzési lehetőségek hiá
nyában ezen a területen ke
letkeznek az energiapazarlás 
legnehezebben tetten érhető 
formái. A vasúti vontatás te
rületén a tervszerű és takaré
kos energiafogyasztást ered
ményező üzemvitel és az erre 
ösztönző prémiumrendszer 
csak korszerű, menetdinami
kai és energetikai összefüggé
sekre épülő, az energiafo
gyasztást befolyásoló objek
tív tényezők hatását kellően 
kifejező és az üzem egészét 
átfogó, egységes energiagaz
dálkodási rendszer segítségé
vel valósítható meg. Szakszer
vezetünk központi, területi és 
alapszervezeteinél az energia
megtakarítással kapcsolatos 
mozgalmi munka érdekében 
járul hozzá a MA V eredmé
nyeihez. Egy hálózati értéke
lés szerint a 12 százaléko.s 
energiamegtakarításból 8 szá
zalék tekinthető a műszaki 
fejleszitésnek, 4 százalék pe
dig a vasutasok fegyelmezett 
munkájának. 

A berlini konferencián részi 
vevő bolgár, csehszlovák, len
gyel, magyar, német, román 
és szovjet küldöttek egybe
hangzóan eredményesnek ér
tékelték a szocialista országok 
vasutas-szakszervezetei kö
zött kialakult rendszeres kon
zultációknak ezt a formáját és 
a továbbfejlesztése mellett fog_ 
laltak állást. Egyetértettek 
abban is, hogy a szocialista 
munkaverseny tapasztalatai
nak kicserélése, a jó módsze
rek átadása valamennyi or
szág számára hasznos lehet, 
ha azokat az adott ország sa
játosságaihoz igazítva alkal
mazzák. A delegáció tagjai 
kifejezték meggyőződésüket. 
hogy a szocialista munkaver
seny akkor eredményes, és 
akkor jár kiemelkedő sikerek
kel, ha a dolgozók világosan 
látják feladataikat és jól ér
tik a politikai jelenitőségét an
nak, amit csinálnak. 

Baranyai Zoltán 

ZÁHONY 

Szovjet és csehszlovák vasutasok 
az ünnepség vendégei között 

Záhonyban július 10-én, 
szombaton emlékeztek meg a 
32. vasut.asnapról. A ZVSC
sportpályán rendezett ünnep
ségen megjelent Cs. Nag11 Ist
ván, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője, s ott voltak a 
szovjet és a csehszlovák vas
utasok képviselői is. 

Az ünnepség előadója Laka
tos András, a megyei tanács 

elnökhelyettese volt, aki mél
tatta az áltrakókörzetben dol
gozó közel 7 ezer vasutas 
munkáját. Mint mondotta, a 
legfontosabb feladat a Szov
jetunióból érkező kombájnok, 
egyéb mezőgazdasági gépek, 
különféle termékek és nyers
anyagok átrakása, s rendelte
tési helyükre történő elkül
dése. 

Fotókiállítás Szegeden 

Részlet a kiállításról 

iA 32. V'alSutasnap ,tiioot.ele'bé
re a sze,g)edd tt.eru'IJeti sz.aJksze r -
,verzetli bizottság, a V1asut.as 
műviélódési ház és al'l ig,aiiga
táság fdtóköre pályázattot hir
detetit a=au a célltllaJ, lhogy le
hetósléget adjanalk ,a va&Uitas 
fotósdklnak környezetük be
mutaitáslám. A páilyáz..a.tot két 
kialbe,gémiálba'n - ,a vaL5Uta.t és 
a viasutasdk munlk1áját, élettét 
b� utaltó, jj]jjertwe áilltailános té
mábam - himdettek meg. 

1A s2legedi 'i;g,az�atósáig alsó 
va6'1.lbaSoopi fatQpá4yláz,atára 22 
fdt&itál 265 fekeite-Jiehér 1és 10 
S'lÍll1� kép ,é,r1k,ez.ett, mely1bal a 
zslÜTli 116 !képet fogadott el. A 
legsLkeresel:)b fe1vételeket dí
jtaílJták. 

A vasútrl ik,atle.górtiá.ban az 
első díjait Na,g11 József (Sze
ged, MA V Igazgatóság) érde
me!l.te ki a viasuta't bemutató 
k€1I)ktilllek.oiójáért. Másodli'k dí
jat kapott Sza;bó József �Krs
kunlha'1as KÜ�) A múLtlidézö 

(Schimpl Ferenc felvétele) 

AIJJtailáno.s témábalil el5ó dí
jat kaipott Va:rga Imre (Kecs
lremiélt KÜF) képkollliekc'iújáért, 
másodlilk díjat Nagypál Ferenc 
(Sizenltesi Épili;ési Főnökség) 
Téli Kőröstorok című képe ka
pabt. E11ismeró okllevéltben ré
S'ZJeSÜl]Jt Kis.s 11. LászLó (Kis
kunhailas KÜtF) és Novák 
András (Bélrescs,aba KÜIF). 

A pályárz.at legjCJlbb ilrepeilbál 
jüllius 7-én kiállilÍJtá.s nyúlllt S?Je. 
geden, az SZVSE sportcsar
noklbélln. Meginyú,tQt dr. Lugosi 
József, a terule-tii s:z.akszenve
zeti bizott.ság titkára mondott. 
ElLlsmeróen sri;,őlJt ,a del--.aJlflöldi 
vasutasok fdtósilkereiröl. 
Hangsülyoot.a, hogy ez a ki
álilítás ds jó példa a m�öve
kiedeltlt SZ1é11bad ,jdő has2moo el
tölitésiére., a doLgooók széles 
körű érd.ekllőd-és.ének, m úvié
szatének bemuta.tá.sáTa. 

(Gelléri) 

A szovjet és csehszlovák 
vasutasok képviselői is köszön
tötték az ünneplő magyar kol
légákat, további jó eredmé
nyeket kívántak a munkában. 

A vasutasnap alkalmával 
az üzemigazgatóság dolgozói 
közül többen részesültek kü
lönböző kitüntetésben, elisme
résben. 

Szellemi 

,·etélkedö 
A pécsi területi szakszerve

zeti bizottság Pécsett rendezte 
meg az üzemfőnökségi szak
szervezeti vetélkedők döntőjét. 

A főbizalmi-bizalmi-gazda
sági vezető felállású szellemi 
erőpróba írásbeli és szóbeli 
versenyanyagát, az igazgató
sági szakszervezeti bizottság és 
szakelőadók bevonásával állí
tották össze: a bizalmi ;og- é! 
hatásköre, munkavédelmi és 
munkajogi kérdésekből. Az el• 
ért pontszámok alapján első a 
pécsi, második a kaposvári, 
harmadik a dunaújvárosi 
üzemfónökség, negyedik a pé
csi pályafenntartási főnökség. 

A helyezést elért csapatokat 
a területi szakszervezeti bi
zottság pénzjutalomban része
sítette. 

* 

Június 23-án, a szolnoki vas
utasok művelődési házában 
rendezték a villamosmozdony
vezetők országos szellemi ve
télkedőjét. A versenyre abból 
az alkalomból került sor, hogy 
fél évszázaddal ezelőtt helyez
ték sinekre az első magyar vil
lamos mozdonyt, Kandó Kál
mán mérnök zseniális találmá
nyát, amely a V-44-es jelet vi
selte. 

A vetélkedőn 18 háromtagú 
csapat vett részt. A szellemi 
tornán szakmai és politikai fel
adatok egyaránt szerepeltek. A 
legjobbnak Szolnok I. csapata 
bizonyult. A második helyet 
Szolnok II. együttese szerezte 
meg, míg a harmadik helyen a 
Budapest Keleti pályaudvar 
kollektívája végzett. 

kerék, és Varga Imre (Kecs--------------------------
kemét KÜF) Segédmunkás cí

mű .klépélér1t. Az ilg)arzgiaJtó.ság 
S?Jb. külllöni<litiáit Kovács Lajos 
(Mlezóbúr VVIF) ivas-útlv1illilaano
sÍltásit bemutaitó ktépe, a sze
gedi üze<mfőnőkség küUáru:l.ídáJt 
pedig Csikesz Gábor (Szeged 
KÜF) A tlizenhatodik órában 

Szocialista hrigádvetélkedő 

oíanű klépe nyerte ell. 

Fél éven át tartott az írás
beli vetélkedő a záhonyi 
üzemigazgatóság területén. Vé
gül is a döntőbe 17 szocialis� 
brigád jutott be. A vetélkedo 
hat fordulóból állt. A végső 

sorrend megálolapítása gondot 
okozott a zsürinek, mivel há
rom csapat ért el egyformán 
49-49 pontot. Diafilmek felis
merésével - a festmények 
megnevezésével - dőlt el a 
sorrend. ----------------------------i Első helyezést ért el a dr. 

Sikeres évet zárt a hatooni 
vasútforgalmi szakközépiskola 

Négy évvel ezelőtt nyitotta 
meg 'kapuit Hatvanban a Vas
útforgalmi Szakközépiskola. 
Az idén 24 fiatal fejezte itt be 
tanulmányait. Közülük 17� 
kötöttek szerződést a vasúttal. 
A szakközépiskola végzősei 
Szolnok, Pest, Nógrád és Heves 
megyéből jöttek Hatvanba. va.: 
la:rnennyien a hatvani és füzes
abonyi üzemfőnökség területén 
helyezkednek el a forgalmi és 
kereskedelmi szakszolgálatnál. 

A miskolci igazgatóság szo
cialista szerződésben vállalta 

az iskoLa patronálását. A smk
tanárokat a hatvani körzeti 
üzemfőnökség biztosította. A 
miskolci igazgat66ág személy
zeti és oktatási osztálya a leg
jobb tanulóknak könyvjutal
mat, Bálint Zsoltnak pedig 
kiemelkedő tanuJmányi ered
ményéért 1500 forint pénzjutad
mai adott. 

A Vasútforgalmi Szakközép
iskola első évfolyamára ismét 
háromszoros a túljelentkezés. 

Szücs Ferenc 

Csanádi G11örg11 szocialista 
brigád. A kollektíva az. üzem
i,g�tóság forgalomelle-nőrző 
csoportjának dolgoz.óiból te
vődik össze. Tagjai: Gál Sán
dor brigádvezető, VeLencei 
Vla.dimir, Kovács József, 
Dancs La;os, Szőgyényi Ber
taLan. Második helyen a gé
pesített rakodási fónöks,ég 
Forgá.csoLó brigádja, míg a 
harmadiik helyezett az. üze.m
igai.gatóság Baross Gábor bri
gádja lett. 

Az első négy helyezett bri
gád júllll6ban ;kétnapos ésmk
magyarországi körútra utaziik. 
A !további helyezettek értékes 
jutalmat kaptak. 
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Szombathely 

A munkahelyi olimpia területi döntői 
A 32. vasutasnap jegyében pat, férfiak: 1. Szombathely 

július 3-án és 4-én rendezték BFF, 2. Szombathely járműja
meg Szombathelyen a munka- vító, 3. Celldömölki KÜF. 
helyi olimpia területi döntőit. Egyéni, férfiak: 1. Tihanyi De
A csapatok s az egyéni ver- zső, Számítástechnikai központ. 
senyzők a munkahelyi, majd a 2. Hajdú Ferenc, Járműjavító, 
csomóponti és üzemfőnökségi 3. Baják András, Számítástech
csatározások legjobbjai közül nikai 1központ. Egyéni, nők: 1. 
kerültek ki. Bodorkós Istvánné, 2. Buczugi 

A Haladás VSE oályáin, il- Mária, 3. Kajcsos Edit. (Mind
"letve a Haladás Művelődési hárman járműjavító). Sakk 
Házában lebonyolított játéko- csapat: 1. Járműjavító. Egyéni: 
kon az alábbi eredmények 1. Piskor István 2. Kovács Ist
születtek. ván és Elek László, 3. Tóth ZoZ-

Kispályás labdarúgás: 1. tán (valamennyien járműjaví
Szombathelyi KűF, 2. Zala- tó). 
egerszegi KŰF, 3. Veszprémi A teke területi döntőit egy 
KJF, Tenisz: 1. Hancz György, későbbi időpontban Sopronban 

MAGYAR VAS UTAS 

AZ SZVSE KUPÁÉRT 

Nemzetközi sakkverseny Szegeden 
A Szegedi VSE egyik leg

eredményesebb szakosztálya a 
saikkozóké. Évek óta az OB II
ben szerepelnek, s nem is akár
hogyan. Jelenleg, a Keleti cso
port második helyét foglalják 
el. A bajnokságban vaJó sze· 
replés mellett a közelmúltban, 
június 14-24. között Szegeden 
rangos nemzetközi versenyt 
rendeztek. Az SZVSE Kupáért 
folyó versenyt az idén harmad
szor rendezték meg azzal a 
céllal, hogy versenyzőiknek al
kalmat adjanak magasabb szint 
elérésére, a pont gyűjtésre és 
a sakkbarátság ápolására. A 
versenyen a magyarokon kí
vül jugoszláv, román, lengyel 
és NDK-beli sakkozók vettek 

A tíznapos verse.1yt körmér
kőzéses formában, két csoport
ban bonyolították le. Eredmé
nyek: A csoport (me3terjelöl
tek) l. Dobos József (Honvéd 
Mereszjev) 8 pont; 2. Stevan 
Barbulovic (Szabadka) 8 _pont; 
3. Borsi Imre (.PMSC) 7,5 pont; 
4. Papp László (SZVSE) 7,5 
pont; 5. Magyar János (SZVSE) 
7,5 pont; 6. Dr. Berecz Árpád 
(SZVSE) 7 pont. A B csoport 
�I. o. versenyzők) győztese a 
lengyel Maciejwojtczak lett. E 
verseny is bizonyította, hogy az 
SZVSE Kupa küzdelmei évről 
évre színvonalasabb és egyre 

inkább nemzetközi rangúvá vá
lik. 

1982. J'Ol,IUS 26. 

---

- S:zőnyegk.iállítás. A nagy- - Nyugdíjasok taggyűlése. 
kanizsai Kodály Zoltán Műve- A közelmúltba:a tartotta évi 
lódési Ház sző>nyegikiállítást taggyűlését a pápai nyugdíjas
rendezett a vasútillomás kul- 'csoport. Gartner Ferenc, a cs0_ 

túrvárótennében. Az értékes port elmöke számolt be az el
szőnyegeket a MAV Tüdő- múlt évben végzett munkáról 
gyógyintézetének betegei ké- és a legfontosabb teendőkről. 
szítették. A taggyűlésen felszólalt Mó

zes Károly állomásfőnök is. 

- Előadás. A hatvan-salgó_ 
tarjáni pályafenntartási főnök
ség dolgozóinak a balesetek 
kártérítésével kapcsolatos jogi 
szabályokról tartott előadást 
dr. Kölcsey István, a miskolci 
igazgatóság jogásza. 2. Ambrus József (mindketten játsszák le. 

járműjavító), Asztalitenisz csa- Sz. J. I. · részt. Gellért József 

- Szellemi vetélkedő. A 32. 
vasutasnap tiszteletére szelle
mi vetélkedőt rendeztek Győr
ben, amelynek döntőjén kilenc 
csapat vett részt. A csapatok 
tagjai muakavédelmi, szakmai, 
valamint a Szovjetunió és a 
Fáklya folyóiratokból összeál
lított kérdésekre váilaszol tak. 

HAT SPORTÁGBAN 

Területi döntő Nagykanizsán 
A pécsi igazgatóság terüle· 

tén egész évben folyó tömeg
sportrendezvények döntőjét 
rendezték meg július 3-4-én 
Nagykanizsán. A kétnapos ta
lálkozón hat sportágban 115 
versenyző vett részt. 

Bodó Sándor, 2. Kalmár Géza. 
3. Galambos László. Női egyé
niben 1. Mózes Ilona, 2. Bogo
lin Csabáné, 3. Ascher Júlia. 

Öreg fiúk teniszbajnoksága 
-

- Nyugdíjas-találkozó. Jú
lius 14-én a szombathelyi igaz
gatóság nyugdíjas alapszerve
zeteinek 30 fóbizalmijával és 
bizalmijával találkozott dr. 
Horváth Lajos vasútigazgató 

j és Hajas Endre tszb-titkár. A 
�, találkozón a ·nyugdíjasokat 
J érintő kérdésekről beszélget-

1 tek. 
i 1 Kirándulás. A miskolci 

Járműjavító Üzem szakszerve
zeti bizottsága július 17-én 

- Munka.védelmi vetélkedő. 
A miskolci járműjavító szak
szervezeti bizottsága április 
elején murnkavédelmi vetélke_ 
dőt indított. A szocialista bri
gádoknak három hónapon át 
különféle feladatokat kellett 
megoldaniuk. Az induló 32 
brigádból a legjobb 21 vehe
tett részt a szóbeli dönt.ón, 
amelyet július 6-án, az üzem 
éttermében rendeztek. Az első 
három helyezett csapat a va
sutasnapi ün111epségen pénzju
talmat kapott. 

A ,kispályás labdarúgás a 
MAV NTE sportpályán, míg az 
asztalitenisz és sakk a sport
csarnokban bonyolódott le. 
Kispályás labdarúgásban Dom
bóvár csapata végzett az első 
helyen, második Pécs, harma
dik Nagykanizsa csapata. 

Saklkcsapatban első Nagyka
nizsa. második Pécs, harmadik 
Dombóvár. Egyéniben 1. Traub 
Sándor, 2. Kovács János, 3. 
Riszt Ferenc. 

autóbuszos ikirá,nduJ.ást szer- r-------------

Aszta-litenisz-csapatban a 
férfiaknál Dombóvár, Pécs és 
Nagykanizsa a sorrend. Női 
csapatban első Pécs, második 
Nagykanizsa, harmadik Báta
szék lett. Férfi egyéniben 1. 

Az összesített pontverseny
ben Nagykanizsa végzett az el
ső helyen 61 ponttal. Pécs 60, 
Dombóvár 45, Kaposvár 25, 
Bátaszék 20, Dunaújváros csa
pata 8 pontot szerzett. 

A győztes és helyezett csapa
toknak és egyéneknek Betlen 
István, a pécsi területi szak
szervezeti bizottság munkatár
sa adta át az oklevelet és 
tárgyjutalmakat. 

Tömegsport Vándorkupa, 
Az idén, június 26-án a mis

kolci építési főnökség szak
szervezeti bizottsága rendezte 
a tiszántúli építési főnöksé
gek és üzemek Tömegsport 
Vándorkupa versenyét. 

A sorr.endben hatodik re.n
dezvéniyen négy sportágban 
- kispályás labdarúgás, aszta
litenisz, sa�k és lövészet -
öt csapat, mintegy 120 ver
senyzője mérte ö.ssze tudását. 
A sportrendezvényeknek az 

Casale-Monferatóban 

MVSC sporttelep adott 
hont. 

ott-

Az elért eredmények alapján 
a következő sorrend alakuJt 
ki: 1. Jászlkiséri Építőg;épja
vító üzem, 2. Gyöngyösi Kité
rÖ@'ártó üzem, 3. Miskolci 
Építési Főnökség, 4. Debreceni 
Építési Főnökség, 5. Szentesi 
Építési Főnökség. 

A díjakat TöUyné pogác.s 
Róz.sa, az építési főnökségek 
szakszervezeti bizottságá,na•k 
titkára adta át. 

Világbajnoki hatodik helyezés 
Július 3-án és 4-én rendezték 

meg az olaszországi Casale
M onferatóban a motorcsónak
világbajnokságot az SD. kate
góriában. A kétnapos verse
nyen olasz, svéd, finn, jugo
szláv. csehszlovák, NSZK-ver
senyzők és dr. Kovács Ferenc, 
a Váci Vasutas SE motorcsó
nak-szakosztály sokszoros ma-

gyar bajnoka indult, a Magyar 
Motorcsóna,k Szövetség küldöt
teként. 

Az SD kategóriában a világ
bajnokságot a sokszoros Euró
pa-bajnok Alberto Albani 
nyerte. Dr. Kovács Ferenc a 6. 
helyen végzett és értékes nívó
díj jutalmazásban részesült. 

Pintér Lajos 

A BVSC Tatai úti tenisztelepén az idén is megrendezték az 
öregfiúk nemzetközi páros teniszbajnokságát. A részvevőket 
Szemők Béla, a vasutas-szakszervezet titkára üdvözölte. Utá-

na a sorsolás szerint kezdetét vette a párosok küzdelme 
(Tenta György felvétele) 

Szocialista brigádok a közösségért 
A hódmezővásárhelyi pálya

fenntartási főnökségen 14 szo
cialista brigád dolgozik 164 
taggal. A brigádok tevékenyen 
részt vállalnak a főnökségre 
háruló feladatok megvalósítá
sából. Társadalmi munkaakció
kat is gyakran szerveznek. Az 
idén. eddig két alkalommal ál
dozták fel szabadnapjukat és 
dolgoztak a közösségért. A 

kommunista műszakon talpfát 
cseréltek, kitérőlekötést, kitérő
csere utáni anyagrendezést, se
lejtezett vágán11 bontását vé
gezték el. A mezőhegyesi főpá
lyamesteri szakasz kollektívája 
teljes létszámmal bontotta a 
százéves ,Belsőperegpuszta állo
más leselejtezett vágányát. A 
műszakok után járó 26 ezer fo
rintnyi bérüket az igazgatóság 
lakásépítési alapjára és a vas-

utas rokkantak javára utalták 
át. 

De nemcsak munkahelyükön, 
hanem azon kívül is elismerés
re méltóan tevékenykednek. 
Több brigádjuk óvodával, isko
lával és más gyermekintézmé
nyekkel tart kapcsolatot, azo
kat rendszeresen patronálja. E 
tevékenységüket az igazgató
ság_ a patronált intézmények, 
és a helyi tanácsok vezetői 
messzemenően elismerik. A 
tótkomlósi Tanács a Béke, a 
csorvási községi Tanács a Dó
zsa szocialista brigád részére 
adományozott, a község érde
kében kifejtett kimagasló tár
sadalmi tevékenységükért, elis
merő emlékplakettet. 

vezett, amelyen kétszázan vet
tek részt. Megtekintették töb
bek között a Jósvafő-Aggte
leki barlangot, Keleméren a 
Tompa Mihály Múzeumot, és 
sétát tettek a rakacai tónál. 

- Népszava-ankét. Július 
23-án Szentesen, a vasutasok 
művelődési házában Népsza
va-ankétot rendeztek, amelyen 
130 vasutas vett részt. A lap
készítéssel kapcsolatos munká
ról Sztankay József újságíró 
adott tájékoztatást, majd Horn 
Gáborral, a Népszava Lap- és 
Könyvkiadó �zervezési osztá.. 
lya vezet.őjével közösen vála
szoltak a kérdésekre. 

Kihelyezett értekezlet. 
A hatvan-salgótarjáni pálya_ 
fenntartási főnökség szakszer
vezeti bizottsága a közelmúlt
ban kihelyezett szb-értekezle
tet tartott Jászboldogházá.n, az 
V-ö.s főpályamesteri szakaszon. 
A résztvevők megtárgyalták 
többek között a szocialista bri
gádmozgalom eredményeit és 
a munkavédelmi helyzetet. 

Lövészverseny 

A sátoraljaújhelyi pft-fő
nökség, a helyi MHSZ MA V 
Honvédelmi Klub segítségé
vel, a 32. vasutasnap tisztele
tére kispuska lövészversenyt 
rendezett a főpályamesteri 
szakaszok között. A verseny
re a főnökség huszonhárom 
szocialista brigádja nevezett 
be. 

K E R E S Z T R EJ TV É NY 

A közösség érdekében vég
zett munkáért Szalma Kálmán 
előmunkás Kiváló Társadalmi 
Munkáért kitüntetést, Kőszegi 
József pályamunkás Békés me
gye fejlesztéséért kitüntető jel
vényt kapott. Bakos Pál vonal. 
gondozó pedig június 29-től 
kéthetes jutalomutazáson vett 
részt a Szovjetunióban. 

A verseny egyéni és csapat
győzteseit oklevéllel jutalmaz
ták, a győztes csapat pedig 
egy évig őrizheti a szakszer
vezeti bizottság által adomá
nyozott vándorkupát. Vízszintes: A vezetók figyelmébe 

ajánljuk. (Folytatása a 15. függó· 
legesben.) 13. Egyszerű gép. 14. 
Katonái. 15. Együttjár a tisztaság
gal. 16. Nagyapa. 18. A hely, ahol 
lakom. 19. Becézett női név. 20. 
ólom szélei. 21. Hangtalanul vág. 
23. Benn, keverve. 24. A hét vezér 
egyike. 25. szemüveg. 28. Vajon ló? 
29. A mai napon. 30. Igevégzödés. 

31. Nagy Károly híres lovagja. 33. 
Azonos betűk. 34. Kérdőívre írják. 
36. Tűzszerész, aknász (francia). 38. 
Trondhjem norvég város neve a 
középkorban. 40. Eredményes. 41. 
Vízi növényszövedék, névelővel. 
43. . .. István, (1825-1908) magyar 
származású olasz szabadsághős. 
44. Alom magánhangzói. 46. Vissza: 
kirakójáték. 48. Numero. 49. Téli 

sport. 50. Ni. .. , semmi. 52. . .túra, G. J. 
gyógykezelés tűszúrásokkal. 54. 1----------------------------Keserv. 55. Az eső teszi. 57. A. E. 
58. Gazdasági bizottság. 59. Jöven
dölőt. 60. Ilyen teher alá ne állj. 
62. Oroszlán név. 64. Kumisz. 65. 
Jenki. 67. Vegyes könnyű műsor 
(ék. hiány), 

Függőleges: 2. Olasz város. 3. 
Vedd fel. 4. Vissza, idegen no1 
név. 5. A 3. sor vége. 6. Gyökér. 7. 
Hajdú megyei község. 8. Kettősbe
tű. 9. A. E. e. 10. . .. Olin, bő 
szoknya. 11. A Nyemen alsó folyá
sa. 12. A görög mítosz több hősé· 
nek neve. Hi. SzibéTiai folyó. 17. 
Az ellipszishez hasonló zárt görbe. 
20. Az Olkozat szülője. Az USA 
egy állama. 32. Spanyol folyó. 34. 
Becézett női név. 35. Régente a 
hangnem alaphangja volt. 'J'I. Azo
nos bettiJc. 39. Aba . . . magyar ki
rály. 42. Táncot lejt, 45. Visz
sza: sérülés, sérelem (latin). 47. 
Az üveg zárja. 49. Ilyen had is 
van. 51. ... Carolus (1707-1778) 
svéd természettudós. 53. Nemzeti 
Bajnokság. 54. Szabolcs megyei 
község. 56. Kilogramm, kétszer is. 
59. Hát ez nem szült. 61. Kitűnőek. 
a végén. 63. Talajművelő eszköz, 
64. Dal fordítva. 66. Ernyő szélei. 
67. Kedd, fele. 

Beküldendó: vízszintes 1. és 
folytatása/ként a 15. függőleges. 

Beküldési batáridó: 1982. augusz
tus 12, A megfejtéseket szel'lkesz• 
töségünk címére kérjük küldeni! 

Az elözó keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A munkában tanúsí• 
tott felelősségtudat erősítése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1982. évi 13. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté• 
séért: Vass István, Kisterenye 
Bajcsy zs. u. 9. ; Bódis Imre, Vár
palota Rákóczi u. 15.; Molnár 
Lászlóné, Petneháza Kossuth u. 
110.; Nyéki Károly Mátészalka Dó
zsa Gy. u. 4.; Erdei József, Tamási 
Bocskai u. 3. 1 

Menetjegy kiállítás 

A Központi Számviteli Hivatal ötszörös aranykoszorús Felsza
badulás szocialista brigádja a 32. vasutasnllil) alkalmából 
1910-től napjainkig használt vasúti jegyekből és arcképes 
igazolványokból kiállítást rendezett a MA V Vezérigazgatóság 
földszinti tanácstermében. Az érdekes kiállítás, melyet több 
százan tekintettek meg, Szomjas Lászlóné brigádvezető és 

a . kollektíva s:zorgalmát, leleményességét dicséri. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

HALÁLOZÁS 

Kerepesi László, a MA V 
Nyugdíj Hivatal folyósítási 
osztályának vezetője, július 
14-én, 51 éves korában várat
lanul elhunyt. Szorgalmas, 
segítőkész vezető, társadalmi 
munkás hagyta el sorainkat, 
olyan ember, aki a nyugdíja
sok ügyeivel való foglalkozást 
mindennél fontosabbnak tar
totta. Temetése: augusztus 
5-én, 11.30 órakor lesz a rá
koskeresztúri ú jköztemető
ben. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mind
azoknak, akik drága férjem, 
édesapánk, Maczkó István el
hunytával utolsó útjára elkí
sérték, részvétüket fejezték 
ki, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

Lakásesere 

Elcserélném 68 négyzetméteres 
tanácsi, két szoba, plusz személy• 
zeti, komfortos udvari, napos la• 
kásomat kisebb méretű MAV-bér
lakásra vagy tanácsira. Érdeklőd
ni lehet: Baranyai, 326-900 154 mel· 
lék. 

Elcserélném Köbánya, Harmat u. 
lakótelepen. IV. emeleti 54 négy
zetméteres. kétszobás. telefonos 
panellakást vasutas dolgozóval 
egy szoba komfortos. illetve gar· 
zon tanácsi lakásra Budapest te· 
rületén. Levélcím: Budapest, Eg
ressy u. 133. sz. I. 2, 1141. Kraj• 
novics Márton. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud• 
varnál levő kétszobás, gáziütéses 
MAV-bérlakásomat hasonló mére
tű kertes, vagy kert nélküli na· 
gyobb lakásra. Érdeklődni telefo• 
non: 10-28. 

Elcserélném nagyméretű másfél 
szobás, földszintes, komfortos, csa
ládiház-jellegű MAV-bérlakásoma1 
MÁV-dolgozóval tanácsi lakásra. 
Horváth, Budapest, Pf. 32. 1387. 

Elcserélném egyszobás fürdőszo· 
bás. kertes, földszinti MAY-bérla
kásomat Budapest területén levő 
lakásra. Minden megoldás érde
kel. Érdeklődni az esti órákban: 
Budapest, XV„ Csanádi u. (volt 
Wesselényi) 15 ·2. 

Elcserélném egy szoba komfor· 
tos, 35 négyzetméteres, gázfűtéses, 
félemeleti, budai MAV-mérlakáso
mat vasutas dolgozóval tanácsi, 
vagy saját tulajdonú lakásra, ház· 
ra, lehet Pest-környéki is. :trdek
lődni lehet: 8-20 óra között a 
363-260 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél· 
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MAY-bérlakásomat kétszobás ta· 
nácsi bérlakásra, lehetőleg régi 
típusúra. Érdeklődni lehet: reggel 
8-9 óra között a 428·545-ös tele· 
fonszámon. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok SUlkszerve:retffleK 
lapja 
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Az idősekért 

Kommunista műszak 
Az idősek nemzetközi éve 

alkalmából a kisújszállási pá
lyafenntartási főnökség kom

munista műszakot szervezett. 
amelyen 196-an összesen 1570 
órát dolgoztak. Többek között 
talpfát, betona,ljat és síneket 
cserél,tek. 

A műsza'kért járó 33 ezer 
forintot a főnökség teruletén 
működő nyugdijas alapszerve
zetek részére adták át az idei 
vasutasnapon. A kisúJjszálLási 
a-Iapszeroezet 16 ezer, a püs
pökladányi 10 ezer, a bárándi 
pedig 7 ezer for1ntot kapott. 
A pénzt majd k.ilrándul.ásra, 
kuituráiis programok, nyugdí
jas taliá.lkozéik sze!"Vezésére és 
segélyezésre foIXfüjáik. 

Héteégi há§ 

öss§elogással 
A sáitora1ja,újhelyi pf.t. fő

nökség dolgozói társadalmi 
munikában héwégi házat épí
tenek. A régeblb.i, kenéz,lói 
Tisza-parton levőt a Bodrog
közti kisvasút megszűnése és 
a Tisza szabályozás.a miatt le 
'ke1,lett bont,a,ni. 

Sárospa.tckon már befeje
zéséhez közeledik az új hét
'Vlégi ház épíitése. A szociatldsta 
brigádok terepet rendeztek, 
kerí.tést építetbek, kábelárkot 
ástak és egyéb szalkirpari mun
kát is el'Vég�tek. Sportolásra 
alikalmas pályákat is építenek 
majd. 

Egy napot Pécsért 
Pécs vá[-oos Tanácsa mdniden 

éviben meghirdeti az Egy na
pot Pécsért társadatlmi mun
ikaaikciót. Az 1931. évi mun
káért a közelmúrnban tüntet
ték ki a szoc.iatlista brigádo
kat és az egyéneket. 

A vasutasok közül Arany
plakettet kapott Regényi Bars, 
a pécsi vonta,tási üzemegys,ég 
Baroos Gáboc szoci.a.lista bri
gádjának a ta:gja. Eziüst pla
kettet tizenegy, bronz plaket
_tet harminc vas,utas k,apott. 

.Aranytd,i:plomá t öt, ezJü.stöt 
egy, bronzot kiét brigád 'ka
pott. Az elismeréseket, Pécs 

állomás szocia,lista brigádjai
naik Döme János álilomásfő
nök, a vontatási szocialisba 
brigádoilma1k Sárdi Jenő mű
szaki ilziemfőnök-!helyeittes ad
ta át. 

� 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A.llA: 1,30 FORINT 1982. AUGUSZTUS 9. 

BETARTOTTÁK A HATÁRIDŐT 

Záhonyban üze,nbe helyezték 

az R-32-es szá,nílógépekel 
Július végén a számítás

technika záhonyi történetében 
fontos eseményre került sor. 
A lengyel szakemberek 72 órás 
folyamatos próba után július 
22-én átadták azt a két R-32 
típusú számttógépet, amely 
lehetővé teszi az adatfeldol
gozás gépesítését, az átrakás 
és a körzeti irányítás javítá
sát a számítástechnika eszkö
zeivel. 

A számítógépek szerelését 
februárban kezdték el. A 
Wrodawból érkezett szakem
berek, a MERA-ELWRO
cég dolgozói, a számítástechni
kai üzem dolgozóival együtt a 
műszaki telepítés mellett 
az ellenőrző programok pró
báit is folyamatosan végez
ték. A próbaüzem során a 
műszaki eszközök tesztjei si
keresen zajlottak le, a prog
ramoknál pedig azt is vizsgál
ták, hogy az egyes állomások-

ra, átrakodóudvarokra kihe
lyezett terminálok, adatfel
dolgozó gépek hogyan kapcso
lócinak a nagy egységhez. 

Az üzembe helyezést köve
tően a záhonyi automatizált 
irányítási rendszer működésé
hez szükséges programok ki
dolgozása elkezdődhetett. Az 
év utolsó két hónapjában pe
dig az adatfeldolgozás párhu
zamosan folyik a hagyomá
nyos módszerekkel, hogy jö
vőre már a számítógéppel tör
ténjen az átrakókörzetre vo
natkozó összes adat tárolása 
és feldolgozása. 

Az Rr-32 típusú számítógép 
a szocialista országok közötti 
egységes számítógép rendsze
ren belül közepes nagyságú. 
Jelenleg Magyarországon négy 
üzemel belőlük. Záhonyban a 
biztonság miatt - mivel 24 
órás üzemelés szükséges -, 
szereltek be kettőt. 

A számítástechnika az át
rakókörzetben egyszerre segíti 
a tervezést, az irányítást és 
elle.nőrzést. Ma már 80 féle 
kimutatást készítenek 30 mun
kakör számára. Előnye, hogy 
ezzel javítani lehet a vasúti 
kocsik kihasználtságát, a 
kocsiforduló idő csökkenthe
tő, a gazdaságos üzemhez 
megbízható adatokat szolgál
tat. 

A gépek üzembe helyezésére 
folyamatosan készültek a szá
mítástechnikai üzemben. ahol 
ma már száznál többen dol
goznak. A teljes létszám 148 
lesz. A műszakiak, programo
zók, és kezelők kiképzése már 
1981-ben megkezdődött. Zá-
honyban, Budapesten és 
Wroclawban összesen 42 kü
lönféle tanfolyamon vettek 
részt. 

L. B. 

Utazik a bara�k� a dinnye 
Ilyenkor nyár derekán, a 

ceglédi üzemfónökség állomá
sain igazi csúcsforgalom van. 
Több a munka, hiszen ezen a 
vidéken sok ízletes gyümölcs 
terem, amelyből külföldre is 
szállítanak. A ceglédi álloiná
son kellemes barackillatot te
rel a szél. 

- Most kezdődött a sárga
és az őszibarack, valamint a 
görögdinnye szezon - mond
ja Cseh Benő, a körzeti üzem
főnökség vezetője. - Dinnyé
ből sokat szállítunk Csehszlo
vákiába és az NDK-ba. 

Melyek a legnagyobb 
szállíttató vállalatok? 

A Közép-Magyarországi 
Pincegazdaság, a Fűrész és 
Hordóipari Vállalat, a Ter
ményforgalmi Vállalat és a 
MÉH. A borszállítmány ha
vonta eléri a kétezer tonnát. 
Faáruból általában 1200, ga
bonából hatezer, húsipari ké
szítményekből nyolcezer, ócs
ka vasból ped:ig hat-hétezer 
tonnát szállítunk egy hónap 
alatt. 

- Milyen a kapcsolat a künk' kell rendezni. Ez napi 
legnagyobb fuvaroztató vál- 120 kocsi többletet jelent. 
lalatokkal? Mindemellett munkaerőhiány-

- A folyamatos rakodás és nyal is küzdünk. 
szállítás érdekében jó kapcso- - Cegléden a személyszál
latokat alakítottunk ki a fu- lítás is sok feladatot ad a 
varoztatókkal. Az igényeket vasutasoknak. Naponta 40 ezer 
kölcsönösen igyekszünk ki- ember utazik Budapestre és 
elégíteni. Ennek a jó össz- vissza. 
hangnak köszönhető, hogy jú- - A személyszállítás za
liusban csak 300 ezer forint vartalanságát elsődlegesnek 
kocsiálláspénzt fizettek a vál- tartjuk. Pilis állomáson ti
lalatok. A közúti gépellátó zenhárom községből érkező 
pedig már több hónapja utasok szállnak vonatra. 
egyetlen fillért sem fizetett Ilyenkor nyáron a legtöbb 
késedelmes rakodás miatt. gondot a mozdonyok kiállítá-

Vannak� áruszállítási sa okozza. Másfél hónappal ez-
gondjaik? előtt bevezettük az úgyneve-

- Cegléd állomáson a havi zett személyvonati mozdony
árufeLadás elérte a 18 ezer ügyeletet. Ennek célja az, 
tonnát. Ez háromezerrel több hogy megszervezze a moz
a szokottnál. Több vállalatot donyelLátást. A 17 óra után 
arra kérünk, hogy áruikat le- teherszerelvénnyel beérke
hetőleg Pilisen adják fel. zett gépeket már nem enge
Ezáltal Cegléden csökken a dik ki az állomás területéről. 
zsúfoltság, könnyebb az Hajnaltól személyvonatok to
elegyrendezés. Az utóbbi hó- vábbítására használják. Szük
napokban Monoron is meg- ség van erre az intézkedésre, 
duplázódott az árufeladás. hiszen 24 óránként 31 szerel
Feladatunkat nehezíti az is, vényt indítunk - mondotta 
hogy a morágyi alagút építé- befejezésül Cseh Benő. 
se miatt Dombóvárról jde 
irányított szerelvényeket ne- Séra Sándor 

A• egri rendezéi-pAlyaudvaron dolcoz6 n vasutasnak 
nem lds erifeaf&ésébe kerill. a megnBvekedeH felada&ok 
elvégzése. De mint azt az elsi félévi eredmények lpzol
• - kBzel 300 azerelrinyt rendeztek - derekaaan 

beb1állnak a munkában 
Pot6: 8Db6 8'ndor 

Munkaverseny 
- korszerübben 

Elöljáróban engedtessék meg, hogy a krónikás egy, az új• 
ságírói munkája során előadódott esettel példálózzék. Az 
egyik intézmény vezetője azért kardoskodott, hogy nyilatko
zata e mondattal záródjék: ,,Mindenkit biztosíthatok róla, 
hogy a jövőben ugyanúgy, mint eddig mindent el fogunk kö
vetni, hogy a népgazdasági elvárásoknak megfelelően. jól és 
hatékonyan dolgozzunk". Még ha nyilatkozatról van is szó, e 

ki tétel 'papírra vetésétől elzárkóztam, olyképp érvelve: be
szélgetőpartnerem nem volna alkalmas vezetésre, ha nem a 
népgazdasági céloknak megfelelően. jól és hatékonyan kíván
na dolgozni. 

Gyakran kell hasonlóképp vélekedni - s természetesen 
nemcsak a hírlapíróknak - egy-egy munkaverseny-vállalás 
megítélésekor. Még ma is hallható olyan ígéret, miszerint 
maradéktalanul teljesítik a tervet, nem lesznek pazarlók 
anyaggal-energiával, s igyekeznek javítani a minőséget. Nem 
állítom persze, hogy ne kívánna olykor a terv teljesítése ön
magában is nagy erőfeszítést (miként külső tényezők is ne
hezíthetik a zökkenőmentes munkát, s azok kivédése kétségkí
vüI többletfeladatot jelent), de a szocialista munkaverseny
mozgalom céljai mégis magasalb'bra emelik a mércét. Magya
rán: olyan váll,a,lásokról oon szó, amelyek a munknköri köte
lesség átlagos színvonalát meghaladó teljesítményeket tar
talmazzák. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa a ,közelmúltban 
foglalkozott a versenymozgalom fejesztésével. s irányelv-ter
vezetet tett közzé. Méltányolj,a a szocialista kollektívák, a 
vállalatok eddigi, több évtizedes produktumát, azt, hogx _a 
munkaverseny mindenkor eredményesen segítette a termelo
erők és a termelési társadalmi viszonyok fejlődését; hoz:z;Má
rult azok szocialista jellegének elmélyítéséhez. s megőriz
te a progresszív munkáshagyományokat. Am utal arra is: a 
versenyben voltak átmeneti visszaesések, torzulások, fejlődé
se ma sem problémc,mentes. 

Kell-e hangsúlyozni: miként <'saknem valamennyi csele
kedetünk, így a versenyben vaJó részvételünk is magán vise
li mindenkor a társ.adalom és a gazdaság fejlettségének je
gyeit. S most, amiíkor társadalmunkban - az elmúlt negyed 
század nyíltságát követve - mind elemzóbben szólunk a 
gazdasági élet gondjairól (nem hárítva át a felelősséget a 
k;étségkívüJ. meglevő, külső körülményekre), indokolt a mun
kaverseny jelenéről-jövőjéről is ,a továbblépést szorgalmazva 
beszélni. Az irányelv-tervezet megállapítja: a munkaverseny 
irányítása, szervezése és értékelése túlzottan közpdntosított. 
Nem vált általánossá, hogy a verseny - társadalmi jelentő
sége mellett - elsőoriban munikahelyi mozgalom. Szó esik ar
ról is: a középszerűt, az átlacos magatartá.st elismerő gyakor
lat fékezőleg hat a kezdeményezésekre. 

A szakszervezetek indokoltnak tartják, hogy a munka
versenyben való részvétel az eredményelckel arányosan, na
gyobb erkölcsi, anyagi megbecsüléssel. és a vállalat. üzem 
ügyeibe történő nagyobb beleszólással járjon. Ez feltételezi, 
hogy a dolgozók, a brigádok. a vállalati tervfeladatok és az 
ezeket alátámasztó munkahelyi versenycélok ismeretében te
gyék meg önkéntes vállalásaikat. A népgazdaság számára, 
aligha kétséges, ez a leginkább célra.vezető. 

Aki versenyez, az természetesen eredményre törekszik, 
méghozzá minél jobb eredményre. Ezért is fontos, hogy mi
nősítéskor a rangsor érzékletesen tükrözze az erőfeszítéseket 
- az értékelés alapja az összteljesítmény megítélése legyen. 
Nem új kívánalom ez sem, ahol a munkaverseny eddig is kel
lő súlyt kapott, ritkán volt vita utólag. Am, ahol a formális 
elemek kerültek túlsúlylba, az értékítélet sem lehetett valós. 
Akad tennivaló a kollektíválron belül is: mind több brigád
bam abakítoom.ak ki olyan értékrendet, a.mely a kis közösségek 
nevelő erejével ösztönöz a pontos, megbízható munkáro, a 

szakma becsületének ápolására, az új hatékonl,l(lbb megoldá

sok keresésére és a szocialista életmód erősítésére. Legyenek 
kezdeményezői és fő hordozói ,a jól szervezett munkának, a 
minőség javításának. az anyaggal és az energiával való ész
szerűbb takarékosságnak, az újítások, az élenjáró módszerek 
széles körű elterjesztésének ... 

Szűkebb pátriánkban, a vasútnál is igen sok múlik a 
szocialista brigádokon: az ő akarásuk - s hozzátehetjük: 
olykor áldozatkészségük, esetenként az elvárhatót is megha
Ladó erőfeszítésük - nélkill kevesebbre volná'nk képesek. La
punkban rendre hírt adunk ,a verseny.mozgalom eredményei
ről, s e híradásokból kitetszik: tevékenyen járulnak hozzá az 
üzemek, a főnökségek mindennapi munkájához. A jók jel
lemzője mindenkor a megújulási készség. S ha most a mun
loa.verstnyt is a kor változó igényeihez kell igazítiani, a leg
jobbak ebben is példát mutathwtmk. A jók. a felzárkózni 
szándékozó közepesek - hiszen ilyenek is vannalk - követ
ni fogják őket. 

- földes -
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Ötletek, módszerek 

Közművelődés szabad időben 
Az ötnapos munkahét beve- mesen telik az idő, egymás 

zetése a MA V-nál is kedve- munkájával, életmódjával is
zőbb lehetőséget teremt a sza- merkednek. A résZJtvevők kö
bad idős kollektív rendezvé- �ében maradandó élményt je
nyek kialakításához. Tudom, lentenek a közös kirándulások, 
hogy a létszámhiánnyal küsz- amelyekről sokáig lehet beszél
ködő főnökségeken a szabad ni. Az szb-titkár megemlítet
idő kevesebb az átlagosnál, s te: a hatvanas években a pin
a munkában fáradt bejáró celátogatás volt az egyetlen 
dolgozókat, az otthoni elfog- vonzó program, ma már sike
laltságból is nehéz elmozdíta- resnek mondhatók a múzeum
ni. A szabad idő kulturált el- és színházlátogatások szerve
töltésében elsősorban szá- zése is. Az üzemben 28 dolgo
mukra kellene példát mutatni zónak van színházbérlete és a 
azoknak, akik nem túlfoglal- szakszervezeti bizottság 12 
koztatottak, s akik nem bejá- bérlettel segíti a művészetet 
rók. kedvelők szórakozását. 

Kedvező feltételek 
A közművelődés kudarcainál 

is hajlamosak vagyunk csak 
az objektív nehézségekről be
szélni. Pedig említésre szolgá
ló kudarc az is, ha a jobb fel
tételek között élő, dolgozó 
munkatársak összefogása 
hiányzik. Ha a közösség iránti 
közömbös magatartásból nem 
sikerül őket kizökkenteni. S a 
a vasút területén szép szám
mal vannak ilyenek is. 

Láttam a járműjavító fő
portájának előcsarnokában azt 
a frissen elhelyezett könyvpa
vilont, amelynek vasvázát szo
cialista brigádok készítették 
társadalmi munkában, s 
ugyanott olvastam a kulturá
lis híradót is. A pavilonban 
újonnan megjelent szépirodal
mi könyvek olvasásra csábítot
tak, a faliújságon meghirdetett 
közös programok részvételre 
invitáltak. 

,,,, 
lrásos propaganda, 

De lássuk inkább a jó példá-
kat: A szabad idő kulturált eltöl-

Nemrég a székesfehérvári tését segítő szóbeli, írásos és 
szemléltető propagandát az járműjavító üzem szb-titkárá- üzemi művelődési bizottság val beszé.lgettem. Elmondta koordinálja. Segítőtársai a hogy összlétszámuk 54 száza- szakszervezeti tisztségviselők, léka bejáró, akik hajnali társadalmi aktivisták. Az igénégykor kelnek, s a főműszak nyek ismeretében, az érdeklőután 14.45-kor már indul az dés felkeltésében azonban, a 

autóbusz, vagy a vonat az ott- vezetők is folyamatosan közre
hon irányába. A gondjuk ott működnek. Az szb-titkár pél
jelentkezik, hogy a környező dául minden másnap, heten
művelődési intézmények prog- ként pedig egyszer az igazgató
ramjai, többnyire 18 óra körül val és a párttitkárral sorra lá
kezdődnek. lgy ezekre a he- togatja az üzemrészeket. A 
lyekre csak korábbi időpont- dolgozókkal való rendszeres 
ban lehet résztvevőket szervez- találkozás jó alkalom a köz
ni, és erre ritkán van alkalom. vetlen beszélgetésre, az élet
A szabad időben való művelő- móddal összefüggő információ
dést tehát más formában kell szerzésre és a kulturális lehe
elősegíteni. A megyei művelő- tőségekről adott tájékoztatásra 
dési központtal például szer- is. 
ződést kötöttek, s a közös meg
állapodás alapján, a ku1turá

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökségen mintegy 200-
250 munkaerő hiányzik, közü
lük leginkább kocsirendezők, 
sarusok, forgalmi utazók. Egy 
hónap leforgása alatt csaknem 
50 fiatal kezdte meg sorköte
les katonai szolgálatát, s már 
hiány mutatkozik a mozdony
vezetőkben is. A dolgozók 70-
75 százaléka bejáró. Ez a mun
kahelyi közművelődésre is 
rányomja bélyegét. A szabad 
idő értékes óráit azonban itt 

lis rendezvények szervezésé
nél, a brigádok igényeit, kö
rülményeit jobban figyelembe 
veszik. Leginkább a lakóhelyi 
műsoros estek látogatottak. 

A kedvezőbb feltételek meg
teremtésére, üzemen belül is 
gondot fordítanak. Szocialista, 
ifjúsági brigád találkozókat 
szerveznek más igazgatóság, 
főnökség, üzem azonos nevű 
brigádjaival, s miközben kelle-

is igyekeznek megteremteni. 
Mégpedig úgy, hogy a főnök
ség művelődési bizottsága kap
csolatot teremt a községi ta
nácsokkal, művelődési intéz
ményekkel. Iváncsán és Gár
donyban különösen jó együttt
működésről lehet beszélni. 
Ezeken a helyeken, a társa
dalmi munka ellenében, a be
járó vasutasok díjmentesen lá
togatják a községi klubot. Fő
nökségen belül is tesznek erő
feszítéseket. A szabad idő 
hasznos eltöltésére irányuló 
propagandamunkához, közön
ségszervezők, szakszervezeti 
tisztségviselők kapcsolódnak. 

Vetélkedő brigádok 
A szentesi építési főnökség 

új módszerrel ösz;tönöz a szo
cialista brigádok folyamatos 
művelődésére. A szakszerveze
ti bizottságok irányító közép
szerve vetélkedőt hirdetett, 
amelynek során az építési fő
nökségek szocailista brigádjai 
mérik össze tudásukat. Szente
sen, a felkészülés időszakában, 
a főnökség huszonkét szocialis
ta brigádja versenyez egymás
sal. A verseny abból áll, hogy 
kilenc hónapon keresztül, a 
főnök.s-ég által gondosan össze
állított tesztlapok munkásmoz
galommal, történelemmel, vas
ú tüzemmel, kultúrával, művé
szettel és sporttal összefüggő 
kérdéseire adnak válaszokat. 
Ajánlott irodalom nincs, a 
brigádoknak egyedül kell meg
keresni ük a szükséges szak
irodalmat, tájékoztató anyago
kat. Mindezt persze szabad 
időben tehetik csak, mégpedig 
úgy, hogy megosztják egymás 
között a tesztkérdéseket. A 
brigád tagjai izgatott kíváncsi
sággal figyelik: ki mire jutott, 
mennyire volt ügyes a helyes 
feleletek megállapításában. 
Ilyenformán valóban kollektív 
művelődésről van szó, s a 
szentesi építési főnökség jó 
módszert választott, hogy fo
lyamatosan ébren tartsa az is
meretek gazdagítására szolgá
ló törekvéseket. 

A felsorolt példák is bizo
nyítják, hogy a szabad idő 
művelődésre fordított órái, el
sősorban az egyén számára 
kamatoznak. Tehát személyes 
érdek is indokolja, hogy aki 
csak teheti, éljen a lehetőség
gel. 

P. K. 

KÉNYSZERPIHENŐ 

Varga László szb-titkár, ép
pen csak belépett az irodájá
ba, hogy a budapesti külde
ményt átvegye. Nem volt 
ugyan sietős dolga, hiszen ott
hon minden rendben, s az uno
kával sem tervezett délelőtti 
programot - mégis igyekezni 
akart a hivatalos helyiségből. 
Másfél hónapja van betegál
lományban a �.:íve miatt, s az 
orvos teljes nyugalmat, kikap
csolódást ajánlott. A legutóbbi 
vizsgálaton azt mondta ugyan, 
hogy minden rendben, mégis 
óvatosságra intette. úgy lát
szik, a három évvel ezelőtti in
farktus nyomai még mindig 
nem múltak el nyomtalanul. 
Arra is ügyel, hogy munkatár
sai nehogy úgy érezzék: az 
szb-titkár pótolhatatlanul fon
tos személyiségnek képzeli 
magát. és nem bízik bennük. 

A 32. vasutasnap előtti csü
törtökön is néhány perces lá
togatást tervezett. Annyit, 
amennyi elég a 35 éves vasúti 
szolgálat után járó emlékérem 
átvételére, amelyet - beteg
ségére való tekintettel - ké
résére leküldtek Budapestről. 
Igaz, hogy az ünnepélyes aktus 
így elmaradt, de helyette 
mentesült a fárasztó utazástól. 
A pár perces tartózkodásból 
azonban csaknem egész dél
előtt lett. Eszébe jutott ez is, 
az is, amit el akart intézni. 
Belenézett a postába, újra 
,rendet rakott az íróasztalán, s 
közben, ha nyílt az ajtó, be
szélgetett az érkezőkkel. Me
gyek már. mondta többször is, 
mégsem indult, aztán elkö-

szönt, és visszajött, mert elfe
lejtett valamit. 

Húzta az íróasztala, fogva 
tartotta a megszokott környe
zet. Lehet-e csodálni a marasz
taló érzést, 35 év után? A ju
bileum pontosan július 15-re 
esik s ha erre émlékezik, min
dig · hozzáteszi: akkor jöttem 
meg a hadifogságból. És, hogy 
1947-ben, tizenkilenc évesen 
miért éppen a súlyos háborús 
sebeket szenvedő Székesfehér
vár állomásán kezdett dolgoz
ni? Édesapja is ott volt váltó
kezelő. 

1952-ben már ifjúsági bri
gádvezető, később az utazók, 
majd 1957-től pedig a székes
fehérvári állomás párttitkára 
lett. 1962-ben ugyanitt szb-tit
kárnak választották, s amikor 
1978-ban a körzeti üzemfőnök
ség megalakult, a szakszerve
zeti bizottság titkára lett. 
Azóta még kevesebb időt tölt 
az íróasztala mellett, hogy 
közvetlen kapcsolatai az em
berekkel ne szakadjanak meg. 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség mintegy kétszáz 
vágánykilométer vonalhálóza
tú területen, közel kétezres 
létszámmal dolgozik. A távol 
eső munkahelyek mozgalmi 
életének irányítása próbára te
szi a nagy tapasztalattal ren
delkező szb-titkárt is. Míg ko
rábban az állomáson, nyolcszáz 
embernél nem okozott gondot 
a mindennapi problémák is
merete, az üzemfőnökség meg
alakulása óta nehezebb a hely
zet. Jól meg kell szervezni a 

kiutazásokat, hogy egy-egy al
kalommal tabb távol eső mun
kahelyre is jusson az időből. 
A főnökségen 13 főbizalmi és 
108 bizalmi segíti a szakszer
vezeti bizottság munkáját. 
Hozzák, viszik az információ
kat, tolmácsolják a panaszo
kat, kérelmeket. S bár a több
ség bátran mtmd véleményt 
minden kérdé1.ben, szép szám
mal akadnak óvatoskodó, hall
gatag tisztségviselők is. A hall
gatás persze kényelmesebb 
megoldást jelent, azonban még 
rövid távon sem hozhat ered
ményeket. 

A közhangulat formálásá
ban azok a bizalmiak tudnak 
sokat segíteni, akik nem hi
vatkoznak mindig az szb-tit
kál"ra. Ehelyett nyfltan ki
mondják: ez az én véleményem 
is. Szerencsére több helyütt 
vannak jó képességű, szóki
mondó főbizalmiak, így a dí
zelműhelyben, a tmk-ban is. 
Egy fontos dolgot minden tiszt
ségviselővel sikerült megértet
ni: ha arról beszélnek, hogy 
nem jól mennek a dolgok, ja
vasoljanak megoldást is. A 
rosszat az utcáról is könnyii 
megállapítani, de mit kell ten
ni, hogy jobb legyen? Erről 
már nehezebb szólni, bár ez is 
közös gond, felelősség. 

A 35 évi vasúti szolgálat 
alatt Varga László sok min
dent megtanult. Többek kö
zött azt is, hogy csak az őszin
te, egyenes beszédnek van fo
ganatja. Igaz, emiatt „sarkos
nak" tartják, de inkább így 

A szegedi BBF-nél Egyetértésben, 

A dolgozók panasza 

nem pusztába kiáltott szó 

a közösség javára 
Csorvás állomás 16 tagú 

Egyetértés szocialista brigádja 
1964-ben alakult. Az alapító ta
gok közül már csak hárman 
d-0lgoznak az állomáson. Sokat 
tettek és tesznek a közössé
gért. Tevékenységüket több 
kitüntetéssel - köztük a MAV 

Kiváló Brigád.ja címmel is el
ismerték. 

Köztudott, hogy a jól mű
ködő információs bizottságok 
tényszerű jelentései nélkülöz
hetetlen segítséget nyújtanak 
a társadalmi és gazdasági ve
zetők számára. Az informá
ciókban tükröződni kell a 
dolgozók véleményének, han
gulatának és javaslataiknak. 
Mit sem ér azonban a jó in
formáció, ha legilletékeseb
bek, például a munkahelyi 
vezetők nem reagálnak arra, 
semmilyen intézkedést sem 
tesznek. A szegedi biztosítóbe
rendezési főnökségen becsülik 
a szakszervezeti információs 
bizottság munkáját. Bizonyít
ja ezt az is, hogy nem pusz
tába kiáltott szó a dolgozók 
javaslata vagy panasza .. Erről 
beszélgettünk Zákány István
nal, a szakszervezeti bizottság 
titkáráva,l. 

- Az információk egyik 
alapvető forrása a bizalmi ok
tatásokon való őszinte eszme
csere minden hónapban 
mondja az sz.b-titkár. - Ilyen 
aTkalmaJklkor az sz.b valame
lyi.Jk tagja lkonzui.táil a tiszt
siégviselőklkel, és feljegyzik a 
gondokat, javaslatdkat. Az ed
digi tapasztalatainlk szerint 
sok panaszt már helyben is 
orvosolni lehet. Mi nem ;vá
runlk Jniooen gondlu:nkra !köz
ponti intézJkedésit. Amit le
het, helyben intézünk el. 

- Mondana néhány példát? 
- Saját hatáskörben intéz-

kedtünk például a ruhaellá
tás javítására. Közibenjál"tunk 
anna1k érdek.ében, hogy a lké
zipénztáraklból gyorsan !kifi
zethető legyen a MÁV-hozzá
járulás a dolgozók aut<'Jbusz
bérleteihez. és még sorolhat
nám tová!)b. Munlkahelyein
iken már hagyomány, hogy 
évenként tobb a�kalommal 
munkásbeszélgetéseket tar
tunlk. A dolgozók e1mondjáik 
az őket fogla1koztató gondo-' 
kat, javaslatokat. Eze.k a fóru
mok kiváló forrásai lettek az 
információgyűjtésnek. A gaz
dasági vezetők sokszor azon� 
nal intézkedhetnek. 

Ugyancsak a főnökség 
dolgozói tették egyszer szóvá 
- folytatta az szb-titkár , 
hogy a 746 és a 714-es számú 
vonatokon nem kezelik a je
gyeket. Ezért nagy anyagi 
veszteség éri a MA V-ot. A tír
tunk a szegedi körzeti üzem
főnökség vezetőjének, aki 
megköszönte a bejelentést és 
azonnal intézkedett. Megszigo
rították a jegyvizsgálatot. 

A szegedi példa is bizonyítja 
tehát, hogy a szakszervezeti 
információs tevékenység nem
csak hangullatjelző szonda, 
hanem fontos érdekvédelmi 
munka is. 

(Fogas) 

Tavaly a községi óvoda és 
iskola építésénél összesen 
37 630 forint értékű munkát 
végeztek. Munkahelyükön a 
kőolaj, szén, fa és villa.moa 
energia megtakarításuk meg
haladta a 45 ezer forintot. 

A brigád minden tagja részt 
vett a csorvási nagyközség ta
nácsa által hirdetett munka
versenyben és már a hatodik 
alkalommal lettek az elsők. So
kat dolgoztak ezért. Többek 
között tetőt javítottak az óvo
dában, parkosítottak, részt vet
tek az általános iskola torna

csarnokának építésében, beton
járdát készítettek. 

A szomszéd állomások -
Telekgerendás és Orosházi ta

nyák - munkaerőgondjain is 
enyhítettek. Tavaly három dol
gozót képeztek ki váltóőrnek, 
akik az említett állomásokon 
teljesítenek szolgálatot. 

A gyermekek örömére 

Közéleti tevékenységükért a 
brigád több tagját a közel
múltban erkölcsi elismerésben 
részesítették. Maglóczki And

rás állomásvezető és Marti Já
nos váltóőr Kiváló társadalmi 
munkáért kitüntetést kapott. A 
brigád tizenkét tagja pedig a 
Békés megyei tanácstól Érde
mes társadalmi munkás, két 
tagja pedig Településfejleztó 
társadalmi munkáért kitüinte
tést vehette át. 

Szórakoztató műsorok, 

hajókirándulás Kenesén 
.A. ibal.aton'kenesei gyermek

rüdüllóben j,úrtius 7-én kezidő
dött a nyaraltatás. A gyere
kek pi,henését, ..szóra,kozásá,t 

kat és Karinthy Frigyes-no
vellákait mutatott be. A nyeliv
törő játéklba és az énelk,IJésbe 
bevonta a gyerekeket is. Zacharldesz Ján08Dé 

változatos prograimok teszik�------------------------
színesebbé. Az idén is köz-
kedlVeltek a bá.b- és mozielő
adások, a Jwlönböző sport,ve
télkedők. Minden turnuslnalk 
egy aLkalomma,l reLnapo.s ha
jákiráooulást szenveznek. Az 
i,dié,n el&zör június 27-én, a 
650 személyes Beloiannisz ha
jóvail utaztak a .Balla tonon, 
megcsodálva a partot Kenesé
től Flüre<Hg. 

Vendége volt az üdülőnek 
Monori Balázs is, a �prémi 
Petófi Smnház művésze. Ze
nés műsorábaln gyermekidalo-

jellemezzék. Határozott, bátor 
hangvételre oktatja a bizal
miakat is, s ha jogaik gyakor
lása közben „rámenősen" meg
jegyzik: tőle tanultak, tréfá
san válaszol: minek figyeltek 
oda? Sokéves tapasztalatai 
alapján vallja azt is, hogy az 
emberek problémáira nem le
het majd „utánanézünk" sza
vakkal válaszolni. Konkrét 
ígéret, gyors cselekvés, vissza
tájékoztatás szükséges, külön
ben a panaszt tevő többet nem 
kéri a szakszervezet segítsé
gét. Ha megrendül a bizalom, 
hiába a kiutazás, a személyes 
találkozás is. 

Varga László íróasztalán a 
Magyar Vasutas 14. száma. 
Mielőtt véglegesen indulna, 
még belelapoz. A 4. oldalon 
,,A szükség törvényt bont" 
címmel róluk írnak. A cikk 
arról szól, hogy Székesfehér
váron mozdonyvezetők segítik 
a kocsirendezők munkáját. 
Hát igen - gondolja -, az 
intézkedés nem váltott ki köz
megelégedést. A hosszan tartó 
beszélgetések, vitá,k után, az 
emberek mégis megértették, 
hogy az ideiglenes kényszer
megoldásra közös érdek köte
lez. Persze, a leterhelés ki
egyenlítődésére, az ésszerű 
m unkaerő-á tcsoportosí tásra, a 
kísérletezést tovább kell foly
tatni. Ezek a gondok, problé
mák azonban nemcsak szakér
telmet, több évtizedes tapasz
talatokat, hanem energiát, 
munkabíró, erős szívet is kí
vánnak. Az pedig nálam egye
lőre nem található - sóhajt 
nagyot, és táskájában a jubi
leumi emlékéremmel, és a Ma
gyar Vasutas legfrissebb szá
mával, elköszön munkatársai
tól. A másnapi, ünnepi talál
kozásig. 

Pálinkás Katalin 

Szolnoki siker Székesfehérváron 

Fődíjat kapott a RODEO-együHes 
Az idén Székes.fehérváron 

tizedik alkialommail rendezték 
meg a fiatail. dauosok talál!ko
zóját, mely az ország amatőr 
zenészeinek egyik le��mgo
sal:fu seregszemléje. A három
napo.s fesz.tiválon - jú1tus el
seje és ha.rmad�ka között -
150 arrnaitőr 34 prodtilreiót mu
tatott be a szakmai zsüri előtt. 

Szolnokot - többek között 
- a csomóponti cműveilődési 
ház countryzenekara, a RO
D00 együttes kiépviselte -
nem kis sikerrel. A RODEO 

MÁTÉSZALKA 

együttes a countryban újat 
tudott mutatni, átlépve a mű
fad emelt� kOl."látokat. Sa,já
tos stf.lussail tűnt ki a többi 
countJryzenekar 1k:ö2ül. iAz 
egyéni produlooiók és a rene
kari. öss:zrrnunka egyaránt fi
gyelemre méltó. 

A szolnoki csomóponti mű-
1Velódés,i ház zenekarát, a RO
DEO együttest, mint a feszti
vál legjobb a.matŐT country
zenekarát fődíjjal jutaLmazta 
a zsü.ri. 

Méltó helyre került a 3 7 6-os 

A 376 513-as pályaszámú gőzmozdony negyven éven át 
„szolgált" a szatmári térségben. Ki tudja ma már 

_
hányan 

csodálták meg egykor csillogó fekete „testét" vagy eppen 
gyerekkori „szerelem" később beteljesedett és a csodából 
valóság lett. 

Nem túlzás ,a hasonlat, mert a nyugdíjas masiniszták 
szinte minden csavarra emlékezve irányították a fiatal szak
emberek, szocialista brigádok helyreállító munkáját. 

A mátészalkai átadási ünnepségen - július 7-én - a 
volt „pályatársak" megkönnyezték, míg a jelenlevő gyere
kelt - többen unokák - a felfedezés izgalmával ismerkedtek 
a kiöregedett 376-sal. 

A 376 513-as pályaszámú gőzmozdony ezentúl múzeumi tim

ként emlékeztet a vasúti vontatás hőskorára 

(Dobos Péter felvétele) 
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Hiába villog a vörös 

A budapesti igazgatóság vasútbiztol'l6ági osztálya a közel
múltban ellenőrzés tartott néhány !közúti és vasúti 'keresztező
dés fényjelzőjénél, azt vizsgálvta, hogy a járművezetők és a 
gyalogosok betartJ'á!k-e a közlekedési szabálycikat. 

- ... • 
A V. kerületbe<n fdrgalmas hely a Kőér utcai keresztező

dés. A PV 37-20 rE\Ildszámú Skoda vezetője sem tisztelte a 
szabályo'kat. Most még szerencséje volt. ,,Atcsúszott" a vonat 
előtt ... 

(Óvári Arpád felvétele) 

A táppénzes helyzet javítását 

fűzték célul Szombathelyen 
A szombathelyi területi 

szakszervezeti bizottság leg
utóbbi ülésén az ötnapos 
munkahét bevezetésének ed
digi tapasztalatait, majd a 
táppénzes helyzetet vitatták 
meg. 

A beszámoló a szombathe
lyi visútigazgatóság területé
nek a táppénzes helyzetét a 
MA V és a népgazdaság ada
taival hasonlítják össze. 1981-
ben és az idei év első negyed
évében a Nyugat-Dunántúlon 
az összes dolgozók 5,5 szá
zaléka. volt betegállományban. 
A vasút területén ez a muta
tó mindkét időszakban 6,5 
százalékos volt. Az országos, 
népgazdasági arány 198l�ben 
5,8, ebben az esztendőben 5,9 
százalékot tett ki. 

Az átlagosnál nagyobb volt 
a táppénzben lévők aránya a 
páyafenntartási- és a szer
tárfőnökségeknél. Ez részben 
a két szolgálati ágnál a ked
vezőtlenebb munkakörülmé
nyekre és az elöregedésre ve

március hónapra már 5,5 szá
zalékra csökkent. 

Kedvezőtlenül alakult az 
üzemi balesetekből eredő táp
pénzesek aránya. A kiutalt 
táppénzek 3,77 százaléka volt 
üzemi balesetre visszavezethe
tő a szombathelyi igazgatóság
nál. A MA V-nál ez a mutató 
3,74 százalék. Ebből követ
kezik, hogy további erőfeszíté
seket kell tenr,� az üzemi 
balesetek megelőzésére. Töb
bet kell törődni a dolgozók 
szakmai felkészítésével, nö
velni kell a munkavédelmi 
oktatások színvonalát és kö
vetkezetesebben kell enen
őrzni a munkavédelmi szabá
lyok betartását. 

A táppénzes helyzet javítá
sára az egészségügyi szervezet 
számos feladatot tűzött maga 
elé. Javítják az üzemegész
ségügyi ellátást, a gyógyitó- és 
megelÖző tevékenységet. Ki
terjesztik a gondozói és a re
habilitációs munkát. Nagyobb 
súlyt helyeznek a veszélyezte-

február tett helyen dolgozó szűrésére, Ez év január és 
hónapjában feltűnően 

ellenőrzésére. Szombathelyen 

zethető viss.za. 

magas a három részfoglalkozású or(7,8 és 7 százalékos) volt a vosi állást egy főfoglalkozásútáppénzben lévők aránya a val szándékoznak felváltani. soproni vontatási főnökségnél. 
9 TEK vezetői, konzultálva az 
üzemorvossal, megállapították, 
hogy ebben az időszakban 
több volt a tartós betegállo
mány. Ez az 500 dolgozót 
foglalkoztató főnökségnél 
szembetűnő változást ered
ményezett. Ugyanitt a beteg
állományban lévők aránya 

0 lyan titkozatosan került 
a lányok hálószobájába, 
hogy annak az útját 

maga Maigret felügyelő sem 
tudta volna kinyomozni. 

Amikor ebédelni mentek, be
csukták az ajtót. Igaz, hogy 
az ablakok tárva-nyitva, de 
ember legyen a itialpán aki az 
�meletnyi magas, sima falon 
felmászik. Hacsak . . . Hacsak 
létrát nem szerzett a titkoza
tos levélíró. A gyermeküdü
lőben azonban ilyen eszköz 
nincs. 

A levéI mégis odakerült B. 
Erzsike párnájára. 

A kislányok mind a tizen
nyolcan lázba jöttek, köztük 
a kisdobos Kriszti és Mónika 
is, pedig hát ők honnan tud
nák még, hogy mit jelent egy 
li;yél, különösen, amelyik ilyen 
t[tokzatosan került a 12-13 
éves kislányok szobájába. 

Egymás kezéből kapkodták 
a papírt, amin a következő, 
egyetlenegy monda-t volt ol
vesható: 

„Pontban három órakor 
nézzetek ki az ablakon! Két 
érző kebel," 

A kis pisze orrú G. Zsuzsan
na túlkiabálva a zsongást, ki
jelentette: 

- Csak a Rudi írhatta. Tud
játok, az a gólyanyakú srác, 
aki a .,B" pavilonban lakik, és 

Erre azért van szükség, mert 
az eddigi tapasztalatok szerint 
a részfoglalkozású orvosok az 
üzemegészségügyi feladatok
nak esak a gyógyító részét 
képesek maradéktalanul meg
oldani. Fokozzák a betegláto
gatások hatékonyságát is. 

Sz. Jakab István 

a spor,t)pályán a legmagasabb
ra tud ugrani. 

- És ki lehet a másik ér
ző kebel? - kérd�ték kiváncsi 
hanghordozással hárman is. 

- Ugyan, ki lehetne más -
magyarázta a pisze -, mint a 
dagadt, aki úgy követi min
denhová gólyanyakú haverját, 
mintha a testőre lenne. 

- Most hány óra van? -
kérdezte valaki, és amikor meg
mondták, hogy háromnegyed 
kettő, a szobaparancsnok csití
tani kezdte a társaságot: 

- Három óráig csendespihe
nő ! Ne csiripeljetek olyan han
gosan, mer.t bejön Olga néni, 
és szétver köztünk. 

Mindenki az ágyára kuporo
dott, de két perc mú1va már 
kitör-t a nevetés, és repültek 
a kispárnák. 

- Nesze, te érző kebel! Ne
sze . . . nesze! - hallatszott in
nen is, onnan is. 

Az egyik kislány az ablakhoz 
szaladt, melyen kihajolt, és 
grimasz-·arcocskát vágva 'kato
násan jelentette· 

őrsvezető pajtás, a két érzö 
kebelnek se híre, se hamva. 

MAGYAR VAS UTAS 

.... 
. ,. 

S· 

Gyermekrajzkiállítás 
A püspölcl-aóányi körzeti 

üzemfőnök&ég köz.művelődési 
bizottsága, vai1attnint a nagy
községi és járási művelődési 
közpOIIlt Utaztam címmel 
gyenmekrajzpály.ázatot hirde
tett a 32. vasutas•n� tisztele
tére. A beér'kezett 139 raoz 
'közJül a z�üri 89-e<t javasolt 
kiáLlitásra. A zsüri külön di
csérebben részesítette a bá
rándi álta,lános iskolát, vala
:mint a püspök4ad.ányi Mező 
Imre és a Ka-rcai?i úti óvodát. 

A MÁV kollektív szerzódés módosftása (7.) 

Az egy szo/glilatba.n e/tölthető idő 

A kiállítást július 11--én, a 
vasutasnapon nyitották meg. 
A dijakat is ott adtálk áit. 

Kisvasútnosztalgia 
Kiét éve már anna'k, hogy 

megszflntet�k a Bodrogközi 
11oi.svasuta,t. Sokan megsiiraitták 
akkor, hiszen iked1Ves szán
foltja volt a fes•tői szlé<psé,gű 
vidékinek. A köiinyék 1-alkói
nak pedig hasznos közleke
dési eszköz. Szerették a hely
béliek és megcsodáltá'k a küil
föld,iek. 

A kiSiv.asút egykori dolgozói 
!közül sokan már nyugdíölba 
mentek. A többiek pedi•g a 
szerencsi körzeti üzemfónö.k
ségen helyezkedtek el. Emlé
kezetükből azon!ban nem le
het kitörölni a hialidani Jc;is 
kocsik!hoz fűzódő ragaszikodá
suk.ai. Amikor lcr&elejtezték a 

pici vagonokat, a helybelii 
szőlőskert-tulajdonos -vasuta
sok megvásá-roltáik vaumneny
nyit és a kisvasúti pályától 
pár száz méter-re, a hegyol
dalban helyezték el. Vörösre 
re.s.tették, be1íil ped,Lg szobá
,vá al�tottá,k át. 

Sárospatak és Sátoraljaúj
lhely között uilia2'1Va a naigy
'Vasiúton, a pid va,goncik sora 
ott a hegyol-da1bam, nosz:ta,1-
,giát ébreszt. Olyan, m'iniUha 
meg sem szűnt vo1na az a 
romaintrl.1kus vasút. 

A kollektív szerződés 1982. 
évi módosítását előkészítő ta
nácskozások során több javas
lat hangzott el a havonta le
dolgozhattó munkaidő, vala
mint az egy szolgálatban•telje
síthető munkaidő változásával 
kapcsolatban. Az utazó szolgá
latot irányútó, vezényléssel fog
lalkozó smkemberek közül 
többen is javasolták, hogy az 
egy sz.olgá!a,tban eltö1thető idő 
felső határa a kollekltív szer
ződés helyi függelékében ke
rüljön meghatározásra, illetve 
tegyék lehetővé a felső határ 
jelenleginél magasabb szintű 
meghatározását. 

Nem célszerű 

A kollektív szerződés 19. § 
szabályozza az egy szolgálat
ban teljesíthető szolgálati órát, 
melyet legfeljebb 16 órában 
határoz meg. Abban az eset
ben, ha a mozdonyvezető a 
szolgálatát CSM rendszerben 
végzi, úgy a teljesíthető szol
gálati órák száma legfeljebb 12 
óra. A meghatározott felső ha
,tárok csak a honáUomásra, il
letőleg a honos telephelyre 
irányuló önköltségi utazás 
időtartamával léphetők túl. 

A szia.kemberek részéről fel
merülit javaslat a maga nemé
ben ésszerű kezdeményezést 
ta.ntalmaz. Megvalósítása ese
tén ugyanis lehetőség nyílna 
arra, hogy a teljesíthető szol
gálti órák felső határának he
lyi függelékben töriténő meg
határozásán keresztül a vonat
továbbítási feladatokhoz leg
jobban igazodó formák kerül
jenek kialakításra. Tulajdon
képpen ez a lehetőség nagyobb 
rugailmasságot, jobb összhan
got teremtene. 

A szolgálati órák felső haitá
rának ilyen irányú módosítása 

A dízelszerelő nyugdíjba vonult 
Szoboszlai Sándort, a 

miskolci körzeti üzemfő
nök:ség vontatási üzemegy
ségének dízel lakatosát 
nyugdíjba vonu,lá�a alkal
mából a Munk'a �rdem
renld bronz fokozatával 
tüntették k.i. 

- Apám lakato.simúhe
lyélben kezdtem tanulni a 
szakmát 1935-ben 
mondja. - Már segédként 
_do1gozita.m, amikor kitört a 
második világháború. 
1949-ben vonultam lbe sor
katonának a légierőkhöz. 
Ott a repülőgépek motor -
jait javítottlam. Nagyon 
megtetszett ez a munka, 
ezért hivatásos katona let
tem. 1964-ben szerreltem le 
és azonnal J.elentkiezte.m 
felvéts.L'l'e a mtskdlci fűtő
há.znál. Akkor a dízeilesítés 
még gyermekcipőben járt. 

A fűtőház vezetői nagy 
örömmel fogadták a kitű
nő szakembert. Azóta ti-

Kitört a hangos kacagás. 
Többen birokra kelitek, s még 
a két kisdobos is a feje tetején 
állt. 

- Ti meg mit viháncoltok, 
prütykok? - szólt rájuk a 
szobaparancsnok. 

Az óra mutatója viszont ret
tenetes nehezen haladt a hár
mas szám felé. 

A kislányok felvál4va sza
ladgáltak az ablakhoz, s mind
egyiknek volt valami nevetni
valóan jó bemondása, amíg P. 
Eszter - aki állítólag már 
csókolózott is fiúkkal - ki 
nem jelentette: 

- .Kerge csajok v,agytdk. ,ti 
mind! Mert azt hiszitek, hogy 
a titokzatos l'evélirók fényes 
nappal kiváncsiaik az ablakba 
kidugott képetekre. 

Erre valamennyien felborzo
Jódtak, s valaki meg is jegyez
te: 

- Csak nem éjszaka három 
órát gondol,t a két érző kebel?! 

P. Eszter olyat mondott, ami
től még a .nagyobb lányok is 
pirultak és az isten ,tudja, hogy 

zennyolc év telt el. Kor
szerűsödtek a mozdonyok 
és sok fiatal .sajátította el 
a szerelő mesterséget. Eb
ben része volt Szobos:1'llai 
Sándornak i\s. Gazdasági 
és k-özéleti tevékenységét 
több 'kitüntetéssel ismer
ték el. Több éven át a 
legszorgalmasabb pártpro
pa{1<tndist'ó,k kczé tart(l:Zott. 
Ezért Lenin-plakettel is 
ki-tüntették. 

- Mivel tölti majd a 
nyugdíjas éveket? 

- Lakóhelyemen, &ze
rencsen számítanak rá'm a 
pártszervezetben. A köz
életi munkát nem le):let 
aibbah'agyni. A dízelmoz
dony-műhelybe is beláto
ga.tok majd, hiszen várnak 
a ,barátok, munkatársak. 
Aztán ezentúl többet fog
lalko7Jhatok majd négy 
kisunokámmal -o meg 
több idő jut a szőlőműve-
lésre is. Sepsi Gyula 

hová nem variáltáik a fantáziá
jukat, ha nem érkezik el a 
három óra. 

Akkor valamennyien, mint
egy parancsszóra, az ablakhoz 
rohantak. 

Lent a park csendes volt, 
sehol egy lélek. Három perc 
múlvia azonban a „B" pavilon 
előtt fiúk sorakoztak, majd a 
csaptvezetőjükkel az élen el
indultak a sétányon, amely a 
lányok ablaka alatt vezetett a 
sportpályára. 

A lányok lélegzetüket vissza
folytva lesték a menetet, ahon
nan egyszercsak kiemelkedett 
egy kéz, és egy nyakigláb fiú 
felltiál<tott: 

- Rangadó lesz! A szomszéd 
üdülő vál'ogatottjávaT mérkő
zünk. Gyertek lányok, és druk
koljatok nekünk! 

A kislányolk lemerevedtek. 
Senki sem mondta ki, de mind
egyik száján ott fészkelt a kér
dés: hol van a titokzatos levél
i<ró, a két érző kebel? 

Mintha, forgószél vitte volna 
tovább a kislányok viháncoló 
kedvét. 

Odalett a varázs! Azért Olga 
nénivel elindultak ők is a 
sportpályára, de ,P. Eszter sze
rint csak azért drukkoltak a 
srácoknak, hogy meg ne sza
kadjon az a két érző kebel ... 

Dávid József 

ennek ellenére nem célszerű. 
Ezt Indokolja, hogy hátrányo
san érintené mind a dol'gozók 
igénybevételét, mind a vonat
közlekedés lebonyolításának 
biztonságát. Fő feladatként azt 
kell megvalósítani, hogy a ren
delkezésre álló lehetőségek és 
a vonattovábbírtási rendek ala
pulvételével olyan fordák ke
rüljenek kialakításra, melyek 
biztosítják az utazószemélyzet 
hatékony és gazdaságos mun
káját. 

Ugyancsak az utazószemély
zet munkájával kapcsolatos az 
a javaslat, mely az ezen a te
rületen dolgozók túlmunkájára 
vonatikozó felső határt kívánja 
módosít.ani, iNetve emelni. Jól
lehet a vasÚJtnál szolgálatot 
teljesítő kulcsfontosságú mun
kakörökben foglalkozta<tott 
dolgozók közül az utazó szol
gálatnál jelenleg is a legmaga
sabb óraszámban végeznek 
túlmunkát. 

Mennyit lehet 

túlórázni? 

Az utazó szolgálat - ezen 
belül elsősorban a forgalmi 
utazók· - létszámellátoutsága 
maga után vonja, hogy a kol
lektív szerződés 29. §. 2. be
kezdésében meghaJtározott 600 
órás évi túlórakeretet szinte 
teljes egészében teljesítik. Erő
feszítéseink ugyanakkor arra 
irányulnak, hogy a túlmunká
ban .történő foglalkoztatás év
ről-évre csökkenjen. Legfonto
sabb célunk, hogy dolgozóink 
részére mind szélesebb körben 
biztosítsuk a kötelező havi 
munkaidőkereten felüli foglal
lkoztatást, a szabad idő, 'Pihenő
idő rendelkezésre bocsátását. 
Ezek alapján a teljesíthető túl
órák számának további eme
lése nem volna helyes. 

A 600 órás túlórakeret fel
használásának módját, havon
kénti bontását a koHektív 
szerződés a helyi függelék ha
táskörébe utalja. A szolgála
ti főnökségek részére ezen 
keresztül lehetőség nyílik ar
ra, hogy a keretteE a forga
lomnak megfelelően gazdál
kodjanak. EzálJtal az utazósze
mélyzet gazdaságos foglalkoz
tatása is biztosíihaU 

A <tárgyalások során két ja
vaslat is elhangzott a CSM 
rendszerben szolgálatot teljesí
tő mozdonyvezetők munkaide• 
jével, illetve munkarendjével 
kapcsolatban. 

Egyrészt felvetettllk, hogy 
CSM-es közlekedés esetén egy, 
egyéb közlekedés esetén két 
egymás utáni éjszakai szolgá
latra Jegyen kötelezhető a dol
gozó. Javasolták itovábbá, hogy 
amennyiben a CSM-ben törté
nő közlekedés „bármely" órá
ban alakul át egyéb közleke
déssé, a 12 órás felső határ 
minden esetben vonatkozzon az 
egyfoly,tában szolgálatban tölt
hető időre. 

Első a biztonság 

A kol,lektív szerződés erre 
vonatkozó rendelkezésffi alap
vetően biztonsági célt szolgál
naik. 

Az elsö esetben a kollektív 
szerződés 20. § .. 4. bekezdése 
szerint a CSM közlekedésnél 
legfeLjebb két, egyéb közleke
désnél legfeljebb három egy
más utáni éjszakai s4>lgálat
ra vehető igénybe a dolgozó. 
A módosításra vonatkozó el
képzelés valóban jól szoLgálná 
a vonatközlekedés biztonságá
nak fokozását, valamint az 
utazószolgálatot teljesítők 
igénybevételének csökkentését. 

Az utazószemélyzet ;elenle
gi létszámhelyzete azt kívánja, 
hogy az érvényben lévő sza
bályokat ne változtassuk, mert 
ezzel a vonatközlekedés folya
matos biztosítása válna ese
tenként kérdésessé. Azokon a 

szolgálati helyeker 'lzonban, 
ahol a felrtételek a munkaerő 
oldaláról biztosítva vannak, a 
dolg<YZók ilyen irányú kérései
nek teljesítése kötelező előírás 
nélkül is megvalósíthart:ó. 

A második esetben a kollek
tív szerződés 19. §. 3. bekezdé
se szerint CSM közlekedés ese
tén az egy szolgálatban eltölt
hető 12 órás felső határ nem 
léphető túl, ha a CSIM-es köz
lekedés legalább 6 órát eléri 
és ezt követően (vonatvezető, 
vagy vontatási vonart:kísérő be
osztásával) átalakul egyéb köz
lekedéssé. 

A jelenlegi szabályozás a 
gyakorlatban, tapasztalataink 
szerint, jól bevált. A javasolt 
további korlátozás nem indo
kolt sem a munkáltató, sem a 
dolgozó szempontjából. Beve
zetése esetén az érintett dol
gozóknak azonos havi munka
óra teljesítéséhez több alka
lommal kellene szolgáfu:tot tel
jesíteniök. A szabályozás ki
elégíti a biztonság követelmé
nyeit is, ezért a további kor- 1 
!átozás bevezetése nem jelen
tene előre'lépést. Ellenkezőleg, 
a hatékonv foglalkoztatást gá
tolná. 

Az építési főnökségek terüle
téről érkezett .az a javaslat, 
meiy a munkahelyi pótlék épí
tési szolgá1altra történő ki ter
jesztését szorgalmazza olyan 
esetekben, amikor a foglalkoz
taitásuik Budapest területén tör
ténik. A MA V Budapesti Épí
tési Főnökség például javasol
ta, hogy a kápolnásnyéki épí
tésvezetőség részére is állapít
sanak meg munkahelyi pótlé
kot. 

Munkahelyi pótlék 

A munkahelyi pótlék rend
szeresítésének célja a buda
pesti rendezőpályaudvarok 
munkaerőhelyzetének stabili
zálása. A kol,lektív szerződés 
60. §-ában felsorolt kulcsfon
tosságú munkakörökben Bp. 
Ferencváros, Bp. Kelenföld, 
Bp. Soroksári út, Rákosrende
ző és Rákos állomásokon az 
alapbér 20 százalékának meg
felelő, Budapest közigazgatási 
határain belül lévő többi for
galmi szolgálati helyeken pe
dig az aliapbér 10 százalékának 
megfelelő munkahelyi pótlé
kot biztosít. 

Ugyancsak munkaerőgazdál
kodási célokat szolgál a Záho
nyi üzemigazgatóság és Duna
újváros állomás kulcsfontos
ságú munkaköreiben rendsze
resített munkahelyi pótlék. A 

pótlék további kiterjesztése a 
bevezetés eredeti célja ellen 
hatna. 

Új munkakörök, illetve új 
területek bevonását a MA V 
anyagi eszközei sem teszik le
hetővé, ezért a javaslatot nem 
fogadták el. 

A kollektív szerződés 68. §. 
7. bekezdésével kapcsolatban 
érkezett a következő észrevé
tel: ha a dolgozó köte'lező or
vosi vizsgálaton szabadnapján 
vesz részt, ne csak a második 
naptól, hanem az első nap
tól kezdve legyen jogosult át
lagkeresetre. 

Ha a doLgozó kötelező orvo
si vizsgálaton munkaidő alatt 
vesz részt az emiatt késett 
időre a jogszabály ,a,Japján át
lagkereset illeti meg. A ;og
szabály azonban nem biztosít 
díjazást, ha ilyen vizsgálaton 
szabadidejében vesz részt. 

A kollektív szerződés azon
ban méltányolja, ha a dolgozó 
e célra több szabadnapját for
dítja, ezért a második naptól 
kezdve díjazást állapít meg. A 
68. ·§. 7. bekezdése szerint át
lagkeresettel kell elszámolni a 
2. és a további szabadnapokon 
az orvosi vizsgálaton eltöltött 
időt, de legfeljebb naponként 
az átlagos munkaidőnek meg
felelő időt. E téren további 
kedvezmény megállapítására 
nincs lehetőség. 

Hipszkl Mihály 

Fehér asztal mellett 
A sátoraljaújihely Pft. fónokség II. Rákóczi Ferenc szo

cialista brigádja a közelmúltban a családtagokkal. a szolgála
ti és a társadalmi .szervek vezetőivel együtt ünneppelt. Erre 
az adott alkalmat, hogy a kollektíva nemrég a MAV Kiváló 
Brigádja kitüntetésben részesült. Az ünnepségen a brigádta
gok köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítették őket 
munkájukban és eredményeilk elérésében. Külön kiemelték a 
feleségek és a férjek szerepét, akik megértésükkel biztatá
sukkal, családias lé.gkör megteremtésével voltak segítségükre. 

A kis ünnepséget az esti órákba nyúló, vidám szórakozás 
követte. Vaszil Barnabás 
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Utazik a fél ország 

Csúcsforgalom a MÁV közönségszolgálatánál 

Szalai László és Zacsovics Kálmánné áruszállítási ügyben ad felvilágosítást 

- Az utóbbi időben a nem
zetközi élet eseményei alapve
tően befolyásolják a turizmust 
- mondja Szalai László, a 
MA V Közönségszolgálati és 
Utazási Irodájának vezetője. 
- A nyugati országok iránti 
érdeklődés változatlanul nagy, 

&>ombó Lászlóné nemzetközi 
pénztáros 

ugyanakkor észrevehetően 
csökkent a lengyelországi uta
zások száma. Az elmúlt évben 
összesen 61 millió forint volt 
a bevételünk, az idén ;únius 
30-ig, 21 millió 413 ezer forint, 
ami mintegy 1 millió 241 ezer 
forinttal több, mint taval11 
ilyenkor. Ez a többlet azonban 
főként az idén bevezetett új 
díjszabások eredménye. Bel
földi utasforgahnunk válto
zatlan. 

- Az iroda miként látja el 
feladatát? 

- Az utazni szándékozók 
telefonon, levélben vagy sze
mélyesen fordulnak hozzánk. 
A mi munkánknál elengedhe
tetlen követelmén11 a kedves
ség, a türelem, a pontos, precíz 
információadás. Az útbaigazí
tásért hálásak az utasok. Van, 
aki tollat ragad és levélben 
mond köszönetet a segítségért. 

Ottjártamkor hosszú sorok 
kígyóztak a pénztárak és az 
információs pult előtt. Ez is 
arról tanúskodik, hogy R1ár 
alaposan benne vagyunk az 
utazási főidényben. Zacsovics 
Kálmánné elmodta, hogy a fel 
nem használt jegyeket vissza
térítik. A csak részben fel
használt jegyeket továbbítják 
a BKV-hoz. ahol a szakszerű 
elbírálás után postán küldik el 
az ügyfeleknek a visszajáró 
pénzt. Idén május elsejétől az 
IBUSZ által eladott jegyek 
visszatérítését is vállalják. 

Marsi Miklós eleinte a Kele
ti pályaudvar telefonos infor
mációsa volt. Később átkerült 
a nemzetközi információba. 
Csak oroszból tett nyelvvizs
gát, de ma már németül, 
szerbül, ro01ánul, lengyelül és 
angolul is ad felvilágosítást. 

- Hogyan lehet szert teani 
ennyi nyelvismeretre? 

- Munka közben. Kezdet
ben, amikor idegen nyelven 
tanácsot kértek tőlem, 1Rindig 

a szótárhoz kellett fordulnom. 
Később megtanultam pár szót, 
s így már könnyen adtam fel
világosítást. Eleinte itt az iro
dában is az információban 
dolgoztam. Ebben az évben 
átkerültem a nemzetközi pénz
tárba. Az információban szer
zett tapasztalatokat ebben a 
munkában jól hasznosítha
tom. 

Varga Lászlóné belföldi 
pénztáros. Két éve került az 
utazási irodába. 

Korábban Kelenföldön 
dolgoztam ;egypénztárosként. 

Ott elsősorban ahhoz kellett 
hozzászokni, hogy az utasok 
90 százaléka közvetlenül az 
utazás előtt váltja meg a je
gyét. Itt az elővétel a gyako
ribb. Most a nyáron érezhető
en megnőtt a forgalom, és ez 
augusztus végéig így lesz. Az 
év eleje a legnyugodtabb idő
szak. A nyári csúcsforgalmi 
idényen kivi.íz főként az ünne
pek ide;én szállítja a vasút a 
legtöbb utast. Ennek megfele
lően ilyenkor több a mi mun
kánk is. De nekünk éppen ez 
az érdekünk. hiszen a forga
lom után kapjuk a prémiumot. 
Sok minden befolyásolja azt, 
hogy ki, mikor kel útra. Az 
elmúlt hétvégeken, a labdarú
gó-világbajnokság idején pél
dául feltűnt, hogy a focirajon
gók a hét végén nem szívesen 
mozdulnak ki otthonról. 

Ezen a napon kedvező be
nyomásokat szereztem a MA V 
Közönségszolgálat és Utazási 
Irodáról. Néhány nap múlva 
azonban utasként jártam ott. 
Az információ és a jegypénz-

tárak előtt ezúttal is sokan vá
rakoztak. Az emberek türel
metlenkedtek, mindenki sie
tett volna. Az egyik belföldi 
pénztárosnőnek azonban nézet
eltérése támadt egy utassal, 
aki távoli kis falucskába kért 
jegyet. A megközelítés mód
jairól vitatkoztak. A pénztá
rosnő kissé ingerüit hangon 
beszélt, de emberére akadt, 
mert a hölgy ;ól ismerte a rö
videbb útvonalat és nem tá
gított. Végül győztesen került 
ki a vitából. 

úgy látszik. a pénztárosnő 
nehezen nyelte le a békát, mert 
mire sorra kerültem, már 
olyan mérges volt, hogy jófor
mán meg sem hallgatta, lllit 
akarok. Soproni utazásomhoz 
szerettem volna menet- és 
helyjegyet venni, oda-vissza. A 
pénztárosnő mlltatlankodott, 
hogy a helyjegyek .megrende
lése körülményes. Végül fel
emelte a telefont. Amikor azt 
tudakoltam, melyik gyorsvo
natra kéri, hirtelen lecsapta a 
kagylót. Kioktatott, hogy tud
hatnám. melyik vonat helyje
gyes, és melyik nem. Helyjegy 
nélkül távoztam. 

Tudom, nem könnyű egész 
nap az utasok kívánságainak 
eleget tenni. Fárasztó, kimerí
tő ez a munka. Nem is jellem
ző ez az eset, de mert megtör
tént, csak azt szeretném meg
jegyezni: az utasok türelmes, 
udvarias kiszolgálást várnak. 
Hogy is mondta az iroda veze
tője: ez itt követelmény! Er
ről pedig a munka hevében 
sem szabad megfeledkezni. 

Cs. L 

Boaaú aorok lúnómak a nemzetklzl �aztárü el6U 

Laczkó Ddlk6 felvételei 

A MÁV KIVÁLÓ BRIGÁDJA 

A vasutas nyugdíjasok ügyeit intézik 
Sokévi kitartó munka ered

ménye, hogy a MA V Nyugdíj 
Hivatal Haladás szocialista bri
gádja az idén elnyerte a MAV 
Kiváló Brigádja címet. A 12 
tagú kollektívában, amely 
1966-ban alakult, csaknem 
mindenki törzsgárdatag. Nyu
lász Jánosné a brigád alaku
lásának évében került a Nyug
díj Hivatalba, ahol ma szb-tit
kárként tevékenykedik és egy
ben aktív brigádtag is. így jel
lemzi munkájukat: 

- Felelősségtelje; mU111ka a 
miénk. Itt a Nyugdíj Hivatal
ban ál:lapítják meg a MAV al
kalmazottjainak nyugdíját és 
a folyósítás is a mi feladatunk. 
Gol)doskodunk arról, hogy 
mindazt, ami az idő.s vasuta
sokat mc.gi,lleti, megkapják. 
Arra törekszünk, hogy a lehe
tő legprecízebben számít
suk ki mennyi nyugdíj jár és 
az sem mindegy, mikor kapják 
meg az érdekeltek. Ha későn 
utaljuk a nyugdíjat, vagy ke
vesebbet, mint amennyit kel
lene, akkor naey hibát köve
tünk el. Ezért is igyekszünk 
mindig betartani a határidőt. 
A kispénzű nyugdíjasoknalk 
minden forint fontos, nélkü
lözhetetlen. Tudjuk, hogy a 
kartonlapok, az adatok mö-

Balmazúiváros 

gött emberek vannak, akikkel 
törődnünk kell. 

A brigád munkájára még 
nem volt panasz. Mindig pre
cízen végzik feladatukat. Szi
gorúan betartják a törvényes 
előírásokat. Mégis sokszor 
adódik, hogy q2 öregek egy -
egy intézkedést méltánytalan
nak érezmek. 

- Ha valamely határoza
tunkkal nem ért egyet a nyug
díjas, akkor 15 napon be
lül megfellebbezheti- tájékoz
tat Kovács Jánosné felszólalá
si előadó, aki szintén brigád
tag. - Nekem például az a 
dolgom, hogy az iil.yen vitás 
esetelmél képviseljem a Nyug
díj HivataJ. álláspontját. Ter
mészetesen nemcsak a rideg 
paragrafusok szerint inté.zike
dünk, ha indokolt, akkor fi
gyelembe vessz-ük az idős em
ber nehéz körülményeit is. 

A Haladás szocialista brigád 
összetartó, jó kollektíva. Hu
nyadi István brigádvezető hoz
záértően szervezi a közösség 
munkáját. S a tagokra mindig 
lehet számítani, ha szorít a 
cipő valahol. A hivatalon be
lül és a lakóhelyen egyaránt 
valamennyien végeznek társa
dalmi munkát. Kivették a ré
szüket a kommunista műszak
ból is. S bár szívesebben vál-

laltak volna pluszfeladatot sa
ját munkaterületükön, mégis 
teljes létszámmal megjelentek 
a józsefvárosi kocsimos6baa, 
ahol a piszkos járművek tisz
títása várt rájuk. 

Nem könnyű bekerülni ebbe 
a közösségbe. 

A jelentkezőknek először két 
évet munkabrigádban kell dol
gozniuk. Ei'után értékelik a te
vékenységüket és csak a har
madik évben válhatnak szo
cialista brigádtaggá. Ez a szi
gorúság korántsem felesleges, 
hiszen így azok kerülnek be 
a kollektívába, akik valóban 
megérdemlik. Ezzel a módszer
rel azt is elérték a brigádtagok 
hogy a vállalásaik hasznosak 
és nem formálisak. 

Szabad idejüket is szívesen 
töltik együtt. Rendszeresen lá
togatják az Erkel Színház opa
raelőadásait. A hétvégi kirán
dulásokat többnyire Kovács 
Eva naplóvezető szervezi. Az 
egyik legemlékezetesebb az el
múlt téli kirándulás volt, ami
kor a befagyott Balaton jegén 
korcsolyáztak. 

Hunyadi István brigádvezető 
a spornszakkör vezetője. Szen
vedélyes sportrajongó lévén 
gyakran buzdítja a tagságot 
egy kis mozgásra, aktívabb 
sportolásra. 

ősszel sok le/adai hárul 
a lorgal,nl szolgálaHevőre 

Az állomás terjedelmes ra
kodótere fölött szinte áll a 
levegő. A bágyadt tekintet 
csak másodrangúként érzékeli 
a negyedik vágányon veszteg
lő sínfektető szerelvényt. A 
nyitott ajtón át kellemes hő
mérsékletű félhomályt ígér 
a forgalmi iroda, belépve 
azonban rögvest kiderül, csu
pán a fény kevesebb, a hőség 
éppen olyan tikkasztó, mint 
odakint. Vonatmentes időszak 
lévén Szentendrei Lajos szol
gállattevő maga köré gyűjti a 
környezetében dolgozókat. Itt 
van a málházó, az áru- és a 
személypénztáros is. A váltó
kezelők bódéi messze vannak, 
ők nem jöhetnek ide. Az állo
másról festett kép azonban így 
is -teljesnek tűnik. 

Balmazújváros a Füzes-
abony-Debrecen közötti vo
nalon fekszik. A vonail átépí
tése állítólag 1985-re elkészül. 
Akkor majd nagyobb lesz a 
tengelynyomás és a személy
vonatok sem. 50-60 kilométe
res sebességgel közlekednek, 
mint jelenleg. 

- A személy- és a teher
szállítást illetően egyaránt 
a nagy forgalmú kisállomások 

közé tartozunk - mondja 
Szendrei Lajos. Naponta 
mintegy 1600 ember fordul 
meg nálunk, többségük a la
kóhely és Debrecen közötti in
gázó. Ezek mással nem is utaz
hatnak, mint vonattal, hiszen 
Debrecenbe nincs közvetlen 
autóbuszjárat. A vasúti köz
lekedés viszont nem minden
kor alkalmazkodik a tömeg
igé·nyekhez. Az idegenforga
lom nem érint bennünket. Az 
erre utazó -turisták inkább 
Hortobágyot választják vég
célként. 

- Ami a rteherforgalmat i[
leti: a vidék gazdaságai, vál
lalatai itt ad;ák fel áruikat 
és itt veszik át a nekik cím
zett kocsikat - folytatta. -
Legnagyobb fuvaroztatóink a 
hortobágyi Lenin Tsz, a he
lyi Vörös Csillag Tsz, a nád
gazdaság, a ruhagyár és a Ga
bonaforgalmi Váhlalat. Feladá
saik jó része exportra megy, 
ami tőlünk is pontosabb mun
kát követel. Nappali szolgálat
ban négy, é;szakánként öt-hat 
tehervonat érinti az állomást, 
viszik-hozzák a kocsikat. Sze
zonban számuk még ennél is 

93,6 milliós költséggel 

Befe jezodött Sárvár állomás átépítése 
A közelmúltban befejeződött 

Sárvár állomás teljes vágány
hálózatának átépítése, korsze
rűsítése. Ezzel egyidőben át
építették a biztosítóberendezé
seket. A három éve kezdődött 
beruházás 93,6 millió forintba 
került, amelyből a pályaépítés 
költsége 72,9 millió forintot 
tett ki. 9,5 kilométer hosszú
ságban nyolc vágányt építettek 
M. Az 54 kg/folyóméter terhe
lésű sínek a vonatok 120 kilo
méteres óránkénti sebességgel 
való áthaladását teszik lehe
tővé. 

Az utasok kényelmesebb le
és felszállását segíti a második 
és harmadik vágány közötti 
360 méter h�zú magasperon. 
Ugyanilyen hosszúságban vé
dókerítést is építettek az uta
sok biztonsága érdekében. 

A munkálatokkal párhuza
mosan - MA V segítséggel -
a baromfifeldolgozó vállalat, 
a Rába gyár és a cukorgyár is 
felújítatta iparvágányait. Új, 
hasonlóan nagy teherbírású 
lparvágá.nyt építtetett az álla
mi gazdaság. 

Az lntegra dominó berende
zés :telepítésével minden for
galmi mdvelet automatikusan 
történik Sárváron. A vonat
rendezéseket, tolatásokat kivá
lóan segíti az utasítást és tá-

jékoztatást adó hangszóró
rendszer. Az új hangos utas
tájékoztató érthető informáci
ókkal látja el az utazókat és 
várakozókat. A négy energia
takarékos fényszórótorony tel
jes megvilágítást nyújt. Javult 
ezzel az állomás munkavédel
mi, vasútbiztonsági és társa
dalmi tulajdonvédelmi hely
zete. 

A vasútállomás túloldalán a 
vagongyár, a TÜZÉP és a ci
pészszövetkezet 2000 dolgozója 
számára gyalogos-felülfárót 
emeltek. 

több. Kampányban például 
mi is indítunk irányvonatokat. 
11:vente elmegy Balmazújváros
ból 190-200 ezer tonna áru és 
körülbelül ennyi is érkezik. 

Az állomás létszáma 22 fő. 
Kevesen vagyunk. a pihenőna
pokat alig ismerjük, a huszon
négy órás szolgálatokat annál 
jobban. Főleg az őszi csúcs
ban érezzük a hiányt. IZ11enkor 
a szolgálattevőre sok munka 
hárul. Rendes ténykedése mel
lett ő vezeti az irányvonatok 
összeállításához szükséges to
latásokat. Neki kell mérlegel
nie a rakott kocsikat, de azo
kat is, amelyek más állomás
ról érkeznek, mivel a vonalon 
csak itt van négytengelyes va
gonok súlymegáhlapítására al
kalmas vágánymérleg. Az ál
lomás abonyi végén levő köz
úti sorompót csak a forgalmi 
irodából lehet kezelni, a gya
kori kihúzások miatt a türel
metlen autósok gyakran „elvi
szik" a csapórudat. 

Az állomáson két szocialista 
brigád dolgozik. Amióta meg
alakultak, megszépült a kör
nyezet. A két kollektívában jó 
az összetartás. 

Tóth Zoltán 

Az átépítés után 16 váltóke
zelő vált feleslegessé. Már jó 
időben mindenkivel elbeszél
gettek a gazdasági- és társa
dalmi szervezetek vezetői. !gy 
mindössze egy ember távozott 
a vasútról. Atcsoportosítással 
kilenc vasutasnak helyben, 
hatnak a közeli Celldömölkön 
biztosítottak munkahelyet. 

Sárvár állomás átépítésének 
a terveit a MAV Tervező Inté
zet készítette. A pályát a cell
dömölki építési főnökség, a 
biztosítóberendezéseket a 
szombathelyi távközlő- és biz
tosítóberendezési építési fő
nökség építette. A beruházó a 
szombathelyi igazgatóság terv
gazdasági- és műszaki fejlesz
tési osztálya volt. 

Sz. Jabblsirin 
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GYŐRI 

VASUTAS 

VÖRÖSKERESZTESEK 

KORMOSOK 

· A győri vasutas vörös
keresztesek környezetvédel
mi tevékenysége, a tisztasági 
mozgalom 30 éves múltra te
kinthet vissza. 1979-ben a Ha
zafias Népfronttal közösen 
indított Tiszta szolgálati hely 
mozgalom is eredményesnek 
bizonyult; a szolgálati helyek 
közepesen, jól, vagy kiválóan 
megfelelnek az értékeléseken. 
Örülnek Győrben annak, hogy 
ebben a tevékenységükben t�
mogatókra találtak a KISZ
szervezetekben és a szocialis
ta brigádokban. A vöröske
resztesek javaslatára a sze
mélypályaudvari hangosbe
mondó felhívja az érkező és 
átutazó utasok figyelmét az ál
lomási helyiségek és a vasúti 
kocsik tisztaságának a meg
óvására, több helyen ezzel 
kapcsolatos feliratokat is el
helyeztek. 

Sokoldalú, tapasztalt szakemberek 
a gőzmozdonyok nagykanizsai orvosai 

A moziüzemi vállalat a Jo
vőben a diákváróban híradó 
és egyéb filmek vetítését ter
vezi. A vöröskeresztesek a 
hír hallatára előálltak azzal, 
hogy egyidejűleg egészségvé
delmi és egészségnevelési fil
meket is vetítsenek a várako
zó utasoknak. 

Tapasztalatcseréket szervez
nek hazai, valamint NDK-beli 
és csehszlovák testvérszerve
zeteikkel. 

Tervezik, hogy a győri kör

A nagykanizsai körzeti 
üzemfőnökség mozdonyfenn
tartó műhelyében hallott 
kifejezések furcsán hatnak az 
átlagember fülének. A kor
mos például afféle megkü
lönböztető jelző. A gőzmoz
donyjavf.tókat hívják így. 
Azokat, akiknek a keze mun
kája nyomán újjászületnek az 
öreg gőzösök. 

Az egyik ilyen ezermester 
Horváth Imre csoportvezető 
több szakmával is rendelke
zik. 

Villanyszerelőként kezd
tem, azután a géplakatos szak
mát sajátítottam el. Korábbi 
munkahelyemen, egy ipari 
szövetkezetben, a vasas szak
ma legváltozatosabb fogásai 
is ujjaimba ivódtak, közben 
a heges71tóvizsgát is letettem. 
Amiikor a vasúthoz kerültem, 
mozdonyvezetőként kezdtem 
- ez a harmadik önálló szak
ma. 

A mozigéptől 
a villanyszerelésig 

zeti üzemfőnökséghez tarto- - úgy hallottam, kitünte-
zó Hegyeshalomban, Moson- tett mozigépész is a faluban. 
magyaróváron és Rajkán ön- - Igen, ez apánktól örökölt 
álló vasutas vöröskeresztes tudomány, az öcsém is elsa
szervezeteket hoznak létre. játította. Nem szakma, de fa
Növelik a taglétszámot cl a lun nagyon becsülik. Hogy 
véradók számát. ezek mellett minden elektro

A győri vasutas vöröske
resztes szervezet elnöke dr. 
Ferenczy Imre üzemorvos, 
titkára Rontó Lászlóné szám
viteli vezető lett. Dr. Feren
czy Imre eddigi tevékenysé
géért, a Vöröskeresztes mun
káért kitüntetés ezüst fokoza
tát kapta meg a közelmúltban 
megtartott városi küldöttérte
kezleten. 

Sz. J. 1. 

Almaszüret előtt 
A korábbi évekhez hasonló

an ezen az őszön is segítenek 
a vasutasok a szabolcsi alma 
betakarításában. Ezekben a 
napokban vették fel a kapcso
latot velük a termelőszövetke
zetek. Az augusztus végét.öl 
október közepéig húzódó sze
dési munkákban a záhonyi 
Lenin Termelőszövetkezetben 
swrgoskodik a legtöbb vas
utaskéz; ezerkétszázan vesz
nek részt. A gépesített rako
dási főnökség és az eperjeskei 
átrakók Tuzséron fognak dol
gozni. A fény�slitkei vasuta
sok a helyi Tisza Gyöngye 
tsz-ben vállaltak társadalmi 
munkát. A termelőszövetke
zetek és a vasutasok közötti 
kapcsolat nemcsak az alma
szüretre, hanem - örvende
tes kezdeményezés - kultu
rális együttműködésre is le
hetőséget teremt. 

mos gépet magam javítok a 
háztartásban, az ennek a 
szert�gazó ismeretnek kö
szönhető. 

S bár azt mondják, aki so
ikat tud, az semmihez sem ért, 
e :mondás kivételesen sem il
lik Horváth Imrére. Az álta
la irányított csoportokra min
dig számíthatnak a műhely 
vezetői. 

- Áprilisban csupa olyan 
munka jöt:t iJssze, hogy ve-
szély fenyegette a tervet 
eleveníti fel a csoport leg
utóbbi tettét. - Az ötnapos 
munkahét ellenére szombaton 
és vasárnap is bejöttünk, ez a 
két nap egy felújított moz
donyt jelentett. 

S hogy milyen munka van 
egy ilyen mozdony mögött, 
arról csak a szakmabeliek me
sélhetnek. 

- A fiam, alki autó-motor 
szerelőnek tanul, egyszer meg
nézett egy dízelmotort s szin
te belesápadt - mosolyog az 
emlék hatására Horváth Imre. 
- Hja, kérem nálunk egy 
hengerfej 96, egy persely 59 
kilogramm, s egy kisebb du
gattyú is meg!közelíti a fél 
mázsát. 

- Akad ennél 
munka? 

nehezebb 

- Amikor �11 hengerfejet 
leveszünk - 46-os csavarok 
tartják -, gyakran az egész 
csoport belekapaszkodik a 
három méteres hosszabbítóba, 
hogy meglazítsuk az anyákat. 

A visszahelyezésnél - ehhez 
elég három ember - már 
csak 180 kilopondos erővel 
kell meghúzni a csavarokat. 

Selejtezési menet 
a bontótelepre 

Gáspár Sándor fenntartási 
csoportvezető már étizedekben 
méri a vasútnál töltött időt. 

- Heti program szerint ér
keznek a gépek. Most például 
már a télre készülünk, olyan
kor nincs idő a több napos 
munkákra a szerelvény fűté-
sét biztooító kazánkocsiknál. 
Közben sorra kerülnek az 
előírt gőzösök is. A pécsi igaz
gatóság területén ezeket csak 
mi javítjuk. 

- Meddig tart egy ilyen 1 mozdony nagyjavítása? 
- Amikor levetkőztetjük -

mi így nevezzük az ·évente 
ismétlődő nagyjavítást 
csak a tengelyek maradnak a 
helyükön, meg a váz. Ez a 
hattagú csoportnak 665 mun
kaóra. Kemény munka, hisU!n 
a dugattyúk 150 kilósak, s a 
tolattyú is alig kevesebb egy 
mázsánál. 

- Minit régi ,,kormoo", még 
mennyit időt jósol a gőzösök-

! nek? 
- Nehéz ezt megmondani. 

- Bizony nekünk régieknek 
megfájdul a szívünk egy-egy 
selejtezés láttán. A hajdan 
becsült gőzmozdonyok utolsó 
útja a bontótelepre vezet. Ott 
a jobbak még a kazánjukat 
átadják valamelyik kerté
szetnek, a :tobbi meg . . . Pe
dig a 424-esek ma is elvinnék 
bármelyik gyorsot. A 328-
asért már kevésbé fáj a szí
vünk. Míg az egyik oldalunk 
nem bírta a meleget, a másik 
oldalunkon befagyott a ceglé
di kannába a víz. Szóval 
szigetelése nem sokat ért. 

- Pedig az sem volt rossz 
konstrukció - védi az ominó
zus típust Simon Antal, az 
utolsó kanizsai selejtezé.c;i me
net mozdonyvezetője. 

- Mögöttem nyolc gőzös. 

Amikor a szakmát tanultam, 
aikikor azt mondtáik, még né

a hány év és szakosodhatunk 
dízelre, pedig még csak két 
zebra - M31-es dízel - volt 
itt mutatóban. Azóta eltelt két 
évtized, de a mellékvonalakon 
méa mindig szép •zámmal fut
nak gőzösök. 

Szinte lépésben mentünk, úgy 
csiikorog,tak a tengelyek. Igaz, 
ezeket a gépeket ilyenkor már 
évekig nem olajozza senki, ott 
állnak valamelyik mellékvá
gányon. Hat esztendeje volt, 
de lassan érik a következő, a 
dízelek kiszorítják ezeket a 
szénfalókat - idézi az emlé
kezetes utat Simon Antal. 

Közben a mai viszonyokra 
terelődik a szó. Itt Nagykani
zsán 80 szakmunkás - esz
tergály.ostól a dízelszerelőig -
feladata a több tucat gőzös, 
illetve dízelmozdony fenntar
tása. Ismerve az előírásokat 
nincsenek irigylésre méltó 
helyzetben. 

- A gépeket 48 óránként 
át kell nézni valamelyik mű
helynek. Ha a budapesti gép 
ideje itt jár le, mi nézzük 
meg. Ha a mi mozdonyunk 
Szombathelyen közlekedik, ott 
megy műhelybe. Ez csak a ki
sebb feladat. Ezenkívül van 
az úgynevezett „hat havi" és 
az évenként ismétlődő részle
ges vizsga. Ezek a gőzmozdo
nyokra vonatkoznak. A díze
leknél a megtett kilométer 
szabja meg a műhelybe vonu
lást. S ilyenkor gyakorlatilag 
az utolsó csavarig mindent 
ellenőrzünk. 

Kemény munka 
a gőzösök javítása 
Ezeknek a tüzetes vizsgák

nak egyik tudója Szabadi Pál, 
aki 1959-ben került ide a mű
ihelylbe, s ma a gőzmozdonyt 
javító csoport vezetője. 

- S ki mossa ezeket a haj
dan kék munkaruhákat? 

- 'tvekig a feleségem, egy 
éve a. Patyolat elvállalta 
mondja Szabadi Pál. - Azóta 
rendszeresen lát mosószert, és 
a kék szín is felismerhető. Ma 
már könnyebben megválunk 
tőlük. de egy füstsU!krény ja
vítása után talán a mosógép 
is sírvafakad, ha meglátja a 
m unkaruhánka t. 

Az apja példájára 
a vasutat választotta 

- Miért vállalta ezt a mes
,tel"Séget? 

- Az apám is itt dolgozott 
40. évig. l gaz én villanyszere
lő akartam lenni a vasútnál, 
de abban az évben csak jár
műlakatost vettek fel, hát 
beadtam a derekamat csak 
azért, hogy vasutas lehessek. 

- Megérte? 
- Szeretem ezt a munkát. 

Tudja valamikor Budapes
ten a járműjavítóban még 
száz lkazánlkovács dolgozott, 
ma alig féltucat. S mi itt Ka
nizsán ettől a munkától sem 
ijedünk meg, ezt pedig ma ke
vesen mondhatják el. 

- Elismerés? 
- Nem panaszkodhatunk. 

szinte minden éVTe jut vala
milyen elismerés a brigádnak. 
Én tavaly a Szovjetunióban 
voltam. Annak örültem, hogy 
a több mint 6-000 kilométeres 
utat is vonattal tettük meg. 
Én élveztem a hosszú utat, 
büszke is vagyok vasutas mi
voltomra. 

Gylirl András 

Baj4n a vasú&, a khú& és a vfzl ú& taWkoú168'1 a Mroai igazat ■zorosan egyGHm'ií
ldklik az árusállf&úban. Az euil&&ee mankiból 13 lparvqányával JUlff részi vállal 
a vaall&. F.z& a bajai Dana-parioa 61 a lnit6ház &ertlle&éD kéazill& felvéielek 11 

blsoQftjü. 
Poté: Zelman Ferenc 
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Kiváló vasutas 

Hosszú Jlinos vizs/áló főkalauz 
Egy ismerőse bíztatására 

18 évesen került Szegeden 
a vasúthoz. Raktári mun
kásnak jelentkezett, de a 
felvételmél jelenlévő ve
zényllc5tiszt meggyőző ér
veinek a hatására vonat
fékező lett. Az ötvenes 
évek végén bizony nem a 
legkönnyebb munkák közé 
tartozott a fékez6ké. A 
fiatal vasutas a tehervona
tok fékez.őbódéiban hamar 
megismerte a nyár és a 
tél viszontagságait, e mun
ka minden nehézsé€ét. De 
.nem hártr.áit meg. önszor
.galomból lete�e a keres
kedelmi vizsgát és attól 
kezdve jegyvizsgálói tás
kával a nyakában már 
személyvonaiokon is uta
zott. 1963-ban vonatvezetói 
vizsgát tett, s most már 
lfelváltva utazott a sze

:mély- és tehervonatokkal. 
Ha a va.sút ércUke Úfl'II kí
ván�, k.és-őbb sem riadt 
viss.za. a f�ői ut;aktól, 
vag,y a sze,glll(ii páiyaudva
rok közötti tranzitliiástól. 
S, ahogy az évek teltek, 
úgy ,bővültek ismeretei, 
vált egyre jobban univer
zális utazóvá. Az utóbbi 
8-10 évben már inrkább 
csak jegyvizsgálónak osz
tották be. 

S, ahogy az évek teltek, 
úgy bővültek ismeretei, vált 
egyre jobban univerzális 
utazóvá. Az utóbbi 8-10 év
•ben már inkább csak jegy
vizsgálónak osztották be. 

Csendes, szerény, a vitá
'kalt, veszek-edéseket kerü
.lő jegyvdzsgálóként Ismer
ték munrkatársai, és az 
utasok is. Krözive11en veze
tői ts észrevették jó tulaj
•doniságait, igyekezetét. 

Két éve újabb vizsgán 
bizonyi'ltotta rátermettsé
gét, vizsgáló főkalauz l.ett. 
,Tizenöt tálrsával együtt 
járja az i,gazgatóság terü
letét, sót nem egys'zer az 
ország más részeibe is el
vezény.lik öket. Emenőrzik, 
segítik a jegyv,izs,gálók 
munkáját. Hogy ml min_ 
dent keLl tudni egy vizsgá
ló fökalauznak, azt hosz
szasan, rész,letese.n so'rolja. 
Legfontosabb, hogy maxi
málisan !tisztában legyen 
munloájával, ismerje, � 
összes díjsza.Mst re'ndeUce� 
zés't, a vitás kérdés'ekre 
pontoo, hata'TOfZott választ 
tudjon adni, jó e111,beris
mető leg,yen, é& az utasok
ool keUő ka,pc&Qlwt� tud

jon terermteni. Véleménye 
szerint ezen múnik min
den. Hiszen az utasok el
sősorban a jegyvizsgálók 
munkáján �eresztül ítélik 
meg a vasutasdk munká
ját. úgy kell dolgozniok, 

hogy a végáll1omáson az 
utas megelégedessel száll
jon ki a vonatból. S, ha 
,útközben mégis probléma 
iadódik, akkor a2:t a lehető 
.leggyorsabban rendezni 
ke1,1. Kerülni kell minden 
vitát, higgadtan, meggyő
zően kell szót érteni az 
utassal. Ha nehéz h elyzet
be kerül, akkor is tudnia 
kell, hogy mit csinálj0'!1. 
Legutó'bb, pár hete a 704-
es gyorsvonattal alig in
dulita'k el Ceglédről, ami
kor a mozgó vonatra egy 
ötven év körü1i férfi feL 
ugrott, de elvétette a lép- . 
esőt é5 kapaszkodva ló
gott a levegőbe:n. Azonnal 
cselek.edett, meghúzta a 
vészféket, a vonat megállt, 
a felelótlen utas ezúttal 
szerencsésen megúszta 
könnyelműségét. Az eset
ről csak annyit mond: 
munkánkhoz tartozik ez is, 
indulásnál erre mindig fi
gyel.ni rke11. 

Hosszú János a díjszabá
si csoport Széchenyi István 
szocialista brigádjának 
tagja, legutóbb arany fo
kozatot érte'k el. Hámian 
egy idős asS"Lony!t patro
ná1'nak, segítik, könnyebbé 
teszik életét. 1964-től párt
tag, korábban öt év.i.g 
KISZ-titkár volt, most az 
üzemfónökség pártvezető
ségének a tagja. Az szb 
javaslatára siabadi,dejé_ 
ben járja a város bol'tjait, 
üzleteit, kereskedelmi tár
sadalmi (!LJ,enőrként vigyáz 
a közösség érdekére,. A 
valsúton pedig a vagyonv-é
dellmi csoport tagja. Mun
'kája mel,lett á1landóan ké
pezi magát. Tavaly elvé
gezte a vasú\ti szakközép
iskolát is. 

Lelkiismeretes, becsüle
tes munkáját a vasút ve
zetői is elismerik. A Kivá_ 
ló Dolgozó kitüntetés, az 
�gazgatói és vezérigazgatói 
dicséret mellé az idei ;va-
1Sutasnapon a Kiváló Va
sutas kitüntetést is meg
kapta. 

Gellért József 
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Vendégek az NSZK-ból 
Naponta 19 ezer vonat közlekedik 

Interjú Ernst Haarral, a GdED elnökével 
Nyári csúcsi orgalom a szovjet vasutaknál 

Szakszervezetünk meghívá
sára. július 26-án, a kétoldalú 
kapcsolatok jegyében hazánk
ba látogatott az NSZK vasutas
szakszervezetének (GdED) 
négytagú, vezető szintű dele
gációja. A delegációt Ernst 
Haar, a szakszervezet elnöke. 
parlamenti képviselő vezette. 
Tagjai voltak: Rudi Kobilke, a 
szakszervezet elnökhelyettese, 
a szociálpolitikai főosztály ve
zetője, Helmut Wende, a köz
ponti vezetőség tagja, a szövet
ségi vasutak mellett működő 
központi személyzeti tanács el
nöke és Titus Kaiser, a köz
ponti vezetőség ifjúsági bi
zottságának és a szövetségi 
vasutak mellett működő köz
ponti személyzeti tanács tit
kárságának tagja. 

Vendégeink öt napot töltöt
tek hazánkban. A program ke
retében megismerkedtek a vas
utas-szakszervezet vezető 
munkatársaival, s hivatalos 
tárgyalást folytattak Koszorús 
Ferenc főtitkárral és a titkár
ság tagjaival. A delegációt fo
gadta Gál László, a SZOT fő
titkárhelyettese, Urbán La;os 
közlekedés- és postaügyi mi
nisztériumi államtitkár és 
Szücs Zoltán, '\ M A  V vezér
igazgatója. 

Budapesten városnézés köz
ben ellátogattak a Keleti pá
lyaudvarra, ahol találkoztak az 
üzemfónökség vezetőivel. A 
Duna-kanyarban megtekintet
ték Szentendre, Visegrád és 
Esztergom nevezetességeit. Ba
latonfüreden látogatást tettek 
a MAV Szív Szanatóriumban 
és a Vasutasok Altalános Biz
tosító Egyesületének üdülőjé
ben. A negyedik napon egy 
mezőgazdasági nagyüzem, a 
G11öng11ösi Allami Gazdaság 
kompolti üzemegységét és Pa
rádot keresték fel. 

A gazdag program befejez
tével, az elutazás napjának 
reggelén lapunk munkatársa 
interjút kért Ernst Haartól. 

- A két vasutas-szakszerve
zet között ezúttal első ízben ke
rült sor vezetőszintű delegáció
cserére. Mit vártak a magyar
országi látogatástól? 

- Még mielőtt a kérdésre 
válaszolnék, szeretnék köszöne
tet mondani ve,nd.églátásért ba
rátainknak és azért, hogy szak
szervezetünkkel a Joétoldalú 
kapcsolatot évekkel ezelőtt már 
kialakították. Az évenként is
métlődő ifjúsági delegációk 
cseréjét szinte már hagyomá
nyosnak tekinthetjük. Nagyra 
értékeljük azt is, hogy szak
szervezetünk legutóbbi, 1979-
ben Nyugat-Berlinben megtar
tott kongresszusán meghívá
sunkat elfogadták és delegá
cióval képviseltették magukat. 
Mi úg11 ítél;ük meg, hogy a 
kétoldalú kapcsolatok mindkét 
vasutas-szakszervezet számára 
hasznosnak. S ha mi vezetők is 
rendszeresen találkozunk, 
együttműködésünk még gyü
mölcsözőbb lesz. 

Nos, e rövid kitérő után a 
kérdésre válaszolva, mi azt 
vártuk ettől a látogatástól, 
hogy személyes benyomásokat 
szerezzünk a társadalom- és a 
közlekedéspolitikai kérdések 
fejlődéséről, s hogy őszintén 

Urbán Lajos államtitkár tájékoztatja a vendégeket 

(Skoda László felvételei) 

beszéljünk azokról a kérdések- - Szakszervezeti vezető va
ről, amelyek bennünket, szak- gyok. Ezért elsőnek azt emel
szervezeti vezetőket foglalkoz- ném ki, hog11 kedvező hatás
tatnak. sal volt rám a magyar szak-

- Hogyan értékeli a delegá- · szervezeti mozgalom munkája, 
ció küldetését? A látogatás az a felelősség, ahogy a dol
megfelelt-e a várakozásnak? gok alakításának cselekvő ré-

- A várakozáson felül telje- szesei. Budapesten és vidéken 
sült mindaz, amit ettől a láto- járva pedig azt tapasztaltam, 
gatástól vártunk. A magvar hogy Magarország lakói szor
kollégákkal nyílt, őszinte esz- galmasak. Ennek eredményei 
mecserét fol11tattunk, s ahol városon és falun egyaránt mu
;ártunk, akikkel találkoztunk, tatkoznak. 
mindenütt átfogó információ-
kat kaptunk. Ez a találkozás A magam és a delegáció tag-
a szakszervezeteink közötti jai nevében csak azt mondha
kapcsolat megerősödését, ki- tom, hogy küldetésünk ered

ményes volt. A vasutas-szak
szervezet vendégeként kelle
mes napokat töltöttünk Ma
gyarországon. 

Vlsi Ferenc 

Évről évre nő azoknak a 
száma, akik a Távol-Keletről, 
Szibériából, Kazahsztánból, az 
Uralból, a Szovjetunió közpon
ti részéből vagy Északról ér
kezik a krími, kaukázusi és a 
Balti-tenger melléki üdülőhe
lyekre. Növekszik a városkör
nyéki szállítások mennyisége 
is. Emberek ezrei utaznak a 
nyaralókba. 

- A megnövekedett nyári 
utasforgalom egybeesik a leg
fontosabb teheráruk szállítási 
csúcsával - mondja Vaszili; 
Kalinyicsev szovjet közleke
désügyi miniszterhelyettes. -
Az aratáshoz mezőgazdasági 
eszközöket szállítunk, a fal
vakba tüzelőanyagot. Július
ban és augusztusban a mező
gazd,asági terményeket fuva
rozzuk és megkezdődik a fű
tőanyag-szállítás a téli szezon
ra az ország távoli területeire. 
Természetesen elsődleges fon
tosságot tulajdonítunk a sze
mélyforgaJo.JOnaik, ám nem 
csölkkenthe<tjüik vagy késleltet
hetjük a teherfu'Varozást sem 
hiszen országunk,ban a teher: 
szállításdk !kétharmadát vas.
úton végezzük. Ugyancsak a 
vasút látja el a személyszállí
tás 40 százalékát. 1981-ben 
például 3,6 milliárd utas vette 
igénybe a vasutat. Van egy 
másik mutató is, amellyel 
munkánk nagyságát érzékel
tethetjük. 1981-ben a szovjet 
vasutak 344,6 milliárd utaski
lométert teljesítettek. Ez a 
világ személyszállító vasútfor
galmának 25 százaléka. 

- Mi várható a közeljövő
ben? 

- 1982-ben elér;ük a 349 
milliárd utaskilométert. A 
nyári időszakban az ország 
vasútvonalain naponta mint
egy 19 ezer szerelvény fut, kö
zülük 17 ezer a helyi és vá
roskörnyéki közlekedésben és 
2 ezer a távolsági vonat. Ter-

Százéves a berlini gyorsvasút 

...... -, 

Ernst Haar, a GdED elnöke 

szélesítését szolgálta. Koszorús 
Ferenc főtitkár és közöttem 
teljes az eg11etértés abban, 
hogy a ;övőben gyakrabban 
kell találkozni, véleményt és 
tapasztalatot cserélni. Mi a de
legációcserét nemcsak a veze
tők, hanem szakszervezetünk 
tagjai számára is szeretnénk 
lehetővé tenni. 

- úgy tudjuk. hogy ön elő
ször járt hazánkban. A delegá
ció programja is zsúfolt volt. 
Mégis érdekelne, hogy a hiva
talos találkozók, megbeszélé
sek mellett mi a véleménye a 
látottakról? 

A berlini gyorsvasút első •letve pályaudvarok közötti 
két szakaszát 1882-ben nyitot- nehézkes, lovaskocsikkal lebo
ták meg a forgalom számára, nyolított személy- és áruszál
s így a már korábban megépf- lítás. A következő években 
tett körvasúttal összekapesol- épültek meg a ma oly fontos 
va fontos városi vasúti háló- állomások, mint az Ostbahn
zat jött létre. Fölöslegessé vált hof, az Alexanderplatz, s a 
a korábban sugárirányban ki- további fejlesztések eredmé
épített, de egymással kapcsa- nyeképpen jött •létre a korsze
latban nem lévő vasutak, il- rű berlini gyorsvasúti hálózat. 

A világ leghosszabb alagútja 

A JAPÁN VASUTAK NAGY VÁLLALKOZ-4.S.4.l 

A japán államvasutak ter
vei - nem utolsó sorban a 
Shinkansen-hálózat már for
galomban lévő, épülő, illetve 
tervezett szakaszai következ
tében - világszerte nagy ér
deklődést és elismerést válta
nak ki. Befejezés előtt áll két 
nagy építkezés, amely szerves 
részét képezi a messze előre
tekintő japán közlekedési ter
vezksnek, és a három nagy 
sziget (Honshu, Hokkaido és 
Shikoku) közötti közlekedés 
menetidejének további csök
kentését célozza 

Előreláthatólag még az 
idén átadják a forgalomnak a 
Honshu és Hokkaido szigetek 
közötti vasúti összköttetést 
biztosító Seikan-alagutat. A 
közel 54 km hosszú és 24-0 
méter mélyen vezető alagút a 
normál nyomtávú Shinkansen
vonatok és a keskeny (1067 

mm) nyomtávú, hagyományos 
hálózaton közlekedő szerel
vények közlekedését biztosít
ja majd egyvágányos pályán. 
A világ leghosszabb vasúti 
alagútjának elkészülte után 
a Tokió és Sapporo (1174 km) 
közötti utazási idő a ;elenlegi 17 
óra helyett mindössze hat óra 
lesz, emellett a téngerszorosan 
való átkelést sem fogja veszé
lyeztetni. illetve késleltetni a 
rossz időjárás. 

Honshu és Shikoku szigetek 
között a 211 km ho.sszú Ohna
rutó-híd elkészülte 1984 már
ciusára várható. A két nagy 
sziget között összesen három 
nagy híd épül, ebből kettő va
súti-közúti híd. Következés
képpen a Tokió és T:akamatsu 
közötti vasúti utazás ideje (738 
km távolságon) mindössze négy 
órára rövidül. 

BRIGÁDVEZETŐK TALÁLKOZÓJA 

0,1 L'8z16, a SZOT fófükárhelyettese a delegációval be
szélget 

A gépesített rakodásnál dolgozó szocialista brigádok és 
üzemi vezetők találkoztak július 23-44-én Záhonyban és a 
MAV berekfilrd6i ü.dülőjéb�. A záhonyiak meghívták a csa
pi és ágcsernyói kollegáLkat is, így a magyar, szovjet és 
csehszlovák vasutasok kicserélhették tapasztalataikat a nem
zetközi munkaversenyről. Az eddigi eredmények bizonyítják 
hogy hasznos a tapasztalatcsere, jó munkamódszereket tud
nak átvenni egymástól, ami elősegíti ,a kézi átrakás arányá
nak csökkentését, a sérülésmentes átrakást, a gyorsabb mun
kavégzést. 

mészetesen növeljük a közle
kedésbe állított vonatok szá
mát. 

A BAM nyugati szakaszáról 
az utasok közvetlenül juthat
nak el Krasznojarszkba. A 
Barnaul-Taskent vonalon na
ponta jár majd vonat, menet
ideje pedig 23 órára csökken. 
Mindez persze csak ízelítő. 

- Milyen változások lesz
nek a nemzetközi utasszállí
tásban? 

- A szov;et hálókocsik 
1982-ben Európa és Azsia 24 
országába ;utna,k el, 80 köz
vetlen összeköttetésű vonalon, 
melyek hossza mintegy 200 
ezer kilométer. Az utasszállí
tás e formája egyre fejlődik. 
Elegendő, ha megemlítem, 
hogy az elmúlt ötéves tervben 
(1976-1980) 32 UJ, átszállás 
nélküli nemzetközi útvonalon 
közlekednek vagonjaink. 

Újabb járatot indítottunk 
Moszkva és Prága között he
tente egyszer. Csap és Kassa 
között, Moszkva és Várna kö
zött az egész nyári szezonban. 

- Milyen műszaki feltéte
lek biztosítják a nagy forgal
mat? 

- Az elmúlt ötéves tervben 
új vasútvonalakat építettünk 
kisegítő vágányokat fektettünk 
le, jelentős mértékben bővítet
tük vagon- és mozdonypar
kunka t .. E munka jelenleg is 
folyik. 1981-ben a tizenegyedik 
ötéves terv első évében 822 ki
lométer hosszú vasútvonal 
902 km hosszú szárnyvonal' 
835 kilométer hosszú villamo: 
sított vonal készült el, 2400 ki
lométer hosszú vasútvonalat 
szereltünk fel automata tér;el
z_ővel és központi diszpécser
irányítással. 1982-ben a vasút 
2165 személyszáLlM vagont, 
565 elektromos és 122 dízel
mozdonyt kap. 

- Milyen újdonságok vár
hatók a vasúti kiszolgálás te
rén? 

- Széleskörűen alkalmaz
zuk az automata tájékoztató
berendezéseket és a korszerű 
vizuális információs eszközö
ket. 

Ami a pénztárakat illeti: a 
városkörnyéki forgalomban a 
jegyárusítást általában korsze
rű jegykiadó automatákkal 
végezzük. A Szovjetunióban 
10 897 vasútállomás áll az 
utazók rendelkezésére. A nyá
ri szezonban 18 ezer vasúti 
jegypénztárnál több mint 10 
millió jegyet adnak ki napon
ta. ezenkívül 2 ezer kisegítő 
pénztárat, 170 információs iro
dát, 120 csomagmegőrzőt és 
170 jegy-előrendelési pontot 
nyitottunk meg. A vasúti jegy
árusítást megszervezzük az 
üdülő- és a kirándulóhelyeken 
is. 

Szorgalmazzuk a jegyek elő
vételben történő megváltását, 
a jegyelórendelést telefonon 
vagy levélben, a helyjegyeknek 
a visszaútra is történő bizto
sítását. Az idén több mint 180 
millió utasnak állunk rendel
kezésére ilyen szolgáltatással. 
A megrendelések minél gyor
sabb teljesítése érdekében az 
ország 14 vasútvonalán egysé
ges, automatizált helyfoglalá
si jegyrendszert vezettünk be. 
A vasutaknál jelenleg több 
mint 2500 csomagmegőrző 
működik, ezek közül 2 ezer 
automata. 

A nyári időszakra jól fel
készültünk. Sok vasúti kocsit 
felújítottunk, javítottuk a vas
út vízellátását, az utasok ki
szolgálását. 

Ami a beruházásokat illeti: 
a tizenegyedik ötéves terv el
ső évében a vasúti személy
szállítás fejlesztésére 35 mil
lió rubelt fordítottak. 1982-ben 
ez az összeg tovább növekszik. 

Dmltrij Szaszorov 

(APN) 

Vasút a kaukázusi hágón 
Aki már látta a Kaukázus 

égbenyúló hegyeit, '!. hófödte 
csúcsokat, némi fogalmat al
kothat arról, milyen merész 
műszaki vállalkozás az, 
amelyre most készülnek a 
Szovjetuni6ban: vasútvonalat 
építenek a kaukázusi hágón 
keresztül. A döntést Leonyid 
Brezsnyev jelentette be a grú
ziai szovjethatalom és a Grúz 
Kommunista Párt megalaku
lásának 60. évfordulója al
kalmából a Tbilisziben ren
dezett ünnepségen. 

A Kaukázuson-túli terüle
ten három szövetséges köz
társaság fekszik: Grúzia, 
Azerbajdzsán és Örményor
szág. Tbiliszi, a grúz főváros 
a Kaukázuson-túli terület köz
pontjában van. Innen indul
nak a vasútvonalak a Kaspi
tengerhez, nyugati irányban a 
Fekete-tengerhez, hogy e ten
gerek partján végighaladva 
kijussanak az orosz síkságra. 

Grúziában már 110 éve van 
vasút. 1801-ben, amikor Grú
zia csatlakozott Ooroszország
hoz, Tbiliszi kormányzósági 
székhely lett. Az első vasút a 

Tbilliszi-Potyi vonal ,1872-
ben épült, majd 1883-ban fel
avatták a Tbiliszi-Baku és a 
Tbiliszi-Batumi vasutat is. A 
város életében jelentős ese
mény volt 1883. május 1., a 
Mozdony- és Vagonjavító 
Gyár megnyitása. Ez a gyár 
lett a forradalmi mn7.galoIP 
egyik központja. 

A tervezett új vasútvonal aL. 
Észak-Kaukázus és a KauR'á
zuson-túli terület közötti utat 
900 km-rel, a Fekete-tenger
hez vezető utat 300 km-rel rö
vidíti meg. A vasútvonal 
rendkívül nehéz terepviszo
nyok !között épült: út;át szá
mos alagúton, viadukton ke
resztül kell szabaddá tenni. 
Ordzsoniikidzénél éri majd el 
az Orosz Föderációba, Uk
rajnába, Kazahsztánba és 
Szibériába vezető csomóponto
kat. 

A kaukázusi hágón keresz
tül vezető v<1sútvonalat riagy 
összefogással a hegyek kö
zötti út-, '1íd- és vasútépítés
ben legtapasztaltabb mérnö
kök, munkások építik. 

A. E. 

A vasútfejlesztés eredményei Kínában 
Kínában az elmúlt 30 év 

során 31 ezer km új vasútvo
nal épült. A tel;es vasútháló
zat hossza ma 52 �er km. A 
két legfontosabb vonal Sze
csuan és Junnan tartomá
nyokban épült, az utóbbiban 
a vasútvonal 2600 méter ma
gasságban vezet, 340 km össz
hosszúságú, 427 alagúton át. 
A 31 ezer km-en 14 ezer hidat 
kel-lett építeni, ezt-k össz
hosszúsága mintegy 1000 km. 
A leghosszabb híd 7 km hosz
szú. 

Kína legfontosabb vasútvo
nala, Peking és Kanton kö
zött, a hatvanas. évekig a fo
lyón át vezető hidak hiánya 
miatt nem volt közvetlen for
galmú; ma ezt már számos híd 
biztosítja. Az 52 ezer km-es 
hálózatból 6 ezer km kétvá
gányú, 5 ezer km van felsze, 
relve önműködő térközbizto6! 

tó berendezésekkel. Jelen
leg a meglévő fővonalak két
vágányúsítását előnyben ré
szesítik az új vonalak építé
sével szemben. Ezáltal a tér
közöket 2,5 km-re rövidítik és 
korszerű váltóállítóművek lé
tesí$ével átbocsátóképessé
güket napi 120 vonatpárra nö
velik. 

A nagy igénybevételű sza
kaszokon 60 kg/fm súlyú sí
neket helyeznek el, lehetővé 
téve a 25 tonnás tengelynyo
mást is. Az új vágányokat be
tonaljra helyezik, hegesztik 
így a megengedett maximá� 
!is sebesség 120 km/óra amit 
később 160 km/órára �övei
nek. A pályaudvarokon a ki
térők hossza a vonal osztá
lyozásától függően 1050, 850, 
750 vagy 650 méter. A két
vágányú pályákon a vágányok 
középtávolsága le �alább 4 
méter. 
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Szovjet siker Szombathelyen 

Nyolc ország csapata vett részt 
az USIC nöi röplabdabajnokságán 

A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) 1982. 
évi bajnokságai közül női röp
labdában a vasutasszakszerve
zet vállalta el a házigazda 
szerepét. A bajnokságra, jú
lius 27-től augusztus l -ig, 
Szombathelyen, a művelődési 
és sportházJban ikerült sor 
nyolc csapat résmételével. 

A nyolc ország válogatottját 
a helyszínen két csoportba 
sorsolták. Az egyik ágra a 
bajnoki címet védő Szovjet
unió mellé Bulgária, Jugoszlá
via és az NSZK, a másikra 
pedig az NDK, Csehszlovákia, 
Lengyelország és Magyaror
szág válogatottja került. A 
csapatok, a két csoporton be
lül körmérkőzést vívtak, majd 
az első két helyezett az 1-4., 
a 3. és a 4. helyen végzettek 
pedig az 5-8. helyért ját
szottak. 

A bajnokságot ünnepség 
előzte meg. Az USIC elnök- .. 
sége képviseletében Kurt 
Watzmann, az NSZK vasutak 
sportszövetségének elnökhe
lyettese köszöntötte a részvevő 
országok válogatottjait és kí
vánt sikereket a vetélkedés
hez. 

A magyar vasutas válogatott 
színeiben pályára lépő együt
tes négy NB 1--es vasutas csa
patból került ki. A BVSC és 
a Debreceni MVSC 4-4, a 
Miskolci VSC és a Szombat
helyi Haladás 2-2 játékost 
adott a válogatottba. Az együt
tes szakvezetői nem tápláltak 
vérmes reményeket a váloga
tott szereplését illetően. Ért
hető, hiszen csapataink közül 
egyik sem tartozik a hazai él
mezőnyhöz. Ugyanakkor a 
szovjet, az NDK és a bolgár 
együttes számos országos vá• 
logatottat vonultatott fel. 

Szemők Béla átadja a 2. helyezetteknek járó ezüstérmeket 

3 :O-ra verte Lengyelországot. 
Az 1. helyért a szovjet vasútas 
lányok ugyancsa'k 3 :0 arány
lban győztek az NDK ellen. 
Ezzel a. szovjet együttes meg
ismételte az előző bajnokságon 

szerűlbb csapat díjat a. lengyel 
válogatott érdemelte ki. 

A csapatok vasárnap balato
ni kiránduláson vettek részt, s 
hétfőn búcsúztak Szombathely
től. 

Gyöngyös Kupa

lövészverseny 
A Gyöngyösi Kirtérógyiártó 

Üzem MHSZ-lövészklubja 
július 3-án és 4-én Gyöngyös 
Kupa-versenyt rendezett a 
Za�ka lőbéren. A kétnapos 
versenyre hét .kJub hetven 
versenyzője neivezevt. A csa
patversenyt a házigazda ki
t.érőgyári lwész•kilub •nyerte, 
megelőzve a salgótarjáni. illet
ve a debreceni Bocskai Iö
vészkl ubokat. A vándorserle
get, a Gyöngyös Kupát tehát 
továbbra is a gyöngyösi vas
utas Lövészek őrizhetik. 

A kiöze1múltban megva,lósul,t 
a gyöngyösi lövészek régi vá
gya. Kolubs.zobát adtaik át ré
szükre, amelyet egy selejtezett 
vasúti lalkókocsilból aia.kítot
tak ki. Az átailadmt,á,snál nagy 
segítséget nyújtott az üzem 
Aprilis 4. és a tm!k Kandó 
Kálmán szocialisita brigádja 
is. A kLUlbszobában a sporto
lók tanul.hatnak, szórakozJhat
nak, tévét néz!hetn-ek. Ezen1níl 
a vezetői me�z,é,léseket és 
az értekezleteket is ot,t tart
ják. 

Labdarúgótorna 
Július 3-án rendezJtek Cell

dömöLkön az építési főnökség 
hagyományos, vasutasnapi !kis
pályás labdarúgótornájá:t, 
amelyre hat csapat nevezett. 
A lllérkőzések.et a Celldömöl
ki Vasutas MunlkJás Sport
egyesület pályáján játszották. 

A vándorserleget a ceLldö
mölki gépállomás csapata 
nyerte. Második a 10-es szá
mú építésvezetőség szombat
helyi, harmadilk pedig az 
ugyancsak szombathelyi gép
kocsijavító resz.leg csapata 
lett. 

Virágkiállítás 
A GySEV kertészet.ének Szé

chenyi Isitván szocialista bri
gádja a vasutas.nap tisz.teleté
re negyedik allk,a,lommal ren
dezett nagy sikerű virágkiállí
tást, amelyen bemutattáik a 
kertészetben termelt dísznövé
nyeiket és a helyszínen szak
mai tanácsot is adtaik az ér
deklődőknek. 

A soproni Liszt Ferenc 
Mqvelődési Ház!b.an rendezett 
kiá1lítás ,bevételét a !brigád 
felajánlotta a Buda.pesten 
épülő rehabiHtációs központ 
építésére. 

- A szakma ifjú mesterei. A 

miskolci körzeti üzemfőnöksé
gen a közelmúltban rendezték 
a szakma ifjú mestere vetélke
dőt, amelyre száz fiatal szak
ember jelentkezett. A zsűri ti
zennyolc fiatalnak ítélte oda a 
szakma ifjú mestere címet. Az 
oklevelet és a pénzjutalmat a 
vasutasnapi ünnepségen adták 
át a fiataloknak. 

Ez egyébként már az első 
mérkőzésen is megmutatko
zott. Csapatunk ugyanis egy 
pHlanatig sem tudta kétséges
sé tenni a minden tekintetben 
jobb NDK-s lányok győzelmét. 
A mérkőzés mindössze 51 per
cig tartott és 3 :0 arányú NDK 

elért silverét és sorrendben má- r--------------------------

győzelemmel ért véget. 

A' következő ellenfél Cseh
szlovákia válogatottja volt. A 
két csapat találkozója már 
szorosabb küzdelmet hozott. S 
ha válogatottunk egyik erőssé
ge, Forgó Agi nem kerül a sé
rültek listájára, (az NDK el
leni küzdelemben jobb kezé
nek hüvelykujját törte) fordí
tott eredmény is lehetett vol
na. 1gy azon'ban a csehszlovák 
lányok 3 :l-re győztek. 

S mivel a csoport utolsó 
mérkőzésén a lengyel válo
gatott is 3 :0 arányban legyőzte 
együttesünket, már csak az 
5-8. hely valamelyikére volt 
esélyünk. 

A bajnokság helyelosztó 
rnér,kőzéseit szombaton ját
szották le. Délelőtt az 5. hely
ért a csehszlovákokkal meg
ismétlődött a csoportmér1kőzés 
eredménye. 1gy csapatunk 6. 
lett. A 3. helyért Bulgária 

sodszor nyerte el az első helye
zettet megillető kupát. 

A bajnokság egyébként ki
tűnő rende7Jés mellett sport
szerű légkörben bonyolódott le. 
Ebben nagy része van a szer
vező- és a rendezőbizottság
nruk. a Magyar Röplabda Szö
vetség és a Vas megyei TSH 
közreműködésének.. 

A zárónapon, július 31-én a 
csapatdíjakat a bajndkság szín
helyén ad<ták át: az első he
lyezett szovjet válogatottnak 
Kurt Watzmann, a Jllásodiik 
NDK-mak Szemők Béla, a vas
utas-szalkszervezet ti1Jkára, a 
harmadik Bulgáriának dr . .Ba
lázs Akos, a vasutas-s.z.a:kszer
vezet kulturális, propaganda- és 
sportosztály vezetője. 

Az egyéb díjak átadására 
este a záróbaruketten, a Domus 
étteremben került sor. A leg
jobb támadó játékosnak járó 
díjat Tatjana Szobocsenkó 
(Szovjetunió). a legjobb előké
szítőnek járót Susanna Funk 
(NDK....bell) 'kapta. A legsport-

MÁV-MTE teniszkupa Szolnokon 
A Szolnoki MAV--MTE ez 

évben is megrendezte a 
„MAV-MTE Kupa" országos 
1-11-III. osztályú férfi-női, 
valamint a nyílt férfipáros 
teniszversenyét. Erre Szolno
kon a tiszaligeti sportlétesít
mények teniszpályáin, három
napos kiüzdelemsorozat �re
tében került sor. Milként a 
lkorá1bbi években, ez,úttal is je
lentős érdeikilődlés ,nyilvánul,t 
meg a rendezvény iránt. Az 
egyes számokban ihúsz egye
sület töl:)b mint száz verseny
zője mérte össze tudását. Fér
fi 1. osztályban 22-en, a női
ben 16-an, ,a fér.fi II. osztály
ban 42-en, a III. osztályba,n 
39-en, a női II, osztály,ban 
16-an és a nyílt férfi páros
ban 12 pár vívott színvonalas 
küzdelmet. 

A versenyen a Budapesti 
Honvéd, a BSE, a Vasas, a 
Nyíregyházi VSSC, a Nilke 
Fűzfői, a Kecskeméti SC, a 
Bp. ERDÉRT, a Mezőtúri Hon
véd Szabó Lajos SE, a Bp. 
Elelctromo.s, a házigazda 
Szolnoki MA V-MTE képvisel
-tette magát. 

A legnagyol:)b érdeklődés a 
férfi 1. os21tá,lyúak lkü.zdJelJnét 
kísérte. Itt ikiemellkedett a 
BSE versenyzőjének, Veres 
Nándornak és ,a Nyíregyházi 
VSSC teniszezőjének, Pázmán
dy Józsefnek a vetélkedése. A 
MA V-MTE Kupa 1981. ev1 
győztese Veres Nándor (BSE). 
2. Pázmándy József (Nyíregy
házi VSSC), 3. Velcz Zsolt 
(BSE) és Szekerka András 
(Bp. Honvéd). Női 1. osztályú 
egyesben Bartha Katalin 
(Nyíregyházi VSSC) szerezte 
meg az első helyet. 

l.lí1ÍlliH] 
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- Kommunista műszak. A 
hatvan-füzesabonyi pálya
fenntartási főnökség József At
tila KISZ-alapszervez.ete Jász
apáti vasútállomáson 80 óra 
társadalmi munkát végzett, 
amelynek értékét idős nyugdí
jasok szociális helyzeténelr ja
vítására ajánlották fel. 

- Öregeket patronálnak. A 
székesfehérvári pályafenntar
tási főnökség Béke szocialista 
brigádja hat idős asszonyt pat
ronál, akik a helyi szociáfü 
otthonban élnek. Gyakran meg
látogatják őket, és ajándékkal 
kedveskednek nekik. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
A győri körzeti üzemfőnökség 
nyugd1jascsoportja a közel
múltban találkozót rende1.ett a 
vasutasok művelődési házában. 
A megjelenteket Barna Ottó, a 
csoport elnöke köszöntötte, 
majd megvendégelték a nyug
díjasokat. 

FELHÍVÁS 

Az 1979-ben alakult Mün
nich Ferenc szocialista bri
gádok baráti körének IV. 
országos találkozóját ez év 
szeptember 17-én rendezik 
Budapesten. A kör szervező 
bizottsága kéri azokat a szo
cialista brigádokat, akik 
Münnich Ferenc nevét vi
selik és részt szeretnének 
venni a baráti kör munká
jában, jelentkezzenek az 
alábbi címen: Dunaújváro
si Papírgyár, dr. Münnich 
Ferenc szocialista brigád, 
Vegyi tmk. 2400 Dunaújvá
ros, Papírgyári út 42-46. 

Brigádok 
versengése 

A mátész.alka.i pft főnökség 
öt fápály<éllffiesteri szakaszán 
dolgozó szoci.ad.ista brigádok 
rész,é,re munkaivéde.Imi vetél
kedőt rende2Jt.ek. A verseny
zőknek számot kellett adni 
e!Jméleti és gyakorlarti felké
szihl tsé,gi.iikfb ól. 

Az induló tizenkét csapat 
klözü'l a győzte.s a fehiér,gy.a,r
maibi KiöLcsey Ferenc bri,gá,d 
lett. Második az Ady Endre, 
hairnnadik pedig a Zal1ca M�té 
brigád. 

Lakás�sere 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV-bérlakásom - amely nagy
méretü három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba 
és pincéből áll, egy bekerített 
zárt veteményeskert tartozik 
hozzá - Budapesthez közelebb bár
mely fővonalon, vagy Budapesten 
levő másfél vagy kétszobás la
kásra, MÁV-dolgozóval. Minden 
elfogadható megoldás érdekel. 
Cím: Györgyi Lajosné 2941 Acs 
Vasútállomás felvételi épület. 

Elcserélném 68 négyzetméteres 
tanácsi, két szoba, plusz személy
zeti. komfortos udvari, napos la
kásomat kisebb méretú MA V-bér
lakásra, vagy tanácsira. J;;rdek
lődnl lehet: Baranyai, 326:900/154 
mellék. 

Elcserélném Kőbánya, Harmat 
u. lakótelepen, IV. emeleti 54 
négyzetméteres. kétszobás, tele
fonos panellakást vasutas dolgo
zóval egy szoba komfoftos, Il
letve garzon tanácsi lakásra Bu
dapest teruletén. Levélcím: Bu
dapest. Egressy u. 133 sz. r. 2. 
1141. Krajnovlcs Márton. 

Elcserélném Bp. Keleti pálya
udvarnál levő kétszobás. gázfO
téses MÁV-bérlakásomat hasonló 
méretú kertes. vagy kert nt!lküli 
nagyobb lakásra. :E:rdeklödni: 
Kozmáné, Bo.. VIII.. Kerepesi u. 
1. sz. VIII. ép. I. 30. 

Elcserélném nagyméretú más• 
fél szobás. földszintes komfortos 
családiház-jellegú MAV-bérlaká: 
,omat MA V-dolgozóval tanácsi la
kásra. Horváth. Budapest pf. 32. 
1387. 

Elcserélném egyszobás fürdőszo
bás, kertes. földszinti MA V-bérla
kásomat Budapest területén levő 
Ja,kásra. Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni az esti órákban: Bu
dapest, XV.. Csanádi u. (volt 
Wesselényi) 15/2. 

Elcserélném egy szoba komfor
tos. 35 négyzetméteres, gázfüté
ses, félemeleti, budai MAV-bér
lakásomat vasutas dolgozóval ta
nácsi, vagy saját tulajdonú la
kásra. házra, lehet Pest-környé
ki is. :E:rdeklödnl lehet: e-20 óra 
között a 363-280 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba. két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérlakásomat kétszobás ta
n.ácsi bérlakásra, lehetőleg régi 
típusúra. Érdeklc5dn.1 lehet: reg
gel 8-9 óra között a 428-545-ös 
telefonszámon. 

- Névadó. A püspökladányi 
körzeti üzemfőnökségen név
adóünnepséget rendeztek 22 
vasutas gyermekének. Az em
lékezetes ünnepség szervez.é
sé ben sokat segített a Kossuth 
Zsuzsa szocialista brigád. A 
szakszervezeti bizottság 400 

forint értékű betétkönyvet, a 
KISZ-bizottság pedig értékes 
ajándékokat adott a gyerme
keknek. 

- Baráti találk02ó. A kis
újszállási nyugdíjasklub a kö
zelmúltban kétnapos találkozót 
rendezett Kiskörén, a pft-fő
nökség hétvégi pihenőjében. A 

jó hangulatú baráti találkozóra 
Debrecenből, Karcagról, Haj
dúszoboszlóról és Kisújszállás
ról több mint 150-en utaztak. 
A nyugdíjasok megtekintették 
többek között a kiskörei víz
lépcsőt is. 

- Búcsú a vasúttól. Negy
venkét évi vasúti szolgálat 
után nyugdíjba vonult Sándor 
József, a hatvan-salgótarjáni 
pft-főnökség vonalkezelője. A 
ki.tűnő szakembert - akinek 
munkáját legutóbb Kiváló 
Vasutas kitüntetéssel ismerték 
el - a kollégák és a főnökség 
társadalmi, gazdasági vezetői 
köszöntötték. 

- Együtt ünnepeltek. A 32. 
vasutasnap központi ünnepsé
gére Szolnokon a körzeti üzem
főnökséghez tartozó nyugdíja
sok is meghívót kaptak. A 

szakszervezeti bizottság a vas
utasok művelődési házában 
vendégül látta a nyugdíjaso
kat, és részt vehettek a vas
utasnapi egyéb programokban 
is. 

- Új szociális létesítmény. 
Mátészalka állomáson befeje
zéséhez közeledik az új szociá
lis létesítmény építése, amelyet 
előreláthatóan a IV. negyedév
ben adnak át. A háromszintes 
épületben orv05i rendelő, üze
mi konyha, fekete-fehér öltö
ző, fürdő és okt.atótermek lesz
nek. 

- Társadalmi munka. A 
szombathelyi távközlő- és biz
tosítóbe.rendezési építési fő
nökség 12 szocialista brigádja 
a vasi megyeszékhelyen épülő 
szertárnál társadalmi munká
ban ásta ki a kábelárkot. Hat 
brigád július 16-án a velemi 
művésztelepen épülő kovács
műhely alapozásánál segédke
zett. 

HALÁLOZÁSOK 

Fájdalmas veszteség érte a mis
kolci körzeti üzemfőnökség kol• 
lektiváját. Június 14-én filatalon, 
31 éves korában, üzemi baleset 
következtében elhunyt Totok Já· 
nos villamos mozdonyvezető, a 
vasútüzemi pártbizottság tagja, a 
vontatási utazó dolgozók párt
alapszervezetének titkára. 

Kimagasló szakmai és társadal• 
mi tevékenységéért kétszer Kivá• 
ló dolgozó kitüntetést, két eset
ben balesetelhárftási Igazgatói di
cséretet kapott, valamint a bri
gádtagságával a Munka Vörös 
zászló érdemrend birtokosa volt. 

Totok János balállval a mis
kolci mozdonyvezetők kiváló kol
légát és Jó barátot vesztettek el. 
családja gyászában osztozott az 
igazgatóság, a körzeti üzemfőnök
ség és az utazó dolgozók nagy 
kollektívája. 

* 

A MAV gépészeti és vontatási 
szakszolgálat vezetői mély meg
rendüléssel tudatják, hogy Koz• 
Juba Balerlj Danilovlcs, a voro• 
silovgrádl mozdonygyár tervezö
irodájának vezetőhelyettese, aki 
4 esztendőn keresztül hazánkban 
az M62 dízel vlllamOflmozdonyok 
szervizszolgálatát vezette, negy• 
venhét éves korában, rövid be
tegség után elhunyt. 

A kiváló szakember a MAV gl!
pészetl berkeiben Is nagy tiszte• 
!etet és elismerést vívott ki ma
gának. Nem kevesebb, mint U 
mozdonytelephellyel tartott álliUI· 

dó kapcsolatot, neve szinte már 
fogalommá vált a vontatási szak
emberek körében. 

MAGYAR VASUTAS 
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A vasút iúliusi szállítási teliesítménye 

10 ,nillió 6B9 ezer tonna áru 

és a3 ,nillió 160 ezer utas 
A vasút júliusban 10 millió 

698 ezer tonna árut szállított. 
Ez a tavaly júliusi értékhez 
képest 95,8, a tervezettnek pe
dig csak 96,3 százaléka. Az ab
szolút értékben kifejezett le
maradás 464 ezer, illetve 413 
ezer tonna. 

A vasút áruszállítási telje
sítményét kifejező árutonna
kilométer ennél is rosszabban 
alakult: mindössze 91,6, illetve 
93,4 százalék. 

Az összes elszállított tonnán 
belül a bázishoz viszonyítva a 
belföldi forgalomban 5, 7, az 
importban 6,7, a tranzitforga
lomban 9,4 százalékos volt a 
lemaradás. Egyedüi az export
forgalomban voit 1,2 százalé
kos növekedés. A kocsiigényes 

11,8, az a:rokba berakott áru
súly pedig 10,2 százalékkal 
csökkent. 

Az átrakó térség kilépő nor
mál nyomtávú rakott teher
kocsi forgalma kismérlélk,ben 
em.ellkedett, amelyhez nagyban 
hozzájáirulit, hogy a kilépésre 
váró teherikocsi-maradvány 
napi átlaga 3,3, hó végi érté
ke pedig 15 százaléMtal csök
kent. 

Az áruszállítás minőségét, a 
gépácsorgások számának ala
kulásától, valamint a ki nem 
állított kocsik mennyiségétől 
eltekintve, csökkenő tendencia 
jellemezte. A gépre várások 
száma 42,5 százal&lkal nőtt. 
A vonatfeloszlatások szá.Jaa 

12,1 százal&lkal ugyan csök
kent, de ezen belül a 
belföldi vonatfelosz.latások 
igen nagymértéklben meg
növekedtek. Ezek hatására 
romlott a teherkocsik időbeli 
kihasználása, s a kocsiforduló 
idő. 

A vontatójárművek kihasz
nálása megfelelt a követelmé
nyeknek. A tehervonati moz
donyok napi hasznos futástel
jesítménye a gőzvontatásnál 
közel 100 százalék volt, a vil
lamos vontatásnál 3,3 százalék
kal, a kisteljesítményű dízel
mozdonyoknál 3,4 százalékkal, 
míg a nagy teljesítményű dí
zel-mozdonyoknál 1 százalék
kal haladta meg a bázisszintet. 

Becsült adatok szerint, a 

vasút júliusban 23 millió 160 
ezer utast száUitott. Ezzel vár
hatóan, a bázishoz viszonyítva 
98, a tervet alapul véve 100 
százalékos teljesítést ért el. Az 
utaskilométerben kifejezett tel
jesítmény értéke is hasonlóan, 
98,1, illetve 100 százalék körül 
alakult. 

A személyszállítás minőségét 
viszont csökkenő tendencia 
jellemzte. A menetrendszerű
ség 96,2 százalékról 95,1 szá
zalékra csökkent, az egy ké
setten közlekedett személyszál
lító vonatra jutó fajlagos ké
sési idő pedig 29,6 percről 32,1 
percre emelkedett. 

(belföldi, átrakásos import- és r---------------------------------------
tranzit) szállítások volumene 
is csökkent, a bázishoz viszo
nyítva 1,8 százalékkal. 

A kocsiigényes szállításokon 
belül a szénből 10,3 százalék
kal többet, ezzel szemben kő-
ből 10,7, kavicsból és homok
ból 8,5, cementből 5,7, cement
gyártmányokból 11,8, műtrá
gyából pedig 14,2 százalékkal 
kevesebbet fuvarozott a vasút, 
mint az elmúlt év hasonló idő
szakában. 

A vasúton szállított élőállat
küldemények mennyisége 3,6 
százalékkal nőtt. Ezen belül az 
exportforgalomban figyelemre 
méltó (16,5 százalékos) volt a 
növekedés. 

A záhonyi átrakó térség be
lépő forgalmát továbbra is a 
csökkenés jellemezte. A rakva 
belépett teherkocsik mennyisé
ge 9 százalékkal, a súlyérték 
6,8 százalékkal csökkent az el
múlt év hasonló időszakához 
képest. A széles nyomtávú te
herkocsik átrakásánál 9,3 szá
zalékos volt a csökkenés, mely
nek következtében a kirakat
lan széles nyomtávú teherko
csik napi átlaga 7,2 százalék
kal, hó végi értéke pedig 25,3 
százalékkal emelkedett. A kör
zetben megrakott normál 
nyomtávú teherikocsik száma 

Az irányelvek nem változtak 

Megkezdődött a tagdíjbesorolás 
Az alapszervezetek már meg- A gyermekgondozási segé-

kapták az 1983-ra vonatkozó lyen lévők, valamint az idény
tagdíjbesorolási irányelveket, munkások tagdíjfizetésénél az 
amelyek lényegében megegyez- alapszabály értelmében kell el
nek az ideivel. Ennek alapján járni, vagyis a 3 forintos tag
az osztályos tagdíjat fizetők 
besorolási alapja az 1981-ben díj csak a gyes időszakában, 

elért egyhavi átlagkereset. En- illetve az idénymunka idejére 

nek mágállapításánál a táp- fizethető. A sorkatonai szolgá
pénzes időt nem kell figyelem- lati időt tagdíjfizetés nélkül 
be venni. folyamatos tagságnak kell elis-

A jogfenntartók, nyugdíja- merni. 
sok tagdíjbesorolásának alap- Azok a tagok, akik munka
ja a nyugdíj összege. A mun- viszonya önhibájukon kívül (át
kát végző nyugdíjasok bérét szervezlés, családi körülmények 
nem kell fi{Jyelembe venni. A stb.) átmenetileg szünetel, a 3 
nyugdíjas csoportoknál jelent- Ft-os jogfenntartó tagdíj fize
lkező új nyugdl{jasdk tagdíját a tés,ével csupán a tagsági idejük 
nyugdíjszelvény szerint folyó- folyamatosságát tarthatják 
sított összeg alapján állapitják fenn, legfeljebb egy évig. 
meg. A már besorolt nyugdíjas A szakszervezeti bizottságok 
szakszervezeti tagokat nem kel� feladata, hogy a besorolásokat 
újólag besorolni. Az évenkénti - a kiadott szempontok figye
rendszeres nyugdíjemelés után lemlbevételével - a középi� 
a tagdíj összege nem változik. nyító szervek által megadott 

Nyáron nagy a nyü7.9gés a Déli pályaudvar peronjá.n 

határidőre készítsék el. A bi
zalmiak csak azokkal a tagok
kal írassák alá az ú,1 besoro
lást, akiknek az előző évi be
soroláshoz képest az idei beso
rolás tagdíjosztálva megválto
zik. 

Ha a tag a keresetének meg
felelő tagdíjosztályba való be
sorolást nem fogadja el, ala
csonyabb ta•gdíjosztályba beso
rolni nem szabad! Minden szer
vezett dolgozót és nyugdíjba 

kerülő tagot be kell sorolni. Be
soroláskor a tagkartonok ada
tait egyeztetni kell a tagkönyv 
adataival. A tagkönyvek felül
vizsgálatát fel kell használni 
a tagdíjelmaradások rendezé.5é
re. A tagdíjbesorolások ered
ményes lebonyolítását a szám
vizsgáló bizottságok is segítsék. 

Az új besorolás alapján meg
állapított tagdíjfizetést 1983. 
január l-től kell alkalmazni! 

(Riport a 4. oldalon) 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Aapsztus 20. 
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Budapest: 

Óst1i iorgalnii niegállapodás 
liöt1el st1át1 iuvarot1tatóval 

A budapesti vasútigazgató
ság valamennyi szak.szolgálatá
nál az idén is megtartották az 
őszi csúcsforgalommal kapcso
latos értekezleteket. Ezt kö
vetően további megbeszélése
ket folytatnak azokon az 
üzemfőnökségeken, állomáso
kon, amelyeken tíznél több fu
varoztató rakodik. Ezeken a 
hagyományos összejöveteleken 
természetesen részt vesznek a 
vállalatok, szövetkezetek, in
tézmények szállításvezetői is. 

A megbeszélések oé]ja, hogy 
az igazgatóság együttműködve 
a fuvaroztatókkal, minden to
vábbításra feladott árut el
szállítson. Az igazgatóság az 
idén, a korábbi évekhez ha
sonlóan, csaknem 100 közép
és nagyvállalattal kötött kü
lön őszi forgalmi megállapo
dást, amelynek lényege: az 
egymás segítése, a gyors infor
mációcsere. Az igazgatóság 
kereskedelmi apparátusán kí
vül ezúttal az üzemfőnökségek 
és az állomások vezetői is na
gyobb önállósággal rendelkez
nek. Az áruszállítással kapcso
latos ügyekben közvetlenül is 
tárgyalhatnak a fuvaroztatók
kal. 

Mivel az igazgatóságnak az 
idén még 10 millió 230 ezer 
tonna kocsiigényes árut kell 
elszáHítania, a vontatási szak
szolgálatra is rendkívüli nagy 
felelősség hárul. Az igazgató
ság gépészeti szakemberei már 

Okos döntés 

jóval korábban mozdonyjaví
tási tervet dolgoztak ki a jár
m űja vítókkal, s gondoskodtak 
a személyzet felkészítéséről is. 
Tekintettel arra, hogy az utób
bi időben csökkent a mozdony
vezetők száma, több mozdony
vezetőt részesítettek villamos-, 
illetve d.ízelkiképzésben. Ezen
felül harmincnégy vasutast 
vontatási vonatkísérővé, tizen
kilencet kocsivizsgálóvá, kilen
cet pedig féklakatossá képez
tek ki. 

Dinnyeszállítás 
Július 25-én kezdődött Kál

Kápolna és Verpelét vasútállo
másokon a d.innyeszállítási sze.. 
zon. Kezdetben a napi feladás 
három-négy kocsi volt. Augusz
tus 7-től azonban már 60-70 
vagon dinnye indult naponta 
útnak Kál-Kápolnáról gyors
tehervonatok0a sorolva, zömé
'ben az NDK-0a, Lengyelország
ba és Csehszlovákiá0a. 

Augusztus 15-ig összesen 820 
vagon dinnye hagyta el Kál
Kápolna állomást. A vasuta
sok munkáját nehezíti az állo
más négy vágányának átépí
tése, de mindent megtesznek 
azért. hogy az exportélelmisze
rekkel rakott vagonok zöld 
utat kapjanak. 

Felszámolás helyett korszeríisítés 
A közlekedéspolitikai koncepció keretében megszüntetés

re kijelölt vonalak közé tartozott a siófok--'kaposvári vonal-t 
rész. Az érintett községek néJr-lelyl!kének jele.nrt;ős iparosodása 
azonban megváltoztatta a körülményeket. az újabb vizsgála
tok a forgalom gazdaságos fenntarthatósága mellett foglalt 
állást. Az átépítés ma már a 100 kilométer hosszúságú vonal 
felénél tart. A személyszállító vonatok Siófok és Karád l(özött 
az eddigi. harminc helyett hatvan kilométeres sebességgel köz
lekedhetnek. Ezen a szakaszon feloldották a tengelynyomás
korláltozást is, aminek a gazdaságos kocsikihasználásban van 
jelent�ge. 
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SZAKSZERVEZETI ÉLET AZ ÉPÍTÉSI SZOLGÁLATNÁL 

A bizalmi munka javításához 
kedvező munkahelyi légkör kell 

Az építési szolgálatnál a 
kiscsoportos szakszervezeti 
munkát három jellemző sajá
tosság határozza meg: 

- a vertikális és telepített 
munkahelyek szakszervezeti 
tevékenysége. 

- a változó munkahelyek 
szakszervezeti élete a pálya
építési főnökségeknél. 

- a gépkocsivezetők és gép-
kezelők bizalmi csoportjainak 
működése. 

Az összegyűjtöt:t véleménye
ket Kovács Ottó, a szentesi 
építési főnökség városföldi he
gesztője, Jármai András, a 
szegedi gépállomás és Kollár 
József, a gépjavító üzem fő
bizalmija erősítette meg. Ab
ban mindenki nézete megegye
zik, hogy a főbizalmiak és bi
zalmiak munkáját tovább kell 
javítani, de azt is leszögezhet
jük, hogy csak kedvező mun
kahelyi légkörben számítha
tunk az előrelépésre. 

Mindhárom sajátosság hor
doz magában gondokat és au
tomatikusan megjelöli a szak
szervezeti munka javításának 
egyes feladatait. A szolgálaiti 
főnökségektől távoli bizalmi 
csoportoknál is vannak pozi
tív és sajátos módon érvénye
sülő eredmények. 

A telepített munkahelyeken 
van legelőnyösebb helyzetben 
a szervezeiti élet, itt működ
nek leghatékonyabban a bi
zalmi csoportok és itt tudják 
legjobban betölteni szerepüket 
a főbizalmiak. Ezekben a cso
portokban folyamatos a szak
szervezeti élet. Gyorsan és 
szervezetten tudnak reagálni 
minden időszerű kérdésre, ár
nyaltabban fogalmaznak min
den témában, ugyanakkor 
rendkívül érzékenyek. Ha ak

zottsággal. Egyébként mind
Ketten tagjai az szb-nek. !gy 
van ez a szentesi és a legtöbb 
építési főnökségnél is. 

Más és nehezebb az azonos 
szakszervezeti munka helyze
te az építésvezetőségeknél. A 
központoktól távoli helyeken a 
főbizalmiak irányítá�ával ál
talában megfelelő a csoportok 
munkája. A sajátos adottsá
gok miatt a bizalmi csoportok 
megbeszélése ,gyakran az 
árokparton és ebédidőben bo
nyolódik. Ennek a lehetőség
nek a velejárója, hogy a 
megbeszéléseken nemcsak szo
rosan vett szakszervezeti té
mák, hanem a munkahelyi élet 
minden eseménye is terítékre 
kerül. Ha az élet sűrejéről be
szélünk, akkor ez különösen 
vonatkozik a pályamunkások
ra, akik nagyon markánsan 
fogalmaznak. A változó mun
kahelyeken dolgozók és a pá
lyamunkások kevésbé érzik a 
közművelődés jelentőségét és 
a gátló körülményekre hivat
koznak, amikor az igényte
lenséget veitjüik. fel. Végered
ményben nem baj az, ha min
denről szó esik, mert a mun
kahelyi élet minden fázisa a 
velejáró hangulati elemekkel 
kaipcsolódik a mozgalmi élet
hez. 

Pozitív és tartós tendencia 
is létezik. Az épíitésvezetooé
gek és a változó munkahelyek 
fizikai dolgozóinak a körében 
a leghatásosabb a szakszerve
zet termelést segítő tevékeny
sége. Az elmúlt félév időszaka 
is bizonyitotta a kiemelkedő 
termelési és termelékenységi. 
munkasikereket. Az is bebi
zonyosodott, hogy a munkások 
megértik a célkitűzéseket és 

hogy a többlet teljesítések fel
adataiban mindig számítha
tunk rájuk. Az építési szol
gálatnál ma már egyre gyá
koribb, hogy a többletmunkát 
gyorsan követi az anyagi el
ismerés is. 

Legnagyobb gondot a vona
lon dolgozó gépkezelők, a gép
kocsivezetők és azoknak a 
szerelőipari munkásoknak az 
összefogása jelenti, akik egy
mástól távol dol.goznak. 
A szakszervezeti élet folya
matossága náluk nem biztosí
tott, a kollektív szakszerve
zeti munkába alig tudnak 
bekapcsolódni. a bizalmival, 
kiváltképpen a fő-bizcilmival 
ritkábban találkoznak. A la
za kapcsolatnak egyik leg
utóbbi példája az, hogy sokan 
kimaradtak a szolidaritási bé
lyegakció jegyzéséből. Vannak 
helyek, ahol emiatt csak 70 
százalékos volt a jegyzés. Az 
is igaz, hogy a mostani szolida
ritási akció módszere sem. szol
gálta a főbizalmiak és bizal
miak munkájának javítását. 

Valamennyi építési főnök
ség és üzem, amely távoli 
munkahelyekkel rendelkezik, 
nagy erőfeszítéseket tesz a 

szakszervezeti kiscsoportos 
munka javítása érdekében. A 
szakvonali oktatásokat kiegé
szítik szakszervezeti tájékoz
tatással. Szentesen, az építési 
főnökségnél a gépkocsivezetők 
és gépkezelők oktatásakor egy 
órányi idő áll rendelkezésre a 
szakszervezeti kérdések meg
beszélésére. Ezeken ott van az 
szb-titkár, vagy a főbizalmi, 
ők adnak tájékoztatást az szb 
és közeyszervi testületi ülése
ken e1han.gzottakról, a véle
ményekről és határozaitokról. 

Fagas Pál 

tivitásuknak nem látják ered-�--------------------------
ményét, vagy ha véleményeik
re nincs visszareagálás, akkor 
időnként a fásulltság jelei mu
tatkoznak náluk. Az a véle
ményük, hogy a társadalmi vi
tákban elhangzottak alig ér
vényesülnek a végrehajtási 
utasításokban, ez a jelenség 
fékezi aktivitásukat. Bizonyos 
elkülönülést látnak a szak
szervezeti és szailwonali mun
ka között. 

Megy a vonat Kenesére 
Több figyelmet a vasutas gyerekek érdekébenJ 

Július utolsó napjaiban Másik vonatra szállunk. Sokat 
Szombathelyen csatlakozom a kell gyalogolni, cipekedni, mert 
balatonkenesei gyermeküdülő- a megbeszéltek ellenére a le
be utazó csoporthoz. A kísérők, foglalt kocsit a szerelvény vé
özv. Rédecsi Sándorné és Sza- gére tették. Mintha nem is 
badfi Zoltánné nyugdíjasok át- gyermekekről lenne szó! Né
veszik a gyerekeket a szülők- hány apróságnak a kísérő 
től. Elhelyezkednek a lezárt szülők segítenek cipelni a cso
szakaszban és hamarosan in- magot. 
dul a vonat. - Felrobbanok a méregtől! 

- 1961-ben mentem nyug- - fakad ki özv. Rédecsi Sán
díjba - mondja özv. Rédecsi dorné. - A foglalt kocsit min
Sándorné. - Azóta a szakszer- dig a vonat elejére kérjük, de 
vezet megbízásából viszem-ho- nincs foganatja. Két évvel ez
zom a gyerekeket. Az idén Ke- előtt Balatonkenesén a jegy
nesére ez a harmadik csoport. vizsgáló a kanyar miatt nem 
Sárváron, Celldömölkön újabb látta a vonat végét, és előbb 
gyerekek szállnak fel hozzánk. indított. Szerencsére nem tör
Ukkon a zalaegerszegi lányok, tént baleset. 
fiúk csatlakoznak. Végre odaértünk a foglalt 

Barátkoznak, ismerkednek a kocsihoz. Rédecsiné megkeresi 
gyerekek, erősödik a zsivaj. a jegyv;izsgálót és a lelkére kö-

- Én már voltam Kenesén ti, hogy a leszállásnál nagyon 
a barátommal, most az öcsém figyeljen és segítsen. 
jött velem - dicsekszik a ne- Szerencsésen megérkeztünk 
gyedikes szombathelyi Kele- az üdülőbe. Már vártak ben
men Zoli. - Csuda jó volt ... nünket, itt a csomagokat sem 

Megérkeztünk Tapolcára. kellett cipelni. A táborvezető 

irodáia előtt névsorolvasás, az
tán orvosi vizsgálat. Már itt 
vannak a dunaújvárosiak, a 
dombóváriak és néhányan a 
budapestiek közül is. A kísé
rőknek nagy kő esik le a szí
vükről. Teljesítették a megbí
zatást, baleset nélkül célba ér
tek a gyerekek. 

Az utazással kapcsolatban 
azonban le kell vonni a szo
morú következtetést. A MA V 
keveset törődik a foglalt ko
csikban üdülni induló gyerme
kekkel. A figyelmetlenség és 
nemtörődömség bizonyítéka 
például az időben ki nem ál
lított és a vonat végére kap
csolt kocsi, az előzetes megál
lapodásokat nem tisztelő ma
gatartás. Pedig egy kicsit jobb 
szervezéssel, előzékenységgel a 
szolgálatot teljesítő vasutasok 
könnyebbé tehetnék a kísérők 
munkáját, és nem utolsósorban 
örömtelibbé, biztonságosabbá 
a gyermekek utazását. 

Sz. Jakab 

Szórakozás, játék, nevetés 
EGY NAP A BALATONKENESEI GYERMEKÜDÜLŐBEN 

Még néhány nap és elcsen
desül a nyál'i zsivaj a balaton
kenesei vasutas gyermeküdülő
ben. Az üdülő szeptember el
seje után sem marad azonban 
vendégek nélkül, hiszen a 
szakszervezeti aktivisták tan
folyamait rendeúk itt. Most, 
augusztus 15-én, szdkrázó nap
sütésben szemlélem a partot. 
N égyszáznyolcvanöt gyermek 
- az utolsó turnus - tölti itt 
önfeledt napjait. 

Újdonságok 
Belepillantok ttz étlapb11. A 

mai reggeli: egy pár bőrös
virsli, kakaós szelet vajjal. Az 
ebéd: húsleves, párolt marha
szelet burgonyával, uborkasa
láta, krémes. Uzsonnára főtt 
kukorica, tea, vacsorára pedig 
levest és rizsfelfújtat kapnak 
a gyerekek. 

nincs baj, de annál több gon
dot okoz a beszerzés. Az idén 
rendkívül rapszodikus volt a 
nyersanyagellátás. Legtöbbször 
munkaidő után szóltak az el
osztó központból, hogy vihet
jük a megrendelt árut. 

- Az idén mivel gyarapo
dott az üdülő? 

- Vásároltunk 200 paplant. 
A szombathelyi MAV Építési 
és Hídfenntartási Főnökség el
végezte a szükséges festést, 
karbantartást. Ezenkívül új 
kézilabdapálya épült, felszerel
tün!k 1két új hintált és két vizi
csú'Zdát. !Ezen a nagy ,tenüle
ten bő lehetőség nyílik a kü
lönféle szórakozásra, játékra. 
Jól érzik magukat a kis vendé
geink. Az idén 3180 gyermek 
üdült itt. 

Változatos és gazdag kultu
tális program szórakoztatja 
délutánonként a gyerekeket. A 
mai napon például Szegedi Ar
pád, a budapesti géptelep fő
nökség dolgozója, amatőr bű
vész adott műsort. Az előadás 
után megszólítok egy mozgé
kony fiúcskát, a hatodik osz
tályos Papp Zoltánt: 

- Hogy érzed itt magad? 
- Emlékezetes marad ez a 

Édesanyjuk az Utasellátónál 
dolgozik. 

- Mire vége az üdülésnek, 
megtanulunk úszni - újságol
ják örömmel, és berohannak a 
hűs hullámokba. 

Úszni tanulnak 
A parton, mellettem dr. Ju

hász Zoltánné táborvezető fi
gyeli a vízben lubickoló gye
rekeket. 

- Hogyan állítják össze a 
nyári programot? - kérde
zem. 

- Az idénykezdet előtt ösz
szei.il a nevelő testület, és rossz 
és jó időre dolgozzuk ki a tá
borozási programot. Itt most 
negyvenheten vagyunk. A kol
légák többnyire főiskolai hall
gatók, akik nyári gyakorlatu
kat végzik. 

- Mik az idei nyaraltatás 
tapasztalatai? 

Azok a kisebb munkahelyi 
egységek, amelyek ugyan köz
pontjaiktól távol, de egy hely
re telepítettek, nem érzik ma
gukat hátrányos helyzetben. 
Például a MAV Gépjavító 
Üzemnek Szegeden van egy 
üzemegysége, ahol zavartalan 
a szakszervezeti kiscsoportos 
tevékenység. A főbizalmi és 
helyettese tartja rendszeresen 
a jó kapcsolatot a Budapes
ten levő szakszervezeti 1bi- nyaralás. Nagyon szép itt min

den. Egész nap lehet fürdeni, 
-----------------------------------------------------, futballozni. Az a baj, hogy ha-

- Minden vonatkésést feljegyzek ... 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 

- Napi ellátmányunk sze
mélyenként 33 forint - mond
ja Simonyi Ferenc gondnok. -
Ez nem sok, nem is kevés. Az 
előírt kalóriamennyiség úgy 
teljesíthető, hogy az egyik nap 
jobb a menü, a másikon gyen
gébb. Az étlap-ÖSszeállítással 

- Az idén nagyon jó idő 
volt. Több gyereket vonhat
tunk be az úszás- és evezés
oktatásba is. 1961 óta hatszáz 
gyereket tanítottunk meg úsz
ni. Az idén először iktattunk 
be hajókirándulást, és termé
szetesen rendszeresek a kultu
rális rendezvények, filmvetíté
sek, bábelőadások. Sok a játék, 
és elegendő idő van a sportra 
is. A Testnevelési Főiskola 
hallgatói a tehetséges gyereke
ket beajánlják a vasutas sport
köröknek. Tavaly például két 
fiúra hívták fel a BVSC figyel
mét. Reméljük, hogy jövőre is 
ugyanennyi gyerek, a mostani
hoz hasonló körülmények kö
zött nyaralhat, pihenhet ebben 
a szép környezetben - mon
dotta befejezésül a táborvezető. 

Az anekdotabeli legényké-
111ek aki máJr tudja (vagy sej
ti) 

1

hogy nem a gólya hozza a 
gy�reiket, mindenről egyvala
mi - ,,az" - jut az eszébe. 
Nos hasonlóképp va�yok én is: 
min

1

denről az a magvas kitétel 
jut az eszembe, miszerint „ro
han az idő''. Minit.ha tegnap 
volna mikor is elhatároztam, 
hogy 'Ráckevére utazom nya
ralni, s lám - hogy múlik az 
idő - a Duna partján szerzett 
barna szín már halványodó
ban. A tegnapelőtti holnap ma 
már tegnap, s a tegnap ki
fogott halból még tegnap pi
rosló halászlé lett, hogy ma 
mondhassam el: ,,ej de ég a 
gyomrom". 

Tova hát a két hét, melynek 
napjaiban o]jy gyakran jegyez
hettem meg: ,,rohan az idő". 
Például amikor a Mundial 
góljait és kihagyott helyzete
it néztem, az üdülő színes té
vé-készülékén. Az egyik olló
zást látva emígy kiáltottam 
fel: .,ilyent utoljára Kocsis 
Sanyitól láttam!". Mikor is? 
Anno 1954-ben. S amikor az 
egyi:k játékos gólhell}'zetben, a 
labda helyett a levegőt találta 
el: ,.akárcsaik Rákosi Gyula az 
egyik világbajnoki nyolcad
döntőben!". Az üdülő ifjai iri
giyeltek, amiért annak idején 
élőben láthattam Kocsist, Pus
kást, Bozsikot, Hidegkutit: az 
aranycsapatot. Én az ifjakat 
irigyeltem, amiért ők még ak
ikor is pólyában gügyögtek, 
amikor már Albert Flóri volt 
a sztár. Nekik Szepesi az 
MLSZ elnöke; nekem Szepesi 
az MLSZ legszigorúbb bíráló
ja, aki esőben-hóban a pálya 
szélén áll, egy szál mikrofon
nal. Hogy múlik az idő! 

U'. 'l .k -· 
3 �., .nogy- mu i az UMJ 

S maholnap emlék csupán 
a Mundial is. Hogy - világ
r-ekordot állítva fel a VB-k 
történetében - tíz dugót ira
gasztottunik a salvadoriak há
lójába. Meg hogy egynél töb
bet képtelenek voltunk berúg
ni a belgáiknak, akik a továb
biaikban nem jutottak tovább. 
Felszáradtak mára a szövetségi 
kapitány körmyei is, melyek 
- sajátos módon - fokoztáik 
az iránta megnyilvánuló ro
konszenvet (kivált azok szá
mára, akik még emlékeznek: 
hogyan kfüdött ő hajdanán, 
egiy ugyancsak emlékezetes 
csatában, középhátvédkén.t, a 
korábbi világbajnok brazil 
csapat ellen). Még a ráckevei, 
kis Duna-ágban is Wk víz �e
folyt azóta, miivelhogy . . . az 
óra körbejá,r. 

Amde vissza a halakhoz! Va
jon szorongattam vo1na-e órák 
hosszatt a pecabotot tizenöt
húsz évvel ,ezelőtt az üdülő 
melletti stégen, amikor ben,t 
az üdülőben sokkalta formá
sabb szorongatnivalók moso
lyogtak és csacsogtak, napoz
ta!k mai divat szerinti, mininél 
is minibb fűrdózsebkendók'kel 
borítva, s szőkék voltak, meg 
barnák, meg vörösek, meg éj
feiketék . . . mikö.?Jben én a ha
lak.ra gondoltam? No és az is
merkedési est táncversenyén 
nem a versengők kö:zx:itt roptam 
volna-e annak idején, ahelyett, 
hogy. a szigorú zsűriben ül-

jek, tudor módra pontozgatva 
az első díjért - egy üveg vö
rös borért - vetéllkedőket? 
Persze - szeretném nyomaté
kosan kimyilváinítani -, nem 
én változtam meg. Nem, er
ről szó sincs. Csupán a tán
cok. A tangó, a mambó, meg 
a .zak.a.tolás nem szerepelt e 
ráoklevei táncverseny feladvá
nyai között. 

Megkérdezhetiik: hogyan 1ke
rül-tem Rá,c,k,evére. Túl azon, 
hogy ott volt hely - s ez meg
határozó -, ugyancsak nosz
talgiából. Serdülő éveim 11/Ya
rait töltöttem azon a vidéken, 
néhány kilométerrel arrébb, 
Dömsödön, S micsoda különb
ség! Akkortájt vadregényes 
volt ez a Duna-szakasz: nádas 
váLtogatta egymást a szúnyo
gokkal, s itt-ott elvétve néhány 
horg,ászstég. Most? A nádas 
eltűnt, - a szunyog megma
radt. Dömsödtől Ráckevéig, vé
gig a partmenti ösvényen, ke
rékpárral karikáztam - most, 
hossz,ú szaikas.zon aszfaltozott 
úton gurulhat az autó, s ma
gán-üdülő vállalatival váltako
zik. Afféle magiyar-Riviéra ez 
- nem hivalkodó, de meghitt, 
csendre-pihenésre kiválóan al
kalmas. 

Miért zsörtölődtem húsz
valahány esztendeje? Mert tüs
ke szúrt lyukat a kerékpáJr 
tömlőjén, s az út mentén 
kellett gumit szerelni, ragasz
tani. Most pedig? Megint drá
gább lett a benzin - kit za-

vart ez akkoriba111? -, s a 
ráckevei benzin!kút ,korán zár: 
be kell pöfögni Lacházára, 
hogy tan,kolhasson a tegnap
előtti biciklista. PanasZikod
tam-e akkoriban, hogy meleg 
van a gépikocsilban? Nem bi
z.ony. Az emberfia minél in
kább pedálozott, annál gyor
sabban haladt a kétkerekű, és 
hűsített a szél. 

Dömsödön akkortájt éppen 
elbontottak egy kastéljyszerű 
kúriát: másra kellett a tégla, 
s senkinek sem kellett a ,kú
ria. Ráokevén most éppe,n új
jáépítenek egy hajdani kastélyt 
- már csaknem kész -, mert 
ugyancsak pihenni vágyóknak 
kiell a kulturált környezet. A 
dömsödiek akkoriban abban 
bíztak, hogy falujukig vezeti,k 
el a ráckevei HÉV-et (mivel
hogiy a tközség vasútállomása 
igencsak messze esik a piac
tértől: gyalogosan el sem éir
hető, csak busszal); a ráckevei
ek most abban bíznak, hogy 
Pesten elóbb-utóbb a Kálvin 
térig vezetik el - méghozzá 
föld alatt! - a zöld vasutat. 
Dömsödön akkor a kisbíró 
dobolt, Ráckevén mOSlt dob
párbajt vívtak egymással a 
helyi tánczenekarok dobosai. 
Hiába, no, mondom me.gi.nt 
csak: hogy múlik az idő! 

Hová kérek két év múlva 
szakszervezeti beutalót? Gya
nítom, nem Ráckevére. Jól 
éreztem magam, nagyon jól ... 
csak � hideg már a Du
na vize. Még akkor is, ha 
nem hidegebb, mint akkoriban, 
Dömsödön volt. Mintha kü
lönbség volna Celsius és Cel
sius között: érzékeIW lett az 
Ú>ület. 

F. T. 

marosan utazni kell haza. 

Zita és Tímea 
A vízparton délután három 

óra tájban a legzajosabb az 
élet. Ek'kor kezdődik az úszás
oktatás iS. Megszólítok egy kis
lányt. Elmondja, hogy Székes
fehérvárról érkezett a nővéré
vel. Loczisi Zitának 1hívják, a 
testvérét pedig Tímeának. Séra Sándor 

Új szakszervezeti kiadványok 
A közelmúltban újabb kiad

·ványolcl{al gazdagodott a szaik.
szervezeti ·irodalom. A Néps.za
va Lap- és Könyvkiiadó gon
dozásában megjelent A Mun
ka Törvénykönyve és f<Ynto
sabb végrehajtási szabályai 2. 

pótkötete. Az új kiadvány al
kalmas arra, hogy az alapkö
tettel, valamint az első pótkö
tettel együtt napra készen 
sz.olgál tassa a jog.anyagot. (A 
frisseséget a havonta megje
lenő Jogseoély című füzet biz
tosí.tja, rendre megjelennek a 
jogsza,bály-módosf.tások.) 

A pótkötet szerkezete meg
egyezik az előz.ó kötet beooz
tásával. Az első rész tartal
.maz.z:a az a1apkötetben és a 
pótkötetben közölteket, kiegé
szítő és mód<>sító jogszabályo
kat. A második rész az új 
jogszabályokat közli. A har
madik .resz az egészség- és 
munkavédelemmel összefüggő 
rendelkezéseket tartalmazza. 
Végül a harmadik fejezet a 
Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi 
Kollégiumának és a Munka
ügyi Kollégiwn tanácselnoki 

értel«!zletének a munkaügyi 
jogalkalmazással kapcsoliaitos 
állásfoglalásait foglalja egybe. 

A társa&:z.Lombiztositási ki
fizetőhelyi ügyintézők oktatása 
című összeállítás igen hasznos 
kézikönyv aehet a témával 
foglalkozá sülikszervezeti akti
visták kezében. A kiadvány 
mindazokat a tudnivalókat 
.tartalm,azza, amelyek segíte
nek eligazodni a társadalom
biztosítási ügyekiben. 

Az anya és gyermek a 
társadalombiztosításban cúnú 
kiadvány nemcsak az anyasá
gi és terhességi-gyermekágyi 
segélyezési .rendszer, a családi
pótlék-rends.zer fejlődését mu
tatja be, hanem szól a népe
sedésl)Oli tika.i eredményekről 
és gondokról, bernuta-tja a 
gyermekápolási táppénzt, vala
mint az azzal összefüggő fon
.tosabb jogiki terjesztő rendelke
zéseket. iFe1hívja a figyelmet 
az egyedülálló, illetőleg �e
dülállón.ak szá.mít.ó gyermekes 
dolgozókat illető kedvezmé
nyekre. 

(Sándor) 
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A NÉPSZERŰSÉG TITKA 

Vonzó rendezvények, tanulmányutak 
·szentesen ötszörösére növekedett a KTE helyi csoportjának a taglétszáma 

Gazdasági gondjaink köze- ja tömegeket mozgatott meg. 
pette luxus, ha a műszaki ér- Voltunk a győri Rába Géps 
telmiség szabad kapacitását gyárban. Megismerkedtünk a 
nem használjuk ki. Ennek a Ferihegyi-repülőtér forgalmá
vezérgondolatnak a jegyében val és üzemvitelével. Megszer
ülésezett a Közlekedéstudomá- veztük a korszerű sínhegesz
nyi Egyesület szentesi csoport- tési technológia alkalmazásá
jának kibővített ülése. ról szóló országos ankétot, 

Mada1' Miklós, a KTE főtlt- amelyen százharmincan vet
kárhelyettese mondta a követ- tek részt. A felújított szolnoki 
kezőket, amikor a szentesi cso- pályaudvaron láthattuk a vas
port kiemelkedő munkássága! útforgalom korszerű irányítá
méltatta: sát. Tanulmányútjaink során 

- Annak a 14 eze1' személy- bővítettük ismereteinket. Lát
nek a tevékenységével, akik az tuk a taliándörögi űrtávköz.
egyesületbe tömö1'ültek, a tu- lési állomást működés közben, 
dományos munka társadalmi ahol 143 tagunk ismerkedett a 
háttere alakult ki, állásfogla- műholdas technológia csodái
lásukkal segítséget adnak a val. Voltunk a balatonfüredi 
kormányzatnak a központi hajógyárban és Székesfehérvá
döntésekhez. Munkánkhoz a ron a VIDEOTON-nál. 
KTE szentesi csopo1'tjától is 
jelentős segítséget kaptunk. 

Amióta önálló lett a szen
tesi csoport, taglétszáma közel 
ötszörösére növekedett. és most 
már több mint 200 személy tar
tozik a csoporthoz. 

- Mi a titka a Közlekedés
tudományi Egyesület iránti 
érdeklődésnek? - kér<leztük 
Nagypál Ferenctől, a helyi 
csoport titkárától. 

- Rendezvényeink. konzul
tációink és tanulmányútjaink 
vonzóak, aktuálisak és taTtal
masak. Az elmúlt időszak más 
más témakörben ,megtartott 
előadásai és tíz tanulmányút-

Csoportunk nagy figyelem
mel kísérte a szentescsongrádi 
új közúti tiszahíd építését. 
Pusztaszuriban nemzetközi 
vasútépítőgép-bemutatót sze1'
veztünk, amelynek nagy szak
mai sikere volt. Megismerked
tünk még az M3-as autópálya 
építésével és a kiskörei víz
lépcső működésével. Propagan
damunkánkban felhasználtuk 
a fényképezést. amely kapcsán 
kiállítást rendeztünk „Humor 
a közlekedésben" címmel. Egy 
másik fényképkiállításunknak 
„Közlekdési pillanatok" címet 
adtuk. 

A statisztikai adatokból ki
tűnik, hogy az országban egyet
len testvérszervezet sem szer
vezett annyi programot, mint 
a szentesiek. 

Az ülésen a feladatokról is 
szó volt. Az a célkitűzés,· hogy 
a· csoport a jövőben még aktí
vabb segítséget adjon a mű
szaki elképzelésekhez és az 
operatív tervek kidolgozásá
hoz. Szeretnének helyileg is 
társadalmi hátteret adni egy
egy kibontakozó műszaki kér
désben és vitában. Azt is célul 
tűzték, hogy az állandóan vál
tozó műszaki fejlődésben a 
csoporton belül is hasznos ön
képzésre kell törekedni. 

Tisztújításra is sor került a 
vezetőségi ülésen. A nyugdíj
ba távozott Feleky Pál elnö
köt kiemelkedő munkásságá
nak elismerése mellett tiszt
ségéből felmentették. Utóda 
Asztalos József, a szentesi épí
tési főnökség igazgatója lett. A 
vezetőségi ülés egyben úgy 
döntött. hogy a leköszönt Fe
leky Pált megválasztja társel
nöknek. és munkásságára to
vábbra is számítanak. 

Madar Miklós főtitkárhelyet
tes zárszavában utalt a KTE 
vezetőségének azon álláspont
jára, miszerint a jövőben Szen
tes legyen a nagyobb országos 
rendezvények otthona. 

Fogas Pál 

Hasznos hétvégék 

A Vas megyei Vöröske
reszt-szervezet közelmúlt
ban megtartott küldöttér
tekezletén, Szombathe
lyen Kiváló Tá1'sadalmi 
Munkás kitüntetést kapott 
Varga László, a számvite
li főnökség leltárellenőre, 
az igazgatóság vöröskeresz
tes szervezetének a titkára. 

Három évtizede, 1952. de
cember 19-én mozdonyve
zető-gyakornokként Veszp
rémben kezdte vasúti pá
lyafutását. Egy évvel ké
sőbb a szombathelyi fűtő
házba került normásnak. A 
számviteli főnökségen 21 
éve dolgozik. Korán bekap
csolódott az ifjúsági moz
galomba. 1966-ig - öt éven 
át - az igazgatóság KISZ
titkára. Később a járási és 
a megyei KISZ-bizottság 
pénzügyi ellenőrzési bi
zottságának a tagja. Már 
KISZ-es korában dolgo
zott a Vörös:keresztiben. Alk
tivista és állandó véradó. 
Az ifjúsági mozgalomban 
végzett jó szervező mun-
kája elismeréseként 
pártmegbízatáskén t 
1972-ben elvállalta a vö
röskeresztes titkári teendő
ket, amelyet azóta is ellát. 

Induláskor egyetlen 
alapszervezetünkben 120 

tagunk volt - mondja. -
Jelenleg öt alapszerveze
tünk van, a tagok száma 
410. A véradók száma is 
megháromszorozódott. 

Rendszeresek a névadéik és 
a kismamatalálkozók. Va
lamennyi vasutast kiokta
tunk az elsősegélynyújtás 
legfontosabb elemeire. 
Koordináljuk és támogat
juk az igazgatóság és mun
kahelyeinek a tisztasági 
mozgalmát. 

Varga László hússzoros 
véradó. Magáénak mond
hatja a Kiváló Vöröske
resztes Munkáért kitünte
tés ezüst fokozatát. Birto
kosa a Kiváló Ifjúsági Ve
zető és a Közlekedés Ki
váló Dolgozója kitünteté-
seknek is. Sz. Jakab 

A szalbad szombatok általános 
bevezetésével megnövekedett 
a dolgozók hét végi pihenőide
je. A magán jellegű, kikapcso
lódást jelentő hasznos hobbi
tevékenységek mellett egyre 
többször van igény a kirándu
lással, közös társadalmi mun
kával eltöltött hétvégék iránt. 
Ez tapasztalható a nagykani
zsai pályafenntartási főnökség 
dolgozóinál is. 

Júniusban az egyik szabad 
szombatot családjaikkal együtt 
egész napos kirándulással töl
tötték a főnökség dolgozói. Az 
apróságok legnagyobb örömé
re Szenta állomástól kisvas
úton tették meg az utat a ikaszó
pusztai tájvédelmi területig. 
Ott sport, játék. erdei séta vár
ta a részvevőket. A kirádulás 
felejthetetlen élményt jelen
tett felnőtteknek, gyermekek
nek egyaránt. 

Júliusban a vasutasnapi 
kommunista szobaton a barcsi 

főpályamesteri szakaszok, vala
mint a főnökség központi dol
gozói vettek részt. Murakeresz
túr állomás átépítésénél kitérő 
és vágány elbontását végezték. 
A barcsai Landler Jenő szo
cialista brigád, akiket ez év
ben tűntettek ki a MA V Kivá
ló Brigádja címmel, a kitérő 
elbontásánál dolgozott. A köz
pont férfi dolgozóinak egy cso
portja a talpfákat hordta depó
niába. A főnökség női dolgo
zói a kapcsolószerek össze
gyűjtésénél. elszállításánál dol
goztak. 

A külöböző időpontokban 
szervezett kommunita műsza
kolkon egyébként a főnökség 
valamennyi szocialista brigád
ja részt vett. Teljesítményük 
2680 óra. ez 51 970 fo1'int érték
nek felel meg. Az összegnek az 
idős dolgozók részére anyagi 
támogatásként történő felosz
tásáról a szocialista brigádo}y 
fognak dönteni. 

Nagy Antal Géza 

SÍNHEGESZTŐK 

A szentesi építési főnökség Petőfi és Dóua szocialista brigád
jai a vá.rosföldi kötőtelepen hegesztik a síneket. Munkájukkal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a VI. ötéves tervben 1800 kilométer 

hosszú, hézag nélküli pálya készüljön el 
(Zelman Ferenc felvétele) 

Az alapbérrendszer és a bérpótlék 
A kollektív szerződés módo

sítására a vitákon elhangzott 
javaslatok jelentős része a je
lenleg alkalmazott bérpótlékok 
és jutalékok kiterjesztésére 
irányult. A javaslatokból egy
részt az tűnik ki, hO(!Y az alap
bérrendszer és a bérpótlékok 
kapcsolata nem eléggé tisztá
zott. Másrészt megállapítható 
olyan törekvés is, hogy egyes 
területeken így próbálnak ke
resetnövelést elérni. 

Az alapbérrendszer 

és főbb jellemzői 
A jelenleg alkalmazott alap

bérrendszer a fizikai dolgozók
nál már a hatvanas években 
kialakult. A munkák besoro
lását és az ehhez kapcsolódó 
bértétel megállapítását két fő 
tényező: 

- a szakképzettség, 
- és a munkakörülmény-

fokozat alapján állapítják meg. 
Mindkét fő tényezőnek to

vábbi fokozatai vannak. A 
szakképzettségi fokozat tago
zódása a következő: 

egyszerű segédmunka, 
- e(!yszerű betanított mun

ka, 
- bonyolult betanított mun-

ka vagy egyszerű szakmunka, 
- szakmunka, 
- összetett szakmunka, 
- különleges bonyolult szak-

munka. 
A munkavégzési körülmény 

fokozatai: 
- normál erőkifejtés és nor

mál munkakörülmény, 
- normál erőkifejtés és ked

vezőtlen munkakörülmény, 
- nagy erőkifejtés vagy kü

lönösen kedvezőtlen munka
körülmény, 

- nagy erőkifejtés és külö
nösen kedvezőtlen munkakö
rülmény. 

A munkakörülmény-fokoza
tok megállapításánál a követ
kező környezeti hatásokat ve
szik figyelembe: 

- különleges testhelyzet, 
veszély, 

- egészségi ártalom, 
- hőhatás, 
- erőkifejtés. 
Az alapbérrendszer kereteit 

képező besorolási szabályok is
mertetéséből kiderül, hO(!Y a 
dolgozók személ)Ci alapbérének 
megállapításánál a munkavég
zés körülményeit messzeme
nően figyelembe veszik. 

Lehetőségek 

a differenciálásra 
Az azonos szakképesítéssel 

rendelkező dolgozók között a 
munkakörülményi fokozat fi
gyelembe vétele jelentős kü
lönbséget tesz. 

A normál erőkifejtésú nor
mál munkakörülmények kö
zött dolgozó 41-es kategóriájú 
szakmunkás bértétel 12,50-
22,50 Ft/ó, míg a legkedvezőt
lenebb munkakörülményű 44-
es besorolású szakmunkás bér
tétele 20,50-35 Ft/6 között 
állapítható meg. 

A dolgozók alapbérének meg
állapítására a rá érvényes bér
tétel határa között kerül sor. 
A személyi alapbér megállapí
tásánál fi(!yelembe veszik: 

- a dolgozó munkájának 
minőségét, 

- sz01'galmát, 
- pontosságát, 
- fegyelmezettségét, 
- együttműködési készségét 

stb. 
A bértételhatárok rendkívül 

tág lehetőséget nyújtanak a 
differenciált alapbér megálla
pítására. Ez indokolt is mivel 
azonos szakképzettséggel ren
delkező dolgozók felkészültsé

magasban, illetve mélységben 
végzett munkát stb., ilyen 
esetben a jogszabályban, il
letőleg a kollektív szerződés
ben bérpótlékot állapítanak 
meg. 

A bérpótlék az alapbérrel 
együtt, azt kiegészítve fejthet 
ki megfelelő hatást, ezért egy
részről az alapbérrendszer ha
tékonyságát állandóan figye
lemmel kell kísérni, minden 
bérfejlesztésnél a besorolások 
helyességét felül kell vizsgál
ni. Másrészt vizsgálni kell a 
dolgozó különleges - az alap
bérben nem érvényesíthető -
munkakörülményeit, illetve az 
azokban történő változásokat. 

A vasutasok 

kezdeményezésére 
Ezeket a vizsgálatokat az 

egyes szolgálati helyeken 
rendszeresen elvégzik és álta
lában a tapasztalatok alapján 
tesznek javaslatot a kollektív 
szerződés módosítására. Mint 
azt dr. Simon József szakosz
tályvezető a Magyar Vasutas 
1982. évi 10. szá"1álban megje
lent cikkben írta: ,.Az ez évi 
módosításnál szinte valameny
nyi változtatás a vasutasok 
kezdeményezésére, javaslataik 
figyelembevételével történt." 

fgy került sor az utazósze
mélyzet szolgálati óráinak ren
dezésére, az állomási dolgozók 
szolgálat átadás-átvételének 
díjazására, s az elegyrendezői 
munkakörökben dolgozók ré
szére kifizetett, kiemelt forgal
mi jutalék felemelésére. A mó
dosítások indoklását a cikk 
részletesen tartalmazza. 

Az említett javaslatok mel
lett azonban érkeztek olyanok 
is, melyek bevezetéséhez to
vábbi vizsgálatok szükségesek. 
!gy például az osztott munka
idő megszakítási ideje alatt 
fizetendő díjazás, vagy a ké
szenlét ideje alatt szükséges
sé váló utazás időtartama alatt 
fizetendő díjazás. 

A megvalósulásra került, va
lamint a további vizsgálatok 
alapját képező észrevételek 
mellett számos olyan javaslat 
is érkezett, melyek bevezetése 
a jelenlegi körülmények között 
nem indokolt. 

A készenléti díj vetítési alap
ját például a javaslatba 
hozott átlagbérrel szemben -
továbbra is az alapbér száza
lékában célszerű meghatároz
ni, mivel a számfejtés bizton
sága ezt indokolja. A maga
sabb vetítési kulcs biztosítja 
a jogszabályban megállapított 
pótlék elérését. 

A jelenleg érvényes elszá
molás megváltoztatását kérték 
az állomási tolatást végző moz
donyvezetők. A javasolt bér
forma azonban nem fejtene ki 
ösztönző hatást, ezért a vál
toztatás nem célszerű. 

Javaslatok 

és lehetőségek 
Az elfogadott és bevezetésre 

került javaslatok jelentős ter
heket rónak a bérgazdálkodás
ra. 1982-ben a kollektív szer
ződés módosításának bérkiha
tása mintegy 50 MFt, mely 
összeget a differenciált bérfej
lesztésre képzett keretből kel
lett tartalékolni. (Ez az összeg 
tartalmazza az 1981 évi módo
sítás áthúzódó hatását is.) To
vábbá a bérfejlesztések (alap
béremelések) a vetítéssel meg
állapított pótlékokat automati
kusan növelik. A növekményt 
- mely hálózati szinten a tíz
millió Ft-os nagyságrendet is 

eléri - szintén a bérfejlesztési 
keretből kell finanszírozni. 

A bérpótlékok felemelésére 
és kiterjesztésére tett javasla
tok elbírálásánál - a jogsza
bályok érvényesítése mellett -
a bérfedezeti forrásokat is 
vizsgálni kell. 

Az előző szempontok alap
ján nem került sor: 

- az éjszakai pótlék mérté
kének emelésére. 

- továbbá a pénzkezelési 
pótlékra jogosultak körének 
kiterjesztésére, illetve a pótlék 
emelésére, 

- a revizori pótlékba von
tak körének szélesítésére. 

A kollektív szerződés 57. §-a 
rendelkezik az egészségre ár
talmas munkavégzés pótléká
nak megállapítására, az 58. § 
pedig a veszélyességi pótlékra. 
Amennyiben az egyes munka
helyeken egészségre ártalmas 
körülmények mellett dolgoznak 
vagy veszélyhelyzetben végez
nek munkát, de a feltételek 
nem érik el a pótlékra jogo
sultság határait, ez esetben a 
munkakörülményeket az alap
bér megállapításánál kell fi
gyelembe venni. 

Végezetül szólni kell a mun
kahelyi pótlék kiterjesztésére 
és felemelésére vonatkozó is
mételten visszatérő javaslatok
ról. 

A munkahelyi pótlékot 1969-
ben vezették be egyes buda
pesti pályaudvarok elegyren
dezői, termelésirányítói, vala
mint vezetői munköreiben. A 
munkahelyi pótlék célja a tar
tósan létszámhiányos munka
körökben végzett munka fo
kozott anyagi elismerése, és ez
zel a munkaerőhelyzet javítá
sa. 

A munkahelyi pótlékot a be
vezetés óta több munkakörre, 
valamennyi budapesti és há
rom (Dunaújváros, Budaörs, 
Záhony) vidéki szolgálati hely
re kiterjesztették. 

Bérpótlék helyett 
forgalmi jutalék 

A munkahelyi pótlék kétség
telen, hogy mérsékelte a lét
számhiányt, de nem a várt 
mértékben, ezért hasonló cél
ból, de már szűkebb körben 
bevezették a „Kiemelt forgalmi 
jutalékot". !gy az a sajátos 
helyzet állt elő, hogy ugyanazt 
a funkciót egyes munkakörök
ben két bérpótlék tölti be. 

A munkahelyi pótlék kiter
jesztését a vontatási szolgálat, 
de más szolgálati ág forgalmi 
tevékenységet ellátó, vagy ah
hoz kapcsolódó munkakörben 
dolgozók rendszeresen kérik. 
Különösen előtérbe került ez 
az üzemfőnökségek megszer
vezése óta, a vontatási szolgá
lat termelésirányítói körében. 

Valóban nehezen magyaráz
ható meg, hogy egy forgalmi 
termelésirányító (forgalmi szol
gálattevő, térfőnök st;b.) jogo
sult a munkahelyi pótlékra, 
míg az üzemvitelt kiszolgáló 
vontatási termelésirányító nem. 

úgy ítéljük meg, hogy a lét
számhiányos munkakörökben 
magas fokú intenzitással vég
zett munkára megfelelő elis
merést nyújt a kiemelt forgal
mi jutalék. A munkahelyi pót
lék megszüntetése - megfele
lő alapbéresítés mellett - idő
szerűnek látszik. Ezt alátá
masztják a bérpótlékok szűkí
tésére irányuló központi tö
rekvések is. 

A bérrendszer vizsgálata, 
korszerűsítése állandó folya
mat, melyhez megalapozott 
észrevételekre, javaslatokra 
változatlanul szükség van. 

�ányi Péter 

ge - e(!yéni vagy szervezett .----------------------------

szakképzés eredményeként -
eltér egymástól. 

Az azonos kategóriába so
rolt munkakörülményi fokoza
ton belül a környezeti hatások 
eltérhetnek a megengedett ha
tárok között. Az egyéni beso
rolásnál tehát ezeket a ténye
ket komplexen kell figyelembe 
venni és az alapbérben kell ér
vényesíteni. 

Amennyiben a dolgozó olyan 
sajátos munkakörülmények kö
zött, illetve speciális tevékeny
séget végez, melyet az alapbér 
megállapításánál nem lehet fi
gyelembe venni, például az 
általában szokásos munkaidő
beosztástól eltérő időben vég
zi. munkáját, rendszeresen a 

Ahogy egy népmüvelö látja 
Hévízen, a Vasutas Biztosító Egyesület üdülőjét ápolt kert 

övezi. A modern, üvegerkélyes épület, barátságos színeivel 
felhívja az arra látogatók figyelmét. Minden igényt kielégí
tenek belső berendezései, szobái is. A lakó.szobákhoz elő- és 
fürdőszoba tartozik, erkéllyel. 

A háromemeletes épület mindegyikén szépen berende
zett társalgó és tv szolgálja a vendégek művelődését, szóra
kozását. A heti kultúrprogram hirdetőtáblán olvasható. 

A beutaltak elégedettek az étkeztetés színvonalával is. 
Akik tagjai az egyesületnek, az ellátásért naponta 90 forintot 
fizetnek, a gyermekekért pedig 45 forintot. Az egész évi fá
radságos munkát itt méltó környezetben pihenhetik ki a vas
utasok, az egyesület tagjai. 

Dr. Fodor Andorné 

népművelő 



MAGYAR VAS UTAS 

z augusztus éz hónap 
1.JÍ'l'OGA'l'JÍS A DÉI.I PJÍI.YAVDVAB ŐBBEI.YEIN 

Még tart a nyári csúcsfor
galom. A Déli pályaudvaron 
a pénztárak előtt a folyamatos 
kiszolgálás ellenére néha hosz
szú sorok kígyóznak és a pero
non is sokan várakoznak. Ezek
ben a meleg napokban, külö
nösen a hét végén, nem köny
nyű az utasokat kiszolgáló, s a 
szerelvények mozgását irányí
tó vasutasok dolga. Kelényi 
György térfőnök kalauzol vé
gig birodalmán, amely a csar
noktól az alagútig terjed. 

Bómuloles gyorsasággal 
- Majd meglátja, ez a terü

let csak az avatatlan szemnek 
tűnik nagynak. A mindennapi 
munkában inkább szűknek, ki
csinek érezzük - magyarázza. 
- A pályaudvar épületei kor
szerűek, de az üzemi feladatok 
ellátására viszonylag kevés he
lyiség jutott. A külső forgalmi 
szolgálattevőknek még nem 
készült el a szolgálati helyük. 
Emiatt elég szerény az őrhe
lyük - mutat a vágányok kö
zött megbúvó kis bódéra. 

Amint haladunk a II-es to
rony irányába, a térfőnök 
megjegyzi, hogy esős időben 
sok bosszúságot okoz a utasok
nak a perontető hiánya. Rá
adásul a 1eghosszabb vágányok 
mellett található a legkeske
nyebb peron, ami balesetveszé
lyes. Ilyenkor nyáron 120-140 
százalékos a pályaudvar ki
használtsága. Télen azonban 
80 százalékra is visszaesik a 
forgalom. 

' 

Munkában a kocsirendező 

A II-es torony kulcsfontos
ságú szolgálati hely. Innen jól 
áttekinthető az egész pályaud
var. A Márvány utcai híd alatt 
levő szűk torok azonban elég
gé visszafogja. korlátozza a 
forgalmat. Ezért a toronybe
lieknek nagyon ügyesen kell 
gazdálkodniuk a vágányokkal 
és a szerelvényekkel. Különö
sen a reggeli és a délutáni 
órákban. Ilyenkor öt percen
ként indítják a vonatokat. 

Óré Kálmán térfelvigyázó 
éppen a hangosbemondón ad 
utasítást. A váltókezelő Kiss 
András pedig bámulatos gyor
sasággal húzza le és fel a vál
tókarokat. Arcuk, mozdulataik 
feszültségről árulkodnak. S 
amikor Óré Kálmán néhány 
percre megáll, ezeket mondja: 

- Itt nem lehet unatkozni. 
Mindig kombinálni kell, hi
szen a legegyszerűbb megol
dás a legjobb és ha ezt meg
leljük. akkor zavartalan a for
galom. Minden percet igyek
szünk kihasználni. Szép, 
ugyanakkor veszélyes is ez a 
munka. Egy rossz döntésnek 
itt súlyos következménye le
het. 12-24-es szolgálatot telje
sítek, de a nyári hónapokban 
előfordul, hogy csak néhány 
óra jut a pihenésre. 

Gyógyszerészhó1 

lérfelvigyózó 
Sajnos nincs elég munka

erő szól közbe Kelényi 
György. - Egyre kevesebben 
vállalják az izgalmat, az állan
dó feszültséggel járó vasúti 
szolgálatot. 

- Az eredeti szakmám 
gyógyszervegyész - folytatja 
Óré Kálmán. - De a1lergiás 
voltam a gyógyszerekre. Ál
landóan betegeskedtem. Belát-

tam: ez így nem mehet tovább. 
Egy ismerősöm a vasutat aján
lotta és én jelentkeztem. Két 
évvel ezelőtt váltókezelőként 
kezdtem a munkát. Idén ápri
lisban lettem térfelvigyázó. 
Az átlagkeresetem 6500 forint 
körül mozog. Igaz ezért a pénz
ért havonta legalább 210-220 
órát teljesítek. 

Közben a váltókezelő is meg
áll egy szusszanásnyi időre. 
Kiss András 12 éve dolgozik a 
MA V-nál. 

- Eredetileg i,ájár vagyok 

- mondja. - Uránbányában 
dolgoztam. de az orvos egész
ségi okokból eltanácsolt. A 
mostani munkámat szívesen 
végzem, mert szeretem a ve
szélyt, a kockázatot. Itt aztán 
mindenki megtanulhatja, mek
kora a kitartása. Lankadatla
nul figyelni kell mindenre. 
Most sok a munka. Emiatt ke
vés idő jut a családra. A múlt 
hónapban például a körülmé
nyek úgy hozták, hogy 43 túl
órát vállaltam. Igaz, ez a ke
resetemen is meglátszott, hi
szen 7000 forintot vittem haza. 
De keményen kellett helytáll
ni. Nem ritka az olyan szolgá
lat, amikor 1600-1800 alkalom
mal állítom a váltót, amelynek 
egyszeri lehúzásához 80 kilo
pondnyi erő szükséges. 

Közben a II-es torony előtt 
elhalad egy vonat. A mozdony
vezetőnek tisztelegve kívánnak 
jó utat. Mi is tovább megyünk. 
Utunk a vontatásiak készülő 
épülete mellett vezet. A je
lenlegi kocsijavító fedetlen. 
Kezdetleges emelőkkel bíbe
lődnek a szerelők. Télen rossz 
itt dolgozni. Ezért a legfonto
sabb javításokat nyáron vég
zik. Előttünk feltűnik az „A" 
őrbódé. Kissé távolabb az I-es 
torony és az alagút. Az „Á" őr
bódé is meglehetősen szűk és 
elhasználódott. 

A lolalósvezetö 

mozgékony ember 
- Ezt nem azért építették, 

hogy a váltóőr és a tolatásve
zető itt üldögéljen, hanem 
azért, hogy a teleifon meg ne 
ázzon - tréfálkozik a térfő
nök. 

Varga Gyula tolatásvezető 
mozgékony, .fáradhatatlan 
ember. így vall munkájáról: 

- Nekem az a feladatom, 
hogy a szemelvényeket összeáil
lítsam, s a vonatok mozgását 
irányítsam. Gondoskodjam a 
meghibásodott kocsik kisorolá
sáról. Érdekes és néha nehéz 
feladat a mentesítő, és a kise
gítő szerelvények összeállítása. 
1972 óta végzem a tolatásveze
tői teendőket. Számomra a mai 
nap szokatlanul nyugodtnak 
tűnik. Ilyen még nem volt ezen 
a nyáron. Megszoktam már a 
nyüzsgést, a sok feladatot. 

Visszaindulunk a csarnokba. 
Nyerki Lajos pénztárfőnök 
már vár. A pénztárak előtt 
változatlanul nagy a tumultus, 
pedig bámulatosan gyors a ki
szolgálás. A személypénztáro
sok napi 14 órát dolgoznak. 
Minden második napjuk sza
bad. 

- Ilyenkor a csúcsidőszak
ban bizony a szc!badnapokon is 
elég gyakran berendeljük az 
asszonyokat - mondja a pénz
tárfőnök. - Összesen 29 pénz
tárosunk van. Rendes körül
mények között elég, ha nyolcan 
dolgoznak. Főidényben azonban 
gyakran elfordul, hogy 16-an 
teljesítenek szolgálatot. Ennél 
több munkaerőt azonban kép-

Hosszú sorok a pénztárak előtt 

telenség mozgósítani. Megne
hezíti a dolgunkat, hogy évről 
évre csökken az utánpótlás. 
Ebben az esztendőben még 
nem jött hozzánk új ember. 
Jelenleg négy tanuló is dolgo
zik nálunk, ha levizsgáznak. 
akkor már rájuk is számítha
tunk. 

A váróban megrekedt a me
leg levegő. De a pénztárosok 
szerencsére ebből keveset érez
nek, mivel rezidenciájukon 
jól működik a légikondicionáló 
berendezés. Felüdülés itt be
szélgetni. 

Akiknek a nyór 

hajrá munkál jelent 
Tánczos Gizella 23 éve dol

gozik a vasútnál. Jelenleg a 
hagyományos pénztár a mun
kahelye. 

- Az augusztus általában 
nehéz hónap - mondja. 
Eléggé elfáradunk, de szeren
csére hamar vége a nyárnak. 
Talán furcsa, hogy ezt mon
dom, de nekünk a nyár nem az 
üdülést, a pihenést, hanem a 
hajtást, a hajrát jelenti. Ilyen
kor nem mehetünk szabadság
ra, mert szükség van ránk. 
Csak azokat engedik el, akik 
külföldre utaznak, vagy be
utalót kaptak. A többség azon
ban szolgálatot teljesít. 

Kozma Péterné a gépesített 
pénztárban dolgozik. 0 is ha
sonlóan vélekedik: 

- Nyáron átlagosan kétezer 
jegyet adok el naponta. Ez bi
zony meglehetősen sok mun
bát takar. A keresetemmel elé
gedett vagyok, bár az alapfize
tésem mindössze 2800 forint. 
Viszont azok a pénztárosok, 
akik a legnagyobb forgalmat 
bonyolítják 6-7000 forintot ke
resnek a nyári szezonban. A 
téli hónapokban valamivel ke
vesebb a pénzünk, de azért így 
is összejön az ötezer forintos 
havi átlag. 

Rókus Jánosné is helyeslően 
bólogat. Rutinos, jó szakem
ber. 1973 óta dolgozik a MAV
nál. 

- Amióta az emberek meg
tudták, hogy szeptembertől 
emelik a menetjegyek árát, 
képtelen dolgokat művelnek -
mondja. - A minap egy férfi 
30 darab menetjegyet kért. 
Kiderült, hogy egész évre meg 

�t-

akarta vásárolni a számára 
szükséges vasúti menetjegye
ket. .Azt azonban elfelejtette, 
hogy csak egy hónapig érvé
nyesek. A kolléganőmtől pe
dig az egész csomag jegyet fel 
akarta vásárolni az egyik utas. 
Azt hitte, ezt is úgy fel lehet 
spájzolni, mint az élellFiliszert. 

Megbirkóznak 

o nehézségekkel 
- Az idén a reformjegyek

kel volt a legtöbb gondom -
veszi át újból a szót Tánczos 
Gizella. - A diákoknak járó 
33 százalékos kedvezményes 
utazáshoz ilyen reformjegyeket 
adunk ki. Attól függően, hogy 
milyen távolságra utazik a ta

nulé, aszerint vágunk le a jegy
ből egy darabkát. Ez elég sok 
időt igényel. 

- Én négyszázötven reform
jegyet adtam el - lebegteti a 
köteget Kozmáné. - Ezeknek 
nemcsak a kiadása, hanem a 
kiszorzása is munka- és idő
igényes. 

- Ráadásu1 a jegynyomda 
mostanában nem küldi időben 
a jegyeket - folytatja Rókus
né. - Ez nehéz helyzetbe hoz 
bennünket. Ilyenkor ugyanis a 
normál utazáshoz ugyancsak 
reformjegyet adunk ki, ami 
alaposan megszaporítja a teen
dőinket. 

- Kevés a helyjegybélyeg is 
� panaszolja Tánczos Gizella. 
- Néha két-három kocsi hely
jegyeit kézzel kell megírni. Ez 
a munka legalább másfél órát 
igényel. Holott rendes körül
mények között, a kész helyje
gyekre mindössze a !bélyeget 
kellene ráragasztani. 

A pénztárosok elmondták, 
hogy az esti váltás sem köny
nyű feladat. 19 óráig tartanak 
nyitva, de a forgalom akkor 
sem csökken. Vita nélkül, szin
te alig lehet bezárni a pénz
tárat. Ráadásul hiányoznak a 
messziről is olvasható táblák, 
amelyek a nyitva tartás idejét 
megjelölik. Néhányan magán
szorgalomból tussal készítenek 
ilyet. !gy könnyebben tudomá
sul veszik az utasok, hogy 
igazodniuk kell a nyitva tar
táshoz. 

Csik Ibolya 

,. 

Vonatmenesztés 
(Zelman Ferenc felvételei) 
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Kiváló VasutaS' 

A telet onközpontok mestere 
Kón11a G11örgy, a szegedi 

114-es távközlési szakasz 
műszerésze, apját és test
vérbátyját követve, 1942-
ben kérte felvételét a vas
úthoz. Villanyszerelő szak
májával Szegeden, az igaz
gatóság távirda intézőségé
be vették fel. Szakképzett
ségének megfelelő munka
körben nem foglalkoztatták, 
ezért két év múlva új mun
kahely után nézett. Kecske
méten, a konzervgyárban 
helyezkedett el. A 'háború, 
majd a hadifogság után, 
1947-ben ismét a vasútnál 
próbálkozott. Szentesen pá
lyamunkás, majd pár hó
nappal később visszahívták 
első munkahelyére, a sze
gedi telefonközpontba. Az
óta megszaikítás nélkül ott 
dolgozik. 

Az elmúlt négy évtized 
alatt munkahelyén sok min
den megváltozott. Az akkor 
ROT ARY 100-as központ 
helyén ma már 700 vonalas, 
7D PBX típusú központ 
működik. A korszerűsítés 
folyamatában, az új köz
pontok szerelésében tevéke
nyen reszt vett. 1952..fben 
kapták meg a 400-as köz
pontot. Előtte hónapokig 
társadval kéthetenkénti vál
tásokkal 'Budapestre járt, 
ahol műszerészként dolgo
zott, ismerikedett a �özpont
tal. A későbbi években az 
igazgatóság területén több 
helyen, így Szentesen, KiS
kunhalason, Kiskunf élegy
házán, Kecskeméten, Hód
mezővásárhelyen és Makón 
szerelte a telefonközponto
kat. Volt olyan időszak, 
amikor kézi központokat is 
gyártottak. Közben alapo
san megismerte a szakma 
minden, fortélyát, annaik 
avatott mestere lett! 

- Egy jó műszerésznek 
az építésnél is otit kell ,Lenni 
- vallja munkájáról -, 
mert csak így ismerheti 
meg igazán annak minden 
részletét. Mi központosok, a 
vasút fogaskerekében csak 
egy láncszem vagyunk, de 
nagyon sok múló.k azon, mi
lyen az értekezési lehetőség, 
mennyire gyors a hibaelhá
rítás. Ezért tar,tom fontos
nak, hogy a műszerész ala
posan ismerje a rábízott 
központot. 

Munkatársai mondják ró
la, hogy Gyuri őstehetség! 
Hallatlan nagy sza1kmai tu
dása, gyakor,lata van, amit 
országosan is elismernek. 
Nem véletlen, hogy a sze-

, 

gedi főközpont több mint 
felét, köztük a legfontosabb 
vonalakat ő gondozza, tart
ja üzemképes állapotban. 
Ismer minden csavart, jel
fogót, apró-parányi alkat
részt. Olyannydra, hogy 
munkaikezdéskor, amint be
lép a helyiségbe, a központ 
zajából észreveszi, ha vala
ki hozzányúlt az általa kar
bantartott részhez. S ha né
ha mégis előfordul egy-egy 
üzemzavar, akkor addig 
nem nyugszik, amíg rá nem 
jön a hiba okára. Ha kell, 
még szabadnapján is beuta
zik makói lakásáról, hogy 
mielőbb üzemképes legyen 
a központ. 

Tudását, nagy szakmai 
tapasztalatát szívesen meg
osztja másokkal is. Külö
nösen a fiatalok tanítását, 
oktatását viseli szívén. Mel
lé osztják be a kezdő szak
embereket, segít nekik a 
szakmai fogások mielőbbi 
elsajátításában. Szinte alig 
van olyan műszerész a köz
pontban, aki ne az ő tanít
ványa lett volna. 

Kónya György a szak
szervezeti mo.zigalom'ban is 
tevékenyen részt vett. A 
hatvanas években a TBFF 
szakszervezeti bizottságá
nak titkára, majd 1980-ig az 
szb elnöke volt. A felszaba
dulástól párttag. Szorgos, 
becsületes munkájáért több
szörös kiváló dolgozó, ka
pott vezérigazgatói dicsére
tet, az idei vasutasnapon 
pedig másodszor vette át a 
Kiváló vasutas kitüntetést. 

Az év végén nyugdíjba 
megy, de végleg nem sze
retne megválni munkahe
lyétől. 

- Életem több mint felét 
itt, a telefonközpontban töl
töttem. Szeretem ezt a mun� 
kát. Nehéz lenne egyik nap
ról a· másikra megválni a 
kollégáktól, a központ ál
landóan mozgó, kattogó vi
lágától. 

Gellért József 

Pályázati felhívás 
„Közös eróvel a munkások 

és műszakiak eredményes együttműködéséért'• 

A SZOT műszaki-gazdasági bizottsága „Közös erővel 
a munkások és műszakiak eredményes együttműködé
séért" címmel ez évben is közzéteszi pályázati felhívását. 

A pá•lyázat célja, hogy elsősorban az energia- és anyag
takarékosság, vailamint a másodnyersanyag-hasznosítás 
területén alkalmaZlható megoldások felkarolásával elő
segítse az irányítás, végrehajtás és ellenőrzés módsze
reinek korszerűsítését, és a pályázók saját gyakorlati 
tevékenységében ezek érdemi érvényrejuttatását. 

Kérjük, hogy a pályázók a célkitűzések eredményes 
megvalósítását és annak módszerét, a megva'1ósítás mér
hető eredményeit, vagy jól értékelhető hatását, valamint 
azt, hogy saját teviékenységük és ja,vaslataik azokat ho
gyan segítették elő, rendszerezve foglalják írásba, s ezzel 
pályázzanak a szakszervezet)i mozgalom erkölcsi és anya
gi el,ismerésének elnyerésére. 

A pályázat tartalmazza - a már elért eredmények 
konkrét, dokumentált bemutatása mellett - az előre
mutató javaslatokat is. A pályamunkák terjedelme leg
alább 10 és legfeljebb 20 gépelt oldal legyen. A pályázat 
jeligés, a nevet, címet és a pá,lyamű tartalmi kivonatát 
zárt borítékban kell mellékelni. A pályázatban foglaltak 
alkalmazására, illetve vállalati megvalósítására vonat
kozó véleményt - a vállalat vezetőjének és szb-titkárá
nak aláírásával - külön zárt borítékban kell mellékelni. 
Nyilvánosan még meg nem jelent és más pályázaton 
részt nem vett munkák, illetve vállalatoknál, intézmé
nyeknél egy évnél nem régebben megvalósult megoldá
sok nyújthatók be. 

A pályázat beküldésének határideje: 1983. szeptember 
15. A pályázatot a SZOT közgazdasági és életszínvonal
politikai osztályához kell benyújtani három példányban. 
(Budapest, Dózsa György út 84/,b 1415.) A pályadíjakról 
- 1900. december 15-ig - a SZOT titkársága dönt. 

Pályadíjak: 
2- 3 db 25 OOO forint értékű I. díj és oklevél, 
5-10 db 10 OOO forint értékű 11. díj és oklevél. 

A pályázatban elsősorban vállalati komplex brigádok, 
szocialista brngádban dolgozó kollektívák és közvetlen 
temnelésirányítók részvételét várjuk. 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
műszaki-gazdasági bizottsága 
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AKADOZNAK A FOGASKEREKEK 

Barangolás a komáromi rendezőben 
A FORGALOM DERÉKHADA 250 ÓR,4T DOLGOZIK HAVONTA 

Augusztus 10-e, délelőtt 
nyolc óra. A meteorológia me
leg, fülledt időt jósolt. A ko
máromi rendezőpályaudvar
ról nézem a Dunát. Fölötte át
tetsző páraf.üggöny lebeg. A 
túlparton Komárno. A vízen 
teherhajók horgonyoznak. 
Szinte festői szépségű a táj. 
tengeri kikötők hangulatát 
árasztja a város. Tömöri Sán
dor körzeti üzemfónök-helyet
tesnek azonban nincs ideje 
mindebben gyönyörködni„ Iro
dájában gyakran csörög a há
rom telefon valamelyike. In
formációkat gyújt, intézkedik, 
bepillant a reggeli postába. 

Körkonf erencia 

A mai nap nehéznek iger
kezik.. Kilenc órakor körfon
ferencia kezdődik, a munka
irányító távbeszélő rendszer, 
köznyelven a hangos telefon 
segítségével. A budapesti 
igazgatóság illetékesei tájé
koztatják a körzeti üzemfő
nökségek - többek között 
Komárom, Győr, Székesfehér
vár, Cegléd és Budapest -
vezetőit a személy- és teher
forgalommal kapcsolatos leg
fontosabb teendőkről, gondok
ról. Az említett üzemfőnöksé
gek irodáiban, a telefonok 
mellett már ott ülnek a fő
nökségek vezetői, a szirute 
rádiózásra hasonlító beszélge
tésre várva. 

- Most következik majd a 
bírálat, vagy a dicséret - je
lenti ki derűsen Tömöri Sán
dor. - Ma még melegünk lesz 
valamennyiünknek! 

És mintha !beteljesedett volna 
a jóslata. Cseng a telefon. Ta
tabánya-AlsóróJ jelentik, hogy 
a harmadik vágány.ra bejáró 
tehervonat egyik kocsijának 
eltörött a csapszege, és pár 
méteren szinte felszántotta a 
pályát. Szerencsére személyi 
sérülés nem történt, de a pá
lyát a legrövidebb időn belül 
használhatóvá kell tenni. A 
Komáromból induló segély
menetnek azonnal zöld utat 
biztosítanak. A helyreál.lítás 
gépezete már beinduJt. Köz
ben a konferencia is me�ez
dódött. Az előadó a helytelen 
forgalomszabályozás miatti 
sok késésről beszél. Konkrét 
tényeket s01'ol, áUomásokat, 
vonatszámokat, a nemtörő
dömség következményeit. Én 
Ollé Zsigmonddal, Komárom 
állomás főnökével indulok a 
rendezőbe. 

Apró kavicsokon lépegetünk 
a vágányok között. Hosszú az 
út, van idő a beszélgetésre. 
OUé Zsigmond tapasztalt va
sutas. Elm.esélte, hogy Füzitő
ről hívták ide főnöknek. Vo
nakodott egy kicsit, mert Ko
márom nagy vasúti csomó
pont, határállomás. Végül 
mégis elvállalta. Most már 
könnyen eligazodik a forga
lom szövevényes hálózatában, 
ismeri a területet, az embe
ket. 

- Sajnos már korszerűtlen 
a személy- és a rendező pá
lyaudvarunk - magyarázza. 
A s.zemélypályaudvaron öt fo
gadó, illetve indító és két tá
roló vágány van. Csak tizen
hat kocsis szerelvények befo
gadására alkalmasak. Nyáron 
azonban nem ritkák a tizen
nyolc kocsis nemzetközi, sze
relvények sem. Ezek a vona
tok - a határőrizeti szervek 
vizsgálata miatt - több vá
gányt is elfoglalnalk., nehezítik 
a helyből induló vonatok in
dítását. 

Kevés az ember sok a túlóra 

A legtöbb munka a rendező 
pályaudvaron van. Az öt fo
gadó, négy indító és tíz gurí
tói irányvágányon bonyolódik 
a teherforgalom. A gurító
dombról érkező kocsikat vá
gá,nyfék hiányában kétszer 
saruzzák. A váltók technikai 
színvonala is különböző. Van
nak vonóvezetékes elektro
mos és kézi állításúak. 

- Gondjainkat sajnos a lét
számhiány is tetézi - folytat
ja az állomásfőnök. - Hiány
zik legalább tíz sarus és több 

kocsirendező. Emiatt sok a 
túlóra is. Szabadnapokat rit
kán tudunk kiadni. A kettes 
tartaléknál például csak egy 
tolatásvezető dolgozik rádió 
segítségével. 

- Mennyi a rendező kapa
citása? - kérdezem. 

- 1400-1500 kocsi lenne 
húszonnégy óránként, de a 
,,feldolgozott" kocsimennyi
ség átlaga az első félévben 
csak 1006 volt. Ennek oka töb
bek között a létszámhiány és 
a rapszodikus határforgailorn. 
Az utóbbi nehezíti a tervezést, 
a gépek idejében való meg
rendelését. Emiatt sok a gép
revárás. Az elmúlt félévben a 
helyi feladás megközelítette 
a tervezettet. Az állomásról 
181 262 kocsi indult. Az irány
vonatok száma meghaladta az 
ezret. 

- Mi jellemzi a határfor
galmat? 

- A leggyakoribb hozzánk 
belépő áru a szén, a műtrá
gya és a különféle gépalkatré
szek. A kilépő elegy elsősor
ban bauxit, timföld és az üres 
kocsi kiegyenlítés. Nagy gon
dot jelent a kilépő kocsik 
szennyezett állapota. Sok ben
nük az áruhulladék, szemét, 
amit kilépés előtt a vágányok 
közé kell seperni. A határfor
galomban naponta tizenegy ,ki
jelölt tehervonatpárnak kelte
ne közlekedni, de a júliusi 
átlag nem éri el a nyolc pára.t 
sem. Természetesen ez nem
csak rajtunk múlik. A cseh
szlovák vasutasok is gondok
kal küszködnek ... 

A rendező fogadóvágányai 
között járunk. Papírhulladék, 
szemét a sínek között. Amerre 
a szem ellát, üres és rakott 
tehervagonok sokasága. Az át
rakó vágányok is foglaltak. 
Az öttonnás daru segítségével 
éppen szenet raknak át a va
gonba. 

- Sajnos kocsisérülés és 
szabálytalan irakodás miatt 
sok kocsit kell kisorozni, ra
kományukat átpakolni, illetve 
megigazítani. Ezt a munkát 
1két nyolctagú .brigád végzi -
jegyzi meg a főnök. 

Rádió nélkül 
nem boldogulnának 

Tovább ballagunk a VIII-as 
őrhely (térfelvigyázó bódé) fe
lé. Rokonszenves, alacsony 
ember fogad a bejárat előtt 
Hegedüs József, a kettes tar
talék egyetlen tagja, nyaká
ban a kicsi adóvevővel, elő
írásszerűen jelentkezik. Bar
na, borostás arcán veríték
csöppek gyöngyöznek. 1949-
től dolgozik itt Komáromban 
a vasúton. Tolatásvezető. 

- Ha nem lenne ez a rádió 
mutat a készülékre -

egyedül semmit sem érnék. A 
mozdonyvezetővel és a VI-os 
toronnyal vagyok állandó 
kapcsolatban. 1,gy is nagyon 
veszélyes ez a munka, különö
sen éjszaka, de azért lehet 
boldogulni. 

Hegedüs József három év 
múlva nyugdíjba megy. Jól 
érzi itt magát, de mégis várja 
már azt a ,napot, amikor vég
leg leteheti a piros zászlócs
kát és az adóvevőt. 

- Embert nyűvő munka ez 
- jegyzi meg csendesen. -
Gyakran fáj a derekam, kínoz 
a reuma. A vasúton szereztem 
ezt a nyavaját még az ötve
nes években. 

Megyünk feljebb, a gurítói 
irányvágányok felé. A hosszú 
kocsisorok között nem mozdul 
a levegő, a fülledt forróság 
szinte elviselhetetlen. Vako
lathiányos, kopottas téglaépü
let az egyetlen sarus őrhely. 
Olajfoltos ajtaja kitámasztva, 
a melegtől úgysem védenek a 
falak.. Konzervdobozok, papír
hulladék, szemét mindenütt. 
Napbarnított testű, izmos fia
talember üdvözöl bennünket. 
Sebestyén Ernő saruelőmun
kás. Távolabb dob az útból 
néhány konzervdobozt, rozs
dás vasat, miközben zsörtölő
dik: 

Hiába takarítunk itt 
mindennap, a kocsiklból ide 

söprik a szemetet. Van itt 
minden, néha még döglöttku
tya is. A csehszlov�k vasuta
sok csak tiszta vagonokat 
vesznek át, a mi kocsijaink 
pedig koszosak, mert a rak
tárnokok így veszik át a fuva
roztatóktól. Mit tehetünk. He
tente egyszer összegyűjtjük a 
szemetet, de néhány óra múl
va lehetne előlről kezdeni. 

Pőrekocsikon tornás.sza át 
magát egy más�k sarus, Né
meth Jenő. 

- Mindig így közlekedik? 

- Amikor tele a rendező, 
csak így lehet. Ilyenkor kevés 
a négy sarus, mert amikor gu
rítanak, akadályversenyt fu
tunk. Atmászunk a kocsikon, 
hogy elérjük a guruló vago
nokat. 

Németh Jenő kirendelt dol
gozó. Celldömölkről jár ide, 
120 kilométert utazik. Beme
gyünk a bódéba. Körben, a 
falról már lepergett a csempe, 
a kopott pad � az asztal is 
:lehangoló. Néhány lépéssel 
odébb, a másik. helyiségben 
vasszekrények sora. Itt tárol
ják az esőkabátokat, a csiz
mát, a sisakot. 

- Jó lenne itt egy hűtőgép 
- mondja Németh. - Amikor 
otthonról elhozom a f 6tt 
ételt, ilyen melegben elromlik. 
Tizenkét ember menedéke ez 
a hely, a hűtőgép ki lenne 
használva. 

Néhány héten belül meglesz 
a hűtő - nyugtatja meg az ál
lomásfőnök. - Már intézked
tünk. 

A rendezőpályaudvar 
nem dugulhat be 

Elbúcsúzunk a saruzóktól 
és gyalogolunk tovább a gu
rítódomb felé. Kísérőm arról 
beszél, hogy a raiktámokok 
nem állnak a helyzet magas
latán, hiszen gyakran meg 
sem nézik a szállíttatótól át
vett kocsikat. Néha félig van 
áruval, szénnel, búzával, vagy 
idegen anyagga.l. Itt aztán már 
nem tehetnek mást, a raktári 
munkások a vágányok közé 
szórják az egészet. Hol van 
már a vasú.t katonás fegyel
me, példás rendje?! Akadoz
nak a fogaskerekek. 

Visszafelé meglátogatjuk 
még a VI-os toronyban dolgo
zó Csicsatka Vitmos válitó
kezelőt. Rokonszenrves, tapasz
talt vasutas. Tizenhat éve dol
gozik itt Komáromban. 

- Nagyon nehéz munka
hely ez, figyelni kell, amikor 
gépek járnak körbe, vagy gu
rítják a kocsikat. Egy-egy 
szolgá1at után idegileg fárad 
el az ember. 

- Mikor kapott utoljára 
szabadnapot? 

- Arra nem emlékszem. 
250-270 órát dolgozunk ha
vonta. Kevés a munkaerő. 

Véget ért a rendezői baran
golásunk. Sietünk vissza az 
állomásra és közben nézzük 
a vámvizsgálatra váró fehér 
hajókat. Nem messze tőlünk, 
a Duna fölött átívelő híd acél
szerkezete. 

- Azon járunk át kerék
párral szomszédainkhoz 
vi,J.ágosít fel a főnök. - Gyak
ran személyesen keU megbe
szélni a forgalommal kapcso
latos teendőket, hiszen a ren
dező nem dugulhat be. Kifo
gástalan az együttműködés. 

Lassú az elegymozgás 

Az állomáson benézek még 
az üzemfónök-helyettes irodá
jába. Most lett vége a körkon
ferenciának. 

- Már elment a délelőtt, és 
szinte semmit sem tudtam csi
nálni - mentegetőzik. 

Nem is zavarom, mert a 
forgalomirányító tiszttel tár
gyal. Mozdonyokról, forgalmi 
helyzetről, a gyorsabb elegy
mozgás lehetőségeiről. A terv
ben kijelölt napi 11 tehervo
natpárból ma még csak négy 
lépte át a határt. 

Kaszala Sándor 

Pillanatképek 

az építőtáborból 

Már bezárták kapuikat a 
KISZ nyári ifjúsági építő
táborai. A fiatalok százai 
dolgoztak a vasúton is. Fel
vételeink a MAV Budapesti 
tpítési Főnökség biatorbá
gyi Ságvári Endre építőtá
borában dolgozott középis
kolásokról, szakmunkások
ról késziiUek. A 118 Sm
bolcs-Szatmár megyéből ér
kezett KISZ-fiatal a Bia
torbágy-Bicske vasútvonal 
pályarézsújét és vízelvezető 
árkait építette. 

1. kép: 

Rövid pihenő. A vásáros-
naményi H2-es számú 
Szakmunkásképző Iskola 
fiataljainak jólesik a tíz
órai. 

Z. kép: 

Iklódi Sándor munkave
zető és Krezinger György, 
a nyíregyházi Vasvári Pál 
Gimnázium tanulója a töl
tést ellenőrzi. 

3. kép: 

A szabolcsi KISZ-fiatalok 
szorgalmasan épíUk a vas
úti töltést. 

(MTI fotó: Fehér Jómef 

A 
mikor megismertem, 

már elmúlt 25 éves. 
Tizenöt évig dolgoz-

tunk együtt kölcsönös meg
elégedéssel. Aztán elváltak 
útjaink. Évtizedekig nem ta
lálkoztunk, és most itt állunk 
egymás mellett. Szinte hihe
tetlen. Én azonnal felismer
tem, de ő még nem vett ész
re. Rozsdafoltos, piszkosszür
!ke külseje arról árulkodik, 
hogy régen tisztították, simo
gatták. ,,Nem ilyennek kép
zeltelek öreg 375-ös, ifjúkori 
álmaim mozdonya!" - mor
fondírozok magamban, és 
eszembe jut, hányszor kisza
ladtam a sínek mellé, amikor 
vitte a vonatot. Addig integet
tem utána, amig el nem tűnt 
a szemem elől. 

Most közelebb lépek hozzá. 
A kavics megcsikordult a tal

pam alatrt. Láttam, hogy ész
revett. Bizalmasan megszólí
tom: 

Szervusz öreg harcos, 
megismersz? 

Csodálkozva néz rám, és 
közben csendesen pöfékel. 
Látszik rajta, hogy emlékei 
között kutat. 

- Segítek - biztatom, és 
mesélek az integető kisfiúról. 

- Ilyen száz is akadt akko
riban - válaszolja. 

- És arra a forgalmistára 
sem emlékszel, aki mindig 
gyorsan beengedett a fűtőház
ba, amik01' már elfáradtál? 

- Ilyenek később is akad
tak. 

- Nem adom fel a reményt. 
Én is tovább kutatok egy kö
zös eml� után. Vegre eszem-

Találkozás 

be jut egy. Elmesélem neki 
azt a sztorit, amikor egyedül 
voltunk, és én elindítottam. 
Az ütközőbak állított meg 

bennünket. Mindketten meg
sérültünk. Lövettyúin nagy
mennyiségű gőzt présel ki, 
fülsiketítő sistergéssel. Azt 
hittem, nagyon megharagu
dott. Amikor eloszlik a gőz, 
látom, hogy mosolyog. 

- Miért nem ezzel kezd
ted! Most már emlékszem 
rád. Az eset után két hétig 
pihentem, téged viszont azóta 
se' J.á ttalalk. 

- Mert hat hét után, ami
kor leszedték a lábamról a 
gipszet, áthelyeztek. 

- Szóval te sem úsztad 
meg? - mondja nevetve. -
Még mindig magam előtt lá
tom, ahogy kétségbeesetten 
tekerted a kéziféket. Mire rá
jöttél, hogy merre kell for
gatnod, már késő volt. 

- lgy történt - motyogom 
zavartan. - De mondd csak, 
hog11 érzed magad? 

- Nézz rám! Évek óta -fgy 
nézek ki. Valamikor ragyog
tak a csatlóim, és a dugaty
tyúim, most meg poros, szeny
nyes a testem. Sajnos ma 
már az öreg, füstösökkel sen
ki sem törődik. Megvannak 
számlálva a napjaink. 

- Ne keseregj, azért nincs 
okod az elégedetlenségre/ 

- Nem vagyok elégedet
len, csak a közöny, a nemtö-

5 

rődömség fáj. Amíg szolgá
lunk, nekünk is jár a megbe
csülés, hiszen személyvona
tokat is húzunk. Ilyen külső
vel szinte szégyellek egy tisz
ta szerelvény elé állni. Nem
csak a villany- és dízelmoz
donyokat kell rendben tarta
ni. Mostanában egyre többen 
emlékeznek ránk nosztalgiá
val. A külfödiek meg való.ság
gal rajonganak értünk. 

- Véleményed szerint mit 
kellene tenni? 

- Jobban ki kellene ezt az 
érdeklődést használni. Táj
egységenként, egy-egy vona
lon, a hétvégeken nosztalgia
vonatok közlekedhetnének, 
amelyeket gőzösök vontatnak. 
Van benne fantázia, hiszen 
nem is rossz üzlet. Nyugdíjas
ként én is szívesen vállalnék 
egy-egy vonatot. Múzeumba 
nem mennék szívesen; nekem 
hiányozna a mozgás, a tájak 
varázsa, az állomások zsivaja, 
a jelzők fénye. És azt hiszem, 
bennem is többen gyönyör
ködhetnének. De jön a for
galmis,ta. Mindjárt indulnom 
kell. Örülö'.k, hogy találkoz
tunk, és mindezt elmondhat
tam valakinek. Te biztosan 
megértesz, hiszen barátok 
voltunk. 

Gőz csap ki a lövettyúkön, 
a csatlók lassan megmozdul
nak. Nézek a távolodó ked
venc gőzösöm után, mint gye
rekkoromban, mikor mezítláb 
álltam a töltésoldalban, és ön
feledten integettem a büszkén 
rohanó. csattogó mozdonyok
nak. 

Kisvárdai János 

... 
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Forduló és utazéuelg....._. 

Hogyan kell elszámolni 
a munkaszüneti napon végzett munkát? 

A Munka Törvénykönyve 41. 
§ (2) bekezdésének értelmében 
a dolgozónak a Minisztertanács 
által meghatározott munkaszü
neti napokon nem kell munkát 
végeznie. Munkaszüneti napon 
a dolgozó rendszeresen csak a 
megszakítás nélkül (folyamato
san) üzemelő vállalatnál, ille
tőleg ilyen jellegű munkakör
ben foglalkoztatható. 

Melyek a Minisztertanács ál
tal meghatározott - munkajo
gi szempontból - munkaszü
neti napnak minősülő napok? 

Újév (január 1.). húsvéthét
fő, a felszabadulás évfordulója 
(Aprilis 4.), a munka ünnepe 
(Május 1.), az alkotmány ün
nepe (augusztus 20.), a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom évfordulója (November 7.), 

s karácsony két napja (decem
ber 25, 26.). 

Nem jelent különbséget 
Munkaszüneti napon az ál

landó nappalos beosztású dol
gozónak - ha arra a napra 
munkaidőt terveztek részére 
- nem ke!J munkát végeznie, 
munkabérét ugyanúgy meg
kapja, mintha dolgozna. Ezzel 
végeredményben egy külön 
szabadnaphoz jutnak a dolgo
zók. Ezért van az, hogy ami
kor az új naptár megjelenik, 
mindenki megnézi, hogy hány 
munkaszüneti nap esik mun
kanapra. Ugyanis, ha a mun
kaszüneti nap a dolgozó sza
badnapjára (szabadszombatjá
jára) vagy heti pihenőnapjára 
(vasárnapra) esik, a munka
szüneti nap külön előnyt nem 
jelent számára, e napokon 
ugyanis egyébként sem kell 
munkát végeznie. Végered
ményben tehát kétszeres jog
címen mentesül - ez utóbbi 
esetben - a munka alól. 

Forduló, illetőleg utazó szol
gálatot teljesítő dolgozóinknál 
a munkaszüneti nap előnye az 
előbbiekben ismertettektőJ el
térően jelentkezik. A vasút fo
lyamatos üzemeltetéséből adó
dik, hogy e munkakörökben 
munkaszüneti napokon is biz
tosítani kell a munkát. Ha te
hát a fordulós illetőleg az uta
zó dolgozónak munkarend 
(váltás rend, forda, vezényJ.és) 
szerint munkaidőt terveztek, 
szolgálatot kell teljesítenie. A 
munkaszüneti nap tehát kü
lönös szabadnapban realizáló
dó előnyt nem jelent. Figye
lembe kell awnlban venni, hogy 
olyan napon végez munkát, 
amikor az állandó nappalos 
dolgozók nincsenek munkára 
kötelezve. Ezért a munkáért az 
aznapi munkabéren felül kü
lön díjazás illeti meg az érin
tett dolgozót. Ha viszont a 
munkaszüneti nap a fordulós, 
illetőleg az utazó dolgozó sza
badnapjára, vagy heti pihenő-

napjára esik ez külön díjazást, 
előnyt nem jelent számára, te
hát ilyen szempontból ugyan
olyan helyzetbe kerül, mint az 
állandó nappalos swlgálatot 
teljesítő dolgozó. 

A leírtakból következik, hogy 
a munkaszüneti nap előnyt a 
nappalos, a fordulós, és az uta
zó dolgozóknál egyaránt akkor 
jelent, ha olyan napra esik, 
amelyre munkarend szerint 
munkaidőt terveztek. Világo
san kell tehát látni, hogy az 
említett előny a nappalos be
osztású dolgozóknál külön sza
badnapot, a fordulós és utazé 
dolgozónál pedig külön díja
zást (,,ünnepi pénzt") jelent. 

Havidíjas vagy órabéres 
Külön kérdés a munkaszü

neti nap díjazása. Mindenek
előtt azt kell világosan lát
nunk, hogy munkaszüneti nap 
címén díjazás csak akkor il
leti meg a dolgozót, ha e nap
ra a munkarendben munkaidőt 
terveztek. Díjazás, illetőleg el
számolás szempontjából je
lentősége van annak, hogy ha
vidíjas vagy órabéres dolgo
zóról van-e szó. 

Az órabéres dolgozókat 
ugyanis munkaszüneti nap dí
jazása cí.mér á.tlagkeresetü,k il
leti meg. Ennek elszámolása 
tapasztalataink szerint a hi
vatkozott utasításnak megfele
lően történik. 

A havidíjas dolgozók elszá
molására vonatkozóan a 17/ 
1979. (XH. 1.) MülVI sz. rende
let 39. §-a külön rendelkezést 
tartalmaz. Ennek értelmében, 
a havidíjas forduló szolgálatot 
végző dolgozót. ha munkaszü
neti napon vezénylési rend 
szerint munkát végeznie kell 
a követ!kező járandóságok ille
tik meg: aZ aznapi munkabé
re, mely áll a havibér időará
nyos részéből és az ehhez kap
csolódó különböző pótlékok
ból, ezen felül megilleti „ünne
pi pénz", vagy a munkaszüneti 
nap díjazása mint külön já
randóság. 1Ez a hiivatkozott jog
szabály értelemszerű alkalma
zásával úgy számítjuk ki, hogy 
a havi alapbér egy órára eső 
összegét szorozzuk a munka
szüneti napon teljesített órák 
számával. Ha például a fordu
ló szolgálatos dolgozó munka
szüneti napon munkarend sze
rint 12 óra szolgálatot teljesí
tett. és az 1 órára eső havibé
re 30 forint, akkor ünnepi pénz 
címén 360 forint illeti meg kü
lön díjazásként. 

Ünnepi pénz 
Az utazó dolgozók munka

jogi szempontiból szinitén ha
vibéres dolgozónak minősül
nek, havibérük azonban kie
gészül teljesítménybérrel, me-

lyet időnorma alapján kapnak. 
(MA V kollektív szerződés 41. 
§.) A munkaszüneti napon vég
zett munka díjazásánál - a 
108358 '1976. számú vezérigaz
gatósági utasítás értelmében 
- a havibéren kívül a telje
sítménybéflt is figyelembe kell 
venni. Ennek megfelelően az 
utazó dolgozót, ha munkaszü
neti napon vezénylés (munka
rend) szerint munkát végez a 
!következő díjazás illeti meg : 
mindenekelőtt az aznapi mun
kabére, mely áll a havibér idő
arányos részéből és a. kapcso
lódó különböző pótlékokból. 
Megilleti továbbá a munkaszü
neti nap díjazása címén „ün
nepi pénz". Az „ünnepi pénz" 
utazó dolgozóknál áll: a havi 
alapbér és a teljesítménybér 
egy órára eső összege szoroz
va a munkaszüneti napra eső 
órák számával. 

Nézzünk egy példát az uta
zó dolgozók elszámolására. Ha 
az utazó doligozónak 10 szol
gálati órája munkaszüneti nap
ra esik. a havi alapbérének egy 
óráira eső összege 30 forint, a 
teljesítménybér egy órára eső 
összege 6 forint, akkor „ünne
pi pénz" címén 360 forint ille
ti meg. 

Néhány szolgálati főnökség
nél, helytelenül eltérnek az 
előbbiekben ismertetett elszá
molási módtól. A munkaszü
neti napon végzett munka dí
jazásánál a havi alapbéren és 
a teljesítménybéren kívül, fi
gyelembe veszik az összes 
munkajogi változó illetményt. 

Nincs különbség 
A Legfelsőbb Bíróság M. II. 

10436. 1976. számú törvényessé
gi határozatában rámutatott, 
hogy a jogszabályok (Mt. 41. 
§. (2) bekezdése, 17/1979. (XII. 
1.) MüM számú rendelet 39. 
§-a) nem tesznek különbséget 
havidíjas dolgozók között a 
munkaszüneti napra járó díja
zás vonatkozásában. A havidí
jas dolgozó tehát bármely mun
kakörben dolgozik, nem igé
nyelheti a munkaszüneti napra 
járó díjazás fejében az átlagke
resetbe beszámítható összes 
változó illetlflényének a mun
lkaszüneti ,napra eső részét. 

Ha a munkaszüneti nap a 
dolgoz6 heti pihenőnapjával. 
vagy szabad napjával es� 
egybe és így munkát nem kell 
végeznie. részére munkaszüne
ti nap díjazása címén munka
bért elszámolni nem lehet. Más 
kérdés az, ha a dolgozót ilyen
kor külön rendelkezés alapján 
munkavégzés céljából berende
lik. Ilyen esetben olyan sza
badnapján végez munkát, mely 
,egylben munlkaslJÜ.Ileti nap is. 
A dolgozót e;bebn az esetben. 
a vonatkozó szabályok szerint 
(100 %-os pótlékkal elszámolt) 
díjazás, vagy szabadidő illeti 
meg. 

Dr. Garabon Sándor 

DUNAKESZI DALOSOK AZ NDK-BAN 

Nagysikerű hangverseny 
a Hotel Stadt Bautzenben 

A kórus a bautzeni városháza előtt 

A Dunakeszi József Attila 
Művelődési Központ tavaly 
„Fesztivál" fokozatú minősítést 
kapott férfikara eredményes 
évadot zárt. A programokkal 
zsúfolt múlt esztendőben a kó
rus 23 alkalommal kapott sze
replési lehetőséget. A többi 
között felléptek: a Magyar Rá
dió „Kóruspódium" című mű
sorában, a Vándor Sándor kó
russzemle Pest megyei bemu
tatójának gálaműsorában. 

Az első félévben, amely a 
vasutasnapi ünnepségeken 
való közreműködéssel zárult, 
15 alkalommal szerepeltek kö
zönség előtt. 

A kórus 6 éve áll kapcsolat
ban a Német Demokratikus 

zönség szűnni nem akaró taps
sal jutalmazott. 

A hangverseny legemlékeze
tesebb perceit a két zárómű 
megszólaltatása jelentette. A 
házigazda és a vendégkórus 
együtt énekelte az „Alle vogel" 
cimű népdalt. Már itt felforró
sodott a hangulat, majd fel
csendült a „Viva la musica". 
Ekkor a hallgatóság felállt, a 
kórusok és a 800 ember együtt 
énekelt, élvezve a zene, az 
ének egybeforrasztó hatalmas 
erejét. Zengett az egész terem. 

Felejthetetlen élmény volt 
számunkra nemcsak a hang
verseny, hanem mind az öt 
nap. 

Szőnyi Lajos 

T.ervpályázat 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium, valamint a Bu
dapest Főváros Tanácsa és 

az Építésügyi és Vároofej
lesztési Minisztérium tervpá
lyázatot hirdet Rákospalota
ú jpest vasútállomás és kör
nyezetének közlekedés-fejlesz
tésére a metr6csatlakozással, 
valamint a kapcsolódó létesít
ményekkel összefüggésben. 

Az észak-déli metróvonal 
Arpád-híd.-Szilas pataik kö
zötti szakasza építésének ke
retében Rákospalota-Újpest 
vasútállomás térségében is lé
tesül metróállomás. Ezzel 
egyidejűleg időszerűvé válik 
Rákospalota-Újpest vasútál
lomás rekonstrukciója, a ke
reskedelemi kiszolgálás és a 
kocsirendezés megoldása, a 
térség változott közúti és tö
megközlekedési hálózatának 
kialakítása, és korszerű, új 
felvételi épületek építése. 

A tervpályázat célja, hogy 
ezekneik az - elengedhetetle
nül szükséges - igényeknek 
korszerű, technológiailag jól 
szervezett, megjelenésében 
esztétikus, rövid időn belül és 
gazdaságosan megvalósítható 
kielégítésére, a kiíró hatósá
gok részére javasoltakat biz
tosítson. 

Az országos tervpályázat ki
írási anyagát 1982. augusztus 
16-tól lehet átvenni a MA V 
Vezérigazgatóságon ( Buda
pest, VI., Népköztársaság útja 
73-75 fsz. 14.) Munkanapokon 
�-15 óra között. A pályázat
tal kapcsolatos kérdéseket 
1982. szeptember 28-ig kéri a 
bíráló bizottság. 

A pályaművek beadásának 
határideje 1983. január 31. 

A pályaművek díjazására 
és a megvételre összesen 
780 OOO Ft á11 rendelkezésre. 

Köztársaság Bautzen városá- ,__ __________________________ _ 
nak vegyeskarával. Az egyik 
évben ott, a másik évben ide
haza találkozik a két énekkar. 
A mostani bautzeni találkozás 
harmadik volt a sorban, tele 
élményekkel, s újabb szemé
lyes barátságok szövődésével. 

A vendéglátók gazdag prog
ramot állítottak össze a ma
gyar kórus szám.ára. Bautze
nen kívül Görlitz és Drezda 
nevezetességeit is megtekintet
ték. A vendégszereplést pedig 
összekapcsolták a járási és vá
rosi pedagógusnapi ünnepség
gel. 

A Hotel Stadt Bautzen 800 
személyt befogadó impozáns 
dísztermében volt a hangver
seny. A zsúfolásig megtelt né
zőtéren pedagógusok, nevelők 
és az iskolák dolgozói foglaltak 
helyet, hogy meghallgassák a 
dunakeszi férfikar, a bautzeni 
Pedagógus Vegyeskar és a 
szorb nemzetiségű népitánc
együttes műsorát. 

A dunakesziek két blokkban 
állították össze műsorukat. Az 
első részben magyar szerzők, 
köztük - a Kodály-centená
rium évére és emlékére -több 
Kodály-mű szerepelt, majd 
népdialcsokor a „Húsz magyar 
népdal" című kiadványból és 
egy kései, 1956-ban született 
mű: Kodály-Vörösmarty: Em
léksorok Fáy Andrásnak. A 
második részben külföldi szer
zők, Palestrina, Haydn, Mo
zart, Weber, Wagner egy-egy 
művét szólaltatták meg, hár
mat német nyelven, amit a ki!i-

Az információban kérdezték, 
az illetékesek válaszolnak 

Az elmúlt időszakban a szak
szervezeti bizottságok informá
ciós jelentéseiben több, a dol
gozókat foglalkoztató kérdést 
juttattak el hozzánk. Ezekre a 
Vasutasok Szakszervezete ille
tékes osztályaitól kérünk vá
laszt. 

MELYIK UTASELLATO :t'r
TERMEK, BtJFtK ADNAK 
TOVÁBBRA IS KEDVEZMt
NYES lnKEZt8I LEHETOSt
GET A VASUTAS DOLGOZO 
SZAMARA? 

Az Utasellátó Vállalat szer
ződéses üzemeltetésre kiadott 
melegkonyhás éttermei - a 
vállalati éttermekkel együtt -
továbbra is biztosítják a vas
utasoknak a kedvezményes 
szolgáltatásokat. A két vállalat 
- a MA V és az Utasellátó -
a szerződések megkötésekor a 
bérleti megállapodás egyik fon
tos pontjának tekintette a meg
levő kedvezmények megtartá
sát. Ezeket az előnyöket a vas
utas dolgowk részére csak a 
szerződéses üzemeltetésre ki
adott billékiben, illetve hason
ló egységelklben ne:Jl'l, tudja az 
Utasellátó Vállalat biztosítani. 

V ALTOZOTT-E A BUDA
PESTI PALYAUDVAROK 
MUNKAERÖHELYZETE A 
HAVI JUTALOM EMELtSt
VEL? 

TARTHATO 
TET? 

PtNZK&sZLE-

Az alapszervezetek pénztá
rában tartható pénzkészletek 
felső határát a SZOT az aláb
biak szerint szabályozta: 

500 szakszervezeti tagig 2000, 
1000 szakszervezeti tagig 3000, 
1000 szakszervezeti tag felett 
5000 Ft. 

Szakszervezetünk véleménye 
szerint a keretek megállapítá
sa reális, azon változtatni nem 
szükséges. A házipénztárban 
tartható készpénzkészlet felső 
határa a napi zárásra vonat
kozik, s napközben természe
tesen a bevételi és kiadási for
galom a fenti összeget megha
ladhatják. 

MIBRT KÖTIK KORHA
TARHOZ A CSM KÖZLEKE
DtSBEN V ALÚ RÉSZVtTE
LFr? 

A CsM közlekedéssel kap
csolatos hatályos 101150/1976 
sz. utasítás (1976. évi 13. sz. 
MÁV Hivatalos Lap) az ilyen 
közlekedésben való részvételt 
korhatárhoz nem köti. A kor
határra való hivatkozás tehát 
akár a mozdonyvezető, akár a 
vizsgálatot végzők részéről 
alaptalan. 

Hová lett a Hobnr? Ajak vasutasközség 

A fővárosi pályaudvarok lét
számhelyzetét érintő kérdése
ket szakszervezetünk központi 
vezetősége a MA V 1982. évi 
bérpolitikai int.éz.kedések és a 
kollek.tíiv szerződés mt,dosítása 
során tárgyalta. Az elfogadott 
intézkedések révén 1982. má
jus l-től a kirendelési jutalom 
100 százalékkal emelkedett. En
nek célja a kirendelések ön
kéntességének fokozása volt, 
jóllehet ez az intézkedés a ki
rendeltek szolgálati helyeinek 
mun,kaerőgondjait nem enyhí
ti. 

MI ALAPJÁN FIZETIK AZ 
tv V�GI RtSZESED&sT. S 
MIKOR ISMERIK EL MUN
KAVISZONYNAK A TÖRZS
GARDATAGSAG SZEMPONT
JÁBÓL AZ EGYETEMET, FÖ
fSKOLAT VtGZETI'EK TA
NULM.ANYI IDEJtT? 

Az év végi részesedés és a 
törzsgárdatagság megállapítása 
a kollektívák által elfogadott 
szabályok szerint (MÁV kol
lektív szerződés 9. sz. mellék
lete II. fejezet 1/b pontja és a 
MA V Törzsgárda Szabályzat 1. 
fejezet 3/a pontja) szerint tör
ténik. Mindkettőnél elsősorban 
a munkaviszonyban eltöltött 
időt veszik figyelembe. Az ér
vényes jogszabályok alapján a 
munkaviszonyban töltött időbe 
nem számítható be a megsza
kítás nélküli 30 napot megha
ladó fizetésnélküli szabadság, 
ki véve ha a jogszabály a mun
ka viszonyban töltött idő szem
pontjából ennek az időnek � 
figyelembevételét rendelte el 
(lásd: 17 /1979. [XII. 1.J MüM 
sz. rendelet 11. §. a. pontja). 
Az egyetemek, főiskolák nap
pali tagozatain eltöltött tanul
mányi időt a jogszabály sze
rint a vasúton akkor ismerik 
el a törzsgárdatagság szem
pontjából munkaviszonyban el
töltött időnek, ha a fiatal az 
iskola elvégzésének évében a 
vasúttal munkaviszonyt létesí
tett, s legalább 5 évet, a törzs
gárdataggá válás alapidejét 
ténylegesen ledolgozott a vas
útnál. 

Jótvvők a volán n,,ögött 

A hetek óta tartó kánikula sok balesetet, betegséget 
is okoz. A mentők szirénái a munka hétköznapjain elég 
sűrűn viszik, szállítják a rosszullétet, vagy balesetet 
szenvedőket. lgy történt ez azon a július 9-i napon is. 
Rákosrendező pályaudvar közelében, a Dévényi út és a 
Diós utca saI'lkán 9.30...kor egy ember elesett és comb
nyaktöréses balesetet szenvedett, ezért feküdt a járdán. 
A MA V egyik Robur gépkocsija fékezett a sebesült mel
lett. A két férfi kiszállt a kocsiból és beemelte a fáj
dalomtól eltorzult arcú Juzbasa László magyarnóta
énekest. óvatosan, fekvő helyzetben tették a kocsiba, 
majd elindultak, hiszen munkájuk is sürgette őket, és 
a sebesültet is szerették volna biztonságban tudni. 

Megálltak a Szegedi út és a Mautner Sándor utca sar
kán levő ház előtt, ahoJ a sebesült lakik. A beteg álla
pota rosszabbodott, nem tudott megmozdulni, s nem 
is tudták szakszerűen a kocsiról felemelni. A közelben 
levő telefonfülkéhez léptek és kihívták a mentőket. At
adták nekik a sérültet, majd ők is elhajtottak, s tovább 
végezték napi munkájukat. 

Dr. Soós Ildikó, a sérült egyik munkatársa azóta is 
kereste garázsról garázsra járva a MA V Robur gépko
csival közlekedettlkét segítő.l{ész embert. Mivel szerények 
voltak, s nevüket sem mondták meg, így nem tudtak 
köszönetet mondani a gyors és lelkiismeretes segítségért. 
A művész is szeretne találkozni jótevőivel. Ezért kérik, 
hogy jelentkezzen telefonon, levélben vagy személyesen 
a Robur teherautó vezetője és kísérője. 

F. M. 

A Szabolcs megyei Ajak 309 
kilométerre esik a Budapest
Nyugati pályaudvartól. A Nyír
egyházáról induló vonat ki
lencszer áll meg idáig. 

Vasárnap van és rekkenő 
hőség. Záhony felé elment a 
személy, a róla leszállt tömeg 
pillanatok alatt szétoszlik. El
lenkező irányba csak jó fél óra 
múlva lesz vonat, erre még 
nem gyűltek össze az utasok. 

- Valamikor ez is megálló
rakodóhely volt. - tájékoztat 
Szakszon István, a vezető ál
iomásvezetó. - A vonalátépí
téskor felszedték a raktári 
vágányt, a teherforgalmat Kis
várdára körzetesítették. Sze
mélyforgalom szempontjából a 
megálló vonzásköréhez tarto
zi.lk Ráoközberencs. Nyirtas és 
Berkesz, de a 6500 lakosú 
Ajakról is naponta több szá
zan utaznak. Ennek jelentős 
része MA V-dolgozó. Kevesen 
tudják, hagy Ajak is vasutas
község. A vasutasok száma 
1500 körül van, a nagyobbik 
hányaduk Kisvárdán, Tuzsé
ron, Fényeslitkén és Záhony
ban szolgál. Negyvenen Nyír
egyházára járnak. 

- Én ötvenkilencben jöttem 
a vasúthoz - folytatja 
Szolgáltam nagy és kis állo
máson, így például Fényeslit
kén és Anarcson. Amikor az 
utóbbit a vasútvonallal együtt 
megszüntették ide kerültem ve
zető állomáskezelőnek. Mint 
ilyen, teljes anyagi felelőséggel 
tartozom az utasok számára 
megnyitott helyiségek beren
dezései-nek épségéért, még egy 
ablaküvegért is. Kezelem a 
pénztárat, ellátom a málházó 
teendőit, vezetem a felolvasó
könyvet és még néhány apró
ság is a feladatkörömhöz tar
tozik. 

A váróteremben közben mind 
többen állnak a pénztárablak
hoz. Szakszon Istvánnak majd 
mindenkihez akad pár szava. 

- Tizenkét éve szolgálok 
Ajakon. Magam is helybeli 
vagyok, így szinte minden 
utast ismerek. Körülbelül azt 
is tudom, ki hová kéri a je
gyét . .. 

A hőmérő árnyékban is har
minc fok fölött mutat, érthe
tően Sóstó neve hangzik föl 
leggyakrabban. 

A jutalom emelésének ösz
tönző hatása jelenleg még nem 
mérhető fel. A kirendelések 
felülvizsgálatára és értékelésé
re az év végéig kerül sor. 

KAPHATNAK-E A VONAT-
VEZETO JEGYVIZSGALOK 
SZfiNES MUNKAKÖPENYT 
A FOIWULO ALLOMASON 
SZOKStGBS SZERELVtNY-
BONTASOK, Gfil'CSEru;:K 
fflETLEGES KAPCSOLÁSI 
MŰVELETEIHEZ? 

Az igény felmerülését jogos
nak tartja a Vasutasok Szak
szervezete, s a színes munka
köpeny egységes biztosítása ér
dekében a Vasúti Főosztály 
hozzájárulását megkérte. 

AZ ŰJ SZERVEZETI KE
RETEK KÖZÖTI' FEL LEHET
E EMELNI AZ ALAPSZER
VEZETEK PtNZTARABAN 
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Népszerűen - korszerűen KIÁLLÍTÁS 

A hatvani Ady Endre vá
rooi könyvtár, a közelmúltban 

Harminc éve főhivatású a Debreceni Filharmoniku_s Zenekar 
„Do ku mentumf otó" -kiállítást 

rendezett a magyar könyvtá
rak fejlődéséről, a MÁV-állo
más kiállító termében. A 
Könyvtártudományi és Mód
szert.a.ni Központ egy repre
zentatív kiállítás !keretében 
kívánt ízeLítőt adn.j a magyar
országi könyvtárak e1múlt év
tizedes fejlődéséről. 

Harminc év tulajdonképpen 
nem nagy idő egy zenekar éle
tében. Hiszen a moszkvai 
Nagyszínház, a „Bolsoj" zene
kara több mint 200 éves, a hí
res londoni opera, a Covent 
Garden pedig már 250 éve áll 
az angol zenei „ipar" szolgá
latában, s hovatovább, a cen
tenárium felé közeledik buda
pesti zenekaraink egyike-má
sika is. De vajon végigjárják-e 
ezek a zenekarok a fejlődésnek 
azt a göröngyös útját, amely 
a Debreceni MÁV Filharmo
nikusok mögött áll? A kérdés 
hadd maradjon megválaszolat
lanul. 

Múkedvelőből 
hivatásos zenekar 

A műhelyi, állomási amatőr 
együttes 1923-ban vált szimfo
nikus nagyzenekarrá, de csu
pán 30 éve, 1952-ben lépett elő 
a „műkedvelő" státusból a 

hivatásos nagyzenekari „állo
mányba". A pusztán jogi, tár
sadalmi kategória változás mö
gött azonban jelentős kultúr
politikai tartalom van, ami 
mindenképpen fontosabb, s 
ezért érdemes a három évti
zedes jubileum alkalmából is 
felfigyelni az együttes szerény, 
de annál jelentékenyebb ha
zai munkájára. 

Zenetörténeti tény, hogy a 
zenei stílusváltozások emberöl
tőnként következnek be. Érthe
tően, mert az előző nemzedék 
zenei ízlését kiszorítja az utá
na következő. Persze itt nem 
pontosan elhatárolható perió
dusokról van szó, hiszen egy
egy korszak ízlésének alakulá
sa jó néhá.n3' körüiliménytől 
függ (társadalmi, politikai ese
mények, egy-egy nagy zene
szerző feltűnése, stb.), s így a 
stílustar,tamok is változhatnak. 

Ami a MÁV Debreceni Fil
harmonikus Zenekar fejlődé
sében azonban kétséget kizá
róan megfigyelhető, hogy míg 
korábban az együttes elsősor
ban a helyi zenei ismeretter
jesztést, az operakultúra szol
gála,tát, általában a zene iránt 
mindinkább fogékony nagyvá
ros zeneművészeti igényeinek 
- rendkívül sz.éles körű -
kielégítését látta el és látja el 
részben ma is, de emellett fi
gyelme mind határozottabban 
a kortárs zene felé irányul. S 
ez nem a feltétlen, a minden
áron való új keresése, hanem 
sokkal inkább a tudatos mű
vészetpolitikai irány megvá
lasztása. 

Emlékezetes 
hangversenyek 

nekar egyre markánsabb ze
neművészeti profiljának kiala
kításában döntő szerephez ju
tott. 

!gy nem véletlen, hogy ma 
már az ország zenei életében 
is egyre inkább azzal válnak 
ismertté, hog11 mernek és tud
nak mai értékeket igényesen 
és az átlagműveltségű közön
ség számára élmén11t jelentő 
színvonalon megszólaltatni. 
Budapesti hangversenyeik mű
során évek óta kortárs szer
zők művei is szerepelnek, és 
az sem véletlen, hogy e szer
zők előszeretettel ajánlják fel 
műveiket éppen a Debreceni 
MA V Filharmonikus Zenekar
nak. 

Az elmúlt évad emlékezetes 
hangversenyei közé számít 
Szervánszki 6 zenekari darab
jának, Petrovich vonósszimfó
niáljána'k, Sárai itöbb zenekari 
művének megszólaltatása mel
lett, Mihály András (a buda
pesti Allami Operaház igazga
tójának) szerzői estje, a szer
ző személyes vezénylete mel
lett, vagy Kodály: Székelyfo
nójának - országosan is em
lékezetes előadása Békés.tarho
son. Ismeretes, és a közelgő 
centenárium alkalmából nem 
mehetünk el szó nélkül mel
lette, hogy Kodály éppen eb
ben a művében a magyar nép 
valóságos hőskölteményét, a 
magyar zene ,,naiv" eposzát 
teremtette meg. 

A zenekar másik fontos fel
adata továbbra is a zenei köz
ízlés fejlesztése, a zenei mű
veltség terjesztése. Az elmúlt 
évad mind a közönség, mind 
a szakkritika szerint is jelen
tős művészi előrelépést hozott. 
S tegyük hozzá: a Debrecen
ben is meglevő általános ze
nekari nehézségek ellenére. 

A közönség igénye szerint 

A vonósok terén itt sem ró
zsásabb a helyzet, mint más
hol, s a műsoron szereplő 
nagyzenekari művek egy ré
szét ők is csak a fúvósok ki
egészítésével tudták előadni. 
S a gondokon csak részben se
gít Márton Gábor igazgatónak 
az az alapelve, hogy az „adott
ságokhoz igazodó" műsorpoli
tikára van szükség. A nagyobb 
erőfeszítések mégis meghozták 
gyümölcsüket, hiszen vendég
kiarmestereik szerint Mozart 
vintuóz s.zirll'lfóniája ritkán 
hallható stílusos előadása, az 
emlézetes Ravel-est, vagy 
Brahms IV. szimfóniájának az 
elrrnúlt szezon kiemelkedő és 
emlékezetes hangversenyei kö
zé számít. 

zenekar és a kórus a két leg
fontosabb közreműködő. 

A Nemzeti Galériában (Bu
dai Vár) megrendezett intim 
hangulatú hangversenyek mel
lett továbbra is színvonalas 
üzemi koncertek és az immá
ron hagyományos vasutas -
építőmunkás hangvel'Senyek 
egészítették ki a zenekar sok
oldalú szolgálatát. 

Nem véletlen, hogy a Deb
receni MA V Filharmonikusok 
mindazt nyújtani akarják a 
közönségnek, amit az tőlük el
vár: a zeneirodalom klasszi
kusai melLet>t a jövő zenéjét 
is. Népszenlen és korszerűen. 

DT. Csillag Ferenc 

A tablókon felsorakoztatott 
színes fotók jól érzékeltették 
azt a társadalmi méretű vál
tozást, amely a magyar könyv
tárak életében végbe.ment. 

A ,kiállí.tást Heit Gábor, az 
Országos Széchenyi Könyvtár 
Könyvtudományi és Módszer
tani KözPont munkatárs.a nyi
totta meg. 

Rapi József 

Új smlgáltatás a nyári főidényben 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 

EGY HÉT TAPOLCÁN 
A múlt évben másodszor 

kapott „Aranybant Diploma" 
minősítést a külföldön is si
kerrel szerepelt pécsi vasutas 
fúvószenekar. Az 55 tagot szám
láló együttes az idén sem ült 
tétlenül babérjain. Rendszeres 
r-észtvevői a vasutas ünnep
ségeknek, emellett a városi, a 
megyei és a dél-dunántúli tár
s,adalmi rendezvényeknek, tö
megmegmozdulásoknak is si
keres szereplői. 

A zenekar a Népművelési 
Intézet meghívására a nyár 
derekán egy hetet töltött Ta
polcán, az országos amatőr 
művészeti táborban. A július 
26-tól 31-ig tartó táborozás ta
pasztalatairól, élményeiről Bo
kor Ferenc, a zenekar titkára 
adott tájékoz.tatást: 

- Időnk nagy részét gya
korlásra, szólampróbákra és 
új darabok betanulására for
dítottuk, melyhez ideális kö
rülnnényeket teremtett a Bat
sányi János Művelődési Köz
pont. Fellépési lehetőségeink 
is voltak: térzenét adtunk Ta-

polcán és a badacsonyi stran
don, valamint Balatonfüreden 
a Tagore-szobornál; koncer
teztünk a révfülöpi szabadtéri 
színpadon, emellett több he
lyen menetzenével szórakoz
tattuk az északi parton üdülő 
vendégeket. Az egy hét jó al
kalom volt a zenekar kollek
tív szellemének fejlesztésére, 
a mindennapos próbák lehető
vé tették, hogy régen tervbe 
vett művekkel bőví•tsük re
pertoárunkat, és nem utolsó
sorban emberileg is közelebb 
kerültek egymáshoz a tagok. 
Megerősödve, zenei sikerél
ménnyel gazdagodva tértünk 
haza, s ezért köszönetet mon
dunk az ama-tőr tábor szerve
zőinek, továbbá a Vasutasok 
Szakszervezetének és munka
helyi vezetőinknek, akik tá
mogatták részvételünket. 

A fúvószenekar célkitűzései 
között most a kiváló együttes 
cím elnyerése szerepel. Erre 
augusztus elején adták be pá
lyázatukat. 

Németh Tibor 

Ihász-Kovács Éva 

VONATON 
Vonaton ülök. Etrobo,g 
a táj. A nyírfa felz�kog. 
A haja isárgia s lhuU.tk, /épp 
veri a votnat üvegét. 
A ,szereLvénynak Je.LmutCl/t 
Na,p-jeilz,ó: államásqkat. 
f.s hova száguld? - Joé1'di lszép, 
esengő szóval a vidék? 
Elgázolja a vad sz.eleit; 
könnycseppnyi ttóna.k integet; 
- a dqh,ogása rmandjia rkli, 
a tiájról iszeret ,va,Ll.ianí. 
Most ,hold-lernosét rnyit ép,p laz 1!:g, 
s •lefatqgrrafálja iszivét. 
A mozdanyna;k !is 1van iszw,e,, 
és eljújható, 1'Wi,nt :hópihe; 
vagy lángrogy.újt \és 1pwo,an 
ae ia,lagútba berQhan. 
A 1Sm szeTelmes. 1A 1loerélk 
a ,fényt vágja r,ujt. :A rfiéinyt. 1A rfén11t. 
A .kerék s a !Sm ,nem iegyéb, 
mint �ókolódzó öszi \Ég. 
Kiég a rfe.nt eze,;r /SZ�, 
a föld, az Éj ,csaik Jémzene. 
Egy kéz jáitszoik fenn, is a ,lvanat 
elhagy 1S2'ép áJLlamásolka,t. 
És ,sokat köhög, rmíg � )kék 
al.agú,t>ba fut. ,Éj-vidék. 
SzeU az á.Uwná..sokat, 
piros szemafqr -nyjt. iA !NOI[). 

- Mondd -, m�ddig száguldasz velem 
Tűrés, Hűség és SzereleJm ... ? 

Madár János 

MAGÁNYOS SINEK 
Messzi, magányos sinek -
elhagyott arcunk időtlenül, 
szinte megfoghatatianok már 
a csillagok. Oly távoli reményem 
ég-tüze-ég gyönyörű kékje, 
elüldögélnék szemedben 
reggelig: piros mozdonyok 
zakatolnának át glóriavétkes 
álmainkon. 

Németh István 

Arcokra kell vigyáznod 

Bíró László 

Est-vállas órákban, 
amikor őscsillagok 
holdárnyékok kísérik 
útján a vonatot 
és füstje az ablakra tekeredik 
a jó öreg masinának 
- már félálomtól pislogsz, 
mint a hazafelé tartó munkások, 
de aludni sosem szabad 
az arcokra kell vigyáznod. 

REZIGNÁCIÓ 
Halkuló vonatfütty vagyok csupán. 
Valaki felkapja fejét, 
valaki legyint, kezét 
mozdítva sután. 

Mindig kékülő ajkamról 
még fel-feltör a dal -
ki-kicsorduló bor, 
légszomjas fájdalommal. 

Életerőmmel dalom is gyérül, 
köztetek vagyok, de már csak vendégül. 

"l 

érett, haital!Jinas b.ú2Ja,tábilálk is 

Nyomai a múltban is fellel
hetők. !Elég csupán utalni ar
ra, hogy itt Bartók zenéje már 
1925-ben felhangzott, és 1939. 
április 7-é.n már a MA V Deb
receni Filharmonikus Zenekar 
(akkor még öntev,ékeny mű
vészegyüttes) is előadta a Ma
gyar Képeket. Ezek a hagyo
mány-dk, úgy láitszik, olyan mé
lyen gyökereznek a zenekar 
történelmi múltjában, hogy a 
három évtizede hivatásos ze-

A debreceni opera - egye
lőre kényszeru lkörulmé
nyek !között a Kölcsey Fe
renc Művelődési K�nt
ban - a Debreceni MA V 
Fiil.hamnonilkus Zenekia.rra 
épül. Az idei Bohémélet és 
főként a ,közelmúLtlban sorra 
került Nabucco felújitás or
szágos sikert eredményezett. 
Az utóbbi, az operának az idei 
nívódíjat is jelentette, él'lthe
tetlen, miért maradt lki ebből 
az elismerésből a .zenekar, 
amikor ebben az operában a 

S 
i,pos ils>úvfám. a ihwes ,bor
vwdlélken, T<Jlkajihegyalltiáin 
SZJil,Jetatt. Gyeirnneklkooá-

lbain ezen a tájon még .föleg a 
szölő, a bo.r jelenitetJte ia meg
éllh�, a an.Lntd.en,I1a1P'i kenye
ret. De ,az arr-faitáslra éirett bú
Zlát irtlt lis ÉIIDI'-,nek nevez.iték. 

- &Lk1ilk egy ipilliliain.atra te!JQi,n
tete a mezőre - mi!lye<n gaz
dagon lcim,álják az ernb& szor
�árua:k gy,üJmö1cslét ! ÉLET 

De hát a szor,gailioanhoz -
tenmé hozzá a itnialk:toros öccse 
- ma már tudományos hoz

él2Jt ,megJi1lta a csawád, a jó záér,tés is kell. MaJd fonJtos
diJmlboI1álk, s bi.rony eláfordult, 1kodiva ihozzál1Jennlé: ez már 
hogy nem :taJr.to'llt ki ú\jig a termelési renidszer, bátyus
kenyér. káilm. Búzátt arelőbt á,s .termel-

Indiai táncművészek Szolnokon 

Július 29-én a szolnoki vasutasok művelődési házában in
diai táncművészek adtak nag'ysikerú műsort. A híres, több 
filmben is szerepelt művésznők ( Jaya Kaushalya és Mithily 
Devi) színpompás ruhákban mutatták be csodálatos népi- és 
klasszikus táncaikat. Egy távoli ország évezredes kultúrája, 
művészete, hagyománya elevenedett ime_g a színpadon. (Képün
kön a két művésznő előadás közben.) 

Monidltia is ,az apja - ami
kor Sipos gőzimozd0(!1j'["a ke
rü!Lt -, i/lyenrtlá.jt, aratásidő-
>ben: 'Vliigyá,zrzaitok, fil.aan az 
éleúre! Nie pis?Jk-áJlő,átork ,na-
,gyon ia lkiazáin ,túz,teirlé<t, hia 
búz.altárblálk m'elllett roibo,git,ok, 
imerlt ·elég egy sZ?iikma, !hogy 
lá.tn,goo 'ldblbamijon ,a:z 'éretlt 
Vletés. 

SLpos Isbváin a d'űtójrével 
együltt vti,gyázotJt, de miégii:s 
elfüoodu1t - •Il.€!Ill ils egyszer 
-, 'hogy éppen az ő moodo
nyálb'ől lkrlooppen,t szi.kirától 
gyltÍlladt meg ia viasúti pál!ya 
lközeillé!ben .ri.ng,ó ,búzatláWia. 

Illy,el'lk.or szQill.OII"ll.s1 töl,töt
,te el a szwét, s a["l"a gondolt, 
hogy e1'jön az idő, amiikor a 
vasipair-ilpálk máir nem .fo,gniaik 
k1áirrt; ten,ni arz airfaitásra ér!ett 
búzaúá.WálkJban. 

Ez az Ldő ia21táin olyam ha
mar ellérlkeze'bt, hogy MI¼kor 
át 'kel1lett nyer,g,elinie a díze-1-
és vrullainyrrnozJdony,dknia., má,r 
azt el is f€!llaj,teltíte: ez az 'új 
vontatás millyen jelenrtősiéggeil 
búr a mezőga21dasá,ginruk nko
zatt káir<Jlk srempoI11ttjálból i!.S. 

Ma máir nag)'IOn <rilt!ka a 
mo2Jdony okootla tÚZlká<r. Hi
S7Je!1 csalk nélháiny szármyvona
lon csülhög még gázlmozdony. 

Ilyen g,ondcilialtolk �árta!k a 
fejében a lmiilniaa> .is, amiikor 
száz kilométeres sebességgel 
von,talta1Jt egy gyw&Vonatot 
Buda/Pe,9ttől Debrecen'ig. 

HegYiV�délkii gyerek !lévén, 
nem !kedvelte az .Aillföldet, de 
iilye.nkor, nyláir,i aoraitá.s,idöben 
- el llre:m ismerni -, iJegszeibb 
az élretJt ga/boma,tengentől hul
liáan:2Jó .róna. 

Ilyenlkor cs.alkrugylain úgy ér
zi iaz ember a anOZidonyálllá
son, mfunJIJha haóó 'kormámyike
rellre mőgőtlt ál!liillél, 'és airainy
sárga 'VIÍ2Jhlullllámokon s,i,k[a,na 
a vonat. 

Ha szegény, jó aipá,m 1láit
hatná ez,t ,a ·gyönyörű termést, 
ezt az F:lLIEYr-et - osiil,logot,t a 
srz.eme Sirpoo Istlvá,nmk , 
!bizonyára örüilme. Tailán mon
diarr:l'á !ÍiS : fi.aan, a mi fal:ctook, 
ez az áildott imagyia:r :liö1d, cso
dálkra lis lkeyes, ha hagyáák 
,ra,jta jó Sfl\Í!V'Ve� d'od.g02nü az 
em!bel'lt! 

De h árt; 1Il.€!Ill kel Lett alhlh oz 
.jQbib S:l'JÍIV, em/ber'j s:rorgafom, 
arhogy az ő .aroa múveillte azt 

a hárQIIJihal!da.s lklis lbilr1toklát, 
amilből .001Jho1dnyi volt ,a szőlő. 
A szőlő, amiben mi.indig a leg
lflöb(b birodallma volit. Ha jó 
t>ermés val,t, tfüllláreket .aidtak a 
bor l'llterjélért, hia meg kevés, 

- �e,r,t,e az isten a mi te,k szor,gauammal, de ugya.n
életünlket ! szdkroa vOilt alklk,ora bertülleten ma hiárom
illyenllror mond,ani az öreg Si- sz,or a'l'lll1yíit talka!I'í1:.um!k be, 
poo, ás lhoozáltJette: - leg- miint Tégen. 
aiJá,W) .te menj sza;knnát tanul- Na et'II'e ő is mon.dhalbná, 
l'llÍ az at .gyerekem okózüU, fi,arrn ! hogy régen is !lehetett von,a-

.A. lfiiaital, suhla1nc legényt IOOm ton utazni. :Aétlidátul a fBJl,u
k.elilettJt 'klüllönöseblben bieJta,'tn.i. juklban felli.illJtek regigel és es�
�gy 1Jrer.üllot �os Is,twí,,n még re iénllek ·Pes,tre. Moslt oot az 
ia negy;venes évek elején a iv,as- utat háll'Oln ,ária ailaitlt tes.z.ii 
útra. A többi tes:wárébál Js meg a vo,n,att. De ha a gyors 
csak egy él már falun. megálllina az áUomásukon két 

- Megllermeliem nektek én és féli óriálba se rtie1rre. 
egyedül tis a !kenyeret - mond- áh, hogy mennyi miaillen 
da vroaesen a ibraJkJtoroo öccse, esZJébe jut az embennek az 
!ha �e,jön a csallád, imaj,d érett 1bÚ2Jaltálbliá.rál, az ÉUIDT
.így tfdly,tia,1ija: - la:zJtáin hiús is •ról ! - gondolik.Jodotlt el SíÍ/POs 
vain lhoozá, és hagy .klöntnyeb- Istvám, de .rn,á,r Elbes álfilomás 
ben nyell:jeteJk, jó borocs/k,a is válitáim ,csa,tttogobt lrereszw11 s 
ik€ll1Üll az asztaJltm. úgy le91:e a Debrecen ellőbti 

- Lgy iigaz - isrneriilk el a jelzöket, mimlt a itengerről ér-
�. a váirosd.atk�k , lrező ha(iőska,pJ.táiny a kilkiötfü 
a'lltám jön ia sok de; de mi révlkaliauz jel:reseilt. 
1lenme, ha ,nem leilllle, aki 'braik- !Ha madld r€'llldlben leteszi a 
iorit ,gy,áir.tson, aJö eilszáili1í:ts.a szoU{gáLatoit, otrtlhon mes'éilni ifog 
,a teJ:1mél5lt, .alk1i ..• A vég nél- a gyerelklaiinek az ÉLEIT-ró!. 
iklüli fellsorolás ultlán egyiben Azok úgyis mindi.g unszolják 
megegyeznek, ,hogy nagyon - ikrülllÖnlösen a 11ösebbilk, az 
szép az éflret. ,Az eaniberd szor- ó"t1ödiikes Kri1S7Jllina - mesélj, 
gauorruniaik mewvain a gytűmöl- élJllOOi/k'árrn ! Mlit JáittáU a moz-
cs,e. dony,ről? ... 

Lme, ezek a kombáj.nolásra Dávid József 



8 

Cse gáncs-napközi 
a Miskolci VSC-ben 

Juhász László a csípődobást gyakorolja a gyerekekkel 

Hajime! - rajta, kabe-do
bá.s. Mate! - állj, és még sok 
hasonló - cselgánccsal kap
csolatos japán szavakkal is
merkednek azok a gyerekek. 
akik beiratkoztak az augusz
tus 2-től 13-ig tartó cselgáncs 
napközi be."Ebből azalkalom ból 
beszélgettem Nagy Józseffel, 
az MVSC főállású cselgáncs
edzőjével. 

Hogyan valósulhaitott 
meg ez a tábor? 

- Természetesen összefo
gásból. Az MVSC biztosítja a 
cseLgáncstermet és a felügye
letet, valamint az edzőket. A 

tiszai pályaudvar vezetősége 
pedig a gyerekek étkeztetésé
ről gondoskodik. Ezwton is 
szeretnénk köszönetet monda
ni a Mislkolci Szociális és Ok
tatási Központ !konyhai dol
gozóinak, hogy a nagy leter
heltségük mellett is vállalták 
az 50 gyermek étkeztetését. 

- Mi a tábor programja és 
célja? 

- A fő program természe
tesen a cselgáncsalapok elsa
játítása, de minden nap be
ütemeztünk strandolást, kirán
dulást, és játékos foglalkozást 
is. R�el 8-ra jönnek és dél
után 4-kor mennek haza a 
gyermekek. Nem minden cél 
nélkül indult ez a napközi. Is
meretes, hogy az MVSC csel
gáncsozói szép eredményeket 
érnek el a hazai és a nemzet
közi mezőnyben. Az elkövet
kező években is szeretnénk 
ezeket az eredményeket hoz
ni és ehhez keressük az után
pótlást. 

- Milyen segítséget kap 
ehhez a munká:hoz? 

Nagy József vezetőedző szabá
lyos fogásra tanítja a nebuló

kat 

- A félszáz 9-11 éves gye
rek edzését, felügyeletét nem 
tudnám egyedül végezni. A 
munkámhoz nagy segítségem
re van Juhász László társa
dalmi cselgáncsedző, aki „ci
vilben" a vonitatási üzemegy
ség lakatosa. 

Beszélgetésünket rei-rei ki
áltás szakítja félbe - ezzel a 
japán szóval és egy térdelés
ből való mElghajlással köszö
nik meg, a délelőtti munkát 
a gyerekek egymásnak és ed
zój üknek. 

•• # # , 

TOMEGSPOHT BEKESCSABAN 

A békéscsaibai vasutasok ré
szére július 24-én körzeti 
egyen1 sakkbajnokságot ren
deztek az állomás oktatóter
mében. A vetélkedésre húszan 
neveztek be. A győztes Ga>j
dács Mihály lett, második 
Szucharda GyuLa., harmadik 
pedig Debreczeni Sándor. 

A tömegsportmoz.galom ki
szélesedését jelzi a legutóbbi 
vasutasnapon rendezett kis

pályás labdarűgó-bajn.okság is, 
amelyre tizenegy csapat neve

zett ibe. A győzelmet a vonta

tási utazók szerezték meg. 

KE ESZTR 

MAGYAR VAS UTAS 

K ülönvonatolc., rendezvények 

lf iúsági napok Szegeden 
Az idén, július utolsó hét

végén 16. alkalommal rendez
ték meg Szegeden az ifjúsági 
napokat. A K'ISZ Szeged vá
rosi bizottsága és az EXP
RESSZ Ifjúsági és Diákutazási 
Iroda több mint 100-féle ren
dezvénnyel várta a fiatalokat. 
Jazz- és rockkoncertek, film

vetítések, polbeat- és folk
rock, country és dél-amerikai 
gitárzene, népzenei műsorok, 
néptáncbemutatók, táncház és 
diszkó, népművészeti vasar, 
karnevál szerepelt többek kö
zött a programban. Szinte alig 
akadt e hétvégén a városnak 
olyan része, ifjúsági klubja és 
művelődési háza, amelyet ne 
a fiatalok vettek volna birto
kukba. 

A háromnaPos rendezvényre 
közel hűszezer fiaita,l érkezett 
a városba. Mintegy ötezren 
vonattal keresték fel a Tisza
parti várost. A vonattal érke
zők fogadásáról a vasútüzemi 
KISZ-bizottság gondoskodott. 
Megszervezték a pályaudvari 

hangosítást, az információt, a 
különvonatok fogadását, segít
keztek a küliönböző csoportok 
elosztásáhan, a programok le
bonyolitás.ában. Másnap az 
NDK küldöttségét látták ven
dégül a vasutas művelődési 
házban. Ifjúsági találkozó ke
retében ismerkedtek egymás 
életével. munkájával, majd el
kísérték a német fiatalokat 
városnéző útjukra. Sikeresen 
szerepeltek a vasutas fiatalok 
az egyik legnagyobb esemé
nyen, az ifjúsági karneválon. 
Maoách: Az Ember tragédiá
jának római színét örökítették 
meg, termésretesen sajátos, 
,,görbe tükörben?' muta,ttátk be, 
a mai eseményekhez kapcso
lódva. Produkciójukért okle
vél elismerésben részesü1tek. 

Az ifjúsági napok befejezté
vel a vasutas KISZ-esek bizto
sították az ország minden ré
szébe a visszautazást szerelvé
nyekkel, tiszta ülőhelyekkel. 

G. J. 

/ljú szakmunkásokat avattak 
a szombathelyi járműjavítóban 
A szombathelyi járműjavító üzemben már hagyomány, 

hogy a végzős ifjú szakmunkások, munkába állásuk előtt ta
lálkoznak az üzem társadalmi, műszaki és gazdasági vezetői
vel. Az idén augusztus 5-én, a Haladás Művelődési Házban 
rendezték meg e találkozót. 

Baranyai László igazgató köszöntője és tájékoztatója után 
jutalmakat adtak át a tanulmányaikban élenjáró szakmun
kásoknak. Megjutalmazták a még nem végzett szakmun
kástanulók közül azokat is, akik eddigi munkájukkal, tanul
mányi eredményükkel példát mutattak. 

A jutalmak átadása után az egyes osztályok vezetői szól
tak az. ifjú szakmunkásokhoz, hasznos tanácsokat adtak. a 
kollektívába való beilleszkedéshez. 

Gyöngyösi lövészek 
sikere Krakkóban 

A Gyönoyösi Kitérögyártó 
üzem lövészklubjának ti:zenöt 
versenyzője augus:ntus 4. és 
11-e köwtt nemzetközi sport
lövőversenyen vett reszt Len
gyelországban. A Kralkikóban 
rendezett versenyen három 
csapat - a házigazda. GTS 
Wis·la Kraków, a ,bolg,ár 
OWTPN Várna és a gyöngyö
si klub - indult. 

A gyöngyösi lövész.eknek 
nélkülözniük kellett két válo
g,atott versenyzójüket, Édes 
Jánost és Molnár Sándort, de 
így is sikerüLt az első helye
Z>ésit megszerezni. A különböző 
versenySIZámoklban és kategó
riákban a csapat hat első, 
négy második és öt haTmadik 
helyezést ért el. A csapatver
senyt 147 ponttal nyerték. 

y 

Parais István 

Köszönet a segítségért 
Július 17-én családommal 

tévedésből Városföldön száll
tunk le. Az aznap szolgálatot 
teljesítő vasutasok készséggel 
segítségünkre voltak, ho!?,IY a 
kisgyermek,kel együtt mielőbb 
elérjük célunkat. Fi,gyelmes.sé
güikért és segítségükért ezúton 
mondok kös.zönetet. 

Buszics Istvánné 
MÁV Fatelítő, Tokod 

Toronyzene Szegeden 

A szegedi ünnepi hetek egyik 
rangos eseménye volt a vasár
nap esti toronyz.ene. A városi 
tanácsház.a kivilágított tornyá
ban két alkalommal a szegedi 
vas11t.asok Petőfi Sándor Mű
velődési Háza fúvószenekará
nak karr,araegyüttese Maros
vári AttiLa. vezetésével Bach-, 
Corelli-, Farkas-, Hidas-, 
Offenbach- és Purcell-műve
ket adott elő. 

Kitüntetés 

Augusz,tus 20-<a, alkotmá
nyunk ünnepe alkalmából -
több évtizedes eredményes 
munkásságuk elismeréseként 
- Swciabsta Kultúráért mi
niszteri kitüntetésben rése.e
sült Juhász Imréné, a nagy
kanizsai Vas.utas Művelődési 
Ház igazgatója, Veres Gábor, 
a dunakeszi József Attila Mű
velőd-ési Ház népművelője és 
Varga Ferenc nyugdíjas, a 
művészeti propaganda bizott
ság tagja. 

A kitünitetéseket augusztus 
18-án, a SZOT-székházban ad
,ták át. 

- Kommunista műszak. A 
szentesi építési főnökségen az 
elmúlt félévben összesen 439-
en vettek részt a kummunista 
műszakon, amelynek értéke 
meghaladta az 51 ezer forin
tot. A pénz egy részét a fő
nökség lakásépítési alapjára, a 
többit pedig a városi tanács
nak, illetve a honvédségi KISZ
alapszervezetnek ajánlották 
fel. 

Kirándulás. A szolnoki 
vasutasok nyugdíjas csoport
jának vezetősége kirándulást 
szervezett a szarvasi arboré
tumba. A nyugdíjasok nagy ér
deklődéssel tekintették meg a 
különféle egwtikus növénye
ket, virágokat és fákat. 

- Látogatás a szociális ott
honban. A miskolci körzeti 
üzemfőnökség vöröskeresztes 
szervezetének vontatási alap
szervezete és a vontatásnál doL 
gozó szocialista brigádok kép
viselői a közelmúltban meglá
togatták a miskolci szociális 
otthonban élő vasutas nyugdí
jasokat. és uzsonnával vendé
gelték meg őket. 

- Véradás. A békéscsabai 
körzeti üzemfőnöks,ég voros
kereszt alapszervezete és szak
szervezeti bizottsága a megyei 
véradó állomással együttmű
ködve véradónapot szervezett. 
Hatvanöten összesen 25 liter 
vért adtak térítésmentesen. 

Találkozó. A győri vasúti 
csomópont önálló nyugdíjas 
csoportja az öregek éve alkal
mából találkozót rendezet, 
amelyen 260-an jelentek meg. 
E program keretében adták át 
az ötszáz forint értékű ajándé
kokat tizenegy, ebben az é,,_ 
ben 80, születésnapjukat ün
neplő nyugdíjasnak. 

Brigádtalálkozó. Zalka 
Máté születésének évfordulója 
alkalmából a mátészalkai pá
lyafenntartási főnökség szocia
lista brigádja találkozót ren
dezett a klubkönyvtárban az 
internacionalista íróról elneve
zett brigádok részére. A talál
k,ozón alkalmat teremtettek a 
névadó legendás életútjának 
felidézésére és az összegyűjtött 
emléktárgyak megtekintésére. 

Vízszintes: 1. Kidolgozás alatt nőalakja. 33. Becézett női név. 34. 
álló Intézkedések. (Folytatása a Kéroóív egy része. 36. Bihari köz-
20. függőlegesben). 13. Balkezes. ség. 38. Két szék között a , .. 
14. A Tisza mellékfolyója. 15. Sző- 39. A kínai filozófiában igazság, 
lólé. 16. Fedd. 17. Körepkori bal- törvény, ész. 40. . . . mail, légi
káni eretnek szekta tagja. 19. Ke- posta. 41. Versenyszálnkó. 42. Nagy 
vert dal. 2.1. . . . Demeter (l�- madáT. 43. Ilyen pályaudvar is 
1902). Erdélyi görögkatolikus püs- van. 46. Könnyű műsor. 48. Angol 
pök. 22. Fértiniév. 24. Arzén vegy- á.rulreszlet, alaptőke. 49. Testrész. 
jele. 25. Kim<,ndott betű. 26. Ru- 51. Nemcsak húz. 52. A samarium 
hadarab, névelővel. 2.8. Nátrium kémiai Jele. 53. A szájüregből nyí
vegyjele. 30. Petrarca szonettjeinek Uk. 55. Megfelelő. 56. Zeke köze-

pe. 58. csapat, együttes (angol). 
60. Fellázadó pogány magyarok 
ve2>ére (1046). 62. Aroma. 63. 
... rogén. 65. J;:lüék:iség. 67. Ar

gon vegyjele. 68. Huzal. 70. Visz
sza: görög népgyűlés, piactér. 71. 
Nem nagyon. 

Kupamérkőzés Komáromban 

Függőleges: 1. Mint 24 vízszin
tes. 2. A Drávába ömlik. 3. Nem 
elő. 4. Nátrium vegyjele. 5. Ar
ra a helyre. 6. Jugoszláv város. 
7. Végek né1kül gurul. 8. Borok 
jelzője lehet. 9. Mul1ikácsy inasa. 
10. Német Viszonyszó. 11. Eszes, 

,.,..=====;==;==;==;:==;===;====r=:==;===r:=:"""r.=f.:;7f.::;9lokos. 12. . .. José Francisco de 
6 7 s 9 11 12 -i, (1703-17al) spanyol író. 17. Rag. 2 3 4 
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36 

39 

43 

48 

63 

68 

18. L. T. 21. Lónév. 23. Az 1707-es 
--+--t---r---,, országgyűlés helye. 25. Vicces. 27. 

Koszorús költőlllk. 29. Szabószer
--+--+---H szám, névelővel. 31. Felett ellen

téte. 32. Játék, névelővel. 34. Ma
ro.klkó fővárosa. 35. K-val a végén 

,...._-+--u nyugati gót király. 410-ben elfog
lalta Rómát. 37. Gyümölcs. 38. 
fzelt lábú rovar. 44. Gyomnövény. 
45. Nógrád megyei község. 47. Jel
zés a vizben. 49. Község Sza
bolcsban. 50. Város és tartomány 
Olaszországban. 53. Vissza: 
Jean Paul, a francia forradalom 
egyik vezére. 54. Házlszárnyas. 57. 
Fordítva érik. 59. Azonos betűk. 
61. Kettőzve bányaváros. 62. Kard-

--+---+--i liliom, nőszirom. 64. Halfajta. 66. 
Hatodikban van. 61. Nem fölé. 69. 
Személyes névmás. 71. A végén 

--+---+--i iktat. 72. A galliwm vegyjele. 
Beküldendő: vízszintes 1. és foly

tatásaként a 20. függőleges. r---t--t--t----r--"1 Beküldési határidő: 1982. szep
tember. A megfejtéseket szerkesz
tőségünk címére kérjük küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A vezetés szak:maJ
emberi szintje a Jó munkahelyi 
légkör eredője. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 1982. évi 15. számában meg
jelent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért: Szász Károly, Sárvár 
Vörösmarty u. 33.; Falucskai Ben
jamin, Pápa, Aradi u. 54/a; Kiss 

>---+--+--+----il Irén, Püspökladány, Hadházi u. 

4 
3.; Ambrus' László, Szakály, Bar
tók B. u. 473; Nagy Ferenc, Deb

Lb�::!:::=h=k=c!!::=::::,!=:=!:======================:::::;:=== recen. Thomas Mann u. 23. 

A komáromi körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizott
sága az idei vasutasnap tisz
teletére kispályás labdarúgó 
kupát rendezett. A hat, kü
lön'böz.ő sza1kszolgálati ágat 
képviselő csapat mellett meg
hivot1iként „gyepre szálltak" 
a határőrség és a komáromi 
kirendeltség játékosai is. 

A küzdelem két csoportban 
indult. Ezek első helyezettjei 
- a !komáromi kirende1t.ség és 
a komáromi vontatás - vívták 
a döntő ménkőzést. A irendes 
játékidő 1 :l-es eredménnyel 
oárult, ezért büntető rúgások
kal döntötték el a kupa sorsát. 
Ebben a •komáromi vontatásiak 
bizo11jyultak jobbnak. 

A komáromi vontatásiak győztes csapata 
(Szatmári János felvétele) 

1982. AUGUSZTUS 33, 

Hobbikertek vasutasok
nak. Záhonyban a nagyüzemi
leg nem művelhető földekből 
tíz hektárt haszonbérbe adtak 
a vasutasoknak. Az. egy-egy 
dolgozónak jutó 200-300 négy
zetméteres hobbikertekben 
zöldséget, ,gyümölcsöt teI'lllel
nek. 

Nyugdíjas-találkozó A fü
zesabonyi körzeti üzemfőnök
ség Baross Gábor szocialista 
brigádja augusztus 6-án talál
kozót rendezett a pár évvel ez_ 
előtt nyugdíjba vonult vasuta
sok részére. A találkozón 45-
en vett.ek részt. A megjelente
ket Tiszavölgyi Gyula brigád� 
vezető köszöntötte, majd Csá
nyi Ferenc, az üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára adott tájékoztatót az 
eredményekről, a szervez.eti 
változásokról és a további fel
adatokról. Utána vendégül lát
ták a nyugdíjasokat. 

- A kollektíva ajándéka. 
Balogh Imre szombathelyi vo
natkísérőnek tíz évvel ezelőtt 
vágta le mindkét lábát a vo
nat. Tavaly felkereste őt az ál
lomás Kilián György önkéntes 
határőr szocialista brigádja, és 
ezer forintot ajándékozott a 
rokkant vasutasnak. Az idei 
vasutasnapon ismét ajándékkal 
és ezer forinttal kedveskedtek 
Balogh Imrének. 

- Társadalmi munka. A 
debreceni vontatási főnökség 
utazó MHSZ szocialista brigád
ja több éve patronálja a helyi 
postás óvodát. A nyári szün
időben a brigád tagjai száz óra 
társadalmi munkát végeztek 
ott. Festettek, kerítést javítot
tak, takarítottak. Munkájuk ér
téke megközelíti a húszezer fo
rintot. 

Lakás�sere 

Elcserélném Acs állomáson 1evö 
MZV-bénLa,kásom - amely nagy
méretű három szoba. konyha, élés
kamra. előszoba, filrdőszoba és pin
céből áll, egy bekerített. zárt ve
teményeskert tal'tOzlk hozzá - Bu
dapest közelében bármely fővona
lon, vagy Budapesten lévő másfél 
vagy kétszobás lakásra, MAV-dol
gozóval. Minden elfogadható meg
oldás érdekel. Cím: Györgyi La
josné, 2941 Acs vasútáLlomás, fel
vételi épület, 

Elcserélném 68 négyzetméteres ta
nácsi két szoba plusz személyzeti, 
komfortos udvari. napos J.akáso
mat kisebb méretű MAV-bérI.a,kás
ra vagy tanácsira. :E:rdeklődni te
het: Baranyai, 32.6-900/154 mellék. 

Etcserélrém Kőbánya, Harmat u. 
.Lakótelepen, IV. emeleti 54 négy
zetméteres, kélwzobás. telefonos pa
nellliakást vasutas dolgozóval egy 
szoba komfortos, i11etve g.air�,on ta
nácsi lakásra Budapest teruletén 
levélcím: Budapest, Egressy u., 133 
sz. I. 2 1141. Krajnovi�s Márton, 

Elcserélném Bp. Ke1eti pályaud
varn,ál levő kéltszobás. gázfűtése� 
MA V-bérla,kásomat hasonló méretu 
kertes. vagy kert nélküli nagyobb 
llalkásra. :E:rdeklődni: Kozmáné. Bp. 
vm. Kerepesi u. 1. sz. VIII. ép. 1. 
30

Étcserélném nagyméretű másfél 
szobás, földszintes, komfortos, csa
ádiház-jellegű MA V-bérl�áso• 
mat MA V-dolgozóval tanácsi la
kásra Horváth. Budapest pf. 32. 
13

�1cserélném egyszobás fürdőszo· 
bás kertes földszinti MAV-bérla
k,ás�malt B�dapest területén tevő 
laká.sl"a. Minden megoldás érdekel. 
J;:rdeklődni az esti órákban: Bu
dapest. xv. Csanádi u. (volt Wes
selényi) 15/2. 

Elcserélném egy szoba k�mfor· 
tos 35 négyzetméteres. gázfutéses. 
félemeleti. budai MAV-bérlakás�
mat vasutas dolgozóval tanácsi, 
vagy saJáit tulajdonú lakásra, ház
ra lehet Pest, környéki 1s. l!:rdek· 
lődni !lehet: 8-20 óra között a 363· 
260 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba. két fél· 
szobás összkomfortos, erkéllyes 
MA V-bérLaklásomat kétszobás ta
n ácsi bérlakásra, lehetőleg régi tíÍ pusúra. ll:rdek!ődni lehet: __ regge 
8-9 óra között a 428-545-os tele
fonszámon. 

Elcserélném váci egy szoba kom· 
fortos kertes, külön bejáratú, gaz· 
dasá.gi épülettel. déli fekvésű MA V· 
bérlakásomat budapei:tl egy szoba 
összkomfortos. vagy másfél. két
szobás tanácsi bérlakásra. Pest 
környéki és Vác-Budapest vonali 
is érdekel. Levélcím : Moravecz, 
1137 Budapest, Po:zsonyi út 14. 
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Befutott az első répavonat 

TAS 
Rekonltennésre számítanak a cukorgyárak 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXVI. lWFOLYAM, 18. SZAM ARA: 1,30 FORINT 1982. SZEPTEMBER 6. 

ÜLÉST TARTOTT AZ ELNÖKSÉG 

Megvalósultak a tervezett 
bérpolitikai intézkedések 

A budapesti vasútigaz,gató• 
ság üzemviteli osztályának ke
reskedelmi szakemberei befe
jezték a tárgyalásokat a terü
letükön lévő cukorgyárak ve
zetőivel. Az első megibeszélésre 
augusztus 24-én Acson került 
sor. 

A gyár vezetőinek tádékozta
tása szerint a térn-égben .rekord 
termésre, 

mintegy 260 ezer tonna 
cukorrépára számítanak. 

E mennydségnek csaknem 
80 százalékát vasúton kívánják 
az üzembe fuvarozni. Mdvel a 
vasúti .szállítás t.ardlfája csllQ)án 
fele a közútinak: még kis tá
volságokról ds érdar:nes igény-

be venni a MA V szolgáltatá-
sát. 

A budaipesti igazgatóság te
rületén csak két cukorgyártó 
üzem működik, ennek elllenére 
négy gyárral: a hatvainival, a 
selyp.ivel, az ercsiveil, a pető
ház,ival és az ácsival !kötöttek 
száilllítási megálla;podást. A cél 
az, hogy 

a kampányra beállított 
fordavonatok ne keresztez

zék egymást; 
s a lehető 1egrövudebb távo1-
ságról .szállítsák a .répát. 

Az említett cukor,gyárak k,i
•has,málták az elő.szállítási le
lhetó.ségeket. A sz,üksége.s 
:mennyd&égú mész.követ és sze-

VJÍZ.f'OZOff A DIJSZABJÍS 

net már az év első negyedében 
az üzembe ifuvarozták. Az is 
nagymértékben gyorsítja 
majd a répa továbbításá!t, hogy 

a tavaly bevezetett egy fu
varleveles rendszert alkal

mazzák. 

Ez azt jelenti, hogy nem min
den kocsira, hanem csak a sze
relvényre á-llítanaJk ki ok
mányt. 

Az ,igazgatóság az elmúlt év
ben 381 ezer tonna répát szál
lított. Ez az idén roőrel.átlhatóa.n 
45 ezerrel lesz több. Az első 
répavonat szeptember 2-án fu• 
tott be Ácsra. 

S. R. 

Aagusztus 25-én tilést tartott szakszervezetünk elnök
sége. Els6 napirendi pontként a testület megtárgyalta a 
MA V 1982. évi bérfejlesztésének tapasztalatait és az öt

•napos munkahét bevezetésének bérklhatását. Az írásos 
el6terjesztést Urbán Sándor vezérlgaqató-helyettes egé
szítette kJ. A testület megállapította, hogy az 1982. évi 
bérfejlesztést a kiadott irányelvek alapján, a jogszabá
lyok szellemében hajtották végre. Helyesnek bizonyult 
az a gyakorlat, hogy a keretösszegek felbontását és az 
Irányelvek helyi sajátsságokkal történ6 alkalmazását a 
szolgálati főnökségek hatáskörébe utalták. 

túlórával való póblását és az 
egyes munkaügyi intézkedések 
bérfedezetét biztosította. A 
bérfejlesztésre fel:használható 
keretlből a gaul.álkodó szervek
nek biztosí.tani kellett a bérta
rifarendszer 1983. március 31-
től kötelező új alsó !határainak 
megközelíté.s,ét is. Mindez, (:Saz 
egyes munkaterületeken dol
gozók átla·got meghailadó bér
fejlesz"lkse a differenciál.ás I.e-

ISMERIK TENNIVALÓIKAT 
A KÜLSZOLGÁLAT DOLGOZÓI 

Sajtótájékoztatói tartottak a MÁV vezérigazgatóságon 

hetőségét korlátozta. Mészáros András, a MAV Tehát váitozatlanul marad-
Szakszervezetünk elnöksége vezérigazgató-helyettese sajtó- -nak a szocialista vasutak 

szilik.ségesnek ,tartja, hogy a tájékoztatót tartott a lapok, a egymás közötti forgalmára 

vasút ·vezetői szervezési dn,téz- rádi.ó és a televízió munka- meghirdetett menetdíjak. A 
kedéseklkel csökkentsék a túl- társai számára. díjváltozás nem érinti a szo-

Amit elvitt a sok túlóra 
A vasút az idén 4 &Záz.alékoo, munkakörökiben ,a kereseti , áka b' , "k "-1.n ók _ Mint ismeretes _ mon- cialista és a nyugati országok 

valamennyi forrást figyelem- arányok javítására. or t, i2ltosit.sa. a """"lloz közötti nemzetközi szeméiy-pihenő- és szabad napjait. Te- dotta a vezérigazgató-helyet-
be véve 5,24 százaJlékos bér- A ibérfe.j:lesztés maradékta- remtsék meg a folyannatos tes _ szeptember l-föl a bel- forgalomra meghirdetett - a 
fejlesztést hajthatott végre. Az lan végrehajtása ellenére az munkarendben dolgozók ré- földi vasúti menetdíjak közül magyar vonalszakaszt érintő 
átiagostól magasabb, adóme.n- idei első félévlben a vasút tel- széTe hálózati szinten a h.eti a teljesáru és egyéb kedvez- - menetdíjakat sem. 
tes b€rfejlesztést - az ötna- jes munkaidőben foglaLkozta- pihenő- és szabadnap össze- ményes menetdíjak 100 �zá- A díjváltozás szükségessé 
pos munkahétre történő átté- tott do!Qozóinak létszáima vont kriadá-sá-nak lehetőséoét, zalékkal, a napi munkába- teszi a korábbi áron ki
rés miatt - a megnövekedett 3766-tal csökkent. Ez megha- havonta legalább egy aLkalom- járásra használt félhavi, illet- nyomtatott menetjegykészlet 
túlóra indokolta. Az előzetes la.dja a terve:z.ett mértéket, l ve havijegyek ára 80 száza- teljes cseréjét. A rendkívüli 
s.zá.míbások szerint ehhez 90 ezért a munkaidőalap-kiesést ma · 

lékkal, a tanulók napi iskolá- feladatra tekintettel a menet-
millió forintra volt szükség. Ez túló.ráz..tatással kellett póto1ni. bajárására rendszeresített ha- jegykészlet cseréje hosszabb 
az összeg elsősorban az üzem- A túlórák növekedés.e miatt az Felkészülés vijegyek ára 50 százalékkal, a időt vesz i,génybe. 
viteli sza,kszoLgáJla,tnáll dolgo- átlagbérek, illeuve a bérszín- helybiztosítás, továbDá az úti- Az új menetdíjakat a Köz-
zók á,tlagbérét növeLte, ugyan- vonal növekedési üteme meg- Az al.nökség ezután megtáir- poggyász-fuvarozás viteldíja lekedési Köziöny 35. száma 
a,k,kor csökkentette az alapbé- hailadta az adómentes évi fej- gyal,ta és a közpon,bi vezetősé- lOO százalekkal emelkedik. A tartalmazza. 
rek növelésének lehetőségeit. lesztési lehetőséget. A vasuta- gi ülés elé terjesztette a sm.k- MA V _ vállalati döntés alap- Elsősorban a bejáró dolga-

.Az ötnapos munka.hétre vailó sok 7,6 számlékos bérszínvo- szervezeti töm�politikai ok- ján _ a vasúti arcképes iga- zókat foglalkoztató válh1at'>k 
áttérésen kívül az idén több nal-növekedésének oka első- tatás é9 a tisztségviselők kép- 1 , 1 'án álth t' tájékoztatása érdekében a 
olyan feszültséget kellett eny- sorban a nagya,rányú létszám- zo vany a apJ v a O vasu't díJ'táblázat-kivonatokat zésének 19 81/ 82. évi tapaszta- em'l ti 

·egyek á át g híteni, amelyeket a vasutasok csö.'IQkenés. Éves SiZinten a hét sz e yze J r u yan- nyomtatott ki, amelyeket az latairól szóló jelentést, továb- -•- 100 , lékkal 1· már több éve sére1meztek. százalékos 1bérszinvonal-növe- cs""'- szaza eme 1· a·11oma's"'kon d1·1·mentesen bo-bá a rokkantak nemzetközi v 
Ilyen volt többek között a kiedés bizto.sítására kell töre- éve a.lkalmából a vasutasok ál- csát a vállalatok rendelkezé-
MAV 1981-1985. évi koUek- ked.ni. Ez összhangban van a tal adományowtt !Pénz fel- Kicserélik sére. Ezenkívül az utazókö-
tív szer.zódésének 18. § (2.) 1bek. inépgazda.sá.g érdekeivel is. használását, vaJamilnt a vasu- . 

k, l t t zön.ség tájékoztatása érdeké-
re.ndelkezése, amely az utazó- A MAV 1982. évi bérfejlesz- taS6zakszervezet központi ve-

a Jegy
„ 

esz e e ben olyan fali díjtáblázat-
személyzet szolgálati óráinak tése teháit az átlagbérek mér- kivonatoka't helyez, illetve ·•-- �t;,,,,,;.,gének ~1

-
""1-·-"gének e's Az ármódosítás kizáróla!! � megállapítását tarta,lmazta. A sékelt növelését, az öw11alp-OS = �- • ,::u.ul.AN><:' -- helyezett el a pénztáraknál, 

szabályozás a vontatási utazó- munka.hét bevezetés.évei járó titkárságának második félévi belföldi utazások es a fuva- amelyekből az utas ellenőriz
személyzet kisebb részénél mUJnkaidőalap egy részének munkatervét. rozások díjaira vonatkozik. ni tudja, hogy a jegyk,iadó he
lf:81-ben kerQS,etkiesést oko- �----------------------------------------, lyes összeget szedett-e be. 
wtt, és ezt moot ,korrigálni Folyamatosan történik a 
kellett. jegynyomtató gépek házilagos, 

Az F. 2. számú forgalmi uta-
A Ko··zPONTI VEZETo"sE'G MEGTÁRGYALTA vasúton belüli átállítása is. 

sítás a folyamatos üzemvitel De amíg a gyártó cégtől az 
zavartalan ellátása érdekében, új nyomtatómúvek beszerzése 
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:nódo� 
átadá.&.sal kaipc-solatos egyéb sítanak. 
tevékenységet fr elő. ET.ért a A MAV VeZ'érigazgatóság út az ötnapos munkahétre nem tudja befolyásolni. Fon-
dolgozók díjazásban 111em ré- nagytanácstermében ülésezett való áttérés során - a sze- tos feladat a vasút áruszállí
szesültek. Ezen sikerült vál- augusztus 26-án szakszerveze- mélyszállítási igények változá- tási tevékenységének javítása, 
toztatni. tünk központi vezetősége. Je- sához igazodva - többször a fuvaroztatókkal való együtt-

A budapesti rendezqpálya- len volt a tanácskozáson és az módosította a menetrendet. működés erősítése. 
udvarok elegyrendező munka- elnökségben foglalt helyet Csaknem 400 személyvonat Az ötnapos munkahét beve-
köreiiben az egyre .;.úlyoobodó Koszorus Ferenc, a vasutas- közlekedését változtatta meg zetése a vasutasok többségé
lét.számhiány, a tartósan sok szakszervezet főtitkár a, Sze- kisebb nagyobb mértékben, 27 nek nem biztosított több sza
túlmunka, a kedvezőtlen mun- mők Béla, a vasutas-szakszer- új vonatot indított, 31-et pe- bad időt. A frekventált mun
kakörülmények okozta feszült- vezet titkára, Szűcs Zoltán, a dig megszüntetett. A menet- kakörökben ugyanis a lét
ségek ellensúlyozására is bér- MAV vezérigazgatója, vala- rendmódosításokat nehezítet- számhiány miatt nem tudják 
Ü{lyi intézkedése,ket k

ellett mint Nagy Károly, .-. Vasúti te, hogy az előírások ellenére az összes szabadnapot kiadni, 
tenni. Főosztály pártbiwttságának a tanácsok nem jelezték idejé- sok a túlóra. A MA V-nál a 

a tl.tkar' a. A megJ·elenteket ben a munkaidő-változás mi- túl · ' k  · ·g 30 · 
Szakszenvezetünk kMTV\nti ora mennyi.s.e e szaza-�....,_,. Ka•csa Jo'zsef, szakszerveze- att megváltozott igényeket. A le'kkal no"vekedett Ennek a vezetMA.ae a MA V 1982-re ' · """"' tünk alelnöke köszöntötte. vasút jelenlegi menetrendje, vasutasok egy része, a kerese-tervezett b€rpolitiik.ai imtézke- Első napirendi pontként a bár alapvetően megfelel a hí- ti lehetőségek növekedése mi-déseit úgy fogadta el, thogy a "t unkah •t vatásforgalom és a hétvégi a·tt o"ru"l, de egyre no· azok b€rf · · testület az o napos m e eJ•lesztés 1982. januar 

bevezetésének tapasztalatait utazók igényeinek, egyes vo- száma, akik inkább több sza-1-ével megvalós.ulhas..son, 
vitatta meg. Az írásban ki- nalakon, bizonyoo időszakok- bad időt szeretnének. Erősöugyanakkor legyen lehetőség a 

d i ·te 
. tésh S -k ban zsúfoltságot is okoz. lgy di'k az 1·ge·ny arra is· , hogy ··ks · 1, a ott e o rJesz ez zemo szu; eges bérfedezet tarta e- k t ·· k t'tk' pe'ldául a főváros környékén 'ega'a'bb havonta. egyszer sza-k 1• • • Béla, sza szerveze un 1 a- • • o asaira is. Ezen k1vül meg ko"zlekedo· vonatokon az üze-ra fűzött szóbeli kiegészítőt. bad szombatot és vasárnapot ke1lett teremteni a lehetős,égét mek egybeeső munkakezdése kapjanak. Ennek lehetőségeit annak is, hogy - elsőscnfuan a A vasút mintegy 140 ezer miatt reggel 6-tól fél 9-ig, il- k 11 k · ·d · · • é · 

fizikai mun·k-'·o"i,o"kbe.n _ a dolgoz,ója közül majdnem öt- a o e t1v szerzo es Jövo v1 
= letve a kora délutáni órákban módosításáig meg kell vizs-kere.set' r · k t ább ·avul venezren dolgoznak folytonos úf,..., , 1 a anyo ov J · • nagy a zs "'tsag. ga'ln1·, es' a biztos1'tása·t szu"k-janak munkarendben. Emiatt a mun-. 

kaközi szünet differenciált Az ötnapos munkahétre tör- ség esetén kötelezően előírni. 
szabályozása vált szükségessé. ténő átállással némileg rom- A központi vezetőség hatá
A munkaidőalap csökkenésé- lott a vasút áruszállítási tel- rozatban felkérte a MAV ve
vel egyidőben sajnos a lét- jesítménye, és ezzel összefüg- zérigazgatóját a túlórák szá
szám is csökkent. (A fizikai gően több minőségi mutatója. mának csökkentésére, vala
dolgozóké például több mint A meghirdetett hét végi r ako- mint a havi egyszeri szabad 
három százalékkal.) A munka- dási kedvezmények nem bizo- hétvége megteremtéséhez 
időalap létszámcsökkenés mi- nyultak eléggé ösztönzőnek, de szükséges intézkedések meg-

A di/ f erenciálás 
korlátai 

Az elnökség megállapította, 
hogy a tervezett bérpolitikai 
intéz,kedések megvalósultak. A 
bérf ejWMztést a dolgozók pozi
tívan értékelték. Ugyancsak 
kedvezőnek tartották az ön
áUóbb, kötetlenebb bérgazdál
kodás lehetőségét, valamint a 
munkaidő-csökkentés bétrazük
ség,letének rendal.kezésre bo
csátását. 

A ·keretek felosztásánál ér
vényesültek az üzemi demok
rácia elvei és a szaksz.ervezeti 
jogok. A központi tartalék fel
használásával lehetőség nyíLt a 
kollektív szerződés módosítá
sára, valamint az egyes fizikai 

atti kieséseit a folytonos a hétnapos kocsirendelési téteLére. 
ás k 1 megállapodásokat a MÁV sem üzemben túlóráztat sal e - d b d 1 . . Szemők Béla kiegészítője 

lett pótolni. A túlórák növe- min en eset en tu ta te Jesi- után a vitában felszólalók kér-.. teni. ked,ése miatt az otnapos mun- déseire Szúcs Zoltán vezér-
kahét bevezetése a vasutasok A hétvégi forgalom általá- igazgató válaszolt, majd a ve-
többségénél nem járt a mun- nos esők.kenése következtében zető testület a tömegpolitikai 
kaidő tényleges csökkenésével. megnőtt a kocsifOTduló idő. A és tisztségviselői oktatás ér
A túlórák növekedése miatt az hételeji feladások miatt az tékeléséről és a következő idő
átlagbérek, illetve a bérszín- áruk nagy része csak hétvé- szak feladatairól szóló jelen
vonal növekedési üteme meg- gén ér rendeltetési helyére, és tést vitatta meg, amelyhez Ko
haladta a szabályozó rendszer ott a kirakást általában csak szorus Ferenc főtitkár fűzött 
által biztosított fejlesztési le- hétfőn kezdik meg. A vállala- kiegészítőt. 
hetőséget. tok rakodási készségét a vas- Elöljáróban megállapította, 

Szakszervezetünk titkára ez- út hatékonyabb fuvarszervező 
után hangsúlyozta, hogy a vas- tevékenységgel már jelentősen (Folvtatás a 2. oldalon) 

Szervezési 
intézkedések 

Az átállással kapcsolatban ,a 
vasút a következő belső szer
vezes1 intézkedéseket tette: 
a személypénztárak irányítá-

Augusztus 17-tól 27-ig lát
hatták az érdeklődők Szom
bathelyen a Fokozott bizton
sággal című vasúti mozgó 
munkavédelmi kiállítást. A 
kör.reti üzemfónökség dolgo
zóin kivül augusztus 23-án a 
megyeszkkhely MAV-óvodásai 
is megteki.ntették a bemuta
tót. 

A közel negyven apr66ágot 
Na,gy Lajos, a kiállítás veze-

sában, ellenőrzésében érde
kelt dolgozók hálózati szintű 
eligazítása megtörtént, a me
netjegygyártás kapacitását a 
vidéki nyomdákba.n foglalkoz
tatott szakmunkások kirende
lésével lényegesen növelte, 
kidolgozta azokat a belső uta
sításokat, amelyek a végrehaj
tásban érdekelt dolgozók 
munkáját szabályozza, s 
megteszi a szükséges intézke
déseket, a pénztári szolgálat, 
illetőleg az utaskiszolgálásban 
közvetlenül érdekelt munka
körökben foglalkoztatott dol
gozók létszámának átmeneti 
növelésére, a rendelkezésre 
álló lehetőségek figyelembe
vételével; kidolgozta és sza
bályozta a pénztárak el- és 
leszámolási munkáit. 

Olyan belső ellenőrzési 
rend készült, amely alkalmas 
a társadalmi tulajdon fokc,;
zott védelmére, a visszaélé
sek megakadályozására, -..Ille
tőleg azok bekövetkezése ese
tén feltárására. 

Önállóan. 
körül te kin tően 

A legkörültekintőbb szerve
zes1 és szabályozási intézke
dése_k. ellenére várható, ho�y 
az atallással összefüggésb'en 
az utaskiszolgálásban átmene
ti nehézségek keletkeznek. Az 
utaskiszolgálásban érdekelt 
dolgozók - elsősorban sze
mélypénztárosok, jegyvizs
gálók - átmenetileg olyan 
hatáskört is kaptak, amely 
lehetővé teszi az azonnali 
rendelkezést a díjváltozással 
összefüggésben adandó prqb
lémák megoldása érdekében 
- mondotta többek között 
sajtótájékoztatóján a MA V 
vezérigazgató-helyettese. 

D. I. 

tője kalauzolta. Az óvodások 
szinte szakértő szemekkel fi
gyelték a képeket, rajzokat, 
ábrákat. Legnagyobb sikere a 
mozgó kiállítás második ko
ooijában rendezett filmvetí
tésnek -volt. Az óvodások nagy 
tetszéssel fogadták a televí
zióból már jól ismert Sicc
sorozat filmjeit. (Képünkön a 
védőfelszerelésekkel ismer
kednek a gyerekek.) 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG MEGTÁRGYALTA 
AZID6SEIÉIT 

NEGYVENÖT ÉV UTÁN 

Tennivalók az új oktatási évben 
TANONCOK TALÁLKOZÓJA 

( Fol11tatás az 1. oldalTól) 

hogy az elmúlt oktatási évben 
41 568-an kapcsolódtak be a 
szakszervezeti tömegpolitikai 
oktatásba. A hallgatók 79 szá
zaléka fizikai dolgozó volt. A 
szocialista brigádtagok ará
nya ebben 68 százalék. 

Tíz- és tízezrek 

részvételével 

A szakszervezeti tisztségvi
selök képzésében a tagság 18 
százaléka vett részt. Ezen be
lül a bizalmiak, főbizalmiak és 
a partner gazdasági vezetők 
folyamatos felkészítésébe több 
mint 18 ezren, a szocialista 
brigádvezetők munkahelyi ok
tatásába 2600-an kapcsolódtak 
be. A bentlakásos tanfolya
mokon majdnem 1900-an ta
nultak. Több ezer vasutas a 
párt, illetve a KISZ által 
szervezett politikai oktatásban 
vett részt. A szakmai és az 
állami oktatás különbözö for
máiba 12 800-an kapcsolódtak 
be. A statisztikai adatok azt 
bizonyítják, hogy a vasutasok 
kétharmada rendszeresen ké
pezi magát. 

Koszorús Ferenc főtitkár ez
után megállapította, hogy bár 
arányait tekintve a vasutasok 
tömegpolitikai oktatásának 
adatai ked.vezöbbek az orszá
gos átlagnál, néhány területen 
szervezési visszaesés mutatko
zik. Ennek alapvető oka a túl
zott terhelés, a sajátos mun
karend, a növekvő túlóra és a 
bejáró dolgozók magas ará
nya. A jövőben arra kell tö
rekedni, hogy a szakszerveze
ti tömegpolitikai oktatásba 
azok a dolgozók kapcsolódja
nak be, akik eddig semmilyen 
képzésben nem vettek részt. 

Kit mi érdekel? 

A hallgatókat leginkább az 
életszínvonal és az életmód 
kérdései, valamint az embe
rek anyagi biztonságával ösz
szefüggő témák foglalkoztat
ták. A létbiztonságra, a mun
kakörülmények ja'lulására és 
a· társadalmi juttatások kér
déseire a szükségesnél keve
sebb figyelem irányult. A 

Üzemi tárlat 
a járműjavítóban 
Hajdú-Bihar megyében - az 

SZMT kulturális osztálya, a 
Képzőművészek Szövetsége 
kelet-magyarországi területi 
szervezete és az üzemi szak
szervezeti bizottságok rendezé
sében - ebben az éviben -
tizenkettedik alkalommal in
dult útjára az üzemi tárlat. 

Augusztus 27-én, a Debrece
ni Járműjavító Uzem Művelő
desi Központjában került sor az 
idei első kiállítás megnyitásá
ra. A nyitó .kiállításon Husi 
József, a művelődési központ 
igazgatója köszöntötte a részt
vevőket, közöttük Roland Fe
rencet, a SZOT kulturális, 
agitációs és propagandaosz
tályának vezetőjét, Dankaházi 
Jánost, az SZMT titkárát, va
lamint Volosinovszki Jánost. 
a debreceni területi szakszer
vezeti bizottság titkárát. 

Roland Ferenc megnyitóbe
szédében hangsúlyozta, hogy a 
tizenkettedik alkalommal ren
dezett kiállítás fontos közmű
velődési célokat szolgál. Ti
zenhat művész ötvenhat alko
tását, festményét, grafikáját, 
kisplasztikáját láthatják töb
bek között a látogatók. 

Roland Ferenc megnyitó
szavai után Tar Zoltán festő
művész mutatta be a műalko
tásokat. A kiállítást tíz napig 
tekinthetik meg az érdeklő
dők. A tárlat anyagát ezután 
tizenöt Hajdú-Bihar megyei 
üzemben is bemutatják. 

Műsoros est 
Zenés, műsoros estet rendez

tek Miskolcon augusztus 26-án 
a Vörösmarty Művelődési 
Házban, Töltsön másfél órát 
kedvenceivel címmel. A mű
sorban fellépett Kabos László, 
Eszményi Viktória, Delhusa 
Gjon, Hódos D. Sándor és 
Csonka Mihály. A jól sikerült 
előadás kellemes kikapcsoló
dást jelentett a vasutasoknak. 

szakszervezeti politikai képzé.o 
szinte valamennyi formájában 
elemezték az elmúlt 37 év tár• 
sadalmi, gazdasági és politikai 
eredményeit. 

Több oktatáson gondot oko
zott az ideológiai témák meg
értése. Ennek egyik oka a 
tananyag nehézkes nyelvezete 
és a propagandisták tájéko
zatlansága volt. 

A tapasztalatok szerint az 
elmúlt évben végzett oktatás 
és képzés megfelelőnek érté
kelhető. Következik azonban 
mindebből az is, hogy az új 
oktatási évben néhány terüle
ten még nagy erőfeszítéseket 
kell tenni a tisztségviselők 
alaposabb politikai felkészíté
se és a feltételek megterem
tése érdekében. 

hogy a vasutas rokkantak szá
ma 21 088, ennek egyharmada 
mozgássérült -, hogy nem
csak a MA V Kórház baleseti 
utókezelő osztálya, hanem 
minden olyan vasútegészség-
ügyi intézmény fejlesztésére 
támogatást kell biztosítani 
ahol a rokkant vasutasok re: 
habilitációja, munkaképessé
gük helyreállítása, korszerűbb 
utókezelésük folyik. Ennek 
alapján a vasútegészségügy 
felmérte a profilba tartozó 
egészségügyi intézmények cél
szerű fejlesztési igényeit és 
annak várható anyagi kihatá
sait. 

A debreceni járműjavító lálkozót rendeztek azok a 
művelődési házának KISZ- nyugdíjas vasutasok, akik 45 klubjában a köze1mútl.tban ta- évvel ezelőtt kötöttek szerző-
------------- dést a műhe'lyi tanonciskolá-

val. A tizenkilenc halllgató kö

A központi vezetőség hatá
rozatban hívta fel a szakszer
vezeti szervek figyelmét a tö
megpoli tikai oktatás és a tiszt
ségviselő-képzés fontosságára, 
e tevékenység hathatósabb se
gítésére. Ezután a szakszerve
zet vezető testülete javaslatot 
fogadott el a központi vezető
ség mellett működő értelmisé
gi bizottság létrehozására. 

A Vasútegészségügyi Igaz
gatósággal egyetértésben a 
következő javaslat készült az 
összegyűlt pénz elosztására: a 
MA V Kórház baleseti utóke
zelő osztálya 2,8, a MA V Tü
dőgyógyintézet 1,2, a MA V 
balatonfüredi szanatórium 1,3 
és a MAV hévízi szanatórium 
0.8 millió forintot kap. 

A fejlesztésre szánt összeg
ből az intézetek többek között 
munkaterápiára alkalmas gé
peket, műszereket, tornatermi 
felszereLéseket vásárolnak. 
Ezen kívül jut még pénz für
dőmedence és tornapálya épí
tésére is. Kilencvenháromezer 
forintot az árváltozásokra tar
talékolnak. 

Párttitkárok és föbizalmiak 
zül ma már csak tizennégy él 
Hármójuk kivétellével vala
mennyien a MA V különböző 

együttes ülése szolgálabi ,helyeiről mentek 
nyugdíjba, iNetve Püspök Kál

A vezető testület a követke
ző napirendi pontként elfo
gadta azt az előterjesztést, 
amely a vasutas rokkantak ja
vára felajánlott pénz egész
ségügyi intézetek közötti el
osztását határozta meg. 

A rehabiliiádó 

érdekében 

E jelentős anyagi segítség 
hatására lényegesen javul 
majd az intézetek rehabilitá
ciós tevékenysége, korszerűb
bé válik a rokkant vasutasok 
utókezelése. 

A közelmúltban a miskol.ci 
körzeti üzemfőnökség párt
alapszervezeti titkárai és szak
szervezeti főbizalmijai részére 
tartottak együttes ülést Mis
kolcon, amelyen megjelent 
Makkai László, a vasútüzemi 
pártbizottság titkára és Ko
vács István, a területi szak-

szervezeti 
társa. 

bizottság munka- mán még diszpécserként ddlgo
zik. 

Gávai Pál üzemfőnök tájé
koztatta a megjelenteket az el
ső félévi gazdasági eredmé
nyekről és a legfontosabb ten
niva,Jókról. A jelenlvők hozzá
szólásai, javaslatai előbbre vi
szik a körzeti üzemfőnökség 
munkáját. 

A találkozó résztvevőit Gál 
József, az üzem igazgatója kö
szöntötte, .majd megtekintatrték 
az üzemet, ahol szakmát sze
reztek. Ehhatározták. 'hogy öt 
év múlva ismét találkoznak a 
járműjavítóban. 

Mint köztudott, tavaly a 
rokkantak nemzetközi éve al
kalmából, szakszervezetünk 
felhívására a vasutasok ezrei 
kommunista műszakokat szer
veztek, vagy egynapi bérüket 
ajánlották fel és fizették be a 
MAV Kórház egyszámlájára 
azzal a céllal, hogy segítsék a 
rokkant vasutasok rehabili
tációját, a gyógyításhoz szük
séges feltételek korszerűsíté
sét. Az egyszámlára 6 193 118 
forintot fizettek be. 

A központi vezetőség elis
merését és köszönetét fejezte 
ki a szocialista brigádoknak 
munkás kollektíváknak é� 
mindazoknak, akik kommu
nista műszakokkal és egyéb 
módon teremtették meg annak 
a lehetőségét, hogy a vasutas 
rokkantak, mozgássérültek 
gyógyítása, utókezelése fejlőd
jön, korszerűsödjön. A befize
tett 6,1 millió forint eredmé
nyesen szolgálja majd ezt a 
humánus célkitűzést. 

HAT ARANY - ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

a 

Moszkva rádión köszöntötte 

KSZH Felszabadulás brigádját 

Az elnökség a rendelkezés
re álló anyagi eszközök fel
használására vonatkozó ja
vaslatában korábban úgy fog
lalt állást - tekintettel arra, 

A testület elfogadta még 
a központi vezetőség, az el
nökség és a titkárság máso
dik félévi munkatervét. 

A MINDENNAPOS ESZMECSERÉK ÉRLELIK TÖBBRE, JOBBRA 
TÖREKVÉSÜKET 

A központi vezetőségi ülés 
Kajcsa József zárszavával ért 
véget. 

Eddig hat alkalommal nyerte 
el az aranykoszorús jelvényt 
a MA V Központi Számviteli 
Hivatal Felszabadulás szocia
lista brigádja. 

FÜGGŐHÍD 

- Annak idején sokat ví
vódtunk, érdemes-e brigáddá 
alakulni - mondja Szomjas 
Lászlóné brigádvezető. - Va
lamennyien ellenőrzéssel fog
lalkozunk, emiatt sok időt töl
tünk távol a hivataltól. Attól 
féltünk, hogy nem sikerül majd 
összetartani a kollekijvát. Vé
gül is alaptalannak bizonyult 
az aggodalmunk. 

T�talmas napló 
Az elmúlt időszakban csök

kent a létszám. A korábbi 15 
helyett mindössze 8-an marad
tak. Néhányan nyugdíjba men
tek közülük, és akadtak, akik 
más munkakörökbe kerültek. 
Már gondoskodtak az utánpót
lásról, hiszen jelenleg négy 
próbaidős leendő brigádtagot 
patronálnak. 

A győri Közlekedési- és Távközlési Főiskola két épüietét stílu
lusosan egy más célra már nem használható vasúti kocsiból ki

alakított függőhíd köti össze 

Pap Györgyné az egyik ala
pítótag. 1975 óta dolgozik a 
KSZH-ban, de a MÁV-tó!Jtlár 
megkapta a 30 éves törzsgár
dajel vényt. 

- Vargánéval közösen tart
juk a kapcsolatot a VI. kerüle-(MTI fotó: E. Várkonyi Péter) 

Az elnökség felhívása 
A vasút 1982. I. félévi személy- és áru

szállítási teljesítményei, a szolgáltatás mi
nőségi színvonala elmaradt a tervezettől 
Kedvezőtlenül alakultak a műszaki-gazda
sági mutatók is. A kisebb teljesítmény 
miatt csökkent a bevétel, amely negatívan 
befolyásolja ia nyereségképzést, a gazdálko
dás jövedelmezőségét. A második félévben 
4-5 százalékkal több áru elszállítása vár
ható. Ez, különösen az őszi forgalom idő
szakában több és felelősségteljesebb mun
kát igényel minden vasutastól. 

Javítanunk kell a személyszállítás kultu
ráltságát, a menetrend szerinti közlekedést 
is. A fuvarozási igények időben történő ki
elégítése mellett Jobb kocsigazdálkodásra, 
a vontató- és vontatott Járművek ésszerűbb 
kihasználására, az elegyf eldolgozás gyorsí
tására lesz szükség. A belső tartalékok ki
használásával csökkenteni kell ,a költsége
ket, az üzemanyag- és energiafelhasználást. 

A vasút előtt álló feladatok sikeres meg
oldása az irányítás és a végrehajtás min
den szintjén nagyobb követelményt tá-

maszt. Saját területén mindenkinek többet 
kell nyújtani a tervfeladatok eddiginél ma
gasabb szintű teljesítéséhez, az eredmények 
javításához. 

A szocialista brigádok, túrok, üzemek te
remtsenek olyan légkört, amelyben köve
telmény a pontos, a megbízható és nem 
utolsósorban a balesetmentes munka. Az 
anyaggal és az energiával való ésszerűbb 
takarékosság, az újítások, a korszerűbb 
technológiák, eljárások kidolgozása és el
terjesztése a munkások és műszaki-gazda
sági szakember.ek eredményesebb együtt
működésén is múlik. 

A vasutasok már többször, felel6sségtel
Jes munkájukkal, áldozatváUalásukkal bi
zonyították segítókés7.ségüket, tettrekészsé
güket. Ez biztosítékot nyújt a jelenlegi ne
hezebb gamasági körülmények közötti elő
rehaladásra, a vasút és az egyéni érdekek 
kölcsönösségének felismerésére. 

A Vasutasok Szakszervezetének 
elnöksége 

ti öregek otthonával - mond
ja. - Nőnapon, az öregek 
napján és más ünnepnapokon 
meglátogatjuk az ott lakókat. 
Ajándékot viszünk, műsort 
adunk. 

- Adminisztárciós munkát 
is végzünk számukra - veszi 
át a szót a brigádvezető. -
Ha kell gépelünk, máskor pe
dig az orvosi kartonokat és az 
egyéb adatlapokat írjuk meg. 

Időnként uzsonnával kedves
kedünk. De a legnagyobb örö
met mégis talán a közös be
szélgetések jelentik számukra. 

Rácz Lajosné a brigád kró
nikása közben egy tetszetős és 
tartalmas naplót tesz elém, 
amely híven őrzi a legfonto
sabb eseményeket megmozdu
lásokat. Amíg ezt lapozgatom, 
Ráczné elmondja, hogy az öre
geken kívül a XIII. kerületi 
Hegedüs Gyula utcai óvodáso
kat ugyancsak a pártfogásuk
ba vették. Sok mindennel segí
tik a gyerekeket. Jeleket hí
meztek a kicsik törölközőjébe, 
évzáróra pedig jelmezeket ké
szítettek számukra. 

Kedves vendégek 
- Fizetéskor mindenki be

fizet 30 forintot mondja 
Ráczné. - Ebből gazdálko
dunk. Évente több rendezvényt 
tartunk. Sok neves vendégünk 
volt már eddig. Ellátogatott 
hozzánk többek között Nyiko
laj Zabelkin, a Fáklya főszer
kesztője, és Galina Poljakova, 
a Moszkvai Rádió magyar 
nyelvű adásainak a szerkesz
tője. 

- Amikor Galina nálunk 
járt, közösen meghallgattuk a 
Moszkvai Rádió műsorát, 
amelyben éppen a brigádunkat 
köszöntötte a bemondó - idé
zi az emlékezetes eseményt 
Szomjasné. - Igazán kedves 
meglepetés volt. 

Kovács János osztályvezető 
tiszteletbeli brigádtag, s egy
ben az MSZBT-tagcsoport tit
kára. Eddig számos szovjet
magyar baráti rendezvény 
szervezésében számíthatott a 
brigád a közreműködésére. 

Kőhalmi Tamás még csak 
két esztendeje dolgozik a 
KSZH-ban Jeleill!eg ő a bri
gádvezető helyettese. 

- Még elég friss ez a meg
bízatás. Ibt mindenki egyfor

mán kiveszi a részét" a munká

ból, ezért időnként meg is fe-

ledkezem a „titulusról". A 
rendezvényeinken rendszerint 
én szoLgáítatom a disco-zené'f,
ha kell, vetítek a gyerekeknek. 
Általában a technikáva,1 kap
csolatos tennivalók hárulnak 
n�m. 

Az utóbbi időben a Felsza
badulás brigád legsikeresebb 
rendezvénye a vasutasnapon 
megnyílt menetjegy kiállítás 
volt. A megnyitó előtt két hé
tig a gyűjtemény elrendezésé
vel foglalkoztak. Az 1919-től 
napjainkig kiadott szinte va
lamennyi jegy bekerült a gyűj
teménybe. Ezérit a kiállítás 
anyaga országos viszonylatban 
is egyedüláUó. Azóta már so
kan érdeklődtek, miként lehet
ne ezt a különleges és igen 
gazdag gyűjteményt máshol 
bemutatni. 

Varga Györgyné a,lig egy 
éve jött vissza a gyesről. Lel
tárellenőrként dolgozik. A 
hosszú távollét után elölről 
kellett mindent kezdeni. Csak 
fokozatooan találta meg helyét 
a kohlektívában. Megnehezítet
te a- dolgát a sok külső ellen
őrzés. De azért a család és a 
gazdasági munka mellett sza
kít időt a társadalmi teendők
re is. 

Tóth Zsuzsi a legfiatalabb 
hogy a hivatalba került. Igaz, 
nem volt teljesen ismeretlen 
számára ez a munkahely, mert 
a nővére is itt dolgozik. 

A Szojuz nyomában 
Dr. Nánási Lórántné, a 

KSZH vezetője elismerően 
szólt a Felszabadulás szocia
lista brigád eddigi tevékenysé
géről: 

- Hivatalunkban 71-en dol
goznak. Az öt szocialista bri
gád közül eddig csak a Szojuz 
nyerte el a MAV Kiváló Bri

gádja címet. Az utóbbi idóben 
szembetűnő, hogy a Felszaba
dulás tagjai is milyen lelkiis
meretesen végzik a munkáju
kat. Nemcsak a maguk szű
kebb kis :köoosségével törőd
nek, hanem sokat fáradoznak 
azért is, hogy a hivatalon be
lül az emberek 1köz,elebb ke
rüljenek egymáshoz. Számos 
rendezvérwükre, összejövete
leikre, meghívják a többi bri
gádot .. A munkaidőn kívüli 
együttlétek, a közös srorako
zás, művelődés mindenképpen 
erősíti a közösségi szellemet. 

Csik Ibolya 
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Felelős 
poszton 

Kardos László, a BVKH 
belföldi fuvarvissza térítési 
csoport vezetője harmincnégy 
evvel ezelőtt állt munkába a 
MAV-nál. Az érettségi után 
kezdett dolgozni a ferencváro
si pályaudvaron. Volt pálya
munkás, vonatkísérő, átme
nesztő és térfelvigyázó is. 

- Édesapám több mint 
negyven esztendőt töltött el a 
vasútnál. Raktárnokoskodott 
Ferencvárosban. Örömmel 
mentem oda én is. Pedig igen 
csak a ranglétra legalsó fo
kán jutott hely a számomra. 

1954 óta dolgozik a BVKH
ban. Hozzá érkeznek a rosszul 
elszámolt fuvarköltségek rek
lamációi, az egész ország te
rületéről. Ha valamelyik fuva
roztatónak tévesen számítják 
ki a fekbért, vagy a fuvardí
j�at, akkor felülvizsgálja a 
beérkező igényt, és a jogsza
bályok alapján dönt. Ha való
ban tévedtek a vasutasok, ak
kor a BVKH visszatéríti a 
pénzt a fuvaroztatónak. 

Felelősségteljes munka ez. 
A csoportvezető azonban sze
reti, és jól ellátja feladatát, 
amely nemcsak fuvardíjisme
retet, hanem jogi jártasságot 
is kíván. 

- 1956 óta vagyok a BVKH 
szakszervezeti bizottságának 
tagja - folytatja. - Kezdet
ben termelési felelősként dol
goztam. Később munkaügyi 
teendőket láttam el. Tíz éve 
már, hogy gazdasági felelős 
vagyok. En intézem a külön
böző kifizetéseket .. . 

� SZOT tavaly elismerés
ben részesítette szakszervezeti 
tevékenységéért. 

-csík-

TISZTKÉPZŐ UTÁN 

Igazgatói 
dicséret 

A szombatJhelyi vasútigazga
tóság vezetője a vasutasnap al
k.a,Lmával - a ,tiszitk�ő inté
zet vezetőine!k a jaiva8laitára -
igazgatói dicséretben részesí
tette Zsámár Miklós újdonsült 
vasúti tisztelt. Az elisrrnerést a 
tisz.tképzőn elért jó tanulmányi 
eredményével és társadalmi 
munkájával érdemelte ki. 

- Hogyan kerü1t a MA V -
hoz? - kérdezem •tőle új mun
kaihelyén, a szombathelyi ;va
sútá'llomáson. 

- Szü�égből - mondja ki 
nyíl,tan. - Az érettségi után 
katona lettem. Leszerelésem
kor 1974-ben Körmenden az 
kínáLkoz,ot,t legjobbna,k h,a a 
vasútra megyek dolgoz:W. Gon
doltam, később úgyis odébbál
lok ... 

Zsámár Miikilós Körnnenden 
forgalmi gyakornok lett. Dol
gozott ikocsitfe!lírőként táv
irászkén.t és váltókez�őként. 
1975-től vonatveu:itőként uta
zott. A szakvJz.sgá.k után 1977 
január elejétől vonali tartalé
kos -lett. 

- A legnagyobb islkola ed
dig_ ez volt száimomra - foly
tatJa. - Mint tartalékos a 
szombathelyi körzeti üze,,:-Z,fő
nökség va,lamennyi állomá.sán 
megállóhelyén dolgo:z,tam. Vol� 
t_am forgalmi szolgáilattevő, 
allomásfőnök, pénztáros mál
házó, váltókezelő és té�közőr. 

1980-'ban a rtlisztképző előké
szítő tanfdlyarrnára küldték, 
majd felvették. 

- Hogyan vélekedik a thszt
képzón eltö1tött \hónapok.ró!? 
- kérdezem. 

- Most, 1hogy a tisrztlképző 
megkezdése előltit válltozott a 
budapesti tkrl.rendelés ideje, 
többen .feladiták a tQvá,bbtanu
lás lehetőségét. Nekem újabb 
lecke voit a Ferencvárosban 
eltöltött idő. A kirende!lés miatt 
tiMdeibb i,dő alatt kellett elsa
játíitani a itananya.got. 1,gy a 
szabad szombatokat is rá :kel-
lett" tanulni . . . 

" 

. Zsámár Miklós tagja volt a 
tisztképző KISZ-vezetőségé
nek. A bizalmat azzal érdemel
te !ki, 1hogy munkáján me�át
s��t: 14 éve részt vesz az i�ú
sag1 mozga!lomban és 197,1 óta 
pártltag. 1977-iben vezetésével 
alakítottak ifjú.sági szervezetet 
Könmend állomáson, amelynek 
tit.kára voLt. 

- Mi vár most rá, 1h01, mi
lyen beosztásban ddlgozik? 

- Nehány nap múlva vég
leg eldől. úgy tudom, .hogy 
Szombathelyen fongailmista
kén-t fogok szolgálatot teljesí
teni. 

(Jakab) 

MAGYAR VASUTAS 

Szegedi távközlősök 
, 

-Elenjóró üzem o Tisza-porton 
A Távközlési és BJztos.ítóbe

rendezési Építési Főnökség 2. 
sz. üzeme az utóbbi években 
kétszer érdemelte ki az Élen
járó üzem címet, tavaly pedig 
a főnö.<Ség üze:nei közötti 
munkaversenyben másodikok 
lettek. 

A Szeged-Tisza pályaudva
ron működő üz.emlbe.n mecha
nikai és jelfogófüggéses bizto
sítóberendezések gyártásával 
és elős.z.erelésével foglalkoz
nak. Ez a fő profiljuk. E mel
lett különféle részmunkákat is 
végeznek. Ilyen részfeladat a 
más vállalatoktól érkezett ter
mékek - mint például a v.illa
mos hajtóművek - ú,lbóli fe
lülviz.sigálata. 

Külső szerelések 
szerte az országban 

Az év első felében eredmé
nyeik kedvezően alakultak. 
Gyártási teljesítményük 4,5 
millió forint volt, az elő.szere
lésekre fordított órák .s.zárna 
meghaladta a 16 000-et. A terv
hez viszonyítva ez 30 százalé
kos növekedés. Szerelőik je
lenleg a Kelenföldi pályaud-
1)a,ron doLgozna,k, de hannaro
s.an a pécsi igaz.gatóság terü· 
!etén is megjelennelk. aztán 
következ.i.k Bicske, Kőbánya
Kispest és a tob'b állomás. 

Az üzemben 10.8-a.n dolgoz.
nak. A létszám fele 30 éven 
aluli fia,tal. A velük való fog
lalkoz.á.s.t, az utánpótlás bizto
sítását az üzem vezetői fontos 
feladatnak tekintik. Ennek ér
dekében két szegedi iskola 
diá,kjai .hozzájuk járnak szak
mai gyaikorlatra. A 624. sz. 
Szakmunkáslképző Intézet 
meahanikai és a kapcsolástech
nikai múszerésztanulói közül 
15-en itt sajátítják el a gya
korlati ismereteket. A végzett 
tanulók közül többen első 

men kívüli kötelezettségek tel
jesítésében is jeleskednek. 
Szerződést kötöttek több okta
tási ,intézménnyel. PatronáJ
nak óvodákat. iskolákat. sőt 
egyete:net is. Az okta,tá.Sii in
téz:nények az üzem .kulturális 
rendezvénye.inek megtartását 
segítik, míg ők viswnzásul két
napi munkájuikat adjálk cseré
be. A Kossu,th brigád tagjarl 
például a vasutas óvoda belső 
berendezéseit újították fel, a 
közeliben egy já,tszóteret épí
tettek. A Komplex és a Che 
Guevara brigádok a Bebrits 
Lajos szakközépJskolá.nak 
mechani,kai b.iztosí-tóberen<le
zést áJllítottak össze, azt műkö
dőképes..s.é tettélk. 

Az elmúlt évben két al1ka
lomm.al, az idén eddig egy 
ko:nmunista műszakot tartot
tak. Az idei műszakon 74-en 
vettek részt. Elő.s.zere1ési mun
kákat végeztek, és pótoltáik a 
hiányzó festökapacitást. 

G.J. Arva Gábor üzem,,ezető el
mondotta, .hogy az elmúH idő
szakban a gyártási tevékeny
ségük csökkent. A kapacitás
kihasználás érdekében ezért 
mindinkább előtérbe kerültek 
az előszerelési és a külső sze
relési munkák. Elő.s.zerelési 
munkáik között elsősorban a 
kábelszerelvényeik, a távköz
csatlakozó berendez.ések és a 
hangszóróoszlopok szerelése 
szerepel. Megoldották a saját 
tulajdonukban lévő munkagé
pe'k (ároká.sógép, stb.) kis- és 
középjavHását is, amit szintén 
itt, helyben végeznek. ,A mű
helyi munkák mellett töb,b vJ
déki munlrahelyen is dolgoz
nak. Legt/Jtóbb Gyékényes ál
lomáson szereltek. A Kiskun
félegyháza -Szeged vonal vil
lamosításakor pedig az állo
mási kábeleket ,helyezték ká
beksato.rnák ba. 

munlkahelyül ezt az üzemet,-------------

S, ha e munkákon kívül vain 
még szabad kapacitásuk, aik
kor más sza.k=olgála t rész,ére 
is szívesen dolgouiak. Készí
tettek például öltözőszekré
nyeket, a szertárak részére 
szeneslkupákat, az üzemfőnök
sé-geknek kerékpártárolóikat, 
sőt a ,győri főiskolának sziem
léltető esz.közöket. MJndig ar
ra törekednek, /hogy a kezük 
alól kikerülő termékeik színvo
nala álLaindóa.n emelkedjen. 

választották. Legutóblb négyen 
kérték fe'Lvételiliket. A Bebrits 
Lajos Vasúti Szakközépiskola 
biztosí tóberendez,ési tagozatá
nak I-II. éivfolyamoo diákjai 
is itt töltik a tanrend szerinti 
gyakorlatot. Nyáron pedig két
hetes üzemi gyakorlaton sa
játítják el a szakma alapjait. 

Elénk brigádélet 
De nemc.salk a d.iákak tanu

lásával törődnek az üzemben. 
Támogatjáik dolgoz.óik szakmai 
tová'blbképzé5€t is. Évente ket
ten-hárman Budapesten bizto
sítóberendezési tanfolyamon 
bővítik ismereteiket, töb.ben 
technikusminósítőn vesznek 
rész.t. A tanulás, a szakmai is
meretek állandó bővítése az.ént 
is sziliks,é.ges, mert a leg,ráter
mette b b sze-relók közül kerül 
ki az üzemi kis-létszámú irányí
tó gárdája. 

A feladatok végrehajtásában 
élenjármak a SZC'Cial-ista bri
gádok. Közülük a KiLián brigád 
legutóblb megkapta a MAV 
Kiváló Ifjúsági Brigádja cí
met. A kollektívák m�mcSaJk a 
mu11Jkaihelyen, hanem az üze-

Fiatalok vetélkedőie 
A nyíregyházi vasúti csomó

pont KISZ-bizottsága augusz
tus 13-án és 14-én rendezte a 
debreceni vasútigazgatósághoz 
tartozó Szolnok, Kisújszállás, 
Püspökladány, Debrecen, Má
tészalka és Nyíregyháza fia
tal vasutasainak szakmai, po
litikai és tömegsportvetélke
dőjét. 

A kétnapos rendezvényen 
170 fiatal vett részt. A vetél
kedő legfelkészültebb csapa-

tának a kisújszállási csapat 
bizonyult. A sportversenyek
re másnap az NYVSSC Tisza
vasvári úti pályáján került 
sor. 

Az összesített verseny első 
helyezettje a nyíregyházi MA V 
KISZ-bizottság lett, és átve
hette az ezzel járó vándorser
leget és díszoklevelet. A má
sodik helyezést Püspökladány, 
a harmadikat Debrecen fiatal 
vasutasai szerezték meg. 

,, 

Allomáskorszerüsítés 
Szombathely felé lassan ki

gördül a vágány.fektető szerel
vény, négyhuszonné,gyes moz
donya pillanatokra elsötétíti az 
eget. Ják-Balogunyom állomás 
felvételi épületével szemben 
toronj}'ffiagasan emelkednek a 
talpfálkikal együtt kibontott 
sínpárok, ezeken jártak a vo
natok évtizedeken keresztüJ. 
Odébb, gépekkel egyengetik a 
terepet. 

Tolnai József állomási!'őnök 
rövid sétára invitál, <közben 
ismerteti a legfontosabb tud<ni
valókat. 

- Ezerkilencszázhetvenötben 
kez.dődött a szombathely
szentgotthárdi vonal átépítése. 
Köz.1:>en a munlkásokat átirá
nyították Zalaszentivánra, az 
ottani páliyaf.elújítást fonto
sabbnak ítélték. Most már itt 
is jól halad az építés. A be
szabályozás után körmendig 
nagyobb sebességgel közleked
hetnek a vonatok. Az éjszakai 
vágány.zárak miatt a forgalom
ban sincs nagyobb fennakadás. 
Allomásunik, de az egész vas
út szempontjából sokat jelent, 
hogy 34 helyett 48 kilogram
mos síneket fektetnek a pá
lyaépítők. 

- Ezt az új rámpát nemré
gen adták át. Ott, ahol a gé
pek do1goznaik, az állomás 
J:11Yolcadik vágányát alapozzáik 
- magyarázza az állomásfő
nök. - A vonalrekonstrukció 
idejére itt állítják fel a kötő
telepet, a dairuk megérkeztek, 
a napokban kezdik az ös&e-

szerelésüket. Balogunyról ága
zilk el majd a hat kilométeres 
vagongyári vágány is. Jelentős 
mennyiségű exportárú mellett 
említésre méltó a l:>elföldre 
irányuló forgalmunk. Holtidő
ben ha,vonta 150-200 kocsi for
dul meg az állomáson, szezon
ban Mromszáznál is több. Ez 
azt is jelenti, hoiw teherforgal
munk összehasonlíthatatlanul 
nagyobb az utasforgalomnál. 
Utóbbit a Volán gyakorlatilag 
teljesen átvette. 

Az utas ma már váLogathat. 
Felszáll a vonatra és gyalogol 
kilométereket hazáig, 'Vagy 
autóbuszra ül, amelyik szinte 
a háza előtt rakja le. Nyilván 
az utóbbi, a kényelmesebb 
mellett dönt. De még akkor is 
jobb lenne a heliyzet, ha a hu
s.zok bejönnének az állomásig, 
hogy aiki idáig vonattal jött, 
az átszállva folytathassa út
ját. Megálló u,gyan van az út 
mel'lett, de autóbuszcsatlako
zás már nincs. Nemegyszer 
jött már n�s tUinstacsoport, 
aki iközleked� eszköz híján 
gyalogosan tette meg az utat az 
öt kilométerre ifekvő Jákig. Ti
zenöt évvel ezelőtt még havon
ta négyez..er utassal számol
tunk, ma a felével sem. 

Ha az átépítés befejeződik. 
Ják-BalogUJI1yom korszerű ál
lomással rendelkeziik és az ott 
dolgozók abban is reménjy,ked
nek, hogy a század elején 
épített és er&en megkopott 
külsejű felvételi épületre is 
sor kerül majd. Tóth Zoltán 

Almaszüret 
A záhonyi átrakókörzet vas

utasai minden évben segítik 
a környék téeszeinek alma
szüretét. Az idén is szerződést 
kötöttek a szabolcsi termelő
szövetkezetekkel, vállalva, 
hogy augusztus végétől októ
ber elejéig részt vesznek a 
betakarításban 

A legtöbb segítő kézre a zá
honyi Lenin termelőszövetke
zetben számítanak, ahol közel 
1200 vasutas vesz részt az al
maszedésben. A gépesített ra
kodási főnökség és az eperjes
kei átrakó pályaudvar dolgo
zói a tuzséri tsz-ben vállaltak 
munkát. 

A szüretelők szállítását a 
vasút vállalta. Naponta 40-60 
ember indul az almáskertekbe. 

Sokat ígérő 
kísérlet 

A ferencvárosi rendedpá.. 
t,uctvaron fonlul me, a 
Dunántél és a Tiaziní(il vas-
6U toqalmáQk milúeff kl-
1eb0Vea adzaléka. Az ott le
v4 k� pritédombon napon
t$ átlagosan aégyel'.e:rllyole
azáa koesU rendtmek. En
nek a munkának eatk fon
&os, de egyben leg?fflélye
sebh r&zét a � Vés• 
dk. A pályaudntmt a mun.
káer6biány pötlúára- kfa6r. 
leiképpen n� vágAnJon 
angol gyártmányú hldraull
lms koesiffkez6 befflldez6st 
belyedek ti:&embe, amelyhez 
nem kell ke-iel6 azemél,-et. 
MJnlmália karb&IÚmást lp.. 
Dfel, esöilenij U ál'ukirt 
es (� a balélletv�. 

Lakáes Andris sarus a 
baaományos módon állUJa 
meg a guriiott kocsi& 

Az úJ hidraulikus koesité
ko.6 berendez& a ,urüo1.1 
.kecsi �ének me,fele
lóen fejti ki fékhaiúii 

A ,uritáa sziinelében Deák 
István forgalmi lninté!l6 
mubkaUnalval a kísérleti 
koesitékezi berenclesén el-
1enam 
CMTI toié: Fehér .Jóaset) 

, 

Köszönet a ZJja brigádnak : 
Tizenhat eaztend6 óta va,yok. járóképtelen beteg. Hosz

&ZÚ ideig nem volt lebet61égem a helyváltanatásra, a . 
szobám foglyaként él�. Ha megszánt egy-egy ismer&, 
&é()kocaiveI elvittek a vároaba. Autóbusszal, vagy vonat
tal sem közlek:edhettem. 

Ennek a helyhezkötöttségnek vetett véget a szegedi 
géptelep Zó,a szocialista brigádja, amelynek: 26 évig én 
is a tagja. voltam. A brigád a közelmúltban elkészített 
részemre egy villanymegha;tású betegkocslt, amivel a 
1dtd4n ia tudok lclJzlekední. Ezúton mondok köszönetet 
a géptelep vezet&nek: és a brigád valamennyi tagjának 
az önzetlen segítségért. 

OJvirl Sándor 
MA V-nyugdfjas 

Kistelek 

TUDJÁK, Ml KELL AZ UTASNAK 

\ 
Bátran kezdeményeznek 

Eredménye: teljesítik a vállalat tervét 

Három évvel ezelőtt máso
dik, a következőben első, ta
valy ismét a 1másodiik helyet 
szerez.ték me.g a vállalat tíz 
igazgatósága közötti szocia
lista munkaversenyben az 
Utasellátó Vá'llalat Győr-Sop
ron, Vas, és Zala megyei te
rületi igazgatóságának dolgo
zói. Jellemző, hogy a vállalat 
által meg1határozott idei első 
félévi tervet a Jniskolcin 
kívül csak szombathelyi szék
helyű igazgatóság tudta telje
síteni, 

- Július végéig a tavalyi 
árbevételünknél 7,6 millió fo
rinttal többet, összesen 138,8 
millió Ft-ot forgaLmaztunk -
mondja Heller József területi 
igazgató. - Ez 102,4 százalékos 
tervteljesítésnek felel meg. 

- Mi a sikereik titka ? 

- Úgy dolgozunk, mintha 
egy önálló vállalat lennénk 
ebben a három megyében. 
Gyorsan követjük a gazdálko
dás változásait, reagálunk az 
újab:b igényekre. Arukínála
tunkat a kishatárforgalomban 

beszerez.hető kedvelt áruféle
ségekl<'el bővítettük. Az ide
genforgalom perspekt�vájának 
megfelelően nagy súlyt he
lyeztünk a nyugati határátke
lőkön lévő üzleteink ellátásá
ra. Ez 30-40 százalékos forga
lomemelkedést eredményezett. 
A tavasszal megnyfü új. ne
gyeshaLmi határátkelőhelyen 
az ott dolgozók joblb szociális 
körü1mények 1közé kerültek 
Korszerűsítettünk Rábafűze-
sen és Bucsuban. 

- Mik a szerződéses üze
meltetés eddigi tapasztala.tai? 

- Eddiig 24 vendéglátóipari 
üzlet állt át erre az üzemelte
tési -formára. 1A tapasztalatok 
nagyon kedvezőek: nagyobb a 
forgalom, gyorsabb és figyel
mesebb a kiszolgálás, a válasz
tékos árukínáLat következté
ben emeLkedett a dolgozók jö
vedelme. A meleg ételt is ki
szolgáló vendéglőkben töbib a 
vasutas étkezők száma, sőt 
Körmenden megduplázódott. 
Terül.etünkön már csak négy 
üzlet kiadó. , . 



MAGYAR VAS UTAS 

Kisvasúttal a gemenci erdőben 
Zuhog az eső, bőrig ázom, 

amíg eljutok az állomással 
szemközti fatelep főbejárata 
mellett szerteágazó vágányo
kig. Innen indul Keselyüs fe
lé a vonat. Ha indul ... Mert 
várakozó utas nincs rajtam 
kívül, csak néhány munkás, 
meg egy motorvezető tesz
vesz a mozdonyszínnek látszó 
épület előtt. Érdeklődésemre 
elmondják, á kisvasút csak a 
pályamunkásokat viszi az épL 
tési területre, de keressem 
meg Nemes Gyulát, az üzem
vezető-helyettest, ő majd pon
tosabb információval szolgál. 
Kevés tévelygés után meg is 
találom. Készséggel vállalko
zik a kisv-asút bemutatására, 
előhozatja a „kormányzati" 
kocsit. 

Gemenctől lefelé 
- Ebben az esőben úgysem 

lehet rendes munkát végezni 
- mondja. - A pályamunká
sok bent mar.adnak, előkészí
tik a holnapi anyagot, mi meg 
elmegyünk egy darabon, 
mondjuk a nagy tölgyfáig. 

selyüsig húzódó törzsvonal 24 

kilométer, nyár 'közepére ez 
30 km-re nő, az idegenforga
lom ugyanis új parkerdőt és 
kirándulóközpontot létesít Bá
rányfokon, idáig közlekednek 
majd a kisvonatok. 

Végig az ártéren 
Személyszállítást 1966 óta 

végeznek, abban az évben 10 
ezer utas fordult meg náluk, 
tavaly már 76 ezer és a jövő
ben ez iakár meg is duplázód
hat, annak ellenére, hogy a 
szarvasbőgés alatti hetekben 
egyáltalán nem közlekedtet_ 
nek vonatokat. A teherfuvaro
zás ingadozó. Nagyforgalmú 
évben bejön a 30 ezer köbmé
ter fa, máskor ennek csak a 
fele. 

- A hetvenes években sok 
erdei vasút megszűnt. A ge
mencit nem fenyegette ez a 
veszély? 

vissza a szomfovai deltáig, a 
motor csak ott tud körbejárni. 

- Létezik valamiféle szer
vezett forgalomirányítás? 

- Még telefonösszeköttetés 
sincs a végállomások, illetve 
az elágazások között. Nagyon 
oda kell figyelni, ha két vona
tot akarunk elientétes irány
ba közlekedtetni. Ebből saj
nos már volt egy súlyos ösz
szeütközés. Nemsokára gyöke
resen megváltozik a helyzet, 
kiépítés alatt áll az URH�lánc, 
a mozdonyokat rádióval sze
reljük fel. Ezzel már nem lesz 
akadálya, hogy akár mind a 
hat mozdonyunk vonattal mo
zogjon a hálózaton. Emellett 
a két végponton forgalomirá
nyítók szolgálatba állítását is 
tervezzük. 

Épül az URH-lánc 
- Hány ember dolgozik a 

kisvasúton? 
- A teljes létszám huszon

öt fő. Ebben mozdonyvezető és 
pályamunkás egyaránt benne 
van. Ezzel a huszonöt ember
rel tartjuk fenn a forgalmat 
és építjük az említett bárány
foki hat kilométeres szakaszt. 
Nem nagy ez a létszám, de so
kat segít, hogy a legkc,rsze
rűbb módszerrel dolgozunk. 
MÁV-tervek alapján készített, 
arányosan kicsinyített portál
lal fektetjük a vágányokat. A 
betonaljakba pedig műanyag 
beté�ek kerülnek fa helyett, 
ami hosszabb távon olcsóbbá 

teszi a fenntartást. Ezt az el
járást még egyetlen hazai kis
vasúton sem alkalmazták. 

-Kényelmet 
A járműállományban 

terveznek jelentősebb felújí
tást? 

- Igen. A kocsikat - szá
molva az egyre növekedő sze
mélyforgalommal - korszerű
síteni fogjuk, túl kell lépnünk 
a fapadokon, maximális ké
nyelmet akarunk nyújtani a 
kirándulóknak. A mozdo
nyaink sem mai gyártmá
nyúak, mégsem akarjuk más
ra cserélni őket. Megbízha
tóak, elégedettek vagyunk ve
lük. Nagyobb gépeket el sem 
bírna az alépítmény. 

- Elolvastam néhány meg
álló tábláját. Nagyrezét, Las
si, Gyöngyösoldal. Honnan 
ezek a hangulatos elnevezé
sek? 

- Minden erdő'kerület visel 
egy-egy nevet, ezeket kapták a 
megállók is. Ez itt például a 
Malomtelelő. Régen a Duna be
állta előtt a Baja környék•i vL 
zimalmokat idegyűjtötték, ne
hogy a zajlás kárt tegyen ben
nük. 

Újra keresztülhaladunk a fá
ból ácsolt kapun, befutunk a 
pörbölyi végállomásra. Elbú
csúzom Nemes Gyulától, a 
még mindig szakadó esőben 
átvágok a fatelepen. A n.agyál
lomáson éppen vonat zakatol 
Bátaszék felé. 

Tóth Zoltán 

Felszállunk a kocsiba, he
lyet foglalok a laticellel puhí
tott padon, jegyzetfüzetemet a 
damasztabrosszal borított asz
talra helyezem. A C 50-es mo
tor elén,k akaszkodik, billegve 
kigurulunk a váltókon. Mint
ha határsávba lépnénk, a tö.1-
tés tetején drótkerítés húzó
dik, hatalmas kapun kell átha_ 
ladnunk. Itt kezdődik a zárt, 
vadvédelmi terület. Nemes 
Gyulához fordulok, a kisvasút 
történetéről kérdezősködöm. 

- Az erdőségben az ötve
nes évek elején épültek az el
ső, egymástól független vona
lak, a gyűrűsalji, a buvati, a 
feketeerdei és a lassi. Ezek a 
fakitermelő-területeket kötöt
ték össze a rakodóhelyekkel. 
1963-ban kezdődött a néhány 
ki,lométeres szakaszok egybe_ 
kapcsolása. Gemenctől lefelé 
indult a fektetés, csakhamar 
készen állott a Szomfova
Nyárilegelő, majd a Nyárilegelő 
-Pörböly szakasz. Megépült a 
keselyüsi vonalrész is. Ezzel a 
hálózathossz me!ihaladta a 
harminc kilométert. Az első 
vonalak Jnég 7 kilós sínek
kel 1készültek, ezeket foko
zatosan 18 kilósra cse
réltűk. Az anyag a gánti 
bányavasúttól és Orosházá
ról érkezett. IdőköZJben a 
szárnyvonalak többségét fel
szedtük, már csak Szomfovára 
és a gemenci Duna-partra ve
zet vágány. A Pörbölytől Ke-

- Mi is átestünk a MÁV 
mellékvonalaihoz hasonló krí
zisen. A mi kisvasútunknak is 
m,egkérdőjelezték a létjogo
sultságát. Talán ennek a bi
zonytalan időszaknak köszön
hető, hogy a fenntartási mun
kák a háttérbe szorultak. A 
megépülés után erre 30 km-es 
sebességgel lehetett közleked
ni, most csak 15 km az enge
délyezett sebesség. A vonal 
végig ártéri területen vezet. 
ahová a Duna évente akár 
többször is kilátogat. Ilyenkor 
- és a víz levonulása után 
még sokáig - az erdei utak 
teljesen járhatatlanok. Ellen- ! ben a vágányokat borító 
húszcentis víz:ben a kisvasú� 
még mindig közlekedhet. 

A vonat megáll, a motorve
zetö az erdő fái közé muto
gat. Tőlünk nem messzire 
szarvascsorda álldogál nagy
nagy nyugalommal. 

Panaszok össztüze 

a tüzelőszállítás rendszertelensége miatt 

) 

- A tervszerű vadgazdálko_ 
<lással együtt jár a nem meg
felelő egyedek selejtezése. Au
tóról, de még bicikliről is va
dásszák a hibásan fejlett pél
dányokat. fgy aztán minden
féle járműtől rettegnek az ál
latok, de a vonoatot félelem 
nélkül bevárják Nem is en
gednénk meg, hogy innen lö
völdözzenek rájuk, tudjuk, 
még mindig vannak, akik el
lenzik a kisvasutat. Nehogy 
érvként hasson: a vonat rio
gatja a vadakat. 

Megérkeztünk a lombkoro
nájával szinte az egész kör
nyéket beborító nagy tölgyfá
hoz. Innen tolva megyünk 

�ül 
Milyen vasutas az, aki általában 

nem vonaton, hlanem gyalog jár? 
Gyalogos -vasutas - mosolyog rám 

Sáska Ferenc, az OJ.asziliszka és Mező
zombor állomások közötti pályaszakasz 
gondozója. 

Tizelllkilec éve rója a 26 kilométeres 
utat, együk nap Bodroglkeresztúrtól Olasz
lisz-káig, a másik nap Mezőzombortól 
Bodrog•keresztúrig. Lépteinek mértéke 
annylra a stnek alá rakott talpfához iga
zodott, hogy amikor szolgálaton kívül 
van és a feleségével megy az utcán, az 
asszony mindig figyelmezteti: Fe
renc most nem a síne � között jársz, hát 
apró�d a lépteid, mert én nem loholok 
utánad. 

Sáiska Ferenc ezen is rrnosolyog, mert 
mint mondja: alaptermészete a vidám
ság. 

- De gondolom, amikor esdk, fúj, vagy 
:lli,ma.J'l!kós az idő, akkor átlkozza a sorsát. 

- Nem én - néz rám derűsen - sőt, 
azt is momdha.tná,m, hogy a kemény időt, 
ha c9ak nincs nagy hó a pályatesten, job
ban szeretem, :mint a nyarat, mert ilyen
kor valósággal rám tapad a \Sárga mel
lény. 

A Keleti szertánfőnökség tü
zelőházhozszállítási irodád a 
i�yenikor, nyár végén a soka,t 
látogatott hivatalok közé tarto
zik. Többen reklamálnak 
ugyanis amiatt, hogy a koráb
ban megrendelt szenet és tű
zifát nem a megadott napon 
szállítják a lakásra'. Különö
sen a nyugdíjasok panaszkod
nak emiatt. Az okokról először 
Szeberényi Mártonné ügyinté
zőt kérdeztük. 

Hélauló 

Három évve1 ezelőtt még 
öt tehergépkocsival szállítottuk 
a vasutasoknak a tüzelőt Bu
dapesten - rrnondja. - Jelen-

IDOZÓ 

A hátára vetett tarisznyában durran
tyúk és más jelzőeszközök, a kezében ha
talmas vHláSlkulcs. A kétnaponként be
járt 26 kilométeres pálya hosszán talán 
egyetlen rögzítócsavar sincs, amit Sáska 
Ferenc ne igazított, húzott volna meg, 
hogy meg.előzze a bajt. 

jöjjenek ki azonnal, és javítsák meg a 
pályát. 

- És ha előfordul egy síntörés? 
- Ritka eset, de ilyen hiba is akadt 

már, nem is eg)'lszer a szakaszomon. 
- És akikor mit csinál? 
- Ismerem a vonatok menetrendjét. 

Ha időm van telefonhoz jutni, kérem a 
két állomás szolgálatvezetőjét, hogy ne 
engedjen szerelvényt a pályára. De ha 
erre nincs már id&n, jelzőeszközöket tű
zök ki és durrantyúkat rekok a sínekre. 
Aztán kérem a műszaki brigádot, hogy 

- Mikor van szabadnapja? 
Kedden és vasátmap. 

- Mivel tölti a szabadideöét? 
- Li,szkán VB!I'l !kertes házam, meg egy 

kis szőlőm, ott pihengetek, de hát moz
gáslban vagyok én akkor is. 

- Család? 
- Háram szép fia,m van. Egyik már 

önálló ember, szintén a vasútnál dolgozik 
Miskolcon, vízvezetékszerelő. A másik 
ipari tanuló, a kicsi most megy hetedik 
osztályba. A feleségem a Csepel Művek 
sárospataki bicikligyárában dolgozik. 

Dávid József 

leg csak •kettőt üzemeltetünk 
a munkaerőhiány miatt. (En
nek egyik oka a rakodómun
kások alacsony 1füzetése ! - A 
szerk. me,gjegyzése.) Két gép
kocsival lehetetlen ootáridőre 
házhoz szállítani a tüzelőt. Mi 
csak annyi tüzelőutalványt ve
szünk át, amennyire tüzelő
anyagfedezet van. Az utalvá
nyokat egyébként a TUZEP
telepeken is be lehet váltani. 
A vasutasok azonban nem szí
vesen fordulnak a TUZÉP
hez. Ragaszkodnak a több év
tizedes szolgáltatásunkhoz. 

Károly István, a Vasú,tii Fő
osztály 12. szakosztályának 
alapanyag-gazdálkodója a 
MAV házbartási tűzelöanyag
szolgáltatásával kapcs0La1tban 
elmondotta, lhogy a hatvanas 
évek közepén a vasuta.so.k 
évente 350 ezer tonna tüzelőt 
rendeitek. Napjainkra ez 
majdnem a tizedére csökkent 
Időközben sokan áttértek a 
!rnrszerfrbb fűtés!'e, és sok te
lepüJ.ésen - kűlönösen fatl.un 
- a TÜ'ZÉP-llelepeken szerzik 
be a tüzelőt. Ezért is szüntet
ték meg több községben a va
sút háztartási tüzelő szolgál
tatását. 

Olcsóbb is 

Budapesten a Hámán Kató 
szertár.főnoikség szolgá Itatja ki 
a vasutasok és a nyugdíjasok 
tüzelőanya,gát. Az eddigi ta
pasztalatokról Bartalos And
rás, a főnökség vezetője be
széJ.t: 

- Ez a szolgáltatás nagy ter
het ró ifönökségün,kre, de meg
értjük a vasutasok ragaszko
dását, ihiszen nálunk a szén 
például öt százalé1o1oal olcsóbb, 
mini a TÜZÉP-nél. A házhoz
szállítás fuvar,kölbsége pedig 
mázsánként 11,80 forintba.! ke
rül kevesebbe. A prob,lémák 
egyi.k oka a r<él./pszodikus szén
szállítás. Máskor .hi•bás a rako
dógép. 

- Md•lyen lintézkedést tettek 
a há2fuozszállítás gyorsítására? 

- Telepünkön lkét lovasko
csis magánfuv,arozónak is .meg
engedtük a szálMtást. Saj.nos 
ők nem 8,20-ért viszik házhoz 
mázsáját a tüzelőnek, hanem 
20 ,for.intért. Akinek azoniban 
súr.gősen kell a szén, ez i,s se
gítség. Reméljük, hogy most 
már az utalJ.vány ·leadásától 
számítotit egy hónapon belül 
valamennyi ügyfelülllket .k:i 
tudjuk szolgálni. Jó len.ne 
azonban, ha nem az utolsó pil
lanabban ro:hamoznának meg 
bennünket, mert akkor csak
ugyan nem győZZJük a szállí
tást. Nem mindiig van készile
ten olya.n szénlfajta, arrnit igé
nyelnek. Gyorsítaná a kiszdl
gálást, ha - különösen bélen -
a telepen lévő készletből vásá-
rolnának. S. R. 
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Túl a nyolcadik ikszen 
Lippai Gyula húsz éve elnöke 

a szombathelyi nyugdíjascsoportnak 

Augusztus 30-án múlt 80 
éves a szombathelyi Lip
pai Gyula, aki több mint 
hatvanöt esztendeje került 
a vasúthoz és húsz éve a 
nyugdíjascsoport elnöke. 

- A legcsekélyebb fize
téssel, 1916. június 15-én 
vettek fel a MÁV-hoz, 
Mezőtúron - emlékszik 
vissza. - Ez csak azért si
került, mert édesapám ott 
volt pályamester. A kine
vezésemet így is csak 1929-
ben kaptam meg. 

Előnyére vált, hogy fut
ballozott. Tizennyolc évig 
kergette a bőrt, előbb Me
zőtúron, majd a Szegedi 
Vasutasban. 1930-tól for
galmista Nagyszénáson, 
Mezőtúron, majd a Nyu
gat-Dunántúlon, Pinka
mindszenten és Nagycen
ken. A második világhábo
rú éveiben· a szombathelyi 
igazgatóság létszámába 
tartozó állomási tartalékos 
volt. 

A felszabadulás után 
Acsádra került állomásve
.zetőne<k. Öt évet töltött ott, 
majd újból az igazgatóság
ra helyezték forgalmi állo
másvizsgálónak. 1960-ban 

vonult nyugalomba és az
óta elnöke a szombathelyi 
nyugdijasok csoportjá
nak. 

- Húsz éve kilencszázan 
voltunk, jelenleg 1850 
nyugállományú vas uta
sunk van - folytatja. - A 
kétszeres létszám ellenére 
is elégedetlen vagyok. Ha 
a munkahelyek a nyugdí
jazás előtt megfelelően tá
jékoztatnák, s felkészítenék 
a vasutasokat, néhány 
ezerrel többen lehetnénk. 

- Huszonöt bizalmink 
van, évente tájékoztató, 
felkészítő tanfolyamokat, 
értekezleteket tartunk a 
számukra. Munkájukat se
gíti, hogy valamennyiük
nek megrendeltük a Ma
gyar Vasutast. Gondunk a 
bizalmiak kiöregedése, 
öröm viszont a női tiszt

ségviselők aktivitása és 
szorgalma. 

Lippai Gyula a nyolca
dik ikszen túl is szellemi 
és fizikai erejének teljé
ben van. 

- Még két„három évig 
ügyködöm, utána megyek 
,,nyugdíjba", pihenni ... 

Sz. Jakab 

Vasutas eljegyzés 

PÁLYAUD\'AH A DUNA PARTJÁN 

Ahol a lővliros enni kér ... 
Igyekvő vaii;utasok� ráérő vállalatok 

A budapesti Nagyvásárcsar
nokot gyakran nevezik a fő
város gyomrának. A hason
latnál maradva: Duna-part te
herpályaudvart a főváros szá
jának nevezhetnénk. Ide fut 
be ugyanis a zöldséggel, gyü
mölccsel, gabonával rakott vo
natok nagy része. A ferenc
városi körzeti üzemfőnökség
hez tartozó - harmincöt vá
gányból álló - pályaudvaron 
Fehér Mndor tolatásvezető di
rigálja a kocsik mozgását. Ép
pen búzával rakott vagonokat 
irányít az úgynevezett szíva
tóvágányra. Innen csövön ke
resztül jut át a gabona a Fe
rencvárosi Malomba. a Sorok
sári út alatt. 

Milliós szá-,n,láh 

A nyár végi, bágyadt nap
fény bevilágítja Somogyváry 
Ferenc állomásfőnök irodáját. 
A plafonig érő, üveges terasz
ról majdnem minden látható, 
ami a területen történik. 

- Nehéz ősz előtt állunk -
mondja a főnök. - Az első 
félévben a tervezett 81 ezer 
helyett 83 ezer tonna árut 
szállítottunk el. Ez a szám az 
év utolsó hat hónapjá,ban 24 
ezer tonnával lesz több. Raj
tunk nem múlik a több áru el
szállítása, de gondot okoz, 
hogy a hétvégeken visszaesett 
a rakodás. Ez befolyásolhatja 
a teljesítményünket. Tavaly 
több mint 28 millió forint ko
csiálláspénzt fizettek ki itt a 
válla'Latok. Az év vl"gi mérleg 
sajnos még rosszabbnak ígér
kezik. Szerencs-ére vannak 
azért olyan fuvaroztatók is, 
melyekkel öröm együttműköd
ni. Ilyen például a Ferencvá
rosi Malom. Ebben a gabona
őrlő üzemben ilyenkor már 
napi 280-300 tonna búzát dol
goznak fel. Ennek a mennyi
ségnek 80 százaléka vasúton 
érkezik az ország valamennyi 
megyéjéből. Ennek ellenére az 
üzem ebben az évben csak 200 

ezer forint kocsiállás pénzt fi
zetett, ami nem sok a többi 
vállalat számlájához képest. 

Ha ösz,tönt:sih 
a rakodást 

A hatvanas évek elején 
létesítettük az átszívó beren
dezést - magyarázza Kom
lóssy Gyula, a malom gyár
egység vezetője. - Rendkívül 
előnyös ez nekünk. Régen 
ugyanis traktorral vontattuk 
át a vagonokat a kirakóhely
re. Az átszívó berendezés ke
zeléséhez is ember kell, és 
sajnos nálunk is munkaerőhi
ány van. Ezért a malom ve
zetősége úgy határozott, hogy 
aki munkaszüneti napon ra
kodást vállal, dµpla bért kap. 
Az intézkedés meghozta a várt 
eredményt. Az említett kocsi
álláspénz sem mindig a mi 
mulasztásunkból származik. 
Előfordul, hogy egyszerre sok 
kocsi érkezik, és a szívóberen
dezés nem győzi ... 

A Duna-part teherpályaud
var mi,ntegy 300 vállalattal tart 
kapcsolatot. Rendszeres fuva
roztatói között van a Buda
pesti és a Duna Csokoládé
gyár, az Erőtakarmány Keve
rőtelep, a fővárosi klinikák és 
kórházak, csecsemő- és szoci
ális otthonok, a Volán, a kü
lönböző profilú szövetkezetek 
stb. Az odaérkező, illetve az 
onnan továbbítandó árukat 
felsorolni is nehéz lenne. 

Őh, ötvenhetten 

Az állomáson ötvenkét vas
utas dolgozik. A létszámhiány 
tizennyolc. Az ott-dolgo
zók mindent megtesznek azért, 
hogy zavartalan legyen a szál
lítás. Most, az őszi csúcsforga
lom küszöbén még több lesz a 
teendő. A gabona után nagy 
tömegben érkezik a zöldség és 
a gyümölcs, amelyeket a 
N agyvásártelepre szállítanak 
majd. 

Séra Sándor 
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MAGYAR VAS UTAS s 

A GURÍTÓBAN DRAMATIZÁLÁS NÉL&ÜL 

Rákosrendező pályaudvaron ezekben a hetekben is nagy fel- Nehe'z o''sz ku··sz·o·he'n a vaso'I adatok hárulnak a vasutasokra. A növekvő áruszállítás napon-
ta készteti helytállásra a forgalmi szolgi\lat valamennyi dolgo
s6Ji\t. Képriportunk ennek a munkának egy-egy pillanatát örö-

kíteUe meg. B1szélgités Mészáros A11drás v1zérJ1az1ató-b1l11n,ss,1 

II. Si\ndor 

....... Sándor, a vtd,kr61 kirendelt - m" felllue
let alatt dolgozó - sarusok enlke 

Csökkenö teljesítmény, kisebb nyereség 
Kérem, jellemezze né

hány adattal a félévi helyze
tet. 

- Ha ,górcső alá vesszük fél 
esztendő adatait, ki.tűnik: rilln
lotbak a mutatóink - m1)ndja 
Mészáros András vezérigaz,ga
tó�helyettes. - lAmi az árufu
varozás mennyiségét illeti: a
tavalyii 63,5 millió tonnárval 
szean'ben 63, 7 millió tonnáit ter
veztül1ik ... s végül hat ,hónap 
alabt 60,2 millió tonnát továb
bíthattunk, vagyis a tervezett
nél 3,5 mill.lióval kevesebbet. 
A szállítási igények minden 
területen mérséklődtek: bel
földön !hozzávetőleg 4 száza
lékkal, az ex,por,tfuvarozás pe
dig - ez ,igen érzekeny veszte
ség - a bázisihoz képest 7,5, a 
tervhez ,képest pedig 12,5 szá
zalékkal volt alacsonyabb. 
Tervezéskor a MA V azza'1 szá

., mo1t, 1hogy a n�pgazdasá,gi ,tö
rekivéseknek megfelelően a 1ki
vitel lfokozódlni fog. Ez nem 
következett !be. Csök'kent az 
fimport ,is, anind a tavalyi fél
évhez, mind a terV1hez 1képest 
5,5, a tranzitszá.Hítás pedig 
8,5, metve 8 százalékkal. 

Az nyHvánvaló: kevesebb 
árut szállítottunk, telhát csök
kent a 'bevételünk is. M€®hoz
zá 8,8 százalékkal a tervezett
nél, azaz 1,2 milJ.iárd forinttal. 
A mérsékeltebb szállítás hatá
sára valamelyest a költségek 
is csökkentek. Kevesebb .moz
donyra, üzemanyagra volt 
szükség. Ennek ellenére a vas
út első félévi nyeresége 915 
millió forinttal kevesebb a 
tervezettnél. Mondhatjuk ez1 
úgy is, hogy a tervezett nyere
ség egynegyede elmaradt! Ez 
határozza meg az őszi forga
lom feladatait ,is, amely az 
idén vánhatóan eltér a szdká
sostól. A 1beba'k.arítá.s1ból rán,k 
háruló feladaltok nem sokban 
különböznek anajd, noha az 
nyilvánvaló: cukorrépából töb
bet keH lfuvarozni, minit tavaly. 
Megkezdődött a jól termő 
szabolcsi alma expomja, s ha 
saját terveit a szénbányászat 
is teljesíteni akarja, fokoznia 
kell a tempóját. 

második félévben, de még in
kább az utolsó negyedévben 
megkísérlik behozni késedel
müket, a vasút mennyire lesz 
képes a rendelkezésükre állni? 

- Létérdekünk, thogy a fu
varoztat&kkal jó együttműkö
dést kialakítva, ne kelljen ne
met mondani a szánítási igé
nyeikre - magyarázza a vezér
igazga,tó-lhelyetJtes. - A vas
U1tasok nagy feladatának ígér
kezik, •hogy most hatványozott 
energiával nyerjünk vissza az 
elmaradt nyereséglből annyit. 
amennyire 1képesek vagyun k 

Hiba lenne, ha a kocsiellátás 
zökkenői miatt az áru egy ré
szét közúton szállítanák. A 
költségekre is fokozottan 
kell ügyelnünk, ezért az elma
radt szállítások pótlásához ne 
számoljunk a külföldi vasutak 
kocsijaival. Ma is 1hétezer kül
földi kocsi van az országban, s 
ezeket azonnal lehetőleg 
üresen - vissza kell küldeni. 
Sőt: az lenne a legjobb, ha az 
őszi csúcs idején a nyugat-eu
rópai országokJban a mi kocsi
jainkat fogadnák, használnák, 
és azért bért fizetnéne'k. Erre 
van esély, mert ismeretein1k 
szer,int a környező áUamok 
vasútjainak is rossz első fél
évük volt. S miután a nyár el
múltával a nemzetközi és a 
belföldi irányvonatok meg, 
szűnnek, a mozdonyokat a te
herszállítás szolgálatába állít
hatjuk. Ily módon gyorsulhat, 
szervezettebbé vállhat az 
elegy.továbbítás. A lényeg: 
gyors kocsif orgatásra van 
szükség. 

Mindehihez persze valóban 
jó együttműködésre lenne 
szükség a fuvaroztatókkaL ám 
ehhez par,tnereinknek is vál
tozni kellene. Az esztendő el
ső felében ugyanis romlott ö 

szállíttatók kirakási készsége. 
A késett. kJrakatlan 'kocsi,k 
száma négy százalékkal nőtt, a 
hétvégék pedig már-már el
képesztők: átlagosan hatezer 
kirakatlan kocsi „köszönt" a 
hétfőkre, szemben a korál)bi 
4000-4500-zal szemben. A 
május�júniusig taritó, viszony-

- Ha feltételezzük, hogy az lagos lkocsiibőség eLmúlt, s a 
eddig kényelmeskedő keres- kényszer talán tevékenyebbé 
kedelml és iparvállalatok a teszi a fuvaroztatókat. 

A tarilaemelésböl nincs haszna a MÁV-nak 
- Mi lesz a következménye 

a viteldíjak 100 százalékos 
emelésének és a kedvezmé
nyek csökkentésének. 

hetünk, mé�is meg kell terem
teni azokat a feltételeket, ame
lyek a kulturált utazást lehe
tővé teszik. Még nagyobb fi
gyelemmel 1kell ügyelnünk a 
kocsik tisz·taságára, a fűtésre, 
a .pontosságra, az udvariasabib 

zalékban emelkedi,k - nem 
szelektálnak-e az eddi�ieknél 
Jobban: milyen távolságból fi
zetődik ki nekik a munkások 
száLlíttatása. A második lép
csőben, január l-től a közal
kalmazottak ·kedveznnénye 50 
százalékról 33 százalékra csök
ken, a 1katonáké 66-ról 50 szá
zalékra, a 33 százalékos üdü
lóhelyi kedvezmény pedig 
megszűnik. 

- Mindezt tovább gondol
va: ritkulhatnak az utazások. 
s akkor csöJkken a MA V !bevé
tele. Ha viszont nem akarjuk. 
hogy növekedjenek a költsé
geink, előbb-utóbb felül keLl 
vizsgálnunk a vonatsűrűséget. 
Eleinte, ha kell, ,természetesen 
a kocsi1k számát csökkentjük, 
de ha egyes vonatokon n:incs 
elég utas, előadódhat, hogy rdt
kábban indítjuk a szerelvé
nyeket. Volta,képpen a szabad 

hétvégék tapasztalatai is most 

érnének be, de itt is újabb 
változások várhatók. Előfor
duLhat persze, 1hogy miközben 
munkanapokon kevesebb vo
natot indítunk, a hét végén sű
rítenünk kell járataink szá
mát. Nyomatékosan szeretném 
azonban hangsúlyozni: ismét 
jó partner lehet a vasutasság! 
Ha a pénztárosoktól a jegy
vizsgálókig nyitott szemmel 
dolgoznak, jelezhetik, hogy hol 
közlekedik üres kocsi, melyik 
szerelvény kihasználatlan. 
Fontolgatjuk, hogy nemzetköz,i 
vonataink egy részénél vissza
állí,tjuk a belföldi forgalmat, 
például a :Wiener-Walzer Bu
dapest-Békéscsaba közötti 
szakaszán. Ez esebben néhány. 
csaknem párhuzamosan köz
lekedő gyorsvonat megszün
het. S még sorolhaLnám a !ha
sonló elképzeléseket. 

Megmarad-e a vasutasok szabadjegye? 
- A vasutasok szóvá teszik: 

miként érinti a díjemelés őket. 
Kétségeket támaszt, hogy miu
tán a kedvezmények további 
szűkítéséről is hallottak, vajon 
nem érinti-e ez hátrányosan 
őket is? 

sörgyáriak sört, s még folytat
hatnánk a kedvezményeket, a 
juttatások listáját. A döntő 
szót persze a kormányzat 
mondja ki. 

- Nem csekély feladat a 
díjszabás-változás technikai 
hátterének rendezése, az új je
gyek elkészítése, azok terítése, 
a jegynyomó gépek átállítása. 

- Egyelőre nincs .központi 
döntés a vasutasok utazási 
kedvezményéről. Nem tudjuk 
még, ,hogy a késől)biekben d-10-
gyan szűkítik a foglalkozások- - Ami ezt illeti, bizony 

hoz kötődő kedvezményeket, mindez több száz ember több 

de annyi ,bizonyos: ha rajtunk hónapos, olykor már-már ke
múlik, nem csorbítjuk a vas- gyetlen munkáját, a hétvégi 
utasok kedvezményét. Olyan, túlóráztatásokat jelentette. A 
nagy hagyományú szakmai tennivalók azonban ezzel m� 
előny ez, amely a külföldi vas- nem értek véget: célszerű fe
utaknál is létezik. A MA V lülvizsgálni a MAV egész me
vezetői ilyen korlátozást csak netjegy-rendszerét. E mostani 
abban az esetben tudnak el- példa arra figyeLmeztet. 1hogy 
képzelni, ha minden sza,kimá- mód9Sullhat máskor is a díj
ban hasonló döntés születne: szabás. A mi érdekünk az, 
a pékek nem kapnának ked- hogy legyen egyszerűbb a 
vezményes áron kenyeret, a jegycsere. 

Sok még a rejtett tartalék 
- Térjünk vissza az őszi 

forgalomra. 

- Itt van. Az őszre készü
lünk, ám az ősz belenyúlik a 
télbe. S most úgy várjuk a te
let, !hogy a MAV vezetése költ
ségfelhasználási zárlatot ren
deLt el. Az éves költség 1-2 
százalékával, 400 millió fortnt
tal csök'kentette a tervezett 

a vállalat egész működésére. 
Mer,t ha kedvezőtlen le.sz az év 
vég,i mérleg, aikikor már a jö
vő esztendő tervezésekor szá
molni kell a konzekvenciák
kal. fgy is gond: hogyan lehet 
egyensúlyt teremteni a növek
vő köLtségek és az - az eset
leg csökkenő - teljesítmények 
között? 

költségeket, s ez szinte min- - Az eddigieknél nagyobb 
den szolgálati területet érint. prémiumok várhatók az idén, 
Most még inkább takaré- de - lényegesen nagyobb tel
koskodni kell. ,A járnnűfenn- jesítményekért. Am a „na
tartás szakembereinek közel- gyob,b" a-latt legalá,l)b úgy ér
múltiban megtartott tanácsko- tendők a minőségi feltételek, 
zását a pánikhangulat jelle- min,t a mennyiségi 'követelmé
mezte. Az ő költségeiket 250 
milLió fornnttal kell csökkente- nyek. Ma is vannak ímproduk-

ni. Ez a felada,t is nehéz, de tív költségek, hiszen csökkent

nem megoldhatatlan. A gazda- hető a sérülés, ritkítható a bal

ságo.sság lehetőségeit még nem eset, nagyobb figyelemmel tet

merítettük ki. Sok ezer forin- tenérhetők a társadalmi tulaj

tot érő, használ-t alkatrészek don ellen vétők. Szerintem 

pazarlódna,k el, holott még :fel- több tízmillió forint takarít

újí,t'hatók. Mindenkitől azt vár- ható-menthető meg ily módon 

juk: törekedjék arra, hogy a is. 

költségmegtakarítás ne bénít A MAV vezetői számítanak 
a vasutasok partneri együtt
működésére. S aki igazi vas
utas - aligha kétséges -, az 
átérzi munkahelyének szoron
gató gondjait, s eszerint kívá11 
helytállni a nehezebb körül
mények közepette. 

sa meg a vasutat! 

Nem öncélú igény, amikor a 
MA V vezetése az egész vasu
tas-társadalomtól ilyen nagy 
erőbedobást kí,ván az idei hát
rányok behozására. Ha nem 
lesz meg a tervezett nyereség, 
az kihat az 1983-as fejleszté
sekre, a dolgozók jövedelmére, Földes Tamás 

- Ez ma un� nehezen mér
hető .fel. Azt hiszem, még 
vasutas.körökben sem min
denki lbudja, hogy a menetdí
jak emelésébői a MAV-nak 
nem lesz haszna. Tavaly a sze
mélyszáUítási'ból származó 1be
vétel 29 százalékát fizették az 
utasok, 71 százalékát ,pedig az 
állami kö1tség,vetés, ártámo
gatásként adta. Szeptember 1-
től az utasak fizettlk a tény
leges viteldíj 58 százalékát, a 
költségvetés pedig 42 százalék
kal járul hozzá egy-egy úthoz. 
Az utasok jó része ezzel nincs 
tisztálban, s feltételezhető, 
hogy lesznek, akik a „több 
pénzérit jobb szolgáltaltást'' 
jelmondatra :hivatkozva szóvá 
teszilk .fogyiaitékosságai'Illkat. Bi
zony 'kalauzai..n,lmak, pénztáro
sainknak, a forga1mi szolgá
lattevőkne!k erre fel kell ké
sziülni ilk, s lhiba volna, iha az 
utasok érveit meg nem értve, 
udvariatlanul válaszolnának. 
Most néhány csípős megjegy
zést el kefil ifogadnunk, még 
ak!kor is, ha tudatában va
gyunk anna•k: a MAV bevéte
le nem növekszik. Ha pénz
igényes fejlesztéet nem is íglér-

magatartásra. .---------------------------

- Ha nincs is előrejelzés, 
hogy csökken-e, s ha igen, 
mennyivel az utasok száma, 
milyen elképzeléseket fontol
gatnak a vasút vezetői? 

- Ma még cook t,alálgatha
tunlk. Hiszen nem csupán ar
ról van szó, hogy a vasúti vi
teldíj növekedett (hadd te
gyem hozzá: 1951 óta először!), 
hanem arról is, hogy a Volán
buszok jegyei ,még nagyobb 
mérték:ben, 120 százalékkal, il
letve a munlká:ba járáskor 100 
százalékkal drágultak meg. Az 
1s elképzelhető ,tehát, !hogy né
hányan inkább választrjáik a 
vaisuitat a .közút helyett. Tuda
tos központi döntés volt, hogy 
áttereljék az ut:asforgaLmat a 
vasútra. Az utaz.ás szerkezete 
módosul teháit, a terelőhiatás 
feltehetőleg érvényesül, de sok 
mindent még nem tudunk. 
fgy azt sem, hogy a vállalattdk 
- amelyeknek az utazás,i hoz
zájárulása ugyancsaik száz szá-

Új állomásépület, 
bosszantó hibákkal 

Báránd a püspökladány-bi
harkeresztesi vonal első állo
mása. Itt rakják kocsikba a 
nyugati exportra induló élő
bárányokat. Leadásban a helyi 
TÜZÉP-nek érkezik időnként 
néhány' vagon építőanyag és 
tüzelő. az évi kocsiforgalom 
azonban ezekkel együtt sem 
haladja meg a hetvenet. Az ál
lomás fenntartásának tulaj
donképpeni célja Püspökla
dány mentesítése. A Romániá
ból érkező szerelvényeket 
hosszabb-rövidebb ideig tárol
ják itt. 

Ezen az állomáson havonta 
mintegy nyolcezren szállnak 
vonatra. Báránd is vasutasfalu. 

Az állomásépületen jószeri
vel még érezni a festékszagot. 

A várótermek gyönyörűek, 
tiszták. A falakat és a meny
nyezetet szemnyugtató árnya
latú csempével és műanyag
gal burkolták az építők. 

Tavaly novemberben készült 
el az új felvételi épület - tá
jékoztat Vígh László forgalmi 
szolgálattevő. - A régit le 
kellett bontani, mert elavllllt. 
Az épíbkezés alatt ideiglenes 
fabarak:kban húztuk meg ma
gunkat. Az új felvételi épü
let jobb és kényelmesebb, mint 
a régi, de sajnos hiányosságok 
is vannak. Nincs például han
gosbemondó, az ablakkal is 
baj van. Befolyik a víz. Nincs 
öltöző, a szekrények a folyosón 
állnak, közvetlenül a bejárati 
ajtó mellett. Hűtőszekrényre 
is .szükség lenne. 
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Ki a brigádbeli újítás szerzője? M it írnak rólunk? 
. 

Tisztázott, de nem mindenki előtt világos kérdése/e. Vasutaook helytállásáról, 
példa.adó szolgáliatár-ól, tánsa
dalmi-közéleti tevékenységéről 
szólnak az itt következő írá
sok, amelyeket megyei újsá
gokból válogattunk. 

A szocialista brigád címért 
versengő brigádok munkájá
nak értékelésekor számos fő
nökségen egyre fokozottabban 
veszik ifigyeuarnbe az újítói te
vékenységet. Az újítási verse
nyen 'belül a szoaialista br,igá
do.k részére kmön verseny
feltételeket !h irdetnek meg, és 
a bri,gádokat külön is díjaz
zák. 

A szocialista brigádok újí
tói te;vékenységének kibonta
kozását vizsgálva egyre gyak
rabban találkozun.k ,bri.gádújí
tásokk13!1. Vannaik már olyan 
brigádok is, mi,nt például a 
miskolci Béke szociaHsta bri
gád, melynek minden egyes 
tagja évente kidolgoz egy újí
tást. Ez követésre mé'ltó pél
da. 

A szerző és társai 

Az újítási javaslatokkal 
kapcsolatban vannak azonban 
téves nézetek is. Ezek a kö
vetkezőkben jelentkeznek : 

- újíthat-e egy egész b-ri
gád, 

- benyújtha,tó-e egy brigád 
nevében újítási javasla,t, 

- megkötheti-e a haszno
sftási szerződést a brigád ne
vében annak vezetője, 

- ilyen újítások esetén a 
díj kiutaLható-e a brigád nevé
re? 

A szakembernek ezek a kér
dések �yszerűelmek tűnnek. 
sokak szá!ITlára azonban nem 
könnyen érthetők. 

Alapelv, hogy a szerzőséggel 
kapcsolabos előírások szerint 
kell eLjár.ni a kollektí,vák által 
benyújtott újí,tási javaslatok 
esetén is. 

Szerzőn azt a személyt ért
jük, aki a megoldást létrehoz
ta, megalkotta, kidolgozta. Ha 
a munkában több személy kö
zösen vett részt, akkor társ
szerzőségről van szó. A társ
szerzőség feltételezd, 'hogy a 
társszerző valamilyen ötlettel, 
hasznos gondoLattall, aktív hoz
zájá,rulással m űködött közre. 
Ennek mértékét a társszerző
ség száza:lékos aránya rögzit.i ; 
az arányban a szerzőtársak kö
zösen egyeznek meg (ikollektirv 
údítás iesetén tehát ,több szerző 
közö.s megolldásáról van szó). 

Saj nos, egyes szocialista 
bri:gádok félreértik a szerzősé
get, s azok a brigádtagolk is 
aláírják az újí1tási javaslatot, 
akik a kidol-gozásába.n nem 
vettek részt. 

A társszerzők ,az újftás 1hasz
nosí tása után az anyagi elis
merésből szerzős.égi arányuk 
szerint, teháit olyan mértékben 
részesülnek, amilyen arányban 
közreműködtek az újítás ki
dolgozásában. Ezért kell az 
újítási javaslatban a javaslat
tevőknek - f.i,gyelemmel a be
fektetett elméleti munkára -
feltüntetni i.i.k a szerzősé,güik 
arányát. 1Amennyilben ezt nem 
jelö1ik meg, a javasl,atlbevőket 
egyenlő arányban kell társ
szerzőknek teki,nteni. 

Átruházni tilos ! 

A szerzői jog azt a személyt 
illeti m�. aki a megoldást lét
rehozta, vagy ann,ak kidol..go
zásában részt ,vett, s ez a jog 
nem elidegeníthető - mondja 
ki az újitásokról szóló 38 11974. 
(E. 30.) Mt. sz. rendelet 4. §. (3} 
bekez-dése is (amely szerint az 
úd í tás szerzőségét á trulházni 
nem lehet) . 

Amennyiben tehát valamely 
szoaialista hr,i,gád egy, vagy 
több tagja újítást ddLgoz ki. e 

szelle.mi tievékeny� díjá'ban 
nem osztozlhiat szerzőtársként 
azokkal a brigádta,gok'lrnl, akik 
az újítás létrahozásáiban nem 
működltek közre j,avasla,ttal, 
gondolattal (még aikikor sem, 
ha - történetesen - a meg
oldás al!klél.lmazása, gyakorlati 
kivitelezése során fizikai tevé
kenységgel, munkáva4 , .társul
tak be". egyéni elképzelés, öt
let nélkül} . Az újítás gondola
tát, metve ennek részét <te
hát nem lehet ,,odaajándék{>z
ni" má.sna,k, még a szocialis
ta brigád másik tagjának sem. 

Az elmondottak természete
sen nem azt jelentik, hogy a 
bni-gád egy vagy több tagj,a ál
tal 1lét,n:fuozott szellemi alkotás 
erkölcsi vagy any<)gi elismeré
séből más, ,illetve az egész bri
gád nem részesüil'het, és nem 
jelentlheti azt sem, hogy údítá
sért járó díjban - feladatJtervi 
különdíj, illetve ennek egy ré
sze - a szocialista brigád 

(vagy más szemé'l.y pl. örökös 
vagy gyermektartás jogosuit
j.s. stb.} nem részesü1hetne. A 
szerzői jogosultságot azonban 
nem szabad összetéveszteni a 
vele járó - illetve vele össze
függő - vagyoni vonatkozású 
jogokkal, kötelezett.ségek.kel. 

Ha beteszik 
a brigádkasszába 

A szocialista hrigádok újí-tá
sainiak e,gyilk fő cé'l.ja : bizonyí
tani, dokumentálni a koLlektí
va összeforrottságáit, közösségi 
gondolkodását, a munkában, 
alkotásban is megnyilvánuló 
szocialista egységet. Ennek el
ismerése pedi,g ikifejeződlhet :  

1 .  A szolgálati főnökség tár
sadalmi és gazdasági vezetőd 
részéről, a.mely az egyes ,bri
gádtagok tevékenységét, ered
ményeit is a szocia'li•sta 1brLgád 

résben, a.mely személyhez kö
tött (pl. : a „K1váló Újító" vagy 
,,Kiváló Feltalá!ló" k-itüntebés). 
Ezeket ugyanis az újít6k, .fel
találók sz;emélyükben k,apják 
márpedig szocialista brigád 
nem lehet sem 11\ií,tó, sem /fel
találó, me,rt az mindig csa,k 
terunészetes személy lehet. Ha 
a bri.gád valrunennyi tagja 
társszerző egy vagy több újí
tás-ban. akkor külön-külön van 
lehetőségük az említett kitün
tetések elnyerésére. 

A „Szocialisba módon dol
gozni, tanulni és élni" j el.szó 
tehát az újítómozgalom hatá
sára még gazdagalbb tartialmat 
nyerhet. A jelszó érvényre jui't
tatása azorrban csak jogsza
bályi keretek. között valósul
hat meg. f;ppen ezért az újító
mozgalom erkcllcsi tisztaságára 
vigyáznia kell minden szocia
lista brdgádnak. 

Dr. Gyóni Béla 

Zalai Hírlap 

Horváth Vendel tehervonat
vezető és családja életét mu
tatja be a megyei la,p egy ér
dekes riportban. A zalapata,k
aljai őriházban éLnek, a férj a 
zalaegerszegi vontatási főnök
ségen dolgozik. Horváth Ven
de-hnek az érdesapja is vasutas 
volt, s ezért a végtelenbe nyúló 
sínek mellett nőtt .fel. 

- "F:raekes történet a miénk 
- meséli a háziasszony. - Az 
én apám is va,sutas voLt, .még
hozzá előmunkás. "F:n ugyan 
Mindszenten szwle,btem, de 1 1  
éves .kOO'omtg ebben az őrház
ban nőttem fel. Aztán Gott
hárdr,a kerültem, a 1 10-es őr-

me,gnyi!atkozásaként értékeli ;----------------------------
és juttatja kifejezésre az újí
tási szabályzatban és a helyi 
újítómozgalnni élet gyakorlatá
ban egy,aránt. 

2. A szocialista brii,gád újí
tó tagjainak elha tárnzásáiban 
amely szed.nt az újítási díj 
össze,gét - részben vagy telje
sen - ,,,brigád.kasszába" te
szik, 'késöb'bi közös felhaszná
lás céljára. Különösen ott mi
nősítlhető 'helyesnek ez a meg
oldás, a/hol a közöshöz vialó 
hozzájárulás nem csuipán né
hány tag részéről nyi.tl,vánul 
meg rendsz·eresen, illetve, ahol 
a többi - nem újító - bri
gádtag egyéb tevékenységgel 
működik közre a brigádered
mények alakulá5ában. 

A jó köZÖsség·i .szellem e.gy.iJ< 
alaiptényezője, ha a brigádta
gok. egymástól nemcsak elvár
nak valami,t, de adnak is a kö
zös be, akár munkát, akár en
nek pénzben j elentkező ered
ményét. 

Brigádújításként a (szű,kebb 
ér,telemben) 1egailáb1b két blfi
gádtag vagy (tágabb értelem
ben) töib'b b.ri-gádta.g által be
nyújtotlt és 1bevezetett javasla
tok is értékellhetők, tehát nem 
szükséges, hogy az adott szo
ciaLísta brigád teljes létszám
mal vegyen részt az újítás ki
dolgozásában. 

Ügyintézők 
figyelmébe ! 

A 1br,igádújítások ügyintézé
se során a következőkre )kell 
'figyelemmel lenni : 

1 .  SzociaLista brigádok tag
jai újítási javaslatuk benyúj
tásalkor ak'kor járnak el helye
sen, 1ha a javaslaton feltünte
tik brigádta,gsági minőségüket 
(vagyis '-a sz.erzők : a 'Béke 
szocialista brigád tagjai - és 
ezt aláí,rják), megjellölve �y
úttall szerzőségi arányukiat is. 
Ezzel e.lkerillheták az esetle
ges olya.n víták, amelyek a 
brigádvezető - miJlt a többiek 
nevében eljárni jogooult meg
bízott - aláírásával benyúj
tott javaslatok veLejárói lehet
nek. 

2. Az újítássall összefüggő 
szerződéseken valamennyi 
szerző aláírásának szerepeLnie 
keU. A szerződések csak így 
érvényesek. Az újítási díj fel
vételére - a megh.aitalmazás
sal kapcsoliatos jogi előírások 
betartásával - a szocialista 
'brigád ,vezetője (vagy a lbri
gádpénz kezelésével megbí
zott más szemé!ly) is jogosult. 

3. 'A szocialista brigádok -
tagjaik újító tevékenységéért 
- eiikölcsi elis.meresben része
sü!Jhetnek. Munkiaverseny-váu
lalásaikban is szereplő újítá
sok, újítási feladiart:terv,i témáik 
kidolgozásáé<nt az újítók újítói 
tanú.3ítványt kapnak. Eren ;fel
tüntethető, hogy a szerzó(k), 
mely szocialista 'brigádnaik 
t.a:gja(i). és ez a tény a brigád
tevékenység egyilk tanúsítása
ként értéke.!Jhető. iAz. i,st m�
oldih.a.tó, ,hogy a szociaUista ,bri
gádok kollektíva.ként kapja
nak újfitói tanúsítványt (amely 
kicsinyitett auak,iá,ban a bri
gádnaipló tartozéka, és a .szo
cialista cím ifdkoza.tának meg
állapítására szolgáló értékelés 
egyik tényezője, illetve alapja 
1ehet). A ta·nú.sítvány annak 
igazolása. hogy a brigádtagok : 
szerzői bizonyos számú újítás
nak. 

A szocialista brigád azonban 
- mint .kol:lektív,a - nem ré
szesülhet újítási kitüntetésben, 
vagyis olyan erkölcsi elisme-

H Í R  É T V ETT É K A S ZA K KÖ R  B E N 

Zsombor, kópic és egyebek 
szalmából formálva 

Mit tud a szombathelyi kerékkovács ?  

Kupi Ferencnek, a szombat
helyi járműijavító nyugdíijas 
munkásának alkotása;i,t az idén 
Svédországban is kiálUtják. A 
bemutatásra keri.iilő tárgyak 
szalmából kész,ültek. Van kö
zöttük evöeszkö:zJtar.tó, •kézi
munik.a-zsombor, kópi,c (mag,tá
roló) és más hasznos tárgy. 

- Közel a vasi megyeszék
helyhez, Szen'1lléránton 1.aikom 
- mondja. - Kisgyermeikk.o
romban a nagyapámtól tanul
tam meg a sza.,Lma alakí,tá.sá
nak. formálásának a titkait. 
VaLam-iikor télie-n szinte min
denki ezzel foglalkozott a fa
luban . . .  

Kovács segédlevelét 194 1 -
ben szerezte meg. Nyolc évvel 
később került a szomibaithelyi 
járműjavítóba a kerékková
csokJhoz. Csoportvezető lett, 
majd nyugdíjazá.sáiig gyártásla-

, , 

kélltosiként dolgozott. Tíz 
esztendeig biza1mi, a br,igád
moz,galom alakulásától brigád
tag volt. 

- A feleségem hímzőszQlk
körbe jár,t - folytatja. - Ott 
megtuditák, mivel foglaLkozom 
a. szliibadidőmben. Innen kez
dődött minden . . .  

Munkádt először a szombat
helyi megyei művelődési és i.d'
júsági köz,pontJban mutatták be 
négy éve. 1980-ban az SZMT 
zsürizé-se után Dunaújvárosba, 
majd a fővárosi Hfüonba vit
ték ,legszeblb darabjait. 1 981-
ben Nyíregyházán bronzérmet 
kapott, később a Budavári
palotában ,Játihatták alkotásait. 
Az idén pedi,g Svédorszá�ban 
gyooyörködhetnek a látogatók 
a nyugdíjas vasutas művésze
tében. 

(jaka.b) 

TIT- UJD ONSA G OK 

Kevesebb 
,, 

I ' meregge . . . .  
Jól egészítik ki az iskolai oktatást 

A 'DIT természebtudományi 
stúdiójában sz�amber 6-án 
kezdődik az új ismeretterjesz
tő évad. Az idén is sok szí
nes programot nyiúj,tamak az 
érdeklődőknek a népszerű 
klu'bQk, szakkörök, d'olyba-tódik 
számos, sikeres előadássorozat, 
és új érdekességekkel 1bővül a 
stúdió programajániata. 

Kísérlef;i. fizikai esetek cím
mel lhidrosztatiikai, op',tikai kí
sérleteket bemutató sorozat 
indul - ikétlhetenlkérJJt - ok
tó/ber,bén. a Kevesebb méreg
gel több és szebb termést cí
met viselő stúdium pedig a 
korszerű növényNéde'lem ten
nivalóiról ad átfogó képet a 
kiskertek ltuLaj,donooainaik. Az 
általáinos iskolát !befejezők és 
kö7/4piskolások ,pálya váwasz•tá
si gondjain enyhít a Pályavá
lasztási es,tek cimű sorozat, 
alhol .külörJJböző i;parágak szak
má�t 1bemutató d'ilmelk.et :vetíte
nek, s a .feLmeril'lő kérdések
re ,a Fővárosi Pályaválasztási 
Intézet szakemberei adnak fel
v i l.á,g osí,tás t. 

A hangrögzítés tlörténetével, 
a lhangremezgyártással és a 
korszerű hangrögzítő beren
dezésekkel ismerteti meg az 
érdeklődőket A hanglemez 
techn-iikájáról című sorozat, ,az 
egészségügyi témákat ismertető 
előadások pedi,g a november
'ben l!Tlegrendezésre kerülő Az 
öregek életmódja cínnű kiállí
táshoz kapcsolódnak. 

Decernbler'ben két előadás! 
tart a stúdiáoom Kurt Diem
berger, az is,rner,t osztrák 
hegymászó, aki töibb érdekes 
f,ilrrnfeLvételt bemutatva 1beszél 
alpinista élményeiről. 

tAz utaz-ások, távoLi tájak 
kedtvelőit Azsiia, Amerika, Af
rika és Eurqpa !�szebb vidé
keire 1kalauzolják a küfönbözö 
földra,jzi sorozatok. Né'l.1ány 
sorozatcím a gazdag ajánlat
ból : Nyolcvan nap Brazíliá
ban, Üzbegisztán ősi földjén, 
Franciaországtól Marokkóig, 
Itáliai utazások. A súúddó n,a;gy 
gondot fordít az iskolai oktató
nevelő munkát .k-iegészítő if
Jusag1 ismeretterjesztésre. A 
kis teohnikusok számítógépes 
baráti körétől a rendhagyó 
biológiai órákfug sokféle fog
labkozás várja a diákokat, az 
egyetemi, főiskol.ai felvételik
re készülőknek pedig előké
szítő tanfolyamokat rendez
nek matematikája, fizikából, 
földrajzból és biológiából. 

A sok-sok klub, szaklkör kö
zotlt folytatja munkáját a ta
valy atlalku1lt hajózástörté.neti 
klub, i lletve a k,omputerkészí
tők, valamint a tér,képbarátok 
köre is. 

A TIT tenmészettudományi 
stúdié\jána.k őszi programjlélJiról 
az -érdeklődők telefonon - a 
667-<i22-es, a 667-666-oo száimon 
-, valamint a helyszínen (!Bu
dapest XI. , Boc.ska1i út 37.) lkap
ha.únak részletes felvilágooí
tást. 

házJba. Egy évig laiktunk ott, 
aztán visszajötiünk az innén 
néhány száz méterre lévő felső 
őr.házba. S mit ,gondol, ebben 
ki lakott akikor ? A férjemék 
családja. Itt jöttünk össze. 
Először a férjem 1bátyja vette 
el a nővéremet, aztán mii is 
.,egy szekérre" illtí1nk. 

Ház.as.sá.gkötés.U-k után nem 
i-tt, hanem Zalalövő-Pata!kalja 
egyik családli házá!ba.n lalktak. 
Ott nevelték fel négy gyerme
küket, két fiút és 1két lányt. 

A bakterház már évek óta 
it,t állt elhanyagoltan, alLg egy 
killométerre a zalalövői vasút
állomástól. Talán nooztalgiá
ból, talán a gyermekJkort őr
ző emlékektől vezérelve, a 
Horváth házaspár kiigényelte 
az l -es számú lövői őriházat a 
vasúttól. A vasút örömmel ad
ta. Ennek már két éve. 

- Re. ndbeszedtük. Elég 
nagy munka volt, de ,megérte. 
Száraz, egészséges. Meg aztán 
csendes is . . .  

- És a vonatok? 
- Nem Jar annyi, mint 

ahány autó eldübörög az uta
kon. Porozzák az ablakot, , 
rengetiik a fa!lakat. A vonatot 
viszont megszoktuk. 

Petőfi Népe 

A dombóvári gyors percnyi 
pontossággal érkezett meg a 
bajai vasútállomás második 
vágá,nyára. Kajtár EmiL forgal
mi szolgála,ttevő a ,peronon 
várta a szerelvényt, meggyő
z;ődött az utas.ok le- és felszál
lásáról, tekintetével végigpász
tázta a személykocsik sorát. 
sípjáiba fújt, s felemelte a zöld 
tárcsát. A vonat zök1kenve 
megi.ndult, kerekei csattogtak 
a váltókon, majd eltűnt a 
messzeségben. Kajtár Emil a 
vonat után nézett, majd gyors 
lépteikkel a forgalmi irodáiba 
indult. Még a sapkáját sem 
vol,t ideje levetmi, amiikor 
csengett a telefon. 

- Igen . . . elment . . . kül
döm . . . - ,kattamt a készülék, 
s máris újaibb telefon. - Ren
dezzé,k a 6594-est! . . .  

!gy megy ez egész nap, illet
ve 24 órán keresztül. A for
galmi szoLgálatteivő mint 
egy zenekar ,karmestere - ve
zényli az állomás,, azaz Baja 
esetében három álJomás és ti
zenhárom iparvágány üzemv,i
teli munkáit. 

Kajtár Emil nevelőapja vál
tókezelő volt a •bajai ál!lomá
son, amikor a 18 éves fiú ál
mai.nak 111etová!bhja megvaló
sult : a vasúthoz került. Kocsi
rendező, tolatásvez,ető, majd 
1972-től - miután elvégezte a 

segédtiszti tanfolyamot - for
galmi szolgálattevő lett. 

A 39 éves fiatalember 1közal 
20 éve szolgál a vasútnál. 
SzociaLiista birigádvezető, s 
emellett meiHékfogla1kociásban. 
segítve a vas.út létszámgond
jain, vonatvezető. Tíz eszten
deje a pá-rt tagja, pártcsoport
biza.lmi. 

A vasutat nagyon szeretem 
- mondja, - hisz.en itt ni,ncs 
egy.hangúság, .mozgalma.s az 
élet, minden nap új és új do
•log történik . . .  

Tolna megyei 

Népújság 

Halász István MiA V-nyugdí
jas azok közé az emberek kö
i-,é tar,toz.ik, aikik ISO/ha nem fá
ra<lnaik el, soha nem panasz
kodnak, és ha munkájukról 
kérdezilk, hallgatnak. 

Halász István jelenlegi be
osz.tása : a dombóvári városi 
polgári védelmi parancsnok
sá,g napi négyórás anyagkeze
lője. Hogy .miért válLalta ezt a 
többletmunkát - a pi.henés.re 
alkalmas nyugdíjaséveiben -. 
arra egyszerű a válasz. 

Hl.hSzonöt évvel ezelőbt, mi
után elvégezte a taxtalékos
tiszti tanfolyamot. Dombóvá
ron a MA V üzemi légoltalmi 
törzsparancsnokává .nevezték 
ki. Az ottani tev-éKenységére 
jellemző volt a .hivatásszere
tet, az emberek irán,ti bi.z.alom
ke'ltő mag,a,tartás, a fáradiha
tatlan útkeresés -és a sokolda
lú szakmai fel1készü1,tség. 

Nwugdíjba vonulásakor 1981 
decemberében az eddli,gi, mint
egy féltucat kitüntetése mellé 
kapta a H011,védeLmi Érdem
ére.m 25 éves fokozatá-t, •vala
mint A Haza Sz01/,gálatáé,rt 
érdemérem arany fokozatát. 
Ekkor a MAV üzemi törzspa
rancsnoki beosz.tása ugyan 
megszűnt, de a polgári véde
lem iránti vonzódása nem. 
úgy gondolta, ha már ,hivatás
ból nem v,égezheti pv-.munká
ját, hát teszi azt a polgári vé
delem iránti .elköte!lezettség
ből. A városi polgári védelmi 
parancsnokság mindig elis
merte Halász István jó munká
ját és azt a segítséget, amit 
hossz,ú évek során a ,parancs
nokságnak nyújtott. Az ő ne
véhez fűződiik töbJbek iközött 
a pár évvel ezelőtti „Vasúti 
pv-vándorkiá.llítás" megszer
vezése, amely a polgári véde
lem fontosságát és szükséges
ségét mutatta ibe, és bejárta 
akkor a fél Dunántúll vasútál
lomásiaLt. 

Összeállította : 

Hegedűs Ferenc 

PIHENÖBEN 
Fél évszázaddal 

ezelőtt a munkás 
szülők gyermeke 
rendszerint azt 
játszotta - ha be 
nem fogták mun
kára -, amit a 
szülők csináltak. 
A parasztgyerek 
kis szekeret fab
rikált, elébe ku-

koricacsutkából 
készült drótszarvú 
ökröket fogott, a 
vasutas csemetéje 
pedig játékvona
tozott. 

!gy nőtt fel a 
vasúton 43 évig 
szolgáló apja mel
lett Balogh Sán
dor is, Szerencs 
állomás forgalmi 
szolgálattevője. 

- Gyufás dobo
zokból hosszú vo
natokat építettem 

meséli a 46 
éves forgalmista 
- és fejemre tet
tem apám kimust
rált vasutassap
káját is. 

- Megbánta-e, 
hogy az apja 
nyomdokaiba lé
pett? 

- Szó sincs ró
la - mosolyog 
Balogh Sándor. -
Meg vagyok elé
gedve a sorsom-
mal. Huszonhat 
éve szolgálok. 
Többször kaptam 

kiváló dolgozó ki
tüntetést. 

- Amíg eljutott 
a szolgálattevői 
tisztségig, gondo
lom, hosszú volt 
az út? 

- Valóban. Ta
lán az én generá
cióm volt az utol
só, amely diák
gyerekként a va
káció alatt gyom
lálni járt a vasút
ra. Aztán pálya
munka, váltókeze
lői szolgálat kö
vetkezett. 1969-
ben végeztem el a 
segédtiszti tanfo
lyamot. 

Azóta forgal-
mista. Most pihe
nőben van, és ott
honában, szolgá
lati lakásának 
kertjében beszél
getünk. A felesége 
a szerencsi Csoko
ládégyárban dol
gozik. 

- Nagyon hasz
nos ez a kis kert 
- magyarázza az 
asszony -, de a 
szolgálati lakással 
sok bosszúság 
volt, mert a kor
szerűsítése évekig 
elhúzódott. Most 
már lassan rend
ben lesz . . .  

A Balogh csa
ládnak két gyer
meke van. Tizen
hat éves fiúk ipa-

ri tanuló, s min
den valószínűség 
szerint ő is va
sutas ' lesz. A 
nagylány gimna
zista. 

- Hogyan lehet 
itt pihenni, hi
szen a ház fala 
mellett futnak a 
sínek és jönnek
mennek a vona
tok? - kérdezem. 

Én aludni 
sem tudnék a vo-
natok. dübörgése 
nélkül, hiszen 
gyermekkorom óta 
ezt szoktam meg. 
Én ha máshol al
szom, éjszaka fel
riadok a csendre. 

Szabadnap
Jan is gondol a 
szolgálatra? 

- Igen. A mi
nap a kertben 
dolgoztam, s riad
tan pillantottam 
az órámra. A 
húszasnak már el 
kellett volna men
nie - morfondí
roztam magam
ban. Este, amikor 
átvettem a szol
gálatot, megkér
deztem a kollégá
tól : miért késlel
tették meg reggel 
a húszast? 

Nem a szerencsi 
vasutasok tehet
tek róla. 

Dávid 
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Megérdenielték a támogatást 
A vasutasok igazi otthonává vált ez a szegedi intézmény 

Teljesen felújítva tavasszal 
nyHotta meg kapuit Szegeden 
a MAV Petőfi Sándor Műve
lődési Ház. Meg.nyitását sokan 
várták, de talán a legjobban 
awk a művészeti csopo,rtok, 
amelyek csaknem két évig - a 
felújítás idején - albérleföen 
működtek a város különböző 
pontjain. 

A néptánc csopO'l'tot a Sz.e
ged Táncegyüttes fogadta be, 
a fúvószenekar a munkásőr
zenekarnál a k&rus a Bebrits 
Lajos vasúti sz.aikköz.épdskolá
ban talált idei,glenes otthonra. 
Több csoport, kJ.ub működés€-t 
átmenetileg sz.ü,neteltetni kel
lett, illetve működésüket szű
kös körülmények között a vas
úti munkahelyeken biztosítot
ták. 

Mi változott? 
A megnyitás óta eltelt pár 

hóna,p még csaik arra volt ele
gendő, hogy a vasutasok bir
to'kiba vegyék új otthonU1kat, és 
ismerkedj,enek a kívülről, be
lülről egyaránt megfiatalodott 
épülettel. 

Benkő Andrásné, a művelő
dési ház igazgatónője azonban 
már előbbre tekint, és egy 
gaz.dag Jrn1turá1is, művelődési 
programot nyiú,j.tó iontézmény 
életével, tervével ismertet meg. 
Miközben végigkísér a terme
ken, részletesen elmeséli, mi 
minden vádtozott itt meg. 

Az épülettel egyil'tt újjáva
rázsolták a berendezéseket és 
a ,bútorokat is. Csupán erre 
850 ezer fonintot költöttek: a 
több milliós beruházásból. 
KorszerŰBÍtették a sz.ínpadot
külön stúdióval szerelték fel 
-, könyivtárUlkat a vasutasna
pon nyitották meg. Ott külön 
olvasóterem és lemez.hallgatá
si lehetóoog várja az érdeklő
dőket. A földs.z.inten taaál!ha
tó még a ruhatár és a szesz
mentes büfé, via1amint a régi 
könyvtár hely.én a nyugdíja
sok klubja. Az emeleti részen 
kapott helyet az énekkari pró
bat�rem, a színes televízióval 
felszerelt tv-szoba és az ifjú
sági klub. 'Ma már mindenki 
megtalálhatja a neki Jegin
kább megfelelő sz.óra1kozást. 
Ebben .segítenek az itt működő 
művészeti .csoportok. 

Várják a fiatalokat 
A 90 éves Hazánk énekk,ar 

az egyik legrangosabb művé
szeti csoportjuk, amely !leg
utóbb is - az országos vasutas 
énekkari találkozón - na,gy 
sikert aratott. A negyven tagú 
jórészt idősekiből álló kór� 

most változás elé néz. A terü
leti művelődési bizottság és a 
KISZ-bizottság támogatásával 
fia.taHtani szeretnének. Bíznaik 
aibban, hogy a vasutas fiatalok 
közül többen Mlépnek közé
jük. 

A fúvószenekar új karmes
ter, Marosvári Attila ,vezetésé
vel szin1lén a fiatalítás útjára 
lépett. Jelenleg már 115 fiatal 
mizsikál az. együttesben. A ze
nekar évről évre s.iikeresen 
szerepel a vasutas területi fú
vósze.nekari találkozoo, ihletve 
a területi minősítőn. Pár hó
napja a legjobb zenés.z.e.k<ből 
külön kis kamaraegyüttest 
alakítottak, amely úja'bb elis
merést szerzett a szegedi ün
nepi heteken. Két alkalommal 
a szegedi városháza tetejéről 
toronyzenével szórakoztatták a 
város lak0&5ágát és a vendége
ket. Eredményesen dolgozik a 
citerazenekar is. 

Lel.ikes gárdája van a 45 fős 
gyermektánccsoportnak. Pat
ronálójuk a Szeged Táncegyüt
tes. A fáradhatatlan lábú kis 
táncosok ott varrnak az úttörők 
minden seregsze.rrüéj.én, akár
csak az országo.s rendezvénye
ken, vagy a szegedi vasutasod< 
ünn�gein. Szereplésüket 
mindenütt nagy tetsz.é.s.sel fo
gadják. 

A művelődési ház vezetői
nek egyik legnagyobb gondját 
az ifjúsági klub műiködése 
okozza. Évek óta nehezen ala
kul kJ. egy stabil, elfogadható 
létszámú klub. Pedig a haivi 
programban feltüntetett miliso
rok, rendezvények megfelelő 
sz.órakozást, művelődést ibizto
sítamak a vasutas iiataloknak. 

A nyugdíjasok !klubját szor
galimaoon látogatják az idős 
vasutasok. Műsoros délutánok, 
filmvetité.s,e,k, előadások, rend
szeres kirándulások szerepel
nek progra,mjaik.ban. 

Érdekes programok 
A má:r korá1bban •is említett 

könyvtárban 12 ezer kötet vá.r
ja az oLvooni vágyókat. A ko
rábbinál .nagydbb aJapterüle
ten, !korszerűsített polcolkon 
rendszerezték a könyveket, s a 
lehetőségekhez mérten lassan 
kicseréLi.k az ethasználódott, 
sz.a.ka.dozott, öreg könyveket. 
Ok láitjáik el olivasiniivalóval a 
fióklkönyvtáraikat, Lgy ,a makói, 
a hódmewvásárllely.i, ivalam1nt 
a szegedi gépállomás és gépjai
vító üzem vasutia,s,ait. 

Amatőr képzőművészeti kö
rülk a város egy?itk .legjelentő
sebb hlyen jehle.gű csoportja. A 
kör tagjai helyben és a város 

határain túl i1:1 ,rendszeresen 
tárlatokon, kiállí.tásoko.n mu
tatják be alkotásaikat. 

Több új kez.deményez.ésről 
is beszámolhatunk. A nemrég 
alakult kézimunka szakkör
ben hagyományos kézimunká
kat készítenek, hanem a lakás
díszítés eiemeivel is megis
mertetik az asszonyoka.t. A 
vasutas pódium keretében pe
dig előadásokat, önálló esteket 
tartanak. Szeptembertől ismét 
működik a szocialista b'Ti,gá
dok ,klubja. Váltow.tos prog
ra,mmal segíti majd a !brigá
dok művelődését, vetél.kedők
re való felkészítését. Ugyan
csak újdonsá�ként említhető. 
hogy a nyári .hónapokban a 
városi tanács kérésére bekap
csolódott a művelődési ház a 
napközis tá.borok rendezvé
nyei•be. Filmvetítéseket, játé
kos vetélkedőket rendeztek a 
szünidőt élvező gyermekek
nek. 

Több szabadidő 
A tervekről szólva az igaz

gatónő elmondotta, hogy tevé
kenyen hozzá 1kívánnak járul
ni a megnöve.k€dett szabad idő 
hasznos eltöLtéséhez. Szabad 
szombaton családi programo
kat szerveznek: külön a gyere
kek és !külön <1 sz.ülők részére. 
E iprogramjukba.n kioemelt sze
repet szánnak a könyvtárnak. 
Még az idén, az ®illet mel
lett szabadidő-pa.rkot kívá111-
na.k épúteni. A SZOT céltámo
gatását máir elnyerték, és 
KISZ-védnokséggel sz.ép pi
henő pankot, tollaslaibda és 
mi.ni golfpályát épí,tenek. Sok 
segíhséget kapnalk: a vasutas 
munkaihelyektől, a körzeti 
üzemfónökségtoo és an.na,k mű
velődési biz.ott.siágától. Szocia
lista szerződés !keretében igen 
jó kaposola.tot alakttottak ki a 
Bebrits Lajos vasúti s.i.,akkö
:aépistk.olával, a JU1hász Gyu11a 
II. gyakorló és a Hámán Kató 
általános iskolákkal. Most 
újabb együttműködé.s.i ajánla
tot kaptak: a Taná-rképző Fő
iskola ,felajánLotta közre.mű
ködését a közművelődési fel
adatok te.ijeisíté.séhez. 

tÉs, !ha már a működéshez 
szükséges fel tételekről beszé
lünk, füik .szólni arról a jelen
tős támogatásról iis, amelyet a 
szegedi vasútigazgatóság, a te
rületi szaiksz.ervez.eti bizottság 
és nem utolsó sorban a Vasu
tasok SZOJk.s.zervezete biztosít a 
művelődés.i héz részére. Mind
ennek révén az intéZ1111ény jól 
betöLti hivart:ását. 1gy vá,lik -
területi funkciójából adódóan 
- Szeged-Alsóváros közműve
lődésének báz.isálvá, sőt a va
sutasok igazi otthonává. 

Gellért Jó7.5ef 

MEG KELL ÉLNIÜK A MUZSIKÁLÁSBÓL 

Remekművek, színvonalas előadlisban 
A MAV Szimfoni

kusok nemrég megje
lent bérletfüzete ar
ról tanúskodik, hogy 
a hagyományos pén
teki zeneakadémiai 
koncerteken kívül 
három további he
lyen is sorrakerülnek 

bérletakciób'3n 
hirdetett - hangver
senyek. 

A zenekarnak már 
az elmúlt évadban is 
önállóan kellett meg
teremtenie a műkö
déséhez szükséges 
pénzügyi feltételeket. 
Ez a szabályozás a 
minőség változását 
eredményezte. A 
MA V Szimfonikusok 
négy hangverseny
sorozatot hirdettek. 
Egyenként nyolc
nyolc hangversenyt a 
Zeneakadémián, a 
Pesti Vigadóban és a 
Marcibányi téri mű
velődési házban. 
Ezen kívül öt kon-

certből álló kamara
sorozatot az Eötvös 
Loránd Tudomány
egyetem dísztermé
ben. A zeneakadémi
ai es a vigadóbeli 
bérleti előadások mű
veit a zeneirodalom 
legszebb darabjaiból 
válogatták . A 16 
hangversenyből ki
lencet a vezetőkar
mester, Oberfrank 
Géza dirigál. 

A vendégkarmes
terek sorából kiemel
kedik Ferencsik J á
nos főzeneigazgató, 
akivel - hosszú évek 
után - a Pesti Viga
dóban április 29-én 
találkozhatunk ismét 
a MA V Szimfóniku
sok élén. Beethoven 
I. és III. szimfóniáját 
vezényli. Ott látjuk 
majd a karmesteri 
pulpituson Medvecz
ky Adámot, Németh 
Gyulát, Kórodi And
rást és néhány neves 

olasz, angol, bolgár 
vendégdirigenst is. A 

szólisták között pe
dig Kocsis Zoltánt, 
Jandó Jenőt, Tuha 
Istvánt, Kalmár 
Magdát, Csengeri 
Adrient, hogy csupán 
néhány ismert mű
vész nevét ragadjuk 
ki a programfüzetből. 

A Marcibányi téri 
hangversenyek mű
sorát meghatározott 
témák szerint szer
vezték a rendezők. 
lgy a nyitó hangver
senyen válogatott re
mekművek hallha-
tók: Glinka, Csaj-
kovszkij, Muszorgsz
kij zenekari művei. 
Akár „Orosz szerzők 
remekművei" címet 
is viselhetné a hang
verseny. Ezt követő
en: Magyar rapszó
dia, Karácsonyi tün
dérvilág, Szimfonikus 
táncok, Farsang, Ta
vaszvárás, F:szak ro-

mantikája és végül 
Mediterrán tájakon 
címet kapták - öt
letesen - az egyes 
koncertek. 

Újszerű kezdemé
nyezés a kamarabér
let, a tudományegye
tem gyönyörű barokk 
dísztermében. Itt a 
kamarazene közked
velt preklasszikus 
mestereinek · Monte
verdinek, Corellinek, 
Vivaldinak, Héindel
nek széles körben 
kedvelt művein kívül 
Ravel, Bartók, Far
kas Ferenc egy-egy 
opusza is felhangzik 
majd. 

A vasutasok és csa
ládtagjaik, illetve a 
vasutas nyugdíjasok 
a Zeneakadémián és 
a Pesti Vigadóban 
kedvezményt kapnak 
a bérletekre. 

Dr. Qdllag Ferenc 

A latin-amerikai 
munkásmozgalom 

A nyugati fél-teke latin nyel
vű országai egyre nagyobb 
szerephez jUJtak napjaink vi
lágpolitikájában. Világszerte, 
így Magyarországon is növek
szik az érdeklődés történelmi 
múltjuk és jelenük ,iránt. A 
történeti, gazdasági témáj,ú 
munkák. a latin-amerikai szép
irodalmi művek egész sora lá
tott napvilágot ·hazánkban is. 
Ezúttal a térség .munkásmoz
galmának történetét bemutató 
kötetére ,hí,vjuk fel olvasóink 
figyelmét. 

Anderle Adám ho.sszú évek 
óta foglalkozik Latiin-Amerika 
történetével és mun,kásmozga1-
mával; ,több írása, könyve is 
megjelent Peru, Braz.ilia stb. 
történeti problémáiról. E mos
tani átfogó művé'ben a múlt 
század második felétől, a tőkés 
fejlődés ktbontakozásától és a 
munkásmozgalom 'kialakulásá
tól követi nyomon az esemé
nyeket. 

Anderle Adám ismerrt:eti a 
XX. század hatallITlas erejű 
forradalmait, köztük a mexi
kóit, a nicaraguait, a kubai<t. A 
latin-amer,ikai munkásmozga
lom hősies harcait, ellentmon
dásosságát. győzelmeit és vere
ségeit sikerült úgy ábrázolnia, 
hogy az Ollvasó egységes. gaz
dag képet nyer róluk, és sok 
vonatkozásban az eddi,ginéll 
jobban megérti az itt élő népek 
mai küzdelmeit. 

FAZEKAS LAJOS 

Szeptemberi akkordok 
1, 

Vihar támadt, s mint őrült zenekar 
a bált, táncoltatja a fákait; 
talán utolsó mulatsága ez 
a pompázó, hiú nvárnak. -

Kíméletlenül dörömböl otthonunk 
falán át e vad zene. 
Ablakunk előtt szemünk tükrében 
vetkőzik a fák élete. 

2. 

Különös hang, kis tücsök-hang 
a gépi és emberi zajban. 
- Talán egy régi táj emléke 
sugallta bennem, hog11 meghalljam. 

S meghallja-e más, aki itt 
jár s tolong a pályaudvaron? 
A tücsök hangja - talán csak nekem -
"· várakozásban n11ugalom. 

3. 

Csillognak már az ősz cseppjei, 
a szürke eget áttöri a nap. 
- Hűvös párákban és ködökben 
jött meg a szeptemberi virradat. 

Köröznek a kis fecske-rajok, 
megpihenni a drótokra szállnak. 
- Nemsokára már azt mondhatom: 
boldog lakói voltatok a nyárnak. 

AQUINCUMI ELÉGIA 

Mit üzent Marcellus, a róm3i katona? 
,, ... Vannak a világon olyan 

doLgo.k, amelyekről akkO'I' sem 
mond.hatunk le, ha szinte ha
lálosan bizonyos, hogy nem ér
hetjük el őket soha .. . Az e.m
ber szívében él a reménység 
vala.mi után. AkJcor is bízik 
ebben, ha a leLke mélyén sejti, 
hogy wmi utám vágyiJk, az ő 
számá.ra lehetetlen . . . Én is 
bízom val.a.miben, hogy egyszer 
eljön a kO'I', amikO'I' nem vá
la.sz>tja el .semmi az embereket 
egyrmástól." 

Ezernyolcszáz év távlatából 
hangz.ana.k el ezek a szavak. 
egy római zászlóvivő szájából, 
de voltaképpen írójuk ars poe
ticáját közlik velünk. S az író, 
akinek Aquincumi elégia c. 
regénye az idei könyvnap al
kalmával jelent meg: dr. Ud

varhelyi Dénes, a MAV-ve
zérigazgatóság szakköny,vtárá
na,k nemrég nyugalomba vo
nult vezetője 

Udvanhelyi Dénes az ötve
nes évek óta foglalkozik az 
irodalommal, hivatásos színvo
nalon. Egy ideig vasutas iro
dalmi lapot is szerkesz,tett ( Sí
nek között címen), aihol ,verse
ket, novellákat publikált. Az

után évtizedekre elkötelezte 
magát Krúdy Gyula világa 
mellett, hiszen irodaLmunk1ban 
ő a hangulatteremtés, a lélek
ábrázolás, a társadalomrajz 
egyi•k legkiválóbb művelője 
Lelki-világuk bizonnyal közel 
áll egymáshoz. A vonzódás.bál 
elmélyült kutató munka lett 
több ,mint két évtizeden ke
resztül, s eredménye Krúdy 
pubLicisztikai mun.káinak tu
dományos igényű összegyűjté
se, rendszerezése, szerkesz,té
se és kiadása. 

Pesti levelek 
Ebben kitűnő mu,nkatársra 

talált dr. Tóth Lajos MAV
jogtanácsos személyében, aki a 
jogi és államtudományi dip
lomahoz tanári képesítést is 
szerzett, kizárólag irodalom
szeretetből. Együtt adták ki 

gas művészi színvonalat jelen
tő III. díját, a régi pesti iro
dalmi szalonok bemutatásá
val? 

A hivatásos és az amatőr mű
vész között - úgy mondják -
nincs különbség, ha csak nem 
az, hogy az amatőr szívből 
lesz azzá. Udvarhelyi Dénes és 
Tótlh Lajos nem mell�kifoglal
kozást űztek, hanem melléke
sen is htvatásuknak, belső el
hivatottságuknak éltek és pél
dát mutattak. 

Az emberek alapvetően a 
béke után vágyódnak - ez:1 
tanítja a történelem - s ezt a 
történe1mi eszmét kell a kor 
szellemének ,megfelelően fel
dolgozni. Történelmi munkái
val ezt a C€lt szolgálja dr. Ud
vanhelyi Dénes. Az Aquincumi 
elégia is ebből a gondolatból 
fogant 

Sírkő 

az őrtoronyban 
Udvarhely,i Dénes még egye

temi hallgató korában a római !rója egykor ifjan, szenvedé
jogi, majd a jogfilozófiai inté- lyesen kutatta a római őstor
zetben dolgozott. Innen hozta nyok maradványait az Erzsé
magával a latin, majd az ógö- bet hídtól csaknem Visegrádig. 
rög nyelv alapos 1is.mere.tét és a E szorgos régészeti .feltárás kö
könyvek !határtalan szeretetét. zepette valaihol a Lupa-sziget 
Jó sorsa a vasútnál is 'hama- tájékán akadt rá arra a római 
rosan a könyvtári munka felé sírkőre (egy őrtoronyba volt 
sodorta, a:hol ,még közvetle- beépítve). amelyen megragad
nebb kapcsolabba került a ta figyelmét egy bevésett név 
köny•vekkel, lexikonokkal, a1 Theodora. S feltárult látnoki 
irodalommal. szeme előtt az egész antik vi

Vasút-adta 

lehetőségek 
1958-ban jelent meg az út

törővasútról szóló kézikönyve, 
amely1ben már számottevő 
szépirodalmi feldolgozásra is 
sor kenült. Később a MA V 
Tisztképző Intézet történetét 
írta meg. A történelemhez 
mindig ösztönösen vonzódott. 
A földrajzot vasúti tanfolya
mokon éveken át tanította. 
Mo.st - már nyugdíjasan -
jelent meg legújaibb szakkö
zépiskolai tankönyve a Mű
szaki Kiadó gondozásában· 
.,Közlekedési földrajz és föld
rajzi példatár" címen (2. kötet). 
Ez utóbbi uJszerű kezdemé
nyezés, és első a maga nemé
ben. A szerző évek óta szer
keszti a MÁV Sazkkönyvtári 
Tájékoztatót, és szerkesztője 
volt a vasúti ÉrteLmező Szó
tárnak (ugyancsak olyan kez
deményeZ'és, amelyre eddig 
még nem volt példa). 

lág: görögök és rómaiak, khal
deusok és kvádok, kelták és 
pannónok Hazánk földjén, az 
egykori Pannóniában mutatja 
be a római katonai hatalom, a 
hódító imperializmus látvá
nyos eredményeket elérő, de a 
görög kultúrát soha le nem 
győző párharcát, ésped.ig Theo
dora, a nagy műveltségű, a gö
rög drámákéI't rajongó lány és 
az ízig-vérig katona Marcel
lus szerelimén keresztü� A 
gondolat örök, a szellem ha
talma az erő fölött, s a feldol
gozás, a meseszövés, a lebilin
cselő előadásmód mégis újsze
rű. 

Jellemző példa a szerző hi
hetetlen alaposságára: két íz

ben saját köLtségén elutazott 
Rómába, hogy történelmi ada
tainak pontosságát ott is ellen
őrizze. 

Az ilyen alkotó számára a 
nyugdíjazás nem a piihenést. 
hanem az újrakezdést jelentli 
- mindnyájunk örömére. 

Cs. F. 

Pesti legetek címen Krúdy.--------------------------
Gyula válogatott •újságcLkkei t. 
és kidolgoztak egy teljes Krú-
dy-1biibliográfiá t. 

Udvarhelyi Dénes publiká�ta 
közben Krúdy Gyulának az if
júság részére ír.t műveit is. A 
Móra Könyvkiadó és az ő ér
deme, 1hogy lehetővé tették 
ezeknek az első megjelenésük 
óta jórészt elfelejtett Krúdy
írásoknak új,ra kiadásM, és 
így 1biz,to..�ították a részben 
csak folyóiratokban közzétett, 
ifjúsági írások hozzáférhető
ségét. 

S vajon tudtunk-e róla, 
hogy Udvar'helyi Dénes és 
Tótlh Lajos irodalmi munkás
sága a ,;hivatásosak körében" 
is méltó elismerésre talár.t, 
amikor az elimúlt év decembe
rében elnyerték a Ma,gyar Iro
dalom történeti T,ársaság ma- (Kiss Attila grafikája) 
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A béke és barátság jegyében 

Hazánkban tanuló vietnami fiatalokat fogadtak a kö

zelmúltban a debreceni járműjavító művelődési házá

ban. A vendégeket Fekete János, az üzem KISZ-bizott

ságának titkára köszöntötte, majd tájékoztatást adott a 

Járműjavíó eredményeiről és az ifjúsági mozgalom hely

zetéről. Ezután - mint képünkön látható - a Bocskai 

Néptáncegyüttes szórakoztatta a fiatalokat. A találkozón 

részt vett a vietnami nagykövetség első titkára is. 

MOST IS A JÓK KÖZÖTT VANNAK 

Debreceni kerekese,k 
iA 80 évvel ezelőtt létreho• 

zott DVSC alapító szakosztá· 
lyai közé tartozik a kerékpáros 
is. Noha nem voltaJk kiemelke• 
dő egyéniségei, tagjai a csapat• 
munka. eredményeként mi.n
dig a jók között voltak. 

- !gy van ez ma is - mond· 
ja Botos Gábor edző, a délutá-

ni edzés előtt -. A legjobb 
négy vidéki együttes között 
emlegetnek bennünket a Szek
szárd, a Pécs és a MAV-DAC 
társa.ságában. , . 

J enei Káro'ly ki,vételével -
alkJ. a válogatottal kü,liföld&1 
van és az jdei Bék.e versenyen 
a legjobb magyar kerekes volt 
- a fiúk nyeregbe pattannak. --------------, Máté Béla, Kovács Zoltán, Kiss 

Női kosárlabda 

A Botond Kupáért 
Alkotmányunk ünnepe tisz• 

teletére a Bonythác:ti Munkás 
Sportkluib „Botond Kupa" cím
mel négynapos ,női ikosárlabda
tomát, rendez. A Szolnoki. 
MA V-MTE is részt vett a tor
nán. A szolnokiakon kí.vül a 
Budapesti SE, a Kecskeméti se 

,,A" és „B" csapata, valatmint 
Szekszárd, a Soproni Postás és 
a ,házigazda Bonyhádi MSC 
mérte össze tudását. 

A mezőnyiből kiemelkedett a 
Buda.pesti SE együttese, mely 
megérdemelten szerezte ,meg 
az elsőséget, és -birtokba velhet
t,e a Botond Kupát. A Szolnoki 
MAV-MTE a hatodti.k !helyen 
végzett. A torna jól szo1gá1ta a 
bajnokságra való ifelkészülé&t, 
és a rajt előbtflehetőséget nyúj
tott az erők ful.mérésére. 

Zsolt ipari itam.t!lók, Korhán és 
Gáspár pedig a MA V É<l)útési 
Főnöklségen ,dolgozik. Jene�vel 
együtt. E1sősorban orszá@íti 
felnőtteredményeik említésre 
meltóak, tmerit a fiúk még lli és 
i unior korosztályúak. 

A cél eb'ben az év'ben a 20 
olimpiai pont és csapatban az 
első hat iközött végezini. A fia
talok elé tűzött három el
ső osztályú sziint már meg is 
van. Tetjasítették: Korhán, 
Gáspár és Máté. 

A lelke.s kis csapat heti nyolc 
edzéssel készül az úgyn�vezett 
,,Panorá.ma-úton", vagyi.s Vá
mospércs és a Fancs.ikas-ta.vak 
kömyékén 80-180 ki'larnéteres 
távokat •tesznek :meg. 

A debreceni ,.porfeLhő IJ.ov,a
gok" júruus elején az Mtaluk 
rendezebt nemzetközi ifjúsági 
versenyen az elvárásnak meg
felelően szerepealtek. Számos 
érmet szereztek, és elistrnerést 
az egyesületnek, a DMVSC
nek. 

Zsoldos Barnabás 

MAGYAR VAS UTAS 

Nemzetközi kapcsolataink 
Francia és új-zélandi vendégek látogatása 

A közelmúltban - augusz
tus 17-től 21-ig - szakszerve
zetünk vendége volt George� 
Lanoue, a Francia Vasutas 
Szakszervezet főtitkára. Négy
szer járt már hazánkban, és 
jó kapcsolat alakult ki a két 
vasutas-szakszervezet között 

- A mostani utazásom cél
ja kicserélni tapasztalatain
kat, erősíteni kapcsolatunkat 
- mondotta a főtitkár. - Eb
ben a feszült nemzetközi hely
zetben a francia szakszerveze
tek is fontos feladatuknak te
kintik a békeharcot, a szoli
daritás előmozdítását. A fran
cia vasutasok az utóbbi idő-
0ben több olyan megmozdulá
son vet:tek részt, amelynek 
célja a fegyverkezési hajsza 
elleni tiltakozás volt. 

Georges Laniue, a francia 
vasutasok helyzetével kapcso
latban kifejtette, hogy a je
lenlegi baloldali kormány ha
talomra jutása kedvezőbb fel
tételeket teremtett a vasuta
sok követeléseinek megvalósí
tásához. A régi kormány ide
jén évente hatezren hagyták 
el a vasutat. A cél a vissza
fejlesztés volt. Most a koráb
ban lezárt vonala1l:at megnyit
ják, mert a vasúti áruszállítás 
olcsóbb és kevésbé szennyező. 
Jelenleg kampányt szerveznek 
a fuvaroztatók és az utasok 
megnyerésére. A cél az áru
szállítás és az utasforgalom 
növelése. 

- Kirándulás. A tapolcai 
távközlő és biztosítóberende
zési fenntartási főnökség ki
rándulást szervezett a Tapol
cától öt kilométerre levő Fe
szenkó parkerdőbe. A vasuta
sok családtagjaikkal együtt 
sportoltak, szórakoztak. 

szervE.;etünk vendége volt az 
új-zélancli vasutas-szakszerve
zet két vezető funkc,ionáriusa, 
Albert Shipp és David Love
lace. A Vasipari Szakszervezet 
meghívására érkeztek hazánk
ba. Megismerkedtek a magyar 
vasutasok élet- és munkakö
rülményeivel, jártak a duna
keszi já�műjavítóban, és ki- - Nyugdíjas aktivisták ta
fejtették álláspontjukat a lálkozója. A budapesti és a 
nemzetközi sza'kszervezeti miskolci területi szakszerve
mozgalom időszerű kérdései- zeti bizottságok nyugdíjas ak
ről Koszorús Ferenc főtitkár- tivistái találkoztak a közel
ral, valamint Debkumar Gan- múltban Miskolcon. Kovács 
gulival. A delegáció tagjait István, a miskolci tszb mun
fogadta Jakab Sándor, a katársa köszöntötte a megje
SZOT főtitkár-'helyettese is lenteket. A találkozó résztve-

A két vendég elmondotta v01 megtekintették Miskolc
többek között, hogy nagyra Tapolca Lillafüred nevezetes
értékelik hazánk vasutasainalk ségeit is. 
egészség_ügyi és szociális ellá
tását, a dolgozók vezetőkkel 
való jó kapcsolatM. Az új
zélandi vasútnak két nagy 
versenytársa van. A hajószál
lítás és a teherautó-forgalom. 
f:les versenyben dől el, hogy 
melyik szál.lítási ágazat vihe
ti a több árut. Az aktív dol
gozók negyven százaléka a 
közlekedésben keresi kenye
rét. 

Az utóbbi években összesen 
negyven motorvonatot vasa
roltak a Ganz-,MA V1AG-tól. 
Ezek a vonatok megnyerték 
az új-z,élandi utasok tetszését. 
Az utasok „kegyeiért" azon
ban a légi- és a buszközleke
dés is verseng. Azok szolgál
tatásai magasabb színvona
lúak, ezért sdkan nem a vas
utat választják. 

- Brigádok az öregekért. 
A közelmúltban ünnepség ke
retében adta át Hernádi Ist
ván, a miskolci igazgatóság 
vezetője azt a segélyt, ame
lyet az öregek éve alkalmából 
az igazgatóság szocialista bri
gádjai ajánlottak fel a kis 
nyugdíjból élőknek. A kom
munista műszakokért kapott 
pénzből 30 ezer forintot adtak 
erre a célra. 

- Brigádok a Velencei tó
nál. A gödöllői VI. gépesített 
mozgópályamesteri szakasz 
három szocialista brigádja, a 
közelmúltban buszkirándulást 
szervezett a Velencei-tóhoz. 
Agárdon töltötték a napot, fü
rödtek és szórakoztak. 
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- Vetélkedő. Tizenhét bri
gád részvételével rendezték 
meg a szocialista brigádok ve
télkedősorozatának döntőjét 
Záhonyban. A győztes a Csa
nádi György brigád lett. Az 
első négy brigád jutalma 
észak-magyarországi kirándu
lás. 

- Tanszervásárlási segély. 
A nagycsaládosoknak és a 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülőknek Záhonyban 120 ezer 
forint segélyt adott a szak
szervezet. Egy-egy család öt
száz, illetve ezer forintot ve
hetett át, ezáltal időben meg
vásárolhatták a szükséges 
tanszereket. 

- Népszerű vasutasklub. 
Sátoraljaújhelyen mindig sok 
látogatója van a vasutasklub
nak. A programban TIT-elő
adások, író-olvasó találkozók 
kiállítások és sportversenyek 
is szerepelnek. 

- Névadó. A miskolci MA V 
KISZ-bizottsága augusztus 14-
én, a Petőfi utcai anyakönyvi 
hivatalban névadó ünnepséget 
rendezett a körzeti üzemfő
nökségen dolgozó tizenegy 
vasutas gyermeke részére. A 
bensőséges ünnepségen az 
édesanyák és a névadók virá
got kaptak. A szülőknek a 
szakszervezet és a KISZ 600 
forintos vásárlási utalványt 
adott ajándékba. 

- Konténerpályaudvar épült. 
Nyíregyház,án júniusban ad
ták át rendeltetésének a 
több millió forint beruházás
sal készült konténerrakodó
pályaudvart. A pályaudvaron 
gyorsabb a konténerek le- és 
felrakása ezáltal a Volán-te
hergépkocsik kihasználása is 
javult. 

A francia vendéget fogadta 
Jakab Sándor, a SZOT főtit
kárhelyettese. Ezenikívül tailál
kozott Debkumar Gangulival, 
a köziekedési és szállítási dol
gozók nemzetközi szövetségé
nek főtitkárával is. Itt-tartóz
kodása során ezenkívül járt a 
MAV Vezérigazgatóságon és 
megtekintette a szegedi vas
utas művelődési házat, ahol 
tájékoztatták a területi szak
szervezefü bi�ot,tság munkájá
ról, valamint a vasútigazgató
ság eredményeiről, gondjairól. 

Az új-zélandi vasutak lét
számának tíz százaléka nő. 
Altalában az irodá�ban és az 
utasellátás területén alkal
mazzák őket. Az idén képezik 
az első női mozdonyvezetőt. 
A delegáció tagjai elmondot
ták azt is, hogy náluk sem 
ritiká•k a vasutas dinasztiák. 
Generációk sora nőtt fel, dol
gozott a vasúton, és ezt a 
munkát egy életre szóló hiva
tásnak tekintik. 

- Taggyűlés. A celldömöl
ki önálló nyugdíjas szakszer
vezeti csoport taggyűlést tar
tott, amelyen Tóth Sándor el
nök ismertette az elmúlt év
ben végzett munkát, és meg
határozta a teendőket. Utána 
Szabó István körzeti üzemfő
nök tájékoztatta a nyugdíja
sokat a gazdasági eredmé
nyekről. A vezetőség javasla- t-------------

Augusztus 16-tól 19-ig szak-

A Francia Vasutasok Szakszervezetének főtitkárát fogadta Ja
kab Sándor, a SZOT főtitkárhelyettese 

ta alapján 120 hetvenöt éven 
felüli tag kapott ajándékcso
magot. 

- Tetőcsere. A tapolcai 
vontatási főnökség mozdony
javító-csarnokának tetőszerke
zetét a celldömölki építési fő
nökség újította fel. A hétmillió 
forint értékű beruházás meg
valósítása után a mozdonysze
relők kényelmesebb körülmé
nyek között végezhetik r- .. .i1-

kájukat. 
- Kiránduló brigád. A hat

van-salgótarjáni pályafenn
tartási főnökség József Atti
la szocialista brigádja augusz
tus 2-án kirándulást szervezett 
a Mátrába. A kedvező időjá
rást kihasználva, az értekezle
tet is a festői szépségű Mátrá
ban tartották. A program Mát
rakeresztes község megtekinté
sével fejeződött li>e. 

Lakáscsere 
Elcsel'élném váci, egy szoba 

komfortos, kertes, külön bejáratú, 
gazdasági épülettel, déli fekvésű 
MAY-bérlakásomat budapesti egy 
szoba összkomfortos, vagy más
fél, kétszobás tanácsi bérlakásra. 
Pest környéki és Vác-Budapest 
vonali is érdekel. Levélcrm: Mo
ravecz, 1137 Budapest, Pozsonyi út 
14. 

Elcserélném 60 négyzetméteres, 
két szoba, plusz étkezőszobás, 
komfortos MAV-bérLakásomat 1,5-
2 szobás tanácsi lakásra, esetleg 
családi házra, kizárólag MÁV-dol
gozóval. !1:rdeklődni lehet: Buda• 
pest, XV., Lenin útja 16id. fsz. 3. 
Hétköznap 17-20 óráig, vagy 7-14 
óráig a 409-511 telefonszámon. 

Elcserélnék Budapest, kertváro
si 3 szobás komfortos, 100 négy• 
zetméteres MA V-bérlakást 2 szo
ba komfortos vagy egy szoba, két 
félszobás, esetleg nagyobb más
félszobás komfortos tanácsi bér• 
lakásra. Tájékozódás a 152-2.88 te
lefonszámon 18-20 óra között. 

A köze1i falu harangja delet 
kongatott. Polyák András elő
munkás megnézte a duplafede
lű, kétmozdonyos Doxa órát és 
így szólt: 

- Dél van legények. Ebéd
szünetet tartunk. 

Pályamunkások délidőben 
- Ebédet hoztam, Mihál11 -

szólal meg ha:lkan Julis. 
Este ott volt Gyuri és meg
magyarázta ... 

- Nem érdekel, hogy Gyuri 
mit magyarázott - vágta el 
az asszony beszédét Mihály -
Csukva volt a ház? Mi? 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MAV-bérlakásom - amely nagy
méretű három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba és 
pincéből áll, egy bekerített, z.árt 
veteményes kert tartozik hozzá -
Budapest közelében bármely fő
vonalon, vagy Budapesten levő 
másfél vagy kétszobás lakásra, 
MA V-dolgozóval. Minden elfogad
ható megoldás i'rdekel. Cim : Györ
gyi Lajosné, 2941 Acs vasútállo
más. felvételi épület. 

Tüzet raktunk és szaporán 
forgattuk a nyársra tűzött sza
lonnát a parázson. Négyen ül
tünk a tűz körül. A csapatban 
nyolcan, a közelben levő r yír
ségi faluból valók voltak, ne
kik az asszonyok meleg ebé
det hoztak. Hatan meg hagy
mával ették a tenyérnyi l.zéles, 
hófehér sózott szalonnát. Ami
kor megsült a szalonnánk, mi 
is a többiekhez húzódtunk. Az 
asszonyok is sorra érkeztek az 
étellel. A menyecskék pár lé
pést arrébb húzódtak tőlünk. 
Mindig akad mondani való 
egymásnak, minek hallják a 
többiek. 

Jól benne voltunk az ebéde
lésben, amikor az örökös tré
facsináló, Vadas Gyuri meg
szólalt. 

- Azt nem értem, hogy eg11 
il11en kákabélű ember, mint ez 
a Miska - mutat barátjára, 
Tikos Mihályra -, hog11 tvd 
enn11it enni? Emlékeztek? -
fordult kacsintva a többiek fe
lé -, az a másilk asszony is 
micsoda finom ebédet hozott 
neki és most meg ihin van ni, 
egy újabb ebédet is be bír vág
ni. Hallod komám - fordult 
vissza Tikosék felé halálos ko
molyan - téged is inkább .. . 

Befejezni már nem tudta a 
mondókáját, mert a menyecs
ke, mint akit kígyó csípett 
meg, felugrott, kikapta Tikos 
Miska kezéből a villát és el
kezdte a szenteRciát: 

- Nem szégyelled magad te 
lator? Hát te a szeretőddel is 
kosztoltatod magad? Na, hogy 
a nyavaja essen beléd, akkor 
egyél eztán is annál a ... , c!-P. 
aludni is oda menj, mert én be 
nem engedlek a házba, az hót
biztosi 

- Ne bomolj mán Julis. Hát 
nem látod, hogy csak viccel ez 
a kelekótya? Hát nincs nekem 
senkim ... 

- Nekem ne beszélj! 
hurrogja le férjét a dühös me
nyecske - mán rég tudom, 
hogy a Varga Böske után kos
latsz! Hiszen mindenki beszéli 
a faluban, hogy ő volt a szere
tőd legénykorodban. Hát eridj, 
oszt lakjál vele! 

Mi csak néztük a jelenetet 
elhűlve, bámulva a kipiroso
dott asszonykát, s nem tudtunk 
meg sem szólalni a meglepe
téstől. Vadas Gyuri meg úgy 
úgy röhögött, hogy lehemper
zőzött a töltés oldaláról. Ha
nem,.amikor a házastársak kö
zött csend lett, akkor vette ész
re, hogy ez már több kettőnél 
és iközbeszólt: 

- Ne vacakolj mán Julis. 
Hát kérdezd meg a többieket 
- mutatott ránk -, hogy nem 
volt itt Miskánál senki. Add 
csak vissza a lábost, hogy 
egyen tovább, mert messze van 
még az este és itt hal meg 11e
ked éhen, s akkor csakugyan 
elmegy tőled, de örökre ... 

- Ne mentegesd te ezt a jó
madarat! Tudok én mindent! 
Engem nem fogsz te sem, se 
más kiröhögni! 

összekötötte az ételhordó
kendőt és elviharzott.-

- Na, ezt jól megcsináltad 
te bolondistók. Ez be nem enged 
a házba este, ha megfeszülök 
se. Hát mán ha megcsináltad 
a bajt, hozd is rendbe a dolgot. 
Most pedig addj enni, mert 
csakugyan itt veszek éhen ... 

- A fene se tudta, hogy ko
molyan veszi a te Julisod. 
Tudhatod, hogy én nem akar
tam bajt csinálni. Gyere edd 
meg a porciódat. 

Miska �és közben fűzi to
vább a szót ... 

- Igen, de azt azért meg 
kell gondolni, hogy kivel vic
cel az ember, mert nem min
denkivel lehet. Ezzel - int fe
jével az asszony után - nem 
lehet. Félt ez mindenkitől és 
mindentől, tán még attól a 
krampácstól is - nézett a sí
nek mentén hagyott szerszám
ra. - Ilyet t,e még nem láttál, 
akár egy hárpia. 

- Ne haragudj Miska, nem 
tudtam. Na, majd este elme
gyek hozzá, beszélek vele és 
rendbe teszem a dolgot. De te 
ma ne menj haza. Aludj anyá
déknál. Ne félj semmit, holnap 
hozza az abédet újra, de ha el
fogadod tőle, azzal a kram-

páccsal verem szét a fejed! 
Meg kell az ilyet tanítani. 

Másnap kíváncsian vártuk a 
delet, vajon hoz-e a fiatalasz
szony ebédet Tikos Miskának? 

Reggel a két jóbarát együtt 
jött dolgozni. Békésen szívták 
a cigarettájukat. Beszélgettek. 
Inkább Vadas Gyuri beszélt, 
Tikos Miska csak bólogatott a 
fejével néha-néha el-elmoso
lyodva. Látszott, hogy nagy 
volt az egyetértés közöttük. 
Aztán húztuk az ócska talpfá
kat a kibontott kavicságyból 
és helyükre újak kerültek, 
majd felcsendült az aláverés 
közti, krampács-sín-ütemes ze
néje ... 

Eljött a dél. Mi négyen, 
mentünk szalonnát sütni. A 
többiek bontották a tarisznyát. 
Titkos Miska is. Jövögetni 
kezdtek az asszonyok. Köztük 
volt Titkosné, született Boros 
Julis is. Figyeltük, hogy mi 
lesz? Hiszen az asszony láthat
ta, hogy Miska jóízűen falato
zik a tarisznyából és nagyon 
elmerülve beszélget Vadas 
Gyurival. 

Julis köszön: 
- Jó napot. 
Gyuri és Miska fogadják, 

mert ez a tisztesség. Gyuri fel
áll, hogy arrébb menjen. 

- iMaradj csak Gyuri, 
mindjárt befejezem az ebédet, 
oszt megbeszéljük azt a dol
got ... 

- Igen, de azért ... 
- Azért, mert itt mindenki 

előtt kimondtad tegnap, hogy 
kicsuksz a házból. Köszönöm 
az ebédet. Nincs rá szükségem! 
Érted? Viheted vissza! - Fel
állt és odament Vadas Gyuri
hoz. Az asszony meg csak állt 
és megindult a könny a szemé
ből Gyuri megsajná'lta és oda
lépett hozzá. 

- Ejnye, ejnye Julis, hát 
csak nem fogod itt itatni az 
egereket? Na ne rijj mán. 
Majd lecsillapul a Miska. Szó, 
ami szó, tegnap nagyon csú
nyán lehordtad mások előtt a 
hites uradat?! Pedig tudod te 
jól, hogy Miska rendes ember. 
Téged vett el nem? Te meg 
azért mentél hozzá, mert sze
reted. Megette a fene azt a há
zasságot, ahol akár az embert, 
akár az asszonyt félteni kell. 
Hát máskor jól gondold meg 
mit beszélsz és ne a pletykára, 
hanem a szívedre és az eszed
re hallgass, akkor sohasem 
lesz baj köztetek. Menj, most 
szépen haza, de este nyitva le
gyen a ház kapuja. 

- Tárva-nyitva leu 
mondta szipogva és elindult 
haza ... 

Hamnadik nap aztán Tikos 
Miska is újra meleg ebédet 
evett, mégpedig közös tálból a 
feleségével. 

Biró László 

Elcserélném 68 négyzetméteres 
tanácsi, két szoba plusz személy
zeti, komfortos udvari, napos la
kásomat kisebb méretu MÁV-bér
lakásra vagy tanácsl.ra. !1:rdeklőd
ni lehet: Baranyai, 326-9001154 mel• 
lék. 

Elcserélném Kőbánya. Harmat 
utcai lakótelepen, IV. emeleti, 54 
négyzetméteres, kétszobás, telefÖ
nos panellakásomat vasutas do!· 
gozóva1 egy szoba komfortos, 11· 
tetve garzon tanácsi lakásra Bu
dapest területén. Levélcím: Buda• 
pest, Egressy u. 133. sz. J. 2. 1141. 
Krajnovlcs Márton. 

Elcserélném Bp. Keleti pályaud• 
varnál levő kétszobás, gázfatése9 
MAY-bérlakásomat hasonló mére· 
tű kertes, vagy kert nélküli 1,a• 
gyobb lakásra. !1:rdeiclődnl: Kor• 
máné, Bp. VIII., Kerepesi u. 1. 
sz. VIII. ép. I. 30. 
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Tettekkel politizálni 
„A politika nemcsak a Központi Bizottság és a kormány 

dolga egyedül, hanem mindenkié ebben az országban, aki dol
gozik, tisztséget visel, aki emberekkel, vagy emberekért dol
gozik, emberek sorsa függ tőle. Ez ugyanakkor határozott, gon
dos, felelős vezetést követel minden poszton, olyan határozott, 
gondos vezetést, amely biztosítja a tisztességes alkotó munkát, 
a többletteljesítmény érvényesítésének feltételeit és lehetősé
geit, ugyanakkor meg is követeli azt." E két mondat a közel
múltban hangzott el Pécsett, a bányásznap központi ünnep
ségén, ahol Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese 
szólt az időszerű teendőkről. Ama gondokra és lehetőségekre 
utalt, amelyek inegha tározz.ák a magyar gazdaság és a magyar 
társadalom további útját, fejlődésünket a mind nehezebb kö
rülmények között. 

Hozzáedződtünk immár ahhoz, hogy ellentétben a koráb
bi évtizedek gyakorlatával, elsődlegesen ne eredményeinkről 
halljunk, hanem a nehézségekről. Azokról a zökkenőmentes 
haladást gátló tényezőkről, amelyek részint a világméretű vál
ságból, a gazdasági gondokból és a politikai feszültségekből 
adódnak, másrészt amelyek felszínre hozták és érzékelhetővé 
tették gyenge pontjainkat, fogyatékosságainkat. Hiszen, ha a 
nehézségek csak a tőlünk független hatásokon múlnának, nem 
volna értelme beszélni róluk. Megpróbálnánk „szélárnyékba" 
húzódni, s türelmesen várni, anúg számunkra ismét kedve
zőbbé válnak a külső feltételek. Am, aki lát és figyel, az tud
ja: nem erről van szó. Ma tettekkel kell politizálnunk, s a 

tennivalókból valamennyiünkre hárul több-kevesebb. 
Hadd idézzük ismét a már említett beszédet: ,,Amit mi 

az ország politikai, gazdasági stabilitásának, nemzeti egységé
nek - jó közérzetének - nevezünk, az a társadalom közös 
tevékenységén alapul. Ez a legnagyobb hozzájárulásunk a nem
zetközi viszonyok javításához, ezzel hathatunk a legnagyobb 
mértékben." Hatás és kölcsönhatás - e két tényező nemcsak 
az országok közötti gazdasági kapcsolatokra érvényes. Minden
napok munkája - silkere és fia.sikója - figyelmez.tet: egymásra 
vagyunk utalva, s senki nem számolhat azzal, hogy amit ő 
nem végez el, azt elvégzi majd valaki más helyette. Gyakran 
elhangzott már: nincs „fent" és „lent". Egy cél szolgálatában 
cselekszünk, s eközben senki sem várhatja el, hogy a gond
felhőket az ország, vagy a vállalat vezetői elhessegetik, miként 
egyetlen vezető sem tételezheti föl, hogy világos program és 
megfelelő feltételek nélkül eredményesen lehet dolgozni. 

A gazdasági élet szinte minden rezdülését szeizmográfként 
jelzi a vasút. Ha gondok vannak másutt, azt érzékeljük a szál
lításban, az anyagellátásban, partnereink őszinteségében, vagy 
a nyílt szó hiányában. Az idei, nehéz esztendő is kínálna szá
munkra megannyi kibúvót - ám ezekre nem hivatkozhatunk. 
Az adott feltételek között célszerű megtalálni a legjo/bb meg
oldást, s arra törekedni, hogy ne '/,egyenek ves2'teségeink (vagy 
az esetleges veszteségeket minél csekélyebbre mérsékelni). Ha
sonló témákról hallhattunk azon az aktívaértekezleten is, 
amely az őszi csúcsforgalomra való felkészülés mikéntjét vi
tatta meg. Tudósításunkban erről részletesen hírt adunk la
punkban. Am a lényegről essék szó itt, oldalélen is: a koráb
biakkal szemben az őszi forgalom sikere az idén a vasutasság
nak nemcsak becsületbeli ügye, hanem jelentős gazdálkodási 
erőpróba is. Puszta létünknek, a zavartalan vállalati működés
nek, dolgozóink anyagi boldogulásának meghatározó tényező
je ... Lám, miként rímelnek e megállapítások az országos ten
nivalókra-gondokra. 

Ma még csak feltételezzük, de pontosan nem tudjuk, mi
lyen nehéz feladatok elé állítanak bennünket a feltehetőleg 
torlódó export-, import- és tranzitszállítások. De alakuljon 
bárhogy is a helyzet, legyen a megszokottnál több - vagy akár 
kevesebb - a tennivalónk, munkánk akkor válik gazdaságos
sá, ha valóban előtérbe kerülnek az oly gyakran említett mi
nőségi tényezők. Ha a korábbiaknál pontosabban - még he
lyesebben: pontosan! -, gyorsabban fuvarozzuk az árut oda, 
ahová kell. S ha nem a gátló tényezőkre, a minden bizony
nyal fellelhető kibúvókra hivatkozunk majd, hanem a meg
oldást keressük. 

A szállíttatók érdekében? A vasút érdekében? Valameny• 
nyiünk érdekében. Utóvégre ez a népgazdaság érdeke. 

F.T. 

AktÍvaértekezlet a MÁV VezérÍgazgatóságo11 

Nagy erőpróba előtt a vasút 
Kevesebb költséggel többet szállítani + Szót érteni a fuvaroztatókkal 

Pullai Árpád ft-lszólalása 

Szeptember 9-én, a MA V 
Vez.érigazgató.ság konferencia 
termében - az eddigi hagyo
mányokhoz híven - aktíva
értekezletet rendeztek, amely
nek témája az őszi forgalom
ra való lfelkészülés, a legfon
tosabb teendők számbavétele 
volt. Szűcs Zoltán vezérigaz_ 
gató köszöntötte a megjelente
ket, köztük Pullai Arpád köz
lekedés- és postaügyi minisz
tert, Koszorús Ferencet, a 
vasutas-szakszervezet főtitká
rát és dr. Móró Istvánt, a VI. 
kerületi pártbizottság első tit
kárát. 

Az aktívaér.tekezlet részt
vevőit - az igazgatóságok 
gazdr.sági, társadalmi vezetőit, 
az üzemfőnököket és a terü
leti szakszerve1eti bizottságok 
titkárait Mészáros András ve
zérigazgató-thelyettes tájékoz
tatta a MA V jelen'legi hely
zetéről és a tennivalókról. 

Elöljáróban megjegyezite, 
hogy az idei ősz.i forgalom 
minden eddiginél nagyobb 
erőpróbája lesz a vasutasok
nak . Emiatt a célkitűzések is 
módosultak, hiszen nem elég a 
fetkínált árut csak elszállí
tani. Az elkövetkezendő idő
ben a határidők pontosabb be
tartásával és az eddiginél lé
nyegesen kevesebb ráfordí
tással érhetünk csalk el jobb 
eredné!'l'yit. A ,vasút idei el
ső .félévi áruszállítási teljesít
ménye ugyanis 5,5 százalékkal 
(3,5 mi'llió tonnával) maradt 

S!6olidaritási 
bélyega1'ció 

Eredményes a szolidaritási 
bélyegakció szervezése a 
szombathelyi területi szakszer
szervezeti bizottság irányítása 
alá tartozó alapszervezeteknél. 
Szeptember elejéig a nyugat
dunántúli vasutasok közel 224 
ezer forint értékű bélyeg meg
vásárlásával támogatták rá
szoruló m unkástestvéreiket. 
Az egy főre jutó bélyegeladás 
23,54 Ft-ot tesz ki. 

A szolidaritási bélyegakció 
még nem fejeződött be. Több 
alapszervezet ugyanis ismétel
ten igényelt bélyeget. 

Szűcs Zoltán, a MA V vezérigazgatója meg�yitja az értekezletet 

el a terv.tő! és az előző év ha
sonló időszakától is. Az el 
nem sz.állított 3,5 millió tonna 
áru egyenlő egy vasútigazgató
ság negyedéves, vagy egy 
üzemfőnökség egész évi áru. 
szállítási teljesítményével. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután ismertett� a szállítás 
egyéb mutatóit is. Az export
szállíiás 12, a tranzitszállítás 
pedig több mint nyolc száza-

lékk31 kevesebb a tavalyi el
ső félévinél. Sajnos a minőségi 
mutatók is rendkívül kedve. 
z♦tlenek. A teherkocsi-fordu
ló idő több mint n1101c· száza
lék,kal romlott. A fuvaroztatók 
rendelkez.ésére nem bocsátott, 
azaz a ki nem állított kocsik 
menrwisége húsz s.zázalékkal 
emelkedett. Tizenkét százalék. 
kal nőtt a géprevárások száma 
is. A nemzetközi kocsigazdál-

A vasút augusztusi szállítási teljesítménye 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

kodást tükröző statisztikánk 
szintén kedvezőtlen. 

Mindennek következménye: 
hat hónap alatt a tervezettnél 
egy milliárd 161 millió forint
tal kevesebb az árusz.állítási 
bevétel! 

Mészáros András ezután 
szólt a sz.állítási szükségletek
ről is. A második félévben 

(Folytcvtás az 5. oldalon) 

10 millió 623 ezer tonna áru 

és 23 millió 349 ezer utas 
A vasút augusz,tusi áruszál

lítási teljesítményét - az 
előző hónapokhoz hasonlóan 
- csökkenő tendencia jelle
mez.te. A vasúton fuvarozott 
áruk ,mennyisége 10 millio 
623 ezer tonna volt, amely a 
tavaly augusztusinak 98,3, a 
tervezett éritéknek pedig csak 
93,7 százaléka. 

Augusztusban az expont
szállítások alakultak a leg
kedvezőbben. Az elszállított 1 
millió 37 ezer tonna exporit a 
bázisértéknek 110,9, a terve
ze-ttnek 108 százaléka volt. 

A belföldi forgalomban el
szállított áruk mennyisege 
100,4, illetve 96,1 százalékos 
volt. A legfontosabb árufé
leségek közül csupán szénből 

-----------------------------------------------------1 szállútott 7 százalékkal többet 

Az egy vasúti k0<:siba be
rakott á·tlagos árusúly 30,22 
tonna vol•t, amely a bázisnál 
és az előző havi értéknél is 
magasabb. Ennél kedvezőtle
nebb voht a teherkocsik idő
beli ·kihasználása, s a kocsi
forduló idő. Értéke a tavaly 
augusztusi 4,31 napról 4,54 
napra emelkedett, az előző jú
lius havi 4,80 napos értéknél 
viszont alacsonyabb. 

Félévi újítási mérleg 

Több mint 2400 javaslat, 

hetvenmillió forint haszon 

Az idei első félévben a 
MAV-nál 4509 újítási javasla
tot eyújtottak be, amely 444-
gyel volt több az elmúlt év ha. 
sonló időszakánál. A bírálók 
2421 javaslatot fogadtak el, és 
2300-at már bevezettek. Az 
újításokból származó haszon 
eléri a hetvenmillió forintot. 

A KPM által tavaly hirde
tett újítási verseny „A" és „B" 

kategóriájában a MA V első 
helyezést ért el. Mint a sta
tisztikai adatok is bizonyítják, 
tovább fejlődött az újítómoz
galom. Ez többek köz.ött an
nak is köszönhető, hogy a fő
nökségek rendszeresebbé tet
ték az újítási tanácskozásokat, 
amelyeken megvitatták a ten
nivalókat, tanácsokat, felvilá-

gosítást adtak a mozgalommal 
kapcsolatos tudnivalókról a 
dolgozóknak. Az újítási hóna
pok és ötletnapok is alkotásra 
inspirálták a vasutasokat. 

A MA V idei 615 újítási fel
adattervéből 221-re nyújtottak 
be javaslatot, amelyből végül 
95-öt már újításként bevezet
tek. Jó gyakorlat, hogy a fő

nökségek, szolgálati helyek a 
feladatok megoldására előze
tes újítási szerződést kötnek a 
szocialista brigádokkal. Eze
ken a szolgálati helyeken a 
feladatok 40-60 százalékát si

keresen megoldják. 
A MA V-nál az újítómozga

lomban az első félévben több 
mint 6200-an vettek részt. Az 
újítók 62 százaléka munkás. 

Gy. B. 

A dél-alföldi megyékben 
megkezdődött a répakampány 

A szegedi vasútigazgatóság 
dolgozóinak szeptembertől de
cember végéig 4,4 millió ton
na árut kell elszállítani. A 

legnagyobb feladatot a cukor
répagyárakba való fuvarozása 
jelenti. A zavartalan répaszál
lítás érdekében az igazgatóság 
és az érintett cukorgyárak ve
zetői az elmúlt hetekben ér
tekezleteken egyeztették a so
ron levő feladatokat., s egyúttal 
meghatározták a tennivalókat. 
!gy döntöttek arról, hogy hon
nan, milyen vonatokkal to
vábbítják a répát, a feldolgo
záshoz még szükséges adal-ék
anyagokat, a mészkövet és a 
kokszot miként küldik a gyá
rakba. Megegyeztek a feldol
gozás után kikerülő cukor, 
melasz és répaszelet folyama
tos szállításáról is. 

Az előzetes felmérések alap
Jan az idei kampányban, 
amely szeptember l-én indult 
és várhatóar, jövő év január 
közepéig tart, a szegedi vasút-

igazgatóság területéről a ta
valyinál 200 ezer tonnával 
több, mint 1 millió 300 ezer 
tonna cukorrépát terveznek 
vasúton elfuvarozni. Az elfu
varozandó mennyiséget 37 ál
lomáson rakják be és öt cu
korgyárba továbbítják. Sajnos 
a berakóhelyek száma az elő
ző évekhez viszonyítva nem 
csökkent, így az idén is meg 
kell küzdeni a területi szét
szórtsággal járó nehézségek
kel. A feladásra kerülő cukor
répa egy részét az igazgatóság 
területén levő két gyárban, 
Sarkadon és Mezőhegyesen 
dolgozzák fel. 

Az idei szezon első répavo
natait szeptember 1--én indí
tották útnak Szolnokra és Me
zőhegyesre. A két gyárba már 
az első napon három vonattal 
küldtek feldolgozásra az 
„édes" áruból. Másnap, Solt 
térségéből is megindult a szál
lítás. 

a vasút, a tavalyi mennyiség
nél. Kőből 1,6, kavics-homok
ból 1,5, cementből 8, cement
gyártmányokból pedig 7 szá
zalékos volt a lemaradás. Mű
trágyából1 a tavaly augusztusi
vaJ azonos mennyiség kerüJit 
vasúti feladásra. 

Az élő és romló küldemé
nyek belföldi forgaJrna csök
kent az elmúlt hónaphoz vi
szonyítva, az exportforgalom 
viszont jelentősen emelkedett. 
Az import áruforg.al.omban 1 
millió 526 ez.er tonna áruit 
sz.állított a vasút, amely csak 
90,1, illetve 86,8 százaléknak 
felel meg. 

A tranzitforgalom továbbra 
is alacsony, az eLmúl,t évi
n<:!k csupán 92,1, a terveze,út
nek 82 százaléka volt. 

Meg keH jegyezni, hogy 
nti,nc:llkét nemzetközi forgalmat 
elsősorban a nemzetközi piaci 
helyzet, másodsorban a határ
átmenetekben kialakult áit
adási-átvétel.i nehézségek ked
vezőtlenül befolyásolták. 

Az 'áruszátlítás mmoseg1 
mutatói közül, a si;a,tikus ter
helés alakult a legkedvezőbben. 

A tehervonaitok menetrend
szerűsége 0,4 százalékkal ja
vult. Igen jó volt a teher
vonati mozdonyok napi ha

szonkilomételrben kifejezett 
teljesítménye is. A víllamos
mozdonyoknál 3,6, a nagy telje
sí-trnényű dízelmozdonyoknál 
2,1, míg a kis teljesítményű dí
zelmozdonyoknál 2,9 százalé
kos emelkedés tapasztalható az 
1981. évi augusztusi hónaphoz 
viszonyítva. 

BecsüLt adatok szerint, a 

vasút augusztusban 23 millió 
349 ezer utast szállított, ami 
a bázishoz viszonyHva 99,9 
százaJ.ékos, a ,tervhez képest 
88,3 százalékoo teljesítmény
nek felel meg. Az utaskilomé
terben küejezebt személy
szállítási ,te,ljesútmény vár
hatóan 99,9 százá<lékos, illetve 
98,6 százalékos lesz. 

A személyszálJitó vonatok 
menetrendszerűsége 95,6 szá
zalékról. 96,3 százalékra emel

kedett. Ezen belül jelentősen 
javult a nemzetközi személy
szállító vona,tok menetrend
szenlsége. 
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Rekonstrukció közben 
• 

Szakszervezeti élet a MÁV-kórházban 
Még javában tart a MA V

kórház rekonstrukciója. Ez a 
folyamat meglehetősen sok ké
nyelmetlenséggel jár együtt. 
Az ott dolgozók azonban tü
relmesek, megértőek, hiszen 
tudják, ha a rekonstrukció be
fejeződik, mindenki kedvezőbb 
körülmények közé kerül majd. 
De addig még sok akadály ne
hezíti a munkát. 

- Ahogy halad a rekonst
rukció, úgy bontják le sorban 
a szociális létesítményeket -
mondja Vámos Lászlóné, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra. - A gazdasági vezetőkkel 
közösen igyekszünk - átme
netileg is - ezek helyébe más 

helyiségeket biztosítani. A foly-
tonos módosítás, épületátala
kítás már fárasztó, de ez az 
egyetlen megoldás, hiszen a 
mosdók, öltözök nem nélkülöz
hetők még átmenetileg sem. 
Ez főként a kórházat érinti. A 
rendelőintézetben ilyen gon
dunk szerencsére nincs. De a 
kórház mosodájának például 
már ebben az évben el kelle
ne készülnie. Ez a terv azon
ban csak jövőre válik valóra. 

A mosodában 
nehéz a munka 
És addig milyen körülmé

nyek között dolgoznak az em
berek? 

- Nemrég a Közegészség
ügyi Intézet megvizsgálta a 
mosodai munkafeltételeket. 
Túlságosan magas a páratarta
lom és a hőmérséklet. Nem 
csoda tehát, hogy kevés ezen a 
munkahelyen a létszám. Leg
alább 44 ember munkájára 
volna szükség és mindössze 22-
en dolgoznak ott. A kedvezőt
len munkakörülmények miatt 
mintegy 10 százalékos meleg
ségi pótlékot kapnak. Csak túl
órával képesek ellátni intéz
ményünket tiszta textíliával. 
Nemegyszer mondják az ott 
dolgozók. hogy valójában már 
nem is a több pénzre, hanem 
egy kis pihenésre, kevesebb 
erőfeszítésre vágynak. 

Mint tlciderült, a húszegy
néhány ember havonta 500 
mázsa szennyest mos és vasal. 
Nem csoda, ha türelmetlenül 
várják már az új mosoda fel
épülését, ahol a nagyarányú 
gépesítés pótolja majd a hiány
zó munkaerőt és emberibb kö
rülményeket teremt az ott dol
gozók számára. A mosodához 
hasonló körülmények között 
dolgoznak a konyha és a laka
tosműhely dolgozói is. 

Ezekről a gondokról számos 
fórumon beszéltünk már. Az 
idén először megrendezett 
szakszervezeti napokon veze
tők és beosztottak közösen ke
resték az áthidaló megoldáso
kat. A nehezebb körülmények 
között dolgozó közösségek több 
prémiumot kapnak. 

Orvosok, ápolók 
és asszisztensek 

- Hogyan működik a bizal
mihálózat? 

- A kórházban a 27 bizalmi 
közül hatan orvosok, a töb
biek ápolók, vagy assziszten
sek. A fiatal orvosok nagyon 
elfoglaltak. Szakvizsgára ké
szülnek, tudományos munkát 
végeznek. Érthető tehát, hogy 
közülük csak kevesen vállal
nak társadalmi munkát. De ez 
a helyzet azt is példázza, hogy 
a bizalmiak többnyire a beosz
tottak közül kerülnek ki. Igen 
felkészültnek, rátermettnek 
kell lenniük, hogy véleményü
ket el merjék mondani. A pre
mizálás, jutalmazáskor mindig 
akadnak véleménykülönbségek. 
Az üzemi demokrácia mind 
teljesebbé válásához a lehető
ségek adottak, csak élni kell 
velü,k. Hogy mennyit tudnak 
megvalósítani az elvekből, az 
mindenkor az adott közösség
től függ. 

Évente 152 ezer 500 forintot 
fordítanak segélyezésre. Tavaly 
mintegy 300-an kaptak szak
szervezeti segélyt. Az szb dön
tése alapján 500 forintnál ke
vesebb összeget nem adnak. 
Ebben a hónapban összesen 
23-an részesülnek 17 500 forint 
anyagi támogatásban. Arra tö
rekszenek, hogy azok kapják 
a segélyt, akik valóban rászo
rulnak. 

Virág Lá/zlóné 1964-ben ke
rült a MÁV-kórházba. Klini
kai, kémiai szakasszisztens. 
Csaknem 18 esztendeje bizal
mi. Lelkiismeretesen végzi tár
sadalmi feladatát. Vele már az 
is elóf ordult, hogy nem írta 

alá a gazdasági vezetők által 
javasolt jutalomelosztási ter
vezetet. 

- Milyen következménye 
lett ennek? 

- Eleinte meglepődött a fő
nököm. hogy eizentétes a véle
ményünk és élek a jogköröm
mel. Am az szb-titkár is a se
gítségemre sietett. Végül is ne
kem adtak igazat. De mindezt 
kulturáltan intéztük el. Ma is 
zavartalanul dolgozunk együtt. 
De ha úgy adódna, hogy a kol
lektíva ismét másként látja, 
mint a vezető orvos, akkor új
ra harcolnék az érdekeinkért. 

Akinek nem teher 
a bizalmi munka 

- Milyen problémákkal for
dulnak az emberek' a bizalmi
hoz? 

- A legkülönbözőbb kéré
sekkel állnak elő. Van, aki a 
gyermekét szeretné bölcsődé
ben elhelyezni, mások házépí
tési gondok enyhítésére kér
nek segítséget. Az az igazság, 
hogy számos magánjellegű 
probléma is szóba kerül. Akad 
köztük olyan is, amikor nem 
várnak konkrét segítséget, csak 
megkönnyebbülnek, ha valaki
nek elmondhatják. Bevallom 
számomra nem teher ez a mun
ka. Inkább élvezem. Színes, 
izgalmas feladat, és jó érzés, 
hogy bíznak bennem. 

Szirt Györgyné, a reumaosz
tály gyógytornásza is bizalmi. 
Elmondása szerint a gyógytor
nász olyan különleges lény, aki 
se nem orvos, se nem nővér és 
mégis a kórházhoz tartozik. De 
igazából ebből a megállapítas
ból egy kis panasz csendül ki. 
Ha nehéz is pontosan elhelyez
ni ezt a 1beosztáist a :kórházi 
ranglétrán bizalmi funkciójá
val, mégis olylkor ill1inden!lünél 
fontosa/bb feladatot lát el. 

- A vezetőmmel már 18 éve 
dolgozom együtt. Ez idő alatt 
mindig mindenben támogatott, 
segítette a munkámat. Ha volt 
esetenként vita, véleménykü
lönbség a jutalom elosztásánál, 
azt mindig sikerült egyeztetni. 
Számomra az üdülés okozza a 
legnagyobb gondot. Meglehető
sen kevés beutalót kapunk, vi
szont amióta egyre költsége
sebb a nyaralás és egy család 
kétheti pihenése már tetemes 
összeget igényel, mindenki be
utalót szeretne. 

Közben Vámosné elém teszi 
a listát, ami csak erősíti a 
gyógytornásznő szavait. Való
ban egy-egy beutalóra nem rit
ka, hogy 20-25-en is pályáz
nak. Ezért körültekintő mun
kát kíván az igazságos elosztás. 

Zajos tornaórák 
- Most a munkakörülmé

nyeink igen rosszak - folytat
ja Szirtné. - A fizikoterápiás 
tornaterem előtt fúrnak, farag-

nak, kopácsolnak. Iszonyú a 
lárma. Egész nap kiabálok, 
hogy értsék is a betegek, amit 
mondok. A zajos tornaórák 
őket is iritálják, de ahogy gyó
gyultan hazamennek, gyorsan 
elfelejtik a fülsüketítő zajos 
emlékeket. Én viszont mara
dok. Már valamennyien nagyon 
várjuk, hogy befejeződjön a re
konstrukció. 

- Nálunk évek óta be van
nak szögelve az ablakok - ve
szi át újból a szót Virágné. -
A kémiai laborban viszont 
olyan vegyszerekkel dolgozunk, 
amelyek ártalmasak az egész
ségre, tehát jó volna időnként 
szellőztetni, de az egyszerűen 
lehetetlen. Azt hiszem a mi 
problémánkat is csak a re
konstrukció oldja meg, Addig 
pedig szükség van még a mi 
türelmünkre. 

-esik-

Program az üzem dolgozóinak 
Nyáron sem volt uborkaszezon a szolnoki 

járműjavító művelődési központjában 

A szolnoki járműjavitó mű
velődési központjában nyáron 
sem volt uborkaszezon. Az in
tézmény programot adott az 
üzem dolgozóinak és a körn,yék 
lakóinak, diákjainak. A társa
dalmi aktivisták segítségével 
jól működnek a különböző 
klubok és szakkörök. 

Azon a napon, amikor Szol
nokon jártunk D. Nagy János, 
az intézmény igazgatója sza
badságra készült. Irodájában 
egymásnak adták a kilincset a 
társadalmi aktivisták. Stenci
lezett ismertető járt kézről 
kézre. Rajta hazánk nevezetes
ségeivel kapcsolatos kérdések 
sorakoztak. Arról van szó, 
hogy a szocialista brigádklub 
havonta több kirándulásra, o:r

szágjárásra csalogatja a tagsá
gát, és most a vezetőség -
együtt a tagsággal - úgy ha
tározott, hogy háromfordulós 
vetélkedő keretében arról is 
számot adnak, hogy mire em
lékeznek a látottakból. 

- Nagyon népszerűek a szo
cialista brigádklub rendezvé
nyei - mondja Kiss Gyula, a 
klub vezetője. - Rendszeresen 
kirándulásokat szervezünk ha
zánk legszebb tájainak megte
kintésére és a szomszéd05 szo
cialista országok megismerésé
re. A klubot több mint ezren 
látogatják. 

A klub rendezvényein szíve
sen látott vendégek a család
tagok és a környék lakói is. 
Nagy érdeklődés előzi meg ;, 
politikai fórumokat és a kü
lönféle kerekasztal-beszélgeté-

seket. A klubban lehetőség van 
arra is, hogy az üzem dolgozói 
bemutathassák a szabad időben 
készített alkotásaikat. Nagysi
kerű kiállításolkat S'lerveztek a 
képzőművészeti alkotásokból, 
bélyeg- és éremgyűjtemények
ből. 

A művelődési !központban 
működő klubok !közül . már or
szágos hírnévre tett szett az 
amatőrfilmesek csoportja. Ed
dig öt alkalommal rendeztek 
országos iamatőrfilm-fesztivált. 
Fennállásuk. tízéves jubileuma 
alkalmából KISZ-díjat kaptak. 
A klub tagjai megörökítik töb
bek között a város és a megye 
nevezetességeit, az ott élő mű
vészek életét. 

A szolnokiak büszkék az 
üzem férfikórusára, amely ta
valy volt 105 éves. Evente 40-
45 alkalommal lépnek közön
ség elé. Tavaly az együttest az 
Országos Béketanács Emlék
plakettjéve1 tüntették ki. Mi
nősítésük: Fes<Ztivál fokozat, 
diplomával. 

A művelődési intézmény 15 
ezer kötetes könyvtára sem 
csupán a járműjavító dolgo
zóié. Járnak ide diákok és a 
szorruszédoS utcák - főként 
vasutas - l.aik.ói is. Újabban 
lehet itt zenét is hallgatni, sót 
aki úgy kívánja, a kedvelt ze
neművet átjátszhatja a saját 
magnójára is. Ebben a házban 
találnak második otthonra a 
környék iskolásai, sőt az óvo
dások is. Az előbbiek a köte
lező olvasmányaikhoz kapnak 
szemléltetést filmek formájá
ban, az ovisok pedig mesefil
meket nézhetnek. 

K. L. 

., ., 

FELHIVAS 

A Szocialista Kultúráért címmel kitüntetett Törekvés 
Táncegyüttes felvételt hirdet úttör-ő- és ifjúsági tánc
együttesébe. Az úttörőcsoportba nyolcéves kortól, az ifjú
sági együttesbe pedig tizennégy éves kortól jelentkezhet
nek az érdeklődők. 

Jelentkezni lehet október 10-ig, a vasutas szakszer
vezet zeneiskolájában. Cím: Budapest VII., Rózsa Ferenc 
út 22. A jelentkezőket hétfő, szerda és pénteki napokon 
18 és 21 óra között várják. Felvilágosítást a 424-128-as 
telefonszámon adnak. 

Vasutasok Szakszervezete 

Országos Művelődési Központja 

Eszperantó világkongresszus Antwerpenben 
Újabb megbízást kapott dr. Ferenczy Imre vasúti főorvos 
A közelmúltban fejeződöt1 

be a belgiumi Antwerpenben 
a 67. eszperantó világkong
resszus. Az egyre jobban el
terjedő nemzetközi nyelvet 51 
országból 1900-an képviselték. 
Az egy hétig tartó eseményso
rozaton jelen volt dr. Feren
czy Imre, győri MAV üzemi 
főorvos, aki az UMEA (Orvos
egészségügyi Eszperantó Vi
lágszövetség) európai titkári 
tisztét is ellátja. Élményeiről, 
tapasztalatairól egy délelőtti 
rendelés után beszélgettünk 
Győrben: 

szövetségünk értekezletét és 
beszámolót tartottam az 
UMEA elmúlt évi tevékenysé
géről - folytatta tovább. -
Elmondottam, hogy az utóblbi 
néhány évben különösen a 
szocialista országokban ta
pasztalható nagy érdeklődés 
az egészségügyi dolgozók kö
rében a nemzetközi nyelv és 
a mozgalom iránt. Bulgáriá
ban nyolc szakcsoport műkö
dik, Csehszlovákiában Sano 
(Egészség) címen folyóiratunk 
jelenik meg. Az NDK-ban 
nemzetközi összefogással or

- Miről tanácskoztak 
kongresszus résztvevői? 

a vosegészségügyi szakszótár ké
szül. 

kérdeztük dr. Ferenczy Imrét. 
- Plenáris és szekcióülése

ken vitattuk meg elsősorban 
az időskorúak és az ifjúság 
helyzetét. Megvizsgáltuk az 
idős korosztály eszperantó 
mozgalmon belüli lehetőségeit 
és azt, hogy a nemzetközi 
nyelv milyen módon bővíthe
ti, segítheti az idős emberek 
művelődését, nemzetközi kap
csolatait. Megvitattuk az esz
perantónak a turizmusban be
töltött szerepét, további lehe
tőségeit. 

- Milyen szakmai tanács
kozásokon vett részt? 

- Mint orvos és az UMEA 
titkára én vezettem a világ-

- Miről tanácskoztak a vas
utasok? 

- A vasutasok tanácskozá
sán Gulyás István, a Vasutas 
Eszperantó Szakosztály elnök
helyettese számolt be a tavasz
szal Balatonfüreden tartott 34. 
IFEF kongresszusról. Ezt kö
vetően a tanácskozás részvevői 
Per Egen, az IFiEF alelnökének 
az előadását hallgatták meg 

A vasutak és az eszrperantó, 
�int vasutas szaknyelv" cím
mel. A vasutak fejlődése, a 
nemzetközi kapcsolatok szük
ségessé teszik, hogy a vasúti 
személyzet anyanyelvén kívül 
más nyelveket is ismerjen és 
munkájában hasznosítson. 

- Ne csüggedj, komá.m, az emelkedőnél utolérjük 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Országjárás, múzeumlátogatások 

Hétvégi programok Dunakeszin 
Ez év januárjától megnöve

kedett a dolgozók hétvégi sza
bad ideje. A dunakeszi jármű
javító kollektívája is több hét
végi pihenőidőhöz jutott. Egyik 
napról a másikra, hosszú évek 
óta megszokott életritmusokon 
kellett változtatni. 

De vajon tudunk-e változtat
ni? És ha igen, hasznosan-e? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdé
sek foglalkoztatták az üzemi 
közművelődési bizottság és a 
szocialista brigád klubvezető
ség-ének tagjait, amikor hozzá

Papp István nótaénekes bizto
sította. 

Ezeken a programokon kí
vül több száz dolgozó és csa
ládtagja részére szerveztek 
szombati napokon Parlament
látogatást, külföldi csoportos 
utazást, színházlátogatást, hét
végi tömegsportrendezvényt. 

A közeli napokban szervezik 
a Budai Vár és a szentendrei 
Skanzen, valamint Kovács 
Margit kerámikus művész ki
állításának megtekintését. 

Vetési Imre 

- Egvéb rendezvények? 
- Jelentős művészeti ese-

ménye volt a világkongresszus
nak a Budapesti Eszperantó 
Színház előadása. E műsorban 
szerepelt többek között Pécsi 
Ildikó, Hacser Józsa és Fülöp 
Zsigmond is, akik természete
sen eszperantóul adták elő 
műsorukat. A kongresszus 
nagy eseménye volt az Ant
werpenben tartott bankett és 
nemzetközi bál. A rendezvény 
küldötteinek egy csoportját fo
gadta a város polgármestere 
is. 

Dr. Ferenczy Imre végeze
tül elmondotta, hogy jövőre, 
július .íO. és augusztus 6-a kö
zött Budapesten kerül meg
rendezésre a 68. Eszperantó 
Világkongresszus. Itt nemcsak 
mint vasutas, hanem mint or
vos is közreműködi k Az 
UMEA ezen a taná-cskozáson 
ünnepli majd fennállásának 
75. évfordulóját. A kongresz
szust megelőző héten a szlová
kiai Poprádon rendezzük meg 
a 4. nemzetközi orvosegészség
ügyi eszperantó konferenciát. 
ahol több magyar orvos társa
ságában részt veszek. Felkér
tek egy vasútegészségügyi 
előadás megtartására is. 

Sz. Jakab István 

Nagykanizsán 

Kiállítások, Kodály
centenárium 

Ősztől új lendülettel kezde
nek munkához Nagykanizsán, 
a Kodály Zoltán vasutas mű
velődési házban, hogy színes 
programjaikkal szórakozást, 
kikapcsolódást és új ismerete
ket szerezzenek a bejáró 
vasutasoknak. 

A napokban nyílt meg a ház 
díszítőművés.z körének évi 
munkáját bemutató kiállítás, 
szeptember 10-én pedig Deb
recenbe utaztak .a kertbarát
kör tagjai, ahol az egerszegj 
kertbarátokkal közösen Za1a 
megyét képviselték az orszá
gos kiállításon. A ház vezetői 
megemlékezést terveznek a 

Kodály-centenárium alkalmá
val. November 7-én, egy or
szágos rendezvénynek is ott
hont adnak. Az első alkalom
mal megrendezésre kerülő 
vasutas népművészeti kiállí
tásnak lesznek a házigazdái. 
Decemberben még egy nép
művészeti kiállításuk, bemu_ 
tatójuk lesz. Ekkor szegedi 
papucsokból rendeznek !kiál
lítást. 

Az óvodások részére újra 
indul a balettképzés. Ismét 
lesz „riseliő" tanfolyam, és 
egész évben fokozott figyelmet 
szentelnek a táncegyüttesnek, 
amelybe egyébként várják a 
fiatalok jelentkezését. 

Szepesi Józsefné 

fogtak az egész évi kulturális .--------------------------
program megszervezéséhez, 
összeállításához, szem előtt 
tartva az üzem személyi össze
tételét, igényüket és a lehető
ségeket. 

Elsődleges cél volt, hogy 
olyan programokat szervezze
nek, amelyek tartalmasak, szó
rakoztatóak, s amelyek felkel
tik az emberek érdeklődését. 
A nyári időszakban elsősorban 
kirándulásokat szerveztek. 
Nagy sikere volt az „Ismerd 
meg hazádat" országjáró moz
galomnak, amely során a rész
vevők megismerkedtek hazánk 
szép tájegységeivel, műemlé
•lreiben gazdag, patinás váro
sainkkal. 

A múlt évhez hasonlóan az 
idén is szerveztek egész napos 
hajó.ki-rándulást szocialistabri
gád-tagok és családjaik részé
re. Az egyik szombaton a Cse
pel-szigetet hajózták körül. 
útközben, a kirándulók Rác
kevén megismerkedtek a hazai 
kastélyépítészet egyik klasszi
kus példájával, amelyet 1702-
ben építettek Savoyai Jenő 
számára. 

A másik hajó utasai, 250 
részvevővel, a festői szépségű 
Duna-kanyart csodálhatták 
meg. S az ezeréves ·Esztergom
mal ismerkedtek a brigádtagok 
két kitűnő idegenvezető kalau
zolásával. A nagyszerű hangu
latot a József Attila Művelődé
si Központ népizenekara és 

Megjelent 

A Mai Magazin szeptemberi száma 
A folyóirat vezeto publicisz

tikája - Beavatott beavatat
lanok címmel a tömegtájékoz
tatás, a tömegpolitikai munka 
mai állapotát vizsgálja, köze
lebbről azt a különlegesen fon
tos kérdést, hagi az informá
ciók alkalmasak-e a realitás
mozaikokból összeállítani a ké
pet valóságos helyzetünkről, 
avagy ítéleteinket és előítéle
teiillket ma is képtelen olykor 
módosítani a valóság. Folytat
ja és a napi gyakorlat való
ságára adaptálja a gondolatsort 
a lap interjúja Bognár József 
akadémikussal, népgazdasá
gunk korszakváltásáról. 

Gábor Miklós 28 év után is
mét a Nemzeti Színház tagja. 
A tény lkínlódásokkal, küzdel
mekkel teli évet takar. Erről 
vall kendőzetlen őszinteség
gel a neves színész és rende
ző, akinek nem volt kedve 
azok útját járni, akik sirán
koznak és kunyerálnak. 

Miért ment el harangozónak 
a jászfényszarui Béke t&!sz 
diplomás agronómusa, és miért 
több a fizetése a templomban, 
mint a szövetkezetben? Ezek
re a kérdésekre Stefka István 

ripartjában lelhető meg a vá
lasz. 

A lap állandó jogi rovata ez
úttal a szülőtartás ,tudnivaló
it fogilalja össze. Tancsik Má
ria írása Tuzsértől tutajjal 
visz végig a Tisz.án, sok fiatal 
számára hozza meg remélhe
tőleg a kedvet e romantikus 
vállalkozáshoz. 

A tájolóban - a többi kö
zött - Pintér István vitatko
zik Hankiss Elemér Diagnó
zisok című könyvével. És hogy 
a sport és rekll.ám ma már 
mennyire elképzelhetetlen egy
más nélkül, ezt mutatja be 
Serényi Péter írása, s benne 
a sportreklám külföldi és ha
zai szupersztárjait. 

A bizalmas közügyek című 
rovatban dr. Gerevich József 
pszichiáter folytatja beszélge
tését azokkal, akik kisiklott 
életük miatt kapaszkodót, tá
maszt keresnek, de ilyet tJcör
nyezetükben nem találnak. 

És néhány cím még a 48 ol
dalas színes képes folyóirat 
más rovataiból: Kínos kalan
dok; A hölgy csakugyan férfi; 
A hámozott tintahal; l!}lsporto
lóból nyomorék?; A kitünte
tett spaniel. 
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A MÁV kollektív szerződés módosítása (9.) Energiatakarékossági törekvések a MÁV-nál 
Megoldásra váró javaslatok 

Országgyűlési képviselők tanácskozása a közlekedésről 

A kollektív szerzódés 1982. 
évi módosításá,t tárgya,ló fó
rumokon számos olyan szo
ciálpolitikai, munkavédelmi ja
vaslat merült fel, amelyek 
megvalósítására az idén anya
gi, vagy egyéb okok miatt 
nem kerülhet sor. Most ezek 
közül emelünk ki néhánya,t. 
Elsónek nézzük az üzemi ét
keztetést. 

Üzemi étkeztetés 

A MÁV 79 főző- és közel 
100 tálalókonyhát üzemeltet. 
1981-ben saját előállításban 
7 millió, idegen konyhákról 
2 millió, összesen 9 millió 
ebédadagot biztosított dolgozói 
számára. 

Naponta átlagosan 45 ezren 
veszik igénybe az üzemi ét
keztetést, melyről általábalil 
elmondható, hogy a nyílrt: vo
nalon és egyéb változó mun
kahelyen dolgozók, valamint 
az utazószemélyzet kivételé
vel, ma nem okoz gondot. A 
nyílt vonalon, vagy egyéb vál
tozó munkahelyen dolgozók 
ellátásának lehetőségét a 
munk.acsapatok munkaheJyei 
határozzák meg. A higiénés 
feltételek biztosítása melletrt 
elsősorban a saját üzemette
tésű konyhákról történő ki
szállítással, ahol a távoJság 
miatt ez nem oldható meg, 
obt idegen vállalatok konyhái
val kötött szerződés alapjá,n 
keLl az étkezést biztosítani. 

Továbbra is gondot okoz és 
megoldásra váró feladat az ért:
keztetés biztosítása azokon a 
munkahelyeken, ahol szálllítás
ra alkalmas út nincs, a főző
konyha távol vain, a munka.
hely szállítási eszközzel nem 
rendelkezik, valamint a kihs 
létszám miatt (4-5 fő) jelen
t&; mérvű költség merülne 
fel. E gondok megdldására 
javasolták a konzervellátás-t. 
Ez azonban pénzügyi, elszá
molási, raktározási stb. ne
hézségek miatt, nem oldható 
meg. 

Az utazószemélyzet jele,nJeg 
kétféle étkezési lehetőséget 
vehet igénybe. Saját üzemi 
konyhán a cél- és honállo
másokon naponta előre be
jelem.éss,el, valamim az Utas
ellátó Vállalat e célra kijelö1't 
melegkonyhás éttermeiben biz
tosíitott ért:kezést. 

szakszolgálatnál a kovács, tű- ponti rendelkezés a nők és 
zikovács, kárpitos, szabó, da- fiatalkorúakra vonatkozó tilal
rus, tolópadkezelő, műanyag- mak szabályozását a munka
bevonat-készítő, vonali mű- védelmi szabályzatba utalja, 
vezető, külsős műyezető, váz- így a jelenlegi jegyzékeknél 
szerkezeti lakatos, karosszé- várhatók kisebb módosítások 
rialakatos, kézbesítő, hivataJ.- is. 
segéd. A felsorolt munkakö-

Meglehet, még szakmai kö
rökben sem eléggé· tudott: a 

közlekedés a legnagyobb ener
giafelhasználók egyike. A köz
lekedés, s a hozzá kapcsolódó 
építő- és javítóipar az orszá
gos energiafelhasználásból 14 
százalékkal részesedik (maga 
a közlekedés és a szállítás 9 
százalékkal). Ha figyelembe 
vesszük, hogy a kőolaj világ
piaci ára 1973 óta több mint 
tízszeresére emelkedett. alig
ha kell indokolni miért köz
ponti kérdés a vasútnál is az 
ésszerűen takarékos energia
gazdálkodás. A teljességhez 
tartozik, hogy a közlekedési 
tárca és a vállalatai már 1971-
től - tehát az olajárrobbanást 
megelőzően - éves és közép
távú energiagazdálkodási 
programokat dolgoztak ki, s 
hozzátehetjük: nem hatástala
nul. Az energiaracionalizálá
si és takarékossági célkitűzé
sek. főként az. ötödik ötéves 
tervidőszak kezdete óta szere
peLnek a vállala,ti tervekben, 
s miközben a szállítási telje
sítmények nagyobb mértékben 
növekedtek, az energiafelhasz
nálás csak mérsékelten emel
kedett. 

rökben foglalkoztatott dol
gozók nagy száma miatt, je
lentős többletköltségigény je
lentkezik, melynek anyagi fe
dezete jelenleg nem áll ren
delkezésre. 

Sok javaslat hangzott el a 
színesmunkaköpeny-juttatás 

kiterjesztésére. Tötfüek kö
zött üzemmérnökök, reszort
vezetők, adminisztratív dol
gozók, valamint vissz:kereseti 
feladatokat betöltő dolgozók 
igényelték. 

Évek óta fennálló gondot 
jelent a fizikai munkások ré
szére egy munkáskabáthoz két 
nadrág biztosítása. A több tíz
ezer dolgozót érintő kérdés 
rendezése nem kizárólag anya
gi jellegű. A kereskedelem 
felkészülrtsége, a beszerzési le
hetőségek is akadályozzák a 
javaslat megoldását. 

A járműjavítókban oly nagy 
tömegben jelentkezett a mun
kakörök módosításának igénye, 
hogy ez a jelenlegi helyett 
teljesen új jegyzék kidolgozá
sát vonta maga után, melynek 
elkészítését a rendelkezésre 
álló idő alatt nem lehetett vég
rehajtani. A jelenleginél jobb 
munkaköri jegyzék kialakítá
sán az illetékesek dolgoznak. 

Az igény közül nagyon sok 
volt a rvédőruházat módosítá
sára vonatkozó javaslat, me
lyek nem tartoznak a kollek
tív szerződés 11. számú mel
lékletének hatáskörébe. Védő
ruházatot a munkavédelmi 
szabályzat 2. számú mellékle
teként megjelent védőfelsze
relési szabályzat előírásai sze
rint kell biztosítani, s a mó
dosítási javaslatokat a 3. sza
kasz (1-2) bekezdése értel
mében kell kérni, illetve vég
rehajtani. 

A két ruhaellátási forma 
nem minden dolgozó, szolgá
lati vezető előtt egyértelmű. 
Kértek olyan ruhatípusokra is 

viselésiidő-meghatározást, 
melyek védőfelszerelésként ke
rülnek kiadásra. Az 1979. évi 
3. számú egészségügyi minisz
teri rendelet tételesen meg
határozza a védőfelszerelések 
körét, így védőruhát munka
ruhárvá visszaminősíteni. vagy 
azt viselési idővel kiadni nem 
lehet. 

Munkavédelem 
A kollektív szerződés ve

szélyességi pótlék jogosultsá
gát szabályozó 58. szakaszánál 
javasolták az építő- és szerelő
munkát végző dolgozók 20 

Lakástámogatás 
A lakástámogatás keretében 

felmerült és meg nem valósí,t
ható javaslatok elsődleges oka 
a magasabb szintű jogszabá
lyok el térő rendelkezései. A 
dolgozók lakásépítését a mun
káltató szervek csak a 26 1971. 
(VI. 24.) PM-ÉV1M-MüM. sz. 
együttes rendelet keretei között 
támogathatják. E rendelet 12 
szakasz (1) bekezdés b) pontja 
szerint, a dolgozóval szemben 
gépkölcsönzés esetén az ága
zati számlakeret előírásai sze
rint számított tény.leges szűkí
tett önköltség és az időszaki 
fel nem osztott költségek ará
nyos részének együttes össze
gét kell elszámolni. Ennek 
megfelelően az elszámolás rész
letes szabályait a 105910 1981. 
sz. utasítás 20. és 28. pontjai 
tartalmazzák. Ebből tehát a 

dolgozónak 50 százalékos en
gedmény nem adható. 

Társadalmi munka ellen-

A villamosítás 
gyorsan megtérül 

A -téwia változatlan idősze-értékéből képezhető la.kásépí
tési alap felhasználását is az rűségére utal, hogy az ország
előbbi rendelet szabályozza. A gyűlés építési é.s közlekedési 
rendelet 2. szakasz (3) bekez- bizottsága szeptember elején 
dése kifejezetten megtiltja a a közlekedés energiagazdálko
dolgozó lakásfelújítási tevé- dási, energiatakarékossági 
kenységének vállalati anyagi eredményeit és a további 
támogatását. Ennek megfelelö teendőket vitatta meg. A biszabályozást tartalmaz egyéb-
ként a 107273 1980. sz. utasítás zottság ülésén Urbán Lajos 
is, amely a társadalmi mun- közlekedés- é.s postaügyi mi
kában végzett tevékenység - nisztériumi államtitkár tájé
ide értve a kommunista mű- koztatta a képviselőket; meg
szakot és a KISZ-műszakot is hívottként jelen volt többek 
-, elszámolását szabályozza. között Szücs Zoltán, a MAV 

A dolgozók lakásépítési (vá- vezérigazgatója is. Az elhang
sárlási) tevékenységét a mun- zottak az 1968-ban elfogadott, 
káltató szerv csak a 26,1971. majd 1979-ben továbbfejlesz
(VI. 24.J PM-BVM-MüM. sz. tett közlekedéspolitikai kon
együttes rendelet keretei között cepció elveit tükrözik. A köz
támogatja Ez a rendelet nem lekedé.s más területeit most 
teszi lehetővé családi háznak. nem említve: 1971 óta a vasút
vagy társasházi lakásnak ma- nál az elegytonnakilométerre 
gánkézből történő vásárlása vetített fajlagos energiafel
esetén a ,vállalati támogatás használás 67 százalékkal mér
biztosítását. A munkáltató szer- séH:lődött. A korszerű - villa
vek ,lakásépítési alap számlá- mos és dízel - vontatás rész
ját a területileg illetékes OTP- aránya az 1971. évi 70,2 szá
fiókok kezelik. A dolgozó a zalékról 1981-ben 97,3 száza
részére engedélyezett vállalati lékra emelkedett (a vasútvil
kölcsönt nem kapja kézhez, lamosítás az egyik leggyorsab
hanem azt vagy javára jóvá- ban megtérülő beruházás: 
írják - mintha azt az össze- költségei a főútvonalakon ál
get befizette volna - vagy talában két év alatt megtérül
családi ház építése esetén a nek). A villamosenergia von
ténylegesen elvégzett és az tatásra való felhasználása 
OTP által ellenőrzött munka megkétszereződött, a legked
ellenértékét tartalmazó számla vezőtlenebb hatásfokú gőz
alapján fizet az OTP. Magán- v?ntatá� sz_énfelhasz�ál�sa pe
kézből történő vásárláshoz dig a t1z evvel korabbmak a 
egyébként az OTP sem nyújt nyolcadára esett vissza. A Ti
kölcsönt. 1 

szántúlon lényegében befeje-
ződött a villamosítás. s. hogy 

Dr. Kurucsai László miért került sor már most a 

viszonylag kisebb forgalmú 
vonalak átépítésére, azt Ur
bán Lajos ekként indokolta: 
a ritkább mozdonycsere volt 
az elsődleges cél. Nagy előnyt, 
jelent, hogy a Záhony-KeLe
bia közötti vonalat egy-egy 
mozdony napjainkban nyolc 
óra alatt megjárhatja. 

Ami a hatodik ötéves terv 
elképzeléseit és lehetőségeit 
illeti: hozzávetőleg 1 milliárd 
forint saját fejlesztési forrás
ból, valamint központi hitelek 
felhasználásával 300 kilomé
terrel hosszabbodik meg a vil
lamosított vonal. Amikor az 
idén, május 31-én átadták a 

Kiskunfélegyháza-Szeged 
közötti, 67 kilométeres sza
kaszt. a teljes hosszúság elér
te az 1586 kilométert. Hogyan 
tovább? Még az idén, szilvesz
terre elkészül a Budafok-Há
ros-Dunai-Finomító közötti 
21 kilométeres szakasz. A jövő 
évi átadási határidők: május 
30-án, ugyancsak 21 kilomé
ter hosszúságban a Dunai-Fi
nomító-Pusztaszabolcs kö
zötti, június 30-án a 14 kilo-
méteres, Sajóecseg-Kazinc-
barcika közötti. augusztus 
30-án pedig a 27 kilométeres. 

Pusztaszabolcs-Dunaújváros 
közötti vonal. Az 1984-es esz
tendő kishíján 150 kilométert 
„hoz": június 30-ig elkészül a 
Pusztaszabolcs-Rétszilas kö
zötti, 39 kilométeres, december 
31-re pedig a Rétszilas-Dom
bóvár közötti 71, é.s az Aszód 
-Vác közötti 34 kilométer 
hosszú szakasz. Az ötéves terv 
végére, 1985 december 31-ig a 

Dombóvár-Pécs bánya-Ren
dező közötti 71 kilométeres 
vonalat villamosítják, s ha 
mindez megvalósul, akkor 
1985-től évente hozzávetőleg 
46 ezer tonna gázolajat lehet 
gazdaságosan helyettesíteni 
villamos energiával. 

Szervezési 
intézkedések 

A villamosítás természete
sen csak egyik módja az ener
gia megtakarításának - hall
hatták a képviselők. A nép
gazdaságnak rendkívül elő
nyös a gazdasági ágazatok 
közötti, kedvezőbb munka
megosztás, ha az áruszállítás 
egy részét a közutakról a vas
útra terelik . Az átterelés 
egyebek mellett iparvágányok 
létesítésével is támogatja a 
MAV. S változatLanul sok tar
talék rejlik a szervezési in
tézkedésekben. A vasútnál 
ezek között szerepel, hogy a 
villamosított vonalakon mini
málisra csökkentsék a dízel 
vontatójárművek forgalmát; 
a személyszállító vonatok 
menetrendjét az energetikai 
szempontok figyelembevételé
vel korszerűsítsék, s a menet
rendtől eltérő, rendkívüli vo-

natmegállításokat ritkítsák; 
növeljék az átlagos tehervona
ti terheléseket, az egyes moz
donysoroza tok megengedett 
terhelési határain belül; csök
kentsék a vontatójárművek 
üresjárati és segédüzemi ener
giafelhasználását. Indokolt a 
gazdaságos vonattovábbítási 
módok elméleti kidolgozása és 
betartásának ösztönzése a 
konkrét mozdonysor.ozatokra, 
továbbá az ösztönzéshez szük
séges berendezések - a me
netanalizátorok - kialakí
tása; intézkedések szüksége
sek a vonatok fűtésére hasz
nált energiafelhasználás csök
kentésére. s a vonattovábbítá
son kívüli energiafelhasználás 
is folyamatosan karbantartha
tó, mérsékelhető ... 

Az országgyűlési képviselők 
közül dr. Szilágyi Gábor meg
kérdezte: miért nem szabá
lyozható a vasúti kocsik fűté
se. miért van hol ablaknyitás
ra késztető meleg, máskor pe
dig hideg? Reil;ll János arra 
panaszkodott. hogy tavasz
tól őszig - tehát az idegenfor
galmi főszezon,ban - zsúfol
ta:k és lassúa,k is a Budapest
Nagykanizsa között közlekedő 
gyorsvonatok. 

Ne az utasok kárára 
Urbán Lajos államtitkárt 

követően Szücs Zoltán vezér
igazgató válaszolt a kérdések
re, s egyebek között elmond
ta, hogy a műszaki gondokkal 
azonos súlyú a munkaerőhely
zet. A vasút olyan láncolat, 
amely megsínyli a gyenge 
láncszemeket, márpedig a 
kulcsfontosságú helyeken. az 
ipari gócpontokon, s kivált a 
fővárosban nagy a munkaerő
hiány. A kocsik fűtésével kap
csolatban arra utalt, hogy mű
szakilag megoldott ugyan, de 
az automatikát „megzavarja'', 
ha néhányan kinyitják az ab
lakokat - ebből ered a túlfű
tés. A MA V a helyi járatokat 
is fűti, ám egy-egy szerelvény 
felfűtése fél, egy órát igényel 
(vagy előfűteni kell). Alapelv: 
az utasok kárára ne csökkent
sék sem a fűtést, se a világí
tást. A balatoni vonalon gon
dot okoz a pálya állapota. Fo
lyamatosan javítani kell." s ez 
tudvalevőleg lassú jelekkel 
jár. Épp ezért szombaton és 
vasárnap nem dolgoznak a pá
lyamunkások. A későbbiekben 
gyors motorvonatokat kívá
nunk forgalomba állítani. a 
mentrendet pedig indokolt ru
galmasabbá tenni. 

A képviselők méltányolták 
a közlekedési tárca - s így a 
vállalatok. köztük a MAV -
energia takarékossági ered
ményeit. s azokat a törekvé
seket. amelyek a további. é.sz
szerű megoldásokhoz vezet
nek. 

(földes) 

Itt az okoz gondot, !hogy a 
szogá1art; befejezése és az üzemi 
konyhák étkeztert:ésii rendje 
nem azonos. A megoldás irá
nya lehetne a saját, vabaminit 
az Utasellátó VállaJa.t kony
háin az eltérő időpontban tör
ténő kiszolgálás, valamim az 
Utasellátó Vállalat szo1gátatá
sának a kiterjesm;ése, az ét
kezési idő meghosszabbítása. 
Mindkét megoldás gazdaságos
sági, szervezési lehetőségeit a 
MAV a Vasutasok Szakszer
vezetéveJ és az Utasel1áitó VáJ
lalaittal közösen vizsgá,lja. 

méteres magassági ha,tárát 15 ------------------------------------------------------
m-re csökeknt.eni. 

Az utazószemélyzet java
solta az étkezksi jegy.tömb 
bevezetését. Ez szirutén pémz
ügyi, elszámo!Jási problémáit 
vert: fel, megoldása folyamat
ban van. 

Munka- és védőruha 
A munka- és védőruhával 

kapcsoLatos módosítási 1g,e
nyek közül nagy számbéliil for
dulnak elő a bakancsok és a 
munkaruhák viselési idejének 
50 százalékkal történő csök
kentését tartalmazó javasla
tok. Ezek elsősorban a tmk 
bJokkJiakatosi, a vontatási 
szakszoJgálatnál az eszitergá
lyosok., vízcsószereJ.ő, jármű
szerkezeti lakatos, féklakatos, 
csapvizsgáló, kocsilakatos, gőz
fűtési lakatos, dízelmo
tor lakatos, a szertári szak
szolgálatnál a külsős raktár
nok, liní.g a járműfenntartási 

A MAV-építöiparban a ma
gassági határ megállapításánál 
az ÉV,M gyak,or,latát alkalmaz
zák. Az ÉViM-nél magassági 
pótlékban csak a teljesítmény
bérben foglalkoztatott dolgo
zók részesülnek, mert a ll'Ila

gasság a teljesítmények csök · 
kenését vonja maga után. 

Az időbérek megállapítása 
a MAV-nál is a munka nehéz
ségi és veszélyességi foka alap
ján került meghatározásra, te
hát az itt dolgozók alapbéré
nél mar figyelembe vetrt:ék. 

A 3. számú mellékletnél -
nők részére tiltott munkakö
rök jegyzéke - javasolták a 
málházói munkakör felvéte
lét. A málházói munkakörben 
jelenleg ds fennáll anyagmoz
gatási szükséglet, melynél a 
mozdírt:andó áruk súlya sok 
esetben a 05-4 anyagmozga
tási, anyagtárolási óvórend
szabály 4.25 pontjában rögzí
tett súlyhatárt meghaladja. Az 
év közepén megjelent új köz-

Területi tű•oltóverseny 

és oltáspróba Nagyl,ani§Sán 
A pécsi vasútigazgatóság, 

a hozzá tartozó csomópontokon 
működő önkéntes tűzoltóknak, 
szeptember 2-án területi ver
senyt rendezett Nagykanizsán. 

A pályaudvarra érkező uta
sok megdöbbenve nézték a 
magasba törő lángokat, a fe
ketén gomolygó füstfelhőt, a 
recsegve-ropogva égő vasúti 
kocsit. Tisztes távból figyel
ték a csomópontok önkéntes 
tűzoltóinak rendkívül fegyel
mezetten végrehajtott gyakor-

la.tárt;. Különösen nagy silkere 
volt a Dombóvárról érkezett, , 
vörös színű tűzoltóvonatnak. 
Nem véletlen: a vonatból ki
ugráló tűzoltóegyenruhás 
vasutasok eddig nem látott 
technikát vonultattak fel. 
Nagy teljesítményű sugárve
tóik!kel, ügyesen forgatott 
csáklyáiiklkal pillanatok alatt 
lokalizálták a lángokat. 

A hat csapat vetélkedőjét a 
házigazda kanizsaiak nyerték. 

TARGONCAJAVÍTÓK 

A miskolci járműjavító sárospataki üzemegységében mát 
hatvan szakmunkás Javitja a szállító- és emelótargoncá
kat. A2: üzemegység szakemberei a közelmúltban fejeziék 
be a 200. targonca nagyjavítását. A jövó évben már fel
készülnek a KPM-hez tartozó vállalatok targoncáinak �-

vitásira, karbantartására Is 

Javításra váró motoros targoncák az üzem udvarin 

Beemelik a dízeltargonca javított motorját 

Futóp.róbira viszik az újjávarúaolt 200. targoneá, 

(Bodó 18tván képrlpertja) 

' 
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ÉPÜL A DÍZELCSARNOI( 
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A dombóvári dízelbá2:ison jó ütemben épül a nagycsarnok. A hatalmas csarnok
ban, amely villamos mozdonyok fogadás ára is alkalmas lesz, jelenleg szak- és 
szerelőipari, építőmesteri munkálatok foly nak. Rövidesen megkezdik a körcsarnokot 
összekötő épületrész alapozási munkáit, a gőztávvezeték szakaszkiépítését, valamint 
a külső közművek - ivóvíz, olajos csapa dékvíz, tűzi vízvezeték - megépítését. 

DECEMBER VÉGÉIG 

Naponta aromszáz széles fedett vagonban 
utazik a sz-'"'- · alm l J·e 11ióba 

Az export szállítására megállapodá.st írt alá 
a Hungarofruct és a zálionyi üzemigazgatóság 

Az idén több mint 300 ezer 
tonna a!Jnát exportálunk a 
Szovjetunióba. Ennek zavarta
lan lebonyolítása érdekében 
szezoneleji megbeszélést tar
tottak a szovjet és a magyar 
szakembereik Nyíregyházán. 
�t követően az importáló Szo
juzplodoimport, a Hungaro
fruct és a záhonyi üzemigaz
gatóság kereskedelmi szakem
berei a Hungarofruct tuzséri 
telepén tájékozódtak a szállí
tás szervezéséről. Megtekintet
ték a kísérleti 'konténerbera
kást, amely az almaszálilítást 
gyorsítja. 

A záhonyi üzemigazgatóság és 
a Hungarofruot külkereskedel
mi vállalat megállapodást kö
tött az exportaima-szállításra 
augusztus 23. és december 31. 
között. A Hungarofruct a Sza
bolcs, Hajdú-Bihar, és Borsod 
megyékből közúton érkező al
mát tuzséri telepén készíti elő 
exportra és a széles vasúti ko
csikba való berakásra. Az or
szág belsejéből vasúton érk,e
ző alma átraikását az üzem-

átvevőt rendelt ki. Az idén az 
előszállításokkal együtt 395 
ezer tonna almát kell elszállí
tani. 

Az üzemigazgatóság a két 
nagy berakótelep Tuzsér és 
Mándok kiszolgálásán kívül 
további átrakóhelyet bocsátott 
a Hungarofruct rendelkezésé
re. Ott az ország belsejéből nor
mál nyomtávon érkező alma 
átraikását végzik. 

1981-ben az alma 87 száza
léka széles nyomtávon hagy
ta el az országot. 1982-ben ez 
az arány a 90 százalékot is el
éri. A széles nyomtávú szállí
tás tehermentesíti a csopi át
rakókörzetet. 

Az üzemigazgatóság az al
maszállításhoz szükséges napi 
300 széles fedett kocsi biztosí
tására idejében felkészült oly 
módon, hogy az érkező széles 
kocsik áruit azonnal kirakja. 
A nagyobb szolgálati főnöksé
gek dolgozói és a pályafenn
tartásaik - naponta mintegy 
100-an segítik a széles kocsik 
azonnali ki ürítését. 

Ennek érdekében meg kell kö
vetelni a fuvaroztatóktól a 
szerződésben foglaltak betartá
sát. A belföldi kocsikiegyenlí
tés nem megfelelő végrehajtá
sa miatt jelenleg -az alma
szállítási igényt az üzemigaz
gatóság nem tudja teljesíteni. 
30 százalékkal kevesebb kocsit 
tud a fuvaroztató részére Ie
szállítani. Ennek ellenére a 
tervhez képest 10 százalékkal 
több almát szállítottak el, ami 
annak az eredménye. hogy az 
előző évhez viszonyítva több 
minőségi kocsikat biztosítot
tak. 

Az ailma gyors betakarítása 
érdekében a záhonyi vasutasok 
társadalmi munkát vállaltak a 
környék téeszeiben. Augusztus 
23-tól október 15-ig naponta 
50-en dolgoznak az almásker
tekben. Az üzemigazgatóság 
gazdasági vezetői és a területi 
szakszervezeti bizottság a bri
gádok között versenyt hirde
tett. A legeredményesebb bri
gádok 2000.- Ft jutalomban 
részesülnek. 

• igazgatóság átrakóhelyein vég
zik. 

Az almaszáillítási 1kötelezett
ség teljesítése érdekében rend
kívül fontos, hogy a társigaz
gatóságok ütemesen biztosítsák 
a záhonyi kocsikiegyenlítést. 

Az aolmaszedésért járó pénzt 
a brigádok felajánlattá,k a la
kásépítési alapra. 

A Balaton északi partián 

Polgárditól Keszthelyig 

helytálltak a vasutasok 
Beszélgeté5 a tapolcai körzeti üzemfőnökség vezetőivel 

Vége a nyárnak. Befejező
dött a nagy vándorlás idősza
ka a Balatonhoz. Voltak hét
végék, amikor a Balatonnál 
mintegy 800 ezer ember ke
resett felüdülést és menedéket. 
A nyaralók nagy számban vet
ték igénybe a vasúti személy
szállítást. 

Hogyan álltak helyt a nyá
ri hónapokban a Balaton észa
ki partján dolgozó vasutasok? 

Erről beszélgettünk Bogdán 
Lajossal, a tapolcai körzeti 
üzemfőnöks�g vezetőjével, 
Hársvölgyi István üzemviteli
helyettessel és Hantos Gyula 
állomásfőnökkel. 

Fokozott munkával 

Az üzemfőnök szerint az elő
szezont !kedvezőtlenül befolyá� 
solták a Kápolnásnyék térsé
gében folyó pályafelújítási 
munkák. Ennek hatása sok 
gondot jelentett a késések fel
számolásánál. Ebből a tanulsá
got ajánlatos levonni: a nyári 
idény előtt be keU fejezni a 
felújítási munkákat. 

minden évben elvégezzük az 
előző év munkájának elemzé
sét és a hibáktól igyekszünk 
szabadulni. Meghallgatjuk 
munkatársainkat és a jó javas
latokat, gondolatokat, beépít
jük a következő évi munkánk
ba. 

Hét végi csúcsok 

Nyáron a tapolcaiak teljesít
ménye ugrásszerűen növekszik. 
Az áruszállítással sem lehet 
megállni csak azért, mert száz
ezrek üdülnek a tó partján. 
A kettő együtt, különösen a 
hétvégi forgalomban olyan 
csúcsokat hoz létre, melyet 
csak gondos és körült'ekintő 
munkával, jó vasutasokkal le
het megoldani. Olyan forgal
mi szolgálattevők, mint Nemes 
Sándor és Kurucz László Ba
latonfüreden, vagy Kardos Fe
renc Révfülöpön, sokan szol
gálnak a térségben. Tapolca 
feszes forgalmi helyzeteinek 
oldása pedig olyan váltókeze
lőkön is múlik, mint Fáró Im
re. Mihályfi Gyula, vagy ép
pen az egyik legszorgalmasabb 

- Az idén kiszelesedett 
zónarendszerű közlekedés 
mondja Hársvölgyi István 

a tolatásvezetö Németh Elemér. 
Am e felsorolás korántsem je
lenthet csak egyes személyeket, 
hisz a valóságban sokan bizo
nyították képességeiket. 

- A gyűjtő- es elosztó vo
natok rendszere is bevált -
jegyezte meg Bogdán Lajos. -
A Bz kismotoroknak jelentős 
szerepük volt ott, ahol a gyors
vonatok nem álltak meg. A 
nap bármelyik szakában mind
két irányban jó menetrendi 
fekvésű vonatok álltak az uta-

Bogdán Lajos üzemfőnöh 
véleménye szerint a személy
szállító vonatok jelentős száma 
miatt esetenként géphiányok 
hátráltatták az áruszállítást. 
Törekedni kellett tehát a ter
helési határ kedvezö kihaszná
lására, amely 36,65 tonnával 
101,3 százalékos teljesítményt 
eredményezett. A berakandó 
operatív árutonnatervnél tö
rekvéseik ellenére is lemarad
tak a tervezettöl. A mérsékelt 
előszállítás, majd a kocsihiány 
összefüggése is oka volt a le
maradásnak. 

Nem elégedettek a tapolcaiak 
idegen kocsik tartózkodásával. 
Igaz, hogy a személyforgalmi 
csúcsok miatt többször leállí
tották a tehervonatokat és az 
idegen kocsik is álltak. Más 
esetben a fuvaroztatók, mint 
a Gabona Felvásárló nem ta
núsított kellő megértést a vasút 

idegenkocsi-gaz<lálkodásával 
�zemben. A hét végén sem rak
ták ki a kocsikat, inkább vál
lalták a kocsiálláspénz fizeté
sét. Úgy látják, hogy ajánlatos 
lenne az idegen kocsikra elté
rő, a kirakást jobban szorgal
mazó kocsiálláspénzt kiróni, 
amellyel kirakásuk, gyorsabb 
hazaküldésük is ö"ztönözhetőb
bek lennének. 

Egymillió háromszázhar-
minc tonnát kell az év vé
géig elszállítaniuk. Szeretnék, 
ha ez sikerülne. Az előző évek 
eredményei igazolják, hogy er
re képesek a ta,polcai körzeti 
üzemfőnöksé!? dolgozói. 

Szabó Béla 

A szállítás gyorsítása érdeiké
ben a SzojuzpLodoimport a be
rakó és az átrakóhelyekre áru- Pöhacker Attila 

Egyedül egy szerelvényen 

Nehéz ma a iegyvizsgálók munkáia 
Naponta ingázok a ceglédi 

vonalon, s így a jegyvizsgálók 
többségét már ism::!rősként kö
szöntöm. Közülük is talán 
egyik legbarátságosabb Biró 
János, akivel a minap Szolno
kon a 2743. számú személyvo
nat indulása előtt beszélget
tem munkájukról. 

Elöljáróban annyit, hogy Bi
ró János, a ceglédi körzeti 
üzemfőnökség állományába 
tartozik, s 24 éve szolgálja a 
vasutat. 

- Ennyi potyautas kérem 
soha sem volt a vonatokon, 
mint ma - mondja. - Főként 
a fiatalok bliccelnek. Tehetik, 
mert gyakran csak egy jegy
vizsgáló van a szerelvényen. 
Ellenőrökkel pedig ritkán ta
lálkozunk. A délelőtti szerel
vényre például hosszú hajú 
fiatalokból álló társaság szállt 
fel Pestlőrincen. Ahogy köze
ledtem hozzájuk, mindig elő_ 
rébb mentek egy kocsival, majd 
a következő állomáson leszáll
tak és hátra szaladtak. Mit te
hettem. Nem mehettem utánuk, 
mert ha elmulasztom a többi 
utas jegyének ellenőrzését 
esetleg több kár éri a vasutat. 

intézik az üzemfőnökségen, 
hogy a jegyvizsgálók havonta 
egy vasárnapot a szombattal, 
vagy hétfővel összekapcsolva 
családjuk körében tölthetnek. 

- Nem fárasztó így a szol
gálat? 

- Nem könnyű ez a munka, 
mégsem fordult meg a fejem
ben, hogy más munkahely után 
nézzek. Dolgozni mindenütt 
kell. Igaz kitüntetést még nem 
kaptam, de fegyelmim sincs. 

Amikor azután érdeklődtem, 
hogy tapasztalatai alapján ho
gyan lehetne a vasúti személy
szállítás színvonalán javítani, 
rövid gondolkodás után mond
ta: 

- Növelni keli a jegyvizs
gálók és a fővizsgálók számát. 
A jelenlegi állapot ugyanis 
nem tartható sokáig. A vona
ton kiadásra kerülő jeggyel 
sok időnk elmegy, mire elké
szül, a többi jegy nélküli utas 
már rég leszállt. Most egysze
rűsítettek valamit a jegyeken, 
<le nem értem; miért nem le
het a vasútnál a Volán-jegyhez 
hasonlóval ellátni a jegyvizs
gálókat? 

- A menetrendszerű közle
kedésre is nagyobb gondot kel
lene fordítani - folytatta. -
Itt van ez a vonat is, már 15 
perce el kellett volna indulni, 
de valamelyik csatlakozására 
várunk. Ez nem lenne baj, ha 
Cegléden a többi vonat is meg
várna bennünket, de nem. Any
nyi címen fizetnek már célpré
miumot, miért ne lehetne a 
menetrendszerűségre jobban 
koncentrálni? Meggyőződésem, 
ha versenyben akarunk ma
radni az utasokért, előbb-utóbb 
rákényszerülünk erre. Az utast 
nem érdekli, hogy pályaépítés 
vagy csatlakozás miatt késik 
a vonat, ő megfizeti a jegy árát, 
s ezért joggal elvárhatja a jobb 
minőségű szolgáltatást - így 
Biró János. 

Az utolsó pillanatban egy 
terhes asszony rohan, két ap
rócska gyerekét vonszolja az 
aluljáró lépcsőin. Biró János 
odalép, a két lihegő gyereket 
felteszi a kocsi peronjára, s 
felemelt kezével jelzi a vona
tot menesztő forgalmistának, 
hogy indulhat a szerelvény. 

Orosz Károly 

- Hogyan vélekednek az 1---------------------------

utasok a felemelt tarifáról? 
- A viteldíj összegét keve

sen reklamálják. Annál többen 
teszik szóvá a sok késést, a vo
natok áUapotát. Mindenki azt 
hiszi, hogy a 100 százalékos 
emeléssel duplájára nő a vasút 
bevétele és most minden meg 
változik. 

Biró János havonta rendsze
resen 240-260 órát tölt távol 
a családjától. A vezénylést úgy 

Luxus motorvonatok a jugoszláv vasutaknak 
A Ganz Vihl,amossági Mű

vek négy luxus motorvonat 
szállítására kötött szerződést a 
Ferroelektro jugoszláv kül
kereskedelmi vállalattal. A 
motorvonatokat az 1984-es 
szarajevói téli olimpiával kap
cso1aitos forgalom lebonyolítá
sára használja föl a ZTO Sza-

rajevo Vasúttá!rsaság. A mo
torvonatolk járműszerkezeti 
részét a Ganz-MAV AG-bain, 
villamos-berendezését a Ganz 
ymamossági Művekben gyárt
ják. A szerződés értéke a tar
talékalkatrészek száULtásá val 
együtt nyolcmillió dollár. 

és ez tovább csökkentette az 
utazási időket. A vonatok ki
használtságát már vonalaink 
belépő szakaszán figyelemmel 
kísértük és annak megfelelően 
terveztük, szerveztük a vissza
áramlást. Tudtuk melyek azok 
a vonatok, amelyeket többlet
kocsikkal kell erősítenünk. A 
,,népszerű" vonatok szerelvé
nyéhez rendszeresen 2-3 több
letkocsit soroztunk, hogy a 
zsúfoltságot megelőzzük, vagy 
elviselhetővé tegyük. 

sok rendelkezésére. r-------------------------------------------------------

A tapolcaiak mindent elkö
vettek a menetrendszerűség ér
dekében. melyet a 98,5 száza
lékos eredményük is igazol. 
Természetesen nagyobb gondot 
jelentettek a Budapest felől ér
kező páros számú vonatok, 
amelyek többnyire késve ér
keztek a területükre. 

- Fokozott munkára volt 
szükség az utasterek és a vo
natok tisztasága tekintetében 
- mondja Hantos Gyula. 
Célunkat, hogy a balatoni vo
natok tisztán közlekedjenek, 
úgy érezzük elértük. Az állo
másunkon megforduló utasok 
is tisztasággal találkoztak. 

Az üzemfőnökség irányítása 
alatt áll a teljes északi part, 
Polgárditól Keszthelyig. Az ál
lomások, megállóhelyek és őr
helyek dolgozói mindent meg
tettek a virágosítás, a rend és 
a tisztaság érdekében. Balaton
almádi, Balatonfüred, Révfü
löp, Badacsony és Keszthely ál
lomás tisztasága különösen 
mintaszerű volt. 

- A Balaton forgalma az 
idén is erős volt. - állapítja. 
meg Hársvölgyi István. - Ter
mészetesen sokat jelent, hogy 

Tagoltabb 

menetrend 

Intézkedtünk - szól köz
be Hársvölgyi István -, hogy 
napjaink gazdasági érdekei is 
érvényesüljenek. Javasoltuk, 
hogy az 1140. sz. vonat „szóló 
motorral" közlekedjék, és a 
2104 a., illetve a 1105 a. sz. vo
natokat pedig mondják le. Ta
pasztaltuk, hogy érkező vona
taink különösen Csajág-Ba
latonalmádi között nagyon ki
használtak. További, hogy bi
zonyos időzónák menetrendi 
feszítettségét a vonatok menet
rendjének „széthúzásával" ol
dani kell. 

- A jövőre nézve azt is ja
vasoljuk mondja Hantos 
Gyula -, hogy tagoltabb me
netrendben közlekedjenek vo
nataink. Ezzel elkerülhetjük a 
késve érkező vonatok to
vább késleltető hatását. De 
dolgozóinkra is figyelemmel 
kellett lennünk, hisz például 
az 1120. sz. vonat hátrányosan 
érintette a munkából hazaté
rőket. 

- Milyen volt a forgalom 
az áruszállítás szempontjából? 

T
imár János vonatkísérő 
egy alföldi faluban szü
letett. Ezért csak néhány 

háizná.l láthatott csenevész s.ző
lőlugast. Már felnőtt ember 
volt, amikor igazi szőlőskertben 
is megfordult, méghozzá tör
ténelmi borvidéken, Gyöngyös
tarjánban. 

Ide nősült. 
Apósa, és felesége egész fa

míliája szerelmese volt a sző
lőkultúrának. Ha ooszejött a 
család, csak e körül forgott a 
szó, noha a megélhetést - fő
leg a fiataloknak - már régen 
nem a szőlő jelentette. 

Timár Jánosnak tetszett, 
ahogy apósa és a sógorok le
invitáltá'k a pincéjükbe bor
kóstolóra. Különösen a szüret 
tetszett neki nagyon, ahová 
összesereglett a rokonság. Bog
rácsban főtt a gulyás, röpköd
tek a vidám megjegyzések, 
gazdaugratások .nem is a pá
linka vagy a bor fogyasztásá
tól, hanem a mézillatoo 1eve
gőtől, az egész miliőtől. 

Timár Jánost végül nem volt 
nehéz arra bírni, hogy szerez
zen egy darabka parlagot, amit 
feltör. aztán a rokonság szak-

Az első szüret 

értő segítségével szőlőt telepít. 
Két-három év múlva ő is sző
lősgazda lehet, a saját borával 
kínálhatja vendégeit. 

A telepítés hamarosan, meg
történt. ötszáz oltványt ültet
tek el nagy gonddal. A kis tő
kék szépen erősödtek, s a har
madik évben már termőre for
dultak. Az após szerint az új 
gazda 150-200 liter mustot is 
szűrhet a hordókba. 

Elérkezett a szüret napja. 
Jött a rokonság, aikilk szíveslá
tására úgy készült a gazda, 
mint ahogy szokás egy igazj 
szőlöskertben. Rotyogott a gu
lyás, volt kontyalávaló, torok
öblítő és vidám évelődés: hogy 
most megegyék, vagy a vödör
be rakják a kis termést, amit 
a tőkéken találnak? 

Az ifjú gazda - ahogy a 
rokonság szüretein látta - a 
szép, egéSZl5éges fürtöket külön 
szedette, mert az a szokás, 
hogy a segítőknek két-három 

kiló szép szőlőt raknak a mun� 
ka végeztével a vödrükbe. 

Na lett ebből derültség, 
messzire hangzó hahota, mert 
a segítők voltak vagy húszan, 
és kiderült, hogy a termés felét 
azok vitték volna haza, hogyha 
az após közbe nem lép. 

- Már az is gyalázatos do
log volt tőletek - magyarázta 
az öreg szőlősgazda viccesen 
-, hogy teletömtétek magato
kat szőlővel, ahelyett, hogy da
loltatok volna, hiszen ezek az 
aranyas kis tőkék még <:sak íze
lítőt termettek. Jövőre vagy 
azután majd telerakhatjátok a 
rocskátokat, de most tessék be
leönteni a kádba a szőlőt. 

- De papa - tiltako.z.ott az 
ifjú gazda - ez . . . ez nem le
het. Mi is hazavittük az aján
dék szőlőt. Meg aztán a szo
kás . .. 

- Szokás, szokás - vágott 
közbe az após bor kell 
fiam, mert meg kell tanulnod 

annak a kezelését is. Ugyanis 
ezt is jól vésd a fejedbe, a jó 
bor a pincében terem. Vagyis 
lehet akármilyen remek a ter
més, édes a szőlő, ha a gazda 
nem ért a bor kezeléséhez, ne 
hívjon vendéget a pincéjébe 
borkóstolóra. 

Az új gazda egy kis keserQ 
szájízzel vette tudomásul apó
sa bölcs intézkedését. Arra 
gondolt, hogy az első termést a 
feleségével kettesben iS 1eszed
hették volna, dehát akkor hol 
a szüret varázsa? Amire ő már 
oly régen várt. 

A szőlő feldolgozásánál az
tán arra is rá kellett döbben
nie, hogy ez az egész szőlőkul
túra-kedvtelés nem olcsó mu
latság, hiszen szüretelőedé
nyei, hordója, pincéje sincs 
még. Az apósa erre is bölcsen 
válaszolt: 

- Majd lassan minden lesz 
fiam. Fontos, hogy már terem 
az ültetvény. Egy-két év, aztán 
megérkezik az igazi szüret, de 
az elsőnek is örülni kell, hi
szen a saját alkotásod gyümöl
cse már látszik. 

Dávid József 
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Az értekezlet résztvevői Mészáros András vitaindítóját hallgatják (Laczkó Ildikó felvételei) 

(Folytatás az 1. oldalról) 

65-67 millió tonna árut kell 
elfuvaroznunk. (Nyolc-tizenkét 
százalékkal többet mint az el
ső félévben.) A júliusi és 
augusztusi teljesítmény azon
ban mindössze 21.2 millió ton
na volt, ezért a hátralé.vő négy 
hónapban 44-46 millió tonna 
árut keU rendeltetési helyére 
szállítani. Erre lesz lehetőség, 
hiszen gabonából például egy_ 
millió, cukorrépából pedig 
másfél millió tonnával termett 
több a tavalyinál. Ezen kívül 
az exportszállítás is megélén
kül. 

Mészáros András 

A vasút gondjait tetézte a 
nagyarányú létszámcsökkenés 
is. A teljes munkaidőben fog
lalkoztatottak s.zárna - az 
előző év azonos időszakához 
képest - 3166-tal, azaz 2,84 
százalékkal csökkent. Elsősor
ban a fizikai munkakörökben 
dolgozók hagyták el a vas
utat. Az átlagosnál nagyobb 
mertékű volt a létszámcsökke
nés a budapesti és a debrece
ni igazgatóságokhoz tartozó 
üzemfőnökségeknél. A forgal
mi utazó, valamint a kocsiren
dező és sarus munkakörökben 
foglalkoztatottak létszámcsök
kenése meghaladta a hat szá
zalékot. 

A kedvezőtlen munkaerő
helyzet miatt az első félévi 
túlórák száma 29 százalékkal 
több a bázisidőszakénál. A 
heti pihenőnapon való foglal
koztatás 16 százalékkal növe
kedett. 

Hosszú idő után először -
júliusban - 800-zal nőtt a 
MA V létszáma. Ez részben az 
évközben hozott bérpolitikai 
intézkedéseknek, részben pe
dig a •külső körülméfllYeknek 
kösZÖnhető 

Gazdálkodjunk jobban 
a teherkocsiparkkal 

A vezérigazgató�helyettes a 
továbbiakban részletesen is
mertette a legfontosabb teen
dőket köztük a teherkocsi
parkkal való jobb gazdálko
dás szükségességét. Rámuta
tott, hogy számunkra a leg
kedvezőbb, ha a gyorsan �oz.
gatható 53-54 ezer kocsival 
látjuk el a szállítási feladato
kat. Ennek azonban egyik fel
tétele az, hogy gyorsabb legyen 
a kocsiforduló idő, és az ide

gen vagonok se tartózkodjanak 
sokáig az országban. Mindezt 
indokolja az OPW kocsiikért 
fizetett pénz összegének növe
kedése is. Májusban például 
120 ezer, júniusban pedig már 
300 ezer rubelt kellett fizet
nünk ilyen címen. 

Az idén első ízben az őszi 

forgalmi feladatok közé kell 
sorolni a személyszállítást is. 
Ezt elsősorban a menetjegy
áremelés indokolja. Egyelőre 
még nem tudni, hogy az mi
lyen hatással lesz az utasfor
galomra. Annyi azonban már 
most is nyilvánvaló, hogy ke
vesebb utasra számíthatunk. 
Emiatt fel kell készülnünk -
a költséggazdálkodás javítása 
érdekében - a munkaerő és 
eszközátcsoportosításra. Az 
utasforgalomtól függően kell 
intézkedni a szolgálati veze
tőknek. Azokon a vonatokon, 
amelyeken kevesebb az utas, 
csökkenteni kell a kocsik szá
mát, vagy időszakonként ha ez 
indokolt, törölni is lehet egy
egy vonatot. Az ily módon fel
szabadult munkaerőt és ener
giát az. áruszállítás szolgáfatá
ba lehet állítani. A karácsonyi 
ünnepekben - a kihasználat
lanság miatt - mérsékelni le
het a helyi személyszállító vo
natok közlekedtetését iS. Az el
múlt évek tapasztalataiból ta
nulva legyen még kevesebb a 
kihasználatlanul futó vonat. 

Az idei őszd forgalomban 
nemcsak a mennyiségi teljesí
tés a cél, hanem a milyen áron 
való szállítás, üzemeltetés is. 
A szállításhoz kapcsolódó költ
ségek csökkentése ugyanis 
mindannyiunk kötelessége. 

A vezérigazgató-helyettes ez
után rámutatott, hogy a követ
kező négy hónap teljesítmé
nyei nagymértékben függnek 
fuvaroztatóinktól, ezért azok 
képviselőivel személyesen is 
szót kell váltani. A legnagyobb 
szállíttatókikal a MA V Vezér
ígazigatóság vezetői beszélget
nek majd. A vasútigazgatósá
gok és üzemfőnökségek vezetői 
is szervezzék meg saját terüle
tükön ezeket a találkozókat, 
amelynek oélja elsősorban az 
ötnapos munkahét miatt visz
szaesett hétvégi rakodási kész

A vasút vezetői kidolgozták 
az üze111főnökségek részére az 
úgynevezett őszi forgalmi cél
kitűzéseket. Az eddiginél ked
vezőbb anyagi ösztönzést ad a 
MAV, de a követelmények is 
szigorúbbak. 

Megteremteni 
az összhangot 

Mészáros András tájékozta
tója, vitaindítója után Maráz 
Béla, a vasúti főosztály vezető
je ismertette a MAV 1983-ra 
szóló fejlesztési tervét. Ezt kö
vetően az aktívaértekezlet 
résztvevői hozzászólásaikban 
többek között elmondották a 
koc<,igazdálkodással, forgalom
mal kapcsolatos tapasztalatai
kat, a területükön 1evő gondo
kat és elért eredményeket. 

Pullai Arpád 

rendelkezések, szabályok alko
tását. 

Az értekezleten szót kért 
Pullai Arpád közlekedés- és 
postaugyi miniszter is. Elöljá
róban hangsúlyozta, hogy a 
MAV szállitasi teljesítményé
nek csökkenése és a minőségi 
mutatók romlása miatt minden 
eddiginél nagyobb feladatok 
várnak a vasutasokra. Nem 
lesz könnyű pótolni a lemara
dást. A jövőben a vasúti mun
ka három elemének, a műszaki 
tevékenvségnek, a forgalom
szervezésnek és a kereskede
lempolitikának az eddiginél 
nagyobb összhangban kell len
nie. Enélkül nem képzelhető el 
bér- és szociá�politikai fejlesz
tés. 

Az eddiginél sokkal többet 
kell törődni a kocsigazdálko
dással is, hiszen növekedett a 
kocsiforduló idő. Tények bi
zonyítják, hogy sokszor a MA V 
a felkínált árut sem szállítja 
el. Ebből azt a következtetést 
is le lehet vonni, hogy a gyen
ge szállítási eredmények nem
csak a fuvaroztatók hétvégi 
rakodásának mérséklődése 
miatt következtek be. A cél az, 
hogy csökkentsük a költsége
ket és növeljük a hatékonysá
got. Nagyon sok múlik azon, 
hogy mit tesznek mindezért az 
üzemfőnökségek, hiszen ők a 
végrehajtó szolgáfat első vona
lában dolgoznak. Az aprónak 
tűnő újítások, ötletek, kezde
ményezések is sokat érnek. Ezt 
a szemléletet kell támogatni. 

A személyszállítás díjának 
emelése miatt az utasok érzé
kenyebben reagálnak a vona
tok tisztaságára, pontosságára, 
a vasutasok munkájára. Éppen 
ezért az utasokkal foglalkozók
nak több kedvességet, figyel
mességet és tapintatot kell ta
núsítani. 

A vitában elhangzottakat 
Mészáros András vezérigazga
tó-helyettes foglalta össze, 
majd az aktívaértekezlet Szűcs 
Zoltán vezérigazgató zárszavá
val ért véget. 

ség növelése, a kölcsönös, igé- Többen javasolták például 
nyek kielégítése. A vasútnw� a hétvégi forgalom csökkenése 
ts figyelmesebbnek, rugalma- miatt - a részleges üzemszü
sabbnak kell lenni. A szállít- net bevezetését, a követelmé
tatók által kért kocsik rendel- nyekhez igazodó előírások, 
kezésre boosátása, a pontosság

,---------------------------és a megbízhatóság ma már 

K.S. 

természetes követelmény, hi
szen a fuvaroztató a közúti 
szállítást is vál&>zthatja_ 

Maráz Béla 

A több munka, a nagyobb 
feladatvállalás azonban az őszi 
forgalom idején sem járhat 
együtt a fegyelmezetlenséggel, 
a figyelmetleruséggel, a dolgo
zók testi épségének kockázta
tásával. Sajnos, minderre szo
morú statisztika figyelmeztet, 
hiszen szeptember l-ig annyi 
baleset történt, mint tavaly 
egész évben. Ötven százalékkal 
nőttek a közlekedő Vonatok 
balesetei is. Az ebből származó 
kár eléri a 11 millió forintot. 

Egy évtizede várnak rá 

Sínen van a celli víz 

Ki tudja há!Ilyadszor hang
zott el a következő párbeszéd 
a celldömölki rendezőpályaud
varon, az ott dolgozók és a 
várakozó mozdonyszemélyzet 
között: 

- Adjál pajtás a kannámba 
egy kis friss ivóvizet! 
kiérték az utazók. 

- Honnan? Nekünk sincs 
- így a válasz. 

Szeptember elején az állo
mástól a rendező felé húzódó 
600 méter hosszú árok felét 
már kiásták a munkások. Az 
előzményekről Bálint Sándor, 
a 1körzeti üzemfőnökség szak
szervezeti bizottságának a tit
ká:ra tájékoztat. 

- Tíz éve vajudó problé
mánk oldódik meg - mond
ja. - A rendezőpályaudvaron 
dolgozó 40 sarusnak, váltóke
zelőnek, térfelvigyázónak és 
forgalmi szolgálattevőnek nem 
volt vize a szolgálati helyén 
és környékén. Az ivóvizet 
kannába hordták, ha jól be
osztották, megmoshatták a ke
züket, mosakodásra már nem 
futotta. 

A rendezőben a kedvezőtlen 
munkakörülmények rontották 
az amúgy is nehéz ilétszám
helyzetet - folytatja tovább 
Bálint Sándor. - Szakszerve
zeti bizottságunk május 11-i 

ülésén megbízott, hogy az 
igazgatóságnál szorga.lmazzam 
a rendező vízellátásának a 
megoldását. 

- Könnyen ment? 
- Nem! Annak ellenére, 

hogy a csomóponiti párt
végrehajtóbizottság és a te
rületi szakszervezeti bizottság 
is támogatott bennünket. Az 
igazgatóságon egyesek diva
tos szóbeszéddel ironizálva 
akartak elutasítani: ,.Ez a 
szakszervezet termelést segítő 
tevékenysége?" - mondták. 

Végül az igazgatóság veze
tői megalapozottnak értékelték 
a celldömöl!kiek kérését. En
gedélyt adtak a !közel 200 
eTJer forintba kerülő beruhá
zás megkezdésére. A folyóvíz 
bevezetése az év végére meg
történik. A jövő tavaszra még 
két, szociális oélokait szolgáló 
konténert is kapnak a ne
héz, fizikai munkát végző 
vasutasok. 

A költségvetés csökkenté
se érdekében társadalmi mun
kát is vállaltunk - mondotta 
az szb-titkár. - A 600 méte
res vízvezeték csatornájáina'k 
a kiásását és betemetését a 
csomópont dolgozói válla.litá'k. 
A mi feladatunk most ennek 
a szervezése. 

Sz. J. 
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Sturovói változások 

Sturovo, az ország második 
legnagyobb közos határállomá • 
sa - a vágányokat átszelő só
hajok hídjáról nézve - ilyen
kor derűs képet mutat. Az ősz 
eleji napsugarak hangulatosan 
verődnek vissza a bentálló ko
csikon látható sok színű Sko
da Wartburg személyautókról. 
Másutt meg madár csapatok 
keringenek egy-egy szerel
vény felett, mintegy jelezve, a 
a vagonokban gabonafélét 
szállítanak 

- Nálunk most van a nagy 
változás időszaka - magya
rázza Schuck Géza, a sturoVoi 
MA V kirendeltség vezetője -. 
Ezen a határállomason közle
kedett a legtöbb nemzetközi 
személyvonat (24 óránként 13 
pár), ebből október elejére 
csak négy marad. Közben meg
kezdődött az őszi csúcsforga
lom amely talán nálunk -érez
teti' legjobban a nemzetközi 
gazdasági helyzet alaku_lását. 
A küldemények itt minden 
esztendőben ugyanazok: Ma
gyarországról, vagy délről 
gabona, zöldség-, gyümö!cs
féléket és különböző élelmisze
reket hoznak. Északról pedig 
többnyire gépek, szén, fa ér
kezik. 

- Milyen forgalomra szám1-
tanak az év vegéig? - A kér
désre Kovács Lajos kereske
delmi főnökhelyettes ad vá
laszt: 

- 1981 második negyedében 
2 millió 60 ezer tonna árut bo
csátott át Sturovo. Ez a szám 
az idei év hasonló időszakában 
1 millió 176 ezerre esett v1sz
sza. Ebből az következik, hogy 
az elkövetkező hónapokban 
sem lesz olyan nagy forgalom, 
mint a korábbi években volt 

- Ezek szerint könnyebb 
lesz a munkájuk? 

- Erről szó sincs. A kocsi
kat ezután is meg kell vizs
gálni. Ami pedig a létszám 
helyzetünket ii.'eti, most hat
vanöt a hiányunk. Emiatt a 
szabadságokat sem tudjuk úgy 
kiadni. ahogy szeretnénk. 

- Mivel pótoljá!k a nagy
arányú létszámhiányt? 

- Az idén júliusban üzem
be helyeztek nálunk egy VT 
20-as jelzesű kocsiadatgyűjtő 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

számítógépet válaszol 
Schuck Géza. Ez feltehe-
tően nagy segítségünkre lesz. 
A VT 20-as ma még csak kí
sérleti jelleggel üzemel, közben 
az újonnan betanított kezelő
személyzetnek is be kell gya
Korolnia ma.gát. 

- Egyéb gondjaink is van
nak - szól közbe Alföldi Al
bert üzemmérnök. Nincs 
például megfelelo csoporteme
lónk szekrényösszehúzó szer
kezetünk. Hogy mégis megold
juk feladatainkat, annak k?
szönhető hogy a csehszlovak 
·kollégákkal kialakí�ott jo. kap
csolat eredményekent kolcson 
kapjuk azt, ami kell. Ugyanez 
a helyzet a kereskedelmi sz��
szolgálatnál is. Sokan a .sa�at 
számológépüket hasznalJak. 
Félreértés ne essék, ezzel ko_
rántsem azt akarom mondani, 
hogy m1 csak a kés.zet várjuk, 
amit lehet, azt itt haz1lag _ m:g
oldjuk, A műsza.�i�k _PE;_lda1;1l 
sokáig rossz szoc1alls korulm�
nyek köZÖtt dolg.?zt��- A mu_
helyben volt az oltozo, m�do, 
egy szóval minden. Nem regen 
kaptunk egy kiseleJtezett sz�
mélykocsi t, amelybol ��szonot 
dolgozónk résZ€re szoc1ahs he
lyiséget alakítottunk ki. 

A forgalom zavartalan lebo
nyolítását az idén is gyakran 
hátráltatják a belföldről érke
ző műszakilag hibás kocsik. Ez 
év' második negyedében 9277 
vagon érkezett műszaki hib�
val 848�at pedig téves okma
ny�k miatt kellett félre állí
tani. S vannak olyan kocsik, 
amelyeket a benne levő áruk 
hiányos csomagolása végett 
küldenek vissza. 

- Hogyan tovább? 
- Arra tórekszünk, hogy nö-

veljük a több szakm�v3:1 ren
delkező vasutasok szamat. Ez
zel egyensúlyozhatjuk legjob
ban a létszámhiányt, mert a 
munkatársakat így oda tud
juk mindig állítani, ahol ép
pen a legszükségesebb. Na
gyon fontosnak tartjuk még � 
csehszlovák kollégá:k;kal valo 
eddig jól kiépített �mbe,:i• .. h�
vatali, baráti egyuttmukod:s 
ápolását - mondotta befejeze
sül Schuck Géza. 

Séra Sándor 

Az elkötelezett vezér 
A 32. vasutasnap a1'kal

mából Minis.z•-eri dicsé;et 
kitüntetést kapott Horvath 
László, a veszprémi körzeti 
üzemfőnökség mozd�nyve
zetője. A kö��i:nultban 
életútjáról, munkaJaról be
szélgettünk 

- Hogyan lett vasutas? 
_ Vámosc.,;.alád0n, egy 

kis Vas megyei faluban 
gyerekeskedtem Egyetl�n 
szóra:-Cozásunk volt, a ket
vágányú v,asútállomás �e;
látoaatása. Egyszer a válto
keZ:lő a piros zászlóval a 
fenekemre csapott. Eget ve
rő bőgésemet a mozdonyve
zető azzal engesztelte k1, 
hogy felvitt a járművér: .. Utána mindig ilyen Josa
gos mozdonyvezető akartam 
lenni .. . 

A.z út azonban nem volt 
egyszerű a veZ€rállásig. 
1951-ben protekcióval sike
rült bekerülni mozdonyla
katos-tanulónak a szombat
helyi járműjavítóba. Az 
ajánló a vasi megyeszékhe
lyen azonban már nem tu
dott helyeí szerezni a fia
tal szakmunkásnak. 

- Veszprémbe kerültem, 
itt voit számomra hely -
folytatja, - Előbb motor
lakatosként dolgcntam. 1953. 
augusztus elsején kerültem 
a 315-ös gőzösre tanulni. 

- ,Nem vágyott haza 
Vasba? - kérdezem 

- De igen. 1957-ben, mi
előtt eÚnentem volna gőz
mozdonyvezetői tanfolyam
ra lett volna hely Szom
bathelyen. A veszprémi ba
rátaim, munkatársaimazon
ban lebeszéltek Irt azonnal 
mehetsz tanfolyamra, ott 
meg új leszel, vár:n.i kel! a 
sorodra - mondták. 

Horváth László fiatal ko
rától elkötelezett ember. 
Tagja volt az E'POSZ-nak, 
a DISZ-nek és a Kommu
nista Ifjúsági Szövetségnek 

is. 1961-től pártta,g és mun
kásőr. A városi pártbizott
ság határouita alapján 1978-
ban a Veszprémhez csatolt 
Kádártán - lakóhelyén -
lakótelepi pártszervezetet 
alakított. Jelenleg tagja a 
városi lakótelepi pártszer
vezeteket irányító párt veze
tőségnek. A Munkásőrség
ben több parancsnoki di

cséretet kapott. Kétszeres 
kiváló dolgozó. 

- Elégedett ember? 
faggatom. 

- Igen! - hangzot;t a 
határozott válasz_ - Ann�k 
ellenére, hogy öt évvel a 
nyugdíj előtt magamban 
hordom a gőzmozdonyveze
tók betegségét, a reumát és 
a vérnyomásommal is prob
lémák vannak. 

- Sokan irigylik a moz
donyvezetők viszonyLa,gos 
magas fizetését - folytatja. 
- Jobb lenne a túlóra nél
kül kevesebb fizetés, a 
több szabad idő, a pihenés. 
' - úgy tudom; két serdü
lő fia van. Ők nem a vas
útra tartanak? 

- De igen. Ok is mcn
donyvezetők lesznek . .• 

Sz. Jakab István 
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Fáradtság, front, figyelmetlenség 

TBrődjiink tBbbet 
Bnn,agunkkal és egy,nással 

a ,nunkahe/yeken 

Ma gondolkodjon - holnap újítson 

HASZNOS TUDNIVALÓK KEZDŐ ÚJÍTÓKNAK 

Akinek van egy jó ötlete 
és. azt újításként szeretmé 
hasznosítani, ismernie kell 
a formaságoka,t is. Neveze
tesen azt, hogy mit kell 
tartalmaznia az újítási ja
vaslatnak? Mindenekelőtt 
a megoldás módját és 
eszközét, szerzőjének nevét, 
beosztását, valamint szük
ség esetén a vázlatrajwt, 
vagy a kísérleti darabot. 

1000 forinton felüli ered- ban kell társszerzőnek te
ményt hoz. kinteni, ha az újítási javas-

A javaslat megtétele nem latban nem jelölik meg a 
tartozik előterjesztőjének szerzőség arányát. Szerző
munka:köri kötelességei kö- ségi (társszerzős.égi) igény 
rébe, vagy munkaköri fel- érvényesíthető legkésőbb az 
adatain belül jelentős alko- újítás hasznosításának meg
tói teljesítménynek minő- kezdésétől számított egy 
sül, nem okoz fogyasztói éven belül a bíróságnál. 

Már közhelynek számít ha 
azt mondjuk, a vasút veszé
lyes üzem. Bármennyire is el
koptatott azonban ez a meg
állapítás, sokan mégis elfe
ledkeznek erről. Bizonyítja 
mindezt a halálos és súlyos 
balesetek számának növeke
dése. Nem használ az intő 
szó, a figyelmeztetés és az 
oktatás. Júliusban például 
hatan fizettek életükkel 
mindezért. Havonta általában 
300 balesetet jegyzőkönyvez
nek a MÁV-nál. Közülük ket
tő-három halálos. Az alábbi
akban néhány tragikus kime
netelű baleset ok és okozati 
összefüggéseit tárjuk fel a 
vizsgálati jegyzőkönyvek 
alapján. 

Tiltott helyen 
közlekedtek 

A záhonyi rendezőpályaud
var 423-as számú kitérőjében 
történt. Az ebédről munkahe
lyükre igyekvő 0. J. kazán
fűtőt és S. M. szállító-rako
dó munkást a 4-es számú tar
talékmozdony által szalasz
tott kocsik elütötték. 0. J. 
,sérüléseibe belehalt. Társának 
pedig mindkét lábát levágta 
a kocsi. 

Mi okozta a balesetet? A 
vizsgáló bizottság megállapí
totta, hogy a két dolgozó til
tott helyen közlekedett, pedig 
ennek veszélyeire többször 
figyelmeztették őket. A pá
lyán ráadásul figyelmetlenül 
közlekedtek, egy bérlap után
számolásával foglalkoztak. 

naplóba ezt korábban beje
gyezték. Időközben azonban 
a hibát kijavították. amiről 
szintén az üzemi napló egyik 
bejegyzése tanúskodik. V. I. 
azonban erről nem győződött 
meg. 

Aramütés következtében 
halt meg K. A. rakományiga
zító is, aki nem azon a ,szerel
vényen dolgozott, amelyre a 
munkaengedélye szólt. A ko
csik felső ajtajainak lezárását 
egy feszültség alatt lévő villa
mos felsővezeték alatt végezte 
és bekövetkezett a tragédia. 
Ezt a balesetet azonban nem
csak a dolgozó tévedése, fi
gyelmetlensége okozta. A bi
zottság munkaszervezési hiá
nyosságot is feltárt. A brigád
vezető kötelessége lett volna 
ugyanis a rakományigazítók 
feladatának pontos meghatá
rozása, a helyszínen, a szerel
vény mellett. Ez nem tört�nt 
meg. A rakományigazítók 
ezért maguk határozták meg 
az elvégzendő munkát. 

Halálos áramütés 
Ugyancsak a nagyfeszültség 

oltotta ki K. G., 26 éves moz
donyvezető életét is. A jól 
képzett dízelmozdony-vezető 
gépével a ferencvárosi vonta
tási főnökség V-ös számú vá
gányán állt. A motort már 
korábban leállította és a mo
tortérben a gép villamos be
rendezésének felülvizsgálatá
val foglalkozott. Közben meg
eredt az eső. A motortetőtér 
szellőzőnyílásai nyitva voL 
tak. Hogy a motortér ne áz
zon be, K. G az egyik búvó
nyíláson a motortetőre lépen, 
hogy lezárja a nyílásokat. A 
fölötte húzódó 25 kV-os fel
sővezeték közelébe került, és 
halálos áramütés érte. 

Súlyos következményekkel 
járó balesetet szenvedett R. 
J.-né vonatfelvevő, aki egy 

Az ismertetett tragikus 
példák arra is figyelmeztet
nek, hogy a munkahelyeken 
többet kell törődni a dolgozók 
személyiségével, magatartásuk, 
beidegzett szokásaik megfi
gyelésével, hiszen munkavé
delmi szempontból mindez 
fontos lehet. A legkörültekln
tőbb oktatás, nevelés sem ké
pes a biztonsági követelmé
nyeknek érvényt szerezni, �a 
egy-egy munkahelyi kollektí
ván belül nem éreznek felelős
séget egymásért, rossz a mun
kahelyi légkör, a vezetők éti 
a beosztottak egymáshoz való 
viszonya stb. 

Mindezekből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a biztonsá
gos munkavégzés csak rész
ben függ a munkavédelmi in
tézkedésektőJ, elfürásoktól, pa
ragrafusoktól. Az egyének fe
lelősségérzete, fegyelme, szak
tudása, helyismerete csökkent
heti a baleseti veszélyt, keve
sebb lehet a tragikus követ
kezménnyel járó esemény. 

Hatékonyabb 
balesetmegelőzést 

Csökkenthető a veszélyhely
zet azzal is, ha a munkát irá
nyító vezetők, munkatársak 
felfigyelnek egymás hangulat
változására, kiegyensúlyozat
lanságára, dekoncentrá.ltságá
ra. A dolgozók alkalmazkodó
képessége, idegállapota ugy,!n
is egy műszak alatt is válto
zik, fáradtság, időjárásfront, 
vagy egyéb okok hatására. A 
legtöbbször ekkor következik 
be - a pillanat tört része 
alatt - a baleset. Önmagun
kat és társunkat ismerve 
azonban - ha tisztában va
gyunk e közvetett veszélyek 
következményeivel - hatéko
nyabbá tehetjük a baleset
megelőzést. 

P. I. 

Csak olyan újításra ala
pítható jog, amely legalább 
a javaslattevő nevét és lak
címét tartalmazza, illetve a 
megoldást a megvalósítás
hoz szükséges mérték1ben 
ismerteti. Az újítási javas
latot mindig a hasznosító 
szolgálati főnökséghez kell 
benyújtani. 

A javaslat akkor tekint
hető újításnak, ha a javas
lat ismerteti a megoldás 
eszközét és módját, a meg
old.ás műszaki, illetve mun
ka- vagy üzemszervezési 
jellegét. Ezen kívül, ha a 
javasolt megoldás viszony
lag új és. hasznosítása a 
vállalat részére legalább 

Pályamunkások 

a barlangfürdőben 

A hatvan-salgótarjáni pá
lyafenntartási főnökség szak
szervezeti bizottsága a közel
múltban kirándulást szerve
zett Miskolc-Tapolcára. A ki
rándulásra nYOk szolgálati 
hely dolgozóit hívták meg. Va
lamennyien megfürödtek a 
barlangfürdő fris:;ítő vizében, 
majd csónakáztak és pihen
tek. 

A szakszervezeti bizottság 
térítésmentes ellátást biztosí
tott a résztvevőknek, akik a 
gondoskodásért köszönetüket 
fejezték ki. 

Rapi József 

érdekeket sértő minőség- A javaslattevő a benyúj-
romlást. tott újítási javaslattal kap-

A felsorolt fel tételek egy- csolatos bármely sérelem 
idejű fenn.állását hivatalból esetén az elbíráló sze
kell vizsgálni, és bármelyik rint illetékes szakszervezeti 
hiánya esetén a javaslat szervhez fordulhat. Az újító 
nem tekinthető újításnak. anyagi elismerésével - ter-

Újítási feladattervben vező rajzolói díj, feladat-
meghirdetett, sürgős vagy tervi különdíj stb. - ,kap
szakma,i gyakorlatot igénylő csolatos viták eldöntése a 
jelentős feladat megoldásá- ' bíróságra tartozik. A bíró
ra előzetes szerződés köt- s.ág a vállalatot az újítás 
hető. A feladattervi témá- hasznosítására nem kötelez
ra meg.hirdetett különdíjat heti. 
a megoldás elfogadásától 
számított 30 napon belül ki 
kell fizetni. 

Az újítás szerzőjének -
ellenkező bizonyításig 

Újítási javaslattal kap
csolatos minden beadvány 
és eljárás, újítóval kötött 
kísérleti, hasznosítási szer
ződés, valamint újítással 
kapcsolatban folyamatba 
tett polgári peres és. nem 
peres (végrehajtási) eljárás 
illetékmentes. 

azt kell tekinteni, aki a 
megoldást tartalmazó újítá
si javaslatot elsőként nyúj
totta be a hasznosító szol
gálati főnökséghez. A ja
vaslattevőket egyenlő arány-

Ihász-Kovács Éva 

Dr. Gyóni Béla 

-' N 

KESOI MOZAIK 

- Apámnak -

Minden piros vonat Veled indul. 
Ugy, ahogy futószalagon 

oson az élet. 
Letérdelek'minden sinpárhoz, 
mert mindenik olyan 

minthogyha Te vigyáznád! 

A sokszemü szerelvény előtt 
alakod áll, - belevésve a tájba 
és minden állomásra úgy indulok el, 
mintha Hozzád utaznék . . .  

Tragikus baleset áldozata 
lett V. I. huszonhét éves moz
donyvezető is. A V43-as gé
pen állomási várakozás köz
ben a mozdonyfülke fűtéshi
báját kereste a motorházban. 
A mozdony feszültség alatt 
volt. Karja a nagyfeszültségű 
térbe került, s ott jobb kezé
nek mutatóujjával véletle
nül hozzáért egy fűtési bizto
sító érintkezőjéhez. 

sérült kocsi saroklépcsőjére -·-----------------------
Messze vagy rég! 

A balesetet az okozta, hogy 
a mozdonyvezető tévesen 
ítélte meg a berendezés fe
szültségállapotát. A fűtéshibát 
azért kereste, mert az üzemi 

lépve az ütközők fölött akart 
átmenni a kocsisoron. Közben 
a tartalékmozdony meghúzta 
a vagonokat, és az asszon11 a 
kerekek alá esett. A jobb lá
bát amputálni kellett. 

Megint egy útátjáróban ... 
Szeptember 9-én, mint arról a:z újságok, a tv és a rádió beszá· 
molt, súlyos baleset törtknt Székesfehérváron, Szárazrét meg• 
állóhelynél levő tényjelzóvel biztosított útátjáróban. A gyors• 
vonat belerohant egy utasokkal teli Volán csuklós autóbuszba, 
amelynek vezetője körültekintés nélkül hajtott a sínekre. A 
súlyos baleset következtében 16-an a helyszínen meghaltak. A 
felvétel, mely nem sokkal a baleset után készült, önmagáért 

beszél. 
Ovári Arpád felvételei 

Hegyeshalmi fúvósok Ausztriában 

A hegyeshalmi vasutas fúvószen�arr- meghívására a 3i 
vasutasnapon Hegyeshiail.omban és Mosonrrniagyaróváron szert
pelt a brou.ck.i ifjúsági fúvószenekair. A látogatás fOilytatásaként 
augusztus 29-én és 30-án Ausztriában jártak a hegyeshalmi 
vasutas fúvósok. 

A 29 tagú együttes az első napon a helyi vöröskeresztes 
ünnepségen klass.zdkus sz.erzák műveiből adott közös koncer
tet a vendéglátókkal. A felJiu>és után a bruckiak a látogatás 
hátralevő idejében rövid helyi és bécsi városnézésre vitték a 
maigyarr- vasutas fúvósokat. 

Ki emlékszik a percre, 

amely ke"ttévágta fiatalságod? 
Most már én vigyázok. 
Tükörképed a létem, 
és ha vészfékem meghúzná a 
Könyörtelenség, 

maradj itt még, a 
fiamban-áldott . . .  

Szeretek elutazni, 

hogy visszautazzam, 

s kimondjam: én, Te. 

ALIG HISZEK A SZEMEMNEK 

Alig akartam hinni a sze
memnek: annak rendje-módja 
szerint, a mi utcánk általánoo 
iskolájában is megkezdődött a 
tanév, s reggel háromnegyed 
nyolc tájt nagyobb volt a csúcs
forgalom a keskeny lakótelepi 
közben, mint kora délután a 
pesti Nagykörúton. A nyolc
éves IB. Agi a legújabb típusú 
1500-as Ladával ér';kezett, a 11 
esztendős Z. Zoli az immár 
nálunk is kapható Zasztavával, 
s hogy a hetedik osztályoo M. 
Annamária se adja alább, ő 
acélkék Volvóval siklott a tan
intézet elé, leereszkedően fo
gadva az öreg Trabanttal oda
pöfögő S. Botondot. Tévedés ne 
légyen: nem történt szabály
sértés, nem Agi, Zoli, Anna
mária, vagy Botond vezette a 
gépkocsikat -, ők utasok vol
tak. Szüleik fuvarozták őket 
az iskolakapuhoz, nehogy a 
kisiskolásoknak sokat kelljen 
gyalogolniuk. A nyár végi -
kétségkívül még perzselő 
nap is sütött, s az erős nap
fény ugyebár ráncosítja a bőrt. 
Az aggódó szülő pedig az ilyet 
nehezen viselné el ... 

Alig akartam hinni a fülem
nek: meséli kisebbik lányom. 
hogy B. Agi az idén „OLasz
ban" járt a szüleivel, Z. Zoli 
az óceánt is átrepülte, M. An
namáriáéknak viszont csak két 
tátrai hétre telt, meg is moso
lyogták őt a többiek, már ti
zenhárom éves, maholnap tán
colni jár, s még nem tudja, 
milyen az Alpok, augusztus
ban hófödte csúcsokkal. Leg · 
jobban persze - Annamáriával 

együtt - G. Erzsi nénit, a ma
gyar nyelv tanítóját mosolyog
ták meg, aki vakációjának je
lentős részében úttörőtábor
ban felügyelt valahol a Velen
cei-tó környékén (mégcsak nem 
is a Balatonnál, ráadásul nem 
is a víz partján), s híre ment: 
autóbuszbérlete sincs, villa
mossal jár napról napra, há
romszor átszállva, Pest egyik 
távoli kerületéből ó, a szegény 
pára .. . 

Alig akartam hinni az ál
momnaik, amely a tanévnyitó 
napját követő éjszakán nyug
talanított (mert 'úgy hírlik, aki 
mélyen alszik, az nem álmo
dik; eszerint nem aludtam 
elég mélyen). Valami sajátos, 
mesebeli időgépbe ültünk, s 
B. Agi, Z. Zoli, M. Annamária, 
meg S. Botond hipp-hopp fel
nőtté serkentek befejezték is
kolai tanulmányaikat, s mun
kát vállaltak itt-ott-amott. B. 
Agi elpanaszolta: irodában dol
goziik, ám az írógépet nem 
villany vezérli - felháborító! 
- a folyosók nem légkondí
cionáltak, a mellékhelyisé
gekben pedig nem szól a mu
z.sika. Z. Zoli olyain gyárban 
kapo11t munkát, ahol a gép 
mellett állva kell dolgozni, s 

az átkozottul fáTasztó, szólt is 
a papának, hogy ó inkább el
szegődik portásnak, mivelhogy 
a portás ülhet, s nincs is más 
clol.ga, minthogy köszöngessen, 
az igazgatónak nagyobbat, 3ll 

ooztályvezetőnek kisebbet, a 
műhely,belieknek peciig elég 
biccen.teni is, habár am sem 

muszaJ. A papa megígérte, 
hogy segít, beszél majd vala� 
hol egy fő-főigazgatóval. M. 
Annamária fodrász lett, de ő 
sem elégedett, mert az egy
napi barravalója alig több, 
mint amennyit S. Botond édes
apja kapott egy tudományos 
értekezéséért. Micsoda világ, 
micsoda világ! - sopá:n.kod
tak az ádmomban hirtelen 
nagyra nőtt gyermekek, s so
pánkodtarrn én 'ÍS, mihelyt fel
ébredtem: minek kell negy
ven fölött késő este sokat en
aem., ennék kevesebbet, J!lleITI 

,gyötörnének rémálmok éjsza
ka! 

Magambam még azt is 
mondtam: micsoda világ, mi
csoda gyerekek . . . de hamar 
módosítottam: micsoda világ, 
micsoda szülők! Agi és An
namária a hibásak, amiért 
megmosolyogják G. Erzsi né
nit, vagy az „Olaszba", az 
óceánon túlra vakációztató 
anyuka-apuka? S eszembe 
jut Gy. Gyuri is., aki a mi

nap, a Duna partján .megáll
va rámutatott a Halászbás
tyára: ,,ott van ni, a Hilton 
tornya". Az angyalát! S mi
lyen büszkén nézett körbe 
Gyuri-anyu, Gyuri-apu, ami
ért oly jól tájékowtt a cse
metéjük ! 

Olcsó fordulat volna meg
kérdezni Ágitól, Annamáriá
tól: tudják-e, hogy mi volt a 
„tuja"? S ,kiselőadást tartani 
arról, hogy aki nem akart tu
jázni - vagyis a villamos 
ütközőjén. utazni -, annak 
hány kilométernyire voLt gya-

logosan Angyalföldtől Újpest. 
Korszerűtlen meggyőző mód
szer lenne Gy. Gyuritól tuda
kolni, hol is osztotta ingyen
levesét Róbert bácsi, meg 
hogy mi a különbség a szép 
nevű, tegnapelőtti Valéria
te.lep, s a kevésbé szép nevű, 
mai' Kaszásdülő között. ,De 
megis: kedves anyukák-apu
kák, nem szabtak még va.La,
mennyiünk lábára hétmérföl
des csizmát. Lehet kisebbet is 
lépni, akkor is előbbre me
gyünk. 

Aztán eszembe ötlik: miilltha 
valiamikor öt-hat évvel ezelőtt 
mondtam volna ilyesfélét 
anyukának-apukának. Hogy 
néhány határral arrébb -
vagyis "odaát" - már jobban 
i;negnézi.k, mit mire köJrt:.enek. 
Hogy olyan különös szavak 
hallhatók, mint „válság", meg 
,,pénzromlás". No persze -
bólogatott amyuka-apuka, de 
ami ott van, az ott van, ami 
pedig itt, az itt. S jött a „né
pinek" vélt bölcselet: ,,vaJ.a
hogy csak lesz, mel1t úgy még 
sosem volit, hogy sehogy se 
lett volna". Valahogy lett, 
valahogy van -, így igaz. 

Csak nehogy az álmom va
lóra váljék, s Agi, Annamá
ria, meg a többiek tíz-tizenöt 
év múJva valóban arra pa
naszkodjanak, amit most még 
a túlméretezett vacsora rová
sára írtam. S ne nagyszülő
korban ostorozzuk őket, ami
ént majd alclcor, anyuka,-apu
kakén,t, ők nevelik félre cse
metéiket. 

F. T. 
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Vasúton és közúton Sarkadról Okányba Levél Tokióból 

A Japán Vasutasok Orszá
gos Szakszervezete (KOKURO) 
július végén tartotta Tokió
ban 44. kongresszusát. A több 

Polgári védelmi gyakorlat Békés megyében 

Kincses Sándor vonatvezető és Huszár Sándor 

Az állomás előtti téren egy
re nő a sokadalom. Csopor
tokban érkeznek a férfiak, 
nők, iskolások, családanyák. 
idősebb emberek, kis csoma
gokkal, útravalóval, ennivaló
val üdítő italos üvegekkel. 
Rekkenő a hős.ég, de türelem
mel várnak Egyenruhás pol
gári védelmi parancsnokok, 
aktivisták, szolgálattevő rend
őrök, munkásőrök és vasuta
sok szervezik-irányítják az 
emberáradatot. 

mint négyszáz küldött megvi
tatta a Japán Allamvasutak 
magántulajdonba adásának és 
a vasutasok létszámcsökkenté
sének tervét. a sz.trájkjog visz
szaállításával kapcsolatos fel
adatokat és az országos mun
kaerőhelyzetet. A szakszerve
zet továbbra is hozzá akar já
rulni a világ dolgozói szolida
ritásának erősítéséhez. Síkra 
száll azért, hogy a nemzetközi 
munkásmozgalom hatékonyan 
járuljon hozzá a világ békéjé
hez, a világ dolgozói demok
ratikus jogainak és érdekei

! nek védelméhez. 
Szakszervezetünk a vasutas 

dolgozók nevében táviratban 
fejezte ki jókívánságait a 
KOKURO kongresszus részt
vevőinek. Táviratunkra a kö
vetkező választ kaptuk: 

„Nagyra értékeljük a 
KOKURO kongresszusához 
intézett testvéri üzenetüket. 
Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy összejövetelünk az 1982. 
évi aikciópolitikáról folytatott 
viták után sikeresen zárult. A 
kongresszus napján, az admi
nisztratív és pénzügyi reformo
kat előkészítő tanácsadó tes
tület a kormánynak ajánláso
kat nyújtott be, amelyek fő 
célja a Japán ÁlLamvasutak 
„rehabilitációja" volt. Ennek 
alapján a Japán Államvasutak 
kérdése a politikai viták gyúj
tópontjába került. Válaszként e 
lépésre a Japán Államvasutak 
vezetői igyekeztek keresztül
vinni az üzemi szintű tanács
kozási rendszer teljes revízió
ját, a további tárgyalás� tel
jes felfüggesztését. a vasutasok 
utazási kedvezményeinek eltör
lését, a bérek emelésének 
megfékezését stb. úgy ítéljük 
meg, hogy ez a támadás a leg
súlyosabb azok közül, amelye
ket valaha is !apasztaltunk 
szakszervezetünk történetében. 
Elhatároztuk, hogy megerősít
jük egységünket e támadások 
ellen. Köszönjük Önöknek 
együttműködésüket és mozgal
munk iránti szolidaritásukat. 

Vasúti szerelvények gördül
nek be a szabad vágányokra. 
A motoros vontatású személy
kocsik ajtajában is megjelen
nek a polgári védE:lmi sza-k
szolgálat emberei. Gyors, ha
tározott az intézkedésük. Alig 
néhány perc és megtelik az 
első szerelvény. Füttysi.ó har
san, lendül az inditó tárcsa 
és máris kigördül az első vo
nat Sarkad állomás.áról. 

Elérkezett az indulás ideje 
Tisztelettel: 

Makoto Morikage 

elnök 
A következő, a kettes számú 

szerelvé111Yen mi is helyet ka
punk. Nyári Béla, a vonat pol
gári védelmi parancsnoka, a 
kitelepítési szakszolgálat lát
hatóan jól felkészült szakem
bere, aki „civilben" általános 
iskolai tanár, most felelős 
353 lakos útbaindításáért. Eny
nyien .férnek el kényelmesen 
a hat kocsiból á1'!ó szerel
vényen. 

Sarkad harmadik és negye
dik kerületének lakóit érinti 
a kitelepítés, ők a polgári vé
delmi gyakorlat részesei. A 
kitelepülők. Négy szereLvény 
és tucatnál több Volán-busz 
szállítja őloet a távoli Okány 
faluba, a befogadó település
re. 

Nyári Béla ellenőrzi a be
osztottakat, a vonatszerel
vé111Yre rendelt erőket, a rend
fenntartó szolgálat embereit, 
meg egy hivatásos, egy ön
kéntes rendőrt, egy munkás
őrt, no és természetesen a kész
ségesen közreműködő vasuta
sokat. 

Kincses Sándor vonatvezető 
az óráját nézi. 15 óra 6 perc, 
az indulás pontos ideje. Hu
szár Sándor motorve:rető már 
a helyén ül, ellenőrzi a mű
szereket. Felszállt a vonatra 
Koczka János vonalellenőr, 
aki felügyel a kiadott intéz
kedés végrehajtására, a nem 
köznapi menetrend betartásá
ra. ő is jól emlékszik az 1970-
es árvízre. Akkor éjjel szol-

gálatban volt éppen az állo
máson. Megszólaltak a sziré
nák, nagy erők mozdultak meg 
a település lakosainak menté
sére, feszített ütemben dolgoz-
tak, megállás nélkül, több 
napig tartó, váltás nélküli 
szolgálatban. 

Ma derűsebb, nyugodtabb a 
kép. Az emberek fegyelmezet
ten, a helyzethez illő komoly
sággal helyet foglalnak a ko
csikban. Valahol nevetés har
san az öblös férfihangra, hogy 
„hol osztják itt a sört?" A 
sörbarát szomját az asszo
nyok ásvánorvizzel próbálják 
csillapítani. 

Szinte észrevétlenül indul a 
szerelvény. Kis csönd, nézelő
dés, integetés a pályaudvaron 
maradt. ismerősöknek és már 
robogunk az őszi színekben 
pompázó határban. Kincses és 
Huszár, a két Sándor a szol
gála tban is jól ismerik egy
mást. A Vésztő-Gyoma-Püs
pökladány vonalon járnak 
„békeidőben". Most a szabad 
szombatjukat áldozták fel a 
köz javára, a polgári védelmi 
gyakorlat sikeréért. (Huszár 
Sándor a motorjával foglala
toskodna, Kincses Sándor ked
ven.e nyulainak ellátását bízta 
a családra.) 

... Kötegyánon vagyunk, ha
tárőrök biztosítják a befutó 
szerelvényt. Papp József rend
őr zászlós, rendlfenntartó pa
rancsnok leszáll a vonatról. 
Megkeresi Murok Lászlót, az 
önkéntes rei1dőrt, Tokaj Sán-

Megérkeús Okányba 

dort, a munkásőrt, röviden 
szót vált a határőrrel. Látha
tó, hogy minden rendben. 

Innen másik vágányra ka
lljYarodnak és irány Méhkerék. 
A kocsikban előkerti'lnek az ol
vasnivalók, könyvek, újságok, 
a képregények és a kereszt
rejtvények. De a legtöbben vi
dáman beszélgetnek vagy vic
ceket mesélnek. ,,Jó a hangu
lat, mert szép az idő" - nyug
tázza a derűs hangzavart elé
gedetten Koczka János vonal
el'lenőr. 

Öt vasutas 

nyugdíjba naent 
A közelmúltban vonult 

nyugdíjba a szentesi körzeti 
üzemfőnökség öt tapasztalt 
vasutasa: Szikszai Mihály vo
natvezető, Horváth Imre vo
natkezelő, Dobos Eszter jegy
vizsgáló, valamint Szabó Ist
ván és Szarvas Mihály vonat
vezető. Több évtizedes baráti 
kapcsolat fűzte őket egymás
hoz és a vasúthoz. Búcsúztatá
sukon részt vettek a főnökség 
vezetői, a barátok és a kollé
gák. 

Szőke Pál üremfőnök-he
lyettes méltatta munkásságu
kat, fegyelmezett, példamutató 
magatartásukat, önzetlenségü
ket. Sok fiatal vallhatta őket 

Sarkadkeresztúron egy ke
veset várnunk kell, mert nem 
messze az állomástól, a vasúti 
átjárón át oszlopban vonul
nak a Volán buszok, szintén 
sarkadi kitelepülőkkel. Rend
őrségi járművek vezetik és 
zárják az oszlopot, elterelik a 
forgalmat, zöld utat csak az 
autóbuszkaraván kap és utá
nuk mi a jelzővel: szabad a tanítómesterüknek. pálya Okányig. 

:E:les kürtszóval jelezzük az 
érkezést. A díszes, fellobogó
zott állomáson a befogadó 
szakszolgálat emberei várnak. 
Gyors ellenőrzés, regiszter, 
uzsonnára egységcsomag, üdí
tő ital a szomjas utasoknak. A 
kerítésen túl integetnek az 
okányiak: ,,Gyertek, várunk 
benneteket! ... " 

És elindulunk a faluba, ahol 
néhány órára befogadnak ben
nünket, a számunkra még is
meretlen, de biztonságot je
lentő otthonokba ... Azután, 
új ismerősökkel, élményekkel, 
tapasztalatokkal gazdagodva 
indulunk majd vissza Sarkad-
ra. 

Szöveg és ·kép: 
Hegedüs Ferenc 

Az öt nyugdíjasnak a mun
katársak ajándékokkal ked
veskedtek. 

Társadalmi 

munka 

Miskolcon felavatták a Bor
sod megyei kórház területén 
az új gyermek-rehabilitációs 
központ épületét. Az átadás 
előtt a járműjavító üzem vö
röskeresztes alapszervezetének 
aktivistái is részt vettek a csi
nosítási, takarítási munkában. 
A szakszervezet Miskolc váro
si Tanácsától elismerő okleve
let kapott társadalmi munká
jáért. 

Donibóváron lelújitjáh 

a vontatási telep vi§tornyát 
Hatvannyolc év után elő

ször veszi körül állványkoszo
rú a dombóvári vontatási te
lep ipari vÍZtornyát. Az 1914-
ben épült 34 méter magas to
rony 500 köbméter űrtartal
mú tartályába régen a Kapos 
folyó vízét nyomatták fel és a 
torony látta el Dombóvár-Al
són és a fűtőházban is a gőz
mozdonyokat vízzel. Ma már, 

a gőzmozdonyok kiszorulásá
val a dízelek vételezhetnek 
ivóvíz miooségű vizet. 

A csövek szigetelése már 
elhasználódott, a 68 éves tö
mítések sem állnak ellen a hő
dilatációnalk, ezért a Kapos
vári :E:pület- és Hídfenntartó 
Főnökség IB. építésvezetősé
gének dolgozói, a pécsiek se
gítségével, a tornyot ebben az 
évben felújítják. 

Szeptember 29. 

A fegyveres erők napja 
A pákozdi dombon, az emlékmű tövében szeptember 

29-én - minden esztendőben - megszólalnak a kürtök. 
meghajolnak a zászlók, koszorúk kerülnek az obeliszk 
talapzatára. Az ország népe fegyveres fiai, 1848. emléke 
előtt tiszteleg. Az első gondolat mindig az övék, a dicső 
elődöké, Dózsa kaszás parasztjaié, Rákóczi kurucaié, a 
vörös sipkás honvédeké és századunk nag11szerű harco
saié, akik a Tanácsköztársaság fremtjain, Madrid falai 
alatt és a partizánosztagok harci útjain küzdelmes har
cokban tettek hitet a haladás ügye mellett. 

A következő gondolat már a máé: fegyveres erőink 
ma a szocialista társadalmi rend, a sok vérrel kivívott 
szabadság és a béke védelmezői. Soha ilyen hosszú tör
ténelmi szakaszon át nem volt még Magyarország a vi
lágtörténelem haladó erői között. Soha nem volt ennyi 
barátunk és fegyvertársunk, ami a Varsói Szerződés 
békét és biztonságot védelmező koncepciójának általános. 
nemzetközi eredménye, de számunkra nemzeti eredmény, 
történelmi siker, s a bi1tonság záloga is. 

A harmadik gondolat az, amit ehhez fegyveres tes
tületeink tisztjei, katonái, polgári dolgozói hozzátesznek: 
a korszerű technika biztosítása, ennek a technikának 
magas fokú ismerete, a fegyelmezett, szilárd erkölcsi
politikai alapokon nyugvó munka. Mindazok odaadó. 
szorgos munkája, akik - elődeink nyomdokain járva -
a honvédelem ügyéért mindig tenni készek. 

A szocializmus építése és védelme pártunk és kor
mányunk politikájának e1vá1aszthatatlanul összekapcso
lódik, egységet alkot. Ez az elvi álláspont jutott kifeje
zésre pártunk XII. kongresszusának határozatában is, 
amely kimondja: ,,A Magyar Népköztársaság fegyveres 
erői és testületei méltók népünk bizalmára. A dolgozó 
tömegekre támaszkodva - szövetségi rendszerünk kere
tében - megbízhatóan védelmezik szocialista vívmá
nyainkat, népünk békéjét. Hazánk érdekeivel összhang
ban, a nemzetközi hel11zet követelmén11einek megfelelően 
erősítjük honvédelmünket, korszerűsítjük néphadsere
günket .. . " Tudjuk, hogy a honvédelem erősítése éppen 
a béke, a biztonság megőrzése érdekében váttozatlanul 
fontos. Óvjuk a békét, mert az imperializmus ismét nyíl
tabban támad, mert az óceánon túl egy újabb tömeg
pusztító fegyvert kezdenek gyártani, mert tőlünk nyu
gatra újabb rakétákat telepítenek. :E:s féltjük az enyhü
lést is, mert tudjuk, hogy ez a tartós béke reményét ígé
rő folyamat a katonai erők egyensúlyán alapul, márpe
dig a NATO fegyverkezési terve ezt az egyensúlyt sze
retné a maga javára megbontani. Ezért pártunk és kor
mányunk állandóan gondoskodik arról, hogy a fegyvere, 
erők rendelkezzenek mindazokkal az eszközökkel, ame
lyek a haza védelméhez szükségesek. 

Fegyveres erőink tagjait népünk bizalma övezi. Ta
lálkozunk velük a határon, amikor kezükbe adjuk útle
velünket, igazodunk útmutatásaikhoz a közlekedésben. 
ott látjuk őket a tanintézetekben, az MHSZ klubjaiban 
és bázisain, amikor közreműködnek a fiatalok hazafias
honvédelmi nevelésében, az előképzés programjainak 
szervezésében. :E:s társak vagyunk velük - a katonákkal 
- a nagy építkezéseken, az utakon és a vasúton. Elisme
rést érdemelnek a néphadsereg építő műszaki alakulatai, 
amelyek a létrehozásuk utáni évi egymilliárddal szem
ben ma már évente ötmilliárd forintos termelési érték
kel növelik a nemzeti vagyont. S ebben az összegben je
lentős tétel annak a munkának az értéke, amellyel a ka
tonák - immár közel két évtizede - részt vesznek a 
MA V különböző nagy beruházásainak megvalósításában 

Mindezen tú:l honvédelmi képességünk fokozásában 
belső biztonságunk megőrzésében nemcsak a fegyveres 
testületek tagjai, hanem a lakosság legszélesebb rétegei 
is tevékenyen részt vesznek. Példaként idézhetjük a 

munkásőrök önként vállalt szolgálatát, közöttük nagy 
számban a vasutasok nagyra értékelt közéleti szerepét. 
Határőreink, rendőreink munkáját önzetlenül segítik az 
önkéntes határőrök és az önkéntes rendőrök, akik közül 
nem egy vasutas magas elismerésben részesült tettrekész 
szolgálatáért, bátor helytállásáért. őket is köszöntjük ma. 
s kívánunk sok sikert ahhoz, hogy eredményesen mun
kálkodhassanak szocializmust építő népünk javára. 

H. F. 

Negyven év a vasút szolgálatában 
Tényleges vasúti szol.g;á

latának utolsó napján ke
restem fel Geblén Mihály 
főtanácsost, Békéscsaba ál
lomás térfőnökét. 

1943. március 16-án Bi
harpüspöki állomáson lé
pett a vasút szo1gálatá,ba. A 
háború éveiben vonul,t be 
katonának és mint ak•kor 
oly sokan, ő is hadifogság
ba került. 1946. január 
21-én tért haza és azonnal 
jelentkezett munkára Köte
gyán állomáson. A munka 
mel•lett tanult, elvégezte a 
MA V Tiszt,képző forgalmi
kereskedelmi tagozatát. 

A forgalmi szakterületen 
távírász. vonatmenesztő
térfelvigyázó, forgalmi szol
gálattevő munkakörökben 
dolgozott. Tíz évi.g volt az 
Alföldi Kisvasút vezetője. 
Térfőnöki beosztásában 1965 
óta dolgozik. A közel négy 
évtizedet becsülettel, kitar

tó szorgalommal d,oigozta 
végig. Soha nem nézte mi
kor van a munloo.idejéne.k 
kezdete és a vége, csak 
egyet tartott szem előtt, a 
vonatforgalom irányítását. 
örömét lelte munkájában, 
a vasúti szolgálatot hivatá
sának tekintette, ez töltötte 
be egész életét. 

- Most, hogy elköszönök, 
nem vagyok nyugodt. Ag
gaszt a vasút jövője. Úgy 
látom. hogy a mai fiatalok 
egy réswből hiányzik a 
„vasutas szív". Pedig ők 
nem is tudják, milyen volt 

a 24-es fordulószolgálat és 
azt sem, hogy a korábbi 
években oda kellett menni 
dol,gozni, ahová vezényelté'.< 
az embert. 

- Holnaptól már a csa
ládomnak élek és nevelem 
az unokámat - mondja el
érzékenyülve. 

Emberi magatartására, a 
munkatársak, a beosztottak 
iránti meg-becsülés, szeretet. 
a reális gondolkodás és az 
igazságérzet volt mindig a 
jellemző. 

Pályája kezdetén, 1946-
ban lépett a párt tagjainak 
sorába. Politikai mun·kájá
val, elvhűségével, kommu
nista elkötelezettségével, 
fáradhatatlanul dolgozott a 
mun·káshatalom megterem
téséért és megvédéséért. 
Mindig a többre. a jobbra 
törekedett és a haladás 
ügyét szolgálta. Aktív tár
sadalmi munkás volt . .Az 
utóbbi években a békés,
csabai vasúti csomópont 

MSZB T-tagcsoportjának 
ügyvezető elnökeként vég
zett - a béke és barátság 
további elmélyítése érdeké
ben - példamutató mun
kát. 

Gellén Mihályt a vasút 
üzem érdekében kifejtett 
áldozatos, hivatás.szeretettel 
végzett munkájáért nyugdí
jazása alkalmából a Munka 
:E:rdemrend bronz fokozatá
val tüntették ki. 

Zacha.ridesz Jánosné 

"I 



• 

A hetedik alkalommal kiírt 
nemzetközi vasutas női teke
bajnokság részvevői ezúttal a 
csehszlovákiai Prerovban ta
lálkoztak, hogy négy év után 
ismét megmérkőzzenek az 
USIC vándorserlegért, az 
arany-, ezüst-, bronzéremért. 

Az előzetesen megküldött 
nevezések ellenére Románia 
válogatottja nem jelent meg a 
rajtnál, így hét ország - Len
gyelország, Jugoszlávia, Bul
gária, NSZK, Csehszlovákia, 
Ausztria és Magyarország -
kezdte meg a háromnapos 
küzdelemsorozatot. 

A sorsolás szeszélye folytán 
a magyar lányok a házigazda 
Csehszlovákiával kerültek 
párba. úgy látszik az a tudat, 
hogy a hazaiak „belőtt pá
lyán" a partnerek, kissé béní
tólag hatott a mieinkre, mert 
az itthoni felmérő versenyen 
nyújtott teljesítményeiket meg 
sem közelítették. A végső el
számolásnál aztán kiderült. 
hogy a viszonylag gyengébb 
teljesítmény ellenére csapa
tunk javított az elmúlt (Sibe
niki) bajnokságon elért helye
zésén. Ezúttal ugyanis egy 
hellyel előbbre lépett, a negye
dik helyen végzett. Valamivel 
nagyobb összpontosítással akár 
dobogósok lehettek volna. 

A csapat tagjai közül Né-
methné 383, Szabó Lídia 353. 
Pállfiné 398, Kállainé 347, 
Heidt Teréz 384, Tóthné 357. 
Török Marianna 372 fával já
rult hozzá a negyedik helyhez. 

A csapatversenyek után az 
egyéni versenyekre is sor ke
rült, ahol versenyzőink javí
tottak előző napi teljesítmé
nyeiken, de ez is kevésnek bi
zonyult a jó helyezések eléré
séhez. Csapatunkból Heidt Te
réz a 13., Pállfiné a 15. he
lyen végzett, míg a csapat 
'többi tagja a mezőny második 
felében végzett. 

Az augusztus 31-től szep-
tember 4-ig tartó versenyen 
végül is az osztrák vasutas 
nők fölényes győzelmet arat
tak. 

A nemzetek közötti csapat
versenyben: 1. Ausztria 278< 
fa, 2. NSZK 2733 fa, 3. Cseh
szlovákia 2715 fa, 4. Magyar
ország 2594 fa, 5. Bulgária 
2567 fa, 6. Lengyelország 2475 
fa, 7. Jugoszlávia 2354 fa. 

Egyéniben: 1. Éva Birsack 
(Ausztria) 831 fa, 2. Hermine 
Dobias (Ausztria) 829 fa, 3. 
Marie Mikulcsikova (Csehszlo
vákia) 801 fa. 

- Sz -

Gyöngyösi sportlövő sikerek 

az MHSZ 

nyári lövész bainokságán 
Fellobogózva, ünnepi hangu

latban várta a szegedi Etelka 
sori lőtér az MHSZ lövészklu
bok 1egjobbjait. Augusztus 26 
-29 között a nyáTi országos 
bajnokság keretében 33 szám
ban harmiocöt klub 395 ver
senyzője mérte össze tudását, 
s döntötte el a•helyezések sor
sát. 

Az MHSZ gyöngyösi kitérő
gyári vasutas lövészklub ver
senyzői Belkovics Béla klub
titkár vezetésével vettek részt 
az országos lövészbajnokságon. 
A gyöngyösi sportlövők, a Len
gyelországban elért siker után 
ismét bizonyították jó formá
jukat, és Szegeden négy első, 
egy második és harmadik, va
lamint két negyedik helyezést 
értek el. 

Remekül szerepelt az ifjúsá
gi korosztályú Molnár Sándor 
sportlövő, aki egyben az MSSZ
és az MHSZ-válogatottnak is 
tagja. A légpuska 40 lövész
számban, 44 induló közül 376 
köregységge1 I. helyezést ért el, 
ugyancsak első lett a standard 
puska 3X20 lövéses összetett 
számban 557 köregységgel. A 
fiatal sportoló nagy tehetség, 
és ez élete első olyan bajnok
sága volt, ahol az indult szám-

ban valamilyen dobogós helye
zést ért el és szerezte meg sor
rendben a 7. Országos Bajnoki 
címet. 

Országos Bajnokságot nyert 
a junior korosztályú Nagy Ti
bor, aki a légpuska 60 lövéses 
számban 571 köregységet ért 
el. A felnőtt nők versenyében 
Seszták Zsuzsanna, a kitérő
gyár dolgozója a standard pus
ka 3X20 lövéses összetett 
számban 567 köregységgel 
ugyancsak or.s:zágos bajnok 
lett. A légpuska 40 lövéses szá
mában pedig 374 köregységge1 
4. helyezést ért el. 

Kiemelkedik még Édes Já
nosnak a férfi légpuska 60 lö
véses számban elért második 
helyezése. Szép sikert könyvel
het el Szmicsek Anikó junior 
sportlövő, aki csapatkiegészítő
ként a standard puska 60 lö
véses fekvő számban, a felnőtt 
nők mezőnyében indult, és 23 
induló közül.586 köregységgel 
5. helyezést ért el. 

A női felnőttcsapat a stan
dard puska 60 lövéses fekvő 
számban 1732 köregységgel 4., 
míg a standard puska 3X20 lö
véses összetett számban az 5. 
helyen végzett. 

MAGYAR VAS UTAS 

Vasútmodell-kiállítás 
Ferencvárosban 

trdeklődők a vasútmodell-kiállításon 

(Laczkó Ildikó és óvári Arpád felvételei) 

A hazai vasúti villamos von
tatás megindulásának 50. év
fordulója tiszteletére, a Magyar 
Vasútmodellezők Országos 
Egyesülete (MA VOEJ szeptem
ber 1-12. között országos 
vasúmodell-kiállítással egybe_ 
kötött bemutatót rendezett a 
ferencvárosi Vasutas Művelő
dési Központban. A kiállítást 
dr. Acs Imre, a MÁV Vezér
igazgatóság igazgatási és jogi 
szakosztályának a •;ezetője nyi
totta meg. 

Ez alkalommal hat terepasz
talt láthattak az érdeklődők. 
Noha a bonyolult automatikák
kal vezérelt modellek min
dig érdekes látványt nyuJ
tanak felnőtteknek, gyerekek
nek egyaránt, a kiállítás ren
dezői most mégis inkább arra 
törekedtek, hogy ennek a kéz
ügyességet és gondolkodást fej
lesztő hobbinak újabb és újabb 
híveket szerezzenek. Ugyanak
kor méltó emléket állítsanak 
vele a zseniális magyar felta
láló Kandó Kálmán emléké
nek. Bizonyítja ezt a Szervai 
Antal villamosmérnök által 

készített terepasztal is, amely 
nem bonyolultságával, inkább 
egyszerűségével hívta fel ma
gára a figyelmet. A tapasz
talt modellezőnek ugyanis az 
vo.t a célja, hogy olyan terep
asztalt készítsen, amelyen jól 
érzékelhetők ennek a szerke
zetnek a munkafázisai. Más 
szóval útmutatóul szolgáljon, 
illetőleg kedvet csináljon e 
hobbi kedvelőinek. 

Az ipartörténelmi · esemény
hez igazodva pedig Fekete La
jos nyugalmazott cirkuszigaz
gató rukkolt ki az első Kandó
mozdony 1 :87 léptékű mo
delljével, amely természetesen 
a szakemberek körében aratott 
nagy sikert. Ezenkívül a ren
dezők ötletét dicséri a bemuta
tóteremben elhelyezett 80, a 
nagy vasút munkáját ábrázoló 
fotó is, amely mintegy hídként 
szolgált a játékos alkotás és a 
valóság között. 

Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A hatvani III-as főpálya
mesteri szakaszon ünnepélyes 
külsőségek között búcsúztat
ták három nyugdíjba vonuló 
munkatársukat a szakasz dol
gozói. Molnár János főpálya
mester méltatta több évtize
des munkásságukat, helytállá
sukat, majd átadták a szak
szervezet és a kollégák aján
dékát. 

- Kiállítás. Nagykanizsán, 
a vasutasok múvelődési házá
ban öt éve működik a hímző 
szakkör. A közelmúltban, az 
állomás ,kultúrvárótermében a 
szakkör tagjai kiállításon mu
tatták be legújabb aLkotásai
kat. 

- Várják a répavonatokat. 
Hatvan és Selyp állomások 
do.1gozói felkészültek az idei 
répaszezonra. A két cukorgyár 
és az állomások vezetői egyez
tették a terveket, megbeszélték 
a legfontosabb ten,nJvalókat. 
A répasz,állításban az idén is 
részt vesznek a nyugdíjas vas
utasok, akik részére eligazítást 
tartottak 

- Megszűnt egy vasútvonal. 
Augusztus utolsó napján vég
leg megszűnt a személy- és 
áruforgalom az ország legdé
libb vonalszakaszán, Nagyhar
sány és Beremend között. A 
szárnyvonal megszüntetését az 
indokolta, hogy utasforgalma 
az utóbbi időben a minimális
ra csökkent. 

- Művészi torna. Vizsgabe
muta tót tartottak a miskolci 
Vörösmarty Művelődé„i Ház
ban művészi tornát ta,nuló gye
rekek. Programjuk nagy tet
szést aratott a közön.ség kö
rében. 

1982. SZEPTEMBER 20. 

- Kirándulás. A győri kör
zeti üzemfőnökség önálló 
nyugdíjas csoportja kirándu
lást szervezett Veszprémbe. 
Megtekintették a város neve
zetességeit, múzeumait és mű
emlékeit. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A salgótarjáni önálló nyugdí
jas csoport szeptember 6-án 
rendezte második félévi tag
gyűlését, .amelyen Fazekas Jó
zsef. a csoport elnöke számolt 
be a végzett munkáról és a 
legfontosabb teendőkről. 

- Vagonlúrakó munkakö
zösség. Mikrosped néven húsz 
tagú vagonki rakó gazdasági 
munkaközösség alakult a 
martfűi Tisza Cipőgyárban. A 
vagcmkirakás meggyorsítása 
évente legalább kétmillió fo
rint kötbértől mentesíti a vál
lalatot, ugyanakkor a nyers
anyag. a folyamatos termelés
hez szükséges kellékek időben 
eljutnak rendeltetési helyük
re. 

- Vasutasok lettek. Záhony
ban, a vasútforgalmi szakkö
zépiskolában idén másodszor 
tarthattak ballagási ünnepsé
get. Az 1982-ben végzett 26 ta
nuló többsége a záhonyi kör
zetben helyezkedett el. A ra
kodás gépesítésére való törek
vés jele, hogy a végzett diá
kok közül heten a gépi 
anyagmozgatás emberei let
tek. 

Felújitás. Záhonyban fel
újítják a kazántelepet, a gőz
távvezetéket, az üzemi kony
hát és a gépesített rakodási 
főnökség szervizépületét. Az 
átfogó, egymáshoz kapcsolódó 
rekonstrukciós munka az elő
készJtés szakaszába lépett. 

- Országjárás. A nagykani- -------------

zsai Kodály Zoltán Művelődési 
Ház háromnapos kirándulást 
szervezett a szocialista brigá
dok részére. Az országjárás so
rán .a vasutasok Miskolc, Lilla
füred, Tokaj és Sárospatak ne
vezetességeivel ismenkedtek. 

Kispuska-lő verseny 

a tömegsport jegyében 

Az MHSZ miskolci jármű
javítóban működő honvédelmi 
és lövészklubja igyekszik után
pótlást biztosítani lövészcsapa
tának. Jó alkalom volt erre az 
augusztusban megrendezett kis
puska-10vészverseny, melynek 
helyezettjei értékes díjakat 
nyertek. 

A lövészklub legjobb nő ver
senyzoJe Budai Jánosné az 
üzemgazdasági osztály dolgo
zója, aki az alkotmánynapi 
versenyben - a MA V szolgá
la ti helyek között - az első 
helyezést érte el. 

A miskolci igazgatóság 
MHSZ-vezetősége kispuska 

Lakás�sere 

Elcserélném szolnoki egy plusz 
két félszobás összkomfortos, 62 
négyzetméteres MAV-bérlakáso
mat budapesti lakásra. Minden 
megoldás, hármas csere is érde
kel. Cím: Váry Ottó, Szolnok. 
Mátyás kir. u. 2. Telefon: Ol '17-62 
vagy 343-935. 

Elcserélném váci egy szoba 
komfortos, kertes. külön bejá
ratú, gazdasági épülettel, déli fek
vésű MAV-bérlakásomat budapes
ti egy szoba összkomfortosra, 
vagy másfél, kétszobás tanácsi 
bérlakásra. Pest környéki és Vác
Budapest vonali is érdekel. Levél
cím: Moravecz. 1137 Budapest, Po
zsonyi út 14. 

Elcserélném 60 négyzetméteres, 
két szoba, plusz étkezöszobás, 
komfortos MA V-bérlakásomat 1,5-
2 szobás ta>1ácsi lak�sra, esetleg 
családi házra, kizá, olag MAV
dolgozóval. Érdeklödr>1 lehet: Bu• 
dapest XV., Lenin út 16 d. fszt. 
3. Hétköznap 17-20 óráig, vagy 
7-14 óráig• a 409-511 telefonszá
mon. 

Elcserélném Budapest, kertvá
rosi 3 szobás komfortos. 100 négy
zetméteres MAV-bérlakásomat 2 
szoba komfortos, vagy egy szoba, 
két félszobás, esetleg nagyobb 
másfél szobás komfortos tanácsi 
bérlakásra.. Érdeklődni a 152-288 
telefonszámon 18-20 óra között. 

K ERE S.Z T REJTVÉNY 

A kiállítással kapcsolatban 
Juricza Tibor rendező elmond
ta, hogy csaknem tízezer láto
gatójuk volt. Ami a legörven
detesebb: nagyon sokan érdek
lődtek az iránt, hogy hogyan 
juthatnának be a modellezők 
egyesületébe, illetőleg milyen 
eszközök szükségesek ahhoz, 
hogy terepasztalt építsenek. A 
többi között egy nagypapa uno
kájával a legapróbb részle
tekig kikérdezte a tapasztalt 
modellezőket, majd a végén 
odasúgta Juricza Tibornak: 
,,karácsonyra egy kis terepasz
tallal meglepem a gyereket ... " 

lövészversenyt rendezett al
kotmányunk ünnepe alkalmá
ból, a Csokonai úti lőtéren. A 

versenyen a nagyüzemi MHSZ 

hét klubja, valamint a jármű
javító versenyzői vettek részt. 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MA V-bérlakásom - amely nagy
méretű három szoba, konyha. 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba 
és pincéből áll, egy bekerített, 
zárt veteményeskert is tartozik 
hozzá - Budapest közelében, bár
mely fővonalon, vagy Budapesten 
levő másfél vagy kétszobás la· 
kásra MAV-dolgozóval. Minden el· 
fogadható megoldás érdekel. Cím: 

Vfzszlntes: 1. Bevételt Javftó te
vékenységek a vasúton, (Folyta
tása a 21. függölegesben.) 12. Fo
lyadék. 13. Vizet ad neki. 14. Dal, 
dallam, magánének. 15. Teve a 
közepén. 16. Durva posztó. 19. Vi
dám műsor. 21. Neves szovjet ál
lamférfi volt. 22. Baszk szepara
tista szervezet. 24. . .. Dezső, lab
darúgóedző. 25. Nagyon figyel. 26. 
Dalszínház. 28 .... úr, francia ka-

tanai alakulat. 29. Nyak.melegítö. 
30. Virágkötészet. 32. A vonat útja. 
33. Zseb szélei. 34. Szappanrnál'lka. 
35. Hangtalanul tanft. 36. Arany 
végei. 37. Régi hossz.mérték. 38. 
Magához kéret. 40. Pásztori költe
mény (görög). 43. Autótároló. (ék. 
fel.). 45. A hét vezér egyike. 46. 
Régi ezredes. 49. A felsőfok jelző
je. 50. Torzszülött. 52. Barna, né
metül. 53. Francia pap. 54.. . .. ati-

vus, tárgyeset. 56. Kémiai cső. 
57. Idegen férfinév. 58. Zavarba 
ejt (ék. fel.). 60. Szomjas. 61. Orosz 
helyeslés. 62. Igenlés azonos be
tűi. 64. Község Heves megyében. 

Függőleges: 1. Rangjelző. 2. 
'.Fata morgana. 3. A hét törpe 
egyike. 4. Visszaveti! 5. Hosszan a 
végén. 6. Az asztácium vegyjele. 
7. Zápor kezdete. 8. Község He
vesben. 9. A Balaton jege teszi. 10. 
Nagyon mérges. 11. Gyógykezelés, 
gyógymód. 17. Szovjet város. 18. 
Vissza: a hang leírt képe. 20. Mis
kolc hegye. 22. Belső szerv. 23. 
Menyasszony. 26. Több esze van. 
27. Ellenanyagot kitermelő anyag 
(ék. hiány). 30. Latin képmás. 31. 

Arab férfinév. 34. Maros, partok 
nélkül. 37. Zenei kifejezés (foneti
kusan). 39, ... centrálé. villamos 
erőmű. 41. Hibás a szeme. 42. Visz
sza: pohárköszöntő. 44. Szabad
kasszás üzlet. 47. A munka és 
energia egysége. 48. A Tisza mel
lékfolyója, 51. A mérges kigyó is 
pusztító ragadozó. 53. Felett ellen
téte. 55. Somogy megyei helység. 
57. Fordított bundafajta. 59. Vissza
áll! 60. Kevert ivó. 63. Azonos be
tűk. 64. Ellentétes kötőszó. 

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 21. függőleges. 

Beküldési határidő: 1982. októ
ber 8. A megfejtéseket szerkesz
tőségünk elmére kérjük küldeni! 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A munkaruházati uta
sítás és az ellátás rendjének mó
dosítása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1982. évi 15. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Horváth István Enying. 
István u. 28.; Kun Ernőné. Gyé
kényes, Arany J. u. 6.; Bognár 
Zoltán, Alsóörs, József A. u. 2.; 

Pacsai Gáborné, Kisújszállás, Ba
csó B. u. 24.; Papp Frigyesné, 
Püspökladány, Balaton u. 23. 

---

pót? 

S. R. 

A férfiaknál a biztosítóbe
rendezési és fenntartási fő
nökség, a nőknél a járműja
vító versenyzői szerepeltek a 
legjobban. Az első három he
lyezett tárgyjutalmat kapott. 

Szakértelem 

---

Biztos vagy abban, hogy jó helyre építettük a sorom

(Kesztyús Ferenc rajza) 

Györgyi Lajosné, 2941 Acs vasút· 
állomás, felvételi épület. 

Elcserélném 68 négyzetméteres 
t1i.nácsi, két szoba, plusz személy
zeti, komfortos, udvari, napos 
lakásomat kisebb méretű MAV· 
bérlakásra vagy tanácsira. Érdek· 
lödni lehet: Baranyai, 326-9001154 
mellék. 

Elcserélném Kőbánya, Harmat 
utcai lakótelepen, IV. emeleti, 54 
négyzetméteres. kétszobás. telefo• 
nos panellakásomat vasutas dol· 
gozóval egy szoba komfortos, Il
letve garzon tanácsi lakásra Buda
pest területén. Levélcím: Buda
pest, Egressy u. 133 sz. I. 2. 1141. 
Krajnovics Márton. 

Elcserélném Bp. Keleti pálya• 
udvarnál levő kétszobás, gázfűté· 
ses MAV-bérlakásomat hasonló 
méretű kertes vagy kert nélküli 
nagyobb lakásra. 'E:rdeklődni: 
Kozmáné, Budapest VIII„ Kere
pesi út 1. sz. VIII. ép, I. 30. . 
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NAPIRENDEN 

a vasutasok szociális helyzete 
Együttes ülést tartott Miskolcon az SZMT 

és szakszervezetünk titkársága 

A Szakszervezetek Borsod
AbaúJ-Zemplén megyei taná
csának titkársága, a vasutas
szakszervezet titkárságával kö
zösen együttes ülést tartott 
szeptember 23-án Miskolcon, 
az SZMT székházában. A té
ma a miskolci igazgatóság te
rületén dolgozó vasutasok szo
ciális helyzetének értékelése. 
valamint a MÁV szemé!yszál
Jítási tarifaemelés megyei ta
pasztalatainak megbeszélése 
volt, 

Tóth József, az SZMT veze
tő titkára köszöntötte a meg
jelenteket, köztük Koszorús 
Ferenc fóti tkárt, Tolnai Ildikó 
és Szemök Béla titkárokat, va
lamint a városi és megyei 
pártbizottság, a területi szak
szervezeti bizott.ság és a vasút
igazgatóság képviselőit. A szo
ciális helyzet értékeléséről ki
adott írásos beszámolóhoz Mis
kolczi Sándor, az igazgatóság 
helyettes vezetője és Zombori 
Lajos tszb-titkár fűzött szóbeli 
kiegészítőt. 

területén. A saját főzőkonyhák 
mellett 44 szolgálati helyen 
biztosítanak még a dolgozók 
részére étkeztetést áfész, Uta.s
ellá tó bevonásával. 

Az igazgatóság és a tszb 
nagy gondot fordít a nem te
lepített, változó munkahelyen 
dolgozók üzemi étkeztetésére 
is. A nyílt vonalon dolgozó pá
lyamunkások, műszakiak mint
egy 56 százaléka rendszeresen 
meleg ételt kap. 

Az együttes ülés résztvevői 
megvitatták ezen kívül a gyer
mekintézmények, óvodák, böl
csődék helyzetét, bővítésük le
hetőségeit is . Megállapították. 
hogy az igazgatóság területén 
korszerűsödtek az öltözök és 
a mosdók, az üzemorvosi es 
fogorvosi ellátás. Egyes te
rületeken azonban a mun
kásszállók fejlesztése, a mun
kásszállítás bővítése nem volt 
megfelelő. Munkásszállásra és 
bérlemények.re 1981-ben 
5 170 OOO forintot fordítottak. 
Tavaly munkásszállításra 55 
saját gépjármű állt rendelke
zésre. Öltözők, mosdók, mele
gedők létesítésére és üzemel

vizsgálóra lenne szükség. A 
létszámhiány miatt sok. a túl
óra. A forgalmi utazószemély
zet havi szolgálati óráinak át
laga az első félévben több volt 
mint 230 óra. 

Az említett gondok miatt 
egyre sürgetőbbé vált a mun
kaerő-átcsoportosítás, a terv
szerűbb munkaerő-foglalkozta
tás. A testületek közreműköd
nek a létszámtartalékok feltá
rásában, a munkaerő-átcsopor
tosítás előkészítésében és le
bonyolításában. Nagy szere
pük van abban. hogy az átirá
nyítás a vállalat és a dolgozók 
érdekeinek szem előtt tartásá
val történjen. 

A megyében dolgozó vasuta
sok szociális ellátása alapve
tően megfelelő - szögezte le 
az állásfoglalás, amely konk
rét javaslatokat is tartalnnaz az 
SZMT és a miskolci területi 
szakszervezeti bizottság közötti 
együttműködés további elmé
lyítése érdekében. A két tit
kárság együttes ülése Tóth Jó
zsef vezető titkár zárszavával 
ért véget. 

1982. OKTÓBER 4. 

A TARTALOMBÓL: 

Szociális helyzet 
alulnézetben 

(2. oldal) 

A kollektív szerződés 
vitáinak tapasztalatai 

(3. oldal) 

A takarékosság 
módozatai 

(4. oldal) 

A MÁV 
villamosításának 

50 éve 
(5. oldal) 

Mit kell tudni 
az új utazási naplóról 

(6. oldal) 1 
A Borsod megyében dolgozó 

vasutasok élet- és munkakö
rülményei az elmúlt öt eszten
dőben sokat javultak. Erősö
dött az SZMT-nek a vasutas
szakszervezettel való kapcso
lat is. Az írásos beszámoló 
részletesen elemezte a dolgo
zók lakásgondjainak enyhíté
sére tett intézkedéseket is. Az 

V. ötéves tervben például 
1165 vasutas lakásgondját ol
dották meg kamatmentes köl
csönnel vagy lakásjuttatással. 

tetésére az idén előreláthatóan.---------------------------

28 742 OOO forintot fordítanak. 

Sokat fejlődött az üzemi ét
keztetés is. A területen hét ál
landó üzemi konyha szolgálja 
a dolgozók meleg étellel való 
ellátását. A főzőkapacHás a 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
átadott 2000 adagos üzemi 
konyha bekapcsolásával 1981-
tól 3500 adagosra nőtt. üzemi 
konyha működik ezen kívül a 
miskolci -rendezőben, Füzes
abony állomáson, Egerben, 
Bánrévén, Hatvanban és Sze
rencsen. A konyhákon kívül 
24 kisebb-nagyobb kapacitású 
rnelegító�tálaló helyiséget üze
meltetnek az igazgaUság 

A munkakörülmények javítá
sára, az egészségre ártalmas 
munkakörök kiváltására és a 
baleseúi források megszünteté
sére több mint 149 millió fo
rintot fordítanak. 

A szóbeli kiegészítőket vita 
követte, majd a kérdésekre 
adott válaszok után az állás
fo�alás-tervezet megvitatásá
val folytatódott az értekezlet. 
Ebben megfogalmazták többek 
között, hogy a bérgazdálkodás 
eredményei ellenére a megyé
ben az utóbbi években tovább 
növekedett egyes szak.mákban 
az utánpóblás gondja. Lét
számhiány van többek között 
a kohászati, a gépipari, az épí
tőipari és a vasúti közleke<lés 
alapszakmá�ban. A miskolci 
igazgatóság területén több jár
műszerelőre építőipari szak
munkásra, koC1Sivizsgálóra, ko
csirendezőre, sarusra, pálya
munkásra, vonatvezetőre jegy-

Előtérben a minőség 

A niis1'olci járniűjavítóban 

válto!4ott a javítási progran,, 

A termelési profil változta
tása jellemezte a harmadik ne
gyedév két utolsó hónapjának 
feladatait a miskolci jármű
Javítóban. Az üzem dolgozói 
Lermelési tanácskozáson ismer
hették meg az új célkitűzése
ket, amelyek megváltoztatták a 
javítási programot. Ennek alap
vető tartalma az, hogy a vasúti 
teherkocsik karbantartási üte
mét a mennyiséget illetően 
csökkentették, ugyanakkor a 
mmoseg1 munka fokozására 
tettek intézkedéseket. Az így 
felszabaduló kapacitást a ko
hásza ti üzemek belső mozgatá
sú vasúti ,kocsijainak felújítá-

sára fordítják. Ezzel a MA V 
szempontjából előnyösen befo
lyásolják az egyensúlyi helyzet 
javítását. 

Az év elejétől több minit 4 
ezer MA V tulajdonú téherko
csi karbantartását végezték el 
Miskolcon, ezenkívül jelentősen 
hozzájárultak 24 vasúti pálya
építő különleges teherkocsi át
alakításához. Ezeken túlme
nően 900 kohá!>zati és más vál
lalat munkáját <;egítő vasúti te
herkocsit állítottak helyre, kö
zöttük nyolc olyan vasúti te
herkocsi felújítását végezték 
el, amely az LKM új gyárrész
legének kiszolgálását végzi. 

Múlt és jelen 

, 

,--------"----------····· ----·-----. 

Felhívás 
Vasutas dolgozók! 

A vasút munkájában alapvető követelmény a baleset
mentes, biztonságos közlekedés. Ezt csak a vasútüzem 
lebonyolításában részt vevő szakszolgálatok, vezetők és 
beosztott dolgozók együttes erőfeszítése valósíthatja 
meg. 

A vasúti munka megköveteli a fegyelmezett együtt
müködést, a napi és távlati célkitüzések egyeztetett 
eredményes végrehajtását. 

A vasutas dolgozók döntő t.öbbsége, átérezve tevé
kenysége felelősségét, a nehéz munkakörülmények kö
zött is hivatástudattal, fegyelmezetten végzi munkáját. 

Társadalmunk elismeri és nagyra értékeli ezeket az 
erőfeszítéseket. Ugyanakkor szólni kell arról, hogy egy
egy dolgozó fegyelmezetlen magatartása, felületes mun
kája, az előírások hiányos ismerete, azok durva meg
sértése baleseti helyzetet teremt, amelynek következ
ményei súlyos emberi, családi tragédiákat, tetemes 
anyagi károkat okoznak. 

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon növekedtek 
a személyi mulasztásokra visszavezethető alanyi és tár
gyi balesetek, rendkívüli események. Egyidejüleg a vas
utas dolgozókat ért balesetek és sérülések alapján meg
állapítható az egymás iránti figyelem és felelősségérzet 
csökkenése is. Ezek alkalmasak arra, hogy a közvéle
mény a vasút munkáját kedvezőtlenül ítélje meg. 

Szükségesnek érzem ezért ismételten kihangsúlyozni. 
hogy minden vasutas dolgozó alapvető kötelessége a 
szolgálat előírásszerü ellátása, vezetők esetében annak 
személyes példamutatással párosuló megkövetelése a 
beosztottaktól. 

A balesetek nagy része a vasúti közlekedésre és a mű
szaki ,előírásokra vonatkozó szabályok megsértésére, fi
gyelmen kívül hagyására vezethető vissza. 

Ez történt a Fót-Csomád közötti összeütközésnél, 
ahol húszan sérültek meg. 

A müszaki előírások hiányos végrehajtása következ
tében fordult elő Városlőd-Kislőd állomáson vonatki
siklás, melynek 13 sérültje volt. Szabálytalan közleke
désre és közreható okként ittasságra visszavezethető 
vonat- és mozdony-összeütközés történt Ostffyasszony
fánál. Egy ember meghalt, 1 megsérült. 

A térközőr elalvása, majd szabálytalan visszajelentése 
miatt Döbrököz és Dombóvár állomások között teher
és személyvonat ütközött, és tízen megsérültek. 

Érd állomáson a pályafenntartási daru szabálytalan 
tárolása, majd továbbítása több millió forintos kárt 
eredményezett. 

Az Ujszász állomás bejárati jelzöjénél feltartóztatott 
nemzetközi gyorsvonatra a szabálytalanul felzárkózó 
gépmenet kíméletlenül ráütközött. 

A fékpróba szabálytalan megtartása: az ebből eredő 
fékezetlenség „Megállj" állású jelzőmeghaladást, foglalt 
vágányra járást, jármüvekbe ütközést eredményezett. 

Több közlekedő vonatnál szabálytalan berendezéske
zelés miatt aláváltás történt. 

Az ismertetett események szolgáljanak intő példaként 
minden vasutasnak, vezetőnek és beosztottnak egyaránt. 
Mindenki vizsgálja felül önmagában és környezetében 
a szakmai felkészültséget, a kialakult munkamódszere
ket, a biztonságosabb, balesetmentes közlekedés megte
remtésének helyi és összvasúti lehetőségeit. 

Valamennyi vasutas dolgozó személyes biztonsága, 
egyéni, és munkatársaiért, családjáért és egész társa
dalmunkért érzett felelőssége megköveteli, hogy a vas
útüzem területén következetesen lépjen fel minden fe
gyelmezetlenség, szabálytalanság, figyelmetlenség ellen. 
Minden eszközzel törekedni kell a szabálytalanságok 
megelőzésére, a mulasztókat felelősségre kell vonni. 

Minden vezető tekintse kiemelt feladatának a bizton
sági ellenőrzések hatékonyságának fokozását, a feltárt 
hiányosságok következetes megszüntetését, a vasútüzem
ben nélkülözhetetlen fegyelem megszilárdítását. 

Kérem a párt,- a KISZ- és a szakszervezeti szerveket, 
hogy valamennyi szolgálati helyen fokozott mértékben 
segítsék és ellenőrizzék a vasútüzem biztonságának nö
velésére irányuló tevékenységet. 

Biztos vagyok abban, hogy valamennyi vasutas dolgo
zó megérti: a· vasút becsületének megőrzése, társadal
munk iránti kötelezettségünk teljesítése megköveteli a 
vasútüzem biztonságának növelését. 

Ehhez kérem minden vasutas dolgozó aktív, segítőkész 
közremüködését. 

SZOCS ZOLTAN, 

a MA V vezérigazgatój'l 
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Szociális helyzet alulnézetben (1.) 

Ferencvárosban kritikán aluli 
az öltözők és a mosdók állapota 

,,A budapesti rendezöpálya
udvarokon a munka- és. szo
ciális körülmények sohasem 
voltak a legideálisabbak. Kü
lönösen Ferencvárosban nem, 
ahol az öltözök és mosdók ál
lapota kritikán aluli. Emiatt 
azonban még senkit sem von
tak felelösségre. Évek óta a!ig 
történt valami. Hiába minden 
könyörgés. jelentés, vészjelzés. 
Az illetékesek arra hivatkoz
nak, hogy nincs pénz, nincs 
kapacitás, pedig sok minden 
nem ezen múlik. A szakszer
vezet is nehéz helyzetben van, 
hiszen a panaszok többsége 
tárgyilagos, megalapozott. De 
mit lehet tenni? A szakszolgá
latok vezetöi kifogásokat ke
resnek, egymásra mutogat
nak" ... lgy zsörtölődött a kö
zelmúlbban egy szakszerve
zeti aktivista. 

Délután elözetes bejelentés 
nélkül kopogtatok a ferencvá
rosi körzeti üzemfónökség 
szakszervezeti irodájának aj
taján. Nem kellett sokáig ke
resgélni a helyiséget, hiszen a 
társadalmi szervezetek irodái 
ugyanott vannak, mint régen, 
az állomás pergö vakolatú fel
vételi épületében. Megcsap a 
szűk lépcsóház nehéz levegöje. 
Az irodában a titkárnö igazít 
útba. Az szb-titkár betegállo
mányban van, helyettese, Gur
bán István fogad. Amikor el
mondom, hogy a pályaudvar 
szociális körülményeiről sze
retnék tájékozódni, tapasztala
tokat szerezni. kesernyés mo
sollyal dobja az asztalra a tol
lát, és gondterhelten vakargat
ja a fejét. 

- Semmi akadálya sincs, de 
sok jóval nem biztathatom -
mondja. - Mire kíváncsi? Hol 
kezdjük? 

Az új „vezérkar" 
főhadiszállásán 

Mindenre kíváncsi va-
gyok, ezért talán tegyünk egy 
sétát, nézzük meg a szociális 
létesítményeket, szolgálati he
lyeket, öltözóket, fürdóket -
tanácsolom. 

A dolog nem ilyen egyszerű, 
hiszen délután van. a ferenc
városi rendezópályaudvarok 
pedig több négyzetkilométer 
kiterjedésűek. öreg este lenne. 
mire néhány szolgálati hely.re, 
munkásszállóba eljutnánk. 
Megszületik az ötlet. Hogy ez 
a délután se vesszék kárba, 
bemutatja nekem a körzeti 
üzemfönökség „irodaházát", és 

a közelben -levö hetvenkét sze
mélyes nöi munkásszállót. 

A ferencvárosi körzeti üzem
fönökség az utolsók között 
alakult. Az állomás felvételi 
épületétöl nem messze, egy 
szürke, málló vakolatú lakta
nyaépületben kaptak helyet az 
irodák, ott van az új v�zérkar 
főhadiszállása. Még sohasem 
jártam az épüle1!ben, ezért ,ter
mészetes kíváncsisággal lépek 
az öreg lépcsőhá�ba. A fal 
mellett végig műanyaglarnbé
ria fut az emeletig. A falak 
frissen meszelve, érezni a fes
tékek és hígítók jellegzetes 
szagát. Az épületben még se

rénykednek a szakmunkások. 
Van is mit tenniük, hiszen a 
lámpák foglalataiból még vi'l
lanyvezetékek ág-bogai mere
deznek. Az ajtók melletJt a fa
lon szépen bekeretezett név
táblák. Rajtuk a név, 1beosztás. 

titulus. Az írástudó itt ,köny
nyen eligazodhat. Benyitunk 
az egyik irodába. Modern új 
író- és tárgyalóasztalok, az ab
lakon színes függöny, a par
ketten szönyeg. Kíséröm be
mutat Antalfi István gazdasá
gi üzemfönökhelyettesnek és a 
ve!e tárgyaló Héger Ferencné 
szociálpolitikai ügyintézőnek. 
Udvariasan hellyel kínálnak. 
az asztalokat végig borító hi
vatalos papírokat szétrebbenti 
az ablakon beszökő szél. Gur
bán elmondja jövetelem célját. 
A szociális helyzet szó megra
gadja a fönökhelyettest. és 

beosztásához illöen figyelmez
tet a szokásokra. 

- úgy tudom, a riportké
szítéshez, a nyilatkozathoz 
ilyen esetben igazgatósági en
gedély is szükséges. 

Hivatalosan is igazolom ma
gam. és próbálom megmagya
rázni, hogy véleményét a 
MA V-nál is •bárki elmondhat
ja az újságírónak, külön enge
dély nélkül! Ezzel kapcsolat
ban nerrn létezik semmi tiltó 
jogszabály. Legfo,ljebb csak 
rossz beidegződésről lehet szó, 
amellyel sajnos gyakran talál
koznak a hírközlés „napszá
mosai". 

Megértjük egymást, de gyor
san búcsúzom, mert láitom sok 
a munka, gyakran csöng a te
lefon, intézkedni kell. Velünk 
tart Héger Ferencné is. hiszen 
a szociálpolitika az ő asztala, 
tehát jól ismeri a gondokat. 
Gyalogolunk a poros úton a 
szinte kánikulai hőségben. Kí
sérőim igyekeznek ponto.s ké
pet festeni a swciális helyzet
röl. A Jegalapvetóbb gond -
hangsúlyozzák - az ö1tözó- és 

mosdóhiány, ,ponto.sabban 
azok elhanyagol!t állapota. 
Sokszor baj van a vízellátás
sal, az elöregedett csövezeté
kekkel, a csapokkal, a tetószi
geteléssel. Az épületek kar
ban tartása szinte teljesen aneg
szűnt. A munkakörülmények 
.!'� rózsásak. Ha egy újfelvé
teles meglátja például a Keleti 
rendező örhelyei,t, sivár beren
dezéseit, ütött�kopott szekré
nyeit, leszakadt ajtóit, abla
kait, vagy a kocsijavítók kóce
rájiműhelyeit, pánikszerűen el
menekül. 

Az év végére 
talán elkészül 

Az út mellett, a villamosre
miz közelében tűz,vörös tégla
épület. 

- Ez lesz az új, kétezer 
adagos üzemi konyha - jegy
zi meg Héger Ferencné. 

Építése 1978-ban kezdődött. 
A szokásos ltóbbszöri ·határidö
módosítások után átadását ez 
év végére tervezik. Sokan ezt 
az időpontot is kételkedve fo
gadják, hiszen még külsö mun
ka is van bőven. ,A falak kö
zött a MA V Magasépítési Fó
nökség dolgozói serénykednek. 
Forog a betonkeverő, a brigá
don látszik az igyekezet. De 
hátravan még a szakipari 
munka. Ismerve a kapacitás
hiányt, ez bizony kemény dló. 

Más igazgatóságok szakembe
reinek a segí.tségére is szükség 
lenne, hogy határidőre elké
szüljenek. A fözöüstök, kony
hai felszerelések anár megér
keztek, de még ki sem csoma
golták, hiszen nincs aki be
építse. Pedig erre a konyhára 

égető szükség van. A Keleti 
rendezöbe például a csepeli 
vendéglátótól szállítják az 
ebédet. A forgalmi helyzet 
miatt az ételszállító kocsi sok
szor órákig is várakozik, nem 
tudja megközelíteni az elosztó
helyet. Közben az ebéd kihűl. 
És ,baj van a minöséggel is. 

- Ha elkészül a konyha, 
már nem lesznek ilyen gond
jaink - jegyzi meg Gurbán 
István. - Arról nem is beszél
ve. hogy az �pület egyéb szo
ciális igényeket is kielégít. A 
földszinten fogorvosi és üzem
orvosi rendelö az emeleteken 
munkásszálló lesz. Csak elké
szüljön végre 

Telt ház van 
a női munkásszállón 

Hosszú, földszintes épület a 
női munkásszálló. Falai kívül
röl fából készültek. belül tég
iából. Anyagát valamikor Sop
ronból szállították, állítólag 
ezért nevezték el soproninak. 
Magas, zöldre festett drótkerí
tés határolja az épületet. A ke
rítés és a szálló között kes
keny, gazzal és dudvával be
nött virágoskert. Hetvenkét. 
-többségében elváLt. vagy egye
dül élö nö szálláshelye, pihe
nője ez az épület. ,A legkülön
félébb beosztásban dolgoznak 
a MAV-nál. Van közöttük ad
minisztrátor, vonatvezetö, táv
írász és takarító. 

A portán Márkus Pál gond
nok fogad. 1976-tól dolgozik itt. 
Az elsö, amit azonnal észre
vesz az idegen is, a rend és a 
tisztaság 

- Most telt ház van -
mondja a gondnok - miköz
ben megtekintjük a szállót. A 
fürdö kopottas, néhol pereg a 
falról a vakolat. Javítani � 
festeni kellene. A meleg vizet 
két 200 literes bojler szolgál
tatja. Benézünk a pici tévészo
bába is. Zöld kárpitozású fote
lek, as:zital, :könyvszekrény. 

- A lakók itt fogadhatják a 
vendégeket, családtagokat, 
másutt nem - jegyzi meg 
Márkus Pál. - A lányokkal 
nincs sok baj, de azért szigorú
nak keH lenni - teszi hozzá. 

Van az épületben villany,re
zsókkal felszerelt melegítő és 

étkezöhelyiség, betegszoba, 
ruhaszárító, a folyosón öt Le
hel hűtöszekrény. A hálószo
bák is tisz,ták, ízlésesen beren
dezve. Minden szobában né.gy 
ágy, kényelmes heverőkkel. A 
szálló ezen a meleg szeptembe
ri délutánon szinte kihalt. A 
lakók közül sokan még dol
goznak, de a szabadnaposak is 
csak az esti órákban jönnek 
haza. 

Ferencváros területén kilenc 
munkásszálló van. összesen 
hatszáz személyt tudnak ezek
ben elhelyezni. Az igény 
azonban ennél soklkal több. 

- Ilyenkor össze! már sen
kit sem vehetünk fel. Sok fia
talt iveszít ezért a MA V. ihi
sren az albérlet drága. A vi
dékiek máshol keresnek mun
kát. Pedig köztudott, hogy itt 
Ferencben milyen nagy a mun
kaerőhiány - jegyzi meg Hé
ger Ferencné. 

A kapuban elbúcsúzunk. 
Holna,p folytatjuk a barango
lást. A Keleti rendező örhe
lyeinek, laktanyáinak megte
kintése a cél. Nehéz napunk 
lesz. Kaszala Sándor 

(Folytatjuk) 

így is lehet brigádkapcsolatot létesíteni 
A békéscsabai körzeti üzem

fönökség" munkaügyi csqport
jában, többségében fiatal nök, 
családos anyák dolgoznak. A 
gyermeknevelés, az otthoni 
„második műszak" mellett jut 
idejük egymásra, a közösségi 
munkára· is. 1978-ban határoz
ták. el, hogy a szolgálati köte
lezettségeiken felüli munkára 
is vállalkoznak és brigádot 
alakítanak. A brigád névadó
jának Radnóti Miklóst válasz
tották. 

A kis kollektíva nagy lelke
sedéssel kezdett munkához. 
Részt vettek a társadalmi 
munkaakciókban, irodát és 
személyvonat szerelvényét -ta
karították. A brigád minden 
tagjának van társadalmi funk
ciója. Van közöttük szakszer
vezeti ifjúsági felelös és bizal-

mí, szülöi munkaközösségi tag, 
könyvterjesztő, KST-ügyinté
ző. Ha tehetik, együtt van a 
brigád nemcsak a munkában, 
hanem szabad idejükben is. 

!gy volt ez a nyáron is. Kö
zös kirándulást szerveztek 
Győrbe. Mivel a brigádtagok 
közül senki sem járt az ország 
nyugati részében, idegenveze
tőre volt szükségük. 

A Radnóti Miklós szocialis
ta brigád sajá,tos módon keres
te meg a györi kapcsolatot. fr
tak a körzeti üzemfónökség 
vezetőjének, hogy nagyon sze
retnék, ha egyik szocialista 
brigádjuk vállalkozna az ide
genvezetöi feladatra és egy 
hétvégén a brigád !Vendégei le
hetnének Györben - persze 
már felajánlva a békéscsabai 
meghívást is. 

A györi üzemfőnök készsé
gesen segített. !gy történt, 
hogy a mozdonyvezetókből 
álló Kandó Kálmán szocialista 
brigád egyik hétvégén fogadta 
- a feleségekkel, férjeklkel és 

gyerekekkel együtt - a Győr
be érkező csabaiakat. 

A barátságkötéshez rövid 
időre volt szükség. Az élmény 
- Gyér történelmi nevezetes
ségei, a nagycenki Széchenyi 
múzeumvasút (ahol Katona 
Istvánné s Turák Imréné tisz
telebbeli mozdonyvezetői cíanet 
pott), Sopron város hangu
lata és 'találkozás a Kandó 
Kálmán szocialista brigád tag
jaival maradandó emléke va
lamennyiünknek. 

Zacharidesz Jánosné 

Szegedi tapasztalatok a területi rákszürésről 

A Vasútegészségügy cíanű 
lap 1981. évi 2. számában egy 
érdekes, sokakat érintö írás 
jelent meg. Dr. Veress Sándor: 
Tapasztalataink a területi on
kogynecocytologiai szűrések
kel kapcsolatban című dolgo
zata olyan témával foglalko
zott, amely sajnos ma is ak
tuális. A nök rendszere.s rák
szűrése hozzájárulhat a daga
natos megbetegedések idöbeni 
felismeréséhez és gyógyításá
hoz. Hogy milyen tapasztalato
kat szereztek e téren a Dél
Alföldön, erról érdeklödtem 
dr. Veress Sándortól, a szege
di TEK rendelőintézetének 
nögyógyász szakorvosától. 

- Mikor kezdték el a terü
leti munkát? 

- A kiszállásos rákszűrést 
1976-ban kezdtük el. Az elmúlt 
év végéig közel 3150 vasutas 
nődolgozótól vettünk kenetet. 
Idén, szeptember végéig úja,bb 
650 nönél végeztük el a szű
rést. A megvizsgáltak mintegy 
30 százaléka területi szűrésen 
vett részt. Ha a két szegedi ál
lomást is kiszállásnak vesszük, 
akkor az elmúlt években 10 
vidéki helyre látogattunk el. 

- Hogyan szervezik meg az 
ilyen utakat? 

- Először megkeressük az 
üzemorvost, a vöröskeresztes 

titkárt, majd az állami és a 
társadalmi szerveket, ök az
után „mozgósítanak". 'Értesítik 
a nódolgozókat, akik egy adott 
idöpontb,an összejönnek, mi 
ott elöször rövid, felvilágosító 
elóadást tartunk. majd elvé
gezzük a kenetlevételt. Meg 
kell említenem, hogy a szerve
zést illetöen Békéscsaba a leg
lelkesebb és legeredményesebb 
városunk. 

- Hogyan fogadják ezt a le
het&éget a nödolgozók? 

- Akik eljönnek, megér
tőek. Sajnos a rákszűrésen 
megjelenő nők aránya azon
ban országosan sem éri el a 80 
százalékot. Pedig a rák korai 
stádiumában még gyógyítható! 

- Mik lehetnek a távolma
radás okai? 

- Először a rosszul értel
mezett női szemérem. Másod
szor a fájdalomtól való féle
lem. Tudni kell, hogy egy szű
rés.né! semmit nem szúrunk, 
vágunk, csak kenetet veszünk. 
Harmadszor egy ösi téves tu
dati szemlélet: nincsen semmi 
bajom, minek menjek orvos
hoz? Azért kellene jönni ak
kor, amikor még nincs baj, 
hogy később - se legyen! 

- Milyen hatásfokkal dol
goznak a szűréseken? 

- Irodalmi adatok, és saját 
tapasztalataink szerint is ezer 

szűrésből 2-3 rákot fedezünk 
feL ,,Gazdaságilag·• rossz ha
tásfokkaJ dolgozunk. A szűrést 
végzö orvos látszólag igen sok 
.. üresjáratot'' végez. de öröm
mel teszi, mert az eredmény
hez ezek az üresjáratok vezet
nek. 

- Milyen apparátussal vég
zik ezt a munkát? 

- Egy asszisztensnővel. A 
vizsgálatokhoz egy hordozha
tó, összerakható vizsgálóasz
talt viszünk. amit én szerkesz
tettem, továbbá a szükséges 
eszközöket: tárgy lemezeket, 
fixáló oldatokat. kenetvevö 
pálcákat. Kiszállásainkhoz a 
TEK igazgatója mindenkor 
biztosít gépkocsit. 

- Milyen tanulsággal zár
hatnánk beszélgetésunket? 

- A nők a rákszürés lehe
tőségét évenként vegyék 
igénybe! Tegyék félre szemé
rem- és félelemérzetüket, va
lamint ne higgyenek azoknak, 
akik állítják, hogy fájt a szű
tés. A kialakult rákos állapat 
sokkal jobban és jóval hosz

szabb ideig fog majd fájni, 
mint egy fél percig tartó vizs
gálat. Még egyszer hangsúlyo
zom, saját érdekükben keres
sék fel a rákszűrést végzö or
vosokat. 

Gellért József 

A KÖNYVESPOLCRA AJÁNLJUK 
A burgundiai Lochu-erdö Jean Bruller: 

szélén elzártan él egy ,titokza-
tos férfi lányával és növérével. 
Az erdészlaktól farkascsapdák
kal iriasztják el a kíváncsisko
dókat. Egy este iSd'Tleretlen fia
talembert találnak a ház kö
rüli farkascsapdában. Felépü
léséig az erdés:iháziban ápol
ják. A házigazda azonban nem 
örül az idegennek. Ráadásul 
néhány napra el kell utaznia. 
Eleinte értelmetlennek tűnő 
félelem lesz úrrá a dláziakon. 
Mintha horrnályosan sejtenék, 
hogy ez a nap fordulópont va
lamennyiük életében. Gyanak
vóan faggatják a fiút, aki 
igyeksz.ik minid töb'b időt ,töl
teni a fiatal lány társaságálban. 
De senki ne reménykedjen 
holmi romantikus fordulatban, 
szokványos édeskés szerelmi 
kalandban. A fiú Julien rette
netes titok tudója. Mintha csak 
azért jött volna, hogy ezt el
mondhassa. Látszólag teljesen 
ártatlanul boldogtalan gyer
mekkoráról kezd mesélni. 

Az események gyökerei a II. 
világháborúba nyúlnak visz
sza. Elbeszéléséből hamarosan 
kibontakozik az ell.enálló zsidó 
származású apa alakja, a.kit a 
németek megöLtek, mert vakt-

A Népszava Lap- és Könyv
kiadó a közelmúltban néhány 
figyelemre méltó könyvet je
lentetett meg. Székely Gábor: 
Profintern-krónika (A Vörös 
Szakszervezeti Internacionálé 
kongresszusainak és a közpon
ti .tanács ülésszakainak króni
kája) című munka az 1921 és 
1931 közötti időszak vonatkozó 
speciális kutatásait foglalja 
össze. A kia<lvány első részé
ben a szerző a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom ki
alaikulásával foglalkozi:k, is
merteti azokat az erófeszítése
ket, vitákat, amelyek közepet
te megszületett az új szakszer
vezeti internacionálé. A könyv 
második részében a Vörös 
Szakszervezeti. Internacionálé 
Központi Tanácsáaak öt kong
resszusáról és nyolc üléssza
káról ad elemzést a szerző, be
mutatja a részt vevő országo
kat, ismerteti a napirendi pon
tokat, értékeli a felszólaláso
kat és az elhangzott vitákat. 
A könyv záró fejezete a har
mincas évek kommunista moz
galmának megújulásáról raj
zol képet. Az összeállítást idő
rendi táblázat teszi teljessé. A 
kötet mindazok szamára hé
zagpótló mű, akiket érdekel a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom. 

A kiadó szépen megformált 
kötetben jelentette meg Sánta 

Farkascsapda 
ki elárulta. A gyermek Julien, 
apja eJ.hurcolásakor egy ide
,gen férfit pililant meg a házuk
ban, aki szóváltásba keveredik 
anyjával. Nem tud szabadulni 
attól a goodola,ttól, hogy édes
anyjának köze van a,pja halá
lához. Az asszony esendő, 
gyenge teremtés, akiről kide
rül, hogy irnaga is áldozat. Egy 
napon anyja holtteste az er
dészház közelében levő bur
gun<liai csatorná'ból kerül elő. 

A lány nem egészen érti, in
kább csak homályosan sejti, 
hogy neki szól a történet. Ju
lien nem vádaskodik csak me
sél, miköz.ben a lányban egy
Te nő a feszültség, a kétely, a 
bizonytalanság. Egy,re inkább 
!érzi, hogy az ő története és az 
idegené egy ponton összecseng. 
Anyjára gondol, aki ugyancsak 
titokzato.s körülmények közott 
halt meg. Nénje nem titkolja 
mennyire szeretné már útjára 
bocsátani Julient. Vé,gül a fiú 
elmegy. A lány pedig ott ma-

Ferenc: Kicsik és nagyok című 
elbeszélésgyűjteményét. A 
szerző nem ismeretlen a ma
gyar olvasók előtt, hiszen az 
1956-ban megjelent elsö kötete, 
a Téli virágzás, már megmu
tatta írói kvalitását. Sánta ne
vét talán a Húsz óra című nagy 
sikerű riportregénye tette iga
zán ismertté. Az új Sánta-kö
tet olyan novellákat köt cso
korba, amelyek könyvalakban 
még nem jelentek meg. ·Ezek 
az elbeszélések, mint általában 
többi novellái is. azokról a kis
emberekről szólnak, akik nem 
kevés munkával, mindig tisz
tességgel megküzdöttek önma
guk és családjuk fönnmaradá
sáért, akik küzdenek az újért, 
a humánumért ... 

A Jogsegély 1982.'9. száma 
ismét gazdag tartalommal ke
rült az olvasókhoz. A kiadvány 
fö témája az újítók és a felta
lálók jogvédelméről szól. A 
kérdést időszerűvé teszi, hogy 
az újítók és feltalálók 1982 
májusában rtartották V. orszá
gos tanácskozásukat. A jogse
gély cikke, többek között, fog
lalkozik az újítók és feltalálók 
anyagi és erkölcsi megbecsülé
sével, a jogszabályok alkalma
zásával, számbaveszi és széles 
skálán mutatja be a további 
tennivalókat. A fő témá.t még 
számos közérdekű cikk egészí
ti ki. 

rad egy félbeszakított törté
nettel, amelyből éppen a meg
oldás hiányzik. 

„Lassan átjárt az utálatos 
szorongás. Megsejtettem, hogy 
a rejtélynek, a tragédiának 
nyitja valószínűleg a mi há
zunkban rejtőzik. Kibújik a 
farkascsapdák, ajtótorlaszok 
mögül." - tépelödik magában 1 

a lány. Érzi, nem élhet tovább 
úgy, ahogy eddig. ,,Mert az' 
igazság, még a kegyetlen igaz
ság is fontosabb, mint az olyan 
boldogság, amit Lassanként 
bomlaszt szét a szándékos tu
datlanság." Apját vizsgálgatja. 
akit szeretett, de akiröl egyre 
kevés.bé tudja, hogy kicsoda. 

Miféle szálak kötik össze a 
látszólag idegen két fiatalt? Ki 
a farkascsapdába esö Julien és 
kik az erdő lakói? Minderre 
választ kaphatnak az olvasók 
a világhírű francia író, Vercors 
,,Farkascsapda" című kisregé
nyéböl. Vercors, valódi nevén 
Jean Bruller külön1leges han
gulatteremtö erővel villantja 
fel a háborús évek próbatéte
leit. amelyek nemegyszer sors
döntően befolyásolhatják a 
mai nemzedék magatartását. 
gondolkodását. 

-cs-i-

A Kossuth Kiadó kötete 

Évfordulók - 1983 
Az tvfordulók - 1983. évi 

kötetében olvashatunk minden 
olyan kerek évfordulóról, ame
lyek a nemzetközi és a ma
gyar munkásmozgalom szem
pontjáJból jelen.tös dátwnok, de 
szerves részei a kötetnek a 
nemzetközi és a nemzeti ün
nepekról szóló megemlékezé
sek, írások is. Természetesen 

közli a magyar és az egyete
mes történelem jelentös ese
ményeiről a nemzetközi és a 
magyar munkásmozgalom ki
emelkedö személyiségeiről, 
eseményeiröl szóló cikkeket is. 
Ezen túl - a kerek évforduló 
kapcsán ae irodalom, a 
művészetek, a tudományok, 
az egyetemes kultúra nagy 
alakjairól szóló megemlékezé
seket is közöl. 

A jelentös esemenyeket. év
fordulókat havonkénti bontás
ban, 4-6 oldal terjedelmű 
írásokban mutatják be a szer
zök. Az évfordulók, esemé
nyek illusztrálását a közölt 
képmelléklet bizl.-Osítja, s a 
szócikkek végén válogatott 
bi,bliográfia segíti az olvasó 
további tájékozódását. A mű 
végén az eddig megjelent kö
tetekben szereplő évfordulók 
mutatóját találjuk. 
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AZ ŐSZI FORGALOM SIKERÉÉRT 

, 

es 
MÁV-VOLÁN 

SZMT-együttműködés 
Az őszi hónapok időszaká

ban az áruszállítási igények 
kielégítése jelentős feladatokat 
ró a szállításban részt vevők
re. Hogy hogyan tudják egy
más munkáját segíteni. - er
ról tanácskoztak szeptember 
10-én Szegeden, az SZMT szék
házában a szegedi igazgatóság, 
a 10-es VOLAN, valamint a 
Szakszervezet Csongrád me
gyei Tanácsának vezetői. Ta
nácskozásuk aktualitását az 
adta. hogy a köztük érvény
ben levő, öt évre szóló együtt
működési megállapodást ez al
kalommal kiegészítették az 
osz1 forgalom legfontosabb 
tennivalóival. 

A szegedi igazgatóságnak az 
év hátralevő részében 4,4 mil
lió tonna árut kell elszállíta
ni, amelyből Csongrád megyé
re körülbelül 620 ezer tonna 
jut. Az összes fuvarozásra vá
ró áruból közel egymillió ton
na exportra kerül. Csongrád 
megyéből 120 ezer tonna árut 
küldenek az ország határain 
túlra. Az igazgatóság területé
re az év végéig várhatóan 4,6 
millió tonna áru érkezik. eb
ből a megyébe közel egymillió 
tonnát várnak. 

KIVÁLÓ VASUTAS 

Polgári védelmi" 
törzsparancsnok 

Csiza József, a szombat
helyi vasútigazgatóság ka
tonai osztályának megbí
zott helyettes vezetője, cso
portvezető, az igazgatóság 
polgári védelmi irányító 
törzsparancmoka. Közel 
negyedszázada alapszerve
zeti párttitkar. Az idei va
sutasnapon Kiváló Vasutas 
kitüntetésben részesült. 

- Mikor és hol kezdte 
a vasutat? - kérdezem. 

- Szombathelyen 1941-
ben lettem fűtőházi szén
munkás, de dolgoztam cső
fuvatóként, begyújtóként, 
majd fűtőként is. 

A felszabadulás után 

A VOLAN 10. sz. vállalata 
az év utolsó részében 410 ezer 
tonna áru kirakását és elfuva
rozásá t végzi. Ezt úgy szerve
zik meg - figyelemmel a vas
úti kocsik tartózkodásának a 
csökkentésére -, hogy a ké
sett arány 15 százaléknál ma
gasabb ne legyen, Mindkét 
szállító vállalat kiemelt gon
dot fordít a társadalmi tulaj
don védelmére. 
. A szegedi vasútigazgatóság 
es_ a yoLAN vezetői a rájuk 
�arul� fel.adatok végrehajtása 
erdekeben felhívták a szállít
tatók figyelmét: a reális fuva
rozási igények bejelentésére a 
rakodási készség javítására' a 
hétvégi rakodások szorgal�a
zására, az egyenletes a hét 
minden napján, éjjel �s nap
pal egyaránt végzett rakodás
ra és árufeladásra. Nagy gon
dot kell fordítani az export
szállítási feladatok időbeni tel
jesítésére, a szállításban részt 
vevők biztonságos munkájára, 
a szerződések betartására va
lamint a közúti fuvareszközök 
hatékony kihasználására. 

Az ·őszi szállítási feladatok 
megoldásának elősegítése ér
dekében az SZMT és a vállala-

ti szakszervezeti bizottságok 
titkárai értekezleten vitatják 
meg a MAV-VOLAN-SZMT 
együttműködésével megjelöit 
tennivalók végrehajtását. A 
szakszervezetek megyei bizott
ságai figyelemmel kísérik a 
vállalatok, üzemek szállítási 
és rakodási tevékenységét, se
gítik azok megvalósítását. Tá
mogatják tová:bbá a gazdasági 
vezetőket és az üzemi szak
szervezeti bizottságokat a fo
kozott szállítási igények anya
gi ösztönzésére, a hatékonyabb 
szombati, vasárnapi rakodá
sokra. Továbbá arra is, hogy a 
hétvégi ralkodási többletmun
kák költségeinek elszámolása 
az adott lehetőségeknek meg
felelően történjen. 

A megállapodásbaR. rögzítet
ték azt is, hogy az együttmű
ködés koordinálását, az infor
mációk cseréjét - a MA V, a 
VOLAN és az SzMT között -
a vasutas területi szakszerve
zeti bizottság végzi. Megálla
podtak abban is, hoy az őszi 
forgalom végeztével komplex 
értékelést készítenek, amely
nek tapasztalatait a jövőben 
hasznosítani fognak. 

G. J. 

Bravó, kislány 
A közelmúltban, pontosabban szeptember 5-én vasárnap 

a �zéc_henyi-h��yről 11.08 órakor induló kisvasúti szerelvény 
masod1k kocs1Jaban utaztam, s érdekes jelenetnek voltam 
szem- és fültanuja. 

A vonat elindulásakor ;felszállt az úttörőkalauz kislány s 
kfr�e a jegyeket. Mellettem állt egy középkorú, jól öltözött 
ferf1 egy 8-10 év körüli kislánnyal. Érdeklődött a kalauztól, 
hogy Jánoshegy hányadik megá:lló, majd kért jegyet János
hegyig .. A kalauz mondta, hogy a vonaton csak 10 Ft felárral 
adhat Jegyet. S most következik, ami igencsak fe!lháborított: 
utasunk alkudozni kezdett a kis kalauzzal, hogy adjon csak 
neki rendes áron jegyet, nem olyan fontos, az a felár. 

Az alkudozása nem járt eredménnyel, az úttörökala.uz 
rendíthetetlenül állta az ostromot, s végül az utas nagy nehe
zec. kifizette az összeget. Utoljára azért még megjegyezte. hogy 
milyen drága jegyet kapott. Én mindvégig izgultam, hogy meg 
ne rendüljön a kislány határozottsága, s az incidens végén 
gondolatban gratuláltam neki. 

Ezt viszont most Önöktől kérem - ezért fogtam tollat -, 
hogy dicsérjék meg a kislányt, aki szolgálatát olya'Tl híven, 
lelkiismeretesen, határozottan látta el, s nem hagyta magát 
egy szabálytalankodó d'elnőttől ·befolyásoLni. Bravó kis úttörő
kalauz! Sok sikert a további életedhez, légy mindig becsüle
tes tanulója, majd dolgozója népünknek! 

Szalkáry Jánosné 

Budapest 

TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT 

A BOCSKA/-NÉPTÁNCEGYÜ1TES 

A MAV Debreceni Járműjavító Üzem és a debreceni ÁFÉSZ 
40 tagú Bocskai néptáncegyüttese s,z.eptember 21-én Törökor
szágba utazott. Az együttes a Földközi-tenger partján fekvő 
Mersin városban megrendezésre kerülő ne.JnZetközi vásár fesz
tiválján vesz res·zrt. A fesztivál szeptember 24-tö.i október 3-i.g 
kerül megrendezésre, ahol rarz együtte& képviseli hazánk nép
tánckultúráját, a nemzetkö2li fo1k1órtailálkozón. 

A MÁV-kollektív szerződés módositúa (lt.) 

A tanácskozások vitáinak 
általános tapasztalatai 

A 20 1979. (XII 1.) MüM. 
számú rendelet 5. §-ának (1) 

bekezdése szerint a munkálta
tó köteles minden év elején 
beszámolni a kollektív szerző
dés előző évi végrehajtásának 
tapasztalatairól. Ehhez csatol
ni kell a következő időszakra 
szóló kollektív szerződés célki
tűzéseit. Ez összekapcsolható a 
módosítási tervezet megvitatá
sával. Ezek a tanácskozások az 
üzemi demok.rácia szempont
jából is jelentősek. A 'kollek
tív szerződés beszámolóját tár
gyaló tanácskozásokon elhang
zott javaslatok ugyanis azt bi
zonyítják, hogy a vasutasok 
aktívak, tevékenyen részt vesz
nek a vitában. KülönÖSen vo
natkozik ez a megállapítás az 
ez évi tanácskozásokra. 

Az elhangzott javaslatokra 
a Magyar Vasutas hasábjain 
eddig kilenc alkalommal ad
tunk választ. Ezúttal néhány 
általános tapasztalatot ismer
tetünk olvasóinkkal. 

Ki és hogyan 
alkothat szabályt? 

A munkaviszonyra vonatko
zó alapvető szabályokat a 
Munka Törvénykönyve tartal
mazza. Az Mt. 8. §-a szerint az 
alapvető kérdéseket törvény
nek vagy .törvényerejű rende
letnek kell szabályoznia. Az 
összes többi szabály ezek vég
rehajtásáról gondoskodik. E 
körbe tartozik a kollektív szer
ződés is. 

A munkáltató csak a Munka 
Törvénykönyve által adott fel
hatalmazás alapján alkothat 
szabályokat. Ezek azonban 
nem jogszabályok, de jogsza
bály jellegűek. A jogszabá
lyokhoz hasonlóan ugyanis kö
telezőek mind a munkáltatóra, 
mind a dolgozókra. 

A kollektív szerződés a köz
ponti szabályok által megha
tározott körben és keretek kö
zött rendezi a munkáltató és a 
dolgozók jogait és kötelezett
ségeit. Az Mt. azonban nem 
teszi lehetővé, hogy a kollektív 
szerződés minden kérdésben 
rendelkezzen. Tehát csak ak
kor szabályozhat, ha valamely 
jogszabály erre kifejezetten 
felha.taLmazást ad. A tapaszta
latok azt mutatják, hogy a kol
lektív szerződés szabályozási 
köréről a dolgozókat részlete
sebben kell tájékoztatni. A 
munkahelyeken ugyanis sok 
olyan javaslat hangzott el, 
amelyek megvalósítása nem 
tartozik a kollektív szerződés 
hatáskörébe. 

Régi megállapítás, hogy 
minden szabály annyit ér. 
amennyit abból megvalósíta
nak. A tanácskozások tapasz
talatai is azt mutatják, hogy 
egyes főnökségeknél nem ele
mezték kellő alapossággal a 
helyi körülményeket, illetve 

az üzemi feladatokból eredő tás) értelmében a megváltozott 
igényeket. Pedig a beszámoló- munkaképességű dolgozó fog
nak konkrétnak kell lennie. lalkoztatásáróJ a szolgálati fő
Olyan világos képet kell adnia, nökség vezetője köteles gon
amelyből a dolgozók megisme- doskodni. Ha a doJ.gozó foglal
rik a tényleges helyzetet. Ha a koztatása főnökségen belül 
végrehajtás során nehézségek nem oldható meg, akkor a fog
keletkeztek, ezek okait is rész- lalkoztatás, illetőleg az átkép
letesen be kell mutatni és he- zés megoldásához kérni kell az 
lyes mindjárt kitérni a megol- igazgatóság segítségét. Előírás 
dás módjára is. Például mi az az is, hogy a ,megváltozott 
oka annak. hogy egyes mun- munkaképességű dolgozókat 
kakörökben, illetve dolgozók- tanfolyamra történő felvéte
nál magas a túlórák száma? leknél előnyben kell részesíte
Hogyan lehetne egyes munka- ni. 
körökben a munkaerőhiányt 
enyhíteni, vagy jobban biztosí
tani a heti pLhenőnapok kiadá
sát? Ha ezekre a kérdésekre a 
helyi tanácskozásokon a dol
gozók nem kapnak őszinte vá
laszt és a megoldáshoz nem ké
rik a segítségüket, akkor a vi
ta nem éri el a célját. 

A beszámoló során az eddi
ginél nagyobb figyelmet kell 
fordítani annak vizsgálatára is. 
hogy a kollektív szerződés 
egyes rendelkezései segítet
ték-e az üzemeltetést, a mun
kára, a fegyelemre való ösz
tönzést, vagy a törzsgárda 
megbecsülésének fokozása ér
dekében hozott szabályok elő
segítették-e a dolgozók stabili
zálódását. a munkaerőmozgás 
csökkenését. Végeredményben 
tehát minden főnökségnél ér
tékelni kell. hogy a kollektív 
szerződés hogyan tölti be a 
szerepét. 

A munkaügyi viták arra en
gednek következtetni, hogy a 
tanácskozásokon nem minde
nütt tárják fel megfelelően a 
viták okait. Ezzel pedig elejét 
lehetne venni nem kívánatos 
munkaügyi pereknek. Ha még
is munkaügyi vita keletkezik a 
dolgozó és a főnökség között, 
arra kell törekedni, hogy ezt 
szolgálati úton rendezzék. 

A megváltozott munkaké
pességű dolgozók helyzetének 
megtárgyalása is fontos fel
adata a tanácskozásoknak. A 
tapasztalatok és a szakszerve
zeti információs jelentésekben 
felvetett problémákból azon
ban arra lehet következtetni. 
hogy erre nem fordítanak kel
lő figyelmet. 

Az igénybejelentés 
a főnökségek dolga 
Fontos szerepe van a kere

setikiegészítésnek is. A kereset
kiegészítés a megváltozott 
munkaképességű dolgozót idő
beli korlátozás nélkül. megille
ti, ha munkaviszonyban el
szenvedett üzemi baleset kö
vetkeztében a munkaképesség
c�ökkenés mértéke eléri vagy 
meghaladja a 36 százalékot és 
ebből adódóan átképzésre, át· 
helyezésre kerul. Ha a dolgo
zó munkaképesség-csökkenése 
nem üzemi balesetből, hanem 
egészségi állapotának romlásá
ból ered, s mértéke az 50 szá
zalékot eléri, emiatt az átkép
zés időtartamára illeti meg ke
resetkiegészítés. Az ilyen dol
gozók keresetét az áthelyezés, 
illetőleg az üzemi baleset előt
ti átlagkeresetük 80 százalé
káig kell kiegészíteni, feltéve, 
hogy az új munkakörben elért 
átlagkeresete és a járadék 
együttes összege a korábbi ke
resetének 80 százalékát nem 
éri el. 

A keresetkiegészítésre a fő
nökségnek kell igénybejelen
tést tennie, az összeg megáld.a
pításáira a vasútigazgatóság 
munkaügyi és szociális ellátási 
osztálya jogosult. üzemek, köz
ponti szervek saját dolgozóik
nak jogosultak saját hatáskör
ben keresetkiegészítést megál
lapítani. 

A keresetkiegészítést egyévi 
időtartamra kell megállapítani 
és változatlan összegben folyó
sítani. Ezt minden év elején 
felül kell vizsgáLni és a kere
setek függvényében újból meg 
kell állapítani. 

A felsoroltak alakulásáról, a 
kollektív szerződés végrehaj
tásáról szóló beszámolóban 
számot kell adni a tanácskozá
sokon. 

pártmunkásként aktívan 
részt vett az újjáépítésben 
1950-ben az igazgatóságra 
került szakszemélyzeti ügy
intézőnek, később ugyanott 
csoportvezetői kinevezést 
kapott. Az ellenforradalmi 
események előtt tűzrendé
szeti előadó lett a IV. osz
tályon. Igazi próbatételt je
lentett számára az ott el
töltött idő. 

A megváltozott munkaké
pességű dolgozók helyzetének 
rendezésekor például elsősor
ban munkaképességük haszno
sítására kell törekedni. (Fog
lalkoztatási rehabilitáció). Ke

resni kell azokat a foglalkoz
tatási lehetőségeket, amelyek 
a megváltozott munkaképesség 
mellett is biztosítják a rend.
szeres munkát és jövedelmet. 
A csökkent munkaképességű 
dolgozók helyzetének rendezé
sére vonatkozó jogszabályok 
alapvető célkitűzése az, hogy a 
munkaképesség csökkenése ne 
eredményezze a munkából 
való teljes kiválást. hanem a 
megmaradt munkaképesség 
hasznosítására a korá1bbi mun
káltatónál kerüljön sor. Tár---------------------------------------- sadalmi és egyéni szempontból 

A kollektív szerződés a leg
demokratikusabb szabályok 
egyike. Megalkotása a dolgo
zók közvetlen részvételével 
történik. A MAV-nál kialakult 
beszámolási fórumrendszer 
megfelelő szervezeti keretet 
nyújt a tanácskozások megtar
tásához, a dolgozóknak a vitá
ban való részvételhez. A vég
rehajtásról történő évenkénti 
beszámolás és a módosítás 
együttesen biztosítja, hogy a 
kollektív szerződés ne mere
vedjen meg, ha.nem rugaima
san alkalmazkodjék az élet kö
vetelményeihez. 

Két évvel később 1958-
ban Szombathely állomás 
tűzoltóparancsnoka lett. 
T_izenhárom éve már, hogy 
vmzakerült az igazgatóság 
katonai osztályára, ahol 
előbb tűzrendészeti, rendé
szeti és végül polgáb vé
delmi feladatokkal bízták 
meg. 

Csiza József mindig fon
tosnak tartotta a tanulást, 
a továbbképzést. 1943-ban 
ó�áját adta el, hogy ma
ganúton vizsgázhasson a 
polgáriban. 1958-ban gim
náziumi érettségi bizonyít
ványt szerzett. Három év
vel később elvégezte az ál
talános vasúti tisztképzőt. 
Közben tűzoltó tiszti kép
zésben részesült és százado
si rangot kapott. Később 
üzemrendészeti és iparőri 
tanfolyamra, majd vezető
képzőre járt. 

Munkáját mindig efü
merbék. 

Sz. Jakab István 

I
dősebb kollégáim mesé

lik, ho,gy valamikor né
gyen-öten - összeszo-

kott kis társaság - fogták ma
gukat és felültek .a Debrecen
be közlekedő gyorsvonatra 
csak azért, hogy a dvis város 
vasútállomásának ,restijében 
jót falatozzanak. A debreceni 
restiben ugyanis olyan pom
pás sült csülköt tá!l..altak bur
gonyakörettel és sámsoni bab
salMával a vendég aszta-láTa, 
'hogy attól a kínai császár is 
megnyalta volna a száját. 

No persze ezenkívül volt 
még jó néhány más, remekül 
elkészUett ízes étel, de kollé
gáim csak a sillt csülök gyö
nyörüségéért utaztak ocla-visz
sza nyolc órát, imeI"t ugye ak
koriban a gyors,vonatok sem 
;robogtak olyan sebességgel 
mint manapság a villamos 
mozdony vontatta személyszál
lító vonaitok. 

Persze a kedves olvasó most 
mondhatná, !hogy ez csak amo
lyan úri passzió -volt, mLnt 
ahogy akkor és áJ,taláiban a 
ivasú,ti vendéglőkbe nemigen 
ültek be parasztok, munkás
emberek. Nekik, ha távolabb
ra utaztak, ott volt a tarisz
nyában vagy a kézikosá11ban a 
harap.nivaló. 

De ma'Tlapság már bárkinek 
van módja, pénze a csatlakozó 
állomásokon beülni a restibe, 
ha éppen van hely. 

Először itt kezdődik a bosz-

RESTI 

szusa.g, ami kivételesen nem 
az Utasellátó Vállalat rovásá
ra írandó, me,r,t a forgalom 
nemcsak egyes á,Uamások be
fogadó és áteresztő képességét 
nőtte ki, hanem az evésre, 
'ivásra rendeltetett alkalmatos
ságokat is. 

Az utas szomjas, pénze is 
van - különösen fizetésnapo
kon - és megy, tolakodik a 
dugig telt étterembe, ahol vi
szont - az ellá.tási nehéz.ségek 
ellenére - miindig van sör, ha 
más nem, külföldi, no persze 
borsos áron. 

Nem számít. Ott tolong a 
nép az asztalok között. Hoci a 
pénz, nesze az üveg. iAz asztal
ná,l ülő vendég .ráér - gondol
ják a pi..n.cérek - az amúgy is 
csak esz.ik és sQk esetben csu
pán egy üdítő ,jtal.Jt fogyaszt. Az 
igazi haszon az álltva fogyasztó 
vendégektől ered. 

De, hogy konkrét példát is 
mondjak, legutóbb a szerencsi 
állomás restijében éltem át 
egy ilyen tu,multust. 

A leves után 20 percet vár
tam, amíg -többszöri rimánko
dásra hozta a felszolgálónő a 
második fo,gást. 

De hát mit tehetett ő is sze
gény, hiszen közben legalább 
30 feléje nyújtózkodó kézbe 
kellett egy-egy üveg sört adni, 
pénzt beszedni, vitatkozni, 
mert ugye akad olyan ember, 
aki a II. osztályú étteremben 
is annyi pénzért akar sört in

ni, mint a harmadik, vagy ne
gyedik osztályba sorolt büfé
ben. 

Közben szaporodik asztalo
mon az üres sörösüveg. 

Hová tegyék? A felszolgáló
nő arca verítékezik, örül, iha a 
teli üvegeket nyomban tovább
adhatja és kasszíroz. Nemcsak 
az álló, hanem az ülő vendég 
is türelmetlen. Fizetne, de er
re többször is fel kell kérni a 
felszoLgálót, akinek, lha tíz ke
ze len.ne is kevésnek bizonyul
na. 

De hát mit lehet tenni? 
Talán azt, hogy a második 

osztályú Utasellátó étteremben 
ne szoLgáljanak ki álló vendé
get, mert ezzel hátrányba ke

rül az az utas, aki kulturá,lt 
körülmények között szeretne 
étkezni. És ha nem is tudnak 
mindenüt,t felszolgálni olyan 
különleges ízekkel készített 
ételeket, mint valamikor a 
debreceni restiben, - amiért 
érdemes volt Budapestről is le
utazni - az is megnyugtató 
lenne, ha az étteremben nyu
godtan lehetne étkezni. 

Dávid József 

ez a legkedvezőbb. 
A hatályos rendeilkezések 

(1 1967. (XI. 22.) MüM-EüM
PM sz. együttes rendelet, 
114545 1978. Vezérig. sz. utasí- Dr. Garabon Sándor 

ARANYLAKODALOM ÓCSÁN 

A 80 esztendős 
Tokai Gyula 
MA V ellenőr, 
nyugdíjas vonat
vezető és felesége, 
született Mészá-
ros Eszter tsz-
nyugdíjas szep-
tember 5-én, a 
Pest megyei Ócsa 
községben ünne
pelte aranylako
dalmát. 

Gyula bácsit 
különösen SZ! VOS 

fából faragta a 
természet: két 
esettől eltekintve 
- 1935-ben lábát 
törte tolatás, má
sodszor pedig a 
talpát égette meg 
a forró homok, 
szőlőkapálás köz
ben - orvoshoz 
más panasszal 
még nem fordult. 
Ma is maga gon
dozza a ház körüli 
szőlőjét, de az egy 
hold háztáji föld-

jük megművelé
sében se igen szo
rul segítségre. 
Még statisztálni is 
eljár játékfilmek 

forgatásakor; 
nemrég is másfél 
napot töltött a Pi
lisben, ott vették 
fel ugyanis a szi
getvári hős, Zrí

nyi Miklósról ké
szülő történelmi 
film némely tö
megjeleneteit. 

Eszti néni 
egészségét már 
inkább megviselte 
az idő, de a házi 
és a ház körüli 
munkákban ő is 
igencsak serény
kedik. Külön szót 
érdemel mindket-
tőjük szellemi 
kisseség. úgy 
elevenítenek fel 
fél évszázaddal 
ezelőtti történése
ket, így megis
merkedésük és 

egybekelésük kö
rülményeit vagy 
együttlétük egy_ 
egy jelentősebb 
eseményét, oro
möket és viszon
tagságokat, mint
ha tegnapi élmé
nyeiket sorjáznák. 
Napestig el lehet
ne hallgatni őket, 
amikor mesélnek. 
Vendégsereg kö
szöntötte az ün
nepelteket, bará
tok, jó ismerősök, 
rokonok. tisztelők. 
és természetesen 
valamennyi utód 
a családból: Gyu
ia fiuk mozdony
felvigyázó, Eszter 
lányuk kereske
delmi hivatalnok, 
tehát mindketten 
vasutasok, a var
rónő Mária lá
nyuk, valamint a 
három fiú és a 
két lányunoka. 

(Mármarosi) 
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A TAKARÉKOSSÁG MÓDOZATAI 

Sok típus, sok fond - új típus, új fond 
Horváth Alajos, a MÁV anyaggazdálkodási szakosztályának vezetője 

az alkatrészellátás zökkenőiről 

Több évtizedes gondja a vasútnak (hozzátehet
jük - jóllehet. számunkra nem vigasz: a nép
gazdaság más ágazatainak, az iparvállalatoknak 
is) az alkatrészhiány. Nagy értékű gépek-beren
dezések - esetünkben vontató- és szállítójármű
vek - vesztegelnek tétlenkedve, mert nehezen 
pótolható az elromlott fődarab, vagy nem ritkán 
a kisebb, néhány forintba kerülő szerelvény. 
Akár a vontatási főnökségeken, akár a járműja
vító üzemek valamelyikében jár a tudósító, rend
re felemlítik e visszás állapotot. 

Búvárkodást igényelne azt 
boncolgatni, hogy a hazai és a 
pa-rtner gyártóvállalatoknak -
saját jó hírnevük védelmében 
is - miért nem kifizetődő pót
alkatrészeket készíteni; miért 
azzal kérkednek csupán, hogy 
ennyi meg annyi gépet, moz
donyt értékesí1ettek, amikor 
az alkatrészgyártás ugyancsak 
kifizetődő lehetne. Gondoljuk 
meg: egy-egy berendezés gya
korta évtizednél is hosszabb 
ideig szolgálja tulajdonosát, 
következésképp az eladó és a 
felhasználó hosszú távon is 

egymásra utait, jó partner le
hetne. 

Zökkenőmentes 
anyag ellátást 

A panaszok sorolásával nem 
sokra jutunk: a vasútnak men
nie kell (másutlt a termelés 
nem akadozhat), s nem viták
ra, ígéretekre, ibetartatlan visz
szaigazolásokra, s tengeri kí
gyóvá terebélyesedő perekre, 
hanem zökkenőmentes ellátás
ra van - .lenne - szükségünk. 
A vasutasság nem csupán so
pánkodott, hanem a kényszer 
aLkatrész-gyártásra késztette a 
járműjavitókat, s a vontatásia
kat. Még olyan jelent/is alkat
részek gyártására is felkészül
tünk, .mint az M62-es mozdo
nyok hengerperselyei. Am mi
ként egy tavalyi felmérésben 
olvasható: ,, ... az egyre bővü-
lő alkatrész-gyár.tá.st ct$ak 
kényszerből végezzük, erre 
nem vagyunk jelenleg kellő
képpen felkészülve. A gyártás 
a kis sorozatok miatt gazda
ságtalan, maga,sabb költsége
ket igényel, mintha azokat az 
ipar biztosítaná részünkre". 

A MA V anyaggazdálkodási 
szakosztályának vezetői, szak
emberei negyedévente talál
koznak a vidéki anyaggazdál
kodási os�tályok munkatársai
val. Ilyen megbeszélés-re !került 
sor néhány napja Siófokon, 
ahol - a már említett, régi 
gondokról is szólva - a soros 
teendőket vitatták meg. E 
megbeszélést 1követően talál
koztam Horváith Alajossal, a 
szakosztály vezetőjével, akitől 
a pillanatnyi •helyzetképről tu
dakozódtunk. 

- Alapvető gondunk, hogy 
sokféle típusú vontatójármű 
közlekedLk vonalainkon 
mondta. - Húsz dízeljármű, 
ebből 14 típusú dízelmozdony 
és hat fajta motorkocsi, nyolc 
típusú gőzmozdony és négy f é
le villamosmozdony. Kivál,t a 
dízeleknél kedvezőtlen a hely
zet, az összetétel mé.g akkor is 
alkatrészellátási nehézségeket 
okozna, ha az ipar szállítókész
sége megfelelő volna. A díze
leknek több mint felét import
ból szerezzük be, van közöt
tük szovjet, csehszlovák, s ro
mán mozdony. lAz egyes tí
pusokon 1belül is nagyok az 
eltérések. Nem szerencsés, 
hogy a külkereskedelem meg
lehetősen rugalmatlan. De az 
is előnytelen, hogy !bevált tí
pusok helyett olyan új konst
rukciójú já,rműveket vásáro
lunk, amelyeknek sajátosságai 
még nem ismertek. !gy arra 
szorítkozunk, hogy a gyártók
tól kérdezzük meg: feltehető
leg melyik részegység romli,k 
el leghamarább, milyen pótal
katrészeket szerezzünk be és 
tároljunk .. . miközben elő
adódhat, hogy másutt keletke
zik hiba. 

A vételár kétharmada 

- Szűkíthető a lista? 
- Arra törekszünk. A ,na-

gyon régi járműveket, már-

csak a koru'k miatt is, fokoza
tosan kivonjuk a forgalomból, 
és helyükbe lépnek a rövid 
távra jól bevált. csehszlovák 
EZ-motorvonatok; noha az al
katrészellátás ennél a típusnál 
is gond. Amikor a tö'bbi cseh
szlovák és román gyártmányú 
mozdonyok motorja cserére 
érik, gyakorta az első nagyja
vításkor, k:ülföldi licenc alap
já,n Magyarországon gyártott 
MAN, vagy PYELSTIK moto
rokra cseréljük ki az eredetit. 
Ennek kettős előnye van: a se
lejtezett motorok jó aLkatré
szei átszerelhetők a még for
galomban levőkbe. 

- Érveljünk hazai példá
val. Mennyibe kerül egy, a 
Ganz-MÁVAG által gyártott 
M41-es, s mennyit költünk az 
alkatrészekre? 

- Jelenleg száz M41-es fut 
a vonalainkon, huszonkét mil
lió forintért vesszük őket. A 
mozdonyok cserére érett alkat
részeinek pótlása évente áttla
gosan 700 ezer forintba kerül, 
húsz év alatt tehát további ti
zennégy milliót hozhat gyár
tójának e.gy-egy jármű. Ez az 
eiadási ár kétharmada, s úgy 
gondolom, ilyen összegért ér
demes lenne nagyobb figyel
met fordítani az ellátásra. A 
Ganz-MAVAG szerződésben 
vállalkozik is erre ... ám a pa
pír kevés a teljesítéshez. Tud
juk: egyes területeken e nagy
vállalatnak is szűk a kapaci
tása, miközben azokból az al
katrészekből, a.melyekből .ne
künk is megfelelő a készle
tünk, még ,többet is ajánl. 
Mégis: számunkra az lenne a 
legjob1b, ha a nagy típusok ja
vításánál a két Ganz-gyár oly 
módon működne közre, hogy 
a motorokat átadnánk nekik, s 
ők újítanák fel. Ily :módon az 
egyéb fe1adatok1kal igencsak 
leterhelt járműjavító üze
meink lélegzethez jutná,nak. 

Óvjuk jobban 
a mozdonyokat 

- Milyen esélyünk van er
re? 

- A következő egy-két év
ben aligha adhatjuk át a mo
torokat, de fokozatosan meg
kíséreljük a fődarab-javításo
kat rájuk testálni. Ezt indo
kolná a szakszerűség is. a 
MÁV-nak nem ikeUene készle
teznie, s a népgazdaságnak 
ugyancsak ez volna a legjobb 
megoldás. Utóvégre olyan al
katrészek gyáritása. amilyene
ket a vasút felszereltségi szint
je nem tesz lehetővé, nem ki
fizetődő. Egy főtengelyt aligha 
képes elkészíteni !bármelyik 
járműjavító üzemün'k. Azzal 
számolunk viszont, hogy a fo
lyamatban levő rekonstruk
ciók eredményeként felnő a 
feladatokhoz a Ganz--MAVAG, 

s hasonlóképp megváltozik a 
helyzet a külföldi szállíltóknál 
is. Az összképhez tartozik az 
is, hogy ma sokkal kedvezóbb 
helyzetben vagyunk, mint 
négy-öt esztendővel ezelőtt: 
sem a személy-, sem az árufar
galom nem akadozik alkat
részhiány miatt. A két kezün
kön megszámolhatjuk, hogy 
mely területeken szűk a gyár
tók kapacitása. Általában 
ugyanarról a négy-öt alkat
résztípusról van szó, amelyek
ből ha száz darabot rendelünk, 
hatvannál töbpet aligha ka
punk. A KGST-tagországok 
vasútjai crnegp.rélbálkoztak az 
alkatrészeik cseréjével, ám e 
kezdeményezés nem járhatott 
sikerrel: ugyanazok az alkat
részek hiányoztak másutt is. 

Mit tehetünk tehát addig 
is. amig a gyártók alkalma
sabbakká válnak az alkatré
szek pótlására? 

- A meglevő lehetőségeink
kel éljünk. Például: óvjuk 
jobban a mozdonyainkat -
módunkban áU! Néha a mi hi
bánkból is hiány keletkezhet: 
ha rosszul mérjük fel az igé
nyeket, s egy-két alkatrész •ki
marad a rendeléslistáiból. 
Nem vonatkozik ez a már em
lített új típusokra, mikor is a 
gyártótól kérdeztük meg: mi
ből mennyit rendeljünk. A 

gyártó hatvanszázalékosan ta
•lálta el, mit kell mihamarább 
pótolni, emiatt jó néhány al
ltatrészből év�kre előre ,rak,tá
•rozunk, másból pedig ,nincs a 
készletünkiben. 

Mint ismeretes, a vasút a 
második félévben hozzávető
leg 240 millió forinttal csők
kentette a fenntartásra fordít
ható összeget. Ennek hatásáról 
a siófoki tanácskozáson is szó 
esett - az üzemek képviselői 
az ebből adódó gondokat so
rolták. Áun a teljes összeghez. 
az elkölthető forintoklhoz ké
pest vajon sok-e a nem egé
szen negyed milliárd? Hor
váth Alajos szerint nem sok: 

- Tavaly 11,6 milliárdot, az 
idén 12,4 miLliárdot költöttünk, 
költünk el e célra - mondta 
-, s hadd említsem meg: tíz 
esztendeje még csupán öt mil
liárd forintra volt szükségünk. 
Egy évtized alatt köztudottan 
megdrágultak a kohászati és 
egyéb anyagok, ,mind többe ke
rül az energia. Az említett 12,4 
milliárdból 8,2 milliárd jut a 
fenntartásra, 3,6 milliárd az 
üzem- és fűtőanyagra. Jó ide
je az első félév a beszerzéssel 
telik el, a második pedig a 
készletgazdálkodással. Kedve
zőbb helyzetet teremt, hogy az 
idén - a Magyar Nemzeti 
Bank igényének megfelelően 
- negyedévenként vizsgáljuk 
a !készletek nagyságrendjét. 

Sok a lehetőség 
a takarékosságra 

- iMit mutatnak a készlet
vizsgálatok? 

- Nem okoz gondot az 
üzem- és fűtőanyag-ellátás. 
Tizenöt-húsz éve súlyos szén
ellátási gondjaink voltak, .ma 
viszont rvontatójánműveinknek 
csupán négy százaléka használ 
szenet. Itt utalnék arra: az 
üzemanyag-felhasználásnál is 
változatlanul sok lehetőségünk 
van a t akarékosságra. A köz
lekedési tárcának kötelezettsé
ge, hogy programot dolgozzon 
ki er:re, s ebben a vasút tevé
keny szerepet vállalt. Tavaly 
minden önelszámoló egység
nél, a főnökségek zöménél 
energetikusolu láttak munká
hoz. Olyan fiatal mérnökök, 
akik a megtakarítás lehetősé
geit keresik. A lényeg a vonta
tójárműveken van: a gépészek
nek 1kell feWlvizsgálniuk a kü
lönféle rendszereket. A moz
donyok olajfelvételénél bevált 
a tálcarendszer . . . már ahol 
aLk:alanazzák is. Néhány állo
máson, az évtizedek során igen 
SOk olaj csöpögött el és jutott 
a földbe. Ha egy-egy nagyobb 
felvételi ,helyen naponta csak 
húsz litert sikerül megtakarí
tani, összesítve az is tetemes 
mennyiség. Nem elég ellátni 
csupán az állomásokat tálcá
val: elle.nőrizni is kell, hogy 
használják-e. iAz elmúlt két 
évben nagy ,pontosságú mérő
műszereket ivásáro\tunk, ame
lyek meggátolhatják a vitáikat, 
a visszaéléseket. A nagyobb 
felvevőhelyeken már van be
lő! ük ... de hát ez is pénzkér
dés. S vannak fontosabb beru
házási felada,taink is. 

Hadd tegyük hozzá mindeh
hez: változatlanul sok lehe,tő
ség rejlik a leghagyományo
sabb „mérőmúszerben" - az 
emberi figyelemben. Szakér
telmünk, akarásunk, figyel
münk alkatrészt és üzemanya
got egyaránt megtakaríthat. 
Töb/bletberuházás nélkül is. 

Földes Tamás 

A város kapuja 
Látogatóban a szombathelyi körzeti üzemfőnökségnél 

Kapuja lehet-e a vasútállo
más egy településnek nap
jainkban, amikor a motorizá
ció, a közúti közlekedés oly 
látványos versenytárs lett a 
közlekedésben? A szombathe
lyi példa egyértelműen mon
datja velünk: Igen! 

A megyeszékhely vasútállo
mása még ma is a város kapu
ja. 

Akár egy galéria 

Ebből vettük: a játékokat, a 
lemezeket, a fejhallgatókat, a 
rádiót. A bútoroka.t az igazga
tóság adta. míg a festést az 
Építési és Hídfenntartási Fő
nökség v�gezte. A belső sze
relést átalakították a BFF és a 
vontatási (villamos műhelyi) 
dolgozók. Brigádok és egyes 
emberek; vezetők és beosztot
tak dolgoztak együtt az utaso
kért - sorolta Török János. 

korántsem vagyunk elégedet
tek - egészíti ki helyettesét az 
üzemfőnök -. Az átlagos ko
csitartózkodási tervet azért 
nem tudtuk teljesíteni, mert 
az üzemfőnökség területén tá
rolt javításos kocsik tartózko
dási ideje is „terheli" a dolgo
zó kocsik idejét. Az idegenko
csik tartózkodási idejének 
csökkentése érdekében pedig 
naponta vizsgáljuk a teljesít
mények alakulását. Sajnos eb
ben az is közrejátszik, hogy 
partnereink. köztük a VOLAN 
rakodási készsége nem kielé
gítő. Különösen nem a hét vé
gén. Inkább fizetik a kocsiál
láspénzt. semhogy túlóráztas
sák dolgozóikat! 

Naponta 30 ezer utas fordul 
meg Szombathely állomáson. 
Ennek ellenére utasterei tisz
ták, peronjai gondozottak, a 
várossal csatlakozó részeit vi
rágok díszítik. Ez nyomban 
szemébe tűnik az ide érkező 
utasnak, miként az is, hogy 
már a vonatról leszállva „ki
tekinthet" a városra. sőt a me
gyére is. A fedett peron mint 
egy galéria tárja az utas elé a 
jáki templom, az Isis szentély. 
a Múzeum falu, a Felszabadu
lási emlékmű és sok más, a 
megyét jellemző nevezetessé
get. Ezek a farostlemezre fes
tett képek hozzátartoznak a 
felvételi épülethez. 

Az érkező utas miközben el
hagyja a vágányokat, felira
tot olvashat a csarnoki kijáró
nál: ,,Köszöntjük vendégein
ket". Balról a város új címere, 
jobbról a MA V emblémája. Ez 
a város így fogadja vendégeit. 

Török János állomásfőnök
kel az állomás munkájáról be
szélgetünk. 

- Az utasforgalom meUett 
naponta 800-900 kocsit ren

Az üzemfőnökségnek 320 ki
lométer hosszú vasútvonala és 
2200 dolgozója van. Közel 1 
millió tonna árut kel•l szállíta
niuk. Ez látszólag nem sok. 
Am így is van mit tenniök. Az 
opratív árutonnatervet az el
ső nyolc hónapban 101,03 szá
zalékra teljesítették. A sze
mélyvonatok 98,33 százaléka 
közlekedett menetrendszerűen. 
A tehervonatoké 101.86 száza
lékos teljesítménynek felel 
meg. 

Gyorsítani kell 
a kocsifordulót 

- Arra törekszünk 
mondja Szilágyi János üzemvi
teli-helyettes -, hogy vona
taink pontosan, tehervonataink 
terhelten közlekedjenek. Az 
107 5 tonnás tervvel szemben 
minden vonatunk 1095 tonná
val indult. A nagy teljesítmé
nyű vontatójárművek kihasz
nálását 101, 87 százalékra telje
sítettük. 

- Az átlagos kocsitartózko
dási idő alakulásával és az ide
gen kocsik á.llásidejével már 

- Tetteik-e ez ellen valamit? 
- A személyes kapcsolaton 

túl a tények feltárásával pró
báltuk kedvezően befolyásolni 
az eseményeket. Az utóbbi idő
ben értünk el eredményt. de 
ez még kevés. 

Az év során 3051 idegen 1ko
csi t kezeltek Szombathelyen, 
nagyrészt RIV érdekeltségűe
ket. Érthető tehát törekvésük. 
hogy felgyorsítsák a kocsifor
dulót, mely átlagosan 24.33 óra 
volt a 22 órás célkitűzéssel 
szemben. 

Szombathelyen a vasutasnap 
alkalmával adták át az első 
üte11nben épült új motorszint. 
A közelmúltban épült korsze
rű szertár, s a szociális épület 
egyaránt arról tanúskodik. 
hogy évről évre javulnak a 
munkafeltételek. 

Szabó Béla 

dezünk, amely az őszi forgalom -------------------------

ideje alatt ennél mindig több. 
Az utasokat 145 személyvonat 
szállítja. Kocsimosónkon 60-
70 kocsit mosunk, a ,magunké 
mellett más telepállomásokét 

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL 

is. Anra törekszünk, hogy a 
vonatok tisztán induljanak. 

Noha hét vonatcsoportjuk 
van az utastereket nem azok 
után, hanem folyamatosan ta
karítják. lgy érthető, hogy a 
nagy forgalom ellenére is tisz
ták a vágányközi peronok, a 
várótermek, a csarnokok és a 
folyosók. 

- Itt volt egy kerékpártá
rolónk. Nem használták a dol
gozók, mert autóbusszal érkez
nek szolgálatba. Ide telepítet
tük a vonatok tábláinak tartó-
állványát - magyarázza az 
állomásfőnök. 

- Korábban zavarta a hely-

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Romantika nélkül 
központ munkáját a telexgép 
hangja - vette át a szót Mül
ler László körzeti üzemfőnök. 
- Ezért választottuk le két 
helyiségre. Ez itt a személy
szállítási vezető és az ügyele
tes tiszt közös irodája. Tevé
kenységük egymáséval össze

függ. 

Megállóhely a Balaton partján 

Bejárók klubja 

- A pártbizottság titkára 
egyszer azt javasolta, hogy jó 
lenne, ha csinálnánk egy klu
bot a naponta bejáró utasok 
részére. A gondolatot cselek
vés követte. Saját magunk lát
tunk munkához - mondják. 

A kuLtúrváróteremből kiala
kított klub az emeleti részén 
asztalokkal. székekkel, kedves, 
meghitt. A hangulatos csillár a 
vontatási KISZ-esek kezemun
kája. A falon egy tabló nyo
mógombokkal. Akár az új te
lefonoknál. A gombok mellett 
hanglemezek címei: Edda, a 
Hungária együttes, magyar nó
ták stb. Az utas választhat. 
Kérheti a neki tetsző számot, 
s a kérést teljesítik. Ugyanaz a 
kezelő egyúttal informálja is 
az utasokat. 

- A televíziót a szakszerve
zeti bizottság vette, a iiárosi 
KISZ 5 ezret a megyei KISZ
bizottság 10 ezer farintot adott. 

MEGJEGYEZZÜK 

Abrahámhegy megállóhely a 
Székesfehérvár-Tapolca kö
zötti vonal 51-es számú őrhá
za. Bár a felszállás megköny
nyítésére itt is elvégezték a pe
ronemelést, az épület még őr
zi a Balaton-part századeleji 
romantikus hangulatát, pihen
tetőleg hat az új formákhoz 
szokott tekintet számára. 

Megvárom, amíg Budapest 
felé elmegy a személyvonat, 
azután odalépek a sorompót 
kezelő vasutashoz. 

- Nyolcvanéves ez az épü
let - mondja Kajdi József 
pályaőr. - Belülről már erő
sen mutatkoznak az elöregedés 
jelei. A nehéz dízelmozdonyok 
által keltett remegések lassan 
leomlasztják a mennyezetet. 
Csomagolópapírt kellett felerő
síteni, hogy ne potyogjon a 
nyakunkba az állandóan hulló 
vakolat. Régóta szó van a fel
újításról, de eddig még nem 
került sor rá, pedig a szükség 
az itt dolgozók és az utasok 
szempontjából egyaránt meg
kívánná. Kicsi a váróterem, 

Védelmet kér a Vasarely-kompozkió 
Mindig csodálattal töltött el, ha a Déli pályaudvar 

lejáratánál, a kerengőben Victor Vasarely, a híres ma
gyar származású múvész kompozícióját láthatom. A pé
csi Porcelángyárban készült alkotás el6tt mások is meg
állnak, köztük a hazánkba látogató killföldlek is eléisze
retet&el fotózzák. Né!tánY hete már fe1«int, hogy mer
repednett a kompOZ1ció, a minap pedig szömyúlködve 
láttam, fehér, Jyukszerú Iepattogások vannak rajta. Mint
ha csúzlival lövöldöztek volna rá. Ez már nem a véletlen, 
hanem a rombolók kezek, feleléitlen emberek „játéka" le
hetett. 

Jó lenne odafigyelni és megéirlzni a MA. V-nak aján
dékozott kompoz(ci6t. hiszen szineiben Is, de eazté&ikallag 
Is a Déli pályaudvar egyik ékessége. 

Nánetb István 

kritikán aluli az egyetlen kö
zös használatú W. C. 

Hat éve szolgálok Ábrahám
hegyen, de a környéket régebb
ről is jól ismerem - folytatta. 
- Azelőtt csak elszórtan ál
lott néhány ház, úgy tíz éve 
hirtelen felkapták a vidéket, 
talán éppen a Badacsony kö
zelsége miatt. A fellendülés az 
utas- és expresszáru-forgalom
ban mérhető legjobban. Nya
ranta külön pénztárost kell be
állítani, egymagunk nem bír
nánk a megnövekedett teen
dőkkel. Szezonban össze is jön 
vonatonként a három-négyezer 
forint bevétel. Az áremelést 
persze már mi is érezzük. A 
napokban a helyi lakosok kö
zül valaki érdeklődött, meny
nyibe kerül gyors másodosztá
lyon az út Pestig és vissza. 
Mondom neki, kétszáznegyven 
forint. Osztott, szorzott, végül 
kisütötte: ketten utaznak, ol
csóbb, ha kocsival indulnak el. 

- Huszonkét éve jöttem a 
MÁV-hoz - folytatja Kajdi 
József. - Az eltelt két évtized 
alatt sok minden változott, de 
a mi helyi gondjaink megma
radtak. Itt a példa: behúzott 
nyakkal közlekedünk a szolgá
lati helyiségben, mert nincs aki 

megjavítaná a plafont. Vagy a 
másik: a sorompókat kisebb 
magaslatról kezeljük. A kol
légám hetekig kificamodott 
bokával járt dolgozni, mert el
csúszott. Kértük, csináljanak 
rendes feljárót. Válaszra sem 
méltattak bennünket ... Az aj
tó elé már mi fektettünk ce
mentlapokat, hogy ősszel-ta
vasszal ne a sarat gyúrjuk. A 
múltkor egy utas megkérdez
te: hányszor kell leengedni a 
sorompókat napjában. ,,úgy 
hat-hétezret tekerek rajtuk 
szolgálatonként" - feleltem. 
Azt mondja, ő ezt tízezer fo
rintért sem vállalná el. 

Tóth Zoltán 
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villamosítása 

ötven évvel ezelőtt, 1932. szeptember 
12-én gördült ki a Keleti pályaudvarról 
az első menetrendszerű villamos vontatá
sú szerelvény, mely Komáromig közleke
dett. Ezzel a világon először hazánkban 
került közforgalmú üzembe az 50 perió
dusú, egyfázisú villamos vontatású rend

szer, Ganz-Kandó-féle fázisváltós moz
donyokkal. 

A fél évszázados évfordulóról szep
tember 15. és 17. között tudományos em
lékülésen, és az eseményhez méltó ünnep
ségsorozaton emlékeztek meg. 

M.-\GYAR VASUTAS 

A háromfázisú indukciós 
motorok beható ta1,ulmányozá
sa alapján Kandó felismerte. 
hogy e motortípus vasúti von
tatáscéljára is alkalmassá te
hetó. 

Az olaszországi Valtellina 
vasútvonal viUamosítása már 
nagy jelentőségű lépés volt, 
ugyanis ez a 3000 V, 15 Hz fe
szültségű. háromfázisú villa· 
mos vasútvonal volt Európa el
ső villamosított nagyvasútja, 
egyben a világ elsó, 1000 V-nál 
nagyobb váltakozó feszültség
gel villamosított vonala. Ehhez 
nemcsak a vontatójárműveket 
hanem a teljes villamos be
rendezést is a Ganz Gyár szál· 
lította, sót Ganz-gyártmányúah 
voltak még a vízi erómű 2000 
lóerős turbinái is. 

Ezt a háromfázisú váltako
zó áramú rendszert az 1905-
ben államosított Olasz Vasutak 
tovább építették. Közel 2000 
km-es vasúthálózatot villamo
sítottak e rendszerrel, az álla
mi beruházások követelmé
nyeinek megfelelóen olasz gyá
rak bevonásával. fgy a közel 
700 villamos mozdony közül 
csak az elsó kilenc. valamint 
a tíz motorkocsi készült a Ganz 
Gyárban Kandó személyes irá
nyítása mellett. 

Mészáros András vezérigazgató-helyettes leleplezi a domborművet 

Kandó Kálmán már egy 
1900-ban kelt tanulmányában 
rámutatott arra, hogy a vasút
villamosítást leggazdaságosab
ban az ország energiaelosz
tó hálózathoz kapcsolva lehet 
megoldani. 1917-ben, a fázis
váltós rendszer kidolgozásával 
gyakorlati lehetóséget is te
remtett egy, az országos ener
giaelosztó hálózattal közösen, 
s így igen gazdaságosan léte
síthetó, ipari frekvenciájú vil
lamos vontatási rendszer meg
valósítására. E gondolatnak 
megnyerte a Magyar Állam
vasutak szakembereit is. !gy 
indult meg a Ganz Gyár és a 
·;agyar Alldmvasutak együtt
működésével az a nagyszabású 
fejlesztési munka, amely a so
rozatos gazdasági, pénzügyi 
nehézségek ellenére meghozta 
gyümölcsét, s 1932-re a világ 

Szücs Zoltán beszél az emlékünnepségen 

Az emlékülésre szeptember 
15-én délelótt került sor a Ma
gyar Tudományos Akadémián, 
melyen me.gjelen.t Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
fótitkára is. Az ünnepséget dr. 
Geszti P. Ottó akadémikus. 
egyetemi tanár nyitotta meg, 
majd Szücs Zoltán, a MA V ve
zérigazgatója tartott emlékbe
sz.ectet. Bevezetójében visszate• 
kintett a nagyvasúti villamos 
von tatás kialakulásának elóz
ményeire. Azokra az úttörókre, 
akik már a múlt század má
sodik felében eredményesen 
kísérleteztek a villamos gépek 
alkalmazásával a közlekedés
ben. 

lékos, szemben a villamos von
tatással, mely az erőművektól 
számítva 23-27 százalékos ha
tásfokú. 

Helyiérdekű vasútként 10 
kV 15 Hz-es, egyfázisú ener
giaszállítással került üzembe 
1911-ben a Rákospalota-Ve- � 
resegyház-Vác-GödöLlő kö
zötti villamos vasút, amelyet 
a MÁV üzemeltetett a máso
dik világháborúig. E nagy
vasúti jellegű HÉV-vonal ener
giaellátó berendezéseit, vala
mint vontatójárműveinek vil
lamosberendezését a Siemens
Schuckert cég szállította. A 
MÁV néhány fővonalának vil
lamosítására már 1910-ben 
tárgyalásokat kezdeményezett 
a vasút. de az előkészítő mun
ka az első világháború kitö
rése miatt félbeszakadt. 

gazdaság első ötéves terve vi
szont már a Budapest-Miskolc 
közötti fővonal víllamosítását 
irányozta elő. A munkálatok 
üteme azonban gazdasági ne
hézségek miatt lelassult. fgy az 
első jelentősebb vonalszaka
szon, Hatvan állomásig, csak 
1956-ban indulhatott meg a vil
lamos vontatás. 

Az ötvenes években a világ 
számos országában, elsősorban 
Franciaországban, a Szovjet
unióban és Angliában rohamos 
fejlődésnek indult az egyfázi
sú, 50 Hz-s vontatási rendszer. 
Ezek az országok, felismerve e 
rendszer előnyeit, annak elle
nére kezdték meg a 25 kV-os. 
50 Hz-es villamos vonalhálózat 
kiépítését, hogy hálózatuk egy 
része már eltéró villamosítási 
rendszerrel villamosítva volt. 

A MA V is elhatározta, hogy 
a hatvan-miskolci vonalrészt 
már 25 kV-os felsóvezetéki fe
szültségre építi ki és a megle
vő vonalakon folyamatosan 

A Ganz Gyár is korán be
kapcsolódott a villamos von
tatás fejlesztésébe. 1889 és 1892 
között fejlesztették ki az elsó 
villamos járművet, egy 6 ló
erós kis bányamozdonyt, auszt
riai, illetve a mizserfalvi bá
nyák részére. Ezek voltak az 
elsó villamos bányavasutak 
Ausztriában, illetve Magyaror
szágon, és mindössze öt évvel 
később kerültek üzembe, mint 
a világ elsó villamos bánya
vasútja Pennsylvániában. A 
fejlódés igen gyors volt. 1896-
ban a Ganz Gyár már 2x25 ló
erős 500 V-os bányamozdo
nyokkal villamosította baglyas
alj�i bánya vasútját. Ezt sok 
közúti, elővárosi motorkocsi és 
több bányamozdony követte. 
trdekes megjegyezni. hogy a 
közúti jellegű motorvonatok 
között volt egy 3 fázisú hajtású 
is, a Genfi-tó partján levő 
Evian fürdőhelyen 1898-ban 
kerül üzembe. Ugyanezzel az 
áram nemmel készültek bánya
mozdonyok Magyarország és 
Franciaország részére is. 

A Ganz Gyár a vasútvilla
mosítás terén is kezdettől fog
va a váltakozó áramú rendszer 
zászlóvivője volt. Ez elsősor
ban Kandó Kálmánnak, a Ganz 
Gyár sokoldalú, nagy elméleti 
tudású, eredeti egyéni ötletek
ben kimeríthetetlenül gazdag 
fantáziájú mérnökének érdeme 
volt. 

Koszorúzás Kandó Kálmán sírjánál 

A Ganz Gyár 1902-ben gyár
totta elsó fővonali mozdonyait 
és motorkocsijait az olaszorszá
gi Valtellina vonalra. A jár
műveket 3000 V-os. háromfá
zisú, csúszógyűrűs aszinkron 
motorok hajtották. Köztudomá
sú. hogy a gőzmozdonyok ha
tásfoka mindössze 5-7 száza-

Kandó 1893 őszén, 24 éves ko
rában tapasztalatszerzés céljá
ból egy francia vállalatnál he
lyezkedett el. Itt ismerkedett 
meg a Tesla által feltalált in
dukciós motorokkal, sőt azok 
méretezésére egy teljesen új 
számítási módszert dolgozott 
ki. 

Sikeres működésének híre 
Budapestre is eljutott. Mech
wart Andrásnak, a Ganz Gyár 
vezérigazgatójának felkérésére 
Kandó 1894 őszén a gyár szol
gálatába lépett. 1897-ben már 
mint igazgatóhelyettes utazott 
Amerikába a 600 V egyenáram
mal villamosított Baltimore-i 
nagyvasúti vonalszakasz tanul
mányozására. Innen azzal a 
meggyőzödéssel tért haza, hogy 
a nagyvasutak villamosítását 
ilyen kis feszültséggel nem le
het gazdaságosan megoldani. 

első 50 Hz-el vmamosított 
nagyvasúti f ővonalának üzem
be helyezéséhez vezetett. 

Kandó Kálmán, a Magyar 
Tudományos Akadémia levele
ző tagja sajnos, már nem élte 
meg fejlesztő munkájának ha
zai beteljesülését, a budapest
hegyeshalmi vasútvonal villa
mos üzemfeltételét. Munkatár
sai folytatták és továbbfejlesz
tették megkezdett munkáját. 

A következő években Komá
rom-Hegyeshalom között is 
kiépült a felsővezeték-rendszer. 
így Budapesttől Hegyeshalomig 
közlekedhettek a Kandó villa
mos mozdonyok vontatta sze
relvények. 

A magyar vasút víllamosítá
sának folytatására a II. világ
háború kitörése miatt már csak 
a felszabadulás után kerülhe
tett sor. A hegyeshalmi villa
mosított fóvonal helyreállítása 
után elsőnek a budapesti kör
vasutat villamosították. A nép-

biztosítja az áttérést a 16 kV
ról. A kétfeszültségű mozdony
szükségletet átmeneti megol
dásként a Ganz Villamossági 
Művek által gyártott 960, illet
ve 1220 kW teljesítményű 
Ward-Leonard rendszerű vil
lamos mozdonyok elégítették 
ki. 

A MÁV vezérigazgatója ezu
tán ismertette a vasútvillamo
sí:tás újabb állomásait, az új 
villamos mozdonyok megjele
nésének fontosságát, majd a 
jelenlegi helyzetet értékelve a 
következőket mondotta: 

- Szűkös beruházási lehe
tőségeink miatt - bizonyo� 
mértékben a villamosítással 
kapcsolatban elfoglalt korábbi 
álláspontunk eredményeképpen 
is - mai villamosítottságunk 
az európai vasutakhoz képest 
nem kielégítő. Az egyik szélső
ség a svájci vasút, melynek 
hálózata gyakorlatilag teljes 
mértékben villamosított. Az 

NDK vasútjának hálózata 
ugyanakkor csak 11 százalék
ban villamos üzemű. Európá
ban a két határeset között he
lyezkednek el a többi vasutak, 
így a MÁV 21, az angol vasút 
20, a francia 27, a szovjet 31. 
a bolgár 38, az osztrák 51 szá
zalékos villamosítási aránnyal. 
A villamosított vonalakon le
bonyolított szállítási teljesítmé
nyek aránya a MA V-nál jelen
leg 53 százalék. 

Távlati villamosítási elkép
zeléseinket az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság f:1-
tal 1978-ban készített tanul
mány alapozta meg. Ennek 
megállapításai szerint a jelen
legi, mintegy 1600 km-en fe
lül további 1500 km vonat vil
lamosítása gazdaságos. Újabb 
elemzések alapján az összekö
tő és kiegészítő hálózatrészek 
villamosításával - vagyis egy 
villamosított hálózati rendszer 
kiépítésével - célszerű szá
molni, ezért az ezredfordulóig 
3200-3500 km-en kell a villa
mos üzemet megvalósítani. Ez 
azt eredményezi, hogy a MA V 
vonalhálózatának mintegy 45 
százaléka lesz villamosítva, 
amelyen a szállítási feladatok 
75-80 százalékát lehet villa
mos járművekkel lebonyolíta
ni - fejezte be beszédét Szücs 
Zoltán. 

Az ünnepi megemlékezés 
után a résztvevőket külön autó
buszok vitték a Mező Imre úti 
temetőbe, ahol megkoszorúzták 
Kandó Kálmán sírját. 

Ezt követóen a Keleti pálya
udvar érkezési csarnokában 
ünnepélyes külsőségek között 
került sor az eseményhez il:lő 
emléktábla leleplezésére. Mé
száros András vezérigazgató
helyettes beszédében a követ
kezőket mondotta: 

- Ötven évvel ei.előtt, 1932. 
szeptember 12-én e helyről gör
dült ki az elsó menetrendszerű 
villamos vontatású szerelvény. 
Ezzel a világon először hazánk
ban került körforgalmú üzem
be az 50 periódusú, egyfázisú 
villamos vontatási rendszer 
Ganz-Kandó-féle fázisváltó� 
mozdonyokkal. E rendszer 
megalkotása Kandó Kálmán és 
munkatársai nevéhez fűzödik. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután röviden vázolta: hogyan 
a,lakult és milyen előnyökkel 
jár a villamosítási rendszer a 
vasút számára, majd leleplezte 
a Sommer József által alkotott 
emléktáblát, melyen ez olvas
ható: ,.A Magyar Államvasúti 
50 periódusú közforgalmú vil
lamos vontatás megnyitásának 
emlékére." 

A szöveg alatt Kandó Kál
mán domborműportréja és egy 
V40 sorozatú villamos mozdony 
látható. 

A Keleti pályaudvarról Zug
lóba mentek az emlékünnep
ség résztvevői. A ceglédi vonal
nak az Erzsébet királyné és a 
Kacsóh Pongrác úti felüljáró 
közötti részén megtekintették a 
villamosmozdony-bemutatót. A 
síneken a múlt és jelen mozdo
nyai voltak láthatók. 

A résztvevőknek Csárádi Já
nos, a gépészeti és járműfenn
tartási sza,kosZJtály vezető
je tartott rövid ismertetőt, 
kezdve a V40 és V60 sorozatú 
Kandó-mozdonyoktól a leg
újabb V63-as, 3700 kW teljesít
ményű. tirisztoros egyenirányí
tóval felszerelt villamos moz
donyokig. 

Másnap, szeptember 16-án 
tudományos ülésszakot rendez
tek a MA V V ezérigazgatósá
gon. Az ülés Papp Györgynek, 
a Ganz Villamossági Művek 
vezérigazgatójának elnökleté
vel kezdte meg munkáját. Csá

rádi János szakosztályvezetó és 
Téby Lajos, a Ganz Villamos
sági Művek nyugalmazott fő
osztályvezetőjének előadása 
után, külföldi vendégek rész
vételével korreferátumok 
hangzottak el. 

A tudományos ülésszak után 
emlékkiá!,Jítás nyílt a Közleke
dési Múzeumban. A kiállítást 
Veress István, a múzeum fő
igazgatója nyitotta meg. 

Másnap, szeptember 17-én 
küJönvonat vitte a vendégeket 
Nagycenkre, ahol megtekiintet
ték a Széchenyi Emlékmúzeu
mot, és megikoszorúzták Szé
chenyi István sírját. Nagycen
ken Oroszvári László, a GYSEV 
vezérigazgatója mondott em
lékbeszédet. 

Visi Ferenc 

A klálli&ás mernyltása után a Közlekedési Múzeumban 
(!Laczkó Ildikó felvételei) 
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Az érvek mellette szólnak 
Kandó Kálmánra emlékeztek 

Pályakezdők 
ünnepélyes 

fogadása 
Szellemi vetélkedő 

Mit kell tudni 11z új utazási naplóról? az Eszaki Járműjavítóban 
A szombathelyi körzeti 

Az új utazási napló beveze
tése nagy visszhangot váltott 
ki, elsősorban a vontatási utazó 
dolgozók körében. Olyan véle
mények is elhangzottak, hogy 
a napló 56 rovatának a veze
tését nem lehet a mozdonysze
mé!yzettől elvárni. Mindenek
előtt ez késztette arra az üzem
viteli szakosztályt, hogy átte
kintést adjon az üzemviteli 
szervezést követő egységes ve
:ténylési rend megvalósulásáról. 
annak szükségességéről és 
gondjairól. 

Ismert, hogy a CSM-rendsze
rű vonattovábbítás az állomá
si és a forgalmi utazó dolgo
zók folyamatos létszámvissza
esésének az eredménye. A von
tatási vonatkísérők és a gaz
daságos személyzetirányítás 
rendszeresítését is ez tette 
szükségessé. 

Megértek a feltételek 
A munkafolyamatok ilyen 

átszervezését a gyakorlati élet 
igazolta. A forgalmi és a von
tatási munka közeledett egy
máshoz, de még mindig nem 
követte átfogó intézkedés az 
egységes vezénylés és teljesít
mény-elszámolás érdekében. 
Erre akkor kerülhetett sor, 
amikor a teljes hálózaton meg
valósult az egységes üzemvite
li szervezet. Ez jobb feltétele
ket teremtett a vontatási és a 
forgalmi utazó dolgozók ré
szére, hozzásegített a hatéko
nyabb munkáltatáshoz és a tel
jesítmények azonos módon tör
ténő nyilvántartásához. 

A forgalmi és a vontatási 
utazók, bár teljesítményük 
azonossága bizonyított a m.un
kajogi szabályozások fogalma 
is meggyőzőek - távolléti és 
szolgálati órák, pihenőidők, 
menettartam stb. - a teljesít
mény-elszámolásoknak eltérő 
rendje és előírásai viszont 
megmaradtak. 

Ahhoz, hogy az új utazási 
naplók szükségességét és rova
tainak el nem hagyható voltát 
jobban megértsük, néhány ko
rábbi gyakorlatra kell rámu
tatnunk. 

A forgalmi utazók (vonatkí
sérők) vezénylését az F. 9. sz. 
utasítás és a kollektív szerző
dés szabályozta. A vezénylése
ket a vezénylőtiszt és munka
társai: menetfordulóra és kü
lön vezénylésre dolgozták ki. 
A teljesítmények alakulását fi
gyelemmel kísérték, melyre az 
utazási napló szolgáltatott jó 
alapot. Ezt a MA V már 80 éve 
így csinálja, de a csehszlovák, 
az NDK és a szovjet vasutak 
is hasonló módszereket alkal
maznak. 

A hónap elejétől vezetett tel
jesítményeket tíznaponként el
lenőrizték, de a teljesítmények 
egy munkanapon belül és 
egész hónapra vonatkoztatva is 
„könyvelés"-re kerültek. Az 
utazási napló adatai telepállo
másonként, vasútigazgatósá
gonként és hálózati értékkel 
adtak hasznosítható informá
ciót: a munkaerő leterhelésére, 
kihasználatlanságára lehetővé 
tették az átvezénylést, a kiren
delést, vagy éppen a vonatto
vábbítás átcsoportosítását. 

Korántsem volt ilyen egyér
telmű a vontatási utazók mun
kájával kapcsolatos gazdálko
dás és teljesítmény-elszámolás. 
A követendő eljárást az E. 1. 
sz. utasítás és a kollektív szer
ződés tartalmazta. A vezény
lést a mozdonyfelvigyázók és 
reszortosok végezték. 

Az utaztatást: menetforduló
ra, mozdonyra, illetve időre 
állították össze, melyet grafi
kus vezénylési tervben rögzí
tettek. Elszámolási alapbizony
latul a menetlevél másodpéldá
nya szolgált a sebességmérő 
szalaggal együtt. Azok feldol
gozása bonyolult és kevésbé 
ellenőrizhető munkafolyama
tot képezett. A teljesítmények 
értékelése a mozdonyfelvigyá
zón, reszortoson, üzemgazdá
szon és a vontatási számadón 
múlott. Ennek ellenére sem 
tudta az utazó dolgozó a mun
kaeredményre épült teljesít
ménybérét követni és behatóan 
ellenőrizni. 

Más szempontból kellett szá
mításba venni az utazó szolgá
latot végzők szolgálatra való 
fel-, és lejelentkezését a szol
gálatok sajátos jellege miatt. 
A vontatási dolgozóknak a 
mozdonyt a telephelyen kellett 
átvenni és átadni, míg a vo
natkísérők vonathoz jelentkez
tek fel és le. 

Ma már egyre nagyobb -
személy- és tehervonatoknál 
18, csak tehervonatoknál 24-25 
százalékos - arányban közle
kednek CSM-rendszerben a 
vonatok. A fejlődés tendenciá
ja ennek további kiterjeszté
sére utal, melyet olyan alap
vető tényezők is segítenek. 
mint az életpálya vonzása. Az 
új felvételesek többnyire érett
ségizett fiatalok, magas általá
nos műveltséggel. Ezzel szem
ben az állomási és a forgalmi 
utazók létszámának utánpótlá
sa már most gondot okoz. 

E kettősség gondos egybeve
tése lehetett csak a feszültsé
gek oldásának az alapja. A 
rendelkezésre álló munkaerő, 
és a gazdaságosabb vonatto
vábbítás érdekében nélkülöz
hetetlenné vált élőmunkát a 
közös vezénylés alá rendelés
sel, vezényléssel, utaztatással 
és azonos teljesítményelvek 
érvényesítésével lehetett meg
oldani. 

Az üzemszervezés arra irá
nyul, hogy a CSM-rendszerű 
vonatoknál a vontatójárművön 
elsősorban vontatási dolgozók 
teljesítsenek szolgálatot, mely
lyel szemben a forgalmi utazók 
elsősorban forgalmi és keres
kedelmi tevékenységet látná
nak el. 

Az egység helyreállt 
Ma már az üzemfőnökségi 

vezényletekben csak egy kö
zös vezénylési napló van, de 
a grafikus vezénylési módot 
megtartották. Ezekkel az intéz
kedésekkel: az egyensúlyi hely
zet, az egység, a két utazó szol
gálat dolgozói között m.inden 
tekintetben helyreállt. 

Belátható, hogy a külív adat
szolgáltató rovatainak vezetése 
sem jelenthet gondot. Szeret
nénk kiemelni: szükség volt, 
hogy a dolgozók részére a kol
lektív szerződés 41. §. 1-7. 
pontjaiban foglalt - norma
időkre épült - teljesítmény
bérek elszámolhatók legyenek. 
Az olyan kivételes esetekben, 
amikor a teljesítmény a me
nettartam normaidővel nem 
mérhető, a ténylegesen ráfor
dított idő a teljesítménybér 
alapja. 

Kiknek kell 
a naplót vezetni? 

A vasúthálózaton 72 forgal
mi és 50 vontatási telepállo
más, illetve kirendeltség dol
gozóinak kellett megtanulnia 
az új napló vezetését. Mivel a 
vonatkísérők eddig is vezették 
az utazási naplót, számukra 
könnyebb volt az új elsajátí
tása, mint a vontatási dolgo
zóknak. 

Nem árt azt sem tisztázni: 
kinek kell vezetni az utazási 
naplót? Elsősorban a vonatve-
zetőnek. Annak hiányában 
mozdonyvezetőnek, vezető 
jegyvizsgálónak. A hónap vé
gi összesítést beosztásonként 
annak a dolgozónak kell elvé
gez·nie. aki a tárgyhónapban 
az utolsó út befejeztével az 
utolsó bejegyzést tette. 

A vezénylés egységesítésével, 
az új naplók vezetésével meg
valósult a nyilvántartás és el
számolás korszerűsítése. Az 
üzemvitelnek megfelelően egy
ségbe vonták a korábbi két 
szolgálati ághoz tartozó vonat
továbbítást. Ezekkel a lépések
kel lényegesen előbbre jutott 
a kés6bbi számítógépes eljárá
sok bevezetése is. 

Ma jobban, mint korábban, 
szükség van munkaátszervezés
re, a beavatkozó intézkedések
re, a munkaerő átcsoportosítá
sára, vagy a terhek oldására. 
Az új utazási napló révén 
olyan információkhoz jut az 
üzemfőnökség, a vasútigazgató
ság és a vezérigazgatóság, ame
lyek az üzemviteli döntéseket 
alapozza meg. 

A győztes csapat tagjai 

Az t.szaki Járműjavító Üzem 
Kandó KáLmán emlékének 
tisztelgett A vasút villamosí
táiának 50 éves története cí
mű szellemi vetélkedővel, 
melynek nyilvános döntőjét 
szeptember 9-én rendezték 
meg a Törekvés Művelődési 
Központban. 

A június•ban meghirdetett 
vetélkedő széles körben meg
mozgatta a műhelyek és iro
dák dolgozóit. Az írásos elő
döntőkön az irodalom meg
szerzésében, tanulmányozásá
ban, a lexikonok használatá
ban és a döntő lebonyolításá
ban a Műszaki Könyvtá-r és a 
Törekvés Művelődési Központ 
nagy segítséget nyújtott. 

A mintegy 80 induló csapat 
közül 44 kollektíva igen ma
gas szintű ismeretről tett .bi
zonyságot. Közülük került ki a 
döntő 12 csapata. Figyelemre 
méltó, hogy a legjobbak közé, 
a szocialista brigádok mellett, 
egy KISZ-a,lapszervezet és két 
munka:brigád csapata is beke
rült. 

A közvetlen hangulatú, jól 
pergő verseny négy fordulójá
ban szak.mai, munkavédelmi 
kérdések szerepeltek, m elyek
re szóban, írásban, illetve ve
tített képek felismerésével 
kellett válaszolni. 

szaki szocialista brigád. har
madik a Cservenka Miklós 
szocialista brigád. Az első he
lyezett csapat 5000, a második 
3000, a harmadik 2000 Ft juta
lomban részesüLt. Az üzemi 
KISZ-bizottság különdíját, 
1500 Ft értékű könyvutal-
ványt, a Landler Jenő szocia
lista brigádnak, a Törekvés 
Művelődési tKözpont különdí
ját - könyvjutalom - holt
versenyben a 4. helyre szoruJt 
Kandó Kálmán szociaJista bri
gádnak ítélte a zsüri. A döntő
ben részt vett valamennyi csa
pat elismerő oklevelet kapott. 

A díjakat a zsüri elnöke, Ba
logh Sándor üzemigazgató ad
ta át. 

üzemfőnökségnél szeptember 
elején ünnepélyes keretek kö
zött fogadták a pályakezdő 
fiatalokat . .Az új vontatási te
lep ebédlőjében rendezett ün
nepségen 32 fiatalt fogadtak 
be a vasutasok nagy családjá
ba. A pályakezdők közötlt volt 
főiskolát, közlekedési szakkö
zépiskolát és egyéb középisko
lát végzett. Húszan a szakmun
kástanuló intézetből jöttek a 
MA V-hoz. 

Az új felvételesek dízelmoz
dony-szerelőként. dízel-vil
lanyszerelőként, asztalosként, 
tmk-iakatosként, forgalmi 
gyakornokként és más fontos 
munkakörökben dolgoznak 
majd. 

A már hagyományosnak 
számító pályakezdők fogadá
s;ín Kelemen Józsefnének, a 
csomóponti KISZ-bizottság tit
kárán,ik megnyitó szavai után 
Müller László üzemfőnök be
széit a pályakezdők szép. 
ugyanakkor felelőségteljes hi
vatásáról. 

(jakab) 

- Kommunista műszak. A 
közelmúltban a győri körzeti 
üzemfőnöksé�nél kommunista 
műszakot ta.11tottak meJynek 
eredményeként tizennyolc sze
mélyszállító ,kocsit kívül-belül 
kitakarítottaik, és megtisztítot
ták a rendező pályaudvar terü
letét. 

Természetszerű, hogy az át
fogó, részletes intézkedéseket 
követte az utazási nap1ók egy
ségesítése is! Olyan munka
okmányt kellett a munkabi
zottságoknak megalkotnia, 
amely a szolgálat különbözősé
geiben is azonosságot nyújt. A 
napló rovatainak a MA V-nál 
közlekedő: valamennyi vonat
ra, vonatnemre, menetre, já
ratra, állomási teljesítményre 
vonatkoztathatóan kellett 
munkateljesítmén11i és bérel
számolási lehetőséget nyújtani. 
Tenni kellett ezt a mozdony
vezetők, a vonatvezetők, a ve
zető jegyvizsgálók, a vonatke
zelőlk, a vonatWkezők s,tb. 
teljesítményeinek külön-külön 
elszámolhatósága érdekében. 

Csik Sándor 

MA V Vezérigazgatóság 
osztályvezető-helyettese 

Az üzem gazdasági - poli
tikai - társadalmi szerveinek 
vezetőiből álló zsüri döntése 
alapján az első helyet az Asz
talos János KISZ-alapszerve
zet csapata szerezte meg, má
sodik az Eötvös Loránd mű-

Felépílménycsere közben 

A tíznaponkéni ellenőrzés 
ma már mindkét szolgálatot 
végzőkre egyaránt kiterjed. 
Ezáltal a vontatási dolgozók 
munkateljesítményei is ellen
őrizhetőbbé váltak és így fo
kozottabban érvényesül a bi
zonylati és pénzügyi fegyelem 
is. 

KÖSZÖNET A BRIGÁDNAK 

Munkavédelmi oktató filmet készítettek -

a debreceni építési főnökség területén 

Az egységes vezénylési rend
szert követően vehették kezük
be a dolgozók az új utazási 
naplót, mint úti okmányt, 
melyben a hónap minden nap
jának szerepelnie kell, legyen 
az tényleges munkában eltöl
tött idő, pihenő, betegség, sza
badság vagy társadalmi mun
kanap. 

Harmincegy évi vasúti szolgálat után, érszűkület miatt A debreceni építési főnökség 
kerültem betegállományba, majd miután mindkét lábamat új formákat dolgozott ki a 
térden felül amputálni kellett, rokkantnyugdíjas lettem. A munkavédelmi szabályok szé
művégtagokat nem tudom viselni, nagyon nehéz az életem. lesebb körű ismertetésére. Ezek 

Nehéz helyzetemen, gondjaimon néha a volt munkahely közé tartozik a munkavédelmi 
dolgozói segítenek. Legutóbb augusztusban a miskolci körzeti őrhálózat megszervezése, a 
üzemfőnökség Tiszai pályaudvari ralkodási részlegének József fiatalok mozgósítása és a 32. 
Attüa szocialista brigádja segített a házam tatarozásában. A vasutasnap tiszteletére megren
brigád tagjai: Göndör Zoltán brigádvezető, Göndör Lajos, dezett munkavédelmi vetélke
Lippai Abbert, Dudás Tivadar, és Csordás Bertalan augusztus dő, melyen négyszázan vettek 
közepén szabad napjukon három alkalommal összesen 180 · részt. Ugyancsak ezt segíti elő 
órát dolgoztak a házon társadalmi munkában. a szeptember 15-én Kisújszál-

Munkájukért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. lás-Karcag között készített 
Csorba István munkavédelmi oktatófilm is. 

Sóstófalva Mintegy 30-40 darab színes 
dia/elvétel készült a legújabb, 

Abaúikéren csak nők szolgálnak 
PLATOV-technikával végzett 
felépítménycseréből. Ezzel a 
módszerrel, a korábbi átlagos 
882 vágányfolyamméter napi 
haladási sebesség 1008 vágány
folyóméterre növelhető. Szük
ségessé vált tehát minden rész-

Zene éve vagyok 
Abaújkéren sorom-

pókezelő-jegykiadó. 

folyamat beható elemzése. A 
bennük rejlő baleseti veszély
források feltárása és megelő
zése érdekében sor került sze
rel vények kivonulására, a kis 
kocsik elhelyezésére, a jelzések 
kitűzésére, valamint a pályán 
végzett munka számtalan más, 
szabálytalan, majd szabályos 
részletének megörökítésére. Az 
1. sz. felépítményi építésveze
tőség dolgozói nagy lelkesedés
sel és örömmel segédkeztek a 
forgatásnál. 

Az új oktatófilm elkészítése 
lehetővé teszi, hogy olyan he
lyeken is megismerhessék a 
PLA TOV-os módszerben rejlő 
baleseti veszélyforrásokat, ahol 
ennek tanulmányozására még 
nem volt mód, és előre felké
szülhessenek az új technológia 
balesetmentes alkalmazására. 

Val•amikor régen a 
vasútnál szinte vala
m�mnyi munkakör 
betöltése a férfiak 
kiváltságos joga volt. 
Az elmúlt évek, év
tizedek alatt beállott, 
már-már krónikussá 
váló munkaerőhiány 
azonban jócskán 
megváltoztatta az 
arányokat. Napja
inkban egyre szapo
rodik azoknak a szol
gálati helyeknek a 
száma, ahol csak nők 
dolgoznak. Közéjük 
tartozik Abaújkér 
megállóhely is. A so-

nyilvánvalóan gyer
meteg kérdésen. -
Mivel a megállóban 
mind .a négyen nők 
szolgálunk, meg
egyeztünk, hogy min
dig a szombati 111,ap
palos takarít, de a 
napi hét vonatpár 
közötti szünetekben 
ez máskor sem okoz 
megerőltetést. 

Helyben lakom, csa
lád mellett ez a lehe
tő legjobb, legké
nyelmesebb munka
hely. 

van, talán a pénz 
sem lenne sokkal ke
vesebb. De ennyi idő 
után az ember már 
ragaszkodik a vasút
hoz, köti a megszo
kás ... Nyugdíjas találkozó Miskolcon 

rompókezelő-jegyki
adói teendőket itt 
teljes egészében a 
gyengébb nem képvi
selői látják el. Ami
kor ott jártam, egyi
kük éppen a kicsiny 
váróterem ablakait 
mosta. 

- Létezik valami
lyen utasítás, amely 
előírja az ablakok 
időszakos tisztítását? 

- Nincs! - nevet 
Lipusz Istvánné, a 

- Huszonnégy óra 
alatt mindössze ti
zennégy vonat? 

- Igen, Hidasné
metiig csak a sze
mélyvonatok járnak 
fel. A tehervonatok 
a rossz pálya miatt 
csak Szerencs és 
Abaújszántó között 
közlekednek. 

- Hogyan lesz egy 
nőből sorompókeze
lő? 

- Hatvannyolcban 
jegyvizsgálóként 

kezdtem a vasutat. 
Közben szültem és 
elmentem gyesre, 
amikor az letelt, ide 
kértem magam. Ki-

·' 

- A fizetés? 
- Nem szívesen 

árulom el, valaki 
még azt hihetné so
kallom. De tréfán kí
vül, azt gondolom, 
valamennyien elége
dettek lehetünk. Én 
a múlt hónapban 
5575 forintot keres
tem, persze a túl
órákkal. 

- Ezen a vidéken 
az elhelyezkedés le
hetősége erősen kor
látozott. Ha bő vá
laszték volna mun
kahelyekből, akkor 
is a vasút mellett 
maradna? 

- Lehetőség ép
pen akadna. A szom
szédos Abaújszántón 
pár hónapja indult a 
diótörőüzem és a já
tékgyár. Felvétel 

- A megszokás, 
vagy a szeretet? Női 
szemmel nézve meg 
lehet szeretni a vas
utat? 

Ennyire mélyen 
még nem gondolkod
tam a szavak értel
mén, az viszont igaz, 
hogy megseokni a 
rosszat is meg lehet. 
De azt hiszem, ami
kor adott egy minden 
szempontból megfele
lő, kellemetlenségek
től mentes munka
hely, a hozzá tartozó 
jó kollektívával 
együtt, ott valóban 
nem a megszokás, 
hanem a szeretet ki
alakulása a teTTrté
szetes. tgy lenne ez 
máshol is és így va
gyok én a vasúttal 
is ... 

Tóth Zoltán 

A miskolci pályafenntartási 
főnökség szeptember 2-án az új 
szociális helyiség oktatótermé
ben találkozót rendezett nyug
díjasai részére, melyen több 
mint 220-an vettek részt. 

Acs Ferenc pft. főnök kö
szöntötte a nyugdíjasokat, a 
vasút egykori dolgozóit. A be
szédet filmvetítés, majd hat 

autóbusszal városnézés követ
te. Megtekintettük az Avasi la
kótelepet, Miskolc-Tapolcát, az 
Egyetemvárost, Lillafüredet, 
Diósgyőrt és Miskolc belváro
sát. 

Ebéd után a nyugdíjasok fel
elevenítették régi élményeiket. 

Murányi Tibor 

FEGYVERES ERŐK NAPJA 

A LANDLER-JÁRMŰJAVÍTÓBAN 

A Landler Jenő MA V Jármű
javí,tó Üzemben bensőséges ün
ne,pségen ernliékezt.Elk meg a 
fegyveres erők napjáról. Se
bestyén József, az üzem párt
bizottságának titkára méltatta 
a nap jelentőségét, köszöntötte 
az üzem munkásőrei.t, MHSZ
aktivistáit, majd Kövér Imre, 
az üzem igazgatója jutalmakat 
adott át a legkiválóbbaknak. 

Ezen az ünin-epségen adta át 
Várszegi Béla - XV. ,kerületi 
MHSZ-tibkár - a honvédelmi 
miniszter által adományozott 
Honvédelmi Érdemérem 20 
éves fokozatát Csepreghy Sán
dornak, az üzem MHSZ-elnö
kének, 10 éves fokozatát pedig 
Rép Sándornak, a tartalékosok 
szak osztályvezetőjének. 



Koszorús ferene líititklir vezetésével 
kéttagú dele/áció járt Csehszlovákiában 

A svéd modell 
és a valóság 

J'endétpésben a avéd maulaa-aaltuerve�elnél 

A SffHn-stockholm között 
közleked6 gyorsvonat percnyi 
pontossáual futott be a Cent
ralstadionba. A svéd vasutas
szakszervezet stockholmi terü
leti szerve meghívásának ele
get téve érkeztünk a svéd fő
városba. Négytagú küldöttsé
gilnket a terilleti szervezet két 
munkatársa fogadta. s a köl
csönös bemutatkozás után 
megkezdődött az az egyhetes 
program. amely gazdagította 
ismereteinket. 

fogyasztás és az ipari beruhá
zások visszaestek, az export. a 
svéd gazdaság korábbi nagy 
lenditóereje- pedig csak igen 
szerény mértékben emelkedik. 
A piac lanyhulá.sán kívill lé
nyegesen rontotta a s\'éd cégek 
exportlehetöségeit a szakszer
vezetek sikeres bérharca Is. 

mújavitóban. ahol a jelenle&l 
múhely kapacitását a mellette 
elterülő hatalmas sziklás hegy
oldalba fúrt alagutak me&fe
lelö kialak,itásava1 bővítik. Le
hetőségünk nyílt látogatást 
tenni a Siemens-Elema orvosi 
múszergyál'ban. ahol olyaJl 
hajdani magyar munkásokkal 
találkoztunjc. akiket az 56-os 
ellenforradalom vihara fiata

lon sodm·t ide e távoli északi 

országba. 

A csehszlovák vasutas-szak
.aervezet me&hívására augusz
l\11 31-e és szeptember 3-a kö
,ött kéttagú. vezető szintű de
lt1ácló tett lá-togatást Prágá
'l!ian. A delegációt Koszorú& Fe
n,ac főtitkár vezette. A tárgya
láokon a két szakszervezet ve
zetői értékelték a kétoldalú 
.kapcsolatok állását és tovább
fejlesztésének tartalmi és mód
szerbeni kérdéseit. Megállapí
tották. hogy a kapcsolatok for
mai elemei kifogástalanok. a 
tartalmiak kisebb zökkenőktől 
eltekintve rendezettek. Meg
•neztek abban is, hogy a ;ö"9 
v6ben nagyobb figyelmet for-

dúanak a határmenti talcllko
zókra, javítják az információ
caerét és kflll:lnbaz6 nemzetkö
zi fórumokon jobban egyezte
tett véleménu IJlapján foglal
nak állást. 

Mindkét fél egyetértett ab
ban. hogy a VII. nemzetközi 
vasutas-szakszervezeti szemi
nárium megtartásának ma még 
nincsenek meg a reális felté
telei. Szó volt a Közlekedési 
és Szállítási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetséae Admi
nisztratív Bizottságának buka
resti illéséről is, ahol a figyel
met megítélésük szerint a 
munkastilusra. az Információ-

ra és a damaszkuszi határoza
tok végrehajtásának measzer
vezéeére kell fordítani. 

A csehszlovák és a magyar 
vasút kapcsolatát kielégítőnek 
tartják, ugyanakkor rámutat
tak az egyilttműködés javítá
sának további lehetőségeire. A 
két vasút helyzetét és problé
máit egyébként azonosan ítél
ték meg. A határállomások 
egyilttműködésével kapcsolat
ban egyetértettek abban, hog11 
az ott fol11ó munkave,sen11t új 
alapoba kell helvezni. Erre 
mindkét szakszervezet javasla
tokat dolgoz ki. 

E.alt Velencéje 

Ami a svéd lakosság általá
nos reagálásából a mindenna
pi életben látható. az lényegé
ben a fogyasztási szokások 
megváltozásából érzékelhető 
leginkább. Olyan apróságokban 
is felfedezhetők a változások Érdeltea gyaltorlat 
nyomai, mint például az üzleti A meglátogatott munkahe-kirakatokban, ahol az ottani ók hagyományok szerint korábban lyeken a szel'vezett dolgoz 

aránya átlagosan 90 százalék, nemigen tették ki az árcédu- de egyes üzemekben. föle& a lákat. Ug11ania a svédeket az-
előtt nemigen érdekelte az ár. munkások körében eléri a 100 

Budapesten tartotta ülését, 

A szi&eteken épült város, 
Stockholm, méltán viseli az 
tszak Velencéje jelzőt. A ha
talmas, szabad vízfelületek éle
sen tilkrözlk vissza a közép
kori ihletésű házak és a husza
dik századi modern vonalú 
épületek harmonikus egységbe 
fonódó képét. 

csak a minőség, a márkát néz- százalékot is. 
ték, mert ez volt a vásárlás A svéd vasutas-szakszel'vezet 
döntő szempontja. szervezeti felépítése hasonló a· 

A dolgozók ma egyre többet mien�éhez. trdekesnek talál
panaszkodnak a rohamosan tuk v1szon� l;lZt � gyakol'latot. 
emelkedő árakra és a jóval ki- hogy a koze_pszi�ten . d�lgo!ó 

sebb ütemú béremelésekre. szaksz�rvezeti tisztsegt.'isel�k 

Egyre nagyobb gondot okoz a , ef?Y resze_ 3 �pot foglalkozik 
nö�ekvö munkanélküliség. 1982 fugge�lemtett_kent a szaksze:= 
elso felében 133 ezer Rlunka- vezet_� mun�aval, 2 nap'?�. k 
nélkülit tartottak nyilván 29 resztul P_edig a .. s�akf!\�Janak 

. 

az UIS Transport nóbizottsága Ma már ismert, de augusz
tus végén még csak találgatá
sok hangzottak el arról, hogy 
vajon a szeptemberi általános 
választásokon a szociáldemok
raták vezette baloldal vissza
szerzi-e az ország ügyeinek irá
nyítását a polgári pártok hat
éves kormányzását követően. 
Barátaink elmondották, hogy 
a szociáldemokrata párt és a 
kommunista párt - bár közös 
programjuk nincs - együtt kí
ván fellépni a választásokon 
az úgynevezett .. mérsékelt„ 

pártokkal szemben. 

A Közlekedési és Szállítási 
szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének (UIS Transport) 
nőbizottsága szeptember 22-én 
Budapesten, a Vasutasok Szak
szervezetének Benczur utcai 
tanácstermében illésezett. A 
.tanácskozáson, melynek. rész
vevói t a házigazda szerepében 
Tolnai Ildikó a vasutas-szak
azervezet titkára ildvözölt. 
részt ,vett Debkumcir Ganguli, 
a nemzetközi szövetség főtit
kára, LudmiUa Tyitova titkár 
a Szovjetunióból, Daniéle Rey 
titkár Franciaországból, Zdena 
Sopkova Csehszlovákiáhól. 

.. . ' megfelelo munko,et lat,a el. 
ezerrel tob�t· .. �mt 1-��!-ben. Ez a módszer biztosítja azt. 
A munkanelkuhek kozul .. 57 hogy az érdekelt tisztségviselő 
ezer a fiatal. 9 ezerrel tobb, .,szinten tartsa" szakmai is
mint az e1 őzö évben. Ugyan- mereteit. ugyanakkor megbíza
akkor 42 ezer betöltetlen állá5 tása megszünésekor sem jelent 
vár munkaeröre. A szociálde- gondot a munkába állítása. 
mokraták szerint kisebb mun- Delegációnk látogatása egy
kanélkilliség nem árt. mert ja- be esett a stockholmi Skanse_n

;: 

vit ·a a f 1 k ben szervezett „Magya, Het 

. J • egye _met._ A om�u- rendezvényeivel. A rendezvé-m�ta p��t _vele�enye szer1_nt nyek lelkes szervezöi mag�·ar 
mas. feJlodo teruletre kell at- müvészegyüttesek felléptetésé
irányitani a munkaerő-felesle- vel, Magyarországot bemutató 
get. kiállítással és kiadványok ter-

Emelkedö árait 
jesztésével igyekeztek hazánk 
politikai. gazdasági és kultu
rális életét az érdeklődő svéd 
közönséggel megismertetni. 

A tanácskozást Kuróczi G11u
lciné, a KSZDSZ központi ve
zetó&égének titkára, a nemzet
közi szövetség nóbizottságának 
elnöke vezette. Bevezetőjében 
a két évvel ezelőtti találkozást 
követő legjelentósebb, a nem
zetközi .szakszervezeti mo1.C&l
mat érlnt6 eseményekről tájé
koztatta a rélszvevöket. Meg
emlékezett a nemzetközi szö
vetség múlt év októberi da
maszkuszi konferenciájáról, a 
szövetsé�ez tartozó szerve
zett nódolgozók érdekében ki
fejtett munkái-ól. 

T&nác1kozlk a n6bizo&bic 

A várt fordulat bekövetke
zett: a szociáldemobaták fölé
n11es g116zelemmel kerültek ki 
a választási harcból, s a kom
munisták - az erőteljes jobb
oldali propaganda ellenére, 
amel11 meglep6 módon elsősor
ban a fiatal munkanélküliek 
körében volt hatásos - 5,6 szá
zalé1ccit nyerte el a szavazatok
nak. Az új kormányra számos 
gazdasági probléma megoldása 
vár: a svéd jóléti állam sokak 
által irigyelt modellje a világ 
gazdagságát sújtó válságjelen
ségek következtében egyre több 
sérillést mutat. A távolról és 
oly nagyon csodált svéd mo
dell mai valósága lényegesen 
komorabb, mint a sokakban 
kialakult derűs kép. Svédor
szágban a gazdaság stagnál, a 

Vendéglátóink a program so
rán több vasúti szolgálati he
lyet is bemutattak. A munka
helyeket nagy fokú rend és 
tisztaság jellemzi. Szembetünö 
volt mindenütt a munka nagy
arányú szer\'ezettsége és auto
matizáltsága. 

Beszéde további részében 
részletesen szólt a nóbizottság 
két évvel ezelőtti ülése óta 

végzett munkáról. A fiatal 
szervezet, a nőbizottság mun
kája megala1P(>zását hiva,tott 
segiteni a nemzetközi szerve
zet tagszervezeteinek szétkül
dött .kérdöív. melyben a nők 
munkához való jogáról, a mun
kaidőről, és a dolgozó anyákat 
védő törvényekről kívántak tá
jékozódni. A kapott válaszok
ból kitűnt, a közlekedés és 
szállitás területén 20-28 szá-

FIATALOK AZ NSZK-BÓL 

A vasutas fiatalok élet-
és munkakörülményeivel ismerkedtek 

A kétoldalú kapcsolatok je
gyében s:zeptember 12-18. kö
zött hazánkban tartózkodott az 
NSZK vasutas-szakszervezeté
"'" GdeD) 8 tagú if;úságí de
leociciója. A vendégek a ma
l)'ar vasutas fiatalok élet- és 
munkakörülményeivel és az if
júság körében végzett munká
val iamer,icedtek. Budapesten 
ellátopttak a SZOT központi 
ls\lolájába, a Landler Jenő Mű
velődési Házba, ahol az. il7Jel11 
fiataljainak a képviselöivel Is 
találkoztak, és véleményt cse
réltek vasúti és politikai kér� 
d'8ekröl. 

A vidéki program keretében 
Saeeden a vasútig�tóság és 
• területi szakszervezeti bl2.ott-

ság vezetőivel találikoztak. Bé
késcsabáin megtekintették a 
körzeti üzemfönökséget és a 
művelödési házat. Debrecenben 
a „Domino 70" típu.s-ú biz.tosító
berendezé6t, a vizuáMs utas.tá
jékoztatót, a s:zemély- és a te
herpályaudvart tekintették 
meg. Tokajban tájékoz.tatást 
kaptak a debreceni vaaútigaz
gatóság dolgozóinak ildülésl le
het6ségeiröl. A szomoki MA V -
kórházban a vasút-egészség
ügyi szerve:zet munkájába 
nyertek betekintést. 

A delegációt fogadta Koszo
rú, Ferenc főtitkár. A fogadá
son jelen volt Tolnai Ildikó és 
Szem6k Béla titkár. 

'1,aezk6 lldlk6 felvé&ele) 

zalékba.n foglalkoztatdtt n6k 
gondjai azonosak a másutt 
dolgozó nőkével. 

A budapesti tanácskozás cél
ja és feladata a két év alatt 
végzett munka elemzése a ta
pasztalatokból fakadó táv�ati 
munkaterv a további tenni
valók felsorakoztatása volt, 
melyhez a részvevők sok hasz
nos gondolattal járultak hoz
zá. 

Kétszintes személykocsik Hollandiának 

A holland közlekedési miniszter engedélyez.te 75 kétszintes 
személyszállító kocsi megrendelését az NSZK-beli Waggonfab
rik Talbot cégtől. A ,rendelés érttlke 91 mHlió holland forint. a 
kocsLkba sokféle holland �yámnánv épill be al.katrészként. Az 
új kocsik az 1984. évi téli menetrend bevezetésétől közlekednek 
majd hét- és .nyoldkocsis s.zerelvén:rekben az Amszterdam és az 
ltsmk41ollandia közötti ingaforg,a-lornba.n. A c.sak másodosz
tályú ,kocsik 170, a vegyes os,ztá,Jyú kocsik 64 első- ál 90 másod
osztályú, a csak elsöosztályú kocsik 132 Ulőhellyel fogna.k ren
delk�ni. 
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L. 1. Brezsnyev 

Visszaem"/ékezések 

A hagalundi járműjavítóban 
Bengt Erik főmérnök vezetett 
végig bennünket az üzemen. 
Az 1300 dolgozót foglalkoztató 
munkahelyen vizsgálják át a 
Stockholmba befutó szerelvé
nyek többségét. óránként át
lagosan 400 személ11kocsi ér
kezik be. A szerelvén11ek 24 

óránként esnek át biztonsági 
vizsgálaton, majd rendezik 
azokat és a teljesen automa
tizált mosóberendezésen bo
csátják át. 

A svédek élenjárnak egyes 
új technológiákban. lgy pél
dául a hatalmas föld alatti tá
rolók építésében: szikla,aktá
rakat épitenek élelmiszer, olai, 
atomhulladék tárolására vagy 
éppenséggel helvtakarékosságt 
megoldásként irodák, üzletek 
elhel11ezésére. Ilyen megoldás
sal találkoztunk az alvsjöi jár-

Takarékos emberek 
Svédország - gondjai elle

nére is - rendkívül gazdag 
ország. Talán éppen ezért nem 
enged meg magának semmi
féle pazarlást: ott ahol lehet 
takarékoskodnak anyaggal, 
energiával. A példák sokaságát 
lehetne sorolni: a karcsúra 
méretezett felsővezeték-tartó 
oszlopokat. a térvilágításoknál 
alkalmazott „alkonykapcsoló" -
kat, az elektromos főzölapokat, 
amelyek csak akkor kapcsol
nak be, ha edényt helyeznek rá 
stb. trdemes lenne ezekkel a 
kérdésekkel nálunk is még 
alaposabban foglalkozni. 

Delegációnk egyhetes stock
holmi tartózkodását, a hivata

los program mellett, a terilletl 
szervezet titkárával. Bemt 
Hanssonnal és munkatársaival 
folytatott kötetlen, baráti be
szélgetések tették színessé és 
rendkívill hasznossá. 

Szakszervezetünk nemzetkÖZi 
kapcsolatainak skálája újabb 
színnel gazdagodott. 

Baranyai Zoltu 

' 

IZRAEL VASÚT JA 

Az izraell vasutat (Rakevet meg a személyforgalom,, számá. 
Israel = RI) 1948-ban alapítot- ra, és hat vonatke-esztezö állo
ták, és egyharmad évszázaddal más postahivatallal működik. 

A Kis Föld, az OJJászületéls dig a nagy Iparfejlesztési ter- késöbb már 847 km •hosszúsá- A pályasz.intbeni keresztező-
és a Sz(lzföld wllógia után vek me,valósítáaában. Külön- gú vonalat tart üzemben, dések száma 267, ebb61 90 blz
Leonvid Brezanvev ebben az féle pá!,t- és szovjetszerveze- amelyből 230 kilométert nyl- tosított vagy automatiúlt. A 

új köteltében úgy folytatja tekben végzett, szerteágazó, tottak meg a személyforgalom vontatási feladatot 40 vonali 
vlsazaemlékezéselt. hogy az Intenzív 11eVékenya,ég közepet- számára. mozdonyból álló díulmozdony. 
el6zményeket: gyermek- és te edz6dlk, vélik mind tekinté- Ehhez. a vonalhosazhoz - park látja el. 
fiatalkorának eseményeit ele- lyeaebb köz«etl emberré, ve- még két évig - hozzá kell szá- A tolatásokat ál az iparvá
veniti feL Az els6 rész, az zet6vé. mítani a ,86 km-es sinai vona- gányok kiszolgálását egy 19 da
Blet - ovclri ,zirénclftl című Mindkét írását Ural kitér6k lat, amelyből viszont az El rabból álló dízel-hidraulikus 
memoár azínhelye az0l6városa. azíneaítlk. Airsh-övezettel együtt 7 km-t moz.donypark végzi. (Altalábao 
A azerz6 a me,gbízható emlé- A fényképanyag plaaztiku- átadtak Egyiptomnak. Ezen a NSZK-gyártmányú Maybach és 
kezetre támaaltodva hiteleaen san jelenftl meg és dokumen- vasúthálózaton 52 ál'lomás van, Deutz.) 
és szemléleteeen, terméazetea Wja a Nil emlékeket. ebb61 huszonhetet nyitottak A gördillóa.nyag-állomány 91 
eaazen'INael, de ahol azük- német. francia, Jugoszláv vaa 
aétea. kell6 azakfMrtWael-:-------------------------, angol gyártmányú személyszM-
önlkfti mél a kanenazkoJel Utó kocsiból és 2086 teherkocal-
munkúok, a dnyeperi vuko- .., __ -.1. _., •-!. , ból áU. 
húzok és hengeréazek - k6Z· �,et .,. ........ tOfl#llltW A jármllvek javítását Hal 
tOk a Brezanyev caalád - kQz- Mizrah mGhelyeiben "SZlk 
delmes á mlndll a l)'érl azi- • L..,,lfer Je•fl j8r„Ú/•_,Úó... volt török szernély-pu.), és 
l'ééhoz IMZ()dó életét. rolásukról a lodi, valamint 

A Haaac,dd - Brean,iev Anclffj Nvtlcol&,ntc, Jfflll0tl0111Z1cv, az SZKP Központi ��4!t:::.
tatáel telepen 

ltj\lkorinak eo fontol .uaka- Bizottaáp nemzetkl!EI osztá1yinak konZ\lltáma aaeptember 27- Az izraeli vasútnak unt azát mutatja be - immár do-

kumentumok ae,ftsé&ével -, én el!Motak>tt a Landler .Mnnűjavkóba. Az üzem pollübl és kalmazottJa van, 19 

amikor földrendez6ként NUt tMduéll eredm6Q7elr61 Sebcatvit& Jóuef, a 1)6nblzoltúa tit- 2 mHlló 800 ezer utast 

vett a ------" .. kollektlvt- Mra • ICONr Imre Ozemlca1.18tó téj&oaatlta a "fiincl68et. (288 millió utaaktl 
._-. 5 millió• eaer tonr11 

zá.láúban, ,a h6er'&Mmöki aki a léto19tú v61én propqandlstál réafre t4jlkoztatút adott varozott (710 mtUl6 
diploma me,a..-. utAn pe- a Jelent..i nem 1M,l1El heinetr61. mfter) 



8 MAGYAR VAS UTAS 

Vasutas élsportolók jutalmazása Kecskem�ten is bizonyítottak 

Az idei világversenyeken ki
válóan szerepelt vasutas spor
tolókat jutalmazták szeptem
ber 22-én a BVSC Tatai úti 
sporttelepének kl ubhelyiségé
ben. A megjelenteket, köztük 
Balogh Gábort, az OTSH osz
tályvezetőjét dr. Balázs Akos, 
a vasutas-szakszervezet kultu
rális, agitációs, propaganda- és 
sportosztály vezetője köszön
tötte. Ezután Szemők Béla, a 
központi vezetőség titkára elis
merő szavak kíséretében adta 
át a jutalmakat. 

A jutalmazottak között volt 
Pap Jenő és Maros Magda, a 
BVSC vívója, Hajdú Gyula, az 
MVSC kenusa, dr. Kovács Fe
renc, a Váci VSE motorcsónak
versenyzője, Bakosi Béla, a 
Nyíregyházi VSSC atlétája, 
Toth Sándor. a BVSC vízilab
dázója és Verőci Zsuzsa, a 
Vasútépítő Törekvés sakkozója. 

Szombathelyi, győzelmek 

az Utasellátó tekeversenyén 

A sportolók nevében Pap Je
nő párbajtőr-világbajnok mon
dott köszönetet. 

Szeptember 4-én Kecskemét 
adott otthont az Utasellátó 
Vállalat országos tekedöntőjé
nek. A kecskeméti MA V SK 
négyes automata tekepályáján 
a döntős csapatok közül kettő 
a vasi megyeszékhelyről érke
zett. A szombathelyi területi 
igazgatóság első csapata a vé
dő jogán. a második csapata a 
három csoportoo országos se
lejtezők egyik csoportgyőztese
ként kapott meghívót az alföl
di városba. Házigazdaként a 
döntő részvevője volt a szege
di területi igazgatóság csapa
ta is. 

Mint várható volt, a nyolc
vandobásos versenyen a nyu
gat-dunántúliak az idén is re
mekeltek. Csapatban az első 
két helyet, egyéniben mind a 
három dobogós helyezést meg
szerezték. 

Eredmények. Csapatban: 1. 
A Szombathelyi Területi Igaz
gatóság, A csapata. 2. A Szom
bathelyi Területi Igazgatóság 
B. csapata. 3. -A Szeiedi Terü
leti Igazgatóság csapata. Egyé
niben: 1. Nyári Pál; 2. Kupi 
Károly; 3. Tóth Sándor (mind
hárman Szombathely). 

Túl a Bajkálon 

Csara a 
. , 

·sa a 

Szemők Béla titkár átnyújtja a jutalmat Maros Magdának, a 
BVSC válogatott vívójának 

Másfél órája repül velünk 
az „AN-24"-es repülőgép. 
alattunk behavazott hegyek, 
a tajga föl-fölbukkanó foltjai. 
a csúcsok közötti völgyekben 
befagyott folyók. patakok hú
zódnak. Sehol egyetlen ház. (Koppány György felvétele) 

egyetlen lakott település. 

A tömegsportversenyek szervezői 
Ez így van csaknem az egész 

660 kilométeren át, amelyet 
a Bajkálon túli terület fővá
városa, Csita és Csara tele

A köze1múHban Balatonfü
reden tartotta értekezletét a 
vasút-egészségügyi szolgálat 
szakszervezeti bizottságának 
sport-, nő-, és ifjúsági bizott
sága. Az idén a három bizott
ság együttesen vette gondozás
ba a vasút-egészségügyi dolgo
zók sportolását és szervezte a 
versenyeket. 

A balatonfüredi értekezleten 

MÁV-MTE KUPA 

számot vetettek az eddig elért pülés között megtettünk. Csa

eredményekröl és meghatároz- ra jelenleg a legnagyobb tele
ták a Dédestaplcsányban meg- pülés a BAM legfontosabb, 

rendezésre kerülő természet- csi tyinszkij szakaszán. 

járó túra és járőrverseny szer- Viktor Turko, a Komszomol 
KB stábjának a vezetője a 

vezésének feladatait. A bizott- BAM csityinszkij szakaszán. 
ságok közös munkája ailapján Tőle tudtam meg, hogy az 
mozgalmas, eredményes sport- Udokanszkij gerincen túl 
tevékenységről adhat számot a Ivan Varsavszkij brigádja ép
szakszervezeti bizottság. pen a Haniig. a terület kele-

ti határállomásáig vezető va
sútvonal utolsó kilométerein 
rakja le a síneket. Nyugat 
felől pedig, a Jablonyevij ge

Női kosárlabdatorna Szolnokon 

rinc irányából a Vityim folyó 
felé, ahol a Hanival szem
közti állomás lesz, Alexandr 
Bandar Komszomolista bri
gádja igyekszik. A két brigád 
versenyben van egymással, és 
köztük dől el, hogy melyikük 
ütheti be az. arany sínszeget a 
BAM utolsó illeszkedési pont
ján. Ez valahol Csara környé
kén, Leprindoban, vagy Szul
ban ban lesz, de lehet, hogy a 
Kodarszkij alagútnál: min
den attól függ, melyik szaka
szon, a keletin, vagy a nyuga
tin, fejezik be gyorsabban a 
munkát. 

Csak az „AN-24"-es mono
ton zúgása hallatszik, és ahogy 
lenézünk, egyre inkább meg
értjük. mekkora bátorság kel-

' lett ahhoz, hogy emberek ide 
jöjjenek, megépítsék az évszá
zad vasútvonalát, ahogyan a 

BAM-ot nevezik, hogy váro
sokat, településeket, bányákat 
és üzemeket hozzanak létre, 
hogy kiaknázzák mindazt a 
gazdaságot, amit az örök fagy 
és a szigorú természet eddig 
elrejtett az emberek elől. 

- Néhányan úgy gondolják, 
hogy a BAM nem más, mint 
egy 3100 kilométer hosszú va
sútvonal, a tajgán - mondja 
Viktor Tur.ko. - A BAM épí
tésébe beletartozik a Tajset és 

Mohácsi Irén, a MAV-MTE csapatkapitánya, a Salgótarjáni TC a Léna köi.öttí második vasút-

elleni mérkőzésen kosárra dob vonal, valamint a BAM

A Szolnoki MAV-MTE ez év
ben is megrendezte az immár 
hagyományos MAV-MTE Kupa 
női kosárlabda tornáját. Erre 
ezúttal szeptember 11-12-én, 

által felajánlott különdíjakat 
Suba Sándor a versenybíróság 
elnöke, a Szolnok megyei Ko
sárlabda Szakszövetség elnöke 
adta át. 

Tin<la-Berkakit vonal meg
megépítése is, amely a régi 
transzszibériai vasútvonalat 
köti össze a BAM-mal és Dél
Jakutyijával, ami viszont le
hetővé teszi, hogy azonnal ki-

termeljük az ott található sze
net és egyéb ásványi anyago
kat. A BAM új városok és te
lepülések sokaságának létre
jöttét, Kelet-Szibéria és Távol
Kelet teljes meghódítását és 
az emberek szolgálatába állí
tását is jelenti. 

A hegyek között egy völgy 
tűnt fel a Csara folyóval. A 
repülőgép puhán földet ért. 
Nem betonra szállt le, ha
nem a buldózerek által kivájt 
és lesimított homokpályára a 
Csara partján. Ez a település 
1931 óta létezik, és egészen a 
közelmúltig alig harminc ház 
állt itt. 

Ma Csara - a BAM sajá
tos városa: a BAM építésveze
tőségén kívül minden alapve
tő szolgáltatás és a telJes 
anyagi-te<:hnikai bázis ide 
költözött Tindából. 

A Csityinszkij terület Ko
la.rszkij járása az itteni szibé
riai méreteket tekintve nem 
túlzottan nagy. De az európai 
méretekhez képest óriási. A 
járás 58 ezer négyzetkilométe
ren fekszik. Ez a szám csak a 
terület méreteit érzékelteti, de 
nem árulkodik természeti 
gazdagságáról. 

Mindössze 21 kilométerre 
Csarától megnéztük azt a he
lyet, amelyet ma az udokani 
rézlelőhely központjának ne
veznek. Az itt található kő 
nehéz, szürke színű. De a nap 
sugarai,ban látni lehet a sárga 
ereket, ez a réz. Hasonlóan 
gazdag lelőhelyek nemcsak itt 
vannak, hanem az egész Csa
ra-völgyben Szulbanban, 
Lepridonban, Kuandában és 

Kodarban. A kitermelés vi
szont rendkívül nehéz: az 
örök fagy, a földrengésveszély, 
az árvizek és a mocsarak aka
dályozzák a természeti kin
csek kiaknázását. 

Csarában nemcsak réz van. 
a Kodarszkij gerinc tetején 
1200-2000 méter magasan a 
geológusok még 1964-ben kő
szenet fedeztek fel. A pontos 
vizsgálatok elvégzése után ki
derült, hogy 2,6 milliárd ton
na kokszolható minőségű szén 
található itt. 

.,Nehéz kiaknázni a gazdag
ságot" - ezeket a szavakat 
mindenütt hallottuk a Csara
völgybe.n, a legkülönbözőbb 
foglalkozású emberektől. 
Még egy egyszerű irtást csi
nálni is nagy erőpróba a taj
gában -, mondja például, az 
egyik építő-szerelő vonat ve
zetője, Alekszandr Csern11ikov. 
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- Könyvvásár. A szegedi 
•igazgatóság MSZMP II. alap
szervezet szeptell1Jber 10-én a 
Kossuth Könyvkiadó termékei
ből kiá11ítással egybekötött 
könyvárusítást tartott. Pár óra 
alatt közel kétezer forint értékű 
könyv talált gazdára. 

- Előadás. A győri vasuta
sok Arany János Művelődési 
Házában szeptember tizenhato
dikán Allam és va,Hás címmel 
Boros 
tartott 
adást. 

István főiskolai tanár 
ismeretterjesvtő elő-

- Kiránduló kertészbrigá-
dok. A MA V hatvainli kertész.e
tének három szocialista brigád
ja autóbuszkirándulást szerve
zett a Duna-kanyarba. A részt
vevők Esztergom, Visegrád és 
környéke nevezetességeüt tekin
tették meg. Útközben Magda 
László zenével szórakoztatta a 
brigádok tagjait. 

- Kertbarát-kiállítás. Az 
idén szeptember 9-13-ig Deb
recenben rendezték meg a 
kertbarátkörök VIII. országos 
termékkiállítását, melyen a 
nagykanizsai vasutas kertba
rátkör is részt vett termékei
vel. Sikeres szereplésüket el
ismerő oklevél bizonyítja. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. Aj. 
ka állomáson hagyomány, hogy 
a nyugdíjba vonulóka,t évente 
egy alka.lommal a dolgozók 
részvételével búcsúztatják_ Er
re legalkalmasabbnak tartják a 
termelési tanácskozást. A kö
zelmúltban kilencen vonultak 
nyugdíjba. Kovács László állo
másfőnök és Németh Gyula fő
bizalmi méltatta munkájukat, 
és megköszönték helytállásu
kat. Közül ük ketten szakszer
vezeti aktivisták voltak 

- Tanfolyam. Eszperantó 
nyelvtanfolyam indu.Jt október 
l-től a miskolci járműjavító 
üzemben. A minden héten két
órás szakköri foglalkozáson fő
kén,t az üzem fiataljai sajátít
ják el a nyelvet, amelynek élíl 

ad aiktualitást, hogy 1983-ban 
Magyarországon rendezik meg 
az Eszperantó Világszövetség 
kongresszusát. 

- Honismeret. A múzeumi 
hónap alkalmából a miskoki 
járműjavító üzem szakszerve
zeti klubjániaik honismereti 
szakköre felkutatott néhány, 
száz éve gyártott vasúti sín.da
rabot, amelyek egy csőtároJó 
bontásából kerültek elő. A 
Diósgyőr 1883 és Resica 1881 
évszámú síneket a karbantartó 
osztály .,Gergely" szocialista 
brigádja készítette elő, majd a 
k,lub juttatja el a Budapesti 
Közlekedési Múzeum, vailamint 
a miskolci Herman Ottó Mú
zeum gyűjteményébe. 

HELYREIGAZÍTÁS 

Lapunk szeptember 20-i szá
mának 5. oldalán a Nagy erő
próba előtt a vasút című cikk 
harmadik hasábjának 2. be
kezdésében nvomdai elírás tör
tént. A szöveg helyesen így 
hangzik: 

.,Mészáros András tájékozta
tója, vitaindítója után Maráz 
Béla, a Vasúti Főosztály terv
gazdasági és műszaki fejlesz
tési szakosztályának vezetője 
ismertette a MAV 1983-ra szó
ló fejlesztési tervét." 

KiáJJítás, Hatvan állomás 
fiókkönyvtárában képzőművé
szeti kiáfütás nyílt. mely októ
ber 20-ig tart nyitva. A tárla
ton Szúnvogh András műveit 
láthatják az érdeklődök. 

- Répakampány. A szolnoki 
cukorgyárban szeptember 3-án 
kezdődött a cukorrépa-feldol
gozás. Az üzem, mint minden 
évben, az idén is több rrunt száz 
vasutas nyugdíjast foglalkoztat. 

- Rákszűrés. A nagykanizsai 
Vöröskereszt-alapszervezet ve
zetősége évről évre megszerve
zi a nőgyógyászati rákszűrést. 
Az idén kiszállásos szűrővizsgá
lat volt az áHomási orvosi ren
delőben. Dr. Igazi Károly on
kológiai főorvos három assz1SZ
tensével végezte a vizsgálato
kat, melyen hatvan asszony 
vett részt az üzemfőnökség te
rületéröl. 

Lakás�sere 

Elcserélném rákospalot.ii. 49 
négyzetméteres. másfél szobás. 
összkomfortos. nagy erkélyes, el
sö emeleti. telefonos lakásomat 
nagyobbra. MÁV-dolgozóval. Ér
deklödni lehet este a 696-647 te
.efonszámon. 

Elcserélném két szoba, plusz sze
mélyzetis. I. emeleti tanácsi tele
fonos lakásomat. belterületi vagy 
budai másfél szobás vagy szoba 
hallos összkomfortos lakásra. Ér
deklödni este 18 óra után a 411-888 

telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba. két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérlakásomat kisebbre, kb 45 
négyzetméteres. lehetöleg azonos 
komfortfokozatú. telefonos tanácsi 
bérlakásra. Budapest területén. Te
lefon: 696-825. 

Elcserélném egy. plusz két fél 
szobás, összkomfortos. erkélyes 
(67 négyzetméteres) MAV-bérlaká
somat kétszobás (56 négyzetméter 
körüli) összkomfortos t.inácsi bér
lakásra II. emeletig - lift esetén 
III. emeletig - Budapest teruletén 
MA V-dolgozóval. Levélcím: Soós 
Béla, 1155 Budapest. Rákos u. 102. 
VI. 40. 

Elcserélném két szoba, konyha, 
kamrás (fürdési lehetöség meg
oldva) 51 négyzetméteres MA v
bérlakásomat, valamint.. 26 négy
zetméteres szoba. konyhás tanács! 
lakásomat két szoba összkomfor
tosra, MA V-dolgozóval. Esetleg kü
lön-külön is cserélhetö. Minden 
megoldás érdekel. 11:rdeklödni le
het: munkaidőben 27-77, az esti 
órákban a 345-462 telefonszámon: 
Zsitvay. 

Elcserélném Debrecen kiemelt 
övezetében levő 51 négyzetméteres 
két szoba. előszoba. konyha, für· 
döszoba, külön W. c.-s, erkélyes. 
telefonos lakásomat budapesti ha
sonlóra. vagy kisebbre. Rozsos Já
nos, Budapest XIV .. Erzsébet ki
rályné út 40 1b. II. !. 

Elcserélném szolnoki egy plusz 
két félszobás összkomfortos. 62 
négyzetméteres MAV-bérlakásomat 
budapesti lakásra. Minden meg
oldás, hármas csere is érdekel. 
Cím: Váry Ottó, Szolnok. Mátyás 
kir. u. 2. Telefon: 01117-62. vagy 
343-935. 

Elcserélném váci egy szoba kom
fortos. kertes. külön bejáratú. gaz
daság! épülettel. déli fekvésű 
MAV-bérlakásomat budapesti egy 
szoba összkomfortosra. vagy más
fél. kétszobás tanácsi bérlakásra. 
Pest környéki és Vác-Budapest 
vonali is érdekel. Levélclm: Mora
vecz. 1137 Budapest. Pozsonyi út 
14. 

Elcserélném 60 négyzetméteres. 
két szoba. plusz étkezőszobás, 
komfortos MAV-bérlakásomat 1.5-
2 szobás tanácsi lakásra. esetleg 
családi házra. kizárólag MÁV-dol
gozóval. 11:rdeklödnl lehet: Buda
pest XV.. Lenin út 16/d. fszt. 3. 
Hétköznap 17-20 óráig. vagy 7-14 
óráig a 409-511 telefonszámon. 

az egyesület Véső úti sport- .-------------------------------------------------------
csarnokában került sor. Hat 

Elcserélném Budapest. kertváro
si 3 szobás komfortos. 100 négy
zetméteres MAV-bérlakásomat 2 
szoba komfortos vagy egy szoba. 
két félszobás, esetleg nagyobb 
másfél szobás komfortos tanácsi 
bérlakásra. �rdeklődni a 152-288 
telefor,számon 18-20 óra között. 

együttes - a Nyíregyházi Ta
nárképző, a Bonyhádi MSC, a 
Salgótarjáni TC, a Soproni 
Vasutas SE, a Szolnoki 
MAV-MTE és a Városi Sport
iskola - mérte össze tudását. 

A mezőnyből kiemelkedett 
az NB I-es Nyíregyházi Tanár
képző gárdája, mely mind a 
csoportjában, mind az össze
sítésben magabiztosan szerezte 
meg az első helyet és ezzel egy 
évre védője lett a MA V -MTE 
Kupának. A Szolnoki MAV
MTE megfiatalodott csapata, 
kissé gyengébb kezdés után 
magára talált és helyenként 
ügyesen. a jövőt illetően biz
tatóan játszott. 

Az ünnepélyes eredJ11ényhir
detésre felsorakozott csapatok 
előtt Malatinszky György, a 
MA V-MTE szakosztályának el
nöke értékelte a küzdelemso
rozatot és adta át a győztesnek 
Jaro kupát. A helyezetteknek 
járó oklevelet és a rendezők 
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Őszi hétköznapok Mezőhegyesen 
A CUKORRÉPA-SZÁLLÍT ÁS SZERVEZETT MUNKÁT KÍVÁN 

Jelentős többletfeladatokkal 
kell megbirkózniuk az idén a 
mezőhegyesi vasutasoknak. Az 
év elejétől augusztus végéig 
több mint 75 ezer tonna árut 
szállítottak el. Ezzel feladási 
tonnatervüket 105,11 százalék
ra teljesítették. Az idén közel 
20 ezer tonnával több árut in
dítottak útnak, mint egy év
vel korábban. Különösen a 
mésziszap szállítása emelke
dett. Talajjavítás céljára má
justól augusztus közepéig 957 
kocsiban 21 és fél ezer tonna 
mésziszapot fuvaroztak el 
Szeghalom, Szarvas, Nagytő
ke és Hódmezővásárhely állo
másokra. 

A cukorgyártás szeptember 
l-én kezdődött, s már az első 
napon 600 tonna répa érkezett 
Orosházáról és Székkutasról. 
Az őszi forgalom tehát Mező
hegyesen egyet jelent a cu
korrépa kampánnyal. A tervek 
szerint a tavalyinál 80 ezer 
tonnával többet, 240 ezer ton
na „édes" árut kell fogadniuk. 
és átadniuk feldolgozásra. 

Perlaki János állomásfőnök 
elmondotta, hogy a kampány 
előtt a gyár vezetőivel közö
sen egyeztették a feladatokat 
és a tennivalókat megállapo
dásban rögzített.ék Megálla
podtak abban, hogy területük
ről két fordavonattal szállítják 
be a répát, amelyből az idén a 
korábbinál jóval több termett. 
Ezért más cukorgyárakba -
főleg Szerencsre és Kabára, 
sőt még a szomszédos Jugo
szláviába - küldenek répát. 
A korábbi évekhez képest vál
tozást jelent, hogy energiata
karékossági okokból száraz 
répaszeletet nem gyártanak 
(tavaly 357 kocsival adtak fel), 
így várhatóan jelentősen nő a 
nedves répaszeletek szállítása. 
Ehhez viszont az szükséges, 
hogy okosan gazdálkodjanak 
az üres kocsikkal. 

Ahhoz, hogy a szállításban 
fennakadás ne legyen, össze
hangolt, jó munkára van szük
ség. A mezőhegyesi vasutasok 
már tettek ennek érdekében. 
A rendelkezésre álló létszámot 

átcsoportosították, a hiányzó 
helyekre nyugdíjasokat vettek 
fel. A munkát úgy szervezték 
meg, hogy a gyári elfánál dol
gozó kocsivizsgálók is segíte
nek a kocsik kiválasztásánál. 
A hiányzó vonatkísérői létszám 
pótlására mellékfoglalkozási 
szerződést kötöttek 7 kocsiren
dezővel, akik vállalták, hogy 
pihenőnapjukon, illetve sza
badságuk időtartama alatt vo
natfékezőként utaznak. S, hogy 
a szállításokhoz megfelelő ál
lapotú kocsik álljanak rendel
kezésre, arról a vontatási dol
gozók gondoskodnak. 

A gyárban dolgozó kocsivizs
gálók a kisebb javításokat 
helyben, vagy kint a vontatási 
telepen elvég:uiik. 

A megnövekedett répaszállí
tás mellett biztosítják a többi 
áru továbbítását is. Az állami 
gazdaság naponta 6-7 kocsi bú
zát és szárított kukoricát ad 
fel. leginkább exportra. Ezek
ben a hetekben pedig beindult 
az alma szállítása is. 

A sárvári cukorgyárban az idén 
tíz nappal hosszabb lesz a kampány 

Az átépitett sárvári vasút
állomás vágányain répasze
rel vények váirják, hogy a cu
korgyárba kerüljenek. A dízel
mozdony most éppen egy 
nyersszelettel megpakolt va
gonokat húz ki az üzemből. 

Varga Ferenc állomásfőnök 
kissé fáradtnak lát.szik, de 
azért kés;o.;égesen tájékoztat: 

- Egy hónapja, szeptember 
10. óta termel a cukorgyár. Öt 
nappal előbb kezdődött és öt 
nappal tovább, január 15-ig 
tart az idei gyártás. Van bő
ven vagon, és vontatójármű 
hiánya sem hátráltat bennün
ket. Igaz, a cukorgyár min
dent megtesz a kocsik gyors 
k,i- és berakása érdekében. 

- Mennyi répát dolgoz fel 
az idén a gyár? 

- A tavalyinál többet, ösz
szesen 326 500 tonna répából 
nyernek majd cukrot. Ebből 

vasúton rekordmennyiséget, 
225 115 tonnát szállítunk a 
helyszínre. Tíz éve, amikor a 
cukorrépa-termelés a mély
ponton ;volt, az összes répának 
51, sőt volt olyan esztendő is, 
hogy csak 49 százaléka jutott 
rajtunk keresztül a feldolgozó
helyre. 

- A segédanyagok, mellék
termékek és a készáru fuvaro
zására milyen intézkedések 
történtek? 

- A mészkő és a fűtőolaj 
döntő részét már a kampány 
előtt a rendeitetési helyére 
szállítottuk. Energiatakarékos
sági megfontolásból a gyár a 
tavalyi 25 ezer tonna nyers
szelet helyett már 48 ezer ton
nát küld rajtunk keresztül. A 
két.szer préselt répaszeletből 
28 OOO ton.na vár továbbításra. 
A IV. negyedévben 8500 toruna 
cukrot juttatunk el vagonok
ban a kijelölt tárolóhelyekre. 

- Az idén milyen egyéb 
változások történtek? 

- Újra érkezik majd vas
úton répa Bükről, Püspökmol
náriból és a Pápai Allami Gaz
daságból. A Vasszécsény és 
környékén termelt répát a 
szombathelyi vasútállomáson 
rakják vagonokba. Első ízben 
úgynevezett helyi fuvarban 
20 OOO tonna alapanyagot to
vábbítunk a helyi állami gaz
daságnak. A szállítás meg
könnyítésére Vépen 6000, Bü
kön 4000, Acsádon 7000 és Sáir
váron 5000 négyzetméteres 
rakterületet biztosított a MAV 
a répának. 

- A megnövekedett felada
tokat nem hátráltatja-e a lét
számhiány? - kérdeztük. 

- Nem. A répakampány 
idején - már évek óta - 13 
npugdijasunk segít bennünket. 

A tartalomból: 

Élelmezési világnap 
(2. oldal) 

Ei, ráérünk arra még ... ! 
(3. oldal) 

A baleset a vasút seleitie 
(4. oldal) 

Ezeregyszáz irányvonat 
1982. OKTÓBER 18. 

(5. olda!) 

A vasút szeptemberi szállítáai teliesítménye: 

11 ,ni/lió 3�4 ezer tonna áftl 

és �� ,ni/lió BOO ezer utas 
A vasút az osz1 forgalmi 

időszak első hónapjában, szep
temberben, 11 millió 324 ezer 
tonna árut fuvarozott. Ezzel 
az elmúlt év szeptemberéhez 
képest 98,4, a tervhez viszo
nyítva pedig 99,1 százalékos 
teljesí rest ért el. Az összes el
szállított tonnán belül ezúttal 
a kocsiigényes szállítások (bel
földi, export, záhonyi átraká
sos forgalom) voltak kedve
zőek. A tervezett értéknél 101 

ezer tonnávaz nagyobb meny
nyiségű árut raktak be a va
súti kocsikba. Ennek ellené
re a fuvareszköz-állomány ki
használása. nem alakult elfo
gadhatóan. Szombaton és va
sárnap erősen csö�ent a fu
varoztatók rakodási készsége. 
A hétvégeken átlagosan 270 
kocsival kevesebbet igényel
tek a rakodásokhoz, mint ta
valy szeptemberben. Ugyanak
kor a hétfő és péntek közötti 
munlranapokon 7742-vel volt 
több az igényel kocsiinennyi
ség. 

A belföldi forgalomban el
szállított tonna értéke 3,1, az 
exporté pedig 6,7 százalékkal 
haladta meg a tervezett szin
tet. A fontosabb áruféleségek 
közÜ! kőből 2,3, mészből 2,2 
százalékkal szállított többet a 
vasút a bázisértéknél. 

Szeptemberben - két nap
pal előbb a tavalyi időpontnál 
- megkezdődött a cukorrépa-

Szellemi vetélkedő 
Az MHSZ má tészaLkai hon

védelmi klubja a fegyveres 
erők napja tiszteletére szep
tember 30-án - a városi fe
dett lőtéren - szellemi vetél
kedővel egybekötött lövészetet 
rendezett. A helyi klub tagjain 
kívül vendégül látták a nyir
báti klub vasutasait, a gépé
szeti szakközépiskola diákjait, 
valamint a II. Rákóczi Ferenc 
szakközépiskola go-kart szak
körének tagjait is. 

szállítás. A hónap végéig 689 
ezer tonna cukorrépa került 
feladásra, amely 9,5 szá
zalékkal több az elmúlt év 
szeptember végéig elszállított 
mennyiségnél. 

A vasúton fuvarozott élőál
lat-küldemények volumene 
(megrakott teherkocsikban ki
fejezve) összességében 3,2 szá
zalékkal növekedett. Ezen be
lül a belföldi forgalom 10,6 
százalékkal csökkent, az ex
portforgalom viszont 6,3 szá
zalékkal növekedett az elmúlt 
évihez képest. 

A gyorsan romló áruk meny
nyisége csak a bázisérték 85,2 
százalékát érte el. A belföldi 
forgalomban 58,3 százalékos, 
az exportforgalomban 94,7 szá
zalékos volt a teljesítés ará
nya. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói közül a kocsiforduló-idő 
tovább romlott. Értéke a bá
zishoz viszonyítva 6,4 száza
lékkal nőtt. Hatást gyakorolt 
erre a már említett hétközi és 
hétvégi rakodások aránytalan
sága, valamint a szomszédos, 
elsősorban a jugoszláv vasutak 
kedvezőtlen fogadási készsége. 
Ennek követ'keztében a határ
állomások körzetében nagyon 
sok kilépő vonat feloszlatására 
került sor. Ugyanakkor nagy
mértékben növekedett a gépre 
várások száma. 

Mindezek a kedvezőtlen je
lenségek befolyásolták azt is, 
hogy a MA V teherkocsi-gaz
dálkodása sem hozta meg a 
várt eredményeket. 

Emelkedett a teherkocsik 
térbeli kihasználása - a sta

tikus terhelés. Jó volt a vasút 
tehervonati vonóerő-kihaszná
lása. A gőzmozdonyok napi 
haszonkilométer teljesítménye 
a tervhez képest 100, a villa
mos mozdonyoké szintén 100 
százalékos, a kisteljesítményű 
dízel-mozdonyoké 101,9 száza
lékos, míg a nagy teljesítmé
nyű dízel-mozdonyoké pedig 
101,4 százalékos volt. Nem ja
vult vi.5zont a tehervonatok 
menetrendszerűsége. 

Mint az köztudott, szeptem
ber l-től változott a személy
díjszabás. Eddigi tapasztalatok 
szerint az utasok számában 
csökkenés következett be. En
nek megfelelően, becslések sze
rint a vasút szeptemberben 22 
millió 800 ezer utast szállított. 
Ez a bázis 99. a tervezett ér
ték 96,6 százalékának felel 
meg. Az utaskilométer teljesít
mény várhatóan 99,1 százalé
kos, illetve 98,8 százalékos lesz. 

Kismértékben, de javult a 
személyszállító vonatok me
netrendszerűsége. A rendesen 
közlekedett vonatok száma a 
tavaly szeptemberi 96,1 száza
lékról 96,3 százalékra emelke
dett. 

Ver.senye•ve tanulni 

Vasutas ifjúmunkásnapok Záhonyban 
A záhonyi átrakókörzetben 

több, mint kétezer fiatal dol
gozik. Az üzemi KISZ-bizott
ság immár hagyományosan 
évente egyhónapos időtar
tammal ifjúmunkásnapokat 
szervez, hogy a fiatalok elmé
leti és gyakorlati szakmai tu
dását bővítsék. lehetőséget te
remtsenek a különböző szak
szolgálatok dolgozóinak egy
más jobb megismerésére. Az 
idén októberben tartjá,k a ren
dezvényeket. Ez jó alkalmat 
teremt a fiatalok mozgósításá
ra, a gazdasági feladatok vég
rehajtására is. 

A legnagyobb érdeklődés 
ezúttal is a Ki minek mestere 
szakmai-politilkai vetélkedőt 
előzte meg. A versenyeken 26 
szakmában több százan adnak 
számot tudásukról. Többek 
között lakatosok, motorszere
lők, targoncavezetők. villany
szerelők. darukezelők. gépko
csivezetők, esztergályosok. dí
zellakatosok, mozdonyvezetők, 
kocsi lakatosok, kocsivizsgá
lók versengenek. Az üzem
igazgatóság al,kalmazotti dol
gozóinál pedig a Ki minek 
szakértője versenyben a szá
mítógépteriminál--kezelők. az 
óvónők és bérelszámolók mér
hetik össze tudásukat. Az el�ő 
három helyezett minden szak-

A betegek alkotásaiból 

mában értékes díjat kap. Kü
lön megszervezik a munkavé
delmi őrök vetélkedőjét is. 

Természetesen nem marad
hat el a gazdag kulturális 
program sem az ifjúmunkás 
napokról A nyitányt az októ
ber elsején rendezendő Ko
dály Zoltán emlékére szerve
zett műveltségi vetélkedő je
lentette. A fiatalabb generá
ciónak, az úttörőknek és kis
dobosoknak bábelőadást tar
tottak. A megnövekedett sza
bad idő hasznos eltöltéséről ad
tak számot azok, akik az ok
tóber 15-től a hónap végéig 
nyitva tartó hobbikiállításon 
mutatják be alkotásaikat a 
záhonyi kultúrváróteremben. 
Az egyik rendezvény mottója: 
.,Játék és szórakozás ií-rü.gyén, 
versenyezve tanuljunk". En
nek jegyében október 23-án 
művészeti, sport és ügyességi 
verseny, daltanulás várja a 
fiatalokat, s a program éjsza
kába nyúló bállal záródik. 

Az ifjúmunkásnapok zárá
sára október 30-án kerül sor. 
amikor kiosztják a vetélkedők 
helyezettjeinek a díjakat. 
Tiszteletükre a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház mű
vészei adnak műsort. 

Lányi Botond 

,,. 

Kiállítás a MA V Kórházban 

A Marx tér rendezésével elkészül a Nyugati pályaudvar homlokzata. A jobb oldali torony már kész, a bal oldalit 
pedig még állváoyerdó övezi 

A MA V Kórház Baleseti és Utókezelő Osztálya betegeinek 
képző- él iiparmű,vészeti munkáiból kiáUítást rendeznek a MA V 
Központi Rendelő ·Intézetében. Az intézet aulájában ízléses 
Jlna!kramék, hímzett terítők, fából készült faliképek vonják 
'Klagukra a figyelmet. A betegek szabad idejükben hol>bijuknak 
é1nek. Rajzolnak, faragnak, varrnak, hímeznek. 

A tet.szietős a}kotásdk. nemcsak készíitőiknek, hanem a 
látogatóknak is kellemes perce'ket szereztek. 
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Élelmezési világnap 
Egys.zer megkérdezték Di

ogenészt, az ókori görög 
filozófust, hogy mikor a . 

legcélszerűbb étkezni: ,,Ha 
gazdag vagy, amikor akarsz. 
ha szeg€ny amikor tudsz" -
válaszolta a bölcs. óhatatlanul 
is ez a szellemes megállapítás 
jut eszünkbe, ha korunk Ieg
gyaláizaitosabb botrányára, az 
éhí,nség terjedésére gondolunlk. 

A világ lakosságának fele 
elégtelenül tápláLkozik, na.gy 
részük éhezik. A fejlett világ 
több g.abonaté1ét etet meg áil
lataival, mint amennyit a fej
lődő orsrz.á.gok népessége 
együttvéve elfogyaszt. Az el
telt ötven év alatt a létfenn
tartást biztosító kereslet ga
bonából az évi 5 millió tonná
ról 30 mill'ió tonnára növekie
dett, hogy biztosítsa újabb 75 
millió ,éhes szájnak a táplál<é
kot. Ugyanezen idő alatt első
sorban az iparilag fejlett or
szágok már elérték termésho
zaanban a fejenkénti évi egy 
tonna gabonatermést. (Ma
gyarországon ez a mennyiség 
1981-ben 1,2 tonna volt!) En
nek 90 százaléka a haszonál
latok takarmányozását szolgál
ja, hogy kielégítse azt a bete
gesniek ;nevezhető húsiéhséget, 
amely a világ minden országá
ban a fejlődést és a társadalmi 
haladást jelképezi. 

Az emberiséget történelme 
folyamán számtalan aLkalom
mélll sújtotta az éhínség. A hó
dítások, háborúk és a népván
dorlások nagy riésrziének szín -
tén nem volt más �lja, mint 
az élelemsrz..erzés. Egyes ipairi
lag tiejlett országokban a hat
vanas évek elején élelmiszer
tú1termellésük követke:z:tében 
súlyos váilság fenyegette a me
zőgazdaságot. Az érintett or
szágok kormányai úgy igye
keztek ezt megakadályoz.ni, 
hogy állami se.ubvenciókkal 
ooztön.özték. a mezőgazdaságot 
egyes növények termesztésé
nek csökkentésére. A hetvenes 
évekre váratlan fordulat kö
vetkezett be. A gabonafélék 
iránti ikeresllet, amely egyéb
ként a legjelentősebb pénz
ügyi és kereskedelmi tranzak
ciók tárgyát képezte, megha
ladta a kínálla,tot. 

M ilyen tényezők játszottak 
ik,özre a kereslet megnö
vekedésében? A helyziet 

jobb megértéséhez céls2ierű a 
fejlődő országokat a ikövetl{e
ro csoportokba sorolni: 

1. Gabona- és kőolajterme
lők. 

2. Kóolajtermelők és gabona
importálók. 

3. Gabonatermelők és ikő
olajimportálók. 

4. Gabona- és kőolaj-impor
tálók. 

Az. élelmezési világválság 

prog;ramok, az elvitathatatlan 
társadalmi haladás és a ha
landóság csökkenése kedvezett 
a népesség gyors növekedésé
nek. A csak demográfiai rob
baná.sira való hivatkozás f-élre
vezietó. A tudomány elméleti
leg és gyakorlatilag is bebizo
nyította, hogy óriási lehetősé
gek rejlenek az élelmiszer-ter
mellés számára bizonyos tár
sadalmi-gazdasági feLtételek 
megva4-ósítása esetén. 

Kizárólag demog;ráfiai rob
banásr-ól bes.öélni annyit 
jelent, mintha azokat a 

valódi okokat szándékoznánk 
leplezni, amelyek társadalmi
gazdasági téren ta.lálhatók. A 
f elődő országok élelmiszer-ter
melését fékezi a műtrágya és a 
meziőgazdasági gépek magas 
ára. Az exportra szánt mező
gazdasági termékek gyakran 
nem nyereségesek. Az egyes 
kistermelők számáira a mező
ga�daság egyenlő a nyomorral 
s ha lehet elhagyják a mező
ga:zidasági munkát. 

Az élelmiszer-ellátással kap
csolatos .gondok között szere
pel az a tény is, hogy az, élel
miszer-készletek tárolásának a 
gondja egyedill a termelő or
szágra hárul, míg az importá'ló 
országok néha csak egyheti 
élelmiszert trurtalékolnak a 
nagy tárolási költségek miatt, 
amely eléri a termék árának a 
10 sZlá:zruékát is. 

Az éhínség karunkban a ki
zsákmányoló kapitalista rend
szer jellemzője, amelyben dön
tő szerepet játszanak a transz
nacionáil:is táirsaságok. A vilá
gon mintegy száz transznacio
nális tálrs.a.ság uralja a mező-
gazdaságot -és az élelmiszer-
ipart. Napjaink kapitalista jel
legű munkamegosztási rend
szerében már nem az élelmi
SZJergyáirak il'leszkednek be a 
mezőgazdaság termelésébe, ha
nem a mezőgazdasági t.erme-
1-ésnek ke'111' alkalmazkodnia a 
tr.ainsz:nacionális társaságok 
igényéhez. Ez.ek a társaságok 
kihasználva egyes kormányok 
elnéző vagy cinikos magatar
tását, arra kényszerítik az or
szág meziőgazdaságát, hogy le
mondjon a hagyományaihoz 
aJkailma:z.lkodó termelési kultú
ráról, és néhány speciális ter
mék előá1lllítására álljon rá, 
mert így juthatnak olcsó 
nyersa.nya.ghoz. 

A transznacionális társasá
gok hátrányos kereskedelmi 
s,zerződésekkel is gátollili igye
keznek a fejlődő országok gaz
daságáinak gyorsabb kibonta
kozását. Ez abban is megnyil
vánul, hogy ezen országok ál
tal exportált élelmiszerek árai 
Lassabban eaneLkednek, mint 
az általuk i.m.portáilrt árucikke
ké. lgy a fejlődő országokat 
élelmiszeripari termékeik ex
portjának növeliés€re k€nysze
rítve kifosztják, lehetetlenné 
téve számukira, hogy pótolják 
IJemaradásukat a világban. Ez 
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Kiskunhalason tartotta ülését a szegedi tszh 

Napirenden a körzeti üzemlőnökség 
szakszervezeti bizottsliglinak a munkája 

Saját munkakörben 
munkaidő után 

A győri körzeti üzemfónök
ség szakszervezeti bizottsága, 
szeptember 21-i űlésén a „meg
állapodás" szerinti munkavég
zés tapasztalatait és az e·bből 
következő toviálb'bi feladatokat 
vitatta meg. 

Közel két évvel ezelőtt ala
kult meg Kiskunhalason a kör
zeti ü.zemfőnökség. A szerveze
ti változás jelentősen befolyá
solta a szakszervezeti munkát 
is. Korábban ezen a területen 
nyolc szakszervezeti bizottság 
működött, az üzemfőnökség 
létrejöttét követően pedig fő
bizalmi rendszert alakítottak 
ki. A változás nem okozott kü
lönösebb problémát, sőt egyes 
területeken a korábbiakhoz ké
pest előbbre is tudtak lépni. 
Hogy jelenleg hogyan dolgoz
nak, miként érvényesül terü
letükön az üzemi demokrácia 
- ezekre a kérdéseikre keres
tek választ a szegedi területi 
szakszervezeti bizottság tagjai, 
amikor legutóbb Kiskunhala
son tartották meg a testület 
ülését. 

A nagy területen fekvő 
üzemfőnökségen a felsőbb 
szervek határozatai szellemé
ben alakították ki az üzemi 
demokrácia működéséhez szük
&éges szervezeteket. EnITT,ek 
szükségességét azt hiszem, nem 
kell külön bizonygatni, hiszen 
e fórumokon nyílik lehetőség 
arra. hogy a dolgozók segítsék 
a vezetők munkáját és aktí
van bekapcsolódjanak a fel
adatok végrehajtásába. 

Kiskunhalason a dolgozókat 
kellő időben tájékoztatják a 
főnökség előtt álló feladatok
ról, a szállítás, a gazdálkodás, 
a vagyonvédelem legfontosabb 
kérdéseiről, - ezáltal segítik 
a dolgozók beleszólását a ter
vek k.iala'kításába, illetve vég
rehajtásába. A különböző fó
rumokon a gazdasági vezetők 
is részt vesznek és reagálnak 
a dolgozók által felvetett kér-

désekre. ügyelnek arra is, 
hogy a vitára bocsátott előter
jesztések lehetőleg több alter
natívát tartalmazzanak, azok 
mindenki számára világosak, 
érthetőek legyenek, s a felké
szülésre kellő idő álljon ren
delkezésre. A gazdasági és a 
mozgalmi szervek vezetői kö
zösen gondoskodnak arról is, 
hogy a hozott határozatok ér
vényesüljenek, a jó javaslatok, 
felvetések hasznosítást nyerj e
nek. 

A testületi ülés jónak érté
kelte a szakszervezeti bizott
ság szervező és irányító mun
káját. A szervezeti változással 
együttjárő főbizalmi rendszer 
kialakítása lehetővé tette, hogy 
a szakszervezeti tisztségviselők 
megfelelő színvonalú mozgal
mi munkát végezzenek. A bi
zalmi küldöttek, az szb-testü
let, valamint a kilenc munka
bizottság összetételénél külö
nös figyelemmel voltak arra, 
hogy az egyes szolgálati helyek 
létszámarányuknak megfelelő 
képviseletet kapjanak. A tes
tületek és a bizottságok évi 
program és félévenként elfo
gadásra kerülő munkaterv 
alapján tevékenykednek. Az 
egyes napirendek megválasz
tása igazodik a felsőbb szer
vek munkatervéhez, de napi
rendre tűzik a helyi aktuális 
kérdéseket is. Az üléseken a 
megjelenés, a tisztségviselők 
felkészültsége elfogadható, az 
aktivitás viszont a napirendi 
pontoktól függően változik. A 
testületi üléseken elfogadott 
á11lásfoglalálsak.at, határozato
kat vala•l'nennyi bizalmina'k, 
az esetek tol:fü.sé_,,.o>élben a gaz
diasáigi vezetőknek is megikill-

Két brigád ajándéka 
Szeptember 25-ién Bártfai János vasutas rok.kantnyugdí

jasnak, tarnamérai lakásán átadták azt a beteg.kocsit, amit a 
ferencvárosi keleti rendező forgalmi Hánnán Kató, és a Nyu
gati rendező vontatási kocsiszolgálatán.aJk Petőfi szocialista 
brigád1a készíitett. 

,A mintegy tíze,z;er forint értekű betegk,ocsi lehetővé teszi, 
hogy BáTtfai János, aki húsz évet töl<tött a MA V szolgálatá
bail1, az utcán is tudjon közlekedni. Lálbát érszűkület mia.tt 
k.ehlett almputállni. Eddig semmilyen közlekedési eszköze nem 
volt. A két szocialista brigád váLlalta, hogy a betegkocsiit kar
bantarlljálk, kijaivítják a hi'báit. 

(Képünkön Bártfai János kipróbálja a kocsit.) 

dik. Sőt, a biza.lmi okta.táso
kon is foglallkoznak e kérdé
sekJkel. 

A szakszervezeti bizottság a 
testületek és tisztségviselők 
jog_ és hatáskörének követke
zetesen érvényt szerez. A kü
lönböző szintű gazdasági veze
tők és a szakszervezeti szer
vek, tisztségviselők partner
kapcsolata rendezett. 

Az üzemfőnökség területén 
az szb több olyan kérdéssel 
foglalkozott, amelynél koráb
ban problémáik voltak. lgy a 
ba1eseti helyzettel, a dolgozók 
védőfelszereléssel való ellátott
ságával, a munkaversennyel, a 
szocialistabrigád-mozgalom to
vábbfejlesztésével, s az üzemi 
étkeztetés kérdéseivel. 

A kulturális, agitációs és 
propaganda munkát úgy szer
vezték meg, hogy tevékenysé
gük az egész területen érvé
nyesülj ön. Szoros együttműkö
dést alakítottak ki a helyi mű
velődési házzal és az üzemi 
művelődési bizottsággal. Segí
tették a dolgozók politikai, 
szakmai és általános művelt
ségének fejlesztését. A korábbi 
években, kihelyezett általános 
iskolai osztályokban közel 70-

en pótolták hiányzó iskolai 
végzettségüket. Tömegpolitikai 
oktatásba a tagság 40 százalé
kát szervezték be. Nagy gon
dot fordítottak a bizalmiak és 
bizalmihelyettesek képzésére, 
tájékoztatásukra, a rendszeres 
információcserére. 

Az alapszervezet szervezett
sége az szb megválasztásakor 
93,6 százalékos volt. most ez az 
arány 98,4 százalék, a tagdíj
fizetés is hasonlóan alakult. 

Gellért József 

Egy korábbi MüM-rendelet 
lehetőséget biztosít, hogy a 
dolgozókkal kötött megállapo
dás alapján, a munkaidőt meg
haladó foglalkoztatásra mind 
az eredeti munkakörben, mind 
más beosztásokban a MA V sa
ját dolgozóit is alkalmazhatja. 

Ennek megfelelően saját 
munkakörben, munkaidőn túl 
áprilistól augusztus végéig a 
győri vontatási üzemfőnökség
nél 3714 órában 1503 kocsi, a 
hegyeshalmi üzem egységnél 
1477 órában 1240 kocsi javítá
sát v.égezték el a vasutasok. 
Mozdonyjavításon a dolgozók 
ebben az időszakban, munka
idő után 750 órát töltöttek. 

Mellékfoglalkozás keretében 
négy hónap a1att a más mun
kakörökben foglalkoztatottak 
505 órában 226 vasúti kocsit 
javítottak ki. 

Május elejétől augusztus vé_ 
géig Rajkáról 17 kocsirendező 
112 nappali szolgálatot látott 
el Győrben munkaidején kí
vül. Ugyancsak Rajkáról 3 for
galmi szolgálattevő 18 nappali 
szolgálatban volt váltókezelő 
a megyeszékhelyen. 

A szakszervezeti bizott<ság 
úgy foglalt állást, hogy a jö
vőben is szükség lesz a „meg
állapodás" szerinti munkavég
zésekre. A győri vasúti csomó
pont nagyarányú létszámhiá
nya csak ezzel enyhíthető. A 
,,megállapodás" szerinti mun
kavégzést továbbra is segíteni, 
támogatni, propagálni kell a 
körzeti üzemfőnökség egész te
rületén. 

(jakab) 

NYIJGDÍJAS-TALÁLKOZÓ 
A szegedi igazgatóság pénzügyi osztályától az elmúlt két 

évtizedben közel félszázan mentek nyugdíjba. Részükre �z
besített a posta meghívót szeptember 27--ére, a vasutas mű
velődési házba. Az idős vasutasokat Gácbser József osztályve
zető meleg szavakkal köszöntötte, majd tájékoztatta őket a 
vasút, s a szegedi va.sútigazgatóság fejlődéséről, munkájáról, 
vaJlamint a pénzügyi és számviteli munkákban bekövetkezett 
változásokról. 

A baráti találkozón a jelenlévők felelevenítették a régi 
„munkás" éveiket, s elhatározták, hogy ezután minden évben 
talá>llkoznalk. 

MEGJELENT 

a Mai Magazin októ/Jeri száma 
A szakszervezetek képes fo

lyóiratában ezúttal a gyógy
növények hasznosításával is
merkedhetünk meg „A füves
asszonydktól a Her1báriá.iig" cí
mű riportból. A gyógynövé
nyeket rehabilitálták, a „Visz
sza a természethez" szlogenjét 
átalakíthatnánk emígy: Vissza 
a gyógynövényekhez. 

Bán Ernő írása, a Hagyaté
ki tortúra, a hagyateki eljárá-

sok elhúzódásának kulcskérdé
sét firtatja. 

Kereszty András publiciszti
kája a pénzcsinálók természet
rajzát elemzi: a pénzcsináló 
pénzt cs�nál. Száz, ötszázezer, 
tízezer, egymillió forintot. 

Negyedszázad munkatörté
netét írta meg Arnóth Károly 
könyvtároo, a Ganz-MA V AG 
MHSZ Kossuth szocialista bri
gád tiszteletbeli tagja. A Ma
gazin a tanulmányból interjú
részleteket közöl. 

legkevésbé vagy egyáltalán 
nem az első csoportba tartoz..ó 
országokat érinti. Annál se
bezhetőbbek az, utolsó kategó
riába soroltak, mert technikai 
fej!l.etlenségük miatt nem tud
ják ellensúlyozni a hosszabb
rövidebb lejá-ratú hiteleket. A 
világ legszegényebb és legel
maradottabb országai éppen 
ebbe a csoportba tartoZ1J1ak. 

a kere&kedelmi politi,ka lehe- ,_ ______________________________________ _, Ki a nepper? Olyan üzletelő, 
aki a hiszékenység és a buta
ság vámszedője. Fellelhető a 
használt cikkeket vásárló ál
lami boltok előtt, kapualjak
ban, s nagy haszoonal meg
vesz-elad mindent. Biró Zol
tán egy ilyen kisszerű, de si
keres szélhámost szólaltat meg. Az iparilag fejllett országok 

g,a.roagodása világviszonylat
ban érezhetően megnövelte az 
élelmiszer-kereslet. Egyúttal 
meggyorsította a harmadik vi
lágból s:zármaz..ó élelmiszerek 
felvásárlását s hiány -lépett fel 
az a'La,pvető élelmiszerekből. 
Maga a nemzetközi élelmiszer
kereskedelem is elllentmondá
sosan játszott közre a helyzet 
kialakulásában. Egyedüli és 
alapvető érdekként, a_ profitot 
tartva szem előtt a pénzügyi 
körök nem az emberek száz
millióinak élelmiszerrel való 
ellátását tekintették elsődle
gesnek, hanem a haszonállatok 
takarmányozására szolgáló ga
bo114kereskedelmet. Voltak 
olyanok, akik habozás nélkül 
az utóbbi évek demográfiai 
robbanása miatt megnöveke
dett kereslettel akarták az 
éhezők számának növeked-ését 
magyaráz.ni. Nem vitás, hogy a 
fejlődő országok körében foly• 
tatott közegészségügyi kampá• 
nyok sikere, a tömegoktatási 

tővé teszi a transznacionáilis 
társaságoknak és az imperia
lista államoknak, főleg az 
USA-nak, hogy az „élelmiszer
fegyvert" a politikai és a gaz
dasági nl}'omás eszlközeként 
hasznáil�ák fel. 

Ezen igaz.ságtélllanságok mi
att emeli fel hangját 
minden év október 16-án 

az. 1Élelmezk.sipari Dolgozók 
Szakszervezeteinek Nemzetkö
zi Szövetsége, hogy leleplezze 
az emberiség jelentős riésret 
sújtó éhínség vailódi okait és 
szakszervezeti akcióegységgel 
lépjen fel a megoföás érdeké
ben. A:zJ október 16-i „Élelme
zési Világnap" ugyan nem 
oldja meg a világon éhező és 
nyomorgó mintegy 700 milli-S 
eanber sorsát de felhívja az 
illetékes szervek és sz,erveze
tek, •kormányok figyelmét ar
ra, a szégyenletes tényre, amit 
egy svéd politikus fogalmazott 
meg: ,,A Hold meghatározott 
pontján és megadott pillanat
ban k€pesek vagyunk már le
szállni, de a Földön még nem 
jutottunk el addig, hogy mil
liónyi éhezőnek minden nap 
megadjuk azt a táplálékot, 
amire szüksége van." 

Baranyai Zoltán 

Zenekultúra -
Alig egy éve ala

kult meg a vasúti 
főosztály önálló 
nyugdíjas csoportja, 
máris értékes prog
ramot kínál tagjai
nak. Szentendrei ki
rándulás, orvosi elő
adások, s emellett 
hanglemez és élőze
ne, zenei ismeretter
jesztés, opera és 
operett hangverseny. 
Nem szabadidő el
töltés ez, több an
nál: az ép testben 
ép lélek - még a 
római időkből szár-
mazó gondolat-
nak életkoroktól 
független, megvaló
sítása. Egészségügyi 
kultúránk fejlesztése 
mellett, a szellem 
töretlen ápolása. 

Az első zenei ren
dezvényre október 
7--én került sor a 
Szív utcai klubban. 

Dér Lajosné meleg 
hangú megnyitója 
után, a szép szám
ban megjelent ér
deklődők részére 
Lévai Zsigmond, a 
Budapesti MA V 
Szimfónikusok nem
rég nyugdíjba vo
nult igazgatója tar
tott előadást J osef 
Haydnról. Ebben az 
évben ünnepeljük a 
nagy osztrák zene
szerző születésének 
250. évfordulóját. A 
rövid életrajzi beve
zetést követően meg-

ismerkedhettünk 
rendkívül széles kö
rű munkásságával. 
A számtalan szállal 

Magyarországhoz 
kötődő művész az 
elsők egyike volt, 
akinek nagy formá
tumú zenéjéből ele
mentáris erővel tört 
fel a népi muzsika. 

nyugdíiasoknak 
Az osztrák nep1 ze
ne közvetlen és in
tim hangja mellett 
azonban műveiben 
megcsendülnek a 
tragikus mélységeket 
idéző, drámai erő
ben gazdag, széles 
1vu új költészet 
hangjai. Az előadás 
éppen ezekre a mo
numentális magasla-
tokra és drámai 
mélységekre utalt, 
eloszlatva az utókor 
patriarchálisan kedé
lyes, gyernnekesen 
naiv .,Haydn-papa" 
képét, hiszen zenéje 

mindenekelőtt 
oratórikus művei és 
szimfóniái drá
mai súlyukban már
már Beethoven ro
bosztus erejével mu
tatnak rokonságot. 

Az előadás után 
ízelítőül, Haydn leg
érettebb szimfóniái-

nak egyike, az „üst
dobpergés" szimfónia 
került bemutatásra 
hanglemezről, a Ber
lini Filharmónikusok 
kitünő felvételében. 
A szimfónia egyes 
tételeit az előadó né
hány találó - köz
beszúrt - mondattal 
is magyarázta és így 
a művet azok szá
mára is élvezetessé 
tette, akik első íz
ben hallhatták. 

Az viszont az ötle
tes rendezés érdeme, 
hogy a hangversenyt 
követően néhány 
szendvics és üdítő 
ital mellett ,közvet
len beszélgetésre 
került sor minde
nekelőtt a hallottak
ról, Haydnról, s a 
mindenkinek felüdü
lést nyújtó muzsiká· 
ról. 
Dr. Csillag Ferenc 

Napszítta női lelkek című 
riportjában Morvai Katalin a 
női napozók zárt vi1ágába vi
szi el az olvasót, Kis Csaba 
cikke információkat ad a föld
gázcső-üzlet hátteréről. 

Pethes Sándor, Wichman11 
Tamással beszélgetett: A ha
zai és külhoni vízeken másfél 
évtizeden át ő volt a király. 
Nyert megszámlálhatatlan 
mennyiségű magyar bajnoksá
got, kilenc világbajnokságot, s 
ki tudná megmondani, hogy 
hány nemzetközi versenyt. 
Ezüst- és bronz.érmeinek szá
ma talán százra is tehető. Ami 
örökre kimaradt életéből, az 
az olimpiai győzelem. És ennek 
ellenére, mégis, ő a kenukl
rály. 

És még néhány cím a· színes, 
gazdagon illusztrált folyóirat
ból: A fülstoppoló, Utazás az 
idők zűrzavarában, Mikropro
cesszor az autózásban, Vádlott 
a megtámadott, Ex-Beatle a 
börtönben. 



1981. OKTOBER 18. MAGYAR VAS UTAS 

�-••• ...... @,., ••• ne,11e. (2.J 

Ej� ráérünk arra még ... ! 
„Tisztaság és rend jellemzi 

az intelligens iparost!" (TábLá
ra festett jelmondat Ferenc
ben egy fürdő bejárata fö
lött.) 

Másnap, szeptember 21-én 
reggel ismét az üzemfőnőkség 
szakszervezeti irodájában ülök 
Gurbán István és Héger Fe
rencné társaságában. A beteg
állományban lévő Bíró Lajos 
szb-titkárt várjuk, aki ezen a 
napon ellenőrzés.re Jon az 

üzemorvoshoz. Megígérte, hogy 
vállalkozik egy rövid beszéLge_ 
tésre. 

Nincs kapacitás 
Bíró Lajos őszülő hajú, szi

kár ember. Mosolyogva lép az 
irodába. Látom az arcán, hogy 
nincs nagy baj. 

- A sok idegesség a gyom
rom támadta meg, de már 
gyógyul,ok - mondja. Ismeri 
jövetelem célját, ezért azonnal 
a tárgyra tér. 

Véleménye szerint a jelenle
gi szociális gondok többek kö
zött egy koraooi átszervezésre 
vezethetők vissza. Négy-öt év
vel ezelőtt a pft-ék magasépí
tési részlegeitől elvették a 
fenntartási munkát, és meg
alakították az épületfenntartó 
.főnökségeket. Mindenil<i ab
ban reménylkedett, hogy az 
épületek javítása, karbanta,r
tása gyorsabb és megbízha
tóbb lesz. Azóta azonban so
kat romlott a helyzet, a való
ság kiábrándító. Ügyiratok, le
velek és a panaszok sokasága 
a bizonyítélk arra, ho.gy vala,
mi nincs rendben, a főnökség 
nem rendeltetésszerűen mű
ködik. Bizonyára önhibáján 
kívül, mert a kéréseket eluta
sító érv legtöbbször ez: nincs 
kapacitás! 

Ferencben az épületfenntar
tás, javítás, az állagmegóvás a 
bal parti épületfenntartó fő
nökség feladata. De nincs ka
pacitása festeni, valkolni, 
csempézni, vízvezetéket szerel
ni, tetőt szigetelni, és így to
vább. A főnökség gondjai to
vább sokasodtak, mert a kö
zelmúltban át kellett venni az 
úgynevezett jóléti intézmé
nyek, üdülők fenntartását is. 
A ferencvárosi kö.rzeti üzem
főnökséghez a zamárdi és a 
siófoki vállalati üdülő tarto
zik. Ezek karbantartását a 
jdbib parti épületfenntartó 
főnökség hatáskörébe utalták. 

Az szb-titkár levélmásolatot 
tesz elém. Az üdülőkkel kap
csolatos különböző munka
meg,rendeléseket, kéréseket 
tartalmaznak. A jobb parti 
épületfenntartó főnökség egyik 
válasza: 

„Főnökségünk részére az 
igazgatóság olyan utasítást 
adott, hogy csak a sürgős mun
kákat végezhetjük el!" 

Mérlegelés dolga, hogy mit 
minősítünk sürgősnek. Az üdü
lő vendég bizonyára sürgős in
tézkedést vár, ha nem üzemel 
egy zuhanyrózsa, vagy ha nem 
záródik egy szobaajtó. Mind
ez kevésbé sürgős - más fel
adatokhoz viszonyítva - a 
főnökségnek. Bíró Lajos meg
döbbentőbb példát is említ. 
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tást, vagy egyéb fenntartási 
munkát, ha azt a vasút erre il
letékes főnöksége kapacitáshi
ány miatt nem tudja vállalni. 
Ennek a nagyvonalú rendelke
zésnek csalk egy szépséghibája 
van. Ötezer forintért egy kis
iparos a helyszínt sem tekinti 
meg. 1982-ben nehéz elképzel
ni például egy fürdő felújítá

·1 ' sát ilyen minimális összegért. 

A Keleti rendező kocsivizsgá
lóinak tartózkodási helyén töl

tik az akkumulátorokat 

- A szakszervezet többször 
szóvá tette, az üzemszemléken 
is megállapították, hogy a dí
zelmotorszín teteje beázik, és 
fennáll a tető leszakadásának 
a veszélye. Az épületfenntar
tási főnökségtől a hiba kijaví
tását kértük. Sajnos hiába, 
mert nem intézkedtek, pedig 
ez balesetelliárítás szempont
jából is sürgős lett volna. 
Szeptember elején aztán be
következett, amitől retteg
tün!k. A tetőszerkezet egy ré
sze 16 órakor egy gépre zu
hant. Elképzelni is rossz, mi 
történt volna, ha ott éppen 
emberek tartózkodnak. Úgy 
látszik, ezt sem lehetett sürgős 
munkának tekinteni. Most, 
hogy megtörtént a baj, már di
cséretes gyorsasággal javítják 
a tetőt . .. 

A történtek miatt azonban 
át kellett szervezni a munkát. 
A dízelmoz,donyokat az új vil
lamooszínben javítják, olaj
szennyeződést és egyéb gondo
kat okozva ezzel a patikatisz
taságú szereldében. Hogy ez a 
kényszerátszervezés mennyi 
kárt okozott, azt még nem szá
mították ki, de vígasztalhat 
bennünket, az a tudat, hogy ez 
a „kis" malőr nem követelt 
embe.reletet. 

Bíró Lajos még egy válasz
levelet mutat. Ebben az épü
letfenntartó főnökség taná
csot is ad, miképpen lehetne a 
vasutasok éroekeit sz.o1g,áló 
kérést orvosolni. ,,A munkákat 
szíveskedjenek társadalmilag 
elvégezni, mert a dolgozó lét
számunk is kevés . .. " 

Magyarázatként az szb-tit
kár elmondja, hogy a MA V -
nál érvényben van egy utasí
tás, amely a szolgálati helyeilc 
vezetőinek lehetőséget ad arra, 
hogy ötezer forintig kisiparos
sal is elvégeztebhetik a felújí-

- Pedig a, jelenlegi gazdasá
gi helyzetben,. amikor új szo
ciális létesítmények, öltözők, 
mosdók építéséről nem lehet 
szó, csak egyetlen megoLdás 
marad: a meglévő épületek 
karbantartása, felújítása, gon
dozása. A dolgozók jogosan 
várják el, mindezt a szakszer
vezettől és a munkáltatótól 
egyaránt - jegyzi meg Bíró 
Lajos. 

Hová jár a munkaerő ? 
Veszteglő teherkocsikat ke

rülgetve gyalogolunk a Keleti 
rendező felvételi épülete fe
lé. Közben kísérőim arról be
szélne'k, hogy mi leihet az 
egyik oka az épületfenntartó 
főnök.ség titokzatos, sokszor 
emlegetett k.apacitáshiányá
nak. Az dkfejtés nem ismeret
len, mert a ferencvárosi va
sutasoktól már én is hallottam 
egyet és mást. Pletyk.aízű men
demondának, figyelemre sem 
érdemes szóbeszédnek véltem 
mindazt, amiről e nagy rende
ző vasutasai suttogtak. Olcsó 
riporteri fogásnak tartottam 
leírni addig, amíg személyesen 
meg nem győződtem annak hi
telességéről. 

Szavahihető tisztségviselők 
állítjá'k !például, hogy az épü
letfenntartó főnökség szalk
emberei (kőművesek, burko
lók, vízvezetékszerelök) mun
kaidő alatt gyakran vállalnak 
fusi munkát a Gyáli úton lé
vő „Kezitcsókolom telepen", a 
vasúti lakások tulajdonosainál. 
Mindig akad tisztes honorá
riumért gyors javítani való, 
csempéZJés, vízvezetékszerelés 
és egy,éb, a lakos.sági szolgál
tatás hiányosságait feledtetni 
kívánó néhány órás mun'ka. A 
soronkívülisiéget persze - ezt 
az al'kalmi vállalkozók is tud
ják - jutalmazni illik. 

Az említett szakemberek -
sziJltén munkaidőben - gya
kori látogatói a ferencvárosi 
felvételi épülettől nem mess.ze 
lévő Birka csárdának is. Be
�anak oda egy üveg sörre, 
vagy egy nagyfröccsre. Ketten
hárman mennek, hiszen társ,a
ságban az ital is jobban ízlik. 
Az ellenőrzés nehéz, hiszen 
nem körülkerített üzemről 
van szó, a szórványos építke
zésekről pedi,g egy-egy fél
órára nem nelhéz eltűnni. Min
denki tudja ezt. hiszen már 
látásból ismerilk egymást az 
oda járó törzsvendégek. 

Atsétálunk a vasúti felüljá
rón.. A túlo1dalon, a sínek mel
lett van a ferencvárosi vasuta
sok művelődési háza. Atme
gyün!k az udvarán, a körülke
rített, szépen gondozott sport
pályák mellett. Az épület vé-

gében kapott helyet az Utas
ellátó büféje. Az Utasellátó 
már bél'be adta egy vállalko
zónalk üzemeltetésre. Barna 
faajtaja még zárva, de a kis 
teraszon, a zöldre festett aszta
lok mellett már kék munkaru
hába öltözött vasutasok vára
koznak. Szívják a cigarettát, 
beszélgetnek. Mi is várun:k. 
Közben kísérőim ismerős arco
kat fedeznek fel. Két-három, 
az épületfenn.tartó főnökség 
létszámába tartozó férfit. A 
többiek más s.zak.swlgálatok
nál dolgoznak. Néhány perc 
múlva tizen!kettő. KinyUilk. az 
ajtó, és a vasutasok besétálnak 
a terembe, leülnek a szépen 
terített asztalok mel1é. Megy a 
pincér és felveszi a már ilyen
kor szokásos rendelést. Meleg 
van, érthető hát, hogy a Kőbá
nyai sör fogy a legjobban. 
Elegánsan, pohárból isszák a 
sört, ráérősen, nem kapkodva. 
A munka az megvárja őket, 
helyettük senki sem végzi el. 
Minek törjék hát magukat! 
Am�kor végeztek, rágyújtana'k 
még egy cigarettára és kisétál
nak az ajtón. A sinek között 
vezet vissza útjuk a munka
helyükre. 

- Gya!kori ellenőrzéssel le
hetne ezt megakadályozni, hi
szen a vendéglős nem tudhat
ja, hogy lki van szolgálatban 
és ki nincs - magyarázza 
Gurbán. - Az italt nem lehet 
kitiltani, hiszen akkor nem 
lenne bevétel. 

Egy zuhanyrózsa 
tizenöt nőnek 

Hallgatagon folytatjuk utun
kat a sínek között. Már látjuk 
a Keleti rendező felvételi épü-
1etét. Nyolcvanöt vasutas mun
kahelye, ez a terület. Többsé
gük kocsirendező, térfelvigyá
zó, átmene.sztő. Belépünk az 
épületbe. Az irodák melletti 
szűk folyosóról nyílnak az 
öltözők és a fürdők. 

Vámos Béláné takarítónő 
vezet bennün'ket. Rozsdás vas
szekrények, melegítő rezsók, 
meggyűrődött, pergő vakolat. 
Festeni kellene az egész épü
letet. Az olajos, kopott padok 
fölött legyek keri•ngenek. 

- Kevés a szekrény. elha
nyagolt az egész öltöző és a 
mosdó - jegyzi meg csendesen 
Vámos Béláné. 

A három zuhanyozórózsát 
rozsdás vaslemezek választják 
el egymástól. A két mosdó
kagy,ló alatt feltöredezett a kő. 
A falon drótszálon függő tü
kör. Egy túrban huszonheten 
használják a fürdőt. A sarok
ban elöregedett vaskályha. 

- Ez már csak füstöl, ami
kor begyújtunk - legyint a 
takarítónő. 

A női öltöző seli'n külön1b. A 
15 nődolgozónak egy zuhany
rózsa jut. A mosdót a múlt hé
ten javították, addi.g hónapo
kig nem lehetett használni. A 
szekrények tetején csizmák, 
cipók sorakozna'k. 

- Tudja ugye, hogy a rend
tartás szerint ez tilos - jegyzi 
meg Héger Ferencné. 
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Csendélet a saruzók tartózkodási helye előtt. A szemét eltaka
rításához nem kellenek mesteremberek 

- Tudom, de mit tehetek. 
Ha szólok, leveszik onnan, de 
másnap már ismét visszakerül 
- mentegetőzik Vámosné. 

A kifeszített zsinegen puló
verek, haris11yanadrágok szá
radnak. Fölötte sárga folt jel
zi a beázás nyomait. Bekuk
kantunk a női W. C.-be is. A 
kivésett falban UJ öblítőcső. 
Egy éve javították a szerelők, 
de a vakolásra már nem jutott 
idő. 

Egy pici ablakon át a szom
széd telekre látni. Kis vasutas
lakás portáján pihentetem a 
szemem. Az udvaron piros be
góniák nyílnak. Köztilik gye
rek'.k.ocsi, pad, örökzöld bok
rok. Idilli kép, a kontraszt 
meghökkentő. 

,,Ha elromlik valami, 
magunk bütyköljük" 
Kisétálunk a közelben lévő 

X-es őr1hely<hez. Kiss Vilmos 
ténfelvigyázó, aki egyben fő
bizalmi, készségesen magya
ráz. 

- Panaszoltuk már termelé
si tanácskozásokon, megírtuk 
az infarmációs jelentésekben 
az itt,eni áldatlan állapotokat. 
Sajnos semmi sem történik. 
Nézze, rosszak az ablakok, aj
tók, lóg rajtuk a kilincs. Ezt 
az őrhelyet öten használjuk 
túronként. Az iasztalok, székek, 
szekrények egyidősek hazánk 
felszabadulásával. A falakról 
már pereg a vakolat. Nem kí
vánunk mi sokat, csak azt, 
hogy emberibb körülményeket 
teremtsenek számunkra. Né
hány ezer forintért ki len.et
ne cserélni a bútorokat, kime
szelni a helyiségeket. Ennyit 
azt hiszem mi is megérdem
lünk ... 

Bepillantunk a féklakatosok 
ŐI"helyére is. A menekülttábo
rokról készült filmeken láttam 
hasonlót. Az asztalon !barack-

magok, a hamu.tartóban el
nYOmott csikkek, és egy bög
re z.sír társaságában szémyi
tott Népszabadság. Az ablak 
külső üvege törött. A tartóz
kodót kommunista műszak
ban szokták mesze1ni. A szé
kek ülókétn már sZJétfoszlott 
a szivacs. A kocsivizsgálók öl
tözője, szolgálati helyiség€ 
sem különb. A bejárati ajté 
lesziakadt. Összesen 111egyven 
vasutas használja ezt az épü
letet. A W. C.-ik.ben papír, sze
mét. 

Fenyvesi Ferenc kocsivizs
gáló 27 éve doLgozik itt. 

- Azóta csak romlott a 
helyzet - mondja. - Heten
ként egyszer takarít itt három 
asszony. Feltörlik a követ, 
összesöprik a szemetet. Vala
mikor csak 16 vágány volt itt. 
A-klkor a körillnnények is job
bak voltak. Két zuhanyozóró
z.sa jut tíz embernek. Kályha 
nincs. Télen is hidegben für
dünk. Ha elromlik valami, sa
ját magUJnk bütykö1jük. Disz
nóól ez kérem ... 

Találkozun!k Pallagi Lász
lóval, a Keleti rendező ál.'lo-
másfőnök-helyette5ével. Tö
mören fogalmazza meg a vé
leményét: 

- Az igazi megoldás egy 
központi öltöző-fürdő építése 
lenne, de erre nincs lehető
ség. A felújításukra talán len
ne. Már elavu!ltak ezek az el
szórt kis épületeik, szolgálati 
helyek, taritózkodók. Ki kelle
ne csere1ni a csővezetékeket, 
megjavítani a csapokat, feste
ni a falakat. Mi már több
sz,ör megrendeltük a munkát 
az épületfenntartó fónö'k
ségnél, de hiába. Évek óta 
csak várunk. Türelmesen, 
megadóain. 

Talán egyszer rájönnek 
majd, hogy a munkaerő meg
tartása nemcsak a béren mú
lik ... 

Kaszala. Sándor 

( Folytatjuk) 

Leszakadt a dizelmozdonyszín teteje. Csak a véletlenen múlott hogy nem történt személyi 
sérfiléa 

Egy túrban 21-en használják ezt a fürdőt 
(Laczkó Ildikó felvételei) 



4 MAGYAR VASUTAS 1982. OKTOBER 18. 

A VEZÉRIGAZGATÓI FELHÍVÁS MARGÓJÁRA Felmentés - kine�ezés 
,, 

aleset a vasút sele·t·e 
Urbán Lajos közlekedés- és 

postaügyi minisztériumi állam
titkár október 1-i hatállyal, ér
demei elismerése mellett, 
nyugállományba vonulása al
kalmából felmentette beosztá
sából Tóth Lászlót, az Utas
ellátó Válfalat főigazgatóját. 
Egyidejűleg dr. Sebes Miklóst, 
az MSZMP Budapesti Bizott
sága gazdaságpolitikai osztály
vezető-helyettesét a vállalat 
vezérigazgatójává nevezte ki. 

MSZMP Budapesti Bizottságá
nak gazdaságpolitikai osztály
vezetője, Murányi István, az 
MSZMP V. kerületi bizottság 
titkára, dr. Gellai Imre, a Bel
kereskedelmi Minisztérium 
Vendéglátóipari főosztályveze
tője. A vasutas-szakszervezet 
elnöksége nevében Szemők Bé
la méltatta a nyugalomba vo
nuló Tó.th László munkássá
gát, a vállalat érdekében ki
fejtett tevékenységét. Dr. Se
bes Miklós vezérigazgatónak 
pedig sok sikert kívánt felelős
ségteljes munkájához. 

Tűnődések párbeszédben az egyéni és a közös leleliisségről 

Már az időpont egyeztetése 
is érzékelteti az elbizonytala
nodást: 

- Találkozzunk szerdán dél
előtt, de előzetesen, reggel 
még kérek egy telefont, hát
ha megint rohanni kell vala
hová ... 

Lazult a fegyelem 
Sok a vasuti baleset. A sú

lyos kimenetelű, s a „szeren
csésebb" (ha lehet ez esetben 
a szerencsere hivatkozni) egy
aránt. Augusztus végéig 
lapzártakor addig összesített a 
statisztika - 96 közlekedő vo
natos baleset történt a MAV
nál, havonta átlagosan 12, 
vagyis hozzávetőleg két és fél 
naponta egy. Nyolc hónap 
alatt, három híján annyi bal
eset volt - vasúti hibából! -, 

vánvaló, hogy induláskor nem 
tartottak szabályos fékpróbát. 
A következmény: a vonat 
mozdonynak ütközött. Ez jó 
példa arra, amikor egy ember 
többször mulasztja el az elő
írások megtartását, egyszer
smind az állomási személyzet 
sem teljesen vétlen ... 

Nem célunk, hogy pánikot 
keltsünk, ezért - folytatva a 
tallózást a számok között -
bocsássuk előre: nem az idei 
lesz a MA V legrosszabb esz
tendeje (persze még előttünk 
a késő ász, a tél - ezért te
gyük hozzá: remélhetőleg). 
Két esztendeje, 1980-ban a ta
valyinál több, 126 baleset tör
tént; ezt 1982. várhatóan fe
lülmúlja. De az 1975-ös mély
pontot, a 1�9 vasuti hibából 
történt balesetet - bízhatunk 
benne - nem éri el. S ha 

Az újfehértói baleset következménye 

mint 1981-ben az esztendő vé
géig. Azóta - sajnos - túl 
jutottunk a százon is, s e 
számsorban nem szerepelnek a 
közúti átjáróknál történt, má
sok okozta drámák-tragédiák. 
Érthető hát, ha a MAV Vezér
igazgatóság vasútüzembizton
sági önálló osztályának mun
katársai nyugtalanok, s aggód
va tekintenek a következő tíz 
hét elé. 

- Lazult a szolgálati fegye
lem, csökkent a felelősségér
zet, az érvényes előírások �s 
az utasítások tekintélye 
mondja Lánczos Péter, az osz
tály megbízott helyettes veze
tője. - Egyes rendelkezéseket 
sokan önös érdekeik szerint 
értelmeznek, alkalmaznak. 
Hiányzik a tisztességesen vég
zett munka becsülete, már
már divattá vált a lógás, a va
gánykodás. Márpedig ez a va
sútnál törvényszerűen veszély
helyzetet teremt, s előb.b
utóbb balesetekhez vezet. 

A Magyar Vasutas legutóbbi 
számában, október 4-én meg
jelent Szücs Zoltán vezérigaz
gató szokványosnak aligha ne
vezhető felhívása. Ebben szólt 
a személyi mulasztásokról, 
utalt néhány balesetre, s min
den vasutas dolgozó aktív, se
gítőkész közreműködését kér
te. Az újság már elhagyta a 
nyomdát, de még nem érkezett 
meg az előfizetőkhöz, amikor 
újabb karambol borzolta föl 
a kedélyeket: október 3-án, 
vasárnap, Apafán, engedél_y 
nélküli meneszté� miatt, teher
vonatnak ütközött egy sze
mélyvonat. Huszonhatan sé
rültek meg, s közülük hét em
bert kellett kórházba szállíta
ni. S miként történt a felhí
vásban i!, említett egyik-má
sik baleset? Lánczos Péter so
rolja őket: 

- A Fót-Csomád közötti 
összeütközésnek húsz sérültje 
volt. A mozdony személyzete 
nem ismerte kellően a vonalat, 
ismételten figyelmen kívül 
hagyta a „Megállj!'' jelzőt, de 
közrejátszott a váltókezelő it
tassága is. . . A Városlőd-Kis
lőd állomáson történt kisiklás
nak 13 sérültje volt. A baleset 
alapvető oka: a pályafenntar
tók a hézagnélküli vágányt 
nem az érvényes technológiai 
előírások szerint tartották 
karban. . . S ugyancsak a kö
zelmúlt borús eseménye: szep
tember 21-én, Szerencsen, egy 
tehervonat nem tudott megáll
ni a jelzőnél, mert a fékbe
rendezése nem működött. Nyíl-

húsz évre visszamenőleg 
tervidószakonként - elemez
zük a történteket, kitűnik: 
1961-65 között évi átlagban 
157, 1966-70 között, majd 1.971 
-75 között is 132, 1976-80 kö
zött 119 vasuti baleset volt. A 
tavalyi 99 tehát a több évti
zedes átlag alatt van, s beillik 
abba az irányzatba, amely 
tükrözi a műszaki fejlesztést, 
automatizálást, a korszerű biz
tosítóberendezések elterjedé
sét. Ezek hatására javult a 
helyzetkép - mostanig. S a 
kedvezőtlen fordulatra idejé
ben indokolt felfigyelni. 

Meg nem történt esetek 
- Mivel magyarázható, ami 

valójában magyarázhatatlan? 
- Az okok hosszasan sorol

hatók. A teljesség i,génye nél
kül említem: ,szerepe van a 
generáció-váltásnak is. Azok, 
akikkel szemben korábban na
gyobb követelményeket tá
masztottak, s a mainál lénye
gesen súlyosabb retorziókat él
tek meg, távozóban vannak. A 
létszámhiány nyomaszt, s 
részben ezért egyik-másik kö
zépvezető túlontúl liberális: 
a teljesítményért, a tervek 
teljesítéséért eltűri a techno
lógiai lazaságokat. 

- A kilencvenhat baleset, 
majd az azt követőek megtör
téntek. Am a mulasztások, 
szerencsére, az esetek többsé
gében nem vezetnek baleset
hez. Sokan mondják, hogy az 
ilyen mulasztások fölött szemet 
hunynak, akiknek pedig fe
gyelmezniük kellene ... 

- Amikor valaki elnéz egy 
jelzőt, későn fékez, helytelenül 
állít át egy váltót, vagy egyéb 
szabálysértést követ el, két
ségkívül veszélyhelyzetet te
remt. A felelősségre vonás sok
szor csak formáli.,s, s nincs 
arányban a tényleges veszély
helyzettel. A néhány éve ha
tályba lépett fegyelmi szabály
zat sajnos nem kedvez eléggé 
3. munkafegyelemnek. Ha a 
főnök fegyelmez, a munkaügyi 
döntőbizottság a határozatot 
gyakran semmissé teszi. Hely
telenül értelmezik a lojalitást 
. . . vagy esetenként nincs is 
meg a kellő erkölcsi alapjuk, 
hogy mások folött törjenek 
pálcát. Visszatérő érvelés: ha 
a másiknak elnézik, nekem 
miért nem, ha neki lehet, ne
kem miért tilos?! Csak a kirí-

v? esetek tárgyalhatók, az ap
robbak elsikkadnak az ügyvi
tel, a szabályzat labirintusai
ban, a rosszul értelmezett hu
mánum miatt. Sokmindent 
nem úgy értelmezünk, ahogy 
kellene, hanem ahogy nekünk 
tetszik. . . Ha van is munka
erőhiány, de nem mindenütt. 
Mozdonyvezetőből például 
nincs líiány, a fölöttesek több
nyire mégis elnézők, mert az 
érintettek előszeretettel fenye
getőznek: akkor kilépek. Azt 
pedig manapság i,obb elkerül
ni. A szigort, a fegyelmezést 
sokan csupán kötekedésnek 
tekintik. 

- Tetten érhető-e utólag a 
korábbi lazaság? 

- Mondhatok rá példát. Né
ha a balesetet követően vesz
szük észre, hogy olyan kocsi 
siklótt ki, amely valahol, va
lamilyen ok miatt már megsé
rült. Lehet, hogy egy iparvá
gányon, váltón, vagy állomá
son siklott ki előzőleg, de 
mert súlyosabb következmény 
nem volt, gyorsan helyére 
emelték, s az eseményt senki 
nem jelentette. Emiatt a kocsi 
indokolt vizsgálata és javítása 
elmaradt. Viszonylag sok az el
titkolt esemény, pedig egynek 
sem volna szabad lennie. Való
jában nem is tudjuk, hogy 
hán�szor csak a szerencsének 
köszönhetően nem történik 
baleset! Az is előadódik, hogy 
valaki jelzi a hibát, azt vi
szont már senki sem ellenőr
zi, hogy érdemi intézkedés 
történt-e. Folytatom: az is baj, 
hogy a területi érdek olykor 
háttérbe szorítja a vasutüzem 
biztonságát. Például, ha egy 
kocsi kisiklik, inkább írják a 
történteket a kocsi rovására, 
mint hogy elismerjék: hibás 
volt a pálya. A pálya állapo
táért ugyanis a terület felel, 
a jármú viszont - főleg, ha 
teherkocsi vasutüzemileg 
,,gazdátlan". Ilyenkor kozme
tikázzák a tényeket. Végezetül: 
ha sokszor csupán egy ember 
áll is a bíróság elé, a háttér
ben több ember többszöri mu
lasztása is meghúzódik. Dehát 
ez már a jogalkotás témaköré
be tartozik ... 

Ismét egy szomorú példa. 
Július 30: Újfehértó-Hajdú
hadház. Egy tehervonat az ép
pen induló másik tehervonat 
végébe rohant. A vonatvezető 
meghalt, a mozdonyvezető -
szinte csodával határos módon 
- kisebb sérülésekkel meg
menekült. Nem működött a 
mozdony éberségi berendezése: 
ezt a fekete doboz tanúsítja. 
Ha működik, akkor elmarad 
- vagy enyhébb kimenetelú -
a baleset. Az éberségi beren
dezés jelzései a sebességmérő 
óra korábbi szalagján sem lát
hatók, s ezt elsődlegesen a 
mozdonyon szolgálatot teljesí-

tőknek kellett volna észreven
niük. A hiba, Úgy tűnik, nem 
zavart senkit sem, s ez arra 
utal, hogy az üzembiztonsági 
ellenőrzések is gyakran formá
lisak, felszíneisek. 

Büntetőjog, munkajog 
Felötlik: vétkes-e a történ

tekben a mozdony korábbi 
vezetője? Büntetőjogilag 
nem. Munkajogilag viszont fe
lelősségre von ha tó lenne. 

- A felszínes ellenőrzés 
szerintem nem véletlen, hanem 
tudatos - állítja Lánczos Pé
ter. - Az ellenőrök, ha ész
reveszik a mulasztást, népsze
rűtlen intézkedésre kénysze
rülnek, esetenként felelősségre 
vonást kellene kezdeményezni
ük. Csakhogy a középvezetők 
is szívesebben adnak át jutal
mat, pénzzel telt borítékot, di
csérő oklevelet, mint elma
rasztalást. Ami pedig a kor
szerű technikát illeti: gyakran 
megtéveszti az embereket, s 
ahelyett, hogy jól élnének ve
le, visszaélnek. A technika 
ugyanis nemcsak nagyobb szel
lemi felkészültséget, tudást, 
szélesebb látókört kíván, ha
nem nagyobb felelősségérzetet, 
együttműködési készséget, köl
csönös megbecsülést is igényel. 
A legtökéletesebb technika is 
elromolhat, s amikor az em
bernek kell átvennie a szere
pét, egyesek elbizonytalanod
nak, ha dönteni kell, nem ta
lálnak rá a legjobb megoldás
ra. Az utasítások, az érvényes 
rendeletek sem nélkülözhetik 
az értelmesen gondolkozó em
bert. 

- Mikozben beszélgetünk, 
odakint szemerkél az eső, az 
országban helyenként köd 
van . . . előttünk a tél. A vas
útüzem-biztonsá1gi szakember 
miként tekint az előttünk álló 
időszakra? 

Az eseményen jelen volt Sze
mők Béla, a vasutas-szakszer
vezet titkára, Iványi Pál, az 

Csúcsforgalom a menetkedvezményben 
180 egserr új archépP-.� igaf6olvány� 

cserélneh a!Z év végéig 

Nagy munkában a budapesti igazgatóság menetkedve-.zményi 
dolgozói 

A budapesti vasútigazgatóság 
menetkedvezményi irodájában 
valamennyi utas külföldi uta
zását nyilvántartják. Itt állít
ják ki a jegyeket azoknak a 
vasutasoknak, akik szabadsá
guk ideje alatt utazni akarnak 
Európában. 

A tizenhat tagú csoport ve
zetője Hoboth Lászlóné, akitől 
a vasutasok nemzetközi uta
zási kedve:iményéről érdeklőd-

lenti, hogy minden harmadik 
vasutas utazott valahová Eu
rópában. 

- Ebben az évben a vasu
tasok és hozzátartozóik új arc
képes igazolványt kapnak. Ok
tóber elseje, illetve december 
31. között 180 ezer tényleges 
és nyugdíjas-igazolványt kell 
elkészíteni. Miért van szükség 
a cserére? 

A baleseti helyzet tünk. 
- Elavultak, megrongálód

tak a régiek. Az új igazolvány 
formailag valamelyest eltér a 
régi arcképestől. Nyomdatech
nikailag egyszerűbben előfillít
ható. A fénykép helyén nincs 
fémlemez, amelyhez eddig a fo
tót rögzítettük. Az új igazol
vány tehát olcsóbb lesz a ré
ginél és kevesebb munkaidő
ráfordítással készíthető el. EJh
hez azonban mindjárt hozzá is 
teszem, hogy ezt a feladatot 
csak úgy tudjuk időre, vagyis 
december 31-re elvégezni, ha 
napi 10 órát dolgozunk. 

romlása aggodalomra késztet. - Jövőre lesz 10 éve annak, 
A vasutnál mindig tartanunk hogy a MA V-ot felvették a FIP 
kell az ősztől, az időjárás menetkedvezményi egyezségé_ 
romlásától, az évvégi ünnepek be. Ez a MA V-on kívül 28 nyu
csúcsforgalmától. Am ha köz- gati országot, illetve 6 svájci 
hely is: elsősorban rajtunk magán vasutat érint; köztük 

Angliát, Luxemburgot, lror
múlik, hogy az ünnepek ünne- szágot, Portugáliát, NSZK-t, 
pek maradjanak. A vasút ve- Dániát, Hollandiát, Olaszorszá
szélyes üzem, de ennek nem got, Jugoszláviát, Norvégiát, 
törvényszerű k1sérő jelensége Ausztriát, Spanyolországot, 
a baleset. Az ipari munkához Svédországot, Belgiumot, Fran
hasonlóan a baleset a vasút- ciaországot, Finnországot, hogy 
üzemi munka selejtje. s ha csak a legfontosabbakat em-

lítsem. Az egyezmény megköösszességében a vasút fegyel- tése óta lényegesen egyszerűb-me nem rosszabb is az orszá- bé vált a menetjegyekkel kap
gos szintnél, de minden a csolatos ügyintézés, de ugyan
nagynyilvánosság előtt, az akkor emelkedett az utazók 
utasok szeme láttára történik. száma is. Az idén például 55 

A vasúti munkának ma nincs ezer külföldre szóló kedvez
társadalmi becsülete. Szükség- ményt adtunk ki. Ez azt je
szerű, hogy ebbe belenyugod-

- Ezután mi következik? 
- A jövő év elején kezdő-

dik a féláru-igazolványok ér
vényesítése, amelyből - az ed
digi rendelkezés szerint - 300 
ezer vár ránk. Ezt a munkát 
március 31-ig kell elvégeznünk. 

j unk? ... 
Földes Tamás 

Sé-ra Sándor 

MEGJEGYEZZÜK 

Hol itt az ésszerűség? 
A minap hangos szóváltásra lettem figyelmes Vecsés 

állomáson. Néhány utas vitatkozott a forgalmistával, 
amiatt, hogy miért maradt ki a 2637-es Albertirsa
Budapest-Nyugati pályaudvar viszonyJatban közleke
dő személyvonat. A forgalmista hiába mondta, hogy a 
váróteremlben ki van függesztve a menetrendváltozás, 
de ki az, aki tiszta ruhával bemerészkedik a Luca-szé
ke módján felújítás alatt álló, malterral, porral, tégJa
darabokkal szennyezett állomás épületébe. Más válasz
tása nem Jévén, a forgalmista a hangosbemondón át jó 
szándékúan közölte az utasokkal, hogy a 2637-es sze
mélyvonat szeptember 26-tól csak hétfői napokon köz
lekedik. 

Erre a közlésre elszabadult a pokol. Az utasok nyom
dafestéket nem tűrő szavak kíséretében kiabálták: ,,ezt 
tudják maguk, meg a jegyek árát a duplájára emelni!" 

A forgalmista magyarázkodás helyett nyugodtan kö
zölte: mindjárt itt a kiskunfélegyházi, azzal tudnak 
munkahelyükre eljutni. 

A 727. sz. kiskunfélegyházi vonat valóban időben 
jött, azonban a kocsik ajtajait a zsúfoltságtól még ki
nyitni is alig lehetett. Ismét elkezdődött a vasút di
csérete", igaz nem éppen zsoltári hangon. E�• a dicsé
ret" a peronon is tovább tartott. őszintén szólv� nem 
irigyeltem a vonatvezetőt, jegyvizsgálót, aki éppen a 

k?Csinak ebben a végében volt, mert most ő volt az új 
ce,lpont. 

Miután Kőbánya-Alsó megállóhelyen az utasok je
lent�s része leszállt,' a jegyviz5gáló felém· fordulva 
megJegyezte: - A fen� se érti hol itt az ésszerűség? 
Az logikus, hogy a gazdaságtalan járatokat meg kell 
szüntetni, de ne így! 

A naponta ingázók közlekedési lehetőségeit és kiala
kult szokásait nem szerencsés egyik napról a másikra 
megszüntetni. Különösen nem a Cegléd-Budapest kö
zötti vonalon. 

(Orosz) 
A csomádi baleset utáni pillanat 



1982. OKTOBER 18. 
MAGYAR VAS UTAS 5 

A SZÉN REXESZÁNSZA. 

Sziergejt kérnek tartalékba + Miért nem ürrsek az „üres'" 

kenik?+ ÉpÍtkezik a brikettgyár + Összhang a kirendeltekkel 

Beköszöntött újra a szén re- rul ez a feladat. Am hiába a 
neszánsza. Jól érzékeltetik ezt jó szándék, az igyekezet, mert 
Tatabánya-Felső állomáson az néhány nap elteltével mindig 
idei fuvarozási adatok is. Elég ugyanaz a helyzet. Megoldást 
ezek közül kiragadni, hogy eb- véglegesen csak az hozna, ha 
ben az évben - szeptember a vasút egész területén na-
30-ig száztizenkilencezer gyobb gondot fordítanának a 
tonnával több szenet raktak kiürített vagonok visszavételé
vagonba és szállítottak az or- re. 
szág különbözó részeibe, mint Tatabánya-Felsó vasutasai
a múlt esztendó azonos idó- nak munkáját az is könnyite
szakában. né, ha a két M44-es sorozatú 

- tv végéig még jobban tartalékmozdony egyikét M62-
megugranak ezek a számok - es váltaná ·fel. A kis teljesít
mondja Sztojka István állo- ményű dízel ugyanis rnindösz
másfönök-helyettes. - Míg az sze 500 tonnát, 10-15 rakott 
elóző hónapokban csupán a kocsit képes kihúzni a brikett
felsőgallai brikettgyár rakodó- gyári vágányokról - tekintet
vágányain napi 2200 tonna to- tel a pálya lejtviszonyaira -, 
jásszén került a vagonokba, az viszont az M62-es könnyedén 
őszi hónapokban már 25 szá- kirántja ennek akár a három
zalékkal többet kell elszállíta- szorosát is. Annyit, amennyi 
nunk naponta. Hasonló a hely- megegyezik a vonattovábbító 
zet a szénosztályozón is. Szep- villamosmozdonyok terhelésé
tember óta szombatonként, vel. 
sót esetenként vasárnap is há- - A mozdonycserére már 
rom műszakban folyik a ra- megkaptuk az ígéretet - új
kodás. Általában 600-1000 ságolja Sztojka István. 
tonnával több szenet küld na- Az pedig már nemcsak ígé
ponta a bánya a felhasználók- ret, hanem a megvalósulás 
hoz. időszakába érkezett, hogy 

A megnövekedett feladatok jobb munkakörülmények kö
többek között azt követelik, zött dolgozhatnak hamarosan 
hogy a vasutasok növeljék az a brikettgyárba kihelyezett 
irányvonatok számát, szorosan raktárnokok és bárcázók. Ott 
együttműködve a bányászattal, a rakodás egész folyamata 
illetve a fogadó vállalatokkal. gyorsabb, korszerűbb lesz a 

- Tavaly ezer irányvonatot javában tartó építkezések nyo
inditottunk a szélrózsa minden mán. 
irányába, az idén viszont 10 - Jelenleg egy régi, dülede
százalékkal többet terveztünk. zó, közúti mérlegházban van 
A megvalósításhoz már nem a „rezidenciánk" - mondja 
járunk messze, hiszen október Korsós Imréné raktárnok. -
első dekádjában nem sokkal A vizet is távolról hordjuk, és 
maradunk el a tavalyi tény- lavorban mosdunk. Az új he
szám mögött - hangzik a tá- lyiség birtoklbavétele után re
jékoztatás. 

Az állomás dolgozóinak ter
mészetesen sok nehézséggel 
kell megbirik.ózniuk. Nein. szól
va az egyre kedvezőtlenebbé 
váló időjárásról, a krónikus 
létszámhiányról, aggasztó az 
ide irányított üres K-szerelvé
nyek múszaki állapota. Elő
fordul, hogy 50 koc.siból 15-öt 
javításba kell venni. Hátrál
tatja a folyamatos munkát az 
is, hogy a rakodásra beállított 
kocsik takarítatlanok. 

- Má:z:sa számra találunk 
bennük sódert, kavicsot, meg
annyt vasat, huzalokat, desz
kát . .. és tessék ezek után el
képzelni, hogyan néznek ki ná
lunk a rakodóvágányok, ahol 
a kocsikat felírni, aggatni, 
bárcázni kell. Lépten-n11omon 
fennáll a balesetveszély! 

Az áldatlan állapotokról 
személyesen is meggyőződtünk. 

LJ 0 D 

mélhetóleg mindez rossz em
lék lesz számunkra ... 

Korsósné egyébként több 
mint két évtizede az állomás 
dolgozója. A férje is 25 éve 
tagja a helyi törzsgárdának, 
jelenleg ő a térfőnök. Amint 
erről szót váltunk, kiderill, 
hogy Tatabánya-Felsőn jól 
összeszokott, régi vasutasok al
kotják a létszámot. Az I-es 
tartalékmozdonynál dolgozó 
Papp Mihály tolatásvezetőre 
ugyanúgy érvényes ez a meg
állapítás, mint a II-esnél Fá
bián Péterre és beosztottaikra, 
illetve a többi munkakört be
töltó, felelős posztra állított 
nőkre, férfiakra. Ebben a kö
zösségben a Celldömölkről ki
rendelt kocsirendezőkre 
például Nagy Lászlóra, Varga 
Istvánra - vagy a fiatal, 
nemrég felvett Kasza Istvánra 
sincs panasz. 

- Jól beilleszkedtek nálunk, 
s elismerésre méltóan látják el 
felelősségteljes munkájukat -
így hangzik a róluk kialakí
tott vezetői vélemény. 

A helytállás dicséretével tu
lajdonképpen nem kanyarod
tunk el az „eredeti" témánk
tól, vagyis a szén reneszánszá
nak beköszöntével együttjáró 
feladatok áttekintésétől. A té
li tüzelő, a lakások és ipari 
kazánok értékes fűtőanyaga, a 
bányák terméke csak akkor 
jut el egyre növekvő mennyi
ségben és pontos időben ren
deltetési helyére, ha az itt ta
pasztalható odaadással dolgoz
nak mindenütt a vasutasok. 

Cl 

Séra Sándor 
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A takarításra nincs személy
zet, a következő vasárnapon 
Is társadalmi munkásokra há-

Vidd birül galambocskám, hogy fél óra késéssel érkezik a 
vonat (Kesztyűs Ferenc rajza) 

r 

Jó ütemben halad a Budapea&-Zábony vasútvonalon a sinpálya felújftúa. Karcac &iné
gében napi 12 órát dolcoaak a pályafenntartók. A pályafelújitás legnehezebb munkáját 

konzerú átJyazatroatál6 gép végzi (MTI fotó: Csikoe Ferenc) 

Számítógépek az üzemvitel irányításában 
ORSZÁGOS KONFERENCIA SZEGEDEN A KTE RENDEZÉSÉBEN 

A MA V egyike azoknak a 
vállalatoknak, amelyek követ
kezetesen törekednek arra, 
hogy mindig a kor műszaki 
és szellemi színvonalának 
megfelelóen alkalmazzák a 
számítástechnikai berendezé
seket információfeldolgozási 
feladataikhoz. A vasúti áru
szállítással szemben támasz
tott növekvő követelmények 
kielégítése iránti igény - pár
huzamosan a hatékonyság nö
velésében és a jobb munka
erő-felhasználásban jelentkező 
elvásárokkal - előtérbe helye
zi az üzemi technológiák javí
tását, a szállításszervezés foko
zását. A számítástechnika be
lépése a vasúti üzemvitel, a 
közvetlen szállítási tevékeny
ség szolgálatába az 1970-es 
években kezdődött meg a kor
szerzű távadatfeldolgozó szá
mítógépes rendszerek kialakí
tásával. A megfogalmazott 
célkitűzések összhangban van
nak a Minisztertanács 1981. áp
rilisi határozatával, amely a 
számítástechnikai központi 
fejlesztési programnak a hato
dik ötéves tervidőszakra vo
natkozó irányelveit hagyta jó
vá. 

Az e területen elért eredmé
nyekről és a soron levő fel
adatok megvitatásáról volt szó 
azon az országos tanácskozá
son, amelyet a Közlekedéstu
dományi Egyesület szegedi 
szervezetének rendezésében, 
szeptember 23-án tartottak 
Szegeden, a Technika Házá
ban. A számítógépek alkalma
zása a vasúti üzemvitel irányí
tásában című országos konfe
renciát Lovász Lázár vasút
igazgató, a KTE szegedi szer
vezetének elnöke nyitotta 
meg. A konferencián megje
lent Berta István, a szegedi 
városi pártbizottság titkára, és 
dr. Győrffy László, a Csong
rád megyei Pártbizottság osz
tályvezető-helyettese. 

Mikroszámítógép 
Kelebia állomáson 
Lovász Lázár megnyitó be

szédében kiemelte a számítás
technika alkalmazásának fon
tosságát, a vasúti üzemvitel 
irányításában játszott szere
pét. Hangsúlyozta, hogy a sze
gedi vasútigazgatóság élen jár 
a számítástechnikai feladatok 
kidolgozásában, és azok gya

-----------------------------------------------------1 korlatban történt alkalmazá

anyagi, pénzügyi okok is köz
rejátszanak abban, hogy a 
szállításirányítási rendszer 
nem egy időben realizálódó 
fejlesztésként, hanem az egyes 
alrendszereinek fokozatos 
megvalósításával jellemezhetó 
folyamatként határoz meg fel
adatokat a MA V egész számí
tástechnikai szervezete, ezen 
belül elsősorban a MA V Szá
mítástechnikai üzem dolgozói 
számára. Ez az elvárás tükrö
ződik azokban az elké�elé
sekben is, amelyek szerint a 
VI. ötéves tervben célul tűzték 
ki, hogy - a lehetőségek fi
gyelembevételével .... megkez
dik újabb, a vasúti operatív 
irányító és végrehajtó tevé
kenységét, az üzemviteli mun
ka nagyobb hatékonyságát 
elősegítő üzemirányítási rend
szerek kidolgozását és beveze
tését. Az előadó ezt követóen 
részletesen ismertette a határ
forgalmi információs rendszer, 
a záhonyi automatizált infor
mációs rendszer, valamint a 
rendező-pályaudvari folyama
tok korszerű irányítását előse
gítő számítógépes rendszerek 
jelentőségét. Befejezésül el
mondotta, hogy a MAV szá
mítástechnikai lehetóségei 
adottak, vagyis a számítógé
pek elöregedtek, emiatt meg
bízható üzemeltetésük csak 
igen nagy nehézségek árán biz
tosítható. Ezért fokozatosan 
áttérnek a fejlettebb, maga
sabb műszaki színvonalat kép
viselő technológiákra, a cso
portos adatrögzttó, mágneses 
adatrögzító gépek alkalmazá
sára. 

Így mondta a nagyapám 
kariká1t kergető gyer
mekkoroon'ban, és nyo-

matékkal újra megismételte, 
igen nagy dolog ... 

11:n is éreztem ezt, hiszen ak
koribban mozgó gépet ritkán 
latott a falusi gyerek és a sis
tergő, füsWt, szikrát pöfögő 
mozdony valóságos csodának 
tűnt. A robogó vonaton való 
utazás meg olyasfajta álom 
volt, mint egy mai fiúcskának 
rakétába ülni. 

Ha a jövőmről esett szó, ter
mészetesen masiniszta szeret
tem volna lenni, no meg ven
dég. Ez utóbbi azért, mert 
édesanyám a vendégeknek 
mindig palacsintát sütött. 

No de a vasút. 
Egyik nyár W€i napon -

vagy inkább kora reggel -
nagyapám a falunktól 15 ki
lométerre lévő Szerencsre ké
szült, a kisasszonynapi vásár
ra. Tehenet akart venni. Ami
kor tarisznyázott az útra, már 
én is ott sündörögtem körülöt
te, s ha nem visz magával, egy 
világ dőlt volna össze bennem. 

Persze, hogy vitt. De csaló
dásomra nem vonattal, hanem 
az apostolok lován, vagyis 
gyalogosan érkeztünk a vá
sárra. 

Panaszoltam is az öregnek 
az úton: 

- Ne mondja már nekem, 
hogy ilyen meg olyan nagy 
dolog az a vasút, ha nekünk 
meg messzire is gyalogolni 
kell. 

- Attól még nagy lehet -
így a nagyapám - csakhogy 
drága és a magunkfajta sze
gény ember akkor ülhet rá, 

· Nagy dolog a vasút, fiam .•. 

ha legalább az óceánig akar 
utazni. 

Akkor már ötödik osztályos 
voltam és némi fogalmam volt 
arról, hogy merre van az 
óceán, így kételkedve kérdez
tem: 

- Hát a vonat a tengerig 
is el tud menni? 

- Országokon át a tenger 
partjáig igen - így az öreg, 
mire én mindjárt rávágtam, 
hogy akkor egyszer odáig el 
kéne menni. 

- Csacsiságot szólsz fiam -
mosolygott nagyapám, majd 
így folytatta: - Ha nem si
kerül tehenet venni, visszafe
lé már nem csapjuk a port. 

Ez azt jelentette, hogy mé
giscsak felülünk a vonatra, 
amin én már egyszer utaztam, 
de az elsó izgalom annyira le
bénított, hogy a vonat abla
kából mást sem láttam, csak 
rohanó fákat, meg sürgöny
oszlopokat. Dehát persze ez is 
csodálatos volt. 

Izgultam hát, hogy nagy
apám ne találjon kedvére va
ló tehenet a vásárban. Most a 
színes forgatag, a bazárosok 
millió portékái sem ámítottak. 
Csak az járt az eszemben, 
hogy mikor ülhetünk már fel 
arra a vonatra. 

Hiába izgultam, az öregnek 
délfelé sikerült tehenet venni 
és azt mondta: 

- Na látod, ezzel a jószág-

gal nem ülhetünk fel a vo
natra. 

- De én láttam - mond
tam majdhogynem sírva -, 
hogy a vagonokban állatokat 
is szállítanak. 

- Szállítanak, de nem egyet 
- magyarázta nagyapám -, 
meg amit vasúton szállítanak, 
azok messzire mennek. 

Jobb lett volna, ha én is 
egy világgá menő marhává 
változom, dehát csak ballag
tam az öreg vezette tehén után 
csüggedten, aztán úgy Zom
bor felé közeledve csak oda
vágtam a nagyapámnak me
gint: 

- Nekem aztán Wbbet iga
zán ne mondja, hogy ilyen 
meg olyan dolog a vasút. 

Megállt, hosszan nézett és 
láthatta elkeseredett ábráza
tom, hát azt mondta: 

- Na jó. Az állomásnál 
megitatjuk a tehenet. 

Sokra megyek vele. Duz
zogtam magamban és legszí
vesebben elzavartam volna, 
különösen amikor nagyapám 
az itatás után kezembe nyom
ta a tehén kötelét s bement 
az állomás épületébe. 

Am amikor visszajött, egé
szen más világ borult rám. 

- Ehun a bilét - nyomta 
a kezembe a vonatjegyet -
jól vigyázz rá. Aztán magadra 
is, amikor fel- és leszállsz ar
ra a vonatra. 

Forgott velem a világ. Azt 
hittem, hogy azonnal szárny
ra kelek és röpködök mint a 
madár. Aztán azt éreztem, 
hogy az én nagyapám mégis 
csak a világ legjobb embere. 

0 meg lassan elindult, aztán 
visszafordulva felém kiáltott: 

- Nagyanyádnak meg mond 
meg, hogy finom vacsorát ké
szítsen. 

:E:rtettem is én, hogy mit 
mond. Csak álltam ott a szom
széd falu állomásának a pe
ronján, kezemben a bilétával 
vártam a vonatot. 

Soha életemben még olyan 
boldog vára:k.oz.ást. Amikor 
meg felszálltam, mintha egye
nesen a mennyországba röpí
tett volna az a vonat. 

Csak az volt a baj, hogy jó
szerint már ki sem bámész
kodhattam magam az ablakon, 
már le is kellett szállnom. 

Nagyanyám csak összecsap
ta a kezét: 

- Hát nagyapádat meg hol 
hagytad? 

- Vezeti a tehenet és üzeni, 
hogy finom vacsorát készítsen 
neki. 

- ts te? Tán szekérre ka
paszkodtál? 

- tn vonaton jöttem haza 
- jelentettem ki nagy büsz-
kén és csak úgy áradt belőlem 
a nagy élmény. 

Már sötétedett, amikor 
nagyapám is hazaérkezett. 

-. Na, fiam? 
- Igaza volt nagyapám -

mondtam boldogan - mert 
csakúgyan igen nagy dolog a 
vasút, hiszen én már 4 órája, 
hogy itthon vagyok ... 

Dávid József 

sában. Az országban elsőként 
itt indították el kísérleti jel
leggel a határállomási kocsi
adatok operatív feldolgozását. 
Két éve Kelebia határállomás
ra telepítettek egy mikrószá
mítógépet, mely a központi ha
tárforgalmi információs rend
szer feladatainak ellátása mel
lett a helyi üzemi folyamato
kat is korszerűsítette. Ma már 
gépi uton készülnek el a ko
csikimutatások, a táblázatos 
vonatelemzések és az induló 
tehervonatok vonatterhelési 
kimutatásai. Jövőre pedig már 
Békéscsabán, a rendezőpálya
udvari munkát segiti egy mi
niszámítógép. 

A megnyitó előadást köve
tően a jelenlevő mintegy 150 
számítástechnikai szakember 
három plenáris előadást, majd 
ezt követóen három szekció
ban további 24 előadást hall
hatott. 

Elképzelések 
és lehetőségek 

Perei József, a MAV Számí
tástechnikai üzem igazgatója 
a VI. ötéves terv számítástech
nikai feladatairól szóló elő
adásában hangsúlyozta, hogy a 
MA V koncepciója végső cél
ként egy magas szinten auto
matizált, minden összetevójé
ben és működési szintjén ösz
szehangoltan funkcionáló 
központi szállításirányítási 
tendszer fokozatos kiépítését 
határozta meg. Részben általá
nos szervezési, részben pedig 

Újabb adatrögzítóket 
helyeznek üzembe 
A VI. ötéves tervben mág

nesszalagos, csoportos adatrög
zítő berendezéseket szereznek 
be, és állítanak üzembe Buda
pesten és a területi üzemegy-;

ségeknél, A záhonyi berende
zésekhez hasonlóan, most is a 
lengyel MERA-céggel kötöttek 
szerződést az adatrögzítők 
szállítására, amelyeket a kö
közeljövőben Miskolcon, Sze
geden és Pécsett, majd a ké
sőbbiekben Szombathelyen és 
Debrecenben állítanak üzem
be. 

Egri István, az üzemviteli 
szakosztály vezetóje az üzem
viteli információs rendszer 
korszerűsítésével szemben tá
masztott követelményekról 
szólt. 

Az elméleti kérdések meg
vitatása mellett a konferencia 
részvevőinek alkalmuk volt a 
helyszínen megrendezett kiál
lítás és üzemeltetési bemutató 
megtekintésére is. 

G. J. 
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Ünnepi 1nege1nlékezések, 

kilünlelések 
Az eddigi hagyományokhoz híven a MA V különböző 

szolgálati helyein is ünnepséget rendeztek szeptember 
29-én, a fegyveres erők napja alkalmából. Ezen a na
pon köszöntötték a vasutas munkásőröket, önkéntes ha
tárőröket és rendőröket, valamint az MHSZ aktivistáit. 
Az alábbiakban tudósítóink számolnak be a különböző 
csomópontokon rendezett ünnepségekről. 

Szeged 

A fegyveres erők napja al
kalmából a szegedi igazgatóság 
MHSZ-klubjai szeptanber 29-
én ünnepséget rendeztek Sze
geden, a vasutas művelődési 
házban. Szabó Gyula, a dr. 

11 Münnich Ferenc Tartalékos 
Honvédelmi Klub titkára kö
szöntötte a megjelenteket, köz_ 
tük dr. Gurka Zoltán alezre
dest, a Csongrád megyei Had
kiegészítési és Területvédelmi 
Parancsnokság helyettes veze
tőjét, Kiss Ferencet, az MHSZ 
Szeged városi vezetőségének 
képviselőjét, és az ünnepség 
valamennyi részvevőjét, majd 
Gádzser József, a klub elnöke 
mondott ünnepi beszédet. 

Ezt követően Lovász Lázár 
vasútigazgató kitüntetéseket 
adott át. Honvédelmi Érdem
érem 25 év után kitüntetést 
kapott Gazsi Lajosné, a Kato
nai Osztály ügyintézője, Ba
lázsfi Ferenc, a szegedi üzem
főnökség ügyintézője, Gajda 
György, a kiskunhalasi üzem
főnökség szb-titkára és Szabics 
István, a kecskeméti pálya
fenntartási főnökség vezetője. 

A Honvédel!Jl'li Emlékérem 10 
év után kitüntetést Lóki Béla, 
a szegedi üzemfőnőkség veze
tője vette át. Az MHSZ Kiváló 
Munkáért arany fokozatát Do
rogi Péter, a 4. Katonai Szállí
tási Igazgatóság diszpécsere, 
Vezérigazgatói Dicséretet Füle 
Antal, a Katonai Osztály cso
portvezetője kapott Kiemel
kedő h011'Védelmi és mun
kásőri tevékenységük elisme
rések.ént 145-en pénzjutalom
ban részesültek. 

Az ünnepség második részé
ben a művelődési ház gyer
mektánccsoportja és kamara 
fúvószenekara szórakoztatta a 
nagy létszámú közönséget. 

NyugaH 
csomópont 

G. J. 

Az MHSZ Budapest VI. ke
rületi szervezete szeptember 
27-én a Nyugati csomópont kul
túrtermében emlékezett meg 
a fegyveres erők napjáról. Az 
ünnepség szónoka Miklós Im
re államtitkár volt. Az elnök
ségben - a helyi párt, gazda-

sági, társadalmi és tömegszer
vezetek képviselői mellett -
helyet foglalt Kacsó Ferenc, az 
MHSZ budapesti titkára, Mé
reg Tivadar a VI. kerület ta
nácselnöke, Borsányi György, 
a VI. kerületi munkásőregység 
parancsnoka, Dénes Andorné, 
a KISZ-bizottság titkára, Rét
mezei József MHSZ-titkár és 
Horváth András, a VI. keruleti 
rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályának vezetője. 

Az ünnepi megemlékezés al
kalmából 37-en részesültek 
magasabb MHSZ-elismerésben. 
Közöttük Könczöl János, a 
Nyugati üzemfónökség vezető 
mérnöke, aki a helyi honvé
delmi klub agit-prop. felelő
seként az MHSZ budapesti tit
kára elismerő oklevelét érde
melte ki, több évi kiemelkedő 
honvédelmi szervező és neve
lő munkásságáért. 

Másnap a Nyugati körzeti 
üzemfőnökség munkásőrei, 
MHSZ-tagjai, rendészei és tűz_ 
oltói külön is megemlékeztek 
a fegyveres erők napjáról. Ez
úttal Sági Istvánné, a csomó
pont pib-titkára mondott ün
nepi beszédet. Többek között 
méltatta a csomópont két va
sutas munkásőrszakaszának fo
lyamatos és példás helytállá
sát. 

Az MHSZ helyi honvédelmi 
klubja pedig szeptember 29-én 
szervezett és rendezett légpus
kalövészeti és akadályversenyt 
a Hármashatár-hegyen, a fő
városi Bokányi Dezső általá
nos iskola százötven tanulójá
nak a részvételével. 

(M. L. P.) 

Békéscsaba 

Ünnepélyes keretek között 
köszöntötték szeptember 30-án 
Békéscsabán a vasutas mun
kásőröket, önkéntes határőrö
ket és rendőröket, va•lamint az 
MHSZ-aktivistákat. 

A vasutas művelődési ház
ban rendezett ünnepségen Val
kó Pál körzeti üzemfőnök 
mondott köszöntőt. Külön ki
emelte a munltásőrök fegyel
mezett munkáját és a család
tagok támogatását, akik biz
tosítják a nyugodt hátteret a 
szolgálat ellátásához. 

Az önkéntes határőrök or
szághatáraink védelmében, az 

önkéntes rendőrök a közrend 
fenntartásában, az MHSZ-ak
tivisták a szövetség munkájá
ban való részvétellel segítik a 
fegyveres szervezetek, alakula
tok, testületek mindennapi te
vékenységét. 

A fegyveres erők napja ün
nepség befejezéseként a szak
szolgálatok vezetői pénzjutal
mat adtak át a kiemelkedő 
honvédelmi munkát végző va
sutas dolgozóknak. 

Zacharidesz Jánosné 

Miskolc 

A miskolci körzeti üzemfő
nökség gazdasági és társadal
mi szervei szeptember 27-én 
ünnepséget rendeztek a fegyve
res erők napja alkalmából. A 
körzeti üzemfőnökség 81 olyan 
dolgozóját köszöntötték, akik 
a szolgálat ellátása mellett az 
MHSZ-ben, illetve a munkás
őrségben fejtenek ki társadal
mi munkát. 

Az ünnepségen megjelent 
Makkai László, a vasutas üze
mi pártbizottság titkára, vala
mint a városi MHSZ és a mun
kásőrség parancsnokságának 
képviselője. 

Az ünnepi beszédet Bodolai 
István, a körzeti üzemfőnökség 
pártvezetőségének titkára tar
totta. Ezután a munkásőrök
nek, valamint az MHSZ-akti
vistáknak pénzjutalmat adtak 
át. 

Sepsi Gyula 

l.andler 
JárműJavíló 

A Landler Jenő MA V Jár
műjavító üzem MHSZ-lövész
klubjának csapata rendszere
sen rendez lövészversenyeket. 
Az idén több versenyen vet
tek részt és jó helyezéseket 
értek el. 

A vasúti főosztály MHSZ 
Honvédelmi Klubja szervezé
sében lezajlott vasutas-lövész
kupaversenyen a Landler fér
ficsapata eLső, a női hatrmadik 
helyezést ért el. Férfi egyéni
ben második, női egyéniben 
első, a KISZ-csapatban máso
dik, egyéniben harmadik he
lyezést értek el. 

Szocialista brigádok lövész
versenyén a kerületi és a bu
dapesti döntőben az első he
lyet szerezték meg. 

A fegyveres erők napja tisz
teletére rendezett tartalékos 
hadifegyver lövészeten a bu
dapesti döntőben, géppisztoly 
egyéniben Esztergályos István 
az első helyen végzett. 

Csopotzószló a szabolcsi rendőriiknek 
A MA V Záhonyi Üzem.igaz

gatósága a több évi jó kapcs� 
lat elismeréseként, a fegyveres 
erők napja alkalmából csapat
zászlót adományozott a Sza
bolcs-Szatmár megyei Rend
őr-főkapitányság személyi ál
lQmányának. A szeptember 28-
án megtartott ünnepségen 
megjelent dr. Péter János ve
zérőrnagy, belügyminiszter
helyettes, dr. Tar Imre, a me
gyei pártbizottság első titkára, 
Urbán Sándor, a MA V vez.ér
igazgató-helyettese. 

A belügyminiszter diszpa
rancsána.k ismertetése után 
Rigó Zoltán üzemigazgató be
szélt arról a kapcwlatról, 
amely a rendőrséget a vasuta
sokkal összeköti. Többek kö
zött elmondta: 

- Szimbólum és egyben 
eredmény ez a csapatzászló. 
Szimbólum és méltó kifejezése 
munkásosztál11unk, egész dol
gozó népünk, valamint népi 
rendőrségünk összetartozásá
nak és a közös céljaink érde
kében végzett ,munkának. 

Az átrak&.örzetben folyó 
tevékenység után említette: 

- A Szabolcs-Szatmár me
g11ei rendőri szervek és az 
üzemigazgatóság munkakap
csolatának ma már hagyomá
nyai vannak. Az elszállított 
áruk és e52közein!k védelme 
érdekében hoztuk létre a pol
gári fegyveres őrségünket. E 
szervezetünk munkája közvet
lenül kapcsol6di'k a rendőrség 
munkájához, személyi állomá-

nyána'k ld'képzéséhez, t.ovább
lrepz.éséhez pedig pótolhatat
lan segítséget 'kaptunk Önök
től. Körültekintő s rendszeres 
konzultáción alapuló kapcso
latunk van a helYi állambiz.. 
tonsági feladatok megoldásá
ban. Területün:lron önkéntes 
rendőri csoport mt'.iködik ered
ményesen. Sokoldalú s a tel
jesség igénye néJ!k.ül említett 
együttes mt1111kánk fontos 
eredményének ta:rtj uk, hogy 
üremün'k terület.én a köZJbiz
tonság jarvuló, az elkövetett 

bűn.cseleklmények száma pe
ctig csökkenő tendenciát mu
tat. 

A csapatzászlót Gulácsi 
Sándor rendőr ezredes, me
gyei fóka,p.itány vette át, s. 
mondott érte kö.szönetet. Ez
után a csapa,tzásl.ilóra a me
g� üzemek, intézmények 
szalagot klötöttek. Az üzem
igaz.g;atósáig nevében Gerőcs 
István, az üzemi pártbizott
ság titkára kötötte fel a sza
lagot. 

L. B. 

A csapatzászló átadásának ünnepélyes pillanata 

Önkéntes vasutas határőrök 
Az ország határainak védel

me egyetlen magyar állampol
gár számára sem lehet közöm
bös. Akik pedig a „vasútvona
lakat" vigyázzák, teszik azt 
hivatásból, a honvédelmi tör
vények által rendelt köteles
ségből, vagy éppen „csak" 
egyszerű kötelességérzetből. Itt 
most az utóbbiakról, a komá
romi állomás önkéntes határ
őreiről lesz szó. 

- Milyen megfontolásból és 
mikor alakították meg a helyi 
önkéntes csoportot? - kérde
zem Bobek János határőrszá
zadostól. 

- A BM-nek régi kezdemé
nyezése, hogy a lakosságot be
vonják a közrend védelmezé
sébe. A cél itt is hasonló volt, 
nevezetesen az, hogy megha
tározott létszámú, megbízható, 
főleg vasutasokból álló cso
port segítse a határőrség mun
káját. A vasutasok azért ke
rültek előtérbe, mert velük ed
dig is szoros kapcsolatot tar
tottunk fenn, másrészt tudtuk, 
hogy a környéken, a hatalmas 
kiterjedésű pályaudvaron ők 
rendelkeznek a legnagyobb 
helyismerettel. 1976-ban kezd
tük az első önkéntesek beszer
vezését. Nagyszámú jelentke
zőből választottunk ki egy 38 
tagú gárdát. Tagjainak esküt 
kellett tenniök, igazolványt, 
jelvényt, karszalagot kaptak. 
Igazoltatási és előállítási jo•• 
gokkal ruháztuk föl őket. Se
gítettek a határon túlról érke
ző, a kifelé induló vonatok, 
hajók biztosításánál, járőrö
zésnél. Sajnos - és ezt nem 
akarjuk elhallgatni - a ke
mény szolgálatok sokuknál le
lohasztották a kezdeti lelkese
dést, a harmincnyolcból mos
tanra hatan maradtak, és ez 
egyben legyen is ennek a hat 

Tűzoltók 
versenye 

Kiskunhalason 
Szeptember 23-án a kiskun

haJLasi vasúti csomóponton 
rendezték a szegedi igazgató
ság tűzoltóegységeinek vetél
kedőjét. Vésztő, Szentes, Bé
késcsaba, Szeged, Kecskemét, 
és Kiskunhalas körzeti üzern
főnökségeinek csapatai elméle
ti és gyakortati vizsgán mér
ték össze tudásukat. Két kate
góriában kismotorfecskendő
szerelésben 4-4 csapat �r
senyzett. 

Az ellméleti vetélkedésre a 
művelődési házban került sor. 
A verseny a városi sporttele
pen folytatódott. A csapatok 
munkáját, eredményeit Kovács 
János, a MAV Vezérigazgató
ság tűzvédelmi vezetője érté
kelte. Az első helyezést mind
két kategóriában a kiskunha
lasi körzeti üzemfőnökség csa
patai n11erték. A második a 
szentesi csapat lett. 

Az ünnepélyes eredményhir
detésen a több évtizede kiváló 
munkát végző szakembereket 
elismerésben részesített&. 
Hárman igazgatói dicséretben 
resZJeSültek. A Tűzbiztonsági 
Érem bronz fokozatát dr. Tar
jány Lajos tűzoltó alezredes, a 
Bács�Kiskun megyei tűzoltóság 
parancsnoka adta át Zsolnai 
Mihálynak, Kiskunfélegyháza 
állomás tűzvédelmi ügyintéző
jének. Megyei parnncsnoki di
cséretben riészesítette Ancsin 
Jánost, a kiskunhalasi pft fő
nökség tűzv,édelmi ügyintéző
jét. Kiváló dolgozó kitüntetést 
kapott Tóth Tibor tűzvédelmi 
felügyelő. 

Kihelyezett 
általános iskola 

A miskolci igazgatóság sze
mélyzeti csoportja szeptember 
15-ével kihelyezett általános 
iskolai osztályokat indított, 
azzal a céllal, hogy lehetősé
get biztosítsanak azoknak a 
dolgozóknak az általános is
kola elvégzésére, akiknek ko
rábban nem volt erre lehető-
ségük. 

A kihelyezett általános is
kolának az oktatási főnökség 
adott otthont, de jelentős se
gítséget nyújt a vasutas dol
gozók Vörösmarty művelődési 
háza is, amely történelmi elő
adásokkal, valamint múzeum
látogatás megszervezésével já
rul hozzá az iskola sikeres el
v,égzéséhez. 

Sepsi Gyula 
rnowonyvezető 

embernek a dicsérete. Nem 
bánjuk különö.sebben a lemor
zsolódást, ki kellett alakulnia 
az összetartó, erős magnak, 
amely köré lehet építeni, mert 
azért természetesen foglalko
zunk a csoportbővítés gondo
latával is. 

- Melyek a feltételei az ön
kéntes határőrtagságnak? 

- A normák szigorúak, hi
szen a jogok visszaélésre is 
adhatnak lehetőséget. Feltétel 
a politikai megbízhatóság, ez
zel a büntetlen előélet, a be
csületesen végzett hétköznapi 
munka, de ide tartozik még a 
rendezett családi élet is. Igye
keztünk és igyekszünk alapo
san megismerni minden jelent
kezőt, kikérjük önkénteseink 
véleményét is az illetőről. 
Már nem egy esetben az ő 
szavuk döntött. Ebben a kér
désben nem ismernek tréfát 
és nem akárkit fogadnak ma
guk közé. 

- Lehet, hogy túl ak!kurátu
sak vagyunk -, folytatja Tóth 
Ferenc, az önkéntes határőrök 
parancsnoka, társai, tzsöl Jó
zsef és Tomozi László he
lyeslő bólogatásától kísérve. -
De kevés híján a saját kárun
kon tanultuk meg: a bizalmat 
nem lehet kétmarokkal szórni. 
Mekkora égés lett volna ránk 
nézve, ha az egyik aspiránsot 
már mint önkéntes határőrt 
viszi el a rendőrség, lopásért. 

Kapnak-e a tagok valamifé
le kiképzést, továbbképzést? 
- fordulok most Timár István 
századoshoz, a komáromi FEP 
poli tii<ai tisztj éhez. 

- Igen, évente egyszer két
három napra összehívjuk a 
csoportot. Ilyenkor tüzetesen 
elemezzük az elmúlt időszak 
legfontosabb nemzetközi és ha
zai eseményeit. Előkerül a sza-

bályzat is, mert azt monda
nom sem kell, hogy az önkén-. 
tesek nagyon szigorú keretek 
között végzik a szolgálatukat. 

- Havonta hány óra a kö
telező szolgálat? 

- Négy óra lenne, a fiúk 
azonban rendszeresen ennek 
három-négyszeresét teljesítik. 

- Amellett, hogy szívesen 
tesszük, bizonyos kényszer
helyzetben is vagyunk - ve
szi át a szót ismét Tóth Fe
renc. - A határőrkerületek 
között élénk verseny folyik, 
mi ebben a nyugatiakkal 
szemben már eleve· hátrány
ban vagyunk. Ott mások a vi
szonyok, az önkéntesek egy
része erdészekből, vadőrökből 
áll, könnyen feltűnik az ide
gen arc. Nekünk a város tö
megéből kell kiszűrnünk a 
gyanús elemeket, ez pedig a 
hivatásosoknak is csak akkor 
szokott sikerülni, amikor a ha
társértés már tényszerű. A 
nyugati „keríté,s" mellett gya
koriak az elfogások. Ők ezért 
egyenként hű.sz pontot kapnak. 
Nekünk ugyanennyiért leg
alább 13 órát kell teljesíte
nünk. 

- Milyen elismerést kap
hatmiak az önkéntesek? - Új
ra Bobek százados válaszol. 

- A szolgálatok végzéséről 
napló készül. Ennek értékelé
se után születik meg az elis
merés formája. A komáromiak 
elérték a legmagasabbat, a kör
zetparancsnoki dicséretet. 
Emellett rendszeresen kapnak 
pénz és tárgyjutalmakat. Én a 
magam és a hivatásos állo
mány nevében mondhatom, jó 
velük együtt dolgozni, megbí
zunk bennük, tudjuk, bármi
kor, bármilyen helyzetöen 
számíthatunk rájuk. 

Tóth Zoltán 

Az információban kérdezték 

Az illetékesek válaszolnak 

Az elmúlt hetekben az in
formációs jelentésekben a vas
u tasdolgozókat foglalkoztató 
töl:fü közérdekű kérdés érike
zett a Vasutas.dk Szakszerveze
tébe. Ezekre az illetékesektől 
kapott tájékoztatás alapján 
válaszol'llnk. 

Mi az oka annak, hogy a 
V 43. sorozatú mozdonyok 
vezetőállásain a zaj.szint 
növekedett? Miért szünte
tik meg e mozdonyokon a 
padlószigetelést? 

A vasutasszakszervezet 
munka- és környezetvédelmi 
osztály megvizsgálta az ország 
különböző helyeiről érkezett 
jelzéseket. Megállapításuk sze
rint valóban nőtt a zajszint a 
V 43-as mozdonyok vezetőál
lásain. Ennek oka azonban 
nem a padlószigetelés javítás 
utáni eltávolítása volt, hanem 
az, hogy a javítóüzemek az al
katrészhiány miatt a mozdo
nyok üzemének biztosítása ér
dekében kénytelenek voltak 
kopott, utáncsiszolt hajtómű
fogaskerekeket is visszaszerel
ni. Az így javított mozdonyok 
vezetőállásain végzett zaj
szintmérések azonban bizo
nyítják, hogy ezeken a vontató 
járműveken sem kell a moz
donyszemélyzet halláskároso
dásá val számolni. 

Természetesen ezt a problé
mát sem a vasúti főosztály gé
pészeti és járműfenntartási 
szakosztálya, sem a Vasutasok 
Szakszervezete nem tekinti 
megoldottnak, lezártnak. Si
került az iparnál elérni, hogy 
a fogaskerekek gyártásának 
egyes részműveleteiben a 
MAV is részt vesz, annak ér
dekében, hogy a jövőben na
gyobb mennyiségű hajtómű
fogaskereket kapjon. Ezek fel
használásával a szükségből 
beépített hajtóműelemeket fo
lyamatosan lecserélik. Ezáltal 
a V 43-asok vezetőállásán a 
zajszint a korábbi értékre 
csökken. Lényeges javulás 
azonban a járműjavítói kapa
citás és az alkatrészbeszerzés 
függvényében csak egy év 
múlva várható. 

Miérl akadozik a munka
védelmi sisakkal való ellá
tás? 

A védősisakot a beérkezett 
igények alapján a MÜÁRT 
forgalmazza. Az ellátási prob
lémák ismeretében telefonon 
és levé1be:n többször felkeres
tük a forgalmazót. Válaszuk 
szerint a sisakellátás zökkenői 

import alapa,nyaghiányra ve
zethetők vissza, melynek meg
s.ziüntebé6'ére i,ntéz.kedé; tör
tént. Meg ke'll jegyezni, hogy 
a fejvédő sisakot - jól lehet 
élettartamuk 'lrorlátLan, el
használódási idejük niinos -, 
függetlenül az élettartamuk
tál azcmnal ki kell cserélni, ha 
a betét vagy a sisakhéj kü.Zső 
behatás során látható sérü
lést szenvedett. 

A vasúti főosz,tály 1982. jú
liusbain kiadott távirati ren
delkezése is hasonló tantalmú, 
melynek betartását és ellen
őrzését mindenütt meg kell 
követelni. 

Miért nem kapnak az 
építési főnökségeken az al
fiz.etők pénzkezelési pótlé
kot? 

Ebben a pótlékiba.n csak a 
rendszeresen pénzikeze>lést 
végző dolg<YLök ré6zesülhet
nek, amit a kollektív szerw
dés 1982. évi módosításával 
kapcsola�bain ldadott „Tájé
kom.ató" B.19. pontja is egy
értelműen rögzít. 

A kollelktív szerződés 56. § 
5. pontja egyÉ!bként nemcsak 
az építési főnökségek, hanem 
minden szolgálati hely alfize
tőiit is kizárja a pótlékból, mi
vel az nem jár naponkénti, 
rend.szeres pénzkezeléssel és 
ebből adódóan hiánnyal sem. 

Kik kaphatják meg a 
vasútvonalak melletti szol
gálati lakásokat? Bővítik-e 
a szolgálati lakásra jogosí
tó munkakörök számát? 

A MAV Lakásügyi Utasí
tásban szabályozott alapelvek 
szerint a vasútvonalak mellet
ti, kisajátítási határon belül 
lévő szolgálati lakásokat 
olyan tényleges, szolgálatot el
látó vasutas dolgozó elhelye
zésére szabad feLh.asználni, 
akiknek az üzemi területen 
történő letelepítéséhez fontos 
vasútüzemi érdek fúződik„En
nek megfelelően a szolgálati 
la'kásdkat elsooor1ban azok a 
dolgozók kiaJ:rják, aikik a fo
lyaimaitoo üzemvitel ellátásá
bain, ren<lkí,vüli események, 
elemi károk, balesete4c elhárí
tásában, illetve a helyreállí
tásban részt vesz.nek. Az uta
sítás 18. § 3. bekezdése. az 
eláfeltételek figyelembevéte
lével a végrehajtó szolgálat
nál szakmun'klás mt1111kakörben 
fog1alkoZJtait,ott dolgozók ré
szére is lehetővé teszi a szol
gálati la'kás ki utalását. 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

fanulmlinyi delegáció Svédországból 

Koszorús Ferenc főtitkár tájékoztatja a svéd delegációt 

A svéd állami alkalmazot
tak szakszervezete vasutas 
részlegének kéttagú tanul
mányi delegációja szeptember 
26-tól október 2-ig tartózko
dott hazánkban. A svéd szak
szervezet két vezető munka
társa, Ake Backlund és Kjell 
Sevefjord szeptember 27-én 
látogatott el szakszervezetünk 
székházába, ahol Koszorús Fe
renc főtitkár fogadta a vendé
geket. A főtitkár értékelte a 

szakszervezeteink közötti 
együttműködés alakulását és 
a kétoldalú kapcsolatok mé
lyfü�sének lehetőségét. Rámu
tatott arra, hogy a nemzetkö
zi szakszervezeti mozgalom 
inegoo:ztottságát a tőkések ala
posan kihasználják. A szak
szervezeteket, ha valóban 
munkásérdekeket képviselnek, 
nem választhatják el ideoló
giai ellentétek. �ppen a szak-

szervezeti mozgalom az a kö
zeg, ahol a különböző társa
dalmi rendszerben élők meg
találhatják azokat a szálakat, 
amely összeköti őket. 

Vendégeink kifejezték egyet
értésüket az elhangwttakkal, 
majd tájékoztatót adtak or
száguk gazdasági és belpoli
tikai helyzetéről és a legutób
bi parlamenti választások 
eredményeiről. 

A szolnoki férfikórussal 

Vend,égségben Kolozsváron 
A szolnoki vasutas férfikó

rus a közelmúltban tett eleget 
a kolozsvári vasútigazgazgató
ság szakszervezeti bizottsága és 
vegyes kórusa meghívásának. 
A szolnoki járműjavító kórusa 
az 1417-es számú nemzetközi 
gyorssal utazott Romániába. 
Biharpüspöki állomáson - a 
vámvizsgálat után - Emiliu 
Gurzau, a romániai vasutas
szakszervezet kolozsvári tarto
mányi bizottságának elnöke 
fogadta csoportunkat. 0 volt 
a hétnapos erdélyi tartózkodá
sunk programjáért felelős po- ' 
litikai vezetőnk. 

A vonatablakból csodáltuk 
a nemrég felújított nagyvára
di vasútállomás épületét, majd 
a Kárpátok nyúlványai között 
bújkáló Sebes-Kőrös vizét, a 
szénaillatú réteket, az erdők
kel borított meredek hegyolda
lakat. 

Vendéglátónk, a kolozsvári 
vegyesk.ar, dallal, virággal kö
szöntött bennünket az állomá
son. Onnan autóbusszal indul
tunk szálláshelyünkre, a va
súti iskolák györgyvárosi kol
légiumába. A korszerű ebédlő
ben jólesett az ízletes vacsora. 
Utána sokáig beszélgettünk 
vendéglátóinkkal. Másnap Er
dély csodálatos, immár kétév
ezredes Szamos-parti fővárosá
val ismerkedtünk. 

Megtekintettük Mátyás ki
rály és Vitéz Mihály híres lo
vasszobrait, a ferencesek ko
lostorát, Hunyady Mátyás 
szülőházát, sétáltunk az ódon 
várfalak közötti utcákon. Utá
na a kolozsvári Belvedere Ho
tel teraszáról gyönyörködtünk 
a panorámában. 

A CF'R kolozsvári igazgató
ságán Cristea Adrián gazdasá
gi igazgató és Emilin Gurzau 
tb-titkár tájékoztatott bennün
ket a kolozsvári vasútigazgató
ság idei eredményeiről. El
mondották rtöbbek között, hogy 

Közös kiránduláson a bélesi víztárolónál 

katerületen dolgozók szolgálat
ba lépés előtt orvosi vizsgála
ton vesznek részt. Ha valami 
rendellenességet tapasztal az 
orvos, a vasutast nem engedik 
azon a napon dolgozni. 

A kolozsvári vasutas klub
ban tapasztalatcserén vettünk 
részt, majd néhány órával ké
sőbb már a két kórus magas 
színvonalú előadásának tap
solhatott a közönség az egye
temi művelődési házban. A 
szolnokiak repertoárjában -
Buday Péter, Szabó András és 
Jordán Antal karnagyok ve
zényletével - Kodály, Bartók 
és Novikov kórusművek sze
repeltek. A műsorban fellépett 
a kolozsvári vasútigazgatóság 
fiatal népi együttese is. 

A következő nap kirándulás
sal kezdődött. A vendéglátók 
a Gyalui havasokban épített 
duzzasztó gátrendszert mutat
ták meg. Sárváron és Kőrös
főn az utcán árusított kalota
szegi mintás népművészeti 
termékekben gyönyörködhet-

tünk. Bánfihunyad főterén, az 
erdélyi mesterek által helyre
állított református templom 
ódon falai között tiszteletünk
re a múlt században készült 
orgonát is megszólaltatták. 

Másn.alp i.smet előadás kö-
ve1/k.ezett. iA. !k.ét ének.kar a 
kolOU1V,á:ri :i,gazglart;ósá,g hivata
li al!kialmaz.ottai .részére adott 
SZÍlnvona'las műsort, majd a 
Bez� utoa.i vasúti tisztkép
ző Efuédlójében került sor a 
hanguaatos lbaráiti estre. 

Romániai tartózkodásunk 
utolsó ,programja a kol01.&vári 
Magyar Operaház volt. Ott 
Á!braháim Pál, Viktória című 
operettjét tekintettük meg. 
Sokáig emlékezünk majd Ko
vács Lenke és Szabó Gyula 
színművése.ek lfelejthetetlen 
alakítására. Ezután még né
hány ór:át töltöttünk a nap
fénylben úsm Kolozsvár ut
cáin, és e'lér-Gcezett a hazauta
zás ideje. A vonatablakból 
csodáltuk toválbb az őszi tájat. 

Orosz Károly 

nagy ütemben folynak Erdély-
,-------------------------

ben a pályakorszerúsítési mun
kálatok. Most, az őszi szállítá
si csúcsforgalom idején külö
nösen nagy gondot fordítanak 
az élelmiszereket és mezőgaz
dasági termékeket szállító sze
relvények gyorsabb közleked
tetésére. Céljuk a kocsiforduló 
idő, a géprevárások és vonat
feloszlatások számának csök
kentése, a kultúráltabb sze
mélyszállítás megteremtése. 
Előtérbe került az energiata
karékosság is. A különböző 
intézkedések hatására három
lM!gyedév alatt 12 millió leit 
takarítottak meg. 
trdekességként érdemes meg
említeni, hogy a forgalommal 
közvetlenül összefüggő mun-

Összeül az Adminisztratív Bizottság 
A Közlekedési és Szállftási Szakszervezetek Nemzetközi 

Sz.övetsége Adminisztratív Bizottságának 34. ülésére október 
26-29-e között kerül sor Bukarestben. A konferencia részvevői 
megvitatják a Szakszervezeti Világszövetség havannai kong
resszusán elfogadott határozatok végrehajtásából adódó fel
adatokat. �tékelik a Nemzetközi Szövetség damaszkuszi ta
nácskozása óta a tagszervezetek által végzett munka eredmé
nyeit és fogyatékosságait s meghatározzák a közlekedési dol
gozók érdekében végzendő szolidaritási egysé�ciók főbb for.
máit és módszereit. Ennek megfelelően kialkítják az 1982-85-
ös évekre vonatkoz.j távlati és az 1983-as évre tervezett prog
ramokat összegző munkaterveket. Végül döntenek majd az új 
tagfelvételi kérelmekben. 

A tanácskozáson szakszervezetünk képviselője is részt vesz. 

, , , 

JUBILEUMI MEGEMLEKEZES BECSBEN 

90 éves az osztrák vasutas-szakszervezet 
A magyar vasutasok üdvö�letét Koszorús Ferenc főtitkár tolmácsolta 

Bensőséges hangulatú ün
nepségen, számos külföldi ven
dég jelenlétében emlékezt.e'k 
meg Bécsben az osztrák vasu
tas szakszervezet fennállásá
nak 90. évfordulójáról. Az ok
tóber l-én megtartott emlék
ünnepségen szakszervezetünk 
képviseletében megjelent Ko
szorus Ferenc főtitkár és dr. 
Fehérvári László, az elnökség 
tagja. 

Az ünnepséget követő foga
dáson Koszorus Ferenc főtit
kár meleg szavakkal emléke
zett meg a szakszervezeteink 
j{özötti baráti kaipcsolatról s 
átadta a magyar vasutasok üd
vözletét osztrák kollégáiknak. 

Ausztriában a XIX. század 
második felében alakultak Jneg 
a szakmai szakszervezetek. A 
mai vasutas-szakszervezet 
elődje, az „Ausztriai Közleke
dési Dolgozók Szakmai és Tá
mogató Egyesülete" 1892. ápri
lis 2-án Wien-Brigittenauban 
65 közlekedési dolgozó közre
működésével alakult meg. 
Napjainkban ez a szerivezet 120 
ezres taglétszámú. A vasutas
ság helyzetének alakulását 
nemcsak létszámának növeke
dése befolyásolta, hanem az a 
körülmény is, hogy a hajdani 
gőzvontatású, monopolhelyzet
ben levő vasútból korszerű, a 
természeti környezetet kímélő 
közlekedési ág lett. Az eltelt 
kilenc évtized al.att az osztrák 
vasút figyelemre méltó techni
kai fejlődésen ment keresztül, 
amelyhez nagyban hozzá.járult 
a vasutasok áldozatos mu-n!ká
ja és üzemük iránti elkötele
zettsége. 

Az osztrák vasutasok és szer
vezetük hosszú, nehézségekkel 
teli, gyakran kemény harcok 
által fémjelzett utat tett meg. 
Ismétlődő támadásokat kellett 
nap mint nap kivédeni, hogy 
megszerzett jogaikat megvéd
jék és szervezetük betiltását 
megakadályozzák. A vasút el
lenfeleinek ma is fő támadási 
területe az osztrák vasutasok 
úgynevezett „privilégiumai". 

Az osztrák vasutas-szakszer
vezet múlhatatlan érdemeket 
szerzett az első és a második 
vil�áJború során is, amikor 
korlátozott szakszervezeti jo
gok mellett, majd illegalitásba 
vonulva kellett dolgoznia. Te
vékenységét minden időben az 
jellemezte, hogy követelései, 
alk'Oiói 'Jll,jndig egylbefonódtak 
a ,vasutasok érdekeinek védel
mével és képviseletével. 
· A lllagyar-osztrák kapcsola

tok jó például szolgálnak a kü
lönböző társadalmi berendez
kedésű országok együttműkö
dése, a békés egymás mellett 
élés lehetőségeinek bizonyítá
sához. A legutó'bbi évek ese
ményei számos ténnyel igazol
ják ezt. Az ipari, gazdasági, 
kereskedelmi kooperáció mind
két ország vállalatai számára 
szinte hétköznapi gyakorlat. A 
turistaforgalom ugyancsak nö
vekvő számokkal demonstrálja 
az egymás iránti fokozott ér
deklődést, azt a szándékot, 
hogy a két ország lakossága 
Jnind közelebb kerüljön egy
máshoz. 

A szakszervezeteink közötti 
viszony baráti, korrekt. Kap
csolataink sokoldalúan fejlőd
nek, egyre szélesebb körre ter-

jednek ki. A rendszeressé vált 
hatámnenti találkozókon fo
lyamatosan informáljuk egy
mást a két ország vasútjának 
helyzetéről, a soron levő leg
fontosabb tennivalóinkról, a 
vasutas dolgozókat foglalkoz
tató aktuális kérdésekről. Ki
kérjük egymás véleményét 
olyan kérdésekben, amelyek
kel kápcsolatban a másik fél 
feltehetően nagyobb tapaszta
lattal rendelkezik. Teljes az 
egyetértés közöttünk abban, 
hogy mindent meg kell ten
nünk külön-külön és közösen 
is a dolgozó emberek védel
mében, a munkásérdekek kép
viseletében. Együtt kell síkra
szállnunk a béke megőrzéséért, 
mert a dolgozó emberek alap
vető érdekeinek szempontjá
ból a legfontosabb a béke, a 
nyugodt, biztonságos, félelem 
nélküli élet megteremtése. 

A szakszervezeteink közötti 
találkozások a kétoldalú 
kapcsolatok rendszeres átte
kintésén túl - a szélesebben 
értelmezett nemzetközi együtt
működés, az enyhülés ügyé
nek is jó szolgálatot tesznek. 
Együttműködésünket nemcsak 
a feladatok hasonlósága és a 
kölcsönös tájékozódás kívánja 
meg, hanem a feszült nemzet
közi helyzet is új erőfeszítése
ket követel. Szakszervezeteink 
köz& feladata, hogy erejükhöz 
mérten hozzájáruljanak a 
fegyverkezési hajsza megféke
zéséhez és az államok közötti 
bizalom növeléséhez. Ez ma 
minden józanul gondolkodó 
ember kívánsága, ez az enyhü
lés folytatódásának a kulcsa. 

(Baranyai) 

Az omnibusztól a metróig 

KIÁLLÍTÁS A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN 

Külföldi és hazai vendégek 
jelenlétében - Veress István 
múzeumi főigazgató üdvözlő 
szavait követően dr. Ivány 
Arpád, a KPM Közlekedési 
Főosztályának vezetője októ
ber 6-án nyitotta meg a „Vá
rosi tömegközlekedésünk 150 
éve" című kiállítást (Az om
nibusziól a metróig). 

Beszédében kiemelte, hogy 
a bemutatott anyag közép
pontjában a tömel?iközlekedési 
jármú, a hálózat képe áU. A 
lciáfütás azokat a főbb állo
másokat helyezi előtérbe, 
amelyek a fejlődés folyama
tát jellemzik. A városi tö
megközlekedés első menet
rendszerű. eszközei az omni
buszok voltak, amelyek 1832-
ben tűntek fel Pest-Buda ut
cáin. Mintegy három évtized
del később korszerűbb, gyor
sabb és kényelmesebb jármú 
jelent meg a fővárosi forga
lomban: a lóvasút. Az első 
gőzüzemű városi vasutat, a 
Várba közlekedő swklót, 1870-
ben avattálk. A mai Szabad
ság-hegyre 1874 óta viszi uta
sait a fogaskerekű vasút. To

A vendégek megtekintik a kiállítást 

ad azokról az erőfeszítések- lítás sok maikettet, fénY'ké
ről, amelyek következtében pet és plaikátot mutat be. 
háborúk és gazdasági válsá- Nem hiányoznak az egyenru
gok ellenére is Budapest tö- hák, felszerelési tárgyak és 
megközleikedése kiállja a régi motorok sem. Mindezeket 
nemzetközi összehasonlítás az év végéig tekinthetik meg 
próbáját. Az ízléssel és nagy az érdeklődők. 
szaJkértelemmel rendezett •kiál- H. K. 

vábbi néhány év elteltével ve- .-------------------------
zetékes villamos váltotta fel 
a lóvontatást. Szenzációt je
lentett 1896-ban kontinensünk 
első földalatti vasútjának 
megnyitása a mai Népköztár
saság útja vonalán. 

Az urbanizáció és a tech
nika fejlődésének eredménye
ként a két világháború kö
zött nőtt a gépjárművek szá
ma és az autóbusz-közlekedés 
az 1920-1930-as években már 
számottevő tényezővé vált. A 

trolibusz 1933-ban mutatko
zott be. A járművek fejlődés
történetében a legalapvetőbb 
változást a metró üzembe he
lyezése jelentette. 

Megnyitóbeszédének vegen 
dr. Ivány Arpád utalt arra, 
hogy elkészült a kö:zAelkedés 
ezredfordulóig körvonalawtt 
hosszú távú terve és ezen be-
1 ül meghatározták a városi tö
megközlekedés fejlesztési ará
nyait is. A terv olyan célki
tűzésektet iTálnyoz elő, ame
lyek az energiatakarekosság
ra, a környezetvédelemre, a 
forgailomtechnikai és bizton
sági kérdésekre, valamint az 
egyéni és a tömegközlekedés 
é.ss2'lerú arányainak kialakítá
sára adnak megoldást. 

A kiállítás részletesen fog
lalkozik az elmúlt másfél év
század eredmén11eivel. Számot 

BARÁTSÁGVONA TT AL ÉRKEZTEK 

Szovjet vasutasok a Keletiben 

A Szakszervezetek Budapes- nem volt ismeretlen a vendé
ti Tanácsának meghívására ok- gek körében, mert találmányát 
tóber 3-án Barátságvonat ér- a REATEX-et nemrégen 
kezett Moszkvából háromszáz- Moszkvában is bemutatták. 
hatvan utassal. A vendégek A szovjet és a magyar kol
különböző gyárak, üzemek, in- légák ezután hosszan beszél
tézmények szakszervezeti aktL gettek szakmai és politikai 
vistái voltak. A küldöttség témákról. A többi között Rez
tagjai között volt tizenhárom csikoo Vlagyimir mozdonyve
vasutas is, akik október 5-én zető, a szocialista munka hó
a szakmai nap keretében ellá- se elmondta, hogy náluk a ma
togattak a Keleti üzemfőnök- siniszták mielőtt gépre száll
ségre. A vendégeket Mészöly nak olyan orvosi vizsgálaton 
Ferenc, a budapesti területi vesznek részt, mint a pilóták. 
szakszervezeti bizottság titká- Beszélt arról az új mozgalom
ra, Láposi János, a Keleti kör- ról is, amelyet Vlagyimir Zo
zeti üzemfőnökség szb-titkára lotov fiatal mozdonyvezető in
és Lázár József, a Magyar- dított el a szovjet állam ala
S�ovj� �aráti# T_�rs�ság Keleti pításának 60. évfordulója tisz
korzeti uzemfonokseg tagcso- . teletére. A kezdeményezés lé
portjának vezetője fogadta. nyege, hogy 4-5 ezer tonnás 

A vendégek elsőként a von- vonatokat továbbítanak. 
t�tási üzemfőnöks_éget látoga;- A meleg hangú beszélgetés 
ták meg. Megtekintették mu- után a vendégeknek levetítet
ködés közben . a padi? _

alat:i ték A víll.amos mozdonyok cí-• 
esztergát. A d1agnosztlka1 me- mű filmet majd utaztak az 
rőkocsit Hunor László mérnök, üttörővasúton. A program a 
a MAV kiváló ifjúsági brigád- Széchenyi-hegyi végállomáson 
jának vezetője mutatta be. A fejeződött be. 
fiatal szakember egyébként S. R. 
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Közlekedési ifjúsági napok Miskolcon 
A KISZ Központi Bizottsá

ga Ifjúmunkás Tanácsának 
kezdeményezésére rendezték 

· meg Miskolcon az ifjúsági na
pokat. A találkozón az ország 
VOLAN-vállalatai és a vasút
igazgatóságok képviselői is 
részt vettek. 

Szeptember 24-én, pénteken 
aktivaértekezlettel kezdődött a 
rendezvény, ahol az előadó 
Sztranyák József, a KISZ KB 
munkatársa, a mozgalmi fel
adatokról tájékoztatta a VO
LAN-vál1alatok és a vasút
igazgatóságok KISZ-titkárait. 

Másnap az ifjúsági napok 
kultúr- és sportprogramjának 
az MVSC sporttelepe adott ott
hont. A programokat mintegy 
ezerötszáz fiatal tekintette 
meg. 

Dankóné Drótár Katalin, a 

KISZ Borsod megyei bizottság 
titkárának köszöntője után 
pol-beat együttesek, táncegyüt
tes, irodalmi színpad műsora 
váltotta egymást. Ezen a na
pon rendezték meg a közle
kedési úttörők hagyományos 
vetélkedőjét is. 

Pol-Beat a miskolci amatőr stúdió műsorán 
(Szatmári János felvétele) 

Szállítási értekezlet Mátészalkán 

Egyeztették a vasút és a fuvaroztatók igényeit 

A mátészalkai körzeti üzem
főnökségen szeptember 22-én 
őszi forgalmi szállítási értekez
letet tartottak, amelyen meg
jelentek hét nagyvállalat - a 
szalkai Erdért, a Mezőgép, a 
Zöldért, a nyir,bátori Növény
olajgyár, a FEFAG, a fehér
gyarmati Téglagyár és a vásá
rosnaményi Erdért - képvise
lői is. 

Kovács Gyula körzeti üzem
főnök tájékoztatta a je1enle-

Természetjáró túra 

vőket a főnökség gondjairól, 
a hétvégi rakodások fontossá
gáról. A vasúti kocsik jobb ki
használása a vállalatok érde
keit is szolgálja, hiszen javul
na a kocsiellátás. 

A tájékoztató után az érte
kez.let résztvevői megbeszélték 
a 1egsürgetőbb tennivalókat, 
egyeztették a vasút és a fuva
roztatók igényeit. 

Zs. B. 

MÁV-kórházi sportsiker a· Bükkben 
A vasútegészségügyi szolgá

lat szakszervezeti bizottsága a 
MA V-kórház MHSZ-szerveze
tével és természetjáró szak
osztályával közös rendezésben 
szeptember 24-26-a között 
Dédestapolcsányban (Bükk
hegység) rendezte meg termé
szetjáró túráját és járőrverse
nyét. A járőrverseny résztve
vőinek a nehéz terepen 9 állo
máson kellett áthaladni és a 
kapott feladatokat megoldani. 
Többek között kézigránát cél
badobás, légpuska és légpisz
toly-lövészet, szellemi TOTÓ, 
kötélmászás szerepelt a fel
adatok között. A 4 tagú csa-

patdkban 2 nő, 2 férfi küzdött 
az e1sőségért. 

A győzeLmet a MA V-kórház 
Gál Márta, Szomjas Zsuzsa, 
Ribai Károly, Kozma József 
összetételű csapata szerezte 
meg. 

A rendezőség a verseny mel
lett túrákat szervezett a Dé
desi vár, Szilvásvárad-S.zalaj
ka-völgy-Istállóskői barlang, 
Eger-Szépasszonyvölgy meg
tekintésére. Esténként pedig a 
Bene „R" deck Disco nagy si
kerű szabadtéri programja szÓ
rakoztatta a 60 tagú túrázó 
egészségügyieket. 

Olajos Gábor 

MAGYAR VAS UTAS 

Az ifjúsági sportnapok jegyében 

Spartakiád az Utasellátónál 

Koszorús Ferenc főtitkár és a vállalat vezetői válaszolnak 
a kérdésekre 

Az Utasellátó Vállalat közel 
hatezer dolgozójából 2300 a 
harminc éven aluli fiatal. A 
vállalat KISZ-bizottsága ré
szükre, szeptember 24-én, 25-
én és 26-án a csepeli úttörő
táborban ifjúsági spartakiádot 
rendezett. Az eseményen mint
egy 250-en vettek részt. 

A tavalyihoz hasonlóan a 
háromnapos program az idén 
is változatos és szórakoztató 
volt. Nagy sikert aratott a li
bahajtó és a kacsatáncverseny. 
Valamennyi résztvevő megta
lálta a kedvére való programot. 
Rendeztek férfi és női futball
mérkőzést, úszó, járőr, lövész 
és sakkversenyt, valamint kü
lönböző kulturális - MSZBT, 
honismereti, zenei, közgazda
sági - vetélkedőket. Délutá
nonként filmvetítés és disco 
szórakoztatta a fiatalokat. 

A fórumon a vál1alat veze
tői és közéleti személyiségek 

hogy követésre méltónak tart
ja az Utasellátó fiataljainak 
spartakiádját, az ötletes po
litikai és kulturális vetélkedő
ket. 

A gyerekek szórakoo:tatásáról 
a Szemere utcai általános is
kola úttörői, valamint ifj. Hé
lisz György bűvésznövendék 
gondoskodtak. 

válaszoltak a fiatalok kérdé- ,------------
seire. Az idei fórum vendége 
volt Koszorus Ferenc, a vasu
tas-szakszervezet főtitkára is. 
Elmondotta többek között, 

A kluhtÍtkár 

kitüntetése 

Az MHSZ MA V modellező
klubja évek óta eredményes 
munkát végez. A titkári funk
ciót már hosszú évek óta Hor
váth Ernő, a modellezés n.agy 
szerelmese tölti be. Több év
tizedes tapasztalatait nagy sze
retettel adja át a fiataloknak 
és ez meg is látszik a ser
dillők és az ifjúságiak ered
ményeiben. 

Horváth Ernő nyugdíjba vo
nulása óta is nagy szeretet
tel dolgozik. Munkáját több, 
magas kitüntetés is fémjelzi. 
Most a fegyveres erők nap
ja alkalmából a honvédelmi 
miniszter a Honvédelmi Ér
demérem 15 év után kitünte
tésben részesítette. 

A kitüntetést a 
Szakszervezetében 
Béla, a központi 
titkára adta át. 

Vasutasok 
Szemők 

vezetőség 

Egykori ökölvívók 
baráti találkozója 

A dombóvári vasúti csomó
pont pártbizottsága baráti ta
lálkozót rendezett az egykori 
vasutas ökölvívók, edzők, ve
zetők részére. A találkozóra a 
DVMSE sporttelepén került 
sor. 

A dombóvári ökölvívósport 
nagy öregeit és a vendégeket 
Tóth Ferenc, a csomóponti 
pártbizottság titkára köszön
tötte. Méltatta eredményeiket, 
sportszeretetüket. Emlékezte
tett arra is, hogy Dombóváron 
1930. szeptember 7-én rende
zett, Budapesti Vasutas Sport 
Club és a Budapesti Torna 
Klub hírverő ökölvívó mérkő
zése után alakult meg az ököl
vívó-szakosztály. A csapat 
már két év múlva elnyerte a 
legjobb vasutas ökölvívó-szak
osztály címet, részt vett az or
szágos csapatdöntőn, ahol 
Mándl Imre, Szenyéri István, 
Olasz Félix és Kerti István 
bajnokságot nyert. 

- Társadalmi munka. A 
szombatheiyi távközlési és 
biztosítóberendezési építési 
főnökség dolgozói szeptember 
10-én Porpácon végeztek tár
sadalmi munkát. Az állomás 
kitérőjénél sugárzókábelt sze
reltek. A táTsadalmi munka 
értékét, 4000 forintot a nyug
díjas találkozók rendezésére 
fordítják. 

- Kocsitisztítás - összefo
gással A közelmúltban Győr
ben tizennyolc személykocsi 
külső és belső tisztítását vé
gezte el társadalmi munká
ban az állomás hatvan do'lgo
zója. Az érte járó bért az ar
ra rászoruló nyugdíjasok se
gítésére ajánlották fel. 

Tömegpolitikai oktatás. 
Az Utasellátó Vállalat sz.é
kesfehérvári területi igazga
tóságának szakszervezeti bi
zottsága Ba'.l.atonfüreden, Ba
latonszársz.ón, Siófokon, Sz.é
kesfehérváron és Veszprém
ben szervezett tömegpolitikai 
oktatást az 1982/83-as évre. 
A 118 beiskolázott dolgozó 
társadalmunk időszerű kérdé
seit tanulmányozza majd. 

- A fogyasztók érdekében. 
Az Utasellátó Vállalat a na
pokban két-két dolgozót je
lölt ki Somogy és Veszprém 
megyékből társadalmi ellen
őrnek az SZMT-ékhez. A két 
üzletvezető, az egy belső el
lenőr és az egy felszolgáló 
szakmai tudásával, gyakorla
tával hatékonyan védheti 
majd a fogyasztók érdekeit. 

- Kirándulás. A szolnoki 
nyugdíjasok csoportja a kö
zelmúltban esztergomi kirán
duláson vett részt. Megtekin
tették a híres város történel-
mi nevezetességeit, 
lis értékeit. 

kulturá-

1982. OKTOBER 18. 

- Vetélkedő. A debreceni 
járműjavító művelődési há
zában a közelmwtban ren
dezték a Korunk valósága és 
a Távoli városok, közeli ba
rátok című brigádvetélkedők 
összevont üzemi döntőjét. A 
vetélkedőre 78 brigád 644 
tagja nevezett. A csapatok jó 
felkészültségről adtak szá
mot. A vetélkedő két győztese 
az MHSZ nevű műszaki bri
gád és a dr. Csanádi György 
brigád lett. 

- Kultúrműsor. A Keleti 
pályaudvar önálló nyugdíjas 
csoportjának vezetősége kul
túrműsort rendezett tagjai
nak. A két órás műsorban 
fellépett Urbán Katalin és 
Bojtor Imre. A zeneiskola 
népizenekarát Kovács Jenő 
vezényelte. 

- Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Szeptember 24-én ünnep
séget rendeztek a miskolci 
járműjavító nyugdíjba vonu
ló huszonkét dolgozója tiszte
letére. A megjelenteket az 
üzem férfikórusa és a 14. szá
mú általános iskola úttörői 
köszöntötték, majd Siklósi 
László szb-titkár méltatta a 
nyugdíjba vonulók több év
tizedes helytáLlását, munkás
ságát. A huszonkét búcsúzó 
vasutas ezer forint értékű vá
sárlási utalványt kapott. 

Kismamatalálkozó. A 
debreceni járműjavító műve
lődési házában kismamata
lálkozót rendeztek, amelyen 
Harangi László személyzeti és 
oktatási osztályvezető tájé
koztatta a jelenlevőket az 
üzem életében bekövetkezett 
változásokról, termelési ered
ményekről. Utána Dévényi 
Gyuláné, a napközi otthon 
vezetője az óvodára való ne
velésről tájékoztatta a kis
mamákat. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném egy szoba komfor
tos. 38 négyzetméteres, gázfűtéses, 
világos, budai MAY-bérlakásomat 
vasutas dolgozóval - tanácsi vagy 
saját tulajdonú lakásra, házra, 
lehet Pest-környéki is. Érdeklődni 
7-15 óra között 183-664, 15 óra 
után és szombat, vasárnap 363-260 
telefonon lehet. 

Elcserélném Budapest, vnr. Kál
vin térnél levő egy szoba kom
fortos, világos I. emeleti MAV
bérlakásomat (jó közlekedés, kö
zeli bevásárlási lehetőség) tanácsi 
lakásra, vagy saját házra. Felújí
tásra szoruló Is érdekel. Vidéki is 
lehet. &deklődni: László József
né, Budapest, VIII., Múzeum u. 11. 
sz. I. em. 30. 

Elcserélném rákospalotai, 49 
négyzetméteres, másfél szobás 
összkomfortos, nagy erkélyes, el
ső emeleti, telefonos lakásomat 
nagyobbra, MAV-dolgozóval. 11lr
deklődni lehet este a 696-647 te
lefonszámon. 

Elcserélném két szoba, konyha, 
kamrás (fürdési lehetőség megold
va) 51 négyzetméteres MA V-bér
lakásomat, valamint 26 négyzet
méteres, szoba konyhás tanácsi 
lakásomat két szoba összkomfor
tosra, MAV-dolgozóval. Esetleg 
külön-külön is cserélhető. Minden 
megoldás érdekel. Érdeklődni le
het: munkaidőben '}{1-77, az esti 
órákban a 345-462 telefonszámon: 
Zsitvay. 

Elcserélném Debrecen kiemelt 
övezetében levő 51 négyzetméte
res, két szoba, előszoba, konyha, 
fürdőszoba, külön WC-s, erkélyes, 
telefonos lakásomat budapesti ha
sonlóra, vagy kisebbre. Rozsos 
János, Budapest XIV., Erzsébet 
királyné út 40/b. II. 1. 

Elcserélném szolnoki, egy plusz 
két félszobás összkomfortos, 62 
négyzetméteres MAV-bérJakásomat 
budapesti Lakásra. Minden meg
oldás, hármas csere iS érdekel. 
Cim: Váry Ottó, SzÓlnok, Mátyás 
k:i.r. u. 2. Tel-efon: 01/17-62, vagy 
343-935. 

KERESZTREJTVÉNY 

A csapat képességét jól pél
dázza az, hogy az akkor Ma
gyarországon portyázó olasz 
ökölvívó-válogatottat, amely a 
magyar válogatottat megverte, 
a Dombóvári VSE aranycsa
pata 10 :6 arányban „kiütötte". 

· Elcserélném két szoba, plusz 
személyzetis, I. emeleti tan.ácsi 
telefonos lakásomat, belterületi 
vagy budai másfél szobás vagy 
szoba hallos összkomfortos lakás
ra. ll:rdeklődni este 18 óra után a 
411-988 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél.
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MA V-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonos 
tanácsi bérlakásra, Budapest te
rületén. TelefOll: 696-825. 

Elcserélném váci egy szoba kom
fortos, kertes, .külön bejáratú, 
gazdasági épülettel, déli fekvésű 
MA V-bérlakásomat budapesti egy 
szoba összkomfortosra, vagy más
fél-'kétszobás tanácsi bérlakás
ra. Pest-környéki és Vác-Buda
pest vonal! Is érdekel. Levélcim: 

Vfzszintes : 1. Csökkentené a 
vasút adminisztrációját. 13. Teher
autó máx'ka. 14. Betűt vetnek. 15. 
E-vel a végén prágai születésű 
német költő. 16. A város utcái, 
18. Roka.kó részlet. 19. Spanyol 
fér1lnév. 20. !Haszonbér. 22. Kere
tes fűrész. 24. . .. saxe, régi meis
seni porcelán. 25. A tyúk teszi. 26. 
Asvány. 28. Arnyalás, színárnya-

lat. 30. Névelő. 31. Latin üdvözlés. 
33. Vallási szekta a 14. században. 
34. Zamata. 35. Egykori velencei 
államfő. 36. Igavonó állat. 37. Ige
kötő. 38. Szibériai folyó. 39. Ne
ves költőnk. 40. Felvonón közle
kedő. t.'l. Zamatú. 44. :E:neklő hang. 
45. Nem mindennapi paripa, név
elővel. 47. Az arzén vegyjele. 48. 
Torino régi neve. 4-9. össze-vissza 

zabol. 51. Sífutó betűi keverve. 54, 
Egy nép alkotta közösség. SS. Nem 
szabad tudni. 57. Allami bevétel. 
59. Undkahúg (francia). 60. . .. da, 
afrikai állam. 61. Színvonalas. 63. 
... -untig. 

Függöleges: 2. Megyeszékhely. 
3. A Búg mellékfolyója. 4. Nem
csak azon. 5. Újít a közepén. 6. 
Heves megyei község. 7. Torzszü
lött. 8. Azsiai szarvasmarha. 9. 
Azonos betűk. 10. Mezei munka. 
11. Kevert Toldi. 12. Vajon áll? 16. 
Mindannyiunk mindennapi köte
lessége. 1'1. Eszmény, eszménykép 
(görög). 19. Fürdőjéről nevezetes. 
21. Élettani működés, önbontás. 22. 
Ezen is lehet főzni. 24. Régi ütő
hangszer. 25. Társul, szövetkezik. 
27. Gyermekintézmény. 219. Roló 
páratlan betűi. 30. A liba gyomra. 
42. Számnév. 34. Becézett férfinév. 
40. Hangtalanul elslratok. 41. T. D. 
42. Dédelgeti, ... tartja. 45. Alap
jában véve, igazán szólva (fran
cia). 46. Kemény, rideg fém. 48. 
Vízi jármű. 50. Művészeti ág, név
elővel. 52. Vissza ; ázsió, idegen 
szóval. 53. üdítő folyadék. 5'5. E. 
C. o. 57. Tőrt forgat. 58. Társa
dalmi helyzet. 62. Névtelen alá
írás. 62. Tlltószó. 

Bekilldendó: vízszintes 1. és füg-
gőleges 16. " 

Beküldési határidő: 1982. novem
ber 5. A megfejtéseket szerkesz
tőségünk elmére kérjük küldeni! 

Az elóző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A devizaszerző tevé
kenység és a készletgazdálkodás 
javítása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1982. évi 19. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Pócsi Sándor, Balatonal
mádi, Törökverő köz 4.; Sipos 
Andrásné, Szolnok, Mátyás kir. u. 
4.; Fábián István, Pápa, Vajda P. 
lt. 9. ép. ; Bakó Ferenc. Lajos -
komárom, Tanácsköztársaság u. 
7 /a.; Linzenbold Antalné. Debre
cen, Bajcsy-Zsilinszky u. 40. 

Tóth Ferenc ezután megem
lékezett Mánd! Imre 1937 évi 
Londonban elért Európa-baj
noki győzelméről, 1936-os olim
piai helyezéséről, majd a je
lenlevők egyperces néma fel
állással tisztelegtek az időköz
ben elhunyt ökölvívók emlé
kének. 

A találkozón az egykori ököl
vívók értékes ajándékokat 
kaptak. 

KrajC'Zár Antal 

Elcserélném Budapest, kertváro
si 3 szobás komfortos, llJO négy
zetméteres MAY-bérlakásomat 2 
szoba komfortos, vagy egy szoba, 
két félszobás, esetleg nagyobb 
másfél szobás komfortos tanácsi 
bérlakásra. Érdeklődni a 152-288 
telefonszámon 18-20 óra között. 

Moravecz, 1137 Budapest, Pozso· 
nyl út 14. 

Eclserélném 60 négyzetméteres, 
két szoba, plusz étkezőszobás, 
komfortos MA V-bérlakásomat 1,ir-
2 szobás tanácsi lakásra, esetleg 
családi házra, kizárólag MA V-dol
gozóval. Érdeklődni lehet: Buda
pest XV., Lenin út 16/d. fszt. 3. 
Hétköznap 17-20 óráig vagy 7-14 
óráig a 409-511 telefonszámon. 

Elcserélném egy, plusz két fél 
szobás, összkomfortos, erkélyes 
(67 négyzetméteres) MAV-bérlaká

----------------------------- somat kétszobás (56 négyzetméter 
körüli) összkomfortos tanácsi bér

Ritka orchidea nyílt Pécsett 
lakásra II. emeletig - lift esetén 
III. emeletig - Budapest területén 
MA V-dolgozóval. Levélcím: So6s 
Béla. 1155 Budapest, Rákos u. 102. 
VI. 40. Már het.ek óta izgatottan figyelt.ék a kertészek a kígyó 

formájú bimbót, a kiapo.svári ÉI.IF pécsi kertészetének üveg
házáiba,n: Utoljára 1964-,ben virágzabt a Stanhopea tigrina nevű 
orchidea. Az ddén szeptemlber 23..,á,n reggel a gyökerek felől 
megjelent három csodálatos virág. Viaszsárga alapon lilás- a 
barna foltos szirmú orchideák pompázm.ak a vasutas kertészek 
örömére. A növényt és virágot sreretettel, hozzáértéssel ápol
ják Bódító i11ata néhány hétre betölti az üvegházat. 

MAGYAR VASUTAS 

vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség: 

Hatvani vasutasok vetélkedője 
A Magyar S.rovjet Baráti Társas.ág hatvani csomóponti 

szervezete s�tember 27--én, a LisZit Ferenc Művelődési Ház
ban Távoli városok, közeli barátok címmel vetélkedőt rende
zett, amelyen huswnhét háromtagú csapat vett részt. 

A győzelmet a szertár csapart;a (Kozma József, Miksi Jó

zsefné és Váczi, Károlyné) soorezte meg. Második a v.illamos 
vonalfelügyelőség, harmadik pedig a vontatási üzemegység 
csapata lett. Az első három helyezett csapat jutalma: ezer, 
hatlSzáz, illetve négyszáz forint értékű vásál"l.ási könyvutalvány. 
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J\S. 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

DA: 1,30 FORINT 1982. NOVEMBER 2. 

A vasút háromnegyedévi teliesítménye: 

92 millió 106 ezer tonna áru 
és 197 millió 633 ezer utas 

A MA V Vezérigazgatóságon 
elkészült a háromnegyedé'v 
gyorsmérlege. Eszerint mind 
a tervezett értéknél, mind a 
tavalyi év hasonló időszaká
nál jóval kevesebb árut szál
lított a vasút. Már az év első 
negyedévében 

2 millió tonna volt a terv
hez viszonyított lemaradá-

sa.. 
Különösen alacsony volt az 
exporitforgalom, de az import 
és a tranzit szállítások is csak 
a tervezett érték 90-95 száza
lékát tették k,i. A második és a 
harmadik negyedévben a bel
földi és export (kocsiigényes) 
forgalom már elérte a terve
zett szintet, az import- és tran
zitforgalom azonban 80 szá
zalék körüli értékre csökkent. 

A háromnegyedév elteltével 

a. vasút 92 millió 106 
ezer tonna. árut s7.állított. 

Ez a tervezettnek csak 94,5, a 
bázisnak pedig 95,9 százaléka. 
Az abszolut számokban kife
jezett lemaradás értéke 5 mil
lió 400 ezer tonna. Az import
és tranmtforgalom csökkenése 
követJkeztében, a vasúti áru
szállítási teljesítményt kifeje
ző árutonnakit!.ométer is jelen
tősen csökkent. Háromnegyed 
év alatt a tervezett értéknek 
a 92,2 százaléka, a bázisnak 
pedig 94,5 százaléka teljesült. 

A hosszabb távolságú szál
lítások részbeni elmaradása 
miatt (import, tranzit) 

a.z áruszállítási távolság a 
tervhez képest 4,6 kilomé
terrel, a bázishoz 1,9 ki

lométerrel csökkent. 
Emelkedett viszont az áruszál
lítási tevékenységből adódó 
fuvardíjbevétel, melybe az év--------------, közbeni kisebb-nagyobb díj-

sem. Mí,g a külföldön tartóz
kodó MA V teherikocsitk szá
ma és kint tartózkodási 
ideje a tavalyi értékhez ké
pest átlagosan 15 százalékkal 
csökkent, addig a MA V háló
zatán tartózkodó �elegen teher
kocsik száma és tarto2'Jkodási 
ideje átlagosan 10 százalékkal 
emelkedett. 

A teherkocsik térbeli ki
használása, a statikus terhelés, 
a tavalytihoz viszonyítva 1,5-2 
százalékkal emelkedett. 

A korszerű tehervonati von
tató járműveket a vasút jól 
használja ki. A napi átlagos 
haszonkilométer teljesítmény 
a villamosmozdonyoknál 1,2, 
a dízelmozdony�kná� 3-4 szá
zalékkal volt magasabb a ter
vezettnél. 

A személyszállítást illetően 
a tavalyihoz hasonlóan csök
kenő tendencia érvényesült az 
év eddig eltelt időszakában. A 
vasutat 

Október 

emlékezete 
Megfogyatkozott immár a törté�e_lmi „ n.�11:�edék, �gy

re kevesebb résztvevő és szemtanu el kozottunk, a�1 az 
orosz földön hatvanöt esztendeje történtekre emlekez
hetne. Elragadta közülünk őket a múló idő, s tizedelte 
soraikat maga a történelem is, amely századunkban ta
lán hozzájuk volt a legkevésbé kegyes. Ama világren�e
tő napok korántsem, köznapi hősei voltak a hooszura 
nyúló polgárháború katonái, majd közülük m�gan':!ian 
ismét mundérba bújtak, amikor már a szovJet foldet 
kellett megvédeni, s Európa megannyi országát felsza• 
badítani a barbár betolakodóktól. Kevesen maradtak 
tehát az élő tanúk, s mégis, 1917 októberének esemény
sorozata embermilliók emlékezetében eleven. Minth:, 
ott lettünk volna ... 

Mert ami akkor, ott történt - az éi;.tünk is történt. 

Aktívaértekezletet tartottak a KPM-ben 
szabásváltozások kedvezően 
hatottak. 

kilenc hónap alatt 197 
milló 633 ezer utas vette 
igénybe, ami a tavalyi 
utasszám 97, a. tervezett
nek pedig 96,8 százaléka. 

Amikor az orosz proletár, más nemzetek fiaival kar
öltve, felkelt, hogy a korábbiaknál igazságosabb, em
berhez méltó társadalmat teremtsen, nemcsak a saját 
jelenéért bontott zászlót. Internacionalista módon har
colt a holnapért, a marxi-lenini eszmék érvényre ju
tásáért, a jogért és a szabadságért. Sok minden eldőlt 
e jövőt formáló napokban-hónapokban-években - m:, 
már tudjuk, hogy mennyi véráldozattal, lemondás áráJI 
-, s ama november 7-től kezdve nem íródhatott to
vább a régi módon a történelem. Új fejezet kezdődötl 
az emberiség több évezredes históriájában, s e fejezet 
szereplői magunk vagyunk. Ezért hát, hogy az 1917-
ben történtek részletei is aranybetűkkel örökíttettek 
meg, s fényük nem fakul az idő múltával. 

Az ülésen részt vett Havasi Ferenc 
Az áruszállítás minőségi 

mutatói sajnos kedvezőtlenül 
alakultak. A tervezett 3,85 na
pos kocsiforduló idő 4,39 napra 
növekedett. Igen magas volt a 
rakodáshoz ki nem állított va
súti teherkocsik száma. Ősz
szese.n 118 182 kocsit nem tu
dott a vasút a rakodáshoz 
időben kiállítani. Ennek követ
keztében na.gy mennyiségű 
áru vasúti szállítása maradt 
el. Nem volt kedvező a vas
út teher,!{ocsi gazdálkodása 

Jelentősebb utasszámcsökke
nés volt a nemzetközi, ezen 
belül is az SZMDSZ-forgalom
ban. Az utaskilométer teljesít
mény 99, illetve 97,1 százalé
kos volt. Egyre többen vették 
igénybe a vasutat távolsági 
utazások céljára. Ennek ered
ményeként az átlagos utazási 
távolság a tavalyi 49,9 kilo
méterről 51 kilométerre emel
kedett. 

Tudjuk hogy mit jeleztek az Auróra ágyúi, milyen 
jelentősége volt a Téli Palota bevételének, a késő_ �ti 
órákban összeült II. szovjetkongresszusnak, s m1kent 
fűződik mindez Lenin és harcostársai nevéhez. A nem
zetközi reagálások is jelezték, mily messzire világított 
az Auróra cirkáló torkolattüze. Miközben szerte a vilá
gon a munkásosztály és a szegényparasztság ujjongott, 
tudatosan - vagy akár tudat alatt - érezve, hogy a 
távoli Oroszországban visszafordíthatatlan folyamat 
kezdődött el, az uralkodó osztályok sem figyelték tét
lenül a történteket. Ok is felismerték a szocialista vi
lágrendszer megszületését, s .számoltak annak forradal
mi következményeivel. S miközben a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom hatására Európában, Azsiában 
egyaránt új erőt kapott a munkásmozgalom - jól pél
dázza ezt hazánk, a magyar Tanácsköztársaság, az 
ugyancsak elfojtott bajor proletárforradalommal együtt 
-, a régi rend őrzői sem tétlenkedtek. A fiatal szov
jet államot nemcsak a belső ellenség fenyegette: inter
venció.s csapatok szorongatták kívülről is - méltán 
hősi eposz mindaz, ami véres vajúdás árán, áldozatok 
millióit követelve végbement. 

A Közlekiedés- és Posta
ügyi Minisztériumban októ
ber 25-én, hétfőn Pullai Ar
pád mi'niszter elnökletével 
aktívaértekezleten vitatták 
meg a tárcához tartozó vál
lalatok, intézmények gazda
sági, társadalmi és politikai 
vezetői a jövő évi tervek ki
dolgozásával kapcsolatos fel
adatokat. Az ülésen részt 
vett és felszólalt Havasi Fe
renc, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz
ponti Bizottság titkára. 

Klézl Róbert miniszterhe
lyettes tájékoztatójában szólt 
arról; az intenzív gazdálko
dás kibontakoztatására kény
szerítő erővel hat, hogy az 
utóbbi időben csökkentek . az 
igények a közlekedési szolgál
tatások iránt. A szállítások 
területén mindinkább érződik 
a piaci hatás, s fokozódik a 

verseny. A megváltozott 

helyzetben UJ módszereket 
kell alkalmazniuk a közleke
dési vállalatoknak; hatáso
sabb üzletpolitikát, körülte
kintőbb gazdálkodást kell 
folytatniuk, s a szolgáltatá
sok választékának bővítésé
vel, színvonalának emelésével 
arra kell törekedniük, hogy 
ellensúlyozzák a forgalom 
visszaesését előidéző tényezők 
hatását. 

A miniszterhelyettes han
goztatta: a gazdálkodás ne
hezebb körülményei között is 
érvényt kell szerezni az ága
zat hosszú távú fejlesztési 
koncepciójában megjelölt 
főbb céljainak. !gy továbbra 
is elsőbbséget élvez a hírköz
lés rekonstrukciója és a köz
lekedési hálózatok korszerű
sítése, bár a korábbi elhafá
rozásokhoz képest a fejlesz
tési ütem lassulásával kell 
számolni. 

Szükségeset a hasznossal 

Kommunista műszakok az idősekért 
A korszerűs!Ített Sárvár ál

lomás 5 világítótornyának az 
üzembe helyezését gátolta a 
létszámhiány. A beruházás 
meggyorsítása érdelreben kom
munista szombatokat szerve
zett a kivitelező celldömölki 
építési főnökség és szakszer
vezeti bizottsága. 

épülő szombathelyi szertár 
építkezés.én dolgozott. 

BUDAPEST-SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZÖTT 

Szeptember 18-án és 25-én 
a főnökség mintegy 500 külön
böző beosztású dolgozója fo
gott csákányt, ásót és lapátot. 
A munka során közel 2200 fo
lyóméter kábelárok ásását, ve
zeték fektetését és betakarását 
végezték el. Munkájukat ne
hezítette, hogy az önkéntes 
munka közben 10 vágány alat

A kiskunhalasi pályafenn
tartási főnökség tizenhárom 
szocialista brigádja kommu
nista műszakot szervezett, 
amelynek bevételét az idős 
nyugdíjasok segélyezésére 
ajánlották fel. Az akcióban 
több mint 160-an vette)!: 
részt és 1180 órát dolgoztak. 
Ennek értéke 26 138 forint. 
Ebből 19 ezer forintot 27 
nyugdíjasnak }evél kíséreté
ben postán küldtek el. Több 
mint hétezer forintot pedig a 
nyugdíjasok szoCÍális gondo
zására ajánlották fel. 

Gyakran halljuk e kifejezést: élő- történelem. :E:lő, 
mert nem távoli - tőlünk már-<rná.T idegen, regényes -
história, hanem amely hatással van mindennapjainkra. 
Október példája nélkül alighanem hátrább tartana a 
világ. Nem születhetett volna meg a szocialista orszá
gok közössége, de a kapitalista világrendszerben sem 
mentek volna végbe azok a szociális változások, ame
lyek napjainkat jellemzik. Hat és fél évtized alatt több 
történt az öreg földgolyón, mint korábban századokon 
át, az emberiség az ősi álom: a szabadság közelébe ju
tott. H'll több, hol kevesebb a tennivaló, de a megkez
dett úton megfordulni nem lehet. Tizenhét októbere 
volt a kezdet. Ami pedig ma történik szerte a világban. 
Azsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, s másutt, az a 
forradalom kiteljesedése. A folytatás. folytatódik a pályarekonstrukció 

Szeptember 10-én a MA V 
Budapesti Építési Főnökség 
fővállalkozásában folytatják 
az 1981-ben megkezdett pálya
rekonstrukciót a Székesfehér
vár-Budapest közötti vona
lon. 

Jelenleg Gárdony-Dinnyés 
és Tárnok-Martonvásár kö
zötti szakaszon építik a jobb 
vágányt. A szakembereknek ez 
alkalommal is különleges tech
nológiát kell alkalmazniuk a 
rendkívüli talajviszonyok mi
att. 

Mint Koller György, a buda
pesti vas-útigazgatóság H. osz
tályának vezetője ezzel kap
csolatban el,nondotta, a Velen
cei-tó partján talajjavító bá
nyakaviccsal és műanyagszö
vettel, úgynevezett terfillel biz
tosítják a pálya tökéletes szi
getelését. A rekonstrukción 
csaknem háromszázötven em
ber dolgozik. Az építési fő
nökségen kívül még két alvál
lalkozó, a Pest megyei út- és 
Hídépítő Vállalat, valamint a 
Székesfehérvári Közúti Építő 
Vállalat vesz részt a munká
ban. A főútvonalon mindenütt 
54 kilós hézag n,él1küli ,síneket 
fektetnek le; ezzel 120 kilomé
ter óránkénti sebességre, illet
letve 21 tonna tengely nyo
másra teszik alkalmassá a pá
lyát. 

A felújítási munkálatok 

ti áittörést is el kellett vé- ,---------------miatt 26 vonatot módosított 
menetrenddel kell közleked
tetni. Ugyancsak szük.ségessé 
váit hét személyvonat Puszta
szabolcson át való közlekedte
tése. A menetrendben sajnos 
így is gyakoriak a 20-30 per
ces késések az előre nem várt 
vágányzárak miatt. 
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::: 1����0�: Szombathelyi vasutasokkal találkozott 
az építési főnökség idősebb 

Ru1·sz Jo'zsel orsza'ggyu'')e's1· ke'pv1·selo'' dolgozóinak, családtagjainak a 
megsegítésére. illetőleg a 

A rekonstrukciónak ez a 
szakasza december 3-ig tart, 
majd a jövő év március else
jén folytatódik újra, ami terv 
sz,erint ismét a menetrend-vál
tozáskor ér véget. 

s. R. 

nyugdíjasok támogatására for
dítják. 

Ugyanezeken a napokon vég
zett társadalmi munkát a cell
dömölki építési főnökség to
vábbi két kollektívája. Az 
egyik a balatonlfüredi pálya
udvar felújításán, a másik az 

SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁLLALÁS 

A kettős évforduló tiszteletére 
A MA V Székesfehérvári Járműjavító Üzem társadal

mi és gazdasági vezetői - az üzem dolgozói nevében -
az alábbi levelet küldték a Szovjetunió magyarországi 
kereskedelmi képviseletének vezetőjéhez: 

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 
m;galakulásának 60. évfordulója és .a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 65. évfordulója tiszteletére a 
Székesfehérvári Járműjavító Üzem kollektívája, vállal
ja, hogy a Szovjetunió számára készülő 92 motorvonat 
forgóvázát az év vége helyett november 7-ig átadja." 

A szombathelyi vasútüzemi 
pártbizottság meghívására, 
október 6.-án délután a gaz
dasági és a mozgalmi szervek 
vezetőivel találkozott Ruisz 
József országgyűlési képvise
lő, aki az országgyűlés épí
tési és közlekedési bizottságá
naik, valamint a Vas megyei 
képviselők csoportjána,k a 
tagja. 

Solymosi Tibornak, a vas
útüzemi pártbizottság titká
rának megnyitó szavai után 
Müller László üzemfőnök 
adott tájékoztatót. A körzeti 
üzemfőnökség vezetője el
mondotta többek között, hogy 
320 km-es vonalszakasz, va
lamint egy vontatási bázis 
tartozik hozzájuk. Amíg a 
vasút területén csökkent az 
utasok száma, addig itt az 
első félévben a tavalyihoz 
képest 7000-rel nőtt; ez meg
közelítette a 3 millió 300 ez
ret. 

Az áruszállítást befolyá
solja, hogy területükön nin
csenek bányák, hatalmas ipa
ri üzemek.• Azok a készter
mékek, amelyeket el kell 
szállítani, nem súlyosak, ezért 
az áruszállítás nem teszi ki 
az igazgatósági terv 10 szá
zalékát. 

Aggasztó a létszámhiány. 
1982 első felében 400 munkás 
hiányzott a tervben megsza
bott 2588-ból. Kevés a vonat
vezető, a kalauz, az állomási 
kocsirendező és a sarus. A 
tavalyinál 80 000-rel több, 
188 OOO túlóra merült fel! A 
sok túlóra elriasztja az új
fel'V'ételest, a régit búcsúzásra 
készteti. , 

Müller László beszélt a fej
lesztésekről és az energiata
karékossági intézkedésekről. 
Niem hallgatta el a képvise
lő előtt a baleseti és a fe
gyelmi helyzetet sem. 

A hozzászólók 'közül többen 

a lassan tragikussá váló lét
számhiány enyhítésére tettek 
javaslatokat. A frekventált 
munkakörökbe katonai fel
mentést, esetleg rövidebb 
honvédelmi szolgálat megva
lósítását javasolták. Javasol
ták az egészségügyi minősítés 
jelenlegi ellentmondásainak a 
feloldását is. Tobben a szom
bat, vasárnapi rakodási ér
dektelenség okát mondták el. 
A vállalatoknak egyszerűbb 
kifizetni a kocsiálláspénzt, 
mint a kevesebb összegű hét
végi munkáért járó bért. Hol 
itt a népgazdaság érdeke? 

Ruisz József megköszönte 
a meghívást. őrült annak, 
hogy közvetlenül az „élet
ből" kaphatott fontos infor
mációkat. Végezetül kifejezte 
meggyőződését, hogy a meg
beszélésen elhangzottakat 
hasznosítani tudja az ország
gyűlési képviselői munkája 
során. Sz. Jakab István 
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Levél Angliából 
A közehnúlföan levél érkezett Ray Bucktontól, az angol 

vasutas-szakszervez1'!t, az ASLEF főtitkárától szakszerveze
tünkhöz. A szakszervezetünkkel baráti kapcsolatban álló szer
vezet vezetője köszönetét fejezte ki azért, hogy az emlékezetes 
júliusi, országos sztrájkjuk alkalmával szolidaritásunkról biz
tosítottuk a brit vasutasokat. 

Mint ismeretes, a huszonhatezer mozdonyvezetőt képvise
lő ASLEF felemelte szavát a Brit Államvasutak azon határo
zata ellen, hogy bevezessék a „rugalmas munkabeosztás" rend
szerét. Ez ugyanis esetenként kilencórás munkaidőt, a segéd
mozdonyvezetői munkakörök felszámolását és négyezer mun
kahely megszüntetését jelenti. Mivel a �rit Államvasutak nem 
fogadta el az ASLEF-nek azt a javaslatát, hogy előzetesen tár
gyalják meg az új munkaidő bevezetésének problémáját, és 
hagyjanak időt arra, hogy a dolgozókra gyakorolt hatását a 
gyakorlatban kipróbálják, a mozdonyvezetők sztrájkba léptek. 
Következményként Nagy-Britanniában leállt a vasúti közleke
dés. Végül is az ASLEF, a kormány egyre fokozódó nyomásá
ra, továbbá amikor az angol szakszervezeti mozgalom központ
ja, a TUC is ellene fordult, feladta a harcot. fme a levél: 

Kedves Koszorús Elvtárs! 

Nagyon köszönöm üzenetét, amelyben szolidaritásukról 
biztosítják szakszervezetünket a Brit Vasutakkal folytatott vi
tánkban. Táviratuk arról győzött meg bennünket, hogy kellő 
alapossággal felbecsülték helyzetünket, és megértették: miért 
folyamodott szakszervezetünk sztrájkhoz? Ez a körülmény 
rendkívül biztató számunkra, i:nert a sajtó nagy része úgy jel
lemezte sztrájkunk célját, hogy az haladásellenes. A munka
ügyi vitát a Brit Államvasutaknak az a határozata váltotta ki, 
amellyel a mozdonyvezetők számára elfogadhatatlan munka
beosztást akarnak bevezetni. 

A Brit Államvasutak vezetői közölték, hogy azokat, akik 
nem hajlandók az új szolgálati beosztás szerint dolgozni, fel
függesztik állásukból. Szakszervezetünknek nem maradt más 
lehetősége, mint sztrájkfelhívással megvédeni azokat a dolgo
zókat és munkahelyeket, amelyek a támadás központjába ke
rültek. Ezért döntött szakszervezetünk végrehajtó bizottsága a 
minden anyagi és szellemi erőt mozgósító sztrájkfelhívás mel
lett. Ez egyébként megfelelt az ASLEF küldöttértekezlet két 
hónappal korábbi határozatának. A munkaügyi vita ideje alátt 
a vasút vezetői kijelentették, hogy írásbeli felmondást külde
nek a mozdonyszemélyzetnek, és véglegesen bezárják a vasutat, 
ha július 20-ig nem állnak munkába az új szolgálati beosztás 
szerint. Ezzel egyidejűleg megfélemlítési kampányt indítottak 
a sztrájkoló ASLEF és az országos vasutas-szai'kszervezet, a 
NUR tagjai ellen. Ez a kampány többek között abból állt, hogy 
az államvasutak vezetői álláshirdetési helyet béreltek az újsá
gokban, személyre szóló leveleket írtak a sztrájkoló tagok la
káscímére, telefonszolgálatot béreltek, hogy a mozdonyvezetők
kel közölhessék, törzstagságuk, nyugdíjuk és egyéb jogaik 
mennyire nyirbálódnak meg, ha elbocsátásukra sor kerül. 

Korábban, a TUC főtitkára úgy nyilatkozott, hogy ha a 
Brit Államvasutak elbocsátással fenyegeti a mozdonyvezetőket, 
akkor ez az egész szakszervezeti mozgalom ügyévé válik. Ami
kor a fenyegetésből valóság lett, akkor szakszervezetünket, va
lamint az iparág többi szakszervezetét beidézték a TUC pénz
és közügyek bizottságához. Itt megállapodás jött létre a bizott
ság és a Brit Államvasutak között, hogy az ASLEF-tagok, lé
nyegében az államvasutak feltételei alapján, felveszik a mun
kát. E megállapodás utáni napon a Brit Államvasutak közölte 
a sajtóval, hogy egy jottányi sem mozdult a vasút eredeti ál
láspontjától, és hogy örömmel fogadja a TUC pénz- és köz
ügyek bizottságának támogatását az ASLEF véleményével 
szemben. 

Sok, hozzám érkezett levél bizonyítja, hogy szükség van a 
szakszervezeti szolidaritásra. A közeljövőben törvényerőre eme
lik a Foglalkoztatási Törvényt, ezért az egész munkásmozga
lomnak egyE!ISJÜ!nie 1keU e közös rü.gy,ben, ha sikeresen akarunk 
har,colni a törvény ·viészjoo.ló kilátásai ellen. 

A történtek ellenére az ASLEF továbbra is aktív szerepet 
vállal a TUC kampányálban, és amint a doligozók más csoport
jait támadás éri, nekünk kell biztosítani az egységfrontot. 
Csakis így leszünk képesek szembeszállni a kormány azon szán
dékával, hogy Nagy-Britanniában az aktív szakszervezeti moz
galmat megszüntesse. 

KITÜNTETETT VSZB-TITKÁR 

Oszint.e itisztellettel 
Ray Buckton 

főtitkár 

MAGYAR VASUTAS 

Az őszi idény első hónapjában 

Pezsgő kulturális élet Dunakeszin 
A Dunakeszi József Attila 

Művelődési Központ fúvósze
nekarát és formációs verseny
táncegyüttesét felkérték az idei 
Budapesti Nemzetközi Vásáron 
való fellépésre. A vásár sza
badtéri színpadán szeptember 
19-én mindkét művészeti cso
port nagy számú közönség előtt 
adott sikeres műsort. A fúvós
zenekar ezenkívül a 14. Fóti 

Ősz rendezvénysorozatán mű
ködött közre. A formációs ver
senytánccsoport szeptember 4-
én � Magyar Camping és Ca
ravanning Club által, a diós
jenői kempingben rendezett 
országos találkozón aratott 
nagy sikert. 

A művelődési ház program
jában szeptemberben politikai 
jellegű programok is szerepel
tek. A Pest és Szófia megyék 
közötti kapcsolat jegyében 
szeptember 13-18-ig magyar
bolgár barátsági és kulturális 
hetet rendeztek. A művelődési 
központ ebből az alkalomból 
bolgár delegációt fogadott. A 
vendégek megismerkedtek az 
intézmény munkágával, majd az 
ifjúsági és szocialista brigád
klubban - a járműjavító dol-

Fazekas Lajos 

gozóival együtt - nagy érdek
lődéssel hallgatták Vaszilij Mi
tusevnek, a szófiai megyei 
pártbizottság agitációs és pro
paganda osztály vezetőjének 
előadását a bolgár nép nagy 
vezérének, Dimitrovnak az éle
téről. 

A rendezvények közül érde
mes megemlíteni még az öre
gek napját, amelyen ötszáz 
nyugdíjas vett részt. A legki
sebb korosztályról sem feled
keztek meg az intézmény ve
zetői. Szeptember 25-én műsort 
rendeztek részükre. Háromszáz 
óvodás tekintette meg a Kalap
kaland című mesesorozatot. 

A művelődési központban a 
Gödöllői Galéria anyagának 
nyugat-európai művészek mun
káiból álló Tájépítészet című 
fotókiállítást mutattak be az 
érdeklődőknek. Az elmúlt hó
napban ismét megrendezték (a 
Pest megyei Iparcikk Kiske
reskedelmi Vállalattal együtt
működve) a kedvezményes vá
sárlással, tanácsadással egybe
kötött két hétig nyitvatartó bú
tor- és lakberendezési kiállí
tást, amelyet naponta ötszázan 
tekintettek meg. 

Szőnyi Lajos 

Az ablakon keresztül 
Az ablakon keresztül nézem az őszt: 
Hulló virágok, sárgult levelek, 
borzolt, szürke határ, végtelen mezők; 
de fönn .a felhők már hozzák a telet. 

Sötét varjak gubbasztanak a fákon, 
s hangjuk - fülembe cseng a méla „kár". 
Nincs méh, nem zöng a hervadt virágon. 
S talán holnap fehér lesz már a határ. 

Messze, messze száll az utolsó sereg: 
gólyák, fecskék - ó vándormadarak! 
Az elhullott magot a csűrök alatt 

fölcsipegetik az éhes verebek. 
S ölemben cicám, künn a szél dorombol. 
Töltök és iszom tűzgyújtó boromból. 

Személyzetishől lett tisztségviselő 

tak érdekképviselete. Mire az 
átszerveződés befejeződik, 
legalább kétezer ember dolgo
zik majd szerződéses viszony
ban. Az új munkakapcsolatra 
nincs kialakult gyakorlat. Egy 
biztos, az  önálló kis egysége
ket nehéz lesz bekapcsolni a 
hagyományos szakszervezeti 
munkába. A bizalmihálózat 
kialakítása ugyancsak aka
dályba ütközik. A főnök és 

beosztott az eddiginél szoro
sabb függőségi viszonya, vala
mint az üzletvezető kizáróla
gos anyagi felelőssége miatt 
pillanatnyi'lag nem látjuk még, 
mi volna a helyes megoldás. 

úJSAGHIR: Henyei Ferenc

nek, az Utasellátó Vállalat 
szakszervezeti bizottsága titká
rának több évtizedes munkája 
elismeréséül, nyugalomba vo
nulása alkalmából az Elnöki 
Tanács a Munka E.:rdemrend 
ezüst fokozatát adományozta. 

Henyei Ferenc vasutas-di
nasztiából származik. A vasúti 
szolgálat első ,éveiben végig
.járta a ranglétra csaknem 
minden fokát. Pályamunkás
ként kezdte és a Jegkfitiku
sabb időszakban, 1941-ben ke
rült a rákosrendezői pályaud
varra. Akkoriban a szokottnál 
is fontosabbá vált a vasúti 
közlekedés. A történelmi ese
mények sodrába került pálya
udvar, az ottani munka ke
mény próbatétel volt a kezdő 
vasutasnak. 

A vasúti munka 
sűníjéhen kezdte 

- Voltam kocsifelíró, táv
írász, forgalmista, térfelvigyá
zó, szinte minden olyan mun
kakörben dolgoztam, ami egy 
nagy pályaudvaron fontos és 
nélkülözhetetlen - emlékezik 
a vasútnál eltöltöt évekre -. 
Négy polgárit végeztem, majd 
a munka mellett leérettségiz
tem. Később elvégeztem a 
tisztképzőt és a Marxizmus
Leninizmus szakosítót. Köz
vetlenül az ellenforradalom 

után, személyzeti osztályvezető 
lettem a MA V Kórházban 
majd néhány •év múlva a� 
Utasellátó Vállalatnál bíztak 
meg ugyancsak a s:rernélyzeti 
tennivalókkal. 1971-től függet
lenített szakszervezeti tisztség
viselőként dolgoztam. Négy 
esztendeje a vállalati szak
szervezeti bizotság titkárává 
választottak. Itt az Utasellá
tó Vállalatnál nagyon jó, ösz
szetartó közösségre találtam. 
Vállalatunk eddig kilenc al
kalommal nyerte el a kiváló 
címet. Ez is bizonyítja, hogy 
az Utasellátó dolgozói éve
ken át színvonalas teljesít
ményt .nyújtanak. És ez nem 
csekélység. 

Sok még a tennivaló 
Ezutá•n, szinte átmenet nél

kül, a szakszervezeti munká
ról, eredményekről és gondok
ról esett szó. 

- Felső- és középszinten jó 
az együttműködés a gazdasági 
és a mozgalmi vezetők között. 
A bizalmiaknál azonban még 
van javítanivalónlk. Ezt a célt 
szolgálják azok a felkészítők, 
melyeket részükre szervezünk. 
Arra oktatjuk őket, hogy is
merjék meg jogaikat, köteles
ségeiket és mindennapi mun
kában gyakorolják ismeretei
ket. Talán az utóbbi nehe
zebb. 

- Mi az oka ennek, és ho
gyan lehet ezen változtatni? 

- Az a baj, hogy nincs 
mindenkiben meg együtt a 
kellő felkészültség, a talpra
esettség és a bátorság. Ha bár
melyik tulajdonság hiányzik 
a bizalmiból, már nem képes 
élni a lehetőségekkel. Éppen 
ezért mindinkább olyan em
bereket választana,k bizalmi
nak, akik megvédik a kis kö
zösség érdekeit és adott eset
ben bátran képviselik a kol
lektíva álláspontját. Ezen a 
téren akad még tenniv,alónk. 
Nálunk sok a társadalmi tit
kár. Egy-egy titkárhoz számos 
mellék- és fővonal állomásán 
levő Utasellátó tail'tozik. Nem 
könnyű velük rendszeresen 
tartani a kapcsolatot, és sok 
fáradtságot kíván a mozgalmi 
teendők ellátása. Ám f. társa
dalmi titkárok így is jól ösz
szetartják a területileg szét
szórt hálózatot. 

- Jelenleg mely ,területe
ken van a legtöbb tennivaló? 

- Az utóbbi időben válla
latunknál is történtek olyan 
intézkedések, hogy kisvállal
kozók kezébe adjuk üzle
teink egy részét. Árverés űt
ján juthatnak szakembereink 
a boltokhoz és üzemegységek
hez. Mindez számos új prob
léma forrása is. Megoldatlan 
például az üzleti alkalmazot-

Várják a lakóhelyi 
pártszervezetben 

Henyei Ferencnek néhány 
hónap van csupán hátra a 
nyugdíjig, öe még mindig a 
korábbi évekhez hasonló len
dülettel vlégzi a dolgát. egyen
geti az ügyeket. Amikor ar
ról faggattam, mit csinál 
majd, ha már nyugdíjas lesz, 
így válaszol : 

- A lakóhelyemen, a párt
alapszervezetben már számí
tanak rám. Itt a vállalatnál 
a nyugdíjas csoport vezetője 
75 éves. Gyakran mondogatja, 
hogy szívesen átadná nekem 
ezt a munkát, ha nyugdíjba 
megyek. Szeretnék majd foko
Íarosan átállni a nyugdíjas 
életmódra. Remélem a horgá
szásra is több időm jut. A fe
leségem már nyugdíjas. A 
fiam nemré,g szerelt le a ka
tonaságtól, szintén az Utas
ellátónál do!igozik. 
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Szombathelyen megkezdődött 
a tömegpolitikai oktatás 

Az elmúlt oktatási év ta• 
paszt;.ilatait értékelve a szom• 
bathelyi területi szakszerveze
ti bizottság még július 29-i 
ülésén meghatározta az 
1982/83-as év feladatait. Ezu
tán az elnökség által is jóvá• 
hagyott feladatterveket a he• 
lyi sajátosságok figyelembevé
telével dolgozták ki a szak
szervezeti bizottságok. 

A vezető propagandisták 
közül húszat Gárdonyban, kö• 
zel 80-at Szombathelyen kéJ 
szítettek fel az idei oktatások 
megtartására, levezetésére. Az 
SZMT-ék továbbképzéseire 
csak azokat küldik a négy me• 
gyéből, akik a két felkészítés
ből valamelyik ok miatt ki
maradtak. A tavalyi jó tapasz
talatok alapján tervezik, hogy 

a tömegpolitikai oktatások fél
idejében - januárban - tar• 
tanak még valamennyi propa
gandista bevonásával egy te
matikus kiegészítő felkészítést. 

A Társadalmunk kérdései I. 
témakörébe 6 tanfolyamra 153 
hallgatót, a Társadalmunk 
kérdései II. 10 csoportjába 217 
vasutast iskoláztak be. Legtöb
ben az Időszerű kérdések tan
folyamára járnak: a 110 cso
portnak 2519 hallgatója, rész
vevője lesz. A tisztségviselők 
és bizalmiak képzését vala
mennyi szakszervezeti bizott
ság megszervezte, a területen 
65 tanfolyamot indítanak. 
Nyolc szakszervezeti bizottság 
megrendezi a szocialista bri
gádvezetők fórumát. 

(ja.kab) 

A Mai Magazin novemberi szá1na 

A s.zakszervezete',i: színes, 
képes folyóiratának vezető 
publicisztikája ezúttal a plety
ka természetrajzával ismerteti 
meg az olvasót. 

Hazafi József egy hetet töl
tött a városszéli mesterkedők 
között, akiik milJ.liós üzletek
ről á:brándoznak, de akik „ko
moly stratégia aJapján doligoz
naik.. Egy emberről addig le 
nem száUnaJk, míg annak van 
vailami eladnivalója, vagy 
akár egy húszasa - venni va
lJ.amit". 

A magát „javíthatatlan 
örömzenésznek" nevező Máté 
Péterrel Szántó Péter készített 
interjút, Dogossy Katalin osz
tály.főnöki órán vett ,részt a 
VI. a-,ban, s feljegyezte a 
gyerekek s,zavait a zsebpénz 
értékéről. 

Különös, de meghitt vilá.gba 
vezeti az olvasót Bajor Nagy 
Ernő: Mint alkoholista az 
italmérésbe, úgy zuhanok ibe 
111api munkám végeztével az 
antikvári1.llll1 ajtaján. Nem 

mintha egy bizonyos könyvet 
keresnék, ami né1kül szegény 
és fakó az életem. Maga a ke
resés vonz a naponta látott 
polcok fe1é. 

Egy ,rendőr áillt szemben 
nydlc bűnözővel az idei nyá
rOIIl a Margitszigeten - vad
kempingezők v•édelmében. 
Schmidt Attila riportja azo
kat az okokat kutatja, ame
lyek. ezeket a fiatalembereket 
a bűn kényszerpályájáira so
dortálk. 

Szép,n.eik tlenni, srepnek ma
radni, ez a csábító cél évez.ire
dek óta fogla1koztatja az em
beriséget. A Magazin ;riport
jából kideri11 - a tetszeni vá
gyás a mai ikor emberéből 
sem veszett kli. De ki menny"i 
időt és pénzt szán erre? 

S még '11.éhámy cím a szak
szervezetek színes, ikiépes bel
politikai folyói.Jratánaik novem
beri számálból: Meg.mondják a 
cs,illagok? Újsá.g a !képernyőn, 
A részeges telefonautomata, 
Homokos országatyálk. 

Országjáró szegedi :nyugdíjasok 
A szegedi nyugdíjascsoport 

vezetői fontos feladatuknak 
tekintik az idős emberekkel 
való törődést, a közösséghez 
való tartozás erősítését. A 
nyugdíjasok összetartozásának 
egyik szép példája a közös ki
rándulások szervezése. Or
szágjáró túráik során saját 
költségükön az idén ellátogat
tak Gyulára, Szilvásváradra, 
Szentendrére és Székesfehér
várra. 

Legutóbb, szeptember első 
felében hetven idős ember 
kelt útra, hogy az ország ke
leti részét bebarangolják. Vol
tak Nyíregyházán és környé
kén, a Tokaji-hegyvidéken. 
Ellátogattak Záhonyba, ahol a 
vendéglátók autóbusz-köruta
zás során bemutatták a átra-

kókörzet munkáját, életét. Az 
egyhetes kirándulás befejező 
állomása Miskolc-Lillafüred 
volt. Gyönyörködtek a festői 
tájban, a Hámori-tóban, a kö• 
zeli barlangok természeti szép
ségében, s természetesen utaz
tak 'az erdei kisvasúton is. A 
közös útról élményekkel gaz
dagon érkeztek haza. 

De nemcsak az említett ki
rándulások tartják össze az 
idős embereket. Havonta mű
soros klubdélutánokat rendez
nek, ahol a szórakozás mellett 
jut idő a beszélgetésre is. 

A tagcsoport gondoskodik a 
kevés nyugdíjjal rendelkezők
ről is. Közülük április végéig 
25-öt küldenek Balatonfüredre 
és Vonyarcvashegyre egyhóna
pos díjtalan üdültetésre. 

Távoli városok, közeli barátok 

Ki tud többet ci Szovjetunióról? 
A Szovjetunió december 

30-án ünnepli államalapításá
nak 60. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból a Magyar
Szovjet Baráti Társaság Or
szágos Elnöksége nagyszabá
sú vetélkedősorozatot indított 
,, Távoli városok, közeli bará
tok" címmel. Az izgalmas 
szellemi tornán a budapesti 
vasútigazgatóság osztályainak 
szocialista brigádjai is részt 
vettek. 

Október 12-én nyolc, egyen
ként három tagból álló csa
pat versengett az elsőségért 
A vetélkedés izgalmát fokoz
ta az úgynevezett szellemi 
röplabda- és a keresd a 
hibát játék. 

h győztes a távközlési és 
automatizálási osztály fia
taljainak csapata lett. Az 
első három helyezettet a zsü-
ri értékes tárgyjutalomban 
részesítette. (s) 

A vetélkedő győziesei: Polgár Sándor, Németh László, 
Kerényi Sándor 

(Ovári Arpád felvétele) 
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Konferencia Norvégiában S§ociális hely§et alulné§etben (3.) 

Bő\'ül az étkező-
és hálókocsi szolgáltatás 

a partÍtúrátil KÍ 
• 

ISlller1 
• 

Az Utasellátó Vállalat önálló 
szervezetté alakulása után, 
1970-ben lett az EFK (Európai 
Menetrendi Konferencia) tag
ja és azóta rendszeresen fel
használja ezt a fórumot arra, 
hogy nemzetközi szolgáltatá
sait az adott lehetőségek kere
tein belül bővítse. 

Ebben az évben az EFK-t a 
Norvég Allamvasutak rendezte 
meg. A konferencia részvevői 
az 1983/85-ös időszakra készí
tették el a menetrendeket és a 
kocsikiállítási megállapodáso
kat. Több olyan határozat 
szüietett, melyek az Utasellá-
tó Vállalat mozgószolgálati 
egységeinek üzemeltetésében 

ta két magyar fekvő_ és egy 
hálókocsi közlekedik, míg fő
városunk és Berlin között egy
egy Utasellátó étkező- és háló
kocsi átl az utasvendégek ren
delkezésére. Az új összekötte
tés miatt - amely a TRAKIA 
nevet kapta - a Pannonia Ex
pressz egész évben Berlin és 
Szófia között közlekedik. A té
li menetrendi időszakban eb
ben a járatban is hálókocsit 
üzemeltetnek. 

Talán sohasem 1esz vége en
nek a napnak, kesergek ma
gamban, Rliközben veszteglő 
teherkocsikat kerülgetve lép
kedünk a zúzott köveken, buk
dácsolunk a szétdobált féktus
kók és a vagonokból kiömlött 
szén- és műtrágyakupacok 
között. Több kilométert gyalo
goltunk már a sínek birodal
mában, tájékozódni sem tudok 
merre járunk, de ez nem is za
var, kitartóan követem két kí
sérőmet. Cipőnket és ruhánkat 
belepte a szürke por, izzadunk. 
Gurbán és Hégerné nem pa
naszkodik, ők tudták mi vár 
ránk, miattam feláldozták ezt 
a napot. A sínek mellett már 

látom az épületet, ahová igyek
szünk. 

- Ez a Május 1. munkás
szálló - jegyzi meg Gurbán, 
amikor megállunk egy percre 
a bejárati ajtó előtt. Oldalt, az 
üvegablakra egy plakátot ra
gasztottak. Fiatalokat csábít a 
vasúthoz, precízen felsorolva a 
beosztásokat és a kereseti le
hetőségeket. Hangosan olvasom 
az utolsó sorokat: ,,Legyén a 
munkatársunk. Szükség esetén 
munkásszállást biztosítunk ... " 
Hégerné mosolyog. 

- Ez csak propaganda. 
Ilyenkor ősszel szinte senkit 
sem tudunk munkásszállón el
helyezni. Nincs hely. 

változásokat hoznak. Ezek kö
zül a leglényegesebbek a kö
vetkezők: 

Mint ismeretes, ez év nya
rától Utasellátó étkezőkocsi 
gondoskodik az utasok ellátá
sáról Budapest és Salzburg kö
zött a Wiener Walzerben. Szol
gáltatásaival az osztrák vasút 
és az utazóközönség is meg volt 
elégedve. Ennek is része van 
abban, hogy most újabb nyu
gati étkezókocsi-járat született: 
a jövő évi nyári menetrend 
életbe lépésével az Orient Ex
presszben is magyar étkezőko
csi közlekedik Bécsig. 

Már nem hisznek a mesékben 
Az északi fekvésű szocialista 

országokban a bolgár tenger
part iránt megnyilvánuló fo
kozódó érdeklődést figyelem
be véve Bulgária a jövő nyár
tól kezdve új nemzetközi vo
natot kap, mely Berlinből Prá
gán, Budapesten és Bukaresten 
keresztül viszi az utasokat 
Várnába. A szerelvényben Bu
dapest és Várna között napon-

Az athéni hálókocsi-járat 
után a MAESTRAL Expressz
ben a spliti hálókocsival együtt 
- hetente háromszor - Ró
mába is indít hálókocsit az 
Utasellátó. 

Baráti találkozó 
A Budapesti Műszaki Egye

tem 200. évfordulójának meg
ünneplésére több ország hí
res egyetemének rektorát 
hívták meg. Ebből az alka
lomból Budapestre érkezett 
Belov lvan Vaszilevics, a 
Moszkvai Vasútmérnöki 
Egyetem rektora, a közgazda-
ságtudományok doktora és 
Kocsnev Fedor Petrovics, 
nyugalmazott rektor. a mű
szaki tudományok doktora és 
a Budapesti Műszaki Egye
tem díszdoktora. 

A Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium, valamint 
a Szovjet Tudomány és Kul
túra Háza közötti Együttmű
ködési Szerződés a1apján a 

' Moszkvai Vasútmérnöki Egye
tem rektorát és nyugalmazott 
rektorát október 11-én a 
Vasúti Főosztaly látta vendé
gül. 

Szúcs Zoltán, a MA V ve
zérigazgatója fogadta és hosz
szasan elbeszélgetett a moszk
vai egyetem rektoraival a 
vasút jelenlegi gondjairól és 

Megiegyeaük 

perspektívájáról. Többek kö
zött szóba került az is, hogy 
a Moszkvai Vasútmérnöki 
Egyetem 1948-tól képez ma
gyar szakembereket és az ed
dig eltelt idő alatt több mint 
150-en szereztek ott mérnö
ki, illetve mérnök-kozgazdász 
oklevelet. 

19W-ban a közlekedési 
szakemberképzésben . nyuJ
tott kiemelkedő eredményei
ért a Moszkvai Vasútmérnöki 
Egyetemet a Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a 
,,Béke és Barátság" érdem
renddel tüntette ki. 

A beszélgetés során Szűcs 
Zoltán kiemelte a szovjet 
közlekedési mérnökképzés 
magas színvonalát és elisme
réssel szólt az ott végzett 
mérnökök munkájáról. 

A fogadás után a Moszkvai 
Vasútmérnöki Egyetem pro
fesszorai jó hangulatú baráti 
találkozón vettek részt, ta
nítyányaikkal, akik az egye
tem hallgatói voltak. 

Új rendellte•és, 
régi „en,lélel 

.Lapunk 1980. Június Z-i eúmáball. a VandaU,mus hl· 
vatalból eimmel teWlk szóvá a salc6'arjánl aeriárf4-
na&épB selejtezetit anyagok el•Weét, a mq llau· 
nálbaió bétorak, vasáaalk •zéiclaraboHsit. A cikkre a 
budapesti tcazsaióság anyac•alldálkodásl osflál)tának 
vezetője válaaoU, amelyei lapult június 30-i uámában 
&ettünk közzé. Emlékuteliil két mondat a levQb61: 

„A sat,6tarJánl szer&árfíinöksqen 1980. május 13-átt 
leajlott sele,ltezés megfelelt a MAV Hivatalos Lap 19'JO. 
évi 8. számában közilt. • • rendeletnek • • • A jlv'1ten 
mér nagyobb condot rordKank a � nem 
el6&.t tariúára!" 

E sorok közlése 6ta eltelt két év. As kHn uep&ember 
v� és okióber eleJép a batvalll nertárDál nlntén 
nemwiúja voltam a selej&eZ&aek. Sajnos, es fdeérie
tiesen haaoDlkoU a salg4tarjántboz. Uth&Uam llmét a 
vandál puszütás&. Szétzutak ea fté4rél,et, két ssámoló-
1épet, több motorkerékpárt 4ia kenikpÚ't, valamint vtl• 
lamosaágl 1épeket 6s nersúmokat. Ea Rt,a motorke
rA.pár szemre ts Jó á1lapotban volt. A lleri)r.p6roka& 
lúlcvác6val clarabuhik -'• náaelylkea allc ballaált 
Jdlla6 pmlk voltak. 

A vaauiuok u.11 INlba er.....-. mesvú6nltik 
ftlna a selej&esésre uril6 laannMatl ttrnüat. Eal 
ea,�k6al utuftú 19 � As lNI. tleoemt,er lf-fn 
liaesjeleni 51. súm1' Blvaialos Lap llaUl)'OD itúril u

bezte unanlll u lffl. 4-vi s. súm6 l'elMlelkeútt • 
lll6dNltoUa a ae1eJteRs fri&NiUHvel kapesolates tea- • 
alvaNW. 

Az 51. aúmé RlftWos Lap anlitetl rendelkeaENnek 
L poll'ija (511. ol4al) a Wlvethdket rlpffi: ,.Elektro
lllOI ehea mANI m__.fll. JNd..... elektrenMa 
me,ba.Maú .___ HleJUé m� a ten6enkWa 
...,, ..... fn ,.._ befflm kell meslelllnL P.ub& 
!Jl6&Nntaal, a1Diréneü ledel'flat van ltnetlrnl ... 
-had ... Benlaflan.a kell &&aesftenlf' 

B renlrlkeál 1L --• llffelm--: .,,KGllaleps 
.....,.._ .... _.MJafdneNik,,..._INdal4ia,-. 
.......... � 11 ....... - rea---

Ullüe -- ablJu M eNtflea ..... HlejMml, Jla 
Mik NI� a � llleüllea 111H 
.._...,. • .,uaa..a.-

l[111 •e•Nn elalaes Dall nlla• fllmL 
Ss. F, 

A 17-es szoba is beázik. Ha esik az eső, biztonságosabb a 
földön aludni 

Belépünk az épületbe. Ma
gas, szimpatikus férfi csatla
kozik hozzánk. Dömsödi Pál 
kocsivizsgáló, a IX-es párt
alapszervezet titkára. ő kalau
zol bennünket. Rövid idő alatt 
minden lényeges dolgot el
mond. 

A szállóban huszonöt embert 
lehet elhelyezni. A földszinten 
a kocsiszolgálat dolgozóinak 
öltözői. fürdői vannak, az eme
leten a szobák. Felmegyünk a 
lépcsőkön. 

- A szobák egy-, két- és 
négyágyasak - magyarázza 
a párttitkár. - A falakat 1978-
ban festették utoljára. Az épü
letet 1952-ben adták át a ko
csiszolgá"latnak és azóta csak 
toldozzák-foldozzák. Fel kelle
ne már újítani itt mindent! 

Benyitunk a fürdőbe. Amit 
látunk, ahhoz nem szükséges 
kommentár. A két zuhanyrózsa 
mögött átázott a fal, felgyűrő
dött az olajfesték. Az étkezde 
berendezései is több évtizede
sek. 

- Évek óta kérjük már 
hogy adjanak végre új széke� 
ket és asztalokat, hiszen repe
dezettek, kopottak. Pár ezerért 
kicserélhetnék az egészet, de 

senki sem törődik vele +- ke
reg Dömsödi Pál. 

A földszinten megtekintjük 
a Nyugati rendező kocsivizsgá
lóinak öltözőjét és fürdőjét. A 

látvány lehangoló. Az ajtók, 
ablakok keretei már elrohad
tak, a radiátorokat vastagon 
lepi a rozsda. A korrózió a 
zuhanyok csöveit is megtámad
ta. A sötét, nyirkos helyiség 
börtöncellára emlékeztet. A ti
zenöt zuhanyozóból - amelye
ket átázott betonfalak válasz
tanak el egymástól - jelen
leg öt üzemképes! A többit 
nyitócsap hiánya és egyéb 
okok miatt nem lehet hasz
nálni. A kocsimosóknak 
külön öltözójük, étkezdéjük 
van. Kísérőim a plafonon levő 
sárga foltokra mutatnak. Azok 
a beázás nyomai. Rejtély, hogy 
a vasút kijavítja-e vala.mikor? 
Nincs ember a szállóban, aki 
ebben hinne. Az asztal mellett 
egy törődött, idős vasutas szó
lót szemelget. Mosolyogva 
szemléli kis csoportunkat, és 
alig hallhatóan mormogja: 

- Megint egy szemle, aztán 
marad minden a régi. Nálunk 
ez a szokás ... 

A legnagyobb ellenség a víz 
Tovább megyünk. A helyszín 

egy másik munkásszálló, a ko
csijavítóké. Velünk tart Szabó 
János részlegvezető is. Ennek 
az épületnek az állapota még 
elképesztőbb. Mutatnak egy 
WC-t, amely az eldugult 
szennyvízelvezető c,sövek miatt 
másfél éve nem használható. 
Már szükségtelen ismételni, 
hogy a hiba kijavítását hány
szor kérték az épületfenntartó 
főnökségtől. Jelentések, ügy
iratok tömkelegét lehetne idéz
ni. Az egész annyit ért, mint 
falra hányt borsó. 

Benyitunk a 17-es számú 
szobába. Az egyik ágy fölött 
a plafonon négyzetméternyi 
nagyságú beázás. Amikor esik 
az eső, a gyanútlanul alvó la
kó felébred, hiszen a szobá
ban is esik. Kop, kop . . . Csö
pög a víz a hasára. Nincs mit 
tenni, meg kell ágyazni a föl
dön. Ilyenkor a vasutas ké
nyelmes sátrakról álmodik, 
ózondús leve2ójű hegyek kö
zött. 

Ebben az épületben talán a 
víz a legnagyobb ellenség. Nem 
ott jelenik meg, ahol normá
lis körülmények között számí
tani lehet rá. Kiszivárog a 
csövek mellett és átáztatja a 
talakat, mint az étkezde mo
sogatója is. A dolgozók igyek
szenek felvenni ellene a har
cot, de nem sok sikerrel. A mo
sogató szifonjára például te
jeszacskót tekertek. 

Az emeleti folyosó végén fé
lig befalazott ablak. Atdereng 

rajta az őszi nap pislákoló fé
nye. 

- A zakók ezen az ablakon 
át csempészték be a nőket -
magyarázza valaki. - Létrát 
támasztottak a falnak azon 
�?zlekedtek a látogatók, ki
Jat�zva a portás éberségét. 
Ezert kellett befalaztatni. 

Lent a földszinten ahol a 
kocsijavítók fürden�k és öl
töznek, szintén eldugultak már 
a csatornák. Leszakadt vízve
tékcsöveket, belyukadt fala
kat, megroggyant mosdókat 
töredezett csempéket látni. 

- Ki kellene cserélni a csö
rvelk�t. Ne171: igaz az, hogy a 
vasutnak nincs erre pénze! -
jegyzi meg a részlegvezető. 

Javasolják, hogy győződjek 
meg arról is, milyen körülmé
n)'.ek között dolgoznak a ko
cs1lakatosok. Amikor kime
gyünk a vagonokkal zsúfolt 
helyszínre, és meglátom a ro
gyadozó javítóműhelyeket, el
hagyott tanyák, tönkrement 
kisiparosok bungalói jutnak az 
eszembe. A látvány leírásához 
ke�és az igazán kifejező szó, 
m;� a szakszervezeti funkcio
nariusok is döbbenten szemlé
lik a terepet. 

- Mikor járt itt utoljára 
vasúti vezető? - kérdezem. 

- Naa11on régen, én nem is 
emlékszem rá - válaszolja 
Huber Ferenc fóbizal.ini aki 
jöttünkre abbahagyta a 'mun
kát és az itt dolgozók Tibor
caként, szószólójaként csatla-

kozott hozzánk. A hosszú, hu
zatos röptető aratt állunk. Ide 
tolják be két sínpáron a javí
tásra szoruló vagonokat. A la
katosok, amikor dolgoznak, 
bebújnak a kocsik alá csak a 
hátuk, a derekuk mara'd kívül. 
A tetőn azonban nincs csator
na, ezért amikor esik, áznak a 

javítók. Csak a vagonok ma
radnak szárazon. Ilyenkor 
megduzzad a vágányok között 
levő vastag olajsár. A hibák 
természetétől függően alá kell 
feküdni a járműveknek. A sze
relők deszkalapot fabrikáltak 
maguknak, hogy a sínekre fek
tetve védelmet nyújtson. 

Mostoha szolgálati ág 
- Nincs pénz csatornára 

sem, pedig az itt dolgozók em
berfeletti munkát végeznek -
mondja a főbizalmi. - A fék
"lakatosok, kocsijavítók kocsi
vizsgálók, lakatosok tőbbsége 
nem fiatal. A vasút iránti ra
gaszkodásuk köti ide őket. 
Egyszer körülnézett nálunk 
egy újfelvételes, de amikor 
meglátta, hogy milyen körül
mények között dolgozunk, más
nap már be se jött. 

Kis szünet után elgondol
kozva folytatja: 

- Tönkremennek itt az em
berek. Hajlott lesz a hátuk 
reumás a derekuk. A legjob� 
ban az fáj, hogy ha a munka
körülmények minimális javí
tásáért szót emelünk, tetőt, 
csatornát kér-Y,nk, elutasítják, 
vagy egyszeruen elfelejtik. Az 
időjárás viszontagságai és a 
munkáltatás körülményei miatt 
sok dolgozó rokkant már meg. 
A leszázalékolás utáni pers
pektíva pedig legfeljebb por
tási állás. 

Szabó János részlegvezető 
egy hidraulikus kocsiemeló 
berendezést mutat. Nincs fö
lötte semmilyen tető. Télen a 
szerszámhoz fagy a kéz ha 
esik, átázik a ruha. 

.-:- T�rveztünk egyszer egy 
konnyuszerkezetes tetőt, felku
tattuk azt is, honnan lehet 
anyagot beszerezni, a kivitele
zést társadalmi munkában 
vállaltuk. Az egész 140 ezer 
forintba került volna. A fel
sőbbség, pénzhiányra hivat
kozva áthúzta a szái;nításun
kat. 

Nem volt 140 ezer forint a 
dolgozók védelmére! 

Szabad-e hát csodálkozni 
azon, hogy huszonöt lakatos, 
esztergályos, festő, asztalos 
hiányzik e mostoha szolgálati 
ág közkatonái közül?! Mit le
het tenni? A vagönokat javí
tani kell, szerencsére a dol
gozók itt nem kényeskednek. 
Egy ember több szakmunkát 
is elvégez. Az asztalos pél
dául esztergályozik, a lakatos 
fest vagy fát gyalul. Naponta 
ötven-hatvan kocsit télen is 
ki kell javítani. 

Járjuk a pajtaszerű műhe
lyeket. A tető szinte minde
nütt beázik, a mennyezeti vi
lágítótestekről is csöpög a víz. 
A kocsijavítók műhelyei 1954-
ben épültek. A falak kívül-be
lül omladoznak. A legszüksé
gesebb javításokat az itt 
dolgozók végzik. A beton
padlót eltakarja az olaj és 
a sár. A takarítás szinte le
hetetlen. Rosszak a kocsieme
ló berendezések is. A sarokban 
egy felújított esztergagépet 
mutatnak. Négy hónappal ez
előtt szállították ide de a tmk 
amely szintén a kö;zeti üzem� 
�ő7:ökséghez tartozik, még nem 
epitette be. Pedig az eszterga
gép a kocsijavítók nélkülözhe
tetlen munkaeszköze. 

- Mi lehet az oka a kése
delemnek? 

- Viccesen hangzik de azt 
mondták, hogy a gép' alapját 
azért nem tudják megcsinálni 
mert nincs sóder - magyaráz� 
za Szabó János. - Nem tu
dunk tovább várni. Majd kom
munista műszakot szervezünk 
a sínek közül sódert hozunk é� 
elkészítjük az alapot. Mi már 
hozzászoktunk ehhez hiszen a 
fűtést is magunk sze'reltük. 

Kinek az érdeke? 
Egy másik műhelyben a 380 

volttal üzemelő hatalmas 
kompresszort nézegetjük. Ez a 
gép termeli a munkához nél
k�lö�hetetlen sűrített levegőt. 
Foliaval terítették Le mert 
másfél éve beázik � tető a víz 
rác.sorog a gépre és ez 'rend
kívül balesetveszélyes. Emiatt 
ü�emeltetni sem lehetne. A 
y1z a �erékeszterga aknáját 
1_s �llep1, az udvarról folyik az 
epuletbe. Szivattyút még nem 
kaptak. Esztergálás közben re
meg, dübörög az épület a 
m_ennyezetről asztallap nagysá
gu vakolatdarabok hullanak a 
földre. Ha nem erősítik meg 
a mennyezetet, egyszer az is 
leszakad. 

A műhelyek előtti vágányon 
már két napja áll egy vagon. 
Az úticélja Törökország. A 
részlegvezető odaszól a fóbizal
minak: 

- Hegesszétek már meg ezt 
a kocsit, aztán folytathatja az 
útját! 

- Nem tudjuk meghegeszte
ni főnök! Már két napja nincs 
disszugáz. Rég megcsináltuk 
volna, hiszen ötperces mun
ka az egész. A gázellátás 
azonban akadozik. 

Számunkra szinte érthetet
len, hogy ilyen szervezésen 
múló apróságok is akadályoz
hatják a folyamatos munkát. 
A főnök csóválja a fejét és le
gyint. Mi is szó nélkül követ
jük a főbizalmit a kocsijavítók 

étkezdéjébe. Befejeztük a 
szemlét, még mindannyian a 
látottak hatása alatt vagyunk. 
Leülünk néhány percre az asz
talok mellé, Huber Ferenc a 
melegítő konyháról kávét ho
zat. Az étkezde tiszta, szép. A 
látottak után megnyugtató a 
szemnek a kulturáltság e pi
ci oázisa. A főbizalmi hango
san gondolkodik: 

- Tavaly új öntöttvas ra
diátorokat kaptunk az étkezdé
be és a fürdőbe. Már közele
dett a tél, de hiába sürgettük, 
a szerelők nem jöttek. Mi vál-' 
laltuk a munkát. Szabadnapo
kon és munkaidő után felsze
reltük a radiátorokat. Ha nem 
csináljuk meg, télen megder
medt volna a leves az aszta
lon. Olyanok vagyunk mi mint 
egy ö_nfe_nntartó üzem, ' vagy 
egy kisvallaLkozó. Ha azt akar
juk, hogy ne álljon meg a 
munka, nekünk kell összefog
ni. Nem számíthatunk senkire 
Ez a csináld magad mozgalom! 
Mintha nem lennének javító
karbantartó részlegek a MAV
nál ! Az egyik főnökség ide
genként kezeli a másikat. Pe
dig valamennyien vasúti ér
dekeket szolgálunk ... 

Csak éppen az összhang 
hiányzik. Mintha a zenekarok 
tagjai karmesterek nélkül ját
szanának. Vagy a karmesterek 
nem ismerik a partitúrát? 

Kaszala Sándor 
(Vége) 

Elavult gépek, piszkos környezetben 
(Laczkó Ildikó felvételei) 
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"Ha együtt döntünk, közös a f elelösség" 
Beszélgetés Vaál János püspökladányi szb-titkárral 

Vaál Jánost egy továbbkép
w tanfolyamon ismertem 
meg. Az osztályteremben az 
első padsorban foglalt helyet, 
mint aki megszokta, hogy 
mindig közelről figyel. érdek
lődik, néz szembe az embe
rekkel. Egész lénye derűt, 
nyugalmat árasztott, ízes be
széde a felföldi tájakra emlé
keztet. A tanfolyam kezdetén, 
a társadalmi tisztségek kijelö
lésénél kollégi umfelelős lett. 
„Tudjátok milyen komoly 
munkát jelent ez?" - kérdez
te a második találkozás alkal
mával. S mert maga is megle
pődött a felelősségteljes. nagy 
elfoglaltságon, lJlég hozzá tet
te: ,,tegnap is jó sokáig ta
ruicskoztunk az önkormány
zat tagjaival". Aztán rögtön 
tájékoztatott is a legfontosabb 
tudnivalókról. úgy, ahogy ott
hon is mindig teszi. 

Tsz-kovácsból 
mozdonyvezető 

Negyven éV'Vel ezelőtt, egy 
osztályfőnöki órán megkér
dezte a tanára: mi akarsz 
lenni, ha felnősz? János bar
kácsoló, fúró, faragó gyerek 
volt, mert a barátja édesapját 
jól ismerte, annak példáját 
akarta követni. Magabiztosan 
felelte: mozdonyvezető. 

A sors úgy hozta, hogy való
ban mozdonyvezető lett. A csa
lád tagjai közül régmúlt 
időkre visszatekintve - első
ként lépett ki a paraszti mun
kából. Szántó, vető őseitől 
azonban, saját bevallása sze
rint csak annyiban különbö
zött, hogy az ekevas helyett, a 
mozdony szabályzóját fogta. A 
tanárnak adott választ persze 
annak idején nem fontolta meg 
alaposan. Azt azonban igen, 
hogy szívéhez közel álló szak
mát válasszon. Kovács akart 
lenni. Alig tizennégy évesen be 
is állt a termelőszövetkezet ko
vácsműhelyébe, ahol kisegítő
ként három év, tíz hónapot dol
gozott. A szakvizsgát - külön
böző okok miatt - mégis mint 
vasutas szerezte meg. 

Vaál János 

dányi vontatási főnökség társa
dalmi szb-titkára lett és ettől 
ke?.dve a család gyakran nél
kül!jzte. Alig tette le a moz
donyvezetői szolgálatot, ment 
az emberek közé, hogy közvet
lenül ismerkedjen életükkel, 
problémáikkal. Előfordult, 
hogy két szolgálat között, csak 
az elemózsiás táskáért szaladt 
haza. Aztán mert a szépet, a 
költészetet is mindig szerette, 
gyakran versfaragásra ihlet
ték belső érzései. Vagy nyolc
van verse közül az egyiket ars 
poétikának nevezi. 

Minden idejét 
a közösségnek szánja 

Három évvel ezelőtt elbúcsú
zott a mozdonyvezetéstől és az 
újonnan alakult püspökladányi 
körzeti üzemfőnökség függet
lenített szb-titkára lett. Azóta 
szolgálatát nem kell megosz
tania a gép s az emberek kö
zött. Munkaidejét, sokszor a 
szabad idő nagy részét is, im
már teljes egészében a közös
ség dolgaira fordítja. Huszon
három állomás területét járja, 
több mint kétszáz vágánykilo
méter hálózaton, hol egyedül, 
hol a főnökség vezetőivel, a 
munkatársaival. A gazdasági 
munka segítésében nincs külö
nösebb baj, az emberek tudják 
és jól teljesítik feladataikat. A 
főnökség tavaly száz százalé
kon felüli eredménnyel zárta 
az évet, és hasonló munkasike
rek várhatók ebben az eszten
dőben is. Igaz, nem mennek 
mindig zökkenőmentesen a 

Együtt döntöttünk, közös a fe
lelősség. Mivel nekik volt iga
zuk, a fegyelmi elmaradt. 

A körzeti üzemfőnökség ezer
hatszáz körüli létszámmal dol
gozik. Ahány ember, annyi 
probléma - szokták mondani 
és ez nincs másképp Püspök
ladányban sem. Csakhogy az 
embereket foglalkoztató kérdé
sek megismerésére itt különös 
gondot fordítanak. Hetenként 
egyszer kihelyezett fogadóna
pokat tartanak, s ha valame
lyik állomásra, munkahelyre 
sűrűbben kell kiutazni, az szb
titkár nem hagyja szó nélkül. 

- Ha túl gyakran jövünk -
mondja - azt jelenti, hogy baj 
van ruilatok. Próbáljatok a sa
ját portátokra jobban figyelni. 

A vezetőknek kell 
példát mutatni 

Azért is az intelem, mert 
Vaál János fontosnak tartja: 
az egészséges légkört, jó em
beri kapcsolatokat elsősorban 
a munkahelyi vezetőknek, 
tisztségviselőknek kell elősegí
teni, méghozzá példamutatás
sal, kifogástalan magatartással. 
Nem mindig van így. Kisebb 
szolgálati helyeken, a szemé
lyes ellentétek, a ve:zetői túlka
pások sokszor okoznak gondot, 
és elvonják az időt, figyelmet 
más, fontosabb kérdésektől. 
Ilyenkor többször is szóba ke
rül, hogy a felesleges energiát 
a munkában kell levezetni. 

Négy évtized is eltelt, hogy 
Vaál János gyerekfejjel a sok 
pénz miatt akart vasutas len
ni. Hamar megismerte, hogy az 
örömteljes munkához annak 
szeretete, becsülése is szüksé
ges. Szerencsére egyiknek sem 
érezte hiányát. Bizonyára ezért 
lett háromszor is kiváló dol
gozó, és 1976-ban a Munka Ér
demrend bronz fokozatának 
tulajdonosa. Az évek múlásá
val elméletben és gyakorlat
ban is megtanulta: csak meg
győző, szép szóval, kölcsönös 
bizalommal és megbecsüléssel, 
őszinteséggel lehet új és új em
beri értékeket felszínre hozni, 
a kiteljesedéshez szükséges 
egészséges, jó légkört megte
remteni. 

Munkájában - a partnerve
zetők és a szakszervezeti tiszt
ségviselők segítségével - en
nek megvalósítására törekszik. 

Pálinkás Katalin 

Ötletvásár 

Szombathelyen 

Elég.-d.-ttek voltak a külföldi v.-ndégek 

A TOl'll 'PA 1 az ll t,t1/lli ó 
A szombathelyi járműjavító 

üzemben a szocialista brigá
dok és a dolgozók széles körű 
bevonásával ötletvásárt ren
deztek, melyre 149 ötlet érke
zett be. 7750 Ft kerult kifi
zetésre, 50, 100, 500 forint 
összegekben. Az elhangzott 
és írásban beadott ötletek ,kö
zü1 53-at ötletként, 34-et pe
dig újításként fogadtak el. Az 
értékelő bizottság tagjai 

llf 'Y '-R. Viittmíi1 dm Ise 

az üzem főmérnőke, munka
védelmi ügyintézője és az 
osztályvezetők - 62 ötletet 
nem tudtak díjazni. A ll"endez
v,ény alatt elhangzott javas
latok gazdasági hasznossága 
jelentős, ezért az ötletbörzét 
minden évben me,g,rendezik. 

Nők pályamunkán 

Lorántffyék 
példát mutatnak 

A sátoraljaújhelyi pft főnök
ségén 1974-lben alakult a Lo
rántffy Zsuzsa szocialista bri
gád. Névadójuk 1. RákócZJi 
György haladó gondolkodású 
feleségie volt. A brigád nem
csak kezdeményezője, hanem 
aktív részese is a főnökség 
kulturádis rendezvényeinek, 
élen járnak a véradásban, a 
csa.ládi ünnepek előkészitésé
ben. Tavaly, a művelődési bi
zottság köz,reműködésével hob
bi kiál•litást rendeztek. 

Mint rurról már hhl't adtunk, 
Nyugat-Európa egyik �egna
gyobb idegenfor,galmi vállala
ta, a TOUROPA az ,idén

. 
is 

sikeres magyarországi uta,'kat 
szervezett. Az Utasellátó VM
lalat együttműködésével a 

n11ári idényben, szombaton-

ebédet, a hazautazók pedig 
vacsorát kaptak. 

Már befejeződött az idény. 
Az utolsó úton az idei tapasz
talatokiról Ehrenpfort Werner, 
a TOUROPA magyarországi 
megbízott vezetője nyilat'ko
zott. 

A közelmúltban háromnapos 
kirándulást szerveztek Buda
pestre. Megtekintették többek 
között a Budai Várat, a Nem
zeti Galériát és a Nemzeti Mú
zeumot. A brigád gyakran 
szervez színház- és hangver
s,enyláitogatást is. 

Kovács Miklós pincér ebédet szolgál fel 

ként a TOUROP A szerelvény 
Ausztria felől Hegyeshalom
nál lépte át a határt. és Sió-· 
fokra szállította kéthetes üdü
lés-re az utasait. Az érk�ő 
vend�ek az étlkezőkocsibain 

- Az idén 30 százalékkal 
növekedett a Mag11arországra 
utazó turistáin,k száma. Jö
vőre előreláthatóan további 
20 százalékos növekedésre le
het számítani. Már május el
ső hetében szeretnénk meg

------------------------------, kezdeni a szezont, és szeptem

Szoviet vendégek Szegeden 
Október elején barátságvonattal hazánkba érkeztek a 

moszkvai munkások és szakszervezeti aktivisták küldöttei. A 
delegáció tagjai október 8-i, rövid szegedi tartózkodásuk során, 
megkoszorúzták a hazánk felszabadításáért vívott harcokban 
hősi halált halt szovjet katonák és tisztek emlékműveit, majd 
üzemlátogatáson vettek részt. Délután a vasútigazgatóság 
MSZBT-tagcsoportjának tiszteletére - Szeged felszabadulásá
nak 38. évfordulója tiszteletére - barátsági gyűlésen vettek 
részt. A vasutas művelődési házban tartott ünnepségen dr. Ba
láspiri Lajosné, a tagcsoport titkára mondott ünnepi beszédet, 
majd a delegációval érkezett moszkvai öntevékeny művészeti 
csoport adott ízelítőt az orosz népi tánc és ének kultúrájából. 
A szovjet művészek színvonalas műsora nagy sikert aratott. 

G. J. 

ber közepén fejezzük be. Ez 
körülbelül négy héttel hosz
szabbítja meg az idényt. 

- Mi volt a véleménye a 
magyar konyháról? 

- Elégedettek vottuTllk � 
Utasellátó ételeivel, az árak
kal és a felszolgálás kulturá,lt
ságával is. Szeretnénk, ha jö
vőre a magyar étkezókocsi 
nem Hegyeshailomnál, hanem 
Bécsben várná csoportunkat. 
Remélem, hogy a következő 
szezon végén is hasonló elé
gedettséggel számdlhatok majd 
be tapasztalatai,nkról. 

Drégely Vilmos 

Huszonkét éves volt. amikor 
a püspökladányi fűtőházban, 
munkásként ismerkedni kez
dett a vasúttal. Másfél evig 
volt salakos, rámoló széntéri 
munkás, mosó, begyújtó, aztán 
tartalékmozdonyon kisegítő fű
tő. Műszaki érdeklődése hama
rosan továbbtanulásra ösztö
nözte és erre vezetői tő! lehe
tőséget is kapott. Munkahelyé
re nem hozott szégyent. A 
szakmai tanfolyamokat egymás 
után fejezte be jeles, kitűnő 
eredménnyel. Máig is jó szív
vel emlékezik segítőire, okta
tóira, klünösen Antal Jenőre, 
Cseh Józsefre, Csonka Jáno�ra. 

dolgok, de hát azért vannak a .------------------------------------------------------
munkahelyi vezetők, hogy irá-

A körülötte élő emberek sor
sa mindig érdekelte. Nyugodt, 
higgadt természetével, őszinte, 
megfontolt véleménynyilvání
tásaival, nemcsak bizalmat éb
reszt maga iránt, de elismerést, 
tekintélyt is szerzett. A vasút 
után hamarosan a szakszerve
zeti mozgalomnak is elkötelez
te magát. 1972-ben a püspökla-

nyító, szervezőintézkedésekkel 
oldják meg a problémákat. 
Vaál János szerint mindig 
egyetértéssel és közösen. Ami 
nála azt is jelenti, hogy 
nemcsak a jót, a rosszat is 
együtt vállalják. Egy alkalom
mal például, a felettes gazda
sági szerv vezetői nem értet
tek egyet a helyiek intézkedé
sével. Emiatt fegyelmit helyez
tek kilátásba a főnök ellen. A 
szakszervezeti bizottság titkára 
ekkor ezt mondta: adjanak ne
kem is fegyelmit, meg a párt
alapszervezet titkárának is. 

AZ UTOLSÓ GŐZÖSÖK 
Vasútvonalainknak ma már csak elenyésző hányadán köz

lekednek gőzmozdonyok. A Szerencs és Hidasnémeti közötti 
-51 km-es távolságon azonban még ezek a 375-ös „briketdiódá
sok" továbbítják a vonatokat. Napjaik azonban meg vannak 
számlálva, mert rövidesen felváltják őket a korszerűbb, tisz
tább dízelek. A felvét.el a múlt század végén épült ,vonal 
AbaszántJ állomásán készült. 

(Tóth Zoltán felvétele) 

Egy szó mint száz: igencsak 
kedélyes népek laknak mife
lénk. A magasröptű tréfáknak 
se szeri, se száma. Hallgatom 
a rádióban az üvegbegyűjtés
re illetékes nyilatkozatát (régi 
téma, szakállas téma, csaknem 
oly hosszú a szakálla, mint a 
piros süveges Télapónak). Már
már azt hinném, nincs új a 
nap alatt - de van. Egyes 
élelmiszerboltok előtt olyan 
nagy méretű konténereket he
lyeztek el, amelyek nappal és 
éjj,el egyaránt befogadják a 
fölössé vá1t, üres üvegeket. E 
konténereknek sikerük volt -
vitathatatlan. Más kérdés, hogy 
kiötlői nem ilyen sikert re
méltek. Mert a konténer meg
telt ugyan, de nem üveggel. 
Hogy mi mindennel, azt nem 
tudtam meg - a nyilatkozó 
tekLntettel volt a hallgatókra, 
s diszkréten elhallgatta. Gon
dolom, akik ezt meg azt bele
hajigál.ták, kivétel nélkül ke
délyes népek lehettek, akiknek 
van humortérzékük s kitűnően 
tudnak derülni saját élcükön. 

Hányan leihetnek? Nem tu-
dom. Több százan? Több ez
ren? . . . Sokan, annyi bizo
nyos, mert megannyi elmés
ségre futja humorvénájukból. 
Ok azok, akik a vadonatúj 
személykocsik műbőr ülését 
éles késsel felhasítják, a vil-
1an,ykörtéket kicsavarják fog
lalatukbJl, s a mellékhelyisé
gekből a papírt, törülközőt 
mágusi ügyességgel, másodper
cek alatt eltüntetik. A szerel
vény még el sem éri a százlábú 
hidat a Keletiben, ők már meg
tették a magukét: vígan de
rülhetnek. Ok azok, akik a 
közutak KRESZ-tábláit időn
ként elfordítják, az utcák fö
lötti lámpákból az izzót csúz
lival kilövik - hadd történje
nek szívmelengető koccanások, 
hadd botladozzanak a kései 

, járókelők. 
Ők azok, akik olyannyira 

tisztelik a művészetet, hogy a 

KBDÍlflS NÍPBK 

köztéri szobrok orrát letörik, 
a plakátok junói alkatú leá
nyainak szakállt rajzolnak, ők 
keresztelték át a budapesti 
ADY-szobrot két betű odapin
gálásával FRADY-szoborrá. Ők 
azok, akik oly módon üzennek 
hadat a nosztalgiának, hogy a 
Csipkerózsika-álmából éppen 
csak ébredező pesti Duna
korzó mozdítható karosszékét 
a villamosvágányra dobták. 
Ha nemcsak a szék ment vol
na tönkre, hanem történetesen 
a villamos is kisiklik - teljes 
a siker. Ok azok, akik a gép
kocsik motoriházáról letörik a 
márkát jelző emblémát vagy 
az ablaktörlő lapátot (a tü
körrel együtt, már igazi far
sangi oh-ahota), nyávognak, 
ugatnak a lfilmvetútéseken, s 
kispajtásnak szólítják a botra 
támaszkodó nagypapákat. Több 
százan vannak? Több ezren? 
Talán még többen? 

Marci barátom igazi minta
férj. Már-már más jelző ille
nék rá a szabadosság korá'ban 
- amellyel ő nem él. Házas
sága boldog, s ezt nem is tit
kolja. Levelet kapott a minap, 
az aláírás nem ismeretlen: 
,,Egy jóakarója". Miről tájé
koztatta Jóakaró? Ama kelle
mes hírrel örvendeztette meg, 
hogy hűségesnek vél,t hitvese 
munkaidőben - délelőttönként 
- olykor másfél-két órára is 
eltűnik hivatalából, s érdekes 
módon akkor tűnik el az osz
tályvez;etője is. Marci jóhisze
mű: hisz a hitves-ének, de a 
névtelen levél íróját sem szí
vesen vádolná meg rágalma
zással. Jobb megoldás híján 
szabadságot kért egy napra, s 

megállt hitvesének munkahe
lyével szemben. Tizenegy óra 
tájt valóban kilépett a kapun 
az assz.ony, méghozzá nem is 
egyedül. Az osztályvezetőjével. 
Az osztályvezető mosolygós, 
volt, csinos és rokonszenves. 
S szőke, akárcsak Marci hit
vese. Még abban sem külön
bözött tőle, hog11 ugyancsak 
szoknyát viselt. Ugyanis a fő
nök - asszony. S hetente két
szer együtt mennek el a válla
lati központba. (Szerencse 
persze, hogy nem egy kényes 
témájú, új magyar film fő
szereplői.) 

Simon rabja a városszéli 
kiskertjének. Tavasztól őszig 
matat benne, nyírja a füvet, 
gondozza a gyümölcsfákat, s 
a faház mellett parányi rózsa
kertet is kialakított. Csak a 
telekszomszédok a megmond
hatói, hogy az évek során 
hány hétvégét - sőt, olykor 
hétközben - hány délutánt 
bíbelődött el ott. A minap te
lefon riasztotta: valaki a tá
volabbi szomszédságból szólt, 
hogy villám csapott a faházba, 
a tűzoltókat már riasztották, de 
siessen ő is, mentse ami ment
hető. Simon sápadtan pattant 
fel kerékpárja nyergébe, s ver
senyzőket megs2)égyeruítő se
bességgel vette a kanyarokat, 
nyomta a pedált. A kiskerthez 
érve nem látott tűzoltókat. 
Igaz, tüzet sem. Béke honolt 
a tájon, oly csendes béke, ami
lyen az őszies eslléken megkí
vántatik. Rossz tréfa volt ez 
is - persze kevésbé rossz. 
mintha valaki pajzán jókedvé
ben, kivágott volna néhány 
gyümölcsfát. Aki tud derü1ni 
e tréfán - derüljön. 

Júlia a könyvek rajongoJa. 
Vágya, hogy egyszer hatalmas 
könyvtára legyen ... ám ahhoz 
előbb megfelelő nagy lakás is 
kellene. Néhány könyv számá
ra megfelel persze a néhány 
négyzetméteres szoba egyetlen 
polca is, kivált, hogy a köny
vek rendre cser-élődnek. Júlia 
könyvtárba jár, tíz-tizenkét 
nap alatt kiolvas egy-egy re
gényt. Am a múltkor bosszú� 
ság érte: valakinek ismét ked
ves ötlete támadt. Éppen ami
kor a legérdekesebb fordulat 
következett - a gyanús idegen 
bekopogtatott a házba - hi
ányzott a könyv 67. oldala. 
Valaki kitépte. Véllhetnénk vé
letlennek is persze, ha nem 
hiányozna a 167., sőt a 267. ol
dal is. A 367. csupán azért 
nem tűnt el. mert a regény 
annak rendje és módja sze
rint a 312. oldalon véget ér 
Derűs befejezés - bosszantó 
(más számára derűs) közjáték
kal. 

Hol vagytok, ti régi s�p 
diák tréfák? Amikor lekváros 
kenyeret tettünk a mindig 
éhes, kövér Kósa padjába, 
amikor a szünetben valaki 
összevarrta Szemerédi felöltő
jének az ujját, s amikor elfú
részel.tük Zengő tanár úr szé
kének a lábát. Az érte járó in
tőt emelt fővel váUaltuk, s lel
ke mélyén tán' Zengő sem ha
ragudott azokra. akik tettüket 
nem tagadták. De kik a ma 
kocsi,rongálói, szobortördelői, 
könyvcsonkítói, névtelen le
vélírói? Kik azok a tízek, 
százak, ezrek? Ha csak egy is 
nevét adná tettéhez, ha nem 
maradna arctalan csínytevő, 
tudnám, mit kellene tenni. 

Annyi bizonyos: nem elé
gednék meg holmi intóvel. 
Még a rovást is kevesellném. 
Legfeljebb azt mondanák 
nem értem a trélfát. Mivelhogy 
mindennek a fele sem tréfa! 

F. T. 
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Czemf őnökség a Keletiben 
Naponta 245 személyszállító 

vonat érkezik és indul a Ke
leti pályaudvarról, míg 36 
személy és 11 tehervonat a jó
zsefvárosi állomásról. A na
ponta megforduló utasok szá
ma - a hét napjaitól függően 
- 80-100 ezer körül mozog. 
Ezt a forgalmat idegen telep
állomások szerelvényein kívül, 
mintegy 640 saját áJla,gú sze
mélykocsival látják el. A sze
mélyvonatok közlekedésére jel
lemző, hogy 33 nemzetközi vo
nat közlekedik a nyári időszak
ban, közöttük a Tisza, a Buda
pest, a Wiener-Walzer, az 
Orient express, hogy csak né
hányat említsünk. Ezenkívül 
számtalan belföldi expressz, 
gyors és táivolsági személyvo
nat. Az elővárosi forgalmat, a 
gyermek és turista vonatokat 
sem hagyhatjuk figyelmen kí
vül. Ezek együtt terhelik az 
üzemi tervet és a késett érke
zések miatt improvizálást tesz
nek szükségessé. Ez a rögtön
zés az itt dolgozók készségét 
teszi óránként próbára. 

Készülnek a télre 
A Keleti Körzeti Üzemfő

nökség vezetői éppen a téli
forgalmi felkészülésről tár
gyaltak, amikor náluk jártam. 

- Az elmúlt télen a gya
kori havazás sok gondot oko
zott. Ezúttal dolgoztak először 
együtt az üzemegységek. Az 
előző években még az érdekek 
elkülönültek, hiszen a váltók 
és keresztezések tisztítását a 
pályafenntartásiak végezték. -
mondja Molnár Gábor üzem
főnök. - A tapasztalatokból 
okultunk. A váltók tisztítását 
és a peronok takarítását job
ban meg kell szerveznünk. 
Újítóink készítettek egy szer
kezetet, amely a mozdony le
vegőjét magasnyomásúra fo
kozza és kerozén-petróleum 
keverékkel nagy hatásfokkal 
olvasztja a havat. Lakatos Bé
la mérnök-technikus és Kovács 
László csoportvezető újítását 
kísérletre elfogadtuk, a hasz
nosítási eljárás folyamatban 
van. 

Ha már a műszaki tevékeny
ségről esett szó érdemes rá
mutatni, hogy a kocsijavító és 
karbantartó vágányok mellé a 
targonca közlekedés és baleset 
megelőzés érdekében, 700 mé
teres hosszban, szilárd burko
latot képeztek ki társadalmi 
munkában, 

Elégtelen volt a víz.nyerési 
lehetőség is. A személykocsik 
víztartályait nem tudták kel
lően tölteni. Tenni kellett viala
mi t. 

Alkotó kollektíva 

tehát egységnyi idő alatt több 
kocsit tudunk vízzel ellátni 
mint a korábbi időszakban. 

Napjainkban mind több szó 
esik a tervszerű munkáról, a 
gazdál'kodásról és a minőség
ről. A Budapest-Keleti pálya
udvar személykocsijai negyed
évenként 10 ezer alkalommal 
lépnek ki határainkon. ts er
re a kilépésre csupán 3 ezre
lék visszautasítás jut. Ez nem 
rossz. Nézzünk meg néhány 
ezzel összefüggő intézkedést. 

Az 1. sz. villamos fűtőgép 
eddig osak 1000 voltos feszült
ség mellett tudta .a személy
kocsik fűtési rendszerét el
lenőrizni. Ma ugyanaz a gép 
1000, 1500 és 3000 volt mel
lett is képes ugyanerre. Az 
egyes országok vasútjai eltérő 
feszültségi viszonyok mellett 
fűtik a ,vonatokat, és ezzel a 
megoldással ma mindegyikére 
érvényes minőségvizsgálathoz 
jutottak. Ezt pedig egy ifjú al
kotó brigád, mérnök, techni
kus, művezető és munkás, vé
gezte nagy hozzáértéssel: 
Szendrei András vontatási ve
zető-mérnök, Oros Boldizsár 
művezető, Bankó Ernő csoport
vezető, Czakó István villamos 
művezető teljes értékű csapatot 
képez. 

Ezzel a géptípussal fűtenek 
ma már Szegeden és a Déli 
pályaudvaron. 

- Az ötnapos munkahét 
problémákat vetett fel a ko
csikarbantartásnál - mondja 
Zaránd György, a műszaki ko
csiszolgálati üzem vezetője. -
Bevezettük a 12/36-os szolgá
latot 40-40 fővel, és így a 
munka folyamatosságát pén
tekre, szombatra és vasárnap
ra is kiterjeszt'ettük. Ettől a 
részlegvizsgák ideje két nap
ról egy napra csökkent. Termé
szetes ehhez a dolgozók egyet
értését is kikértük. 

Amin javítani kell 
- Az idei nyár mérsékel

tebb volt a korábbinál - ál
lítja Molnár Gábor. - Ez nem
csak a nyugati, hanem a szo
cialista országok forgalmában 
is jelentkezett. Noha, voltak 
kifejezetten jól kíhasznált 
vonatok, mint a Pannónia, a 
jellemző mégsem ez volt. 

A nyári elemzésből kitűnt, 
hogy az átmenő nemzetközi vo
natokon az utazó takarítónők 
nem látták el jól feladatukat, 
de a pályaudvari közbeeső ta
karítás sem volt eredményes. 

A személyszállító vonatok 
az első nyolc hónapban 98,29 
százalékban indultak menet
rendszerűen. Ez több a terve
zettnél. A pályaudvarra viszont 
sok esetben késetten érkeznek 
a vonatok. Am a menetrend 
szerinti indítás az üzemi terv 
megbizhatóságát, a végrehajtás 
szorgalmát dicséri. Végül is itt 
fordulnak víssza a vonatok is
mét menetrendszerű helyze
tükbe. A forgalomra jellemző; 
hogy csupán a Keleti üzem
résznél 165 millió forint a sze
mélyszállítás bevétele. Noha 

tővé. Gyors a hibabehatáro
lás és megszüntetés. Hatása a 
forgalomra nem vitatható. 

Józsefváros állomáson a 
kocsiigényes árutonnatervet 
95,14 százalékra teljesítették. 
Ez elmarad a tervezettől. A 
darabárus és kocsirakományos 
kocsik tartózkodási ideje 39,12 
óra, amely 91,72 százalékos 
teljesítménynek felel meg. Eze
ket a kocsikat pedig 86,87 szá
zalékos menetrendszerűséggel 
indított vonatokkal továbbít
ják. 'És itt érkeztünk el a saját
ságos problémákhoz, összefüg
gésekhez, amelyek nehezen 
oldható gondot jelentenek az 
ott dolgozóknak. 

Három éve ígérik 
Nehezíti a józsefvárosiak 

helyzetét, hogy 1979 április 15-
re „ígérték" a 25 tonnás mozgó 
daru üzembe állítását. Ez több
szori póthatáridők ellenére 
még ma sem üzemel! Felada
ta lenne az 5 tonnás konténe
rek kezelése, melynek hiányá
ban két Lancer-Boss 10 tonnás 
targoncát és két mobil darut 
kell munkába állítani. 

Micsoda tékozlás eszközzel, 
energiával és élőmunkával! A 
Lancerek éjjel-nappal üzemel
nek, így karbantartásukra 
nincs idő. A konténer-terminá
lok ürítése lassú. Am ha a 25 
tonnás darut végül is átadnák 
üzemelésre az 5 tonnások ki
berakása felgyorsulna. Tavaly 
ugyanott az öt és húsztonnás 
konténerekből 110 ezret moz
�attak. Az idén várhatóan 10-
20 százalékkal emelkedik a 
forgalom és naponta 450-500 
konténert is meg kell mozdíta
ni. 

- Ha a Lancerek nappal 
,.szolgálnának", karbantartásuk 
javulna és csökkenne a gép
kocsik várakozási ideje. Ez 
azért sem közömbös, mert bár 
7 gépkocsivezetőt felvettünk, 
hiányuk még ma is gátolja a 
továbbítást - jegyezte meg 
Kiss Gyula üzemegység-veze
tő, majd így folytatta: 

- Naponta öt vágány( ,,hú
zunk" meg azért, hogy az ide
gen kocsikat kisorozzuk. Ezek 
az első menettel kerülnek be
állításra. Ennek ellenére a 33,13 
órás tervvel szemben csak 40,18 
órát tudunk elérni. Mindez, 
4253 kocsit érintve, már nagy 
óraszámot jelent. Az üzemvi
teli szolgálat célul tűzte ki 
ezeknek a kocsiknak legalább 
10 százalékkal gyorsabb haza
küldését, hisz konvertibilis va
lutáról van szó. 

A Keleti üzemfőnökség ren
delkezik azokkal a kepességek
kel és szellemi tartalékokkal, 
mellyel megoldható lesz a 
szogáltatás kiterjesztése és a 
konténer terminál még jobb 
kihasználása; a gépkocsik szer
vizelése és alkatrész-ellátása. 
A műszaki szolgálat profiljá
hoz illő gépkarbantartás és jár
mű üzemelt'etés gondjain már
is munkálkodnak. 

Szabó Béla. 

Abonyi hétköznapok 
Az állomás kijáratánál em

léktábla hirdeti: ,,Nagy
Abony Mezővárosban 125 év
vel ezelőtt 1847. szeptember 
l-én Széchenyi István jelenlé
tében nyitották meg a vaspá
lyát." A vasúttal egyidős mű
emlék felvételi épület szim
metrikus elrendezésével valami 
�...só-klasszicista stilusra em
lékeztet, külsejét tavaly hoz
ták rendbe. A forgalmi iroda 
mellett terebélyesedő száz év
nél öregebb platánt állítólag 
még Vámos Izidor, a szakállá
ról híres hajdani főnök ültet
te. 

Dióhéjban ennyit a múltról. 
A jelenről Molnár Lászlóné 
állomásfőnökkel és Kovács Mi
hály forgalmi szolgálattevővel 
beszélgetünk. 

- Abony két nagy állomás, 
Szolnok és Cegléd között van. 
Előnyös vagy hátrányos az 
ilyen szomszédság? 

- Ha mindent jót és 
rosszat egybevetünk, in
kább a hátrányait kell meg
említeni. A vonalon mostaná
ban eléggé hullámzó az elegy
áramlás, amikor aztán Szol
nok és Cegléd kapacitása ki
merül, a mi áLlomásunk du
gig megtelik engedélyre váró 
vonatokkal. Szolnokra még 
nem is annyira jellemző, de 
Pest felé átlagosan fél óra jut 
egy-egy vonatra. Ennél csak a 
deltán át közlekedő szerelvé-

nyek várnak többet, időszakon
ként két-három órát. Szerepet 
játszik mindebben az örökös 
pálya.építés is, a vágányzárak 
erősen lecsökkentik az átbo
csátóképességet. Ez egyrészt 
a személyszállító vonatok ké
séseiben és a sok engedély
re várásban mérhető le. Napi 
150-180 vonatnál tetemes 
mindkettő. 

- A vasúton az idén érez
hetően csökkent a teherforga
lom. Mennyire mérhető ez le 
Abonyon? 

- A leadásunk nem csök
kent. A TÜZÉP-nek és a kör
nyező téeszeknek most is ren
geteg áru 1érkezik. Feladásban 
viswnt jóval elmaradtunk a 
tavalyi évtől. Tudni kell, hogy 
az állomás legnagyobb foglal
koztatója a helyi téglagyár 
volt. Ok most az összes ter
méküket a VOLAN-nal szál
líttatják. Máskor ilyentájt 
már rakták a cukorrépát. Úgy 
néz ki, az idén ez is elmarad. 
Sajnos itt még mindig érvé
nyesül a hatvannyolcas ten
dencia, amely arccal a közút 
felé fordította a fuvaroztató
kat. Hozzájárulhatott a csök
kenéshez az a néhány évvel 
ezelőtti rendelet, amelynek ér
telmében csak ötven kilomé
ter feletti távolságra kellett 
vasúti kocsit biztosítani. Ami 
a jövőt illeti, várható, hogy a 
vállalatok idővel „megtérnek". 

hiszen a fuvardíjszabás eme
lése jobban kihat �z ország
útra, mint ránk. 

- RJegebben az állomások 
is részt vállaltak a szállíttató 
felek megnyerésében. Az állo
másfőnök felkerekedett, tár
gyalt az üzemek képviselőivel. 
Érvelt, ecsetelte a vasút elő
nyeit. Hogy van ez most? 

- A fuvarszervezést a körze
tesítés óta átvette az üzemfő
nökség. úgy tudam, ott most 
is történnek erőfeszítések a 
szállítók megnyerésére. Erő
szakkal azonban senkit sem 
lehet visszaterelni a vasútra. 
Az áremelések bizonyára jobb 
belátásra térítik a fuvarozta
tókat. 

- A személyforgalomban 
mennyire érezhető a díjszabás 
duplájára emelése? 

Az utasforgalmunk válto
zatlanul nagy. Sok az ingázó 
Abony-Szolnok és Abony
Budapest között is. Szeptem
ber elseje óta jelentősen nőtt 
a bevétel annak ellenére, hogy 
kevesebben szállta,k vonatra. 
Megfigyeltük, akik eddig a 
Nyugati pályaudvarig utaztak, 
most csak Kőbánya-Kispestig 
váltanak jegyet. Kispest és 
a Nyugati között nyolc forint 
a teljes.áru menetjegy ára, 
metrón ugyanez a távolság 
egyetlen forintba kerül. 

Tóth Zoltán 

S§arvason bevált 
a ,nunl.aerő-átcsoportosítás 

Személypénztárost és forgalmistát helyettesít a raktárnok 

Szarvas állomás kulcsszere
pet tölt be a város gazdasági 
életében. Az ipari es a mező
gazdasági termékek nagy ré
szét vasúton szállítják rendel
tetési helyükre. 

Földesi Lajos állomásfőnök 
tájékoztatott az állomás gond
jairól, eredményeiről. 

- Az állomáson 25 vasutas 
dolgozik - mondja. - Két 
váltókezelő hiányzik. Ennek 
ellenére az idén még nem 
volt túlóra. Ez a jobb mun
kaszervezésnek köszönhető. 

- Mit jelent ez konkré
tabban? 

- Két évvel ezelőtt átcso
portosítottuk a munkaerőt. 
Ha például hiányzik egy sze
mélypénztáros, akkor helyet
te a raktárnok ül az ablak 
mögé. Szombatonként és va
sárnapokon ugyancsak a ra�
tárnok helyettesíti a forgalmi 
szolgálattevőt. A takarítók 
munkáját pedig a málházók 
veszik át. Ezt természetesen 
csak úgy valósíthattuk meg, 

hogy vasutasaink megszerez
ték a szükséges szakvizsgá
kat. 

A szarvasi vasutasok az el
ső három negyedévben szál
lítási tonnatervüRet 107,47 
százalékra teljesítették, é!: 
1 millió 813 ezer utast szállí
tottak. 121 ezerrel többet, 
mint az elmúlt év hasonló 
időszakában. Ebben az évben 
sem üzemi, sem tárgyi bal
eset nem történt. Az anyag
és energiamegtakarítás ered
ménye 200 ezer forint. 

M állomás dolgozói élen
---------------------------7 járnak a társadalmi munká

Őszi forgalom ideién 
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ban is. Legutóbb például a 
vágányokat és a rakterületet 
takarították és rendbehozták 
a felvételi épület mögötti Le
nin parkot. 

Most az őszi forgalomban 
kell helytállniok. Gabonafé
lékből és lisztből eddig mint
egy 1'0 ezer tonnát szállítot
tak, többnyire exportra. De
cember 31-ig még ötezer ton
nát kell továbbítaniuk. Ezen
kívül természetesen több más 
mezőgazdasági terményt (nap
raforgót, kukoricát stb.) kell 
rendeltetési helyére :íuttatni. 

Séra. Sándor 

- Először 198il-ben az „öreg 
XII. vágánynál", majd 1982-
ben a mosó-karbantartó vágá
nyoknál - télen is kihasznál
ható - 1240 méter, második 
lépcsőként a csarnoki vágá
nyok közé: további 1050 méter 
hosszban .azonos rendszerű 
vízhálózatot építettünk ki, a 
szocialista brigádok segítségé
vel. Ehhez 400 literes tartályt, 
magasnyomású hidrofort sze
reltünk - mondja Czippán 
László műszaki üzemfőnök
helyettes. - Ezáltal a kocsik 
korábbi 15-17 perces töltési 
ideje 3-4 percre csökkent. Ma 

ezzel nem érték el a tervezet- ....------------------------------------------------------
tet, mit sem von le abból a 
munkából. amit a pénztárosok 
végeztek. 

A vontatójárművek üzem
készsége 103, 14 százalékos, ami 
jó eredmény. iEzt egy, a Kele
tiben készült mozdonydiag
nosztizáló rendszer tette lehe-

. Módszertani bemutató 

a vasúti Kraszna-hídon 
A MA V vonalain a balpfák 

és betonaljak javítására több 
eljárást is kipróbáltak, a vég
leges döntés az osztrák Neu
mann-féle Traversan módszer 
mellett szól. 

Az első bemutatók 1972-ben 
kezdődtek elsősorban nyílt 
pályákon, majd később kité
rőkben is shkeresen vizsgázott 
az eljárás. A MAV az alkal
mazási területet ezelőtt két 
évvel kiszélesítette a hídfák 
javítására is. Eddig két he
lyen volt a mátészalkaihoz 
hasonló módszertani bemutató 
- Sarkadon a Fekete-Körö
sön és a Győr-Sopron megyei 
Abdán, a Rába folyón levő 
vasúti hidakon. 

Az eljárás lényege az, hogy 
a kilazult síncsavarok helyét 
kitisztítják, az osztrák cég ál
tal biztosított műgyantával 
megtöltik, s így újra lehet 
kötni a sínszálat. Ezzel az el
járással 8-10 évvel meghosz
szabbodhat a talpfák élettar
tama. Ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy egy hídfa több 
mint 2500 forint, a megtaka-

rírtás igen jelentős. Természe
tesen ez az eljárás eliképzel
hetetlen a Bosch-cég kisgépei 
nél:kül - áramfejlesztő, ütve
csavarozó, fúrógép és s,ardk
csiszoló -, mint a Kraszna
hídon is tapasztaltuk, ezek a 
kiisgépek könnyen kezelhetők, 
üzembiztosak. 

A Traversan eljárást ma 
már több mint húsz ország
ban al:kalmazzák a világon. 
Ebben a magyar szaikembe
reknek is részük van. A kí
sérleteket ugyanis a Győri és 
a Grazi Műszaki Főiskolán is 
végezték. 

A bemutatott Traversan el
járáshoz kapcsolódik a sín
szálak magasság kiegyenlíté
sére al:kalmazott „Lupolen" 
lemezek behelyezése. Ezt a 
rugalmas műanyiag lemezt ma 
már a MA V hazai gyártrnány
ból használja. A tapasztalatok 
igen jók, amit bizonyít az is, 
hogy a PEMO solymári gyá
rában készített lemezek iránt 
a Neumann-cég is érdeklődik. 

Zsoldos Barnabás 

M 
ár csak néhány nap volt 
hátra ahhoz, hogy Ke
rekes András falujában 

megrendezzék a szokásos szü
reti bált. Az ifjabbak a készü
lődés lázában égtek, csak Ke
rekes kocsirendező volt nagy 
gondban, m-e,rt vasárnap, a ne
vezetes napon szolgálatba kell 
mennie. 

ő még csak meglenne a mu
latság nélkül, de Erzsike, a 
menyasszonya úgy készül, 
mintha a világ legtermészete
sebb dolga lenne, hogy ők ott 
legyenek. 

András egyik este - egy ki
csit bátortalanul ugyan, de ki
jelentette, hogy azon a napon 
éppen szolgálatban lesz. 

- Szabadságot kérsz. Vala
ki majd helyettesít - mondta 
a kis menyasszony, akinek fo
galma sem vo1t arról. hogy 
most ősszel, a csúcsforgalom 
idején milyen nagy gond a 
rendezőben egy embert helyet
tesíteni. 

Kerekes magyarázni próbál
ta, hogy ha igazán szereti és 
a felesége lesz, sokszor le kell 
majd mondani a szórakozásról. 
Hiába, ez a vasutas feleségek 
sorsa. 

- Akkor o:najd hozzád, il
letve a vasutadhoz igazodom 
- érvelt Erzsike -, de most 
lehet, hogy ez lesz az utolsó 
alkalom, hogy szüreti mul'at
ságba mehetünk. Most az egy
szer igazodj hozzám. 

András felfortyant és majd
nem hangosan kimondta, hogy 

ez nem olyan egyszerű, aho
gyan Erzsi elképzeli, de feles
legesnek tartotta a további vi
tát. 

Tudta, hogy hasztalan egy 
liépést is tenni az ügyben, de 
aziért másnap odaállt a fölöt
tese eLé, s kérte, hogy vasár
nap mentsék fel a szolgálat 
alól. 

A fölöttese meg sem kérdez
te, hogy miért akar távol ma
radni s kijelentette: 

- Kérjen inkább egy csilla
got az. égről. Azt talán hama-

És mi lenne, ha bekopogna 
a szakszervezeti titkárhoz? 
Lombos elvtárs még eddig 
mindig segített. De lehet, hogy 
most ő is megmosolygná. Ez 
nem halaszthatatlan ügy. Szü
reti mulatság nélkül még nem 
dől ö.ssze a világ. De aa.ért be
kopogott hozzá. 

Az őszülő halántékú férfi 
szívélyesen fogadta és egy 
cseppet sem mosolygott, ami
kor Kerekes András őszintén 
elmondta, milyen nagy gond
ban van. 

SZÜRETI BÁL 
rabb le tudom !hozni magá
nak, minthogy vasárnap he
lyettesítőról gondoskodjak. Hi
szen tudja, mi a 'helyzet. tgy 
is hiányzik öt kocsirendező. 
Annyit meg talán megtanult 
5 év alatt, mióta nálunk van, 
hogy .a vasútnak minden kö
rülmények között mennie kell. 

Hát persze, 'hogy tudja. Ke
rekes András is megtanulta 
már a törvényt, hogy a vasút 
soha le nem állhat. 

De hát a boldogsága sem el
hanyagolható szempont. Erzsi
kével karácsonykor lenne az 
esküvő. A menyasszonyék há
zába külön lakrészt kapnak. 
Szóval minden szépen rende
ződne a jövőjüket illetően, ha 
ez a szüreti mulatság fel nem 
borítaná. 

Egy kicsit gondolkozott, 
majd felvette a telefont és 
hívta a fiú felettesét. 

- Nagy kéresem lenne Mol
nár elvtárs - kezdte a titkár 
a telefonbeszélgetést. 

- Mondjad - hallatszott a 
drót túlsó végéről. 

ts a szakszervezeti titkár 
mondta, hogy a fiatal kollé
gának feltétlen meg kell olda
ni vasárnapra a helyettesíté
sét, mert a boldogsága függ 
attól, hogy részt vegyen a szü
reti mulatságon. 

Pár perc múlrva Kerekes fő
nöke személyesen rontott be a 
titkár szobájába. Észre sem 
vette, hogy a fiú is ott van, 
amikor kijelentette: 

- Te meg vagy őrülve 
Lombos elvtárs. Müéle szűre-

ti mulatság,ról beszélsz? Nem 
akartam hinni a fülemnek. 

- Pedig jól hallottad Mol
nár elvtárs. Ennek a fiatal 
koll'égának vasárnapra feltét
len szabad napot kell biztosí
tani. 

- Te csakugyan megőrul
tél - hápogott Molnár s kije
lentette, hogy komoly és nyo
mós indok esetén sem tudja 
nélkülözni a fiút, egyszerűen 
azért, mert így sincs elegendő 
embere. 

- tn jó leszek helyettesí
tőnek? - mosolygott a szak
szervezeti titkár, mire Kerekes 
főnöke teljesen elámult. 

- Tee? 
- Miért? Voltam én kocsi-

rendező is valamikor ... 
- No de Lombos elvtárs ... 

- szólt közbe a fiatal vas-
utas - ezt azért mégse krí
vánhatom ... 

- Maga csak maradjon 
nyugton fiatalember - intette 
le a csodálkozó arcú fiatal ko
csirendezőt a szakszervezeti 
titkár és tréfásan megf enye
gette: aztán legközelebb csak 
akkor jöjjön !hozzám rendkí
vüli szabadság ügyében, ha ;fia 
született. 

Már nem tudni, ki nézett 
nagyobb csodálkozással a 
szaksze!"Vezeti titkárra, Kere
kes András-e, vagy a főnöke. 
De az őszülő halántékú ember 
csak mosolygott, majd halkan 
megjegyezte: 

- Hát akkor . . . mindenki 
a dolgára sza.kikáim ... 

Dálvid József 
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Kulturált velldéglátás 
KÖJÁL-ellenörzés � Utasellátó gyóri üzemeiben 

Győr, vasúti csomópont. Ez
�vel fordulnak itt meg na
ponta az utasok. Sokan a bü
fékb4ul és az étermekben töl
tik a vonatok érkezéséig az 
időt. Milyen ,körülmények fo
gadják őket? A pénzükért azt 
kapják-e, amit várnak? Ezek
re a kérdésekre kerestünk vá
laszt Kárpáti Mthált1néval, a 
Köjál közegészségügyi és jár
ványügyi ellenőrével. 

A vendégek ellátásáról az 
Utasellátó Vállalat 32-es szá
mú üzemegysége gondoskodik. 
Ide tartozik a pál)'audvar ét
terme, a tejbár, az ételbár, há
rom peron büféje, az Arany 
János Művelődési Ház vendég
látó egysége, és az úgynevezett 
Mozdony-kör. A napi forgalom 
általában nyolcvanezer. Ennek 
az összegnek a zöme az éte
rem, a tejbár és az ételbár for
galmából származik. 

Minden nap 
sok az utas 

Mi a csúcsforgalom idején 
kezdtük az ellenőrzést. Nagyon 
sok az utas, de ennek ellenére 
mindenütt tisztaság fogadott. 
Pedig ugyancsak nehéz a szi
gorú Köjál-előírásokat betar
tani ilyen nagy felvételi épü
letben, melyet majd negyed
századdal ezelőtt 1958. augusz
tus 20-án avattak. Azóta már 
régen más a módi a Köjál-sza
bályok rengetegében. A hatal
mas konyhának először abban 
a részében vizsgálódunk, ahol 
egy nagy hűtő áll, tele kész
áruval. A Köjál-ellenőrnek egy 
kifogása van: abban a helyi
ségben van a készáruhútő, 
amel11ikben a n11ers húsokat 
bontják. 

- Szükségmegoldás, pedig 
már többször átalakították, 
korszerűsítették a konyhát és 
a hozzá tartozó részeket - ma
gyarázza az egység vezetője, 
Horváth Lajos, aztán a felesé
ge, a konyha főnöke is ezt bi
zonygatja: 

ALBA REGIA '82 

- Mi lennénk a legboldo
gabbak, ha korszeril kon11hánk 
lenne, de nekünk csak ez van. 
Az adott körülmén11ek között 
kell eUdtnunk a teendőnket 
méghozzá ÚQtl, hog11 a vendég 
is, a Köjál is elégedett legven. 

Valamenyi hűtő tiszta, ren
des és mindegyikben hőmérő 
is van. Megvizsgáljuk a kése
ket, a vágódeszkákat. a hús
darálót is. Valamennyit tisztán 
találjuk. 

Az előkészítőben a Köjál el
lenőre megkérdezi: 

- Miért nem tartanak itt 
székeket, hogy az a dolgozó, aki 
babot, burgonyát, zöldséget 
tisztít, leülhessen? 

- Itt ... ?! Leülni . .. ?! -
kiáltják egyszerre négyen is. 
- Micsoda szég11en volna! Ki 
is néznék innen a többiek! 

- Nem kell kinézni 
mondja határozottan az ellen
őr. - Aki ülve végzi el ezt a 
munkát, az egyáltalán nem la
zsál, csupán a lábait kíméli. 
Ez egészségügyi • szempontból 
fontos. 

Barátságos, 
tiszta étterem 

A konyhának tizenkét dolgo
zója van. Többségük törzsgár
datag. A konyhafőnök tizen
kilenc éve, az egység vezetője 
huszonhárom éve dolgozik itt. 
Valamennyiük munkája nem
csak abból áll, hogy az étter
met áruval ellássák. Ok gon
doskodnak arról is, hogy a pe
ronokon, a tejbárban, az étel
bárban és a hegyeshalmi étte
remben is legyenek különféle 
ízletes készítmények. 

A legkedveltebb és le�kere
settebb ételek: a sertéssüU, a 
csabai kara;, a töltött tekercs, 
a házikolbász, a fasírozott, a 
franciasaláta, a majonézes bur
gon11asaláta, a kaszinótojás, a 
virslisaldta, tiroli rétes, a md
ko1 rétes, a túrós t6.ska és ki 
tudná felsorolni még azokat a 

finomságokat, amiket az uta
soknak naponta kínál az Utas
ellátó Vállalat győri 32-es szá
mú üzemegységének konyhája. 

Az éttereRl barátságos, csi
nos, tiszta, a terítők szépek. 
Az ételbárban finom hypoillat 
van. A Köjál ellenőre meg
jegyzi: 

- Tipikus tisztaságUlat. Jó 
és megn11ugtató ezt érezni ... 

A falra függesztett étlapon 
olvassuk a mai kínalatot: .,Pi
rított sertésm4;, bográcsgul11ás, 
tojásrántotta virslivel, főtt 
virsli, cigán11pecsen11e, grill
csirke, hamburger, presszóká
vé ... " 

Nem érjük be a vendégeket 
fogadó tér tisztaságával, mi 
azt is látni szeretnénk, ami a 
kulisszák mögött van. Szúk kis 
folyosó vezet a szociális he
lyiségekig és a 11110SOgatóig. Ne
héz lehet a takarítás, de ennek 
ellenére minden tiszta, rendes, 
ápolt. A mosogató fölött a gon
dos, precíz kiírás hogyan, mi
ként kell mosogatni, fertőtle
níteni, öblíteni. Régen járom 
már az ország étter111eit, de 
ilyen felírást még soha, sehol 
nem ta4áltam. 

Az árukínálat 
mindenütt hőséges 
A tejbár méltó az étterem

hez és az ételbárhoz. Csinos, 
tiszta minden. Az árukínálat 
bőséges és ízléses. A finom, 
friss áruk között van - a po
haras tejen, kakón és karamel
lás tejen kívüI - franciasalá
ta, kaszinótojás, körözöttes 
kifli, kocsonya, díszített szend
vics, ecetes hal, presszókávé és 
hozzá ízléses csomagolású tej
szín. Az édességek közül pedig 
összeszámlálok tízféle tortát és 
tíz más süteményt, amelyeket 
a konyhán készítenek - az 
utasok megelégedésére. Az 
utas kívánságára még zsíros
kenyér is kapható ... 

Sindulár Anna 

Polgári védelmi gyakorlat Székeslel,érváron 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökség polgári védelmi 
parancsnoksága október 4-én 
és 5-én Alba-Regia '82 fedő
névvel komplex gyakorlatot 
tartott a székesfehérvári vasúti 
csomóponton, amelyet a vasúti 
főosztály a polgári védelmi 
kiképzési terv alapján rendelt 
el. 

A feladat a csomópont dol
gozói és utasai védelmének 
megszervezése, az önmentés és 
mentesftés g11akorldsa volt. 
Az első napon a csomópont 
polgári védelmi parancsnok
sága és a törzs részére pa
rancsnoki és törzsvezetési gya
korlat volt. A második napon 
az önvédelmi szervezet a 
helyreállító szolgálattal együtt 
végezte el a megadott felada
tokat. Ennek során imitálták 
többek között a termékek, 
nyersanyagok, raktári készle
tek mentését, a csomópont 
épületeinek, gépeinek védel-

Porsalomlnnyf&á1 pakorla& klsben 

mét. Az alegységek a kijelölt 
helyeken közműhelyreállítást, 
tűzoltást végeztek, biztosítva az 
áruszállítás mielőbbi megindí
tását. A pályafenntartá&i dol
gozók helyreállították a váltó
kat és síneket cseréltek. 

Ankét. az áru-védelemről 
A székesfehérvári lktrzeti 

üzemfőnökségen október 11-
én áruvédelmi ankétot tartot
tak. Megjelent . a tanácskozá
son Baodi Kdrolt1, a budapesti 
vasútipzptóság áruvédelmi 
c,oporiJának vezet6Je, R4cz 
Alpdr, az üzemf6nökség veze
t6Je és Tóth Gt16rot1, a Fejér 
naeaei Rend6r-f6kapitányság 
képviael6je i8. Az ankétot 
BogndrGvu�auakuervez� 
ti bizottság 11itlkáráaak helyet
tese nyitotta meg, majd C8'
ld Géza kereekedelmi Ozem
l&lökhelyettes lamertette az 
6ruwdelemmel kapcsoiatos 
lqfontosabb teend6ket. 

Fe)aorol:ta többek között a 
tönakérdt, a cMwnAlMdr és 
u úu IDin&.Mromlúénak 
okait. A JclJrufl flaemf&alSlc
•"1 tmUet& lopM, Weew 
dá,tn414, nari'9 „u u 
icJ& ,nt, ,...,,,.,,. fel► 

lenUat tettek. Székeslehér
vál'on kettő. Pusztuzabolcson 
négy, Ercsi állomúon pedig 
tizenhárom esetben dézsmál
ták meg a ikörzvaeyont. A 1c4„ 
meohaladta a 133 nff torin
toi. Az 1459 zál'hlányos kocsi 
i.s meckönnyitette a déumálók 
dolcát. 

Gyakori az éTUk. mm6s� 
nek a romláaa is. Ennek oka 
els&torban az, hOIY a fuva
roztatók nem tartják be a 
rakodási uabá!lyok.at. A ko
csik aokazor nem felelnek meg 
a hl1Wmai követelményekinek. 
A rendez6-pályaudvarokon a 
kiméletelll>b tolatésaal lehet
ne csökkenteni az árukárt. 

A JövOben gyak«lbbé kell 
tenni a rend6né11el közös 
célellen6rzéseket. Az ankéton 
többen elmondták tapuztaJA
talkat • davaalataikat. 

'l'Mlewl� 

A komáromi vonalszakaszon 
daruval emelték helyére a „sé
rült" teherkocsikat. 

A szemlélő bizottság jónak 
értékelte az alegységek és a 
beos2l1:ott állomány kétnapos 
munkáját, helytállását. 

BÉLYEGKIÁLLÍTÁS 

A TÖREKVÉSBEN 

Az !szaki JármQjavító 
Ozem bélyeggyűjtő köre „50 
éve javít villamos�ozdonyt a 
MAV &izaki Járműjavító 
07.em" címmel ün.nepi taggyú
léssel egybekötött bélyeglkiál
lítást rendezett a Törekvés 
Művelődési Házban. A hely
színen alkalmi postahivatal 
is m&ödött, ahdl emlékbé
lyegzésre is lehetőaég volt. 

Öakéates wéraHk 

Tízen-tizenketten adnak 
évente két-két alkalommal ön
kénteaen vért Szombathelyen 
az Utasel'litó Vállalat hetven 
dolgozót foglalkoztató üzemé
ből. Legutóbb, október 5�n -
a Ma,yar Vöröskereszt VI. 
kongreyzusának a hetében -
11-en adtak vért térítésmente
sen a uombathelyl vérellitó 
aiközpontban. 

VASUTAS T0ZOLTÓK 6SZI SIREGSZEMLÉJE 

Külön jutalom minden résztvevőnek 
Október 7-én rendezték meg 

Celldömölkön a szombathelyi 
vasútigazgatóság vállalati tűz
oltórajainak versenyét és szak
mai vetélkedőjét. 

A Celldömölki Vasutas Mun
kás Sportegvesület ligeti sport
telepén megtartott versenyen 
megjelent dr. Horváth Lajos 
vasútigazgató, dr. Sági János, 
tűzoltó százados a Vas megyei 
Tűzoltóparancsnokság helyet
tes vezetője. 

A 400-as fecskendők kate
góriájában öt, a 800-asokéba 
hét csapat indult. A részt vevő 
rajoknak öt-öt elméleti, mű
szaki és gyakorlati kérdést 
kellett teszt formájábá'n meg
oldani. 

A vasutas tűzoltók példás fe
gyelmezettséggel hajtották vég
re feladataikat. A különböző 
versenyszálllok alatt emberi 
magatartásuk méltó volt a va
sutasokhoz. :E:ppen ezért a va
sútigazgatóság vezetője a záró 
értékelésen bejelentette, hog11 
a meghirdetett helyezettek dí
;azásán túl, valamennlli rész
vevőnek; versenyzőknek, ve
zetőiknek, szervezőknek és 
rendezőknek külön-külön 400 
forint ;utalom kifizetését en
gedél11ezi. 

Dr. Sági János a verseny be
fejezése után jónak értékelte 
az elért eredményeket. Elmon
dotta, hogy a gyakorlatokat a 
csapatok példamutatóan, kiváló 
időeredményekkel oldották 
meg. Nagyon jó a vasútigaz-

A pápai vasutas tűzoltó csapat és vezetc'ilk 

gatóság és a tűzrendészeti szer
vek együttműködése. Az üzem
főnökségi rendszer jól illesz
kedik, alkalmazkodik a tűzren
dészeti feladatok mai követel
ményeihez. Vas megyében évek 
óta nem volt számottevő tűz
eset. Jó a felvilágosító és a 
megelőző munka. Nem került 
sor szabálysértési eljárás le
folytatására, felelősségre vo
násra. A vasutasok összeha
sonlíthatatlanul jobb képet 
mutatnak, mint más vállala
tok vállalati tűzoltói. Ehhez 
a vezérigazgatóság, az igazga-

(A szerző felvétele) 

tóság katonai osztálya, illető

leg ezek túziren<lész-apparátu
sának kiváló munkája is hoz
zájárul. 

Eredmények. A 400-as kate
góriában: 1. Pápa vasútállo
más 315; 2. Ajka vasútállomás 
304; 3. Szentgotthárd vasútál
lomás 212 ponttal. A 800-asok 
csoportjában: 1. Celldömölk 
KűF, vontatási üzemegység 
440; 2. Szombathely KÜF, von
tatási üzemegység 420; 3. Sop
ron vontatás 415 ponttal. 

Sz. Jakab István 
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Nemzetközi kapcsolataink 

Tapasztalatcsere a fransporten (}/as 
és a Ma/,rar Vasutas szerkesztősége között 

A bolgár közlekedési heti
lap, a Transporten Glas szer
kesztöségének meghívására 
szeptember 27. és október 1. 
között látogatást tett Bulgá
riában Kaszala Sándor, a Ma
gyar Vasutas munkatársa. A 
látogatásra a korábban létesí
tett kétoldalú kapcsolat kere
tében került sor. Célja a lap 
szerkesztési módszereinek ta
nulmányozása, a bolgár vas
utasok élet- és munkakörülmé
nyeinek megismerése, a két 
szerkesztöség közötti együtt
működés elmélyítése volt. 

A Transporten Glas a köz
lekedési minisztérium és a 
szakszervezet közös lapja. Har
minc belsö és ugyanannyi 
külsö munkatársa van. A lap 
bizonyos idöközönként a szo
cialista országok vasútjairól is 
tájékoztatja olvasóit. A szer
kesztöség vezetöi az együtt
működés szempontjából a leg
fontosabbnak a cikkek cseréjét 
tartják. 

Az ötnapos látogatás során 
munkatársunk találkozott a 
plovdivi vasútigazgatóság üze
mi lapjának szerkesztöjével és 
az igazgatóság helyettes veze
töjével. akik részletes tájékoz
tatást adtak a lap, illetve az 
igazgatóság munkájáról. Szó
fiában egy úgynevezett elektro
lokomotív depó. járműjavító 
megtekintésére is lehetöség 
nyílt. 

A látogatás viszonzásaként 
október 18. és 22. között a 
Transporten Glas föszerkesz
töje, Petko Tomov volt a ven
dége szakszervezetünknek. 
Tolnai Ildikó, a központi ve
zetőség titkára tájékoztatta a 
mozgalom időszerű kérdései
ről, majd a Magyar Vasutas 
szerkesztőségében ismerkedett 
lapunk profiljával. A tájékoz
tatón jelen volt Szemők Béla 
titkár is. 

Petko Tomov itt-tartózkodá
sa során látogatást tett a bala
tonfüredi vasutas szívszanató
riumban, ahol dr. Fehér Csaba 
főorvos tájékoztatta a gyó
gyító munkáról. A V ABE
üdülőben vendégünk a nyugdí
jasok szociális gondozásával 
ismerkedett meg. A gárdonyi 
üdülőben a szakszervezeti tan
folyamok programját tanul
mányozhatta. 

A debreceni vasútigazgató
ságon Erdélyi László, az üzem
viteli osztály helyettes veze
tője adott tájékoztatást az 
igazgatóság munkájáról és be
mutatta a Szerencs és Nyír
egyháza közötti vonal központi 
forgalomirányító berendezést 
is. Ezt követően a személy
pályaudvar forgalomirányító 
központjával és a felvételi 
épület utaskiszolgáló helyisé
geivel ismerkedett a bo.lgár 
főszerkesztő. 

Tolnai Ildikó tájékoztatja a vendéget 
(Skoda László felvétele) 

Tapasztalatcsere-úton az NSZK-ban 
A Német Szövetségi Köztár

saság vasutas-szakszervezeté
nek ((GdED) meghívására ok
tóber 3-án egyhetes látogatás
ra az NSZK-ba utazott szak
szervezetünk héttagú ifjúsági 
delegációja. A frankfurti pá
lyaudvaron Hans Peter, a 
GdED ifjúsági osztályának ve
zetöje fogadta csoportunkat. 

Delegációnk megtekintette a 
frankfurti repülőteret, amely 
Európa legnagyobb légi kikö
tője. Látogatást tettünk a 

GdED székházában és kőnig
steini oktatási központjában, 
valamint a kölni vasútigazga
tóság linzi szakoktatási köz
pontjában. A tornyosuló gaz
dasági gondok miatt, a vasút 
vezetői az NSZK-ban is csök
kenteni akarják a vasutasok 
számát, és a linzi szakoktatási 
központ megszüntetését terve
zik. A GdED mindkét törek
·véssel szemben áll. 

Kölnben dr. Hans Bech, a 
vasútigazgatóság helyettes ve
zetője adott tájékoztatást a né
met vasutak eredményeiről és 
gondjairól. Delegációnk Opla
denben megtekintette a villa
mo.s mozdonyok egyik nagy ja-

vítóbázisát és a vasútépítési 
főnökséget. Mindkét helyen je
lentős a szakmunkásképzés is. 

Ott-tartózkodásunk utolsó 
napján egész napos kirándu
láson vettünk részt az Eifel
hegységben. Megtekintettük a 

nürburgringi nemzetközi autó
versenypályát és a világ leg
nagyobb rádióteleszkópját is 
Effelsbergben. 

A Rajna völgye a „humani
zált természet" mintapéldája. 
A folyó mindkét partján autó
pálya és kétvágányú villamo
sított vasútvonal húzódik. A 
szép tájak, a tiszta és hangu
latos városok, a házak és laká
sok, a nagyszerűen kiépített és 
karbantartott úthálózat, a pre
cízen szervezett szakszervezeti 
és vasúti munka valamint a 

pontos, tiszta, gyors és kényel
mes vonatok felejthetetlen él
ménnyel gazdagítottak ben
nünket. 

A tanulmányút hozzájárult 
a magyar és a német fiatalok, 
valamint a két ország vasutas
szakszervezetei közötti kapcso
lat elmélyítéséhez. 

Farkas László 

A delegáció Linz városban a vendéglátókkal 
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A 1Dunkaügyi törvények betartásának 
tapasztalatai a szovjet vasutaknál 

Írta: N. I. Kovaljev, a Szovjetunió Vasúti Közlekedési és Közlekedés Építési Dolgozók 
Szakszervezete Központi Bizottságának elnöke 

A szavjet munkaügyi törvé- Szovjetunió alkotmánya, az 
nyek betartása fontos politiltai SZKP XXV. és XXVI. kong
és társadalmi-gazdasági ténye- resszusa -, a Szovjetunió szak
ző, amely hozzájárul a munka szervezetei XVI. és XVII. 

termelékenységének növelésé- kongresszusa határozatai, L. I. 
hez, a vasúti közlekedési mun- Brezsnyev elvtársnak, az SZKP 
ka javításához, a közlekedési KB főtitkárának - a Szovjet
építés hatékonyságánaik emelé- unió Legfelső Tanácsa Elnök
séhez - a munkáskollektí- sége elnökének úmut.atásai -
vák munkaielgyelmének meg- valamint a Közlekedésügyi 
szilárdításához. Minisztérium, a Közlekedési 

Építési Minisztérium, a Vas-

.. 

A vállalatok, intézmények, úti és Közlekedési Építési Dol-szervezetek vezetőinek a gozók Szakszervezete Kö24>onti szakszervezeti bizottságoknak Bizottságának énvényben lévő 
a munkaügyi törvények betar- határozatai és más dokumen
tásában végzett munkáját a tumai irányítják. 

Az intézkedési terv szellemében 
A szakszervezet központi bi

zottsága határozatának megfe
lelően a minisztériumi föigaz
gatóságoknál, a vasutaknál, a 
trösztöknél, az építési igazgató
ságokon, a vállalatoknál és a 
különböző szervezeteknél éves 
intézkedéseket dolgoznak ki a 
munkaügyi törvények betartá
sáról. Ezek az intézkedések 
fő elemei a mun.akügyi törvé
nyek betartásának és szakszer
vezeti ellenőrzéseknek. 

A délkeleti va.&útra hozott 
intézkedésekben például előír
ták, hogy a szolgálati vezetők 
és osztályfőnökök a vállalatok 
és szervezetek meglátogatása
kor ellenőrizzék a munkaügyi 
törvények betartását, különö
sen a munkarend és a dolgo
zók pihenése, a munkások és 
alkalmazottaknak a vállalat 
,kezdeményezésére történő el
bocsátását, a nők és a ser
dülők munkáltatásának tapasz
talatait. 

Előírták, hogy értékelni kell 
a túlórában végzett munkát és 
az állásidő okait; alkalmazni 
kell a Szovjetun.ió vasúti szál
lítási dolgozóinak munkafe
gyelméről szóló szabályzatának 
betartását, a belső munka
rendszabályok végrehajtásá
nak ellenőrzését, rendszeresen 
fel kell újítani a vállalatoknál 
a munkaügyi törvényekkel 
kapcsolatos kiállítási állNányo
kat, vitrineket, irodalmat. Eze
ket be kell építeni a vállalati 
dolgozók műszaki oktatásának 
tervébe is. 

A munkaügyi törvények 
normáinak betartását rendsze
resen megvizsgáják a minisz
tériumi kollégiumok és a szak
szervezet központi bizottságá-

nak elnöksége és titkársága 
ülésein is. A Közlekedés Épí
tési Minisztérium kollégiumá
nak és a szakszervezet közpon
ti bizottságának egyik közös 
ülésén áttekintették a kazahsz
táni és a közép-ázsiai vasúti 
fővonalépítés gazdasági 'Veze- kodás bevezetésében meglévő tői és a sza'kszervezet által ko-
rábban elfogadott, a. munka- hiányooságokért egy sor gaz-
ügyi törvényekről szóló határo- dasági rvezető viseli a felelős
zatok végrehajtásának idősze- séget. 
rű kérdését. A munkaügyi törvények be-

tartásának ellenőrzésében ak-A főigazgatóságok, trösztök, t' nk •t 'g k más építési igazgatóságok és a iv , ny.u � :3 ve ezne a 
szakszervezeti bizottságok azt vasut! f?utvo!IBl�� szaks�e:
ajánlják, hogy szigorítsák meg· v_e�eti _ _  b1zotts�g:31 1s; A _  Sz1b�= 
a munkaügyi törvények betar- na1 Kozleked_�1 _É�ntés1 .?

1
�· 

tásának ellenőrzését az illeté- sz_er�ezet E1;1oks�genek u esen 
kes vállalatoknál. Ennek ér- peldaul att�kint�_tték az 
dekében fokozni kell a gazda- Omszktra:nsszo_1 tros�t szak
sági vezetők sZemélyi felelős- szenve�ti . �m�ttságanak _a 
ségét a munkaügyi törvények IY:unkaugyi to;Yeny;k betarta
követelményeinek szigorú biz- sara, a mu�k�o� es alkal�
tosításáért kérlelhetetleni.\l kell zottak felvetel:nel,, �the�yeze
viszonyul�i a munkások és al- sénél_ és, elbocsatásanal v_egzett 
kalmazottak munkajogai a ellenorzesek tapasztalatait .. 
munkafegyelem megsérté� a , Kivételes esE:te�ben, amikor 

. - . , ' sulyosan megsert1k a. munka-munka1do-veszteseg tényehez. .. . r· én k t a szakszer-Ebből a célból ajánlották azt, ugyi . or_v YE; e , . . 
hogy figyelmet kell fordítani a vezeti b1zottsagok Joga_1kat. al-
munkáskollektívák nevelő sze- d
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szerződésének melléklete sze- s��-kszervez�t s�koyorogyrnsz
rint figyelmbe kell venni a k131 .ooztályan peldaul a m��
konkrét intézkedéseket, ame- kaved�lembex:i- megl�vő hia
lyek a munkaügyi törvények nyossagok miatt felfugg�zteJ
betartásának biztosítására tél; �� _Drusa vagonőepo fo
irányulnak; a vállalatoknál és mernoket . 
az építkezéseken negyedéven- A munkaügyi jog ellenőrzé
ként meg kell tartani a mun- sében nagy munkát végez a 
kajogi naJl)Okat. Tervszerűen szakszervezet központi bizott-

sága jogi felügyeletének appakell foglalkozni a munkaügyi rátusa. Az utóbbi években a 
törvények betartásának a szak- vállalatok és építkezések szá
szervezetek által történő ellen- zait vizsgálták meg. Sok gaz
őrzésével. dasági vezető kapott utasítást 

dízelmozdonygyárban 

sében, segítségnyújtás a bizott
ságoknak a munkaügyi viták
ban; a társadalmi bíróságok
nak, a szakszervezeti bizottsá
goknak a munkaügyi törvények 
alkalmazásával és annak pro
pagálásával összefüggő kérdé
sek megoLdásában. 

A sza:kszenvezet központi bi
zottsága 1980-ban tanulmá
nyozta, azóta általánosította és 
terjeszti a lvovi föútvonal 
szakszervezetének munkajogi 
státuson kívüli felügyeleti 
munkájának tapasztalatait. 

Fokozott ellenőrzéssel 
a munkaügyi törvények meg
sértésének kiküszöbölésére. 
Néhányan közülük pénzbünte
tésben részesültek. 

A területi szakszervezet lvo
vi osztálya munkajogi státuson 
kívüli felügyelete a. munkaügyi 
törvények betartásának ellen
őrzését a lvovi közlekedési 
ügyészséggel szoros kapcsolat
ban végzi. A felügyelet ala
posan és sokoldalúan analizál
ja a hibákat, elvi értékelést ad 
a felfedett mulasztásokról, 
publikáció útján nyilvánossá
got ad ezeknek a „Lvovi Vas

utas" című lapban és a fali
újságokon is. Az ellenőrzés 
eredményeit megvitatják a te
rületi szakszervezeti bizottság 
elnökségének ülésein. Ennek 
eredményeképpen utasítást 
adnaik a gazdasági rvezetőknek 
a munkaügyi törvényformák 
megsértésének kiküszöbölésé
re, különösen a dolgozók fel
vételénél, áthelyezésénél és el
bocsátásánál, a munkabérek 
kifizetésénél, a munkakönyvek 
vezetésénél, a mozdony és vo
natbrigádok munkarendjénél 
és pihenésénél, a munkafegye
lemnél. A Szovjet Szakszervezetek 

XVII. kongresszusán elmondott 
beszédében L. I. Brezsnyev 
eLvtárs felhívta a figyelmet 
arra, hogy „A szakszervezetek
nek hajthatatlanoknak kell len
niük a munkaügyi törvények 
jogszerű megállapításairól va
ló mindenféle elhajlással szem
ben. De ez kevés! A szakszer
vezetek tevékenységében olyan 
helyzetet kell teremteni, hogy 
kizárható legyen a dolgozó 
ember jogai megsértésének 
lehetősége, lehetetlenné váljon 
az elbizakodottság és a közöm
bösség bármilyen megnyilvánu
lása - mert egyes vezetők 
még ebbe a hibába esnek." 

A Vasúti Közlekedési és a 
Közlekedés Építési Dolgozók 
Szakszervezetének Központi 
Bizottsága, a várooi, a területi 
szakszervezetek, a szakszerve
zetek egyesített éiPítési bizott
ságai az utóbbi években erő
sítették - különösen a jogi és 
a státuszon kívüli jogi felügye
let létrehozásáJval - a mun� 
kaügyi követelmények biztosí
tásának ellenőrzését. A szak
szervezet központi bizottsága 
elnökségének (titkárságának) 
ülései e kérdéseket negyed
évenként megvizsgálják. 

Az utóbbi időben a Közle
kedésügyi Minisztréium válla
latainál határozatot fogadtak 
el a munkaügyi törvények be
tartásáról, s a munkaügyi vi
tákkal foglalkozó bizottság 
munkájáról. 

Néhány helyi szakszervezet 
a dolgozók elbocsátása esetén 
a törvényességnek, a vállalat
vezetők indokainak alapos fe-
1 ülvizsgálata nélkül adja bele
egyezését. A vállalati szakszer
vezeti bizottságok néha az el
bocsátott dolgozó távollétében 
hozzák meg döntésüket. A 
szakszervezeti bizottság üléseit 
ritkán hallgatják végig a gaz
dasági vezetők, holott ezeken 
a munkaügyi törvények betar
tásának biztosításáról, a mun
kások és alkalmazottak felvé
teléről, áthelyezésekről és el
bocsátásáról va.n. szó. 

A közlekedési szakszerveze
tek és a területi szakszerveze
tek nem mindig ellenőrzik a 
saját intézkedéseik végrehaj
tását, ritkán általánosítják a 
szakszervezeti bizottságok gya
korlati tapasztalatait. A válla
lat és az építésvezetőségelk nem 
nyújtanak segítséget a mun
kaügyi tör.vények végrehajtásá
nak ellenőrzésében. 

A lvoviak kezdeményezése 
A munkaügyi tönvények ta

nulmányozása beletartozik a 
népi egyetemek programjába 
- ezek a vasúti csomópontok 
kultúrházaiban működnek. A 

szállítás fóútvonalainak állo
másain ezt a munkát az agi
tációs vonatok és a klubkocsik 
végzik. A jogi propagandába 
bekapcsol6<IDak a jogászok, a 
ká.de.rosztályok taipasztalt mun
katársai, továbbá a társadalmi 
aktivisták. A munkaügyi tör
vények betartásának kérdéseit 
a területi és a helyi szakszer-

vezeti bizottságoJr ellllökségi 
ülésein gyakran vizsgálják. 

Megszervezték a vállalatok 
káderosztályai dolgozóinak 
képzését. A képzés során külö
nösen nagy figyelmet fordíta
nak a munkakönyveik ,yezeté
sében a tipikus hibák elemzé
sére; a felvételről, a más 
munkára való áthelyezésről 
vagy a dolgozó elbocsátásáról 
szóló utasítás megszövegezé
sére. 

Megjegyzendő, hogy a mun� 
kaügyi törvények normáinak 
megsértéséért, a kádergauiál-

Nagy jelentőséget tulajdoní
tunk a szakszervezet központi 
bizottsága, a területi szakszer
vezet és az egyesített építési 
szakszervezeti bizottságok stá
tuson kívüli munka.jogi fel
ügyeleti munkájának. Körül
belül kétezer ember vesz részt 
ebben. A munkajogi státus 
nélküli felügyelet feladat.a: 
együttműködni a szakszervezeti 
szervekkel a munkaügyi törvé
nyek betartásának ellenőrzé-

A lvovi osztály Iivano-fran
kovszkiji területi szakszerve
zete státuson kívüli munkajogi 
fel ügyeletének kezdeményezé
sére a vállalati és a szakszer
vezeti káderosztályok dolgozói 
számára szemináriumot tartot
tak a munkakönyvek vezetésé
ről. A felügyelet segítséget 
nyújt a munkahelyeken .a jog
ismereti .,sarkok" ,,Az ember 
és a törvény" elnevezésű vitri
nek létesítésében. 

Előtérben a jogi propaganda 
A munkaügyi törvények be- gozók tájékoztatására, a szo

tartása ellenőrzésének végre- cialista törvényesség helyzeté
hajtásában a szakszenvezetek- re és a kollektírvákba:n történt 
nek nagy segítséget ,nyújt a jogsértő esetekre vonatkozó 
státuson kívüli munkajogi fel- konkrét intézkedési tervek ki
ügyelet más főútvonalkon is. dolgozására. A jogi nevelés 
tgy például 1981-ben a zabaj- céljaira felhasználják a kultúr
káli főútvonalon az aktivisták házakat, klubokat, könyvtára
erőfeszítésének eredménye- kat, az agitációs vonatokat, a 
ként, a munkaügyi törvények kommunista munka iskoláit, a 
betartásának 636 ellenőrzését népi egyetemeket és a jogi is
végezték el. Ennek eredménye- meretek fakultásait, a helyi 
ként hatékony intézkedéseket rádiót és a faliújságokat is. 
fogadtak el. A vasúti közlekedésben és a 

Iparágunkban nagy figyelmet közlekedési építésben, a szov
fordítanak a jogi ismeretek jet törvényhozás propagálásá
propagálására. A Közlekedés- nak olyan formáit alkalma z
ügyi Minisztérium és a szak- zák, mint az emlékeztetők ki
szervezet központi bizottsá- dolgozása., a jogi kérdésekről 
ga dokumentumában, az egyes szóló brossúrák kiadása, a jo
kérdésekkel kapcsolatban fel- gi konzultációs szemleverse
hívja a gaw.asági vezetőket és nyek szervezése, például a 
a szakszervezeteket - fordít- ,,Gudok" című naipi!a:pban, to
sanak na.gy figyelmet a vas- vábbá a munkajogi napok meg
utasok képzésének szükséges- tartása. 
ségére, a szovjet törvényesség úgy tapasztaljuk, hogy a 
tiszteletben tartására, a terme- gazdasági vezetőknek és a 
lési és munkafegyelem betar- szakszervezeti szerveknek a 
tásáért való felelősségre, a szo- munkaügyi törvények betar'tá
cialista törvényesség megsér- sában végzett munkája ered
tése iránti türelmetlenségre. A ményeként csökken a munka-· 
minisztérium és a központi bi- ügyi törvények megsértése, �
zottság ebben az útmut.atásban vul a munkások és alkalma
nagy figyelmet fordít a mun� zottak jogi nevelése és a szov
káskollektívák jogi nevelésé- jet törvényhozás propagandá
nek további javítására, a dol-' ja. 
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Harminc év után 

\z OB I-be t a BVSC fé 
LH 
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Köszönőlevél 
A vasutas operabérlet 22 

évadjának kezdete alkal
mából a Magyar Operaház 
igazgatója, Mihály András 
levelet írt szakszerveze
tünk főtitkárának, amely
ben az operaévad kezdetén 
köszönetét és elismerését 
fejezte ki szakszervezetünk 
propaganda és sportosztá
lyának az operakultúra fej
lesztése terén eLért eredmé
nyekért, a bérletsorozat 
szervezésében kifejtett te
vékenységért. 

,_ 

1� 
,_ 
,� 

A BVSC férfi teniszcsapata 
1981-ben az OB I B osztályá-
ban első helyet ért el és így 
jogot nyert arra, hogy 1982-ben 
az újonnan átszervezett OB I. 
�sztály alsó ágában szerepel
hessen. 

A csapat a felsőbb osztály
ban is bebizonyította képessé
geit. Küzdóképességből vala
mennyi játékos jelesre vizs
gázott. hiszen a tavaszi és az 
őszi fordulóban könnyedén 
fektették kétvállra mind a 
hét ellenfelüket. A szép győ
zelmi sorozatnak nagyszerű 
mérlege: 126 mérközésből 
mindössze 17 mérkózést vesz
tettek el, ami kiemelkedö tel
jesítmény. 

Az idén elért gyózelemsoro
zatt.al jogot szerzett a csapat 
arra, hogy 1983-ben az ország 
legjobb együtteseivel küzdjön 
a helyezésekért, olyan szakosz
tályokkal, mint az Újpesti Dó-

További eredményes 
munkát, az előadásokon 
pedig valamennyi vasutas 
bérlőnek jó szórakozást kí
vánt. 

Vasúttörténeti Klub 

- Műszaki könyvnapok. A 
Landler Jenő Járműjavító 
Üzem szakkönyvtára és a mű
velődési ház szakszervezeti 
könyvtára október 19-én mű
szaki és közgazdasági könyv
napokat rendezett, kiállítással 
és vásárral egybekötve. A ki
állítást Kereszturi Ferenc 
üzemvezető főmérnök nyitotta 
meg. Utána a MAiV villamo
sításának 50. évfordulója al
kalmából bemutatták a Kandó 
Kálmánról szóló kisfilmet. 

- Társadalmi munka. A ta
polcai körzeti főnökség vonta
tási üzemegységének Bánki 
Donát szocialista brigádja az 
elmúlt évekhez hasonlóan az 
idén is karbantartotta a le-

A nagykanizsai vasutasok sencetomaji szociális otthon 
Kodály Zoltán Művelődési Ha- fútóberendezéseit. Az Allamizában vasúttörténeti klub ala 
kult. Tagjai megismerkedhet= díjas brigád társadalmi mun-

zsa. a BSE az MTK-VM a A BVS e f'rfi t i ta A , 
Vasas, hogy' csak a legis�er- G .. S �u- i 
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o� balrol job�ra: Zarand nek többek között a nagykani- kában megtisztította a kazánt 

zsai vasút múlt századvégi a vízkötő! és kijavították a hi
történetével. emlékeivel. Mar bákat. 

tebbeket említsük _yorgy, _ zo _o� r, eszaro� s van, Hopp Bela szakosz-
, · , · talyvezeto, Biro János, Pupics Peter, Koller Jenő. Guggolnak: sok dokumentum és ismeret-, � szakoszta�y . 30 eves„ fenn- Pethes Akos, Hajas Akos, Zana János 

allasa óta elso izben buszkél
kedhet I. osztályú férficsa
pattal. Az elért eredmény ki
tűnő légkörben, jó együttmű
ködésben, nagyszerű feltételek 
mellett végzett, rendszeres, 
pont?s edzésterv alapján vég
rehaJtott felkészülés gyümöl

anyag áll a klub rendelkeze
sére, hiszen az elődök mar 
felkutatták az 1907-ben alapí
tott vasutaskönyvtár és -kórus 
történetét is. 

várták. Sajnos a csapat ne
gyedik lett és ez nem ivolt ele
gendő az oszlyában maradás
ra. 1983-ban így az OB II-ben 
szerepelhetnek. 

A női tartalékcsapat - ahol 

számos ifjúsági korú verseny
ző szerepelt - a harmadik he
lyet szerezte meg. 

Biztatón,ak mondhatók az 
utánpótláscsapatok eredmé-
nyei is. 

A klubot Tóth Kálmánné, a 
város Thury György Múzeu
mának történésze vezeti. 

Irodalmi toborzó 

cse. S akik a sikert kivívták: r---------------------------------------

Pupics Péter, Mészáros István 
Koller Jenö, Szöllősi Gábor' Arcok ,,ezüstkeretben'• 

A ferencvárO&i Vasutas 
M űvelődési Központ három 

éve működő irod1dmi szín
pada szeretettiel vár min
den szereplést kedvelő fia
talt, aki verset mond, éne
kel, vagy thangszeren ját
szi,k. Jelentkezni lehet Gá
bor Ilona szinpadvezetőnél 
próbanap.okon, hétfőn és 
szerdán 17 órától. (Cím: 
1097. Budapest, IX., Péceli 
út 2. Telefon: 273-074. üze
mi: 62-09, 68-37.) 

Zana Járws, Lad6 Antal, Pet� 
hes Ákos, Hajas Ákos Bíró 
Já_nos. A csapat vezetője; Hopp 
Bela. 

A szakosztály vezetői a nm 
csapatot terv szerint az OB I 
alsó ágában a harmadik helyre 

GÉZA BÁCSI SEGÍTE1VI AKAR 
Szerda délután. A Pécsi 

Vasutas SK sportcsarnokának 
környéke benépesült. Ráérő 
szurkolók tájékozódtak ked
venceik hogyléte felől, beszél
gettek a következő versenyek 
esélyeiről. A jól értesültek 
személyi változást emlegettek. 

rül végzi a minden izmot át- öklözők az NB I-ben voltak! 
mozgató bemelegítő tornát. Nekem edzés közben sohasem 
Csak egy férfin nincs felső- volt órám, nem néztem. meny-
rész. Izzadságtól fényes, széles nyí idő alatt sajátít el a gye- - Nyugdíjas-találkozó. A 
hátán puhán rajzolódnak az rek egy-egy taktikai, techni- debreceni körzeti üzemfónök
izmok, magasba emelt tenye- kai feladatot. Nagyon sok időt ség vontatási üzemegységének 
rébe „izzasztó" tréningruhába töltöttem együtt velük. Sok- vöröskeresztes szervezete és az 
öltözött boxoló ritmikus üté- szor voltam „számtantanár" üzemi KISZ-bizottság október 
sei lendülnek. Piff-puff. és szinte állandóan „apa" 15-én nyugdíjas találkozót 

Horváth Géza nyugdíjas Ezek a fiúk az én kezem alatt rendezett, amelyen ötvenen 

vasutas sikerekben .gazdag éle- váltak felnőtté. nekem mond- vettek részt. A megjelenteket 
tet mondhat magáénak. A ták el kudarcaikat. első sze- vacsorán látták vendégül. 

h relmüket. A fiatalok fizikai most atvanöt éves ökölvívó- - lét' lk' á _ Búcsu' a vasu'ttól. Az 
edző haja ma is szénfekete. eron ere, le 1 problém ira 
Termetre tömör, akarata 5zí- mindig reagálni ke1Jett. aszódi II-es főpályamesteri 
vós. Türelmes, alkalmazkodó Eredmények csak ott szület- szakasz két dolgozója a közel
- tanítványai rajongva sze- nek, ahol munka van. Csalá- múltban vonult nyugdíjba. 
retik. A PVSK egy ideig né!- dias légkört alakítottam ki. Tiszteletükre ünnepséget ren-

----------------------�-----, külözte. sértődés nélkül bocsátottam el deztek, amelyen Mihályi Sán-
- Nyugdíjba mentem, s azokat. akiknél a legnagyobb dor főpályamester méltatta 

A nagyteremben a kosara
sok kiállításaitól, labdapufo
gástól, füttyszótól hangos az 
edzés - a kisteremben vi
szonylag csend van. A tata
min cselgáncsozók hajlonga
nak, ,,gyötrik" egymást 
odébb serdülő ökölvívók egy 
csoportja lóg a bordásfalon. a 
másik csoport a szőnyeg kö-

EGY ÉV TÁVLATÁBAN 

Megfogant az öttusa Szolnokon 

úgy gondoltam, itt a pihenés szorgalom mellett sem mutat- több évtizedes munkásságukat, 
ideje. De állandóan főzték a kozott fejlődés. 1974-ben négy helytállásukat, majd átadta a 
fejem, hogy a PVSK már úgy- bajnokunk és öt ezüstérme 
. f , su"nk volt - egy egyesu"letbo#

-
1 kollektíva ajándékát. 

1s enn van a csucson. ne saj-
náljak az ,,ellenféltől" se egy kilencen a döntőben - még 
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- Operettest. A Szolnoki 
.Járműjavító kultúrtermében 
szeptember 30-án nagy sikerű 
operettestet rendeztek, amely
re meghívták a szakszervezeti 
bizottság nyugdíjas csoportját 
is. 

- Nótaest. A szolnoki vas
utasok művelődési házában 
október 20-án, a nyugdíjasok 
részére magyarnótaestet ren
deztek, amelyen közreműkö
dött Urbán Katalin és Bojtor 
Imre népdalénekes, valamint 
a vasutas-szakszervezet zene
iskolájának népizenekara. 

- Kommunista műszak. A 
miskolci körzeti üzemfónök
ség területén októberben kom
munista műszakot tartottak 
amelyen több mint ezren vet: 
tek részt. Takarították az ál
lomás környékét, összegyűj
tötték a sínek között a hulla
dékot. A munkáért járó bért 
felajánlották az arra rászoruló 
nyugdíjasoknak. 

- M esterek parádéja. Ez
zel a címmel rendezett bemu
tatót az élelmezési világnap 
alkalmából az Utasellátó Vál
lalat Miskolcon. A cukrászok 
és szakácsok által készített 
különlegességeket az utazók 
kedvezményes áron megvásá
sárolhatták. 

- Kiállítás. A mezőköves
di vasutas üdülőben kiállítást 
rendeztek Bakos Katalin és 
Gálik János, a miskolci Vö
rösmarty Művelődési Ház 
képzőművészeti szakkörének 
tagjai alkotásaiból. A kiállí
tást egy hónapig tekinthetik 
meg az üdülök. 

-Brigádvezetők értekezle
te. A miskolci körzeti üzem
főnökségen a közelmúltban ér
tekezletet tartottak a szocialis
ta brigádvezetők részére. Gá
vai Pál üzemfónök ismertet
te a termelési, szállítási ered
ményeket és meghatározta 
az őszi forgalommal öss��
függó legfontosabb teendőket 

Köszönein,·ilvánítás 

Ezúton szeretném kifejezni kil
szönetemet mindazoknak az lsme• 
r4söknek �s baritoknak, akik sze• 
retett férjem halila atkalmiból 
mély fijdalmamban osztoztak. 
Ozv. Viry Nagy Józsefné és csa
ládja. 

Egy esztendeje annak, hogy 
a Szolnoki MÁV MTE öttu
saszakosztál11t alakított. Az 
esemény nemcsak az egyesület, 
hanem a sportág életében is 
jelentős volt, hiszen a világ él
vonalához tartozó magyar öt
tusa évek, sőt évtizedek óta 
háttérhiánnyal küzd. A szol
noki próbálkozást tehát az át
lagosnál fokozottabb figyelem 
kíséri az indulás pillanatától. 

senyzett annak idején az olim
piai bajnok B. Nag11 Pál is. 
A lovaglási alkalmakat a me
gyei TSH segítségével sikerült 
kialakítanunk. Ez a testület 
egyébként, Szabó József TSH
elnökkel az élen, szívügyének 
tartja a szakosztály minden 
gondját-baját ... 

kis apai tanácsot. Újra dolgoz- országosan is gyönyörű. Igaz 
ni kezdtem, aztán már nem hogy én már ekkor függetle
bírtam ki, hogy ne a vasúton. nített edző voltam. LAKÁSCSERE 

- Hogyan sikerült a szak
osztály első esztendeje? 
kérdeztük Varga Sándortól, a 
szakosztály vezetőjétől. 

- Alapvetően rendben men
nek a dolgok. A város fiataljai 
részéről nagy az érdeklődés az 
öttusa iránt, erről a toborzó
kon is megyőződhettünk. Sok 
volt a jelentkező, ám a gya
korlások során jó néhányan 
lemorzsolódtak, abbahagyták. 
Pillanatnyilag huszonöten jár
nak az edzésekre. 

- Az idei háromtusaverse
_ nyeken már többször találkoz
hattunk szolnoki gyerekekkel. 
Mikor kezdik el az öttusa má
sik két számának, a lovaglás
nak és a vívásnak a gyakorlá
sát. 

- A legügyesebbek már el
kezdték. Egyelőre természete
sen csak az alapképzés folyik. 
hiszen két nehéz, technikai 
szakágról van szó ... 

- Hogyan sikerült biztosí
tani az edzéslehetőséget? 

- A vívással, szerencsére, 
nem volt gondunk, hiszen az 
egyesület nagymúltú vívószak
osztállyal rendelkezik. Itt ver-

- Akkor hát csaknem jobb 
feltételek mellett dolgozhat
nak, mint a fővárosi szakosz
tályok ... 

- No, ez azért túlzás, hiszen 
vízfelület dolgában mi sem ál
lunk fényesen, az uszodában 
minden zsebkendőnyi terüle
tért meg kell küzdenünk. 

- Mi a helyzet a lövészettel 
és a futással? 

- A lövészetnél sok segítsé
get kapunk az egyesület sport
lövóitől. A futás nem jelent
het gondot, futni mindenhol 
lehet, a láb mindig kéznél 
van ... 

.-- Terveznek újabb toborzó
kat? 

- Természetesen. A korábbi 
tapasztalatokat fölhasználva 
hamarosan ismét körülnézünk 
a jelentkezők között. Kell az 
utánpótás, mert a már ver
senyző társaság (10-15 éve
sekről van szó) két-három év 
múlva kifejezetten az öttusára 
készül; jó lenne, ha máris ma
guk mögött éreznék a követke
ző generációt. 

- úgy véli, megfogant Szol
nokon az öttusa? 

Ezt határozottan állítha
tom .. (pllbál) 

Nyugdíjas természetbarátok 

A kecskeméti vasutas nyugdíjasok természetbarát köre 
hazánk legszebb tájainak megismerését tűzte célul. Az idén 
nyáron minden hónapban meglátogattak egy-egy nevezetes 
helységet. Zebegényben megtekintették például a Szónyi Mú
zeumot, Szobon pedig a Börzsöny Múzeumot. Jártak Veróce
maroson is, ahol a Gorka kerámiamúzeum látnivalói jelentet
tek maradandó élményt. 

Az útiprogramban szerepelt ezenkívül Szilvásvárad, Sza
lajka-völgy, Istállóskő és Kecskemét megismerése is. 

- A Déliben kezdtem 1938- A csapatbajnokságok újra-
ban - emlékezik. - Pálya- élesztésével több egyéni baj-
munkás, váltókezelő, kocsi- nok nevelődött. mert a ko- Elcserélném másfél szoba, össz-
rendező. forgalmi szol.gálatte- • bb 'bb # komfortos, nagy erkélyes, 49 négy-

- ra an gyenge en szereplok- zetméteres, tizedik emeleti, hívó-
vo. s a háború alatt katona is nek módjuk nyílt fejlődni a liftes MAV-bérlakásomat, azonos 
voltam. később elvégeztem a már J'obb eredményt elértek méretű, illetve komfortfokozatúra, 
tisztképzőt, igazgatósági ve- MAV-dolgozóval. Lehet tanácsi, 

zénylőként mentem nyugdíjba. mellett. Egyre több olimpiai vagy kertes család! ház !s. Cím: 

pontot S t „ k Budapest, XV., Rákos út 100. sz. 
Visszatérve a sporthoz. 1943- zerez un · x. em. 65. Nagyné. üzemi telefon: 
46-ban edzőképző főiskolára - A nyugdíjazás óta eltelt 8l-BL 

jártam, 1947-ben mesterképe- öt év. Egészségi állapotom le- Elcserélném budapesti másfél 
sítéssel végeztem. 28 éves ko- hetóvé tesz még néhány évi szobás, összkomfortos, tanácsi fő-

. t • bérleti lakásomat nagyobbra, 
rom1g versenyez em. azutan munkát. A fiúk nagy lelkese- MAV-bérlakás is lehetséges. �r-
én lettem a „Géza bácsi". 38 déssel fogadtak. s én is biza- deklődnl a 228-842 telefonszámon 
országos bajnokot, közel 100 lommal telve érkeztem vissza Arvalné. 

helyezettet neveltem . . . 1971- a szakosztályhoz. Segíteni jöt- Elcserélném Budakeszi, kétszo
ben, amikor megszüntették a tem - fejezte be a beszélge- bás, komfortos, gázfútéses, m"o

csapatbajnokságot, a PVSK- tést. Klencz Tiborné dern, Dunára nézö, IV. emeleti 
(lift nincs) 50 négyzetméteres, 

SPORTTALÁLKOZÓ 
Három évvel ezelőtt kezdődött a hajdúszováti Lenin Tsz 

és a debreceni járműjavító MSZBT-tagcsoportjainak együtt
működése. Azóta minden évben sporttalálkozót szerveznek. és 
a győztes csapat megkapja az erre a célra alapított MSZBT
kupát. 

Ebben az évben is asztaliteniszben, sakkban, kispuskalövé
szetben és kispályás labdarúgásban mérték össze tudásukat. 
Az összesített eredmények alapján a hajdúszovátiak bizonyul
tak jobbnak. Egy évi.g őrizhetik a kupát. 

(Képünkön a kupa á.tadásánaok ünnepélyes piblanata látható.) 

csendes, MAV-bérlakásomat Buda
pesten levő egy szoba, plusz két 
félszobás tanács!, vagy MA V-bér
lakásra, esetleg kertes házra, (ta
tarozásra szoruló is érdekel). Vác
Budapest vonali !s lehet. Kovács 
Béla: Dunakeszi, Nap u. 4. IV. 
19'a, 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 38 négyzetméteres, gázfűtéses, 
világos, budai MAV-bérlakásomat 
vasutas dolgozóval - tanács!, vagy 
saját tulajdonú lakásra, házra, le
het Pest-környék! !s. �rdeklődnl 
7-15 óra között a 183-664, 15 óra 
után és szombat, vasárnap 383-260 
telefonon lehet. 

Elcserélném Budapest, VIII., 
Kálvin térnél levő, egy szoba kom
fortos, v!lágos I. emeleti MÁV-bér
lakásomat (jó közlekedés, közeli 

Elcseréln�m két szoba, konyha, 
kamrás (fürdési lehetőség meg
oldva) 51 négyzetméteres MAV
bérlakásomat, valamint 26 négy
zetméteres, szoba konyhás taná
cs! lakásomat két szoba összkom
fortosra, MA V-dolgozóval. Esetleg 
külön-külön is cserélhető. Minden 
megoldás érdekel. �rdeklődnl le
het: munkaidőben 27-77, az esti 
órákban a 345-462 telefonszámon: 
Zsitvay. 

Elcserélném Debrecen kiemelt 
övezetében levő 51 négyzetméte
res, két szoba, elöszoba, konyha, 
fürdőszoba, külön WC-s. erkélyes, 
telefonos lakásomat budapesti ha
�onlóra, vagy kisebbre. Rozsos Já
nos. Budapest. XIV„ Erzsébet ki
rályné út 40 b. II. 1. 

Elcserélném szolnoki, egy plusz 
két félszobás összkomfortos, 12 
négyzetméteres MAV-bérlakásomat 
budapesti lakásra. Minden megol
dás, hármas csere !s érdekel. Cím: 
Váry Ottó, Szolnok, Mátyás király 
u. 2. Telefon: 01 17-62, vagy 343-
935. 

Elcserélném egy plusz két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
(67 négyzetméteres) MAV-bérlaká
somat, kétszobás, (56 négyzetmé
ter körüli) összkomfortos tanácsi 
bérlakásra II. emeletig - lift ese
tén III. emeletig - Budapest te
rületén MA V-dolgozóval. Levélcím: 
Soós Béla, 1155 Budapest, Rákos u. 
102. VI. 40. 

bevásárlási lehetőség) tanácsi ta- ,--------------
kásra, vagy saját házra. Felújí
tásra szoruló is érdekel. Vidéki !s 
lehet. �rdeklődnl: László Józsefné, 
Budapest, VIII„ Múzeum u. 11. a 

MAGYAR VASUTAS 

Vasutasok Szakszervezetének 
lapja sz. I. em. 30. 

Elcserélném rákospalotai, 49 
négyzetméteres, másfél szobú, 
összkomfortos, nagy erkélyes, első 
emeleti, telefonos lakásomat na
gyobbra, MAV-ddlgozóval. '.trdek
lődnl lehet este a 696-647 telefon
számon. 

Elcserétn�m két szoba, plusz 
személyzetis, I. emeleti, tanácsi, te
lefonos lakásomat, belterület! vagy 
,budai múfél szobás, vagy szoba
hallos, összkomfortos lakásra. et-
deklődnl este 18 óra után a 411-
988 telefonszámon. 

Elc■er�lném egy szoba, két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MAV-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonos ta
nácsi bérlakásra, Budapest terü
letén. Telefon: 89'-US. 

Szerkeszti a szerkesztő blzott.sál 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

szerkesztőség: 
1088 Budapest VI., Benczúr u. tl. 

Telefon, városi: 229-872 
üzem!: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

1553 Bp. Xlll., Váci út 73. 
Telefon: 4117-950 

Postafiók: 43 Budapest 
Felelős kiadó: 

dr. Jandek Géza Igazgató 
Előfizetés! dlj egy évre: 34 forint 
Egyszámlaszam: MNB 215 - 11 151 

82--4678. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
Csöndes Zoltán vezéri1az,aio 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

X,XVI. f:VFOLYAM, 23. SZAM AllA: 1,30 FORINT 

A vasút októberi szállítási teljesítménye 

11 n,i/lió 974 ezer tonna áru 
és �I n,i/lió 900 ezer utas 

Az őszi forgalom második 
hónapjában - októberben -
a vasú.t 11 miUió 974 ezer tonna 
árut szállított. Ez a tavaly ok
tóberinek csak 98,3, a tervezett 
értéknek viszont közel 100, 
pontosabban 99,9 százaléka. 

Az összes elszállított tonnán 
belül a kocsiigényes forgalom 
volt a kedvezőbb. A belföldre 
feladott áruk mennyisége 7 
millió 869 ezer tonna, ami a 
bázishoz képest 99,1, a tervhez 
viszonyítva, 103,7 százalékos 
teljesítésnek felel meg. Ex
portra 1 millió 41 ezer tonna 
árut adtak fel. Ez a mennyi
ség 98,8, illetve 101,1 százalé
kos teljesítményt jelent. 

Októberben is a várakozás 
alatt maradt az import- és a 
tranzitáruk volumene. Az 
előbbinél a tervet 91,6 száza
lékra, az utóbbinál pedig 90,2 
százalékra teljesítette a vasút. 
(Megjegyezzük, hogy ez a ki
lencven százalék feletti szállí
tási teljesítmény az import- i?''.. 
letve a tranzitforgalomban az 
előző hónapokhoz képest mini
mális javulást azért jelent.) 

Előzetes adatok szerint az 
áruszáfütási munkát kifejező 
árutonna-kilométer várhatóan 
94,2, illetőleg 94,l százalék 
lesz. A belföldi forgalomban 
feladott főbb áruféleségek kö
züi kőből 6,4, mészből 17,1, ce
mentből 5,1, tűzifából 39, cu-

korrépábóL 7,9 százalékkal töb
bet szállított a vasú.t mint 1981 
októberében. A szén viszont 
csak 94,3, a kavics 96,5, a ce
mentgyártmányok 95,4, a mű
trágya pedig 89,6 százalékra 
közelítette meg a bázisszintet. 

Az elszállított élőállatok ra
kott teherkocsiban kifejezett 
mennyisége a tavaly októberi
nek 94,4, a gyorsan romló áru
ké pedig 86 százaléka volt. 

A vasúti áruszállítás minő
ségét ktifejező mutató'k egy ré
:"lésze javult, más része vi
szont kedvezőtlenebbül ala
kult. Osök.kent a gépek állá
sa. A tavalyi 30,58 tonnáról 
viszont 30,97 tonnára - 1,3 
százalék-kal - emelkedett az 
egy vasúti kocsiba berakott 
átlagos árumennyiség. 

Nem volt ilyen kedvező a 
teherkocsik időbeH k�haszná
Lása, a kocsi,forduló-idő érté
ke. A növekedés mértéke 8,7 
százalékos volt. 

Az elegymozgásban fontos 
szerepe van annak, hogy e 
tranzitáruk minél gyorsabban 
haladjanak át a MA V hálóza
tán. Ezen a vasútnak siikerült 
javítania, melynek eredménye
ként a tranzitküldemények 
átfutási ideje - a tranzit-ko
csiforduló-idő - a tavaly ok
tóberi 3,37 napról 3 napra 
csökkent. Sikerült a MA V háló
zatán levő külföldi vasúti ko-

Kommunista műszakok 

esik tartózkodási idejét is 2,3 
százalékkal csökkenteni. A de
vizabevételt jelentő MAV-ko
csik külföldi tartózkodási ide
je viszont - kedvezőtlenül -
20,8 százalékkal csökkent. 

A bázishoz v-iszonyítva ki
elégítő volt a tehervonati moz
donyok napi haisznos futástel
jesítménye. A gőzmozdonyok
nál 4,2, a villamos mozdonyok
nál 1,1, a kis teljesítményű 
dízelmozdonyoknál 1,4, míg a 
nagy teljesítményű dízelmoz
donyoiknál 1 százalékkal volt 
magas,a'bb a napi haszonkilo
méter-teljesítmény. 

Becslés szerint a vasút ok
tóberben 21 millió 900 ezer 
utast szállított. Ez a tavaly ok
tóber1nek 99,8 százaléka, a ter
vezettnek pedig 99,5 százalé
ka. Az utaskilométer-teljesít
mény várhatóan 99, illetve 99,5 
száziaLé'koo lesz. 

A személyszállítás minőséf}i 
mutaiói közül .a menetrend
szerűség - bázishoz viszonyít
va - kedvezően alakult. A 
késeeten és rendesen ,közleke
dett személysz.állító vonatok 
aránya megegyezett a bázisér
tékkel, az egy késetten közle
kedett személyszállító vonatra 
jutó fajlagos késési idő 6,6 
százalékkal csök,kent. Ezen be
lül a legjelentősebb ,nemzetkö
zi expessz vonatok fajlagos ké
sés.i ideje, ez ugyanis 24,3 szá
zalékkal osökkent. 

A n,unkáérl járó béri 
kozösségi �élokra fordítják 

A székesfehérvári körzeti 
üzemfönökségen október 22-
től 29-ig kommunista műsza
kokat tartottak, amelyeken 
összesen 589-en vettek részt. 
A központi teherpályaudvaron 
kétszázan a vagonokiból kihul
lott árukat gyűjtötték össze, 
95-en személykocsikat takarí
tottak. 

A tmk-műhely dolgozói a 
kondenzvezetékeket mosták át 
és elszállították az építkezés 
törmelékeit. A mt>zdonyjavító 

a kőszegi MA V Nevelőotthon 
céljaira ajánlották fel. 

Kulifai Károly főpályames
ter elmondotta, hogy náluk 
hagyományai vannak a neve
zetesebb ünnepek eiőtti tár
sadalmi munkáknak. Ez annál 
i,s dicséretesebb a dolgozókra 
nézve, mivel hétközben is 
erős, megtel'helő a fizikai 
igénybevételük. Ennek ellené
,re csaknem teljeö létszámban 
végeztek társadalmi munkát. 

A mezőhegyesi csomópont 
62 dolgozója a közelmúltban 
kommunista műszakot tartott. 
Az állomás területén, a szo
ciális helyiségeket tették rend
be, takarítottak, szolgálati he-
1lyiséget meszeltek, irattárat 
rendeztek és 3 'teherkocsi fu
tójavításá t végezték el. A tár
sadalmi murrkáért járó bérü
ket az igazgatóság lakásépíté
si alapjára és helyi kezdemé
nyezésekre ajánlották fel. 
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A tartalomból: 

Gazdaságos, 
takarékos 

anyagfelhasználáil 
(3. oldal) 

TEEM-vonatok 
Ausztriába 

(4. oldal) 

Munkavállalás 
szabadidőben 

(5. oldal) 

Borkóstoló 
(6. oldal) 

Ki minek mestere? 
A szombathelyi körzeti 

üzemfőnökségnél október 20-
án és 21-én rendezték meg a 
Ki minek mestere? vetélkedőt. 
Kilenc szakmában, 32 harminc 
éven aluli mérte össze tudá
sát szakmai, politikai és mun
kavédelmi ismeretekből. 

A szertárfónökség tanács
termében megtartott vetélke
désen az átlagosnál kiemelke
dőbb eredményt nyújtó Amon 
András, a szombathelyi von
tatási üzemegység dízel-vil
lanyszerelője a Szakma ifjú 
mestere lett. 

Szavalóverseny 
A november 7-e tiszteletére 

rendezett ünnepségsorozatot a 
pécsi körzeti üzemfőnökség 
kultúrbizottsága október 30-
án szavalóversennyel nyitotta 
meg. A szavalók egy élő ma
gyar költő versét adták elő, és 
egy szabadon választott alko
tást is bemutattak. A zsűri ki
emelte a versválogatás gazdag
ságát, az előadók felkészültsé
gét. 

A szavalóverseny győztese 
Klencz Tiborné pécsi, második 
Baróti Zoltán gyékényesi, har
madik Horváth Erzsébet pécs
bánya-rendezői, negyedik Ko
vácsné Nagy Katalin pécsi 
vasutas lett. Valamennyi ver
senyző emléklapot kapott. . 

műhely tagjai az olajszennye- r--------------------------------------
zett vágányok ágyaza tát cse
rélték ki, ezen kívÜ!l műhelyt 
takarítottak. A vil:amos mű
hely dolgozói t,ranszformátort 
javftottak és felújították a 
kondenzvíz telep berendezéseit. 

A hatvani-salgótarjáini pá
lyafenntartási főnökség nyo:c 
szolgálati helyén tartott9.k a 
dolgozók kommunista műsza
kot. A résztvevők nagy meny
nyiségű, a pályából kicserélt 
vasanyagokat szedtek össze és 
szállítottak el. Sor került a 
környezetvédelmi és tisztasá
gi munkákra is. 

A munkákban 17 szociali.s
ta brigád 233 dolgozója vett 
részt s összesen 1392 munka
órát teljesítettek, amelyért 
30 352 fol'intot kaptak. A ka
pott összeg 50 százalékát az 
idős vasutas nyugdíjasok meg
segítésére, a megmaradó ösz
szeget szociális célokra kíván
ják felhasználni. 

November 7. tiszteletére 
kommunista szombatot tartot
tak a székesfehérvári pálya
fenntartási főnökség kisbéri 
szakaszánál. A társadalmi 
munkából befolyt 7 ezer fo
rintnyi összeg a vasutas rok
kantak megsegítésére, illetve 

Kitüntetések november 7-e alkalmából 
A Magyar NÉlIJköztársaság 

Elnöki Tanácsa, a SZOT, a 
különböző minisztériumok és 
intézméno'ek a Nagy Októberi 
Swcialista Forradalom 65. év
fordulója alkalmából különbö
ző 'kitüntetéseket adományoz
tak a párt, társadalmi és tö
megszervezetek tisztségviselői
nek, aktivistáknak, a fizikai és 
szellemi alkotó munkába:n 
élenjáró dolgozóknak, eredmé
nyes munkájuk elismerése
ként. 

Szakszervezetünk székházá
ban november 3-án került sor 
az élenjáró szakszervezeti 
tisztségviselők, aktivisták ki
tüntetésére. A megjelenteket 
- köztük Koszorus Ferenc fő
titkárt, valamint Tolnai Ildikó 
és Szemők Béla titkárokat -
Dénes Sándor, a vasutas-szak
szervezet szervezési és káder
osztályának vezetője köszön
tötte. Méltatta szakmai és po
litikai tevékenységüket, a 
szakszervezeti mozgalomban 
kifejtett erőfeszítéseiket. A ki
tüntetéseket Koszorus Ferenc, 
a vasutas-szakszervezet főtit
kára adta át. 

Koszorús Ferenc, a vasutas-szakszervezet főtitkára átadja 

a kitüntetéseket 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

(A kitüntetettek névsora a 2. oldalon) 

Sopronban, a GySEV konténer-pályaudvarán, a nagy teljesít
ményű daru segítségével gyorsan történik a konténerek moz-
gatása (Zelman Ferenc felvétele) 

November 7. tiszteletére 

Vállalták - teljesítették 
A székesfehérvári járműja

vító-üzem dolgozó kollektívá
ja nevében, az üzem gazdasá
gi, párt- és ifjúsági szerveze
tének vezetői, november 7. 

tiszteletére és a Szovjetunió 
megalakulásának 60. évfordu
lója alkalmából felajánlásban 
vállalták a 92 motorvonat
forgóváz határidő előtti le
gyártását. 

Alapos, átgondolt előkészí
tés és szerteágazó, minden le
hetőséget figyelembe vevő 
szervezés készítette elő ezt a 
vállalást. A szakemberek több 
ev1 gyártási tapasztalatok 
alapján, felmérve a reális le
hetőségeket, szeptemberben 
napi feladatokra bontott ütem
tervet állítottak össze. Ebben 
határozták meg az egyes rész
feladatok pontos idejét, a kap
csolatos egyéb munkák üte
mét. A szakszerű előkészítés 
után, a kollektíva lelkesedésé
vel, sikerült minden fázisában 
teljesíteni a célkitűzést és ez
zel két hónappal előre hozni a 
szállítási határidőt. 

November 4-én délelőtt Bo
risz Kotov, a Szovjetunió Ma-

gyarorszag1 Kereskedelmi 
Képviseletének helyettes veze
tője a Maschinoiimport és De
meter József, a Ganz-MAVAG 
képviseletében ünnepélyesen 
átvették Takács László üzem
igazgatótól az utolsó két for
góvázat. 

Borisz Kotov meleg, baráti 
szavakkal mondott köszönetet 
ezért a teljesítményért. Ha:1g
súlyozta a vállalás jelentőségét 
és a kereskedelmi képviselet 
nevében elismerő-köszönő le
velet nyújtott át Takács 
Lászlónak. 

A székesfehérvári járműja
vító-üzemben gyártott forgó
vázak a Ganz-MA v,AG-ban 
kerültek végleges helyükre, a 
nagy távolságú motorvonatok 
fontos szerkezeti részeként. 

Demeter József is kifejezte 
elismerését a gyártmány pre
cíz, hibátlan és elsősorban ha
táridő előtti szállításáért. A 
példamutató kooperációs kap
csolat további feladataként a 
következő évre újabb motor-

vona tforgóváz-megrendelést 
jelentett be. 

Komplexbrigádok pótvállalása 
A budapesti vasútigazgató

ság területén dolgozó MA V
Volán komplexbrigádok no
vember 7. tiszteletére pótfel
ajánlást tettek. A kollektívák 
vállalásukat úgy fogalmazták 
meg, hogy azok az őszi forga
lom sikeres lebonyolítását se
gítsék elő. 

Felajánlották többek között. 
hogy további 5 százalékkal 
csökkentik a kocsitartózkodá
si időt, fokozzák a hétvégi ra
kodásokat, rövidítik az idegen 

kocsik tartózkodási idejét. Kü
lön kiitértek a vagonok ,raksú
lyának 2 százalékos növelésé
re, valamint a rakodási idő 
csökkentésére. 

A szécsényi komplexbrigád 
például azt is vállalta, hogy 
munkaátcsoportosí',ással - a 
vállalati fuyarigények kielégí
tése mellett - részt vesznek 
a Mátravidéki Cukorgyárak 
cukorrépa-küldeményeinek be
rakási munkáiban. 

(Séra) 

VASUTASOK ALKOTÁSAIBÓL 

Népművészeti kiállítás Nagykanizsán 

A vasutas-szakszervezet 
Országos Művelődési Köz
pontja támoii;atásával a nagy
kanizsai Kodály Zoltán Mű
velődési Házban november 
4-én nyitották meg az I. or
szágos vasutas népművészeti 
kiállítást, amelyen Tolnai Il
dikó, a vasutas-szakszervezet 
titkára mondott ünnepi be
szédet. 

A vasutasok művelődésé
nek története elis,merést ér
demlő része a mag.var mun
kásművelődés történetének. 
Már a századfordulón· hírt 
adtak magukról a dalárdák
ban éneklő vasutasok. Fúvós
zenekaraik ugyancsak szép 
múltra tekinthetnek vissza. A 
képzőművészeti körben alko
tók is minden évben bemutat
ják legújabb műveiket. 

Most a Kodál11 Zoltán Mű-

velődéSi Ház kutatta fel azo
kat a vasutasokat. a.kiket a 
népművészet annyira megih
letett, hogy aktív művelőivé 
váltak. Az intézmény már ko
rábban is végzett hasonló ku
tató és kiállító munkát. Két 
ízben mutatta be példáUl a 
pécsi vasútigazgatósátg terüle
tén élő és alkotó vasutasok 
műveit. A jelenlegi kiállítás 
is (amely többek között faf.a
ragók, hímzők alkotásait tár
ja a látogatók elé) meggyö
zően reprezentálja azt, hogy a 
népművészet nem maradt 
puszta múzeumi Öl'Ökség. Te
hetséges alkotók fejlesztik to
vább, mindannyiunk gyönyö
rűségére. 

A kiállítás november 4-től 
28-ig, naponta 9 és 19 óra kö
zött tekinthető meii; a műve
lődési házban. 
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AZ SZMT ELNÖKSÉGÉNEK NAPIRENDJÉN 

Kitüntetések november 7-e alkalmából A tapolcai köneti üzemlőnökség 
szakszervezeti bizottságának munkája A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa hosszú időn 
keresztül végzett kiváló mun
kája, kiemelkedő társadalmi 
tevékenysége elismeréseként a 

Szocialista Magyarorszá-
gért �rdemrendet 

adcxmányozt.a Tóth Lászlónak, 
az Utasellátó Vállalat volt fő
igazgatójának. 

A Nagy Októberi Szocialista For
radalom 65. évfordulója alkalmá
ból - eredményes párt- és tö
megszervezeti munkájuk elismeré
seként - a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: Bakó 
Károly üzemi igazgatót, Dunake
szi Jj. ü.; dr. Bognár László oszt. 
vez„ BVKH; dr. Horváth Lajos 
vasútigazgatót, Szombathely, vas
útig.; Jolántal István oszt. vez., 
Pécs Vasútig.; Léhner László ten
gelyesztergályos csop. vez .. Szom
bathely Jj. U.; Palotai József ko
csivizsg., Szolnok KOF; Széles Ká
roly Igazgatót, Debrecen, :E:pítési 
Főn. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részestiltek: Bodri 
József felépítm. munkavez., Duna
újváros, P!t. Főn.; Erdélyi János 
okt. főn. vez., Miskolc, Okt. Főn.; 
Gajtkó József ügyint., Vasúti Fő
oszt.; Kandrik László üzemgazd. 
részlegvez., BP. Ferencváros KOF; 
Kiss László hidász munkavez., Mis
kolc :E:pítési Főn. ; Lengyel Péter 
ügyint. csop. vez., szeged Vasút
ig.; Maglódi Gyula tanmühelyvez., 
Szolnoki Jj. ü.; Szabó József gazd. 
üzemfőn. h., Veszprém KOF; Sza
bó Sándor előmunkás, Bp. Angyal
fÖld Pft. Főn.; Szűcs Bertalan da
rukötöző, Záhony MAV Gépesített 
Rakod. Főn.; Völgyj Imre gazd. ig., 
Székesfehérvár. Jj. ü. 

veres Albert lakatos csop. vez., 
Szolnok Jj. 0.; Zaránd Sándor 
müsz. oszt. vez., Bp. MAV Gépé
szeti, Technológiai Anyagvizsg. 0.; 
Zeltner Imre szb-títkárt, Gyön
gyös MAV Kitérőgyártó ü.; zsebők 
Dániel váltókez., Nagykanizsa 
üzemfőn., Weisz József oszt. vez. 
h., Pécs Vasútig, 

Miniszteri Dicséret 

Sajermann Béla vez. főpályames
tert, Kiskunhalas Pft. Főn.; Schaf
fer Gábor belső ellenőrt, Szom
bathely MA V BBFF; Schreiner 
Kornél dízelmozd. vez., Szombat• 
hely KüF; S tári Dezsőné ügylnt., 
Vasúti Föoszt.; Szabó András kar
bantartó szakmunkást, Bp. MAV 
Egészségügyi Ell. Főn.; Szabó Er
nő vonatvez., Nagykanizsa Ozem
főn.; Szabó János keresk. hiva
talnokot, Szolnok KOF; Szebenyi 
Ernő kltüzőmérnököt, Miskolc 
MAV J;;pftési Főn.; Szentesi Sán
dor viii. mozd. vez., Békéscsaba 
KOF; Szondi Györgyné személy
pénztárost, Szerencs KOF; Ta
paszt! János esztergályost, Dom
bóvár üzemfőn.; Tóth Béla elő
munkást, Nyíregyháza Pft. Fön.; 
Tóth József dízellakatost, Pécs 
KOF; Tóth László munkavéd. 
ügyint., Nagykanizsa Ozemfőn.; 
Tököli Imre ügylnt., Vasúti Fő
oszt.; Urbán József vágánygondo
zót, Szolnok Pft. Főn.; Varga Fe
renc lakatos csop. vez., Bp. MAV 
TB:E:F; varga János áll. főn. h., 
Záhony üzemig.; Varga Lajosné 
szállítmányozási vez., Kiskunhalas 
KUF; Vágó Gyula akkumulátor 
jav. és kezelőt, MAV Balparti 
BBFF; Végh Károly fődiszpécsert, 
Székesfehérvár Jj. ü.; Vigh Zoltán 
raktárnokot, Záhony üzemig.; Vö
rös József személyzeti vez., Veszp
rém Pft. Főn.; Bonomi Károly 
szemé!yz. és munkaügyi csop. 
vez., Budakeszi MAV Tüdőgyógy
int. : Beregszászi Györgyné ügy
int., Vasűtl Főoszt. 

A szakszervezeti tisztségviselők, 
aktivisták közül a 
Munka 1!:rdemrend arany fokozata 
kitüntetést kapta: Barabás József, 
a békéscsabai körzeti üzemfőnök
ség mozdonyvezetője; Kalmár La
jos, a szerencsi körzeti üzemfő
nökség kocsivizsgálója, szb-elnök. 
A Munka 1!:rdemrend ezüst fokozata 
kitüntetést kapta: Dénes Sándor, 
a vasutas-szakszervezet szervezési
és káderosztályának vezetője; 
Lendvai László, az :E:szaki Jj. 
üzem lakatos csoportvezetője, szb
elnök; Tolnai Ildikó, a vasutas
szakszervezet titkára. 

A Munka J;:rdemrend bronz 
fokozata 

A Szakszervezetek Veszprém 
megyei Tanácsának elnöksége 
a közelmúltban beszámoltatta 
a tapolcai körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsigát. 
A beszámoló a vasutasok élet
és munkakörülm�nyei javítása 
érdekében végzett munka ta
pasztalatairól szólt. 

Tapolcán - az elsők között 
- 1978. június elsején alakult 
meg az üzemfónökség. A meg
változott helyzethez igazodott 
a mozgallIIli szervezet is. Ettől 
kezdődően 11 tagú szb, 8 'főbi
zalmi, 68 bizaLmi és 9 állnndó 
munkabizottság irányításával 

látják el az 1300 szervezett 
vasutas nevelését, élet- és 
munkakörülményeivel kapcso
latos érdekvédelmét és érdek
képviseletét. 

A terület Tapolcától János
házáig, illetőleg Keszthelyig és 
Polgárdi-Ipartelepekig húzó
dik. 

Az új szervezeti forma be
vált. A jó irányításnak, a dol
gozók hozzáállásának a bizo
nyítéka, hogy az eltelt néhány 
év!ben három alkalommal ér
demelték ki a Kiváló Üzemfő
nökség címet. A 36 szocialist.a 
brigád közül a Bánki Donát a 
Magyar Népköztársaság Kivá
ló Brigádja cím után megkap
ta a Munka Vörös Zászló Ér
demrendet. 

házókat átképezik jegykiadó
ellenőröknek és több jegy
vizsgáló is tett vonatvezetői 
vizsgát. Továbbra is gond a 
budapesti kirendeltség biztosí
tása, az otthontól való rov1-
debb-hosszabb elszakadás. 

A bizalmi testületi ülések a 
jog- és hatásköröknek megfele
lően, rendszeresen megtár
gyalják a feladatokat, elemzik 
a dolgozók élet- és munkakö
rüllIIlényeinek a helyzetét, ke
resik a 1egmegfelelöbb megol
dásokat. 

Magas s:mntű a dolgozók 
kulturális igényeinek a kielé
gítése. Tapolcán található az 
országos hírű Batsányi János 
Művelődési Központ. Az intéz
ményben a különböző klubok 
mellett 16 műkedvelő csoport 
működik. A szakmai tovább
képzést a jól felszerelt vasutas 
oktatási központ látja el. 

A rendszeres orvosi ellenőr
zéseknek, a megelőző tevé
kenységnek köszönhető, hogy 
időben felismerik a bajt. Ta
polcán és környékén 43 dolgo
zót foglalkoztatnak - kereset
veszteség nélkül ol11an 
munkakörökben, amely a je
lenlegi egészsegugyi állapo
tunknak megfelel. 

nok. K4fogásolják a t.apolcaiak 
egészségügyi megfontolá

sokból -, hogy a bakancsot, a 
szőrmesapkát és a szőrmebélé
ses kesztyűt más után is hasz
nálni kell a dolgozóknak. 

A 400 adagos korszerűtlen, 
elavult üzemi konyha helyett 
rövidesen egy új 600 adagos 
épül Tapolcán. Sümegen és 
Balatonfüreden az üzemi étke
zést az Utasellátó Vállalat biz
tosítja. 

1981-<ben 6 vasutas kapott 
szolgálati lakást. IDbben az 
esztendőben hatan 535 ezer fo
rint kamatmentes kölcsönt 
kaptak házvásárláshoz és 
újabb hárman költözhettek 
szolgálati lakásba. Bölcsődei 
és óvodai elhelyezés a vasuta
sok gyermekei részére megol
dódott. A MA V nevelőottho
nokban 14 gyermeket helyez
tek el. 1981-ben 201 beutalót, 
az idén 247-et kaptak. 

Kiemelten foglalkoznak az 
ifjúság- és nő.politikai határo
zaitok megvalósításával. Töb
ben járnak különböző szakmai 
iskolákba és felsőfokú t.anin
téz,ményekibe. 

Az SZMT-elnökség tagjai a 
beszámoló utáni vitában na
gyon sok kérdést tettek fel, 
melyek megválaszolása után 
Tóth Ilona vezető titkár fog
lalt.a össze az elhangzottakat. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetést kaptak: Balogh Géza 
raktárnok, Záhony üzemig.; Ber
kes László műszerész, Szombat
hely Jj. 0.; Bodnár József vonat
vez., Szerencs KOF; Gombos 
György lakatos, Debrecen :E:pítési 
Főn.; Gugolya Imréné munkaügyi 
ügyint., Hódmezővásárhely Pft. 
Főn.; Hornyák András ügyint., 
Miskolc Vasútig.; Horváth Lajos 
esztergályos, Székesfehérvár Jj. 

·ü.; Jakab Mihály részlegvez„ Bp. 
MA V :E:pítési Gép telep Főn.; Kiss 
Márton rakt. munkás, Bp. Ferenc
város szertárfőn.; Kovács István 
pol. munkatárs. Vasutasok Szak
szerv„ Miskolc Ter. Szaksz. BiZ.; 
Kovács lstvá<n munkavéd. ve:z., 
Bp. MAV Hídépítési Főn.; 
Kovács Jánosné fénymásolót, Bp. 
MAVTI; Köszeghy Jenőné üzemi 
konyhavez., Landler Jenő Jj, ü.; 
dr. Merényi Gyuláné csop. vez., 
Bp. MA V :E:pítési Főn.; Mikóczi 
Marianna pol. munkatárs, Vasuta
sok Szakszervezete; Molnár Károly 
ügyint., MAV OGH; Muhi András 
raktárnok, Szerencs KOF; Nagy 
József szem. és okt. csop. vez., Bp. 
Keleti KOF; Németh Béla munka
vez.. Sopron Pft. Főn.; Oláh Ist
ván munkaerő-gazdálkodó, Bp. 
MAV Vill, Felsővez. :E:p. Főn.; Ora
vetz István lakatos brig, vez., Du
nakeszi Jj. 0.; dr. Pankotay Jó
zsef csop. vez. főorvos, Szombat
hely MAV Ter. Egészségügyi Közp; 
Pál István üzemgazd. oszt. vez. h., 
Miskolc Jj, 0.; Rozgova Gusztáv 
művezető, Miskolc Jj, 0.; Sikfói 
Ferencné ügyint., Vasúti Főoszt.; 
Szarka Ferenc szakaszirányító, Ta
polca Körz. üzemfőn.; Tabányi 
Pál ügyint. csop. vez., MAV Nyug
díj Hiv.; Tajti József gépjármü
vez., Jászkisér MA V J;;pftőgépjav. 
ü.; Ujhelyi Lajos szertárfőn. h., 
Debrecen MA V Ig. Osztószertár
főn.; Urbán József főpályamester, 
Győr Pft. Főn.; Vad István vonat
vez„ Püspökladány KOF; Vatí Ist
vánné portás, Dombóvár üzem
főn.; Vzada Mihály távközlőmű-

- szerész, Szeged MA V BRFF. 
A MA V vezérigazgatója 

kitüntetést kapta: Balázs József, 
a Keleti körzeti üzemfőn. lakatos 
csoportvezetője; főbizalmi; Bella 
Sándor, a GySEV rakszerkezelő 
raktárnoka, főbizalmi; Kovács Bé
la, az Utasellátó Vállalat leltárfe
lelőse, szb-tag. 

A gazdasági feladatok közül 
a nagyon fontos áruszállítás 
mellett nem lebecsülendő a 
Balaton északi partjának a 
személyszállítása. Nyáron 16 
vonatpár - 5 gyors és 1 exp
resszvonat szállítja az utaso
kat. A munka javítása érdeké
ben mozdonyvezetőket képez
nek ki a létszámhiányos vonat
vezetői munkakörökre. A mál-

Tapolcán, Keszthelyen és 
Balatonfüreden a dolgozók ré
szére biz,tosított az öltöző, 
mosdó, a fekete-fehér öltöző és 
fürdőkomplexum. Sajnos, a 
kisebb szolgálati helyeken 
még sok a javít.anivaló. 

A testület a megyei átlagnál 
jobbnak értékelte az egészség
ügyi és szociáHs ellátást, az 
üdültetési lehetőséget. A sze
mély-, de főként az áruszállí
tás javítása érdekében viszont 
jobb kapcsolat kiialakítását ja
vasolták a fuvaroztatókkal és 
nagyobb törődést az utazókö
zönséggel. 

· kitüntetésben részesítette: Badics 
Flórián tolatásvez., Győr KOF; Er
dős n. Dezső vJzsg. főkalauzt, 
Dombóvár Ozemfőn.; Fenyvesi La
jos gyáregységvez„ 

Landler Jenő 
JJ. ü.; Juhász László ügyint. csop. 
vez., Debrecen Vasútig.; Kontor 
Imre csop. vez. előmunkást, Ta
polca Pft. Főn.; Molnár Imréné 
pártvez, titkárát, Bp, MAV Kór
ház és Rend. Int.; Németh József 
kőműves csop. vez., Miskolc :E:pü
let- és Hídfennt. Főn.; Németi 
Sándor munkavez., Debrecen :E:pí
tési Főn.; Pommer Ferenc lakatos 
csop, vez., Szombathely TB:E:F; 
Stefancsik János előmunkást, Bé
késcsaba Pft. Főn.; dr. Varga Gyu
la oszt. vez. h„ Vasúti Főpszt. 
A közlekedés- és postaügyi minisz
ter 

Kiváló Vasutas 
kitüntető dmet adományozta: Ba
lázs Benedek vonalgondozónak, 
Bp. Ferencváros, Pft. Főn.; Balázs 
János tolatásvez„ Bp. Ferencváros 
KÜF; Buczkó Ferenc üzem főn., 
Nyíregyháza KOF; Csik Sándor 
06Zt. vez. h., Vasúti Főoszt.; Kiss 
József munkavez., Celldömölk :6:I)í
tési Főn.; Koller László vonatvez., 
Celldömölk KÜF; Kumm�r István 
szakaszt. vez., Vasúti Főoszt.; Ma
chovitsch László műsz. gazd. ta
nácsadónak, Vasúti Főoszt.; Mé
száros János műsz. kocsimester
nek, Bp. KelenfÖld KOF; Mohr 
Béla főművez., DunakesZi Jj. 0.; 
Nagyrónai László igazgatóh., Bu
dapest Vasútig.; Onódi József vez. 
oktatótisz1nek, Kiskunhalas KÜF; 
Papp István esztergályos csop. 
vez., :E:szaki Jj. 0.; Pápai István 
tud. oszt. vez., VATUKI; Pápai Já
nos számadó- és árupénztárosnak, 
Hatvan KOF; Remeczki Mihály la
katos csop. vez., Pécs KOF; Sütő 
Ferenc műsz., gazd. tanácsadónak, 
Bp. Magasépítési Főn.; Székely 
Károly tolatásvez., Záhony üzem
ig.; Takács István kőműves mun
kavez., Szeged J;:pület- és Hid
fennt. Főn.; Tóth Ferenc mozd. 
vez., Debrecen KÜF; Uzsoki Fe
renc ügyint. Miskolc Vasútig. 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Bakody 
Klára ügyint., Pécs Vasútig.; Ba
kó Lajosné ügylnt., Miskolc Vas
útig.; Bircsák János vágánygondo-
zót, Vác Pft. Főn.; dr. Böhmer 
Lászlóné reumatológiai szakorvost, 
Szolnok MA V Kórház és Rend. 
Int.; BTád Gábor pol. munkatár
sat, Vasutasok Szakszerv. Debre• 
cent Ter. Biz.; Erős László forg. 
szakoktatót, MA V Tisztképző és 
Továbbképző Int.; Fróna János 
hegesztő csop. vez., Miskolc J;;pf
tési Főn.; Gábor Gáborné személy
zeti ügyint., Debrecen J;:pület- és 
Hfdfennt. Főn.; Greff József kocsi
mestert, Rákosrendező KOF; He
gedűs Imre műszerészt, Debrecen 
BBFF; Horváth Vince munkavez., 
Sopron Pft. Főn.; Joó János sze
mélyzeti csop. vez., Bp. Vasútig.; 
Kerbolt József személyzeti vez., 
Dombóvár MAV :E:pitési Főn.; Kis
faludy József rakt. vez„ Sopron 
Vont. Főn.; Madarász István tola
tásvez.. Békéscsaba KOF; Makrai 
Lajos esztergályos szakmunkást, 
Dunakeszi Jj. 0.; Mészáros Ferenc 
TMK-lakatost, Debrecen Jj, ü.; 
Nagy Sándor ügyint., Záhony 
üzemig.; Séner András keresk. 
részlegvez., Szeged KÜF; dr. Paál 
István műsz. gazd. tanácsadót, Vas
úti Főoszt.; Pribeli István munka
ügyi vez., Balassagyarmat KÜF; 
Soponyai István vonatvez., Mis
kolc KÜF; dr. Stark Ferenc igaz
gatóh„ Szombathely Ter. Egész
ségügyi Közp., Szántó Istvánné 
ügylnt. csop, vez„ 

Vasúti Főoszt.; 
Szilágyi Károly mozd. vez .• Báta
szék Uzemfőn.; Törös :E:va főmű
vez., Debrecen MA V :E:pület- és 
Híd:tennt. Főn.; Timár István mozd, 
lakatost, Dunaújváros üzemfőn.; 

Vezérigazgatói Dicséret 
kitüntetésben részesítette: Ari Já
nosné munkaügyi ügyint., Kisúj
szállás Pft. Főn.; Abrahám József 
s2iertárfőn, h., szeged-Rendező 
Osztószertárfőn., Acs Edit oktató
tisztet, Gyékényes ü2iemfőn.; Ba-

A Szakszervezeti Munkáért arany 
fokozata 

kitüntetésben részesült: dr. Holn
donner Ferencné, a vasutas-szak
szervezet pénzügyi és gazdasági 
osztályának helyettes vezetője; 
Wojtekovlcs Ferenc nyugdíjas, a 
MA V záhonyi művelődési ház 
részfoglalkozású gazdasági felelő.
se. 

Javult az egyen- és munka
ruhaellátás, de továbbra sem 
megfe"lelő az esőköpeny, mert 
átázik. A bunda viselésére jo
gasultak közül 80-an ellátatla- Sz. Jakab István 

lázs István ügyint., Dunakeszi Jj. -----------------------------------------------------------' ü.; Bálint Józset vágánygépkocsi- 1' 

vez., Mátészalka Pft. Főn.; Balogh· 
Lajos üzemvez., Szombathely 
BBFF; Bartók Andrásné raktár
kez., Miskolc KÜF; Bartók József 
építésvez., Bp. Balparti :6:I)ület
fennt. Főn,; Beleznai Lászlóné hi
vatalsegédet, Dunaújváros Pft. 
Főn,; Bene Istvánné körz. áruirá
nyitót, Szeged KOF; Berki László 
oszt. vez., Debrecen Vasútig., Bé
kési László normatechnológust, 
Bp. MA V Gépészeti Technológiai 
Anyagvizsg, 0.; Bibók Imre kocsi
mestert, Hatvan KÜF; Bodor Jó
zsef hegesztőt, Gyöngyös MA V Kí
térőgyártó ü.; Boros Ernő dízel
mozd. vez., Sopron Vont. Főn.; 
Bódi Ottó vonatvez., Bp. MA V 
Vili. Felsővez. :E:p, Főn.; Csok• 
nyai Jánosné kocsitakarítót, Szom
bathely KOF; Deák Lajos forg. 
szolg. tevőt, Székesfehérvár KüF; 
Deák Sándor pályamunkást, Hód
mezővásárhely Pft. Főn.;· Erdei 
Arpádné üzemgazdászt, Záhony 
Pft. Főn.; Fehér István ügyjnt., 
Szombathely vasútig.; Fehér Já
nos munkaügyi ügyint., Hatvan
Salgótarjáni Pft. Főn.; Fillér 
László anyaggazdálkodót, Székes
fehérvár Pft. Főn.; Friedmann 
Istvánné személyzeti vez., szeged 
MAV :E:pület- és Hfdfennt. Főn.; 
Geiger János térfőnököt, Hatvan • 
KÜF; dr. Gömöri Lászlóné ügy
int., Vasúti Főoszt.; Gyökér Lász
ló karbantartó villanyszerelőt, Bp. 
MA V Vili. Fenntart. Főn.; Hajdu 
Zoltán vonatvez., Debrecen MAV 
Epítési Főn.; Halász Béla ügyint. 
csop. vez., MAV OGH; Jakabfl 
József mozd. lakatost, Nagy
kanizsa üzemfőn.; Juhász László 
vízvez. SZl!relő lakatost, Dunake
szi Jj. ü.; Kiss János mozd. vez., 
Rákosrendező KüF; Kiss László 
ügylnt., Bp. Ig. Számviteli Főn.; 
Kocsis Gyula keresk. ügyint., Fü
zesabony KüF; Kormányos Imre 
távközlő mOvez., Szeged-Rókus 
BBFF; Kovács János kocsivizsg., 
Szerencs KüF; Kovács Mártonné 
óvónőt, Bp. MAV Napköziotthonos 
óvoda; Kunecz István vez. váltó
kez., Kaposvár üzemfőn.; Kükedi 
Gyula főmenetlr., Bp. Keleti Igazg. 
Részleg; László István munkaügyi 
csop. vez., Mátészalka KÜF; Lász-
ló K. Sándor munkavez., Szentes 
MAV :E:pítésl Főn.; Legény Imre 
raktárvez., Balassagyarmat Szer
tárfőn.; Lehovicz Ervinné tábla
ellenőrt, Bp. MAV Számitástechn. 
0.; Lénárt János vonatvez., Kecs
kemét KÜF; Lovas János áll 
főn... Szentes KÜF; Lövei László 
motorvez„ Zalaegerszeg KűF; Ma
gyar Béláné katonai munkaügyi 
ügylnt., Szolnok KűF; Makra La-
jos mozd. vez., Vésztő KOF; Ma
lich András rendészeti vez., Ko
márom KOF; Marosfalvi János 
raktárnokot, Szentes KűF; Men
gyl László mozd. vez., Füzes• 
abony KUF; Mester József erős
áramú szerelőt, Békéscsaba MAV 
V111. Vonalfelügy.; Moró Alfonz 
ügylnt., Pécs MAV BBFF; Mül-
ler Adám műszerészt, Pécs MA V 
BBFF; Nagy István vez. tisztet, 
Komárom KOF; Nagy Kálmán 
szb-tltkárt, Bp. MAV Magasépíté• 
s1 Főn.; Nádasdi Lászlóné labor. 
asszisztenst, Bp. MAV Közegész
ségügyi Int.; Nánai Tibor mOvez. 
csop. vez., Bp. MAV J;:pftésl Gép
telep Főn.: Oláh Zoltán m(!sze• 
részt, Záhony BBFF; Orbán La
josné távgépíró kez., Dombóvár 
üzemfőn.; Pandur Sándor pálya
munkást, Tapolca Pft. Főn.; Papp 
Tiborné ügylnt„ Vasúti Főoszt.; 
dr. Radnai Jenőné lgazg., Kapos
vár MA V Nevelőotthon; Rausch 
László t(!zlkovácsot, Debrecen Jj. 
ü.: Rákos Lászlóné bérelszámolót, 
Veszprém KűF; Redele Gábor pá• 
lyamunkást, Miskolc Pft. Főn.: 

A változás jelei"' Az édességet kedvelőknek 
Kiskunhalason javul a közművelődés 
· Az üzemi művelődési bizott

ságok megalakulását követően 
a munkahelyi közművelődés
ben, a kulturális nevelőmun
kában !kedvező folyamat indult 
el. A változás jelei a kiskun
halasi körzeti üzemfőnökség
nél is megtalálhatók. 

Október közepét6J öt-hat féle kedvelt gesztenyés cukrás7.Süte

ményt készít az Utasellátó Vállalat győri üzeme. A Magyar 
Hűtőipar helyi gyárá.tól átvett alapanyagból naponta 150-200 

adaa- gesztenyepüré készül. Képünk.ön Balogh Tibor fiatal győri 

A művelődési bizottság első 
tevékenysége az volt, hogy fel
mérte a dolgozók iskolai vég
zettségét. Az összesítés adatai 
sok mindenről beszélnek. Egye
bek mellett arról is, hog11 368 
dolgozónak nincs meg a nyolc 
általános iskolai végzettsége. 
Kirvétel nélkül valamennyien 
középkorúak, illetve a nyug
díjlhoz közel álló dolgozók. Be
iskolázásuk nehéz, mivel a hi
ányzó végzettség az 5-8. osz
tály között vált.akozik, s a to
válbbtanulni szándékozók szá
ma egy-egy osz.tályban nem 
éni el a négy-öt főt. Ezért nem 
indíitottat az elmúlt évben ál
t.alános iskolai osztályt. Idén, 
a környező üzemek segítségé-cukrász készíti az ízletes csemegét 

A vasút 
• 

IS lehet életcél 
A piiros motorvo

rna t nagy í·v.vel ka
nya,rodiik be Acs-a
Erdőkürtre, csak a 
vál tokmáil tűnik fel az 
állomás. Négyen-öten 
leszállnak, tovább
ut.az.ó ali,g marad az 
amúgy sem zsúfolt 
kocs.i�an. Amint a 
berregés e1hal csönd 
eresmcedik a tájna, 
a!'rál:Jb a vágányok 
között tyúkok kapir
g,álnalk. 

- C�lóka ez a 
nyugalom - mondja 
Tedás András, a fia
tal szolgálattevő. 
Csak hétvégeken 
ennyire néptelen a 
környék, amikor 
nincs rakodás. Ilyen
kor magam vagyok a 
forgalmi irodában, a 
rendes körülmén11ek 
között a páros végi 
váltókezew is i.tt dol
gozik. Mivel látszám
hián11 miatt a sza-

badságot, pihenőt 
egymás között oldjuk 
meg, a váltókezelő 
teendőit is én látom 
el. 

Természetesen 
dupla !füzetésért! 
adom a naivat. 

- No, azér,t &zt 
nem. De .az Lgazság 
az, hogy azért a ,két 
váltóért meg a bejá
rati jelzőért nem is 
k.érhet-n.énk több 
pénzt. A gondozásu
kat meg vonatmentes 
időben elivégzi a túl
só váltókezelő. 

- Ön a koránál 
fogva sem lelhet régi 
vasutas. Miért v-á
lasz,totta éppen ezt a 
foglalkozást? 

- Vácon érettsé
giztem a közgazda
ság,i te<:hniikumban. 
Utána egy t.éesznél 
helye7Jkedtem el, ha
vi ezernatszáz fo
rLntért. Amikor a já-

rási t.anács népmű
velői állást hirdetett, 
én is jelerutkeztem. 
Szerettem azt a mun
kát, jártuk a falva
kiat, előadásokat tar
tottunk, kuLturális 
vagy gyermekműso
rdkat szerveztünk. 
Talán az volt benne 
a legvonzóbb, hogy 
emberekkel foglal
kozhattam. Csak a 
fizetés volt nagyon 
kevés, nekem pedig 
ekkor mátr nősülési 
terveim volt.ak. Rá

kosra akart,am men
ni mozdonyvezető
gyakornoknak, de az 
ismerős vasutasok le-
beszéltek. Minek 
mennél te olyan 
messzire, hiszen 
helyben is megtaiá
lod a számításodat! 
- mondották. 
· És nekik lett iga

zuk. Azóta megnő
sültem, családom 

van. Megkeresem a 
oovi öt-1hatezret, ha 
túlórázom még ennél 
i,s többet. Ma is sze
retek emberekJkel, 
ezúttal az ut.asokkal 
fog,lalkoz.ni. A sze
mélypénz,tár erre 
módot ad. Az állandó 
változatosság jelenti 
a vasúti munka lel
két. Én nem is tud
nék monoton., állan
dó foly.arnaitokat is
mételve dolgoz.ni. 

- Milyen távlati 
terve van a vasúton? 

- Nekem életcé
lom a vasút. Nem 
nagy dolog ez, egy 
kell hozzá: becsület
tel helytállni. Szeret
ném elivégezni a 
tisztképzőt. Ehhez 
még az árupénztárosi 
vizsgám hiányzik Az 
üzemfónökség pedig 
támogatja az eff.ajt.a 
törekvéseket. 

Tóth Zoltán 

vel pótolják a hiányzó létszá
mot és egy hetedik osz.tályt in
dítanialk. Ennél sikeresebb volt 
a középiskolai képzésük. 

Az ellIIlúlt tanévben, a szak
szervezeti bizottság kezdemé
nyez.ésére megszervez-ték a sze
gedi Bebrits Lajos Vasúti 
Szakközépiskola kihelyezett 
tagozatát, amelynél 60 diákkal 
indult be az első évfolyam. A 
továbbtanulók 90 százialéka a 
fizikai doLgozók közül került 
ki. Rajtuk kívül középiskolá· 
ba 34-en, egyetemen, főiskolán 
5-en, míg az ML Esti Egyete• 
men 18-.an tanulnak. 

Megoldották az iiPari tanulók 
szakmai és politikai oMatását 
is. Korábban tanulóik az első 
tanítási évet Kecskeméten töl
tötték. Szervező munkájuk 
eredményeként most a helyi 
s:ziakmunkásképző intézet fo
gadta be a fiatalokat, a gya
korlati idejüket pedig a vonta
tási műhelyekben töltik el. En
nek érdekében az első évesek 
részére egy tanműhelyt alakí
totrtak ki, biztosították a jól fel
készült oktatókat és a munka 
elsajátításához szükséges szer
számokat. 

Ügyelnek arra is, hogy az 
üzemfönö�g dolgozóinak 
szakmai tudása tovább gyara
podjon. Jelenleg többen tisz.ti 
tanfolyamon, vasútüzemvitel
ellátó szakmunkás, moz.dony
vezetői és más tanfolyamokon 
tanulnak. A politikai oktatá
sok sikerét pedig filmek köl
csönzésével is segítik. 

Nyáron a termelési gyakor
latokat ott töltő középiskolás 
fiatalok részére találkozót szer
veztek. Most azt tervezik, hogy 
felkeresik a gyesen levő nőket 
és a lehetőségekhez mérten se
gítik továbbtanulásukat. 

Gelléri József 

Kiállítás 

A püspökladányi Karacs 
Ferenc Múzeumban „A püs
pökladányi Csomópont 125 
éve" címmel kiállítást ren
deztek, amelyet Kotra Ká
roly műszaki főtanácsos nyi
tott meg. A kiállítás a cso
mópont fejlődését mutatja be 
a múlt század közepétől nap
jainkig. 
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Októberben - Cegléden 
A ceglédi körzeti üzemfő

nökség" politikai, gazdasági és 
tömegszervezeti vezetői 
összhangban a vasút előtt álló 
őszi szállítási feladatok meg
oldására kiadott célkitűzések
kel - azok szellemében szer
vezik és irányítják a munkát. 
Figyelmet fordítanak minden 
olyan lehetőségre, amely hoz
zájárulhat aiz alapvető felada
tok sikeres teljesítéséhez. 

Október második felében. 
ennek szellemében több ese
mény, rendezvény tette moz
galmasabbá a hétköznapokat. 
A csomóponti KISZ-bizottság 
szeptemberben felhívással for
dult az üzemviteli területen, a 
végrehajtó munkakörökben 
szolgálatot teljesítő fiatalokhoz 
és szakmai vetélkedőt hirde
tett részükre. A vetélkedő, 
melyre 15 fiatal nevezett, ok
tóber 20-án került megrende
zésre. Forgalmi szolgálattevő, 
kocsirendező, tolatásvezető, 
váltókezelő fiatalok adtak szá
mot szakmai, politikai, mun
kavédelmi felkészültségükről 
A színvonalas versenyen a fia
talok bizonyították, hogy jó 
ismero1 munka területüknek, 
szeretik a vasúti munkát. A 

vetél,kedőn az elSő három he
lyezett pénzjutalomban része
sült. 

Másnap, október 21-én bal
esetvédelmi, balesetelhá.Títási 
ankétot rendeztek, amelyen 
részt vettek az üzemfónökség 
középvezetői. társadalmi és tö
megszervezeti aktivistái, vala
mint az egyes munkaterületek 
képviselői. 

Október 23-án, szombaton 
került megszervezésre, ebben 
az évben immár a második 
kommunista műszak. A jó 
előkészítő és szervező munka 
eredménye, hogy ezen a na
pon 338 dolgozó jelentkezett 
munkára. Többségében olyan 
feladatokat oldottak meg, 
amely a na.pi munka mellett 
nehezen· tehetséges. Ilyenek: a 
rnkodó területek tisztítása, a 
szolgálati helyek környékének 
rendezése, csiilJOsítása, a tolató 
vágányok mentén tereprende
zés. Mindezek mellett jutott 
munkáskéz még két személy
vonati szerelvény nagytisztítá
sára is. Az elegytorolódás fel
oldására a mozdonyvezetők 3 
vonat soron kívüli továbbítá
sát vállalták. 

A 3000. teherkocsi 

A Székesfehérvári Járműjavító t)zemben négy évvel ezelőtt 

kezdték el az Eas típusú teherkocsik javítását. Azóta speciális 

berendezéseket, célgépeket készítettek és átalakították a sze

relőcsarnokot is. A műhelyben november első napjaiban fe-

jezték be a 3000. Eas-teherkocsi fővizsgáját 

Pályaválasztási utca Szegeden 

A KISZ Csongrád megyei 
bizottsága, az SZMT és a 
Csong,rád megyei Tanács mű
velődési osztálya október 2-tól 
rendezte meg a szalkmunkásta
nuló és a dolgozó fiatalok hó
napját. A mintegy másfél hó
napi,g tartó rendezvény:,orozat 
első programjaként október 2. 
és 9. között Szeged belvárosá
ban, a Kárász utcába,n „pálya
választási utcát" nyi,tottak, az
zal a céllal, hogy közeleb'b hoz
zák egymáshoz az üzemeket és 
a pályaválasztás előtt á1ló fia
talokat, továbbá népszerűsít
sék a hiányszakmákat. A Ká
rász utcában és a szomszédos 
Dugonics téren 16 kiállító -
köztülk a szegedi igazgaitóság -
mutatkozott be önálló kk'akat
tal, illetve pavilonnal. 

A szegedi vasutas fiatalok 
két kirakatban igen ötletesen 
mutatták be a vasutat és a 
vasutasok munkáját. Az egyik 
kkakatba.n az érdeklődők nagy 

Cikkünk nyomán 

örömére Rlúködő modellvasút 
száguldott a síneken,, élethűen 
utánozta az igazi nagy vas
utat. A másikban diaflex-ve
títő segítségével száz diaképen 
ismertették az egyes szakszol
gálatok munkáját. Természete
sen a jól megszerikesztett ki
rakatokból nem hiányoztak a 
vasút minderunapi munkáját 
ábrázoló színes képek, a kü
lönlböző makettek, szerszámok, 
kiadványok, prospektusok és a 
figyelemfelkeltő, tájékoztató 
szórólapok sem. A MA V pá
lyaválasztási tanácsadója nagy 
siikert aratott, a legjobb reklá
mok között emlegették. Remél
hetően ez az újfajta kezdemé
nyez/és is segít abba,n,, hogy mi
néll töb'b fiatal válassza élet
céljának a via.sutat. 

A vasutas szervezők most 
azt tervezik, hogy pályavá
lasztási kirakatukat az igaz
gatóság nagyobb csomópont
jain is bemutatják. 

G. J. 

Felújítják a megállóhelyet 
Lapunk október 4-i számá

ban Romantika nélkül címmel 
cikket közöltünk Ábrahám
hegy megállóhely épületének 
elhanyagolt műszaki állapotá
ról. A cikkre a szombathelyi 
igazgatóság II. osztályának he
lyettes vezetője, Szemenyei 
Mátyás válaszolt. 

„A megállóhely épületének 
felújítása évek óta foglalkoz
tatja igazgatóságunkat. Tervbe 
vettük felújítását és bővítését, 
de erre eddig beruházási hi
tel hiányában nem kerülhetett 
sor. A csatornázási és szenny
víztárolási tervek már elké
szültek, az 50 köbméteres 
szennyvíztároló tartályt még 
ebben az évben elkészítjük. 

Az épület bővítését a jövő 
évben kezdjük. Várótermet 
építünk, bővítjük a szolgálati 
helyiséget. Új W. C.-t, pogy
gyász- és tüzelőtárolót létesí
tünk, ezenkívül a szolgálati la
kást is korszerűsítjük. 

A szolgálati helyen dolgozók 
a vakolat lehullásáról az ille
tékes építésvezetőséget nem 
értesítették, ezért azt nem ja
víthatták ki. A szolgálati he
lyiség mennyezetét időközben 
helyreállították. 

A vonal átépítése miatt az 
épület padlószintje a peron alá 
került. A felújítás után a pad
lómagasság majd a peronszint 
fölött lesz, és megszűnik a lép
csős feljáró is." 

MAGYAR VAS UTAS 

Ga§daságos�taharéhos 
anyaglelhas§nálást! 

A nemzeti vagyon jelentős 
hányada - mintegy 13 száza
léka - a termelés folyiamatá
ban lekötött készlet, amely
nek értéke 1981 végén megha
ladta a 650 milliárd forintot, 
vagyis az ország egy évi brut
tó jövedelmének 84 százalékát. 
A termelés bővülése - vál
tozatlan v.agy alig Ná:ltozó ter
melési fel tételek esetén -
szükségessé teszi mind a kész
letek, mind pedig ia felhasz
nálásra fordított anyagmennyi
ség növelését. Ez az út azon
b.a.n, a nép�zdiaság jelenlegi 
- de méginkább jövőbeni -
körülményeit figyelembe vé
ve, nem járható. Szükségsze
rűvé vált a gazdaságos anyag
felhasználásnak és a techno
lógiák korszerűsítésének prog
ramjáról szóló minisztertaná-

csi hlatározat, vialamint ennek 
tárcaszintű végrehajtásához 
készült KPM irányelvek kia
dása, amelyek egyértelmű út
mutatást adn,ak. 

A minisztertanácsi program 
a jelenleginél g,azdaságosabb 
anyag- és energiafelhaszná
lást eredményező gazcliaság
szervezési feladatokat, techno
lógiai korszerűsítéseket fogja 
egységes szerkezetbe. A hatá
rozat ugyan ipari szemléletű, 
de a közlekedés sajátos körül
ményeihez igazítv,a é!'Vényes
nek kell tekinteni a vasúti te
vékenységek széles skálájára 
is. Ezt tükrözi· a tárcaszintű 
végrehajtáshoz készült irány
elv, amely a vállalati anyag
takarékossági akcióprogramok 
elkészítését ez év végi határ
idővel írja elő. 

Gazdálkodjunk ésszerűbben 
A vasútnál felhasznált any 

gok, allkatrészek beszerzését, 
készletezését, elosztását - ki
terjedt szertári hálózattal, 
külön szakszolgálat végzi, 
amelynek feladata az anyag-
gazdálkodással kapcsola-
tos valamennyi tevékeny-
ség ellátása. Nem váLaszthat
juk el azonban léllllyag- és ener
giatakarékossági feladatainkat, 
törekvéseinket a jelenlegi épí
tési, fenntartási, üzemeltetési 
technológiától. A:z. ,anyaggaz
dálkodásunkban rejlő tartalé
kokat - a beszerzést, készle
tezést, elosztást, illetve érté
kesítést végző szervezet kor
szerűsítésén túl - a vala
mennyiünk munkájátől. függő 
faj Lagos .anyagfelhasználás 
csökkentésében kell keresni. 
Ez 1azért szükséges, mert a 
vasút évi anyagfelhasználási 
terve már jelenleg is megha
ladja a 13,4 milliárd fo-rintot. 

A MAV sok tekintetben elöl 
jár ennek ,az akcióprogram
rualk. az elkészítésében. Cél, 
hogy ésszerűbben gazdálkod
junlk a rendelkezésre álló 
anyagokkal és energiahordo
zókkal úgy, hogy közben na
gyobb termelési eredményt 
érjünk el. Az egyes szakszol
gálatok már megkapták a főbb 

feladatokat, amelyektől anyag
felhasználásuk csökkentésé
ben jelentős eredményeket vá
runk. Ezek közül kiemelhető 
például a vas (iacél) színesfé
mek, fahuUa,dékok, használt 
betonaljak iválogatása, újra fel
használása, vagy értékesítése. 
Az úgynevezett „vissznyere
ményi" t.alpfa értékesítését is 
fel kell függeszteni, és felújí
tás céljából a f'a,telítő főnök
ségekre kellene beküldeni. 

Régi gond a fáradtolajak 
gazdaságos felhasználása, érté
kesítése, ugyanúgy a vasúti pá
lyaépítés és -fenntartás során 
keletkezett felépítményi anya
gok (kapcsoló- és kötőelemek) 
alkalmassá tétele ismételt fel
h,asználásr,a, a jelen•leg ismert 
technológiák (hegesztés, ke
ménykrómozás, fémszórás stb.) 
felhasználásával. Fokozni kell 
a kiszerelt gőzmozdonykazá
nok járműjavítói felújítását és 
késztermékként való értékesí
tését is, és bővíteni kell -
különös tekintettel a tőkés 
eredetű alkatrészekre - a fel
újítható és ismételten felhasz
nálható alkatrészek körét. 

A feladatok nagy része nem 
új, korábbi rendelkezések, uta
sítások ezeket az elveket már 
megfogalmazták. 

Növekszik az anyaghányad 
Miért van megis szükség 

ezek ismételt hangsúlyozásá
r,a? 

A termelés, ,a szolgáltatások 
értékében az anyaghányad 
egyre -növekszik. Mi nem tér
hetünlk ki a ,világgazdasági fo
lyamatok elől. Versenyképes
ségünk megtartása és fokozá
sa érdekében ma sokkial job
ban odJa kell figyelni termé
keink előállítása, üzemelte
tése során felhasznált nyers
any,ag, energia mennyiségére, 
s a minőség megtartása mel
lett törekedni kell ezek csök
kentésére. 

A:z. anyagtakarékossági lehe
tőségek ,között egyik legrua
gyobb tartalék a jelenlegi elő
írások, szabványok szerinti, 
v,agy egyszerűen a kényelmes 
gyakorlat miatti, i•n1dokolaUan 
túlbiztosítás megszüntetése. Ez 
nem jelenthet minőségcsökke
nést. A minőségromlást okozó 
takarékosság a korai elhasz
nálódás, a többlet javítási 
költségek miatt még a túlmé
retezésnél is gazooságtala
nabb, nagyfokú pazarlást je
lent. Semmi nem indokolja 
azonban egy adott berendezés 
egyes ,alkatrészeinek olyan 
mértékű minőség, illetve el
használódási idő növelését, 
hogy az többszörösen túlélje 

magát ,a berendezést. Ugyanez 
érvényes egymással funkcióná
lis kapcsolatban :levő rend
szerek kapacitásának meghatá
rozásánál. Hiába növeljük 
többszörösére ,a nyílt von,al át
bocsátóképességét, ha .a köz• 
benső állomások, illetve ren 
dezopály.audvarok nem képe
sek ennek . a vonatmennyi
ségnek a rogadására, feldolgo
zására. 

A szolgáltatások színNonalá
n.'.lk, ezzel k,apcso!Jatos inifra
strukturális beruházásoknak, 
az utazóközönséget kiszolgáló 
épületeknek, eszközöknek össz
hangban kell lenniük fejlesz
tési, korszerűsítési lehetősé
geinkkel is. Nem engedhető 
meg a túlzott igényeket kielé
gítő „luxus" megoldások al
kialmazása sem az üzemi, sem 
.az utazóközönség kiszolgálását 
biztosító berendezések terüle
tén. 

A jövőben jobban kell mér
legelni a szolgáltatások szín
vonal-növelésének költségki
hatásait, a létrehozott kapaci
tások későbbi kihasználását. 
Nem tekinthető minosegron
tónak az olyan javaslat, amely 
az igények és lehetőségek reá
lisabb, fontosabb mérlegelésé
vel a tervezett létesítmény túl
zott igényeket kielégítő részei
nek csökkentésére irányul. 

A vagyonvédelem is fontos 
A fenntartó, jaivító jellegű dás is a felhiasználók, üzemel

szakszolgálatoknak ma legsú- tetők azon szemléletén alalpul, 
lyosabb gondja iaz alkatrész- hogy a javítás leggazdaságo
hiány. Az igénylési, beszerzé- sabb, leggyorsabb, legkényel
si, elosztási rendszer javítá- mesebb módja a hibás alkiat
sával csökkenteni ,lehet a te- részek, fődarabok te1jes cse
rületi egyenilőtlenségeket, de ez r�e. Nem számolnak az al
önmagábia,n csak akkor oldja katrészek felújításában, vagy 
meg a gonddkat, ha ,a ké'ridé- nagyobb egységektől vissza
ses .alkatrészből általában nyert -alkatrészek újr,afelhasz
ni.ncs hiány. Ellenkező eset- nálásában rejlő megtakarítási 
ben a szertáraknak leadott ial- lehetőségekkel. Ügyes kezű 
katrészigény továbbr.a is csak szakembereink eddig is - fő
igény marad. Egyes ,a,lkatré- ként szükségből - számos se
szek ehlátásában jelentős ered- lejtezésre ítélt allkatrészt tet
ményt sikerült e!lérni saját, tek újra értélk.essé, használha
viagy a hazai gyártás meg- tóvá. Any,a.g- és allimtrész
szervezésével, de ez a megol- költségünk csökkentése érde-

kében, gazdálkodási egyensú
lyunk megtartása miatt ma 
már tervszerűen, szervezetten, 
egyre szélesebb körben kell 
elterjeszteni ezt a módszert. 

Az ismertetett •takarékossági 
lehetőségek a ténylegesen fel
ha1Sznált anyagok csökkentésé
re irányulfak. Talán még en
nél is nagyobb kár keletke
zik abból, ami a szállítás, az 
anyagkezelés közben elszóró
dik, a felhasználó számára el
veszik. Az anyagtaka.rékossá
gi akcióprogram hangsúlyo
zottan foglatkozik a vagyon
védelem fokozásával, amely a 
leghatékonyabban az ellenőr
zés kiszélesítésével, tá.rsadal
mi összefogással valósítható 
meg. 

Devizagazdálkodáslllilk szem
pontjából eddig is nagy jelen
tőségűnek te'kintettüik a tőkés 
importból beszeirezhető alkat
részek, anyagok hazaival va
ló „kiváltását". Ez ,a törekvé
sünk most általánosabb érvé
nyű megfogalmazást kap az
zal, hogy nemcsak az igényelt 
alkatrészek beszerzése során 
részesí,tjil!k előnyben a szoci
alista vagy a hazai piacot, ha
nem más felha1Sználók igé
nyeinek összeállításakor, már 
a tervezéskor a hazai anyag
és alkatrészválaszték keretei 
között kell gondolkodnunk. 
Ehhez természetesen növelni 
kell a hazai piacról ismere-

tein1ket, mind a kereskedelem, 
mind a felhasználók oldaláról 
javítani 1kell az inforimáció
cserét. Sajnos még mindig 
könnyebb részletes nyugati 
termék'katalógu.shoz hozzá
jutni, mint egy hazai termek, 
féltermék vagy alkarész leírá
sát, adatait megszerezni. 

A gazdaságos anyagfelhasz
nálás feltételeinek megterem
tését, az anyag- és energiata
karékossági program követike
zetes végrehajtását gazdasági 
helyzetünk sürgeti, s a ver
senyben ,maradni akarásunk 
kényszeríti ki. A feladatok 
sokl'étűsége miatt azonban ez 
nem hajtható végre a dolgo
zók széles körű, aktív támoga
tása nélkül. Eddigi - sok te
kintetben pazarlónak bizonyu
ló - gyaikorJ.atunk, szemléle
tünk ,megváltoztatására van 
szükség, és ez a rendelkezés
re álló idő rövidsége miabt 
nem könnyű feladat. Rövid 
távon az a célunk, hogy el1Ső
sorban azok a pazarlások 
szűnjenek meg, amelyek az 
emberi hanyagság, felelőtlen 
munka következményei, majd 
célirányos 1kutató, fejlesztő 
munkával, tudományos ered
ményeink felhasználásával tö
rekedni kell a felhasznált 
anyagok és energia további 
csökkentését biztosí1ó techno
lógiák kimunkálására. 

Szemléletváltozásra van szükség 
Anyaggazdálkodási felada

taink előtérbe kerülésével a 
jelenlegi anyaggazdá�kodók 
megítélésében is erőteljes 
szemlélebváltozásra van szük
ség. Az anyagok, alkatrészek 
beszerzését, készletezését, szét
osztását végző szervezet kor
szerűsítését, személyi feltéte
leinek biztosítását a növekvő 
követelményhez kell igazítani. 
A teljes gazdaságot átfogó fel
adatokban az anyaggazdálko
dást és ellá:tást végző szak
szo'lgála t egységeinek, dolgo
zóinak kulcsszerepet kell szán
ni és megbecsülésüket ennek 
megfelelően érvényre juttat
ni. 

Sza'kszervezetek Országos Ta
nácsát - és más társadalmi 
szerveket is -, hogy a prog
ramból adódó teendoket ke
zelje megkülönböztete-tt figye
lemmel. A szakszervezetek 
termelést, gazdálkodást segítő 
tevékenységük során mindig 
is nagy fontosságot tulajdoni 
tottak az amyag- és enerrgia
takarékosságra való mozgósí
tásnak. A SZOT elnöksége az 
elmúlt hetekiben foglalkozott 
az anyagtalkarékosság,i kor
máinyprog,rammal, amely nyo
mós irányelveket ,adott ki a 
program végrehajtásáit segítő 
szakszervezeti fel a da tokra. 
Ezekben kifejezésre jut, hogy 
a feladatok végrehajtásában 
lehet és !kell .támas:l'Jkodni a 

Az anyagtakaréko.ssági prog
ram végrehajtásának siikere 
,nagy rész,ben függ a szubjek
tív feltételek biztosításától, a szocialista brigádokra, az újí
dolgozók egyetértő, cselekvő tók törekvései•re, az üzemi, 
támogatását megnyerő agitá- munkahelyi demokirácia fóru
ciós, propagandamunkától A mai.ra, a bizalmiak tevékeny-
Minisztertanács fe'lkérte a ségére. 

Szakszenezeti feladatok 
A S2JOT-irányelvek szelle

mében, a korábban leírtak fi
gyelembevételével a gazdasá
g0s anyagfelhasználás javítá
sához és a technológiák kor
szerűsítéséhez az alábbi szak
szervezeti feladatok eredmé
nyesebb megva'lósítását tar,t
juk szükségesnek: 

- Szakszervezeti szerveink 
gondoskodjanak arról, hogy az 
üzemi demokrácia fórumain 
a dolgozók kapjanak megfele
lő tájékoztatást a gazdaságos 
anyagfelhasználás feladatairól, 
célkitűzéseiről. Mozgósító 
mun!kájukkal érjék el, hogy a 
doLgozók előtt világossá vál
jék az anyagtakaréJkossági fel
adatok végreh�jtása, és mu
tassanak rá, hogy milyen köl
csönhatással van saját érde
kei1k megvalósítására. Karol
ják fel a dolgozók haszno� 
javaslataH, észrevételeH, öt
leteik megvalósítását, egyben 
biztosítsá'k az érdembeli elbí
rálást. 

- A szakszervezeti szervek 
fokozottabban segítsék az újí
tások ösztönzését, bevezetését, 
az újítási klubok, kiállítások 
létrehozását és az ötletnapok 
rendezését. 

- A munkaverseny-célki
túzé.se!k megfogalmazásakor, s 
az eredmények értékelésekor 
nagyobb figyelmet kell fordí
tani az anyag- és energiataka
rékosságra. 

- A szakszervezeti bizot,t
ságok munkaprogramjaiba be 
kell építeni a szakszervezeti 
tisztségviselők anyag- és ener
giatakar�osságj programmal 
kapcsolatos fe1adatait. 

A szoci,aUsta brigádvállalá
sok között szerepeljenek 
az anyagtakarékossáigot szor
galmazó feladatok. 

- Továbbra is ösztönözzék 

az anyag- és energia takaré
kosságban élenjáró dolgozok 
anyagi elismerését, javasla
tokkal segítsék az anyagtaka
rékossági program hatékony 
végrehajtását biztosí-tó ösztön
ző érdekeltségi rendszer ki
m un•k,álá1Sá t. 

- Szakszervezeti szer-
veinlknek is fokozni kell az 
igaz,ga tósáigok, üzemfőnőksé
gek, főnökségek, üzemek kö
zötti tapasztalatcserét, ezzel is 
növelve a munka eredményes
ségét. 

- A szakszervezeti szervek 
feladata toválbbm is olya,n 
munkahelyi légikör és szemlé
let megteremtése, amely ked
vező feltételeket biztosít a 
technológiát korszerűsítő 
munka fejlődésének. 

- El kell érni, hogy a gaz
daságosa,bb anyagfellhasználást 
szolgáló p.rog,ram végrehaj,tá
sa ne kampányfeladat, hanem 
a munka minden mozzanatá
ban állandósuH, tudatos ma
gatartási forma legyen. 

- A szakszervezetek te-
kin llsék kiiemelt fel-adatnak, 
hogy a dolgozók megér,tsék és 
elfogadjá!k a gazdaságos 
anyagfelhasználásra, a techno
lógiák korszerűsítésére 1ra
nyu1ó célkitűzések legyenek az 
intézkedések !kialakításának 
aktív, cselekvő részesei. 

A Minisztertanács határoza
tára épített tárcaszintű prog
,raim és annak va.súti végre
hajtása a vállalati gazdálko
dás eredményein keresztül 
jelentős mér-téklben hozzájá
rulhat a népgazdaság céHcttű
zéseiinek megvalósításához. 
Ez egyik fontos záloga lehet 
az életszínvonal megőrzésének. 

Szemők Béla 

Vasutasok Szakszervezete 
titkára 
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1 d rus TEEM-vonatok Ausztriába 

Harm�ncöt éve a MÁV segélymenet dolgozója Perényi Jenő csoportvezető 

Az első hajnali vonat még 
csak döcög Ceglédbercel felé, 
amikor - minden harmadik 
napon - türelmetlen telefo
náló toporog a forgalmi iro
dán. Az iránt érdeklődik: hol 
áll a szerelvény? Természete
sen nem az, amelyik más ko
ránkelőkkel együtt, a munka
helyére száHítja, hanem ame
lyik néhányad magával 
csupán - a munkahelye. S 
olyankor, három óra húsz tájt 
tudja meg, hogy komótosan 
mehet-e Rákosrendezőre, 
vagy éppen másfelé keH-e 
igyekeznie. Perényi Jenő, a 
MA V segélymenetének cso
portvezetője megszokta már e 
különös életet, három és fél 
évtized szolgálata hozzáedzet
te a mások számára meglehe
tősen szokatlan életritmushoz, 
s az ugyancsak edzettséget kí
vánó - tragédiákra utaló -
látványhoz. 

Roncskocsik között 

eltört a keresztfejcsavar. A 
szerelvényünk éppen ott volt, 
készenlétben . . . megcsináltuk 
magánszorgalomból. Egy év
vel később, Polgárdi környé
kén, a gőzdarunknak elfogyott 
a vize. A forgalmi szolgálat
tevő nem tudott okosabbat ki
találni, mint hogy leállítson 
egy közelgő tehervonatot; a 
többit már ránkbízta. Leg
alább fél köbméter víz kelle
ne - mondtam a mozdonyve
zetőnek. Akár az egész szer
kocsival odaadom a vizet, ha 
kéri - hangzott a válasz -, 
magának ne adnám?!. . . A 
kelenföldi mozdonyvezető 
volt. Megismert. Az embernek 
ilyenkor megmelegszik a szí
ve. 

rroncsolókhoz ikerült: a hábo-
rúban megsérült vagonokat w 
szedték fel a bombatölcsérek
ből, 45 tonnás gőzdaruval. 
Nyelesvágóval, hegesztővágó
val, na,gytkaslapáccsal szedték 
apró da.rabok.ra a kocsikat -
így látták el anyaggal a járr
műjavítókat. 

E maroknyi csoportnak -
tizenketten vannak - elsőd
leges feladata a balesetek el
hárítása. Pontosabban fogal
mazva - hiszen bár a bal
eseteket háríthatnák el - a 
balesetek következményeinek 
felszámolása: nekik kell a 
sokszor felismerhetetlenségig 
összeroncsolódott kocsikat 
szétszedniük. A legelső bal
eset, ahová kiküldték, Rákos
palotán történt, még a negy
venes években: 28 halottat 
követelt. S nem sokkal ké
sőbb, Rákoson, újabb szeren
csétlenség, ugyancsak vétlen 
áldozatokkal. Pusztavámon a 
fűtőt nekik kellett kiszabadí
tarüuk a roncsok közül (sze
rencsére ez ritkán ismétlődik 
meg, amikor ők a helyszínre 
érnek, a mentőalakulatok ál
talában már végeztek). A leg
utóbbi súlyos baleset pedig 
néhány hónappal ezelőtt tör
tént, Vácott, ahol személy- és 
tehervonatot kellett szétszed
ni. A legriasztóbbak pedig: a 
hatvanas évek „fekete kará
csonya", az Abony és Szolnok 
közötti, majd néhány év múl
va a mendei tragédia, ugyan
csak az ünnepekkor. S Érd, 
amiikor mínusz 22 fokos hi
degben próbálltak mozdonyt 
menteni - nem sok siker
rel ... 

- ... Harmincöt éve feles
küdtem a vasútra. Nekem, s 
nekünkl, a segélymenet dolgo
zóinak, szívügyünk a vasút. 
Ha a hidászokhoz megyünk, 
engem minden építésvezető 
ismer. Hogy' ne volnék elége
dett? ... 

- Azért is szeretem a mun
kámat, mert válotozatos. In
kább do1gozom a szabad ég 
alatt, mint zárt helyen. Álltam 
satupad mellett is ... itt jobb. 
Rengeteg hídmunkán.k van. 
SegítÜ71Jk a hddászdknalk: a da
ruval betonelemeket emelünk 
a helyükre. Megint más fel
adat: óriási présgépek érkez
tek a dunaújválrooi kLkötőbe, 
onnan a székesfehérvári hen
germűbe lk:e1lett szállítani öket. 
Egy-egy gép 156 tonna. Előbb 
ki ,keF!ett építeni, vagyis sta
billá ikellett tenni a dary_t, 
majd speciális !kocsikon vit
tük á,t a gépeket Fehérvár
ra ... Első persze a baleset. A 
budapesti igazgatóság moz
donyirányítójától ikapjuk az 
utasítást irádión, va,gy telefo
non_, s ilyen.kor - bármilyen 
munkát végezzünik is - men
ten indulunk. A helyszínen 
pedig olajozottan megy a mun
ka.: összeszokott a b'ri,gád. 

Szorgalmasan dolgoznak a kocsifelírók 

Vándorélet 

A Petőfi brigád 

A térfőnök, akár egy kapi
tány, telefonokkal tele az asz
tala, embereket, gépeket moz
gat. Nyugodt, nem emeli fel a 
hangját, mégsem jutna eszem
be nem odafigyelni arra, amit 
mond. Egy sokgombos készülé
ken éppen hív valakit: 

- Na, Árpi, hogy néztek ki? 
- Most megy a 650-es. 
- Szólj, ha ráállt a gép! 
- Értettem, főnök. A 11-est 

már megigazítottuk. 
Félmondatokat váltanak fő 

nök és beosztott. Mikus Sán
dor té,főnök és térfelvigyázója 
azonban értik egymást. Most 
éppen arról volt szó, hogy a 
tolatócsapat a 650-es szerel
vényen dolgozik, s ha végez
nek, várják a gépet, amelyik 
majd továbbviszi. A hegyes
halmi határállomás teherpá
lyaudvarán vagyunk. A pálya
udvaron ilyenkor nagyüzem 
van. Ezen a szombaton 300-an 
voltak szolgálatban. 

Pedig a magánélete kis hí
ján megsínylette a - szavait 
idézem - vándoréletet. Első 
házassáigána.k - 1948-ban nő
sült - nem tevt jót a sdk tá
vollét; igaz, akikortájt nem rit
kán két hétben csak egyszer 
ment haza. Amíg ő Hegyeshal
mon, Bánhidán, Hatvanban, 
vagy Celldömölkön serény>ke
dett, az asszony magában volt 
Ceglédbercelen. Tizenhárom 
esztendő után mondtak isten
hozzádot egymásnak, hat év 
legényélet :következett, majd 
tizenhat esztendeje másodszor 
is !igent mondott az anya
könyvvezető előtt. Ez a frigy 
már tartósnak bizonyult 
igaz, a beosztás is kedvezőbb; 
24 óra szolgálatot 48 órás pi
henés követ. Persze így sem 
teljes a képlet: 24 órát -
reggel hattól másnap ,reggel 
hatig -a szolgálati helyén 
tölt el, s mint í;rtam, már 3 

óra tájt a ceglédberceli állo
máscxn van. Az is elöadóditk, 
hogy olyan munkában vannak. 
amit nem hagyhatnak félbe; 
egy alikalommal Tatán 36 órát 
bajlódott egy ,balesetnél. 

Volt idejük rá. hogy meg
szokják a sajátos feladatot, 
s egymást is: 18 éve alakultak, 
Petőfi nevét vettéik fel. Peré
nyli. Jenő vezeti őiket, s az 
utóbbi hat évben - műveze
tőjüket, Antal Lászlót !kivéve, 
aki négy esztendeje álli közé
jülk - a mai összetételben dol
goznalk. Ráadásul Bé,ki István 
kötözővel 30, Balázs István 
motorszerelövel 15, Szalisznyó 
Sándor daruke2:elővel pedig 
va,gy tíz éve együtt. A brigád
vezető négyszer kapott Ki
váló Dolgozó jelvényt, a 
munkatársai közül is jó né
hányan birtokosai a meg
tisztelő címnek. Néha, kom
munista szombatokon, a von
tatásiaknak segédkeznek, vagy 
egymás házán dolgoznak. 
Neki is van háza, virágos ka-t 
közepén 364 négyszögölön -
nyolC'SIZáz töke szőlő termi 
meg a három he'któnyi lbor
nakvalót. Elfogy. Vannak só
gordk, aikilk szívesen kortyol
gatjálk, de a ,ba,rátok is be-be 
kopogtatnaik, még a messze tá
votból is, ha arra aikad dol-

Kissé molett höl2v érkezik, 
tenyere a tálca. tripla kávét 
tesz a térmester elé: 

Rogán Tivadarné munka közben 

Aki balesetekkel foglalko
zik, ,bármily beosztásban, mi
nőségben, az élet komorabb 
térfelére lát. Ám mert nélkü
lözhetetlen feladatnak tesz 
eleget, fontossága tudatában 
- mentésről van szó! - sze
retheti is a munkáját. Peré
nyi Jenő szereti. Megszerette. 
Példát emlit rá: 

Az eredeti szaikmája: laka
tos. A tanoncévek 1940-től 43-
dg tartottaik, első munkahelye 
Győrött volt, az egykori irepü
lőgépgyárban. Megjárrta a 
fu-ontot is - szallmnájánalk !kö
szönhetően nem !került a túz
vcxnalba: autókat javított a 
front mögött, SAS-behívóval 
vitték el -, majd rövid fog
ság után, 1945 augusztusában 
jött haza. Két évig Nógrádve
rőcén kisüzemben dolgozott, 
majd ugyancsak augusztusban 
- 1947-ben - egy ismerőse 
beajánlotta az Északi <később 
Rámán Kató) Fűtőházba. A 

gulk . . . Ha.nnincöt év !l'lagy 

Vagy húsz esztendeje 
történt. Nem tudott elindu1ni 
egy mozdony Kelenföldről: 

Szolgálat után, társadalmi munkában 

idő. s megannyli. barátságot 
szőtt. 

Jövőre 60 éves. Ma még azt 
mondja - akárha egy dal el
ső sorát idézné -, szép és jó 
a darusélet. De ha itt az idő. 
búcsúzilk. Ma ő a segélymenet 
tlegl'égibb dairusa. 

Földes Tamás 

Családi ház épül Érdligeten 
A.z éjszakai mű

SZlélk fáradságát dél 
felé érezte először a 
tagjailban. A gyomra 
tájáról a tompa, ma
ró érzés az agyáig 
nyilallt. Éhes volt. 

Rákosi István, An
g_ya,lföl'd állomás 
ólunozó-bárcázójia, a 
hanmadik napja jár 
ÉrdlLgetre, a Hóvirág 
utca 44-be, Balázsa 
János ro�kant vasu
tas készülő házána,k 
építéséhez. 

Neki - s a most 
vele együtt dolgozó 
Theisz József váltó
kezelőnek is - a fő
nöke szólt, hogy jöj
jenek. Megjelent a 

együttérez a bajba ju
tott vasutastársával, 
hát eljött. 

A gyerek is mond
ta otthon: apu én is 
elmennék, ha szom
baton iehetne. Az 
asszony ugya,ncsaik 
megértéssel fogadta 
a vállalást. 

Előkerül a táSlkáiból 
a haziaJ. Falatozni 
kezdenek. Aztán 
Theisz József teszi 
hozzá: 

- Nem vagyok én 
kőműves, de amit tu
dok elvégzek. Most a 
szoba vakolását csi
náljuJk. Az ablak.pár
kány 'kész, le kell 
majd silmítani. Sza
badságon vagyok. 
Amiikor a f,izetésért 
mentem, akikor szólt 
a főnök, hogy vállal
nék-e néhány napot. 
Hát persze, hogy vál
laltam. 

a házat, no meg a 
hatalmas, láncra kö
tött fekete kutya. A 
nevét nem tudják, de 
nincs is dolguk vele, 
hiszen az idő nagy 
úr, mindkettőjüknek 
akad még otthon is 
tennivaló a ház kö
rül, Zagyvaréka-son 
és Tápiógyörgyén 
egyaránt. így a-z,tán 
csa,k a ház ·belsejé
ben szorgoskodnak. 

Beszéltek arról, 
hogy az állomás há
rom szocialista bri
gádja egyaránt kive
szi a részét a ház.épí
tés társadalmi mun
kájából. A Béke, a 
Rákóczi és a Petőfi 
br,igád tagjai felvált
va „ugranalk le" se
gíteni. J-árt már ,itt 
Alföldi László állo
másfőnök, Szabó 
Sándor, a helyettese, 
Bollán Lászlóné ko
csiintéző, Vraja Já
nos szolgálattevő. 

nyugdíjas vonatveze
tőről sem veti 
kö2!be Rákosi István. 

- Meg Triffon Pé
ter és Tóth János 

ólmozóbáircázók
ról . . . Szabó János 
és Rákosi László ko
csirendezőkről 
toldja 1meg Theisz Jó
zsef, egymást emlé
keztetve az önzetlen, 
segítőkész brigádtár
sakra. 

Azt mondják, ka
tonák is járta,k az 
októ:ber,ben megje
lent cikk után a rok
kant vasutasember 
épülő házánál. 

A,z, an.gyailföldd 

- Most már megnyugod
hat - mondja zsörtölődve. 

- Délelőtt itt bolondok há
za van - jegyzi meg Mikus 
Sándor. - Minden ilyenkor 
fut be. Osztrák belépők és ki
lépők, a romló élelmiszer-szál
lítmányok, gyorsteher szerel
vények és az úgynevezett 
TEEM-vonatok. Mára 900 ér
kező és induló vagonra számí
tunk. Ennyit keH fogadni (ér
keztetni), rendezni, a TEEM
kocsikat rendeltetési helyük, 
országok szerint csoportosíta
ni, aztán indítani. 

Ez utoobiak, márimint az 
érkezés és indítás, a vonat
elemzések elkészítés,e, az úgy
nevezett külső szolgálattevő 
feladata. Rogán Tivadarné egy 
komputer monitora előtt ül. 

- Mire tőlünk a szerelvény 
Komáromba érkezik, vagy 
éppen Ferencvárosba, az elem
zésekből már tudják, milyen 
küldemény van a vagonokban. 

A térfőnök ismét keresi az 
egyik térfelvigyázóját: 

- A hármas tartalékgépet 
küldd a fűtőbe, a gyorstehert 
majd elintézi az egyes! 

A mási1k ember,ét airra uta
sítja, hogy az egyitk szerel
vényből vegyenek ki egy va
gont. 

- Az ugyanis „fölös", ahogy 
mi nevezzük, mert nem érke
zett meg hozzá a papírja. En
nek a fordítottja, amikor a 1kí
sérfokmányt megkapjuk, a 
kocsi azonban nincs itt. Ami
kor végre összeáll a szerel
vény, az utolsó pillanatban 

Megálló a Bakony alján 
Goromba, lombvetkőztető nya persze kitűnik fizetéskor, 

szél• rángatja, cibálja a fák de még így is háromezer fo
ágait, sűrű port sodor végig rint fölött kerestünk. 
a peronon. Gulyásnét az érettségi után 

- Azt látná csak, amikor a inkább a műszerész szakma havat fújja! - eleveníti fel vonzotta. Végül is apja rábea hddeg nléllI)ok emlékét Gu- szélésére - ő harmincnyolc lyás Lászlóné, a bakonyszom- évig volt mozdonyvezető Kisbathelyi megálló jegykiadója. terenyén - mégis itt kötött - Hiába söpörtük el az ajtó ki. Pénztáros, kocsifelíró volt elől, tíz perc múlva máT alig Nagybátonyban, majd Selytudtunk kimenni. Nógrádból pen. Aztán családi problémák származom, ott is vannak he- miatt otthagyta azt a vidégyek, de ilyen teleket soha ket. Most a közeli Láziból jár nem éltem át. Olykor két na- ide. Feladata a jegykiadás és pig sem ment erre vonat••• a vonatok fogadása. Emellett Amúgy csendes kis megálló a bőven jut idő a kicsiny várómiénk. Valaha teherforgalma terem tisztántartására, az épüis volt, de a körzetesítés ide- let környékének szépítéséce. jén felszedték a rakodóvá-
gány,t, a rampát lassan elbo- - Sajnos a falusi mulatsá-
ritja a gaz. 

gok, bálok alkalmával az 
_ Ketten szolgálunk Ba- utolsó vonatról lekésett része

konyszombathelyen a kollé- gek - többségük fiatal - el

�őmmel _ folytatja. _ Fel- képesztő pusztítást tudnak 
váltva jövünk, egyilk nap én, véghez ,vinni az őrizet nélküli 
másik nap ő. Itt nincs éjsza- állomáson. Szétverték már a 
kázás, reggel kilenckor kez- menetrendtartót, kitörték az 
d„nk dél á ablakokat, összetaposták a vi-u , ut n öt óráig tart a rágágyást, amit a fér3·emmel munkaidő. Előtte és utána a 

Népszatbadsá�bian 
egy cikk arról, hogy 
a három végtagját el
vesztett vasutas há
zának építése abba
maradt, mert akik 
korábban társadalmi 
munkában nekifog
tak, valamilyen ok
nál fogva már nem 
folytatják. ő nem is 
olvasta a cikket, de 

Balázsa János nem 
volt ottihon. Bement 
a városba anyagért. 
Ők ketten v.igyázzák 

- Ne feledkezzünk 
meg Juhász Ignác 

MA V-álloonás szocia
lista brigádjai,na•k 
együttérző, cselekvő 
tettét a munkásszoli
daritás követendő, 
szlép péLdájáinak te
kintjük. Legyenek 
máskor, és mások is 
segítő követői rászo
ruló embertársaik
nak. 

G.P. 

vonaton adnak jegyet a ke- sok-sok munkával ültettünk. 
vés felszállónadc. A faluköz- Miért ,nem lehet a garázdák 

!·l pont me&Ze van, a többség- ellen tenni valamit, nem ér

� nek kényelmesebb az autó- tem? 
----•-111111-IEilllEl __ _. _______________________ llll busz. Az éjszakai pótlék hiá- T6th Zol1án 

jön egy kérés. A vámosok, 
vagy a növényesek az 
egészségügyi feltételeket ellen
őrzők - nem találnask vala
mit rendben. Ilyenkor aztán 
szépen kJi !kell venni harminc 
vagon közül mondjuk a tizen
nyolcadikat. 

Mikus Sándor térfönök har
minchárrom éve szolgáljb a 
vasutat. Nem ,kis feladat 12 
órán át állni a parancsnoki 
,,hídon". Szükség van hozzá 
hairminchárom év tapasztala
tára, és persze emberségre, 
megértésre. 

Mórocz Károly, a hegyes
halmi állomásfőnök ikereslke
delmi helyettese volt a forgal
mi ügyeletes. Véleménye SiZe
rint a szombati murnka zavar 
nélkül, a legnagyobb ;rendben 
folyt a teherpályaudvaron. 

Ferenczi József 

újítók jutalmazása 
Október 8-án délelőtt újító

kat jutalmaztak a szombathe
lyi vasútigazgatóságon. A ta
lálkozóra azért került sor, mert 
az igazgatóság újítói - mint 
a VI. ötéves terv eddig eltelt 
valamennyi félévében - 1982. 
első felében is a legjobbak a 
vasútLgazgatóságok újítóinak a 
versenyében. 

Az idei esztendő első hat hó
napjában Nyugat-Dunántúlon 
530 újítást adtak be a vasuta
sok. Ebből kísérletképpen 47-
et, hasznosításra 314-et vezet
tek be. Ezekből az újításokból 
88 létszám- és energiamegta
karítással, importot kiváltó 
anyagtakarékossággal, vala
mint a munkavédelemmel függ 

össze. 
Az újítók, elbírálók és szak

véleményezők munkáját Kap
ronczai János vasútigazgató
helyettes értékelte. Beszéde 
után 64 dolgozó részére 30 ezer 
forint juta1mat adott át. Hár
man Kiváló Dolgozó, egy-egy 

fiatal Kiváló Ifjú Szakmunkás, 
illetve Szakma Ifjú Mestere 
kitüntetésben részesültek. 

Sz. J. 1. 
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A lehetőség adott, csak élni kell vele 

A naoadonyve•etől. érvei 
a napló ellen s•ólnah 

Munkarállalás ••abad időben 
saját ,nunkállalónál 

A korábbi mun.<::aJogi sza
bályok szerint a dolgozó tör
vényes munkaidejét megha
ladóan eredeti munkáltatójá
nál - az esetenkénti túlrnun
kán kívül - általában nem 
végezhetett munkát. Erre csak 
szűk körben volt lehetőség 
úgynevezett „megbízásos" 
jogviszony keretében. 

nál és a nyugdíjalapjánál egy
aránt figyelembe kell venni. 

kerülhet. A megállapodás lét
rejötténe'.< elófeltétel•e a dol
gozó szakmai, orvosi a·lkal
massága. Ezen túlmenően a 
m€gállapodás feltételeit a 
mellékfoglalkozásra, i1letve az 
egvéb jogviszonyra vonatkozó 
rendelkezések szabják meg. Itt 
is figyelemmel ke!,1 lenni az 
összeférhetetlenség tilalmára: 
nem foglalkoztatható a dolgo
zó külön megállapodás alap
ján sem olyan munkán, amely 
eredeti munkakörével össze
férhetetlen, vagy hozzátartozó
jával kerülne alá-, föléren
deltségi helyzetbe. E külön 
megállapodás alapján a mun
kaideje fizikai munka esetén 
a törvényes munkaidő feléig, 
egyéb tevékenvség esetén egy
harmadáig terjedhet. 

A Magyar Vasutas október 
4-i számában megjelent, ,,Mit 
kell tudni az új utazási nap-. 
lóról?" című cikkhez szeret
nék néhány gondoliatot hozzá
fűzni. Elöljáróban megemlí
tem, hogy Csik Sándornak, a 
cikk szerzőjének helytálló in
formációi vannak a mozdony
vezetők közhangulatát ille
tően, hiszen az új utazási nap
ló bevezetése valóban nagy 
visszhangot váltott ki. A mis
kolci vontatási üzemegys'ég be-
1ro helyiségében például 
augusztus óta - ha szóba ke
rül ez az újítás · - azonnal 
paprikás lesz a hangulat. 

Elsősorban sZJaJkszervezeti 
tisztségem indíttat arria, hogy 
a közvélemény elé tárjam gon
dolataimat. A mi, 600 tagú kol
lektívánkban na.gyon sok ész
revétel, javaslat hiangzott már 
el az utiazási naplóval kapcso
latban. A dolgozók a napló be
vezetésének !körülményeit is 
sérelmezik. A vasút vezetői 
figyelmen kívül hagyták a kö
vetkező irányelvet: ,,Fontos, 
hogy a munkahelyi vezető idő
ben tájékoztassa a bizalmiakat 
az üzem helyzetéről, a terve
zett új elképzelésekről . .. " 

Az utazási napló bevezetése 
előtt a legilletékesebbektől -
a mozdonyvezetőktől - nem 
kértek véleményt! Szeptember 
l. óta azonos adatok gyűjtésé
re alkalmas alapbizonylatok: 

A zenei világnap alkalmából 

az utazási napló, a menetiga
zolvány-másolat és az egyéni 
számla készülnek a teljesítmé
nyekről és a bérelszámolás
ról. A részleteket illetően hosz
szan lehetne vitatkozni azon, 
hogy melyik a célszerűbb, de 
az vitathatatlan, hogy kettős 
adminisztrációt végzünk. Az 
új nyomtatványok előállításá
nak költségeit már nem is em
lítem. 

Egyetértek a cikk szerzőjé
vel abban, hogy „Ma jobban, 
mint korábban, szükség van 
munka.átszervezésre, a beavat
kozó intézkedésekre, a mun
kaerő átcsoportosítására vagy 
a terhek oldására." A gyakor
lat azt bizonyítja azonban, 
hogy az utazási oopló erre saj
nos alkalmatlan. Helyette in
kább a vezénylők. mozdony
felvigyázók, irányítók együtt
működ'ését kellene erősíteni, 
tájékoztatásukat jobban meg
szervezni. 

Azon nem lehet vitatkozni, 
hogy az ut>azószemélyzet telje
sítményéről valósághű alapbi
zonylatot kell vezetni. De azon 
már igen, hogy az új utazási 
napló ennek a célnak sem fe
lel meg, Nézzüik csél!k meg, mit 
tartalmaznak az 5, 6, 10 és 
11-es rov1atok! ,,A vonat ré
szére megállapított (legfeljebb 
norma) tényleges jelentkezési 
idő; a mozdony részére meg-

VETÉLKEDŐ MISKOLCON 
A miskolci körzeti üzemfőnökség KISZ-bizottsága és a 

Vörösmarty Művelődési Ház a zenei világnap alkalmából já
tékos vetélkedőt rendezett a Tiszai pályaudvar szociális lé
tesítményében, a szocialista brigádok és a KISZ-alapszerve
zetek részére. A versenyzőknek komolyzenei, operett-, vala
mint tánc- és beatzenei ismeretekből kellett számot adni. 

A győzelmet a Bláthy Ottó szocialista brigád szerezte 
meg. Második a Ficzere László, harmadik pedig a Martos 
Flóra szocialista brigád lett. A győztesek jutalma 4-4 hang
lemez volt. 

A nyár nem kedvezett a „szerencselovagoknak" 

Szezon utáni beszélgetés 
a balatoni utasellátásról 

pont.a valamennyi boltunkat 
felkereste. A 84-es számú sió
foki üzletünk a déli partot, a 
323-as balatonfüredi az északi 
partot látta el naponta frissen 
készült büféárukkal. Az évek 
óta nagyon kedvező üdítőellá
tásban a szezon vége felé volt 
csak fennakadás. 

Sz. Jakab 

állapított (legfeljebb norma) 
tényleges kezelési idő; vonat
ról lejárás, stb. (legfeljebb 
norma) tényleges idő; a moz
dony részére megállapított 
(legfeljebb norma) tényJeges 
kezelési idő. ,,Ezek a rovatok 
is bizonyítják, hogy a cél nem 
az eszköz (mozdony) és a mun
kaerő (személyzet) tényleges, 
valósághű kihasználásának a 
felmérése, rögzítése, hiszen az 
említett rovatokba .,legfeljebb 
a normaidő" írható. A teher
vonatok esetében ,a valóság az, 
hogy azok időtartama lénye
gesen meghaladja a norma
időt. 

Ha hatékonyabb üzemvitelt 
akarunk kiaJakítani, akkor 
nem szabad elfednünk a fo
gyatékosságainkat: mozdony
ácsorgás, személyzetvárakozás, 
stb. Megfontolandó az is, hogy 
szabad-e adminisztrációs több
letmunkával terhelni olyan 
munkakörben foglalkozta t<Yt
taka t, akiknek a legfontosabb 
feliadata a vonatok baleset
mentes továbbítása, a tolatá
si műveletek elvégzése. 

Hosszan lehetne még sorol
ni az utazási napló bevezeté
sével összefüggő gondokat. E 
sorokat jelzésnek, gondolatéb
resztőnek szánta.rn, mert so
kunk véleménye szerint az ér
vek a napló ellen szólnak! 

Pozsonyi Tibor 
mozdonyvezető, főbizalmi 

Brigádtalálkozó 
Régi kapcsolat köti össze a 

szegedi igazgatóság üzemvi
teli, és a vasúti Főosztály 11, 
B osztályának Széchenyi Ist
ván szocialista brigádjait 
Rendszeresen találkoznak, ki
cserélik tapasztalataikat és 
megvitatják a brigádmozga
lom aktuális feladatait. 

,Legutóbb Szegeden rendez
tek taJálkozót, amelyre nem
csak a csaJádtagokat hívták 
meg, hanem a szegedi terü
letről az elmúlt két évtized
ben nyugdíjba vonult vizsgá
ló főkalauzokat, valamint a 
személydíjszabási és menet
kedvezményi csoport egykori 
dolgozóit is. 

A brigádtalálkozón Adonyi 
András, a díjszabási és kár
rendezési csoport vezetője 
adott tájékoztatást munká
jukról, a brigád tevékenysé
géről. Az egész napos program 
jó alkalom volt a Széchenyi 
brigádok kapcsolatának to
vábbi erősítésére, a tapasztaJ 
latcserére. 

A do'.gozó munkakörébe tar
tozó - tehát szakképzettsé
gének, szakmai gyakorlatának 
megfelelő - munkát eddig 
csak más munkáltatónál vál
lalhatott a másodállás és mel
!ékfoglalkozás szabályai sze
rint. E ti-!tó szabályt s<ú bírá
lat érte. Vé,güL is a mun'.<a
időa.!ap jobb kihasználása, a 
dolgozó szakismeretének, gya
korlatának jobb hasznosítása, 
valamint a munka gazdaságo
sabb megszervezése érdeké
ben indokolttá vált, hogy lehe-
tőség nyíljon eredeti 
munkáltatójánál, a rendes 
munkaidőt meghaladóan, ön
ként vállalt rendszeres mun
kára, akár a munkakörhöz 
kapcsolódóan, akár attól füg
getlen egyéb tevék�ységre. 

Az eredeti 
munkabeosztásban 

A munkajogi szabályok mó
dosítása folytán 17 1979. (XII. 

1.) MüM. sz. rendelet 32-33. 
§) a saját munkáltatónál a 
dolgozók szabad időben törté
nő foglalkoztatásának tulaj
donképpen két fomnája ala
kult ki. 

A dolgozó a már hivatko
zott jogszabályi rendelkezés 
értelmében a munkáltatójával 
való külön megállapodás alap
ján munkaidejét meghaladóan, 
munkakörébe tartozó munka 
végzés�re vállaLkozhat. Figye
lembe vév-e, hogy a dolgozó 
akkor is munkakörébe tarto
zó munkát végez. ha túlmun
kát r•zndelnek el részére, a 
jogszabály alapállása az, hogy 
nem járhat rosszabbul díjazás 
szempontjából, akkor sem, ha 
ezt önként végzi. Ezért a jog
szabály kimondja, ha a dol
gozó külön megállapodás alap
ján munkakörébe tartozó 
munokát végez, a túlmunkára 
vonatkozó szabályók szerinti 
díjazás illeti meg. 

Ha a dolgozó az eredeti 
munkarend szerinti heti pihe
nőnapján végez megállapodás 
alapján munkakörébe tartozó 
munkát, ezért 100 százalékos 
pótlék illeti meg. Ezen túlme
nően a forduló és az utazó 
szolgálatot végző dolgozóna:<:: 
műszakpótlék, i.lletőleg telj e
sítménybér is jár az erre vo
natkozó szabályok szerint. A 
külön megállapodás alapján 
keresett összeget a dolgozó át
lagkereseténél, a táppénzalap-

Mindezek a szabályok ked
vező hatást gyakorolnak az 
ilyen munkavégzési jogvi
szony létesítésére. Jóllehet, a 
díjazásra a túlmunka szabá
lyai az irányadók, e foglal
koztatást azonban a túlmun
kától el kell határolni. 

A dolgozó 
önként vállalja 

A túlmunka kötelező, ha a 
munkáltató túlmunkát rendel 
el, annak elvégzése a dolgozó 
munkaköri kötelessége. Az 
eredeti munkáltatónál mun
kaidőn túl vállalt munka P2-
dig önkéntes. A megállapo
dásban a dolgozó ,önként vál
lalkozik a munkaidőn túli 
munkára, nyilván azért, me�t 
szüksége van a többletjöve
delemre. 

Az önkéntes megállapodás 
sze,rinti munkára nem érvé
nyes a túlmunkavégzésre vo
natkozó korlátozás. A napi pi
henőidőt, vagyis a két mun
kavégzés közötti előírt pihenő
időt azonban ilyen esetben is 
biztosítani kel.!. A pihenőidő 
biztosításától a dolgozó kéré
sére sem lehet eltekinteni, eh
hez munkáltatói és dolgozói 
érdek egyaránt kapcsolódik. 
Elegendő az üzembiztonsági 
szempontra hivatkozni. 

Az ilyen megáJLlapodás a 
dolgozó rendszeres foglalkoz
tatására ad lehetőséget, akár 
valamely folyamatosan jelent
kező munka ellátása érdeké
ben, akár egy adott feladat 
elvégzésére. A MAV-nál nap
jainkban úgyszólván vala
mennyi szolgálati ágnál je
lentkeztek olyan feladatok, 
amelyek a rendelkezésre álló 
létszámmal, a törvénues mun
kaidő alatt nem oldhatók meg. 
É-..,en ezért célszerű, ha a 
szolgálati főnökségek meghir
detik ezeket a feladatokat. A 
jelentkező, illetőleg vállalkoz6 
dolgozókka,l a 107451 1980. sz. 
MA V Vezérigazgatósági uta
sítás meHékleteként közzétett 
minta szerinti megá.l.lapodást 
kell meg:'(ötni. ( 1. 1980. évi 28. 

sz. Hivatalos Lap) 

Kapcsolódó bérpótlékok 

A 17 1979 (XII. 1.) MuM sz. 
rendelet 33. §-a alapján a dol
gozó munkakörébe nem tar
tozó munkára is vállalkmhat 
saját munkáltatójánál. A dol
gozó munkakörébe nem tarto
zó munkára vonatkozó megá,\
lapodás megkötésére, a mel
lékfoglalkozás vagy a munka
végzésre irányuló egyéb jog
viszony (megbízásos jogvi
szony) szabályai szerint sor 

E jogviszony keretében vég
zett munkát - a munkaidő 
figyelembevételével - időará
nyosan csökkentett személyi 
a.!apbértétel szerint vagy a 
teljesítménybérezésre vonat
kozó szabályok szerint kell 
díjazni. A kapcsolódó bérpót-
1 ékok (például műsza-kpótlék) 
ilyen esetl)en is megilletik a 
dolgozót. Az Hyen megá.llapo
dás szerinti munkavégzés bé
re az állományba nem tarto
zók bé,ét terheli. Ebben az 
esetben a dolgozónak az ere
deti és a megállaoodás sze
rinti mellékfoglalkozása külön 
munkaviszonyna·k minősül. 
Ebből következik, hogy az 
eredeti munkaköre szerinti 
heti pihenőn,apja a mellékfog-
1alkozásában nem heti pihe
nőnapja. E joviszonyban pi
henőidőre, így heti pihenőnap
ra is külön jogosult. 

A munkáltató 
és az egyén haszna 

A munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony - munka
viszonyon kívüli tevékenység 
- nem igényli a munkavi
szony létesítését. Az összefér
heltetlenségre a mun,kaidő kor
látozására vonatkozó korlátozó 
előírásokat azonban -ez esetben 
is alkalmazni keH. 

A mellékfoglalkozás és az 
egyéb jo�viszony keretében el
é-t keresetet az átlagkereset 
számításánál, illetőleg a nyu g
díjalap képzésénél figyelembe 
ven.ni nem szabad. 

Az ismerterett jogi keretek 
lehetéséget biztosítanak a vál
lalatoknak a feladataik ellá-
ásához, a dolgozóknak pedig 

arra, ho!!v külön munkával 
saját munkáltatójuknál több
letjövedelemhez jussanak. Re
mélhetőleg a MÁV-nál is 

mindinkább tért hódít ez az 
új foglalkoztatási forma. 

Dr. Garabon Sándor 

Az Utasellátó Vállalat szé
kesfehérvári területi igazga
tóságának a feladata szinte tel
jes egészében a Balaton kör
nyékének az ellátása. Sike
rült-e a szezonban üzemelő bü
féket megnyitni? Volt-e elég 
munkaerő és áru? Ezekről be
szélgettünk Székesfehérváron 
Mödlágl Endréné munkaügyi 
és Róth György áruforgalmi 
előadókkal. ,-------------------------------------------------------------------

- Húsz szezonüzletünket áp
rilis közepétől május 15-ig 
megnyitottuk mondja a 
munkaügyi előadó. - Az üz
letek, valamint az állandó üze
melő büfék, vendéglők és ét
termek megerősítésére 80 új 
dolgozót alkalmaztunk. Első 
esetben történt, hogy újságban 
is kénytelenek voltunk hirdet
ni. Sajnos szakképzett dolgo
zó nem jelentkezett! 

- Ez nehezítette a mun
kát. 

- Igen. Jöttek a szerencse
lovagok. Azt hiszik, hogy itt 
pár hónap alatt meg lehet gaz
dagodni. Igaz, a tavalyi 1800 
-2000 forintos alapfizetéseknél 
sikerült 400-500 forinttal töb
bet adni. Az idénybüfék álta
lában szeszmentesek, főleg da
rabárukat értékesítenek, ezért 
kevés a borravaló. 

- Volt elég áru ezen a szép, 
hosszú nyáron? - kérdezem 
Róth Györgytől. 

- A nyár közepéig a rend
szeres sörszállítás mellett a 
központilag tárolt sörből még 
kiegészítést adtunk boltjaink
nak. Amikor a tartalék elfo
gyott, akadozott az ellátás. Saj
nos a „sörfronton" nagy a kor
rupció. Kialakult ára van an
nak, hogy a szállítók mennyi
ért adnak a közkedvelt sörök
ből ... Ezt szinte mindenki 
tudja, de senki sem tesz ellene 
semmit! 

- Milyen volt a választék a 
szeszmentes italokból és büfé
árukból? 

. 

- Az egyik szállító gépko
csinkat kihelyeztük a nyárra a 
balatonszárszói cukrászterme
lö üzemünkhöz. Ez a kocsi na-

SZEMÉLYKOCSI-JAVÍTÁS 

A Duna.keni Já.rműjavító tizemben az idén is a tervek
nek megfelelően végezték a személykocsik javítását. Az 
ftzem -69 fizikai szociaUsta brigádjának 953 tagja az év 
első tíz hónapjában 876 személykocsi fővizsgáját és 108-
nak a nagyjavítását végezte el. Ebben az évben 50 új 
négytengelyes személykocsit is készítettek. Az év hátra
levő részében még több mint 180 személykocsit javíta
naik majd ki és adnak át a forgalomnak. Felvételeink a 
személykocsi-javítás egy-egy pillanatát örökítették meg. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
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A szemesi 
forgalmista 
Varga Gyula for,ga.lnni 

s.zoligálatbevővel - aki 32 
éve dolgoz.ik ebben a be
OS2Jtásban - Balatonsze
mes vasútállomáson talál
koztam. 

- Türjén vettek fel a 
vasúthoz, 1949-ben 
mondja. Később Zalaeger
szegre kerültem, majd Pé
csett lettem segédtisz,t. A 
tis.ztképző elvég:zks,e után 
mindenképpen valamelyiil{ 
Balatoruhoz közeli á.Ho.má
son sz�ttem volna szol
gálatot teljesíteni. Örül
tem, hogy Ltt Szemesen ez 
a vágyam teljesillt. Kísér
letileg ez,en '<1z. állomáson 
üzeme.Lt egy korszerű biz
tosítóberendezés, ami na
,gyon megitetszett. 

Amí,g beszélgetünk, ős.z.i 
eső mosdatta szereltvénye!k 
haladnak át a peronok kö
zötti sín,párokon. Ponto
sabblan, hogy mikor, me
lyik vág,ányon, az,t a for
galomirányító jelöli tki az 
automata közreműködésé
vel. Szor,g,almasan emeli a 
telefonkagylót, jelentése
ket rögzít és ad. Ily,en és 
ilyen sz.álmú vonat ebben 
és e!bben ,az időpontban el
haladt. Az állomás han
gosbeszélőjének kezelkse is 
az ő feladata. Nyugodtan, 
érthetően olvassa aiz utas
tájékoztató és a szolgábati 
közleményeket. 

- Régebben előfo.rdui.t, 
hogy beletk-öhögtem a mik
rofon,ba. Azóta nem do
hányzom - jegyzi meg. 

Türje nincs nagyon tá· 
vol Balatonszemes,től, még
is emliékez.etes utat tett 
meg e két község iközött 
Vaorga Gyula. Meséli1 hogy 
f-ia,tal korában a népszerű 

üdülőhelyen., az á.lJ.omás
épület és a tó közötti ,te
rületen levő hárz.alk eigyil{é
ben ,keresett albérletet. Az 
akkori fizletéslének ,Wblb&zö
rooéért ajánlottak ne!ki. Ma 
szép csaJ,ádi házoon lakik, 
ahol két gyermeket nevel
tek fel a fe!,eségével. 

Ilyenkor ősszel nyuga
lom van, csendes az á,llo
más. A vona.tokon alig
aliig Látni utast, ritfktán 
szállnak itt le. 

- Mindig szerettem a 
vasutat. Fegyelmet és 
helytállást igényel ez a 
munkahely. Vanina:k gon
dok is. A nyáron egy-egy 
disco ,yaigy konce11t után 
néha több százan gyüle
keznek aiz állomáson. A 
füatalok sokszor iminősa'.t
hetetlen maigat:aortást tar1ú
sítanaik. � aJikalommal 
tkihítvattláik velem a men
tőt, mondrván: szívbeteg 
társuk fekszik a földön. 
Mire a mentő kiérkezett, 
a „beteg" barátaival együtt 
eltűnt. F;jszakánként a vá
róterem kövezetén, szék
jein, asztalain feksztnek. 

Cseng a telefon. Srerel
vény érkezik az állomás.ra. 
Varga Gy,ula intézkedik. 
Hioggadtan, ·körültekintően, 
JThint a 32 év alatt annyi
szor. 

Zsirai László 

Negyven,nillió forintos bernluMuí.s 

Elkészült Murakeresztúr állomás 

felvételi• és szo�iális épülete 

A Zala megyei Allami :F:pí
tőipari Vállalat nagykanizsai 
főépítésvezetősége a közelmúlt
ban befejezte Murakeresztúr 
határállomás kivitelezését. A 

több mint 40 millió forintos 
beruházás műszaki hiányossá
gait még ebben a hónapban 
pótolják. A 104 méter hosszú, 
4200 négyzetméter alapterüle
tű, kétszintes épület megfelel 

A négytagú baráti társaság 
nagyon nehezen jött össze. :F:s 
hogy ez mégis sikerült, az 
egyedül a vontatási üzemegy
ség vezénylőtisztjének, Bara
bás Miklósnak köszönhető. 

A vasúti csomóponton, bár 
masinisztából sincs elegendő, 
Barabás úgy forgatta a beosz
tásokat, hogy végül is együtt 
legyenek a barátok. 

a nemzetközi utas- és teher
forgalom előírásainak. A fel
vételi épület szolgálati helyi
ségei és a hozzá kapcsolódó 
szociális létesítmények min
den igényt kielégítenek. 

A felvételi épületbe már 
megkezdték a beköltözést, és 
az új objektumot még az idén 
felavatják. 

töltögetett. Egyelőre azonban 
jól állt neki a kisegítő tevé
kenység. Bemondásain nagyo
kat derültek, és egyre sűrűb
ben pislogtak a palackos gáz
tűzhely felé, mert a gyomrok 
már igencsak elő voltak ké
szítve az evésre. 

Az ötödik kancsó elfogyasz
tása után a gazda terített. 

- Ferikém! - mondogatták 
teli szájjal a vendégek - ne
ked le kellene szállni a moz
donyról és egy maszek kis
kocsmát nyitni. Ilyen isteni 

DÁVID JÓZSEF 

MAGYAR VAS UTAS 1982. NOVEMBER 15. 

Munkaügyi 
értekezlet 
Sopronban 

A MÁV Vezérigazgatóság 
munkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztálya szeptem1ber 30-án 
és oktőber l-én Sopronban or
szágos munkaügyi értekezletet 
tartott. 

Az értekezletet a házigazda 
GySEV Lgazgatóság vezetője, 
Megyik Ferenc nyitotta meg. 
A konferenc,ián részt vettek a 
vasútigaz.gatóságok, a GySEV 
és a Záhonyi Üzemigazgatóság 
munkaügyi osztályvezetői és az 
osztályok töb.b munkatársa. 
Ott voltak a területi szakszer
vezeti bizottságok közgazdasá
gi bizottságainak a vezetői is. 

Dr. Simon József szakosz
tályvez,ető tartott referátumot. 
Foglalkoztak a résztvevők az 

időszerű bér- és munkaerő-gaz
dálkodási kérdésekkel, a Mun
ka Törvénykönyve és a kollek
tív szerződés érvényesülésének 
gyakorlati tapasztalataival. 
:F:ri!Iltették a megbeszélések so
rán az 1983-tól várható bér
szalbályozás pontjait is. 

Az OSZZSD-tagvasutak egészségügyi szolgálatai állandó munkacsoportjának 26. évi 
rendes ülését október 18-22. között Budapesten tartották. A résztvevők a közös kuta
tási témákról adtak számot, majd a jövő évi együttmüködési feladatokat határozták 
meg. A tanácsko� végén jegyzőkönyvet írtak alá. Képünkön dr. Tari Endre, a. Vas-
útegésuégügyi Igazgatóság vezetője köszönti a tanácskozás résztvevőit. "' 

(La.cl;kó Ildikó felvétele) 

Nyugdíjasrendezvények Vé.radó pé�si vasui.asok 
Tagggyűlést tartott a közel

múltban Monor állomás nyug
díjascsoportja. Ifj. Molnár 
Elek eli11ök számolt be a cso
port munkájáról, eredményei
ről és ismertette a legfonto
sabb teendőket. Szó volt arról 
is, hogy a járási művelődési 
házban nyugdíjasklubot ala
kítanak, ahol a vasutas nyug
díjasok havonta egyszer talál
kozhatnak. A taggyűlés után 
Gyulai Erzsébet magyarnóta
énekes szórakoztatta a jelenle
vőket. 

Komárnmból jól sikerült 
11.yugdíjas-találkozóról kaptunk 
hírt. A nyugdíjascsoport, a 
szaksrervezeti bizottsággal kö
zösen a Csokonad klubban ren
dezett találkowt. A csoport el
nöke, Katona József köszöntöt
te a megjelenteket, majd Tö
möri Sándor, az üzemfőnökség 
helyettes vezetője beszélt az 
eredményekről és a gondokról. 
Utána a vasutas-szakszervezet 
zeneiskolájának népi zenekara 
valamint Kormos Margit és 
Zentai Ernő énekesek szóra
koztatták a jelenlevőket. 

kém! Azt mondtad, hogy a jó 
borral kezded a kínálást és ki
derül, hogy a legjobbat akkor 
teszed az asztalra, amikor már 
teleszívtuk magunkat . . . hogy 
ne mondjam a kevésbé job
bikkal. 

Hangosan nevettek, és ahogy 
a többiek is rakták a boros
gazda alá a kisszéket, Zemp
léni mozdonyvezető úr majd
nem elrepült. Mert nincs an
nál nagyobb öröm, mint ami
kor dicsérik a gazda borát. 
Ilyenkor elfeledkezik az egész 

Dombóváron is baráti talál
kozót rendeztek a dízelmű
helyből nyugdíjba vonult dol
gozók részére. A megjelente
ket B. Tóth Mihály főbizalmi 
köszöntötte, majd Harangozó 
László üzemfőnök adott tájé
koztatót a főnökség eredmé
nyeiről. Gerecs László vezető
mérnök az üzem új berende
zéseit, gépeit mutatta be a 
nyugdíjasoknak. Az üzemláto
gatás után ebéden látták ven
dégül a rég;j munkatársakat. A 
meghívottak nevében a talál
kozó megrendezéséért Németh 
János nyugdíjas hegesztő mon
dott köszönetet. 

A szentesi körzeti üzernfő
nökség nyugdíjas szakcsoport
ja október 15-én rendezett va
csorával egybekötött nyugdí
jas-találkozót. Szabó Sándor el
nök köszöntötte a 223 idős vas
utast és hozzátartozóit, majd 
Borsi István üzem.főnök mél
tatta a régi vasutasok helytál
lását, önfeláldozó munkáját. 
Ezt követően Csák Imre főbi
zalmi köszöntötte azt a tizen
két nyugdíjast, akik betöltöt
ték 80. életévüket. 

poharát -, és én azt javaslom, 
igyuk is meg a Szent János ál
dást, aztán menjünk, mert hol
nap mindannyiunknak szolgál
ni kell. 

Kedves hurrogás volt a vá
lasz, amiben Gabura volt a 
leghangosabb, mert bár ,a töb
bieken is jól látszott az (tal, ő 
azonban már kész volt. 

Vita közben azért még el
fogyott néhány pohárral, de 
amikor Barabás már elindult, 
Gabura úgy elbődült, mint egy 
bika: 

- Ne játszd meg itt is a fel
jebbvalót, a vezénylőtisztet Ba
rabás! 

F1él nyolckor már vagy ötve
nen állnak előttem a sorban, 
pedig CSlak nyolckor -kezdődik 
a v·éradás. Negyed ,kHenc táj
ba.n kerülök sorra, kezembe 
nyomják a kartonom. Labor
vizsgálat, vérvétel, orvosi el
lenőrzés. ID!őttem két botjára 
támaszkodó, mozgássérült fia
talember. Csillog-0 szemmel 
nyugtá=a: adhat vért. Adni 
jöttünk mindnyájan a Vörös
kereszt felhívására. Önként. 

A pécsi igazgatóság tanács
termének asztalain fehér lepe
dő, párna. Szájkendős asszisz
tensek, fehérköpenyes véradók, 
piros folyadékkal telt üvegek 
rekeszekben. Isszuk a teát, jó
kedvet próbálunk mutatni, de 
érezni, hogy izgul mindenki 
egy kicsit. 

Néhány perc és már az asz
talon fekszem, bal karomra 
gumiszalag kerül, ujjaimat szo
rosan összezárom. Gyakorlott 
kéz, fájdalom nélkül nyomja 
a tűt a vénámba. Míg a vért 
leveszik tőlem, szót váltok a 
nővérrel. Megtudom, hogy csak 
nagy vérveszteségekinél kap a 
rá5zo.rul.ó beteg tiszta vért. 
Egyébként alkotóelemeire 
bontják és különféle készít
ményeket, gyógyszert állítanak 
elő belőle. Sok esetben így is 
életet menthet. 

�ét és fél perc alatt végzek, 
köpenyemet egy sáJrgairuhás 

pályamunkás veszi át. Igazo
lást k.a,pok és utalványt sörre, 
virslire. Kifelé ismerős arc üd
vö.wl és kérdi jól vagyok-e. 
Miha Mihályné vöröskeresztes 
aktivista erős feketekávét oszt 
a véradóknak. A vasút rés7lé· 
ről ő irányitotta a mai véradás 
szervezését. Ahogy elnézem, 
sikeresen: több százan várnak 
még mögöttünk. A pécsi üzem
főnökség állomásairól, a fűtő
háztól, a pályafenntartástól, az 
igazgatóság központjából, ta
lán minden szakszo]igálat kép
viselteti magát. ők is úgy 
érezték, hogy legelemibb em
beri kötelesség adni, segíteni 
másokon, ha lehet. Talá,n egy 
másik vasutason, hisren a vé
rükben „van": a MÁV ves2Jé
lyes üzem .•• 

Jólesik a virsli az állomási 
utasellátóban, közben már fel
szabadultabban beszélgetünk. 
És arról, hQgy jövőre is eljö
vünk. Mozgássérült barátunk 
is itt van, arcáról látom, hogy 
elégedett. 

Nyolc éve! ezelőtt négy li
ter vér mentette meg az éle
tem, jut �be. Tíz emberé 
Ma én adtam négy deciliter 
vért. 

A MA V Pécsi Igazgatósága 
központjában szeptember 22-
én S21ervezett önkéntes véradó 
napon 250 vasutas a.dott vért. 

Németh Tibor 

Ami nem kerül a hrigádnaplóha 
hetne felkérni a javításra. Ezt 
me�hallotta a háromszoros . 
MA V Kiváló Brigád címmel 
kitüntetett Bláthy Ottó szo
cialista brigád vezetője, Tóth 
József. Csak ennyit mondott: 

Zempléni - a borosgazda -
már kora délután kiment a 
hegyre egyik kollégájával, 
hogy mire a többiek érkeznek, 
a nagy lábasban rotyogjon a 

csülökpörkölt. Rotyogott is 
olyan étvágygerjesztő illato
kat árasztva, hogy a cimborák 
első dolga volt megmártani 
egy-egy falat kenyeret a szaf
tos pörköltben. 

A poharazgatást kisüstivel 
kezdték, majd a házigazda há
roméves bort töltött. 

Borkóstoló 

Barabás vette a kalapját, és 
amíg a többiek csitítgatták 
társukat, el is ment. 

- Mi az istennek kellett ezt 
az okostónit idehíni - fakadt 
ki Tamás János is. 

Szabó János, a Miskolc-gö
möri pályaudvar kocsirende
zője a hatvanas években sú
lyos üzemi balesetet szenve
dett. Gyógyulása után kapott 
egy háromkerekű rokkantko
csit, amellyel a tiszakeszi la
kásában és annak környékén 
tudott közlekedni. 

A kocsi azonban a 15 év 
alatt arllilyira tönkrement és 
megkopott, hogy azt már hasz
nálni nem lehetett. Szabó Já
nos a Miskolc-tiszai pályaud
varon működő jogsegélyszol
gálathoz fordult segítségért. 
Kérelmét a szakszervezeti bi
zottsághoz továbbították. Ott 
éppen azon tanakodtak, hogy 
melyik szocialista brigádot le-

- Vegyétek úgy, mintha a 
kocsi meg is Lenne csináLva. 

Másnap behozták Tiszake
sziről a háromkerekű kocsit és 
a 17 tagú villanymozdony-ja
vító brigád rövid idő alatt új
jávarázsolta. Szabó János elér
zékenyülve mondott köszöne
tet az önzetlen segítségért. 

- No, milyen? - fordult a 
vezénylőtiszt felé, mert ő még 
nem járt itt, először kóstolja 
Zempléni borát. 

- Remek - mosolygott Ba
rabás -, arról volt szó, hogy 
az idei borodat kóstoljuk Fe
rikém! 

- Arra is sor kerül - bó
logatott elégedetten a gazda 
-, de tudod, nálam fordított 
a sorrend: én először a leg
jobb borommal kínálom a 
vendéget. Nem úgy, mint más, 
aki csak akkor szedi elő, ha 
vendégei a silányabból már 
eleget ittak. 

- Hát akkor pusztítsuk a 
legjavát - mondta a nagyha
sú Gabula, és átvette a gazdá
tól a töltögető szerepet. 

- Ne olyan hevesen - in
tette a vezénylőtiszt a mohón 
iszogató társaságot -, mert 
mire megfő a pörkölt, fejreál
lunk. 

- Nyugi, nyugi - vigyor
gott Gabura, mint akin már 
jól látszik az ital, de lehet, 
hogy a hegyre felfelé jövet is 
bekapott valamit. - Itt most 
én vezényelek, amíg a gazda a 
főzéssel van elfoglalva - és 

pörköltet Pesten, a Hiltonban 
sem kap az ember. Ha csak 
vasutas kollégák jönnének en
ni, inni, akkor is jól menne az 
üzlet. 

- Bolondokat beszéltek cim
borák - szerénykedett Zemp
léni -, hiszen egy ilyen pör
költet bárki elkészíthet, de 
Miskolcról Pestre vinni két 
óra alatt egy vonatot, ahhoz 
már egy kicsit jobban oda kell 
figyelni. 

No, ezzel aztán mintha zsi
lipeket nyitott volna fel a gaz
da. Csakúgy áradt mindegyik
ből a 15-20 éves szolgálat 
alatt tapasztalt ilyen-olyan él
mény. 

Végül is a gazda előhozta az 
új borát is, de magyarázko
dott: 

- Még nem elég tiszta, hi
szen egyszer sem volt még le
fejtve. De az idén olyan jó 
esztendő volt, hogy ebből prí
ma bor lesz. 

Nézték, szagolták, ízlelték, 
rágcsálták, mint ahogy azt egy 
igazi borkóstolón illik, és nem 
győzték dicsérni. Barabás fel 
is kurjantott: 

- Nagy kópé vagy te, Feri-

évben átélt keservekről, hi
szen szabad idejében mindig 
itt görnyed, de még az sem 
számít, hogy bizony nem kis 
pénzbe kerül évente az a 8-10 
hektoliter bor, amit jószerint a 
barátokkal együtt fogyaszt el. 
Ezért a gyönyörűségért még az 
asszonytól is hallgatni kell, 
aki végül az,ért megbékél az
zal, hogy ez a hobbi még min
dig jobb, mintha a férje kocs
mába járna. 

A kocsma itt is belekerül a 
beszélgetés fonalába, amire a 
vezénylőtiszt megjegyzi: 

- Azért - mondta Kerekes 
Arpád -, mert nélküle nem 
tudtunk volna így összejönni. 
Miklós alakította úgy a ve
zénylést, hogy együtt lehes
sünk. :F:s most én is azon a vé
leményen vagyok, mint ő. Hol
nap szolgálni kell, és ha túl
ságosan a fenekére nézünk a 
pohárnak, a másnaposság még 
veszedelmesebb a mozdonyon, 
mint a részegség. 

- De hiszen még nem is da
loltunk - jajdult fel Tamás 
János. 

- Majd dalolunk lefelé a 
hegyen, vagy máskor. Na, gyer
tek - és ő is elindult. - A vasutas számára, de 

különösen a forgalomban szol- A többiek nehezebben moz
gálatot teljesítő kollégák szá- dultak, de végül Gaburát is 
mára a legveszedelmesebb a sikerült távozásra bírni. 
kocsma, az ivászat. Hangos szóval, rogyadozó 

- Vizet prédikálsz és bort térdekkel vonult a társaság a 
iszol? - nevetett harsányan hegyről lefelé, és mert már 
Gabura. erősen sötétedett, észre sem 

- No, ez más ám, gyerekek vették, hogy Barabás - aki 
- vette vissza a szót Barabás azért megvárta őket - újra 
-, aki szereti a bort, az igya közéjük vegyült, és mert Ta-
is meg, mértékkel, a szabad- más János változatlanul hiá
napján, de otthon, vagy ha nyolta a nótázást, a vezénylő
olyan lehetősége van, mint Fe- tiszt elkezdte a dalt: 

rinek, a pincéjében, kellemes „ősszel érik babám a fekete 
baráti társaságban. Azonban szőlő, 
itt is van egy határ - emelte Te voltál az igazi szerető" ... 

Az öregek éve alkalmából 
Szabó Jánost a szakszervezeti 
bizottság ezer forint rendkí
vüli segélyben részesítette. 

Kisvárdai János 

Életet mentett a forgalmista 
Október 17-én a 416-os számú vonattal érkeztem Fü

zesabony állomás 3. vágányára. Amíg az utasok le- és 
felszállására vártunk, a 403-as számú gyorsvonat negye
dik vágányra való érkezésére hivta fel a hangosbemondó 
az utasok figyelmét. A behaladó gyorsvonat már csak 
50 méterre lehetett az átjáróhoz, amikor egy idős férfi az 
állomás felőli oldaliról elindult és a vonat előtt akart át
menni a másik oldalra. A várakozók közül sokan a sze
müket is eltakarták, mert elkerülhetetlennek vélték a 
tragédiát. Marcis Sándor forgalmi szolgálattevő, aki a 
416-os mozdonya mellett állt, gyorsan cselekedett. Nagy 
lendülettel hátulról nekiszaladt az idős embernek és az 
utolsó másodpercben kilökte a peronra a mozdony elől. 

A bátor és határozott szolgálattevő élete kockáztatá
sával mentette meg az idős ember életét. Dicséretet ér
demlő cselekedet volt. 

Sepsi Gyula 



1982. NOVEMBER 15. 
IIAGYAR VASUTAS 7 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

Kulturális dele/áció az NDK-ból 
Szakszervezetünk meghívá

sára október 25-től 29-ig ha
zánkban tartózkodott az NDK 
schwerini vasútigazgatóság 
körzeti szakszervezeti vezető
ségének háromtagú kultúrá
lis delegációja. Látogatásuk 
célja: hosszú távú együttmű
ködés megteremtése a pécsi 
vasútigazgatósággal és a terü
leti szakszervezeti bizottság
gal. 

A delegációt szakszerveze
tünk székházában fogadta 
Szemók Béla, a vasutas-szak-

szervezet titkára is, aki tájé
koztatást adott az időszerű 
politikai és gazdasági helyzet
röl, szakszervezetünk munká
járól, a vasutasok művelődési 
lehetöségeiról. A vendégek 
itt-tartózkodásuk során meg
tekintették a Törekvés Műve
lődési Ház táncegyütteséne_k, 
valamint a pécsi vasutas fú
vószenekarának a próbáját, és 
részt vettek a fennállásának 
25. évfordulóját ünneplő vas
utas szimfónikus zenekar 
hangversenyén is. 

Szemók Béla tájékoztatja a vendégeket 

Vietnami szakszervezeti vezetők 
látogatása a vasutas-szakszervezetben 
A SZOT vendégeként ha

zánkban tartózkodó Vietnami 
Központi Szakszervezeti Ta
nács négytagú delegációja ok
tóber 28-án látogatást ·tett 
szakszervezetünk közPontjá
ban. 

A delegációt Tran Dang 
Dinh, a Könnyűipari Szakszer
vezet főtitkára vezette. A de
legáció tagjaként első ízben 

nosnak ítélték az elhangzott 
tájékoztatókat és a kérdéseik
re kapott válaszokat. 

Chu Diem, a vasutas-szak
szervezet főtitkára reményét 
fejezte ki, hogy ez a találko
zás a két baráti szervezet kö
zötti szorosabb kapcsolatok ki
indulópontja lesz. 

Októberre 

emlékezve 
A Nagy Októberi Szociailis

ta Forradalom 65. évforduló
jára november 5-én ünnepség 
keretében emlékeztek a bé
késcsabai vasutasok. A műve
lődési házban rendezett ün
nepség résztvevőit Dénes Bé
la, a pályafenntartási főnök
ség vezető mérnöke köszön
tötte, majd Mühelyi István, a 
körzeti üzemfőnökség helyet
tes vezetője, a helyi MSZBT
tagcsoPort ügyvezető elnöke 
mondott beszédet, méltatva az 
1917. évi októberi orosz ese
ményeket, a szocialista forra
dalom eszméit. 

Az ünnepségen kitünteté
seket és pénzjutalmakat acl
tak át a munkában élenjáró 
dolgozóknak. 

* 

Bensőséges ünn�gen em
lékeztek meg november 7-ről 
a Nyugati körzeti üzemfőnök
ség dolgozói. Az ünnepség 
résztvevői Varga Gyuláné, az 
üzemfőnökség szb-titkár he
lyettese üdvözölte, majd 
Schiszler Bálint forgalmi ve
zető-oktató, alapszervezeti 
párttitkár mondott beszédet. 

Az ünnepi beszédet kitünte
tések és jutalmak átadása kö
vette. Soós Károly üzemfőnök 
28 körzeti dolgozónaik nyúj
totta át a Kiváló Dolgozó ki
tüntetést és hatan részesültek 
üz:emfőnöki dicséretben. Ez al
kalomból vehették át Tugyi 
Lajos és Iványi György fiatal 
vasutasok a KISZ VI. kerületi 
bizottsága titkárának a Dicsé
rő oklevelét, a helyi ifjúsági 
szervezetekben végzett folya
matos és kiemelkedő munká
jukért. Uigyancsaik itt adták át 
a Fövárosi Tűzoltóparancsnok
ság vezetője által adományo
zott Önkéntes tűzoltó szolgá
lalti ér:rrreket Fekete Ferenc 
kocsivizsgálónak húsz-, Mihály 
István féklakatosnak tíz- és 13 
önkéntes vállalati tűzoltónak 
ötéves ez irányú, töretlen 
helytállásáért. 

(Mármarosi) 
jáa"t szakszervezetünknél Chu ,--------------------------
Diem, a Vietnami Vasutasok 
Szakszervezetének főtitkára. A 
vendégeket Tolnai Ildikó és 
Szemók Béla, a központi veze
tőség titkárai fogadták és rész
letes tájékoztatást adtak szak
szervezetünk szervezeti felépí
téséről, a magyar vasutasok 
élet- és munkakörülményeinek 
alakulásáról, nemzetközi kap
csolatainkról •és aktuáLis fel
adatainkról. 

A tájékoztató után vendége
ink 'behatóan érdeklődtek szak
szervezetünk és a Magyar Ál
lamvasutak különböző szintű 
szervei közötti kapcsolatok 
formáiról és módszereiről. A 
beszélgetés során elismeréssel 
nyilatkoztak a hallottakról, ér
dekesnek és rendkí<vül hasz-

Kombinált utazás 

Jubileumi különvonat 
magyar étkezókocsikkal 
Az alsó-ausztriai Zwettl 

közs,ég sörgyára az idén ün
nep'li alapításának 275. évfor
dulóját. Ebből az alkalomból 
a gyár tulajdonosa négynapos 
jutaiomkirándulásra hazánk
ba hozta dol2ozóit. A külön
vonat szerelvényébe Magyar
országon három Utasellátó 
étkezőkocsit sorolt a MÁV. 
Az o.sztrák vendégek a Déli 
pályaudvarig ebédet kaptak. 
Este, Siófokra utazva az 
Utasellátó vacsorát adott. A 
hazautazás aJkalmávail - Sió-

fok és Sopron között - ismét 
ebédet biztosítottak a vendé
geknek. 

Sopronban, a magyar határ 
elhagyása előtt a Zwettl gyár 
tulajdonosa a vásárlók köny
vébe az alábbiakat írta: 

,,Jubileumi utazásunk al
kalmából 250 dolgozónkat és 
vásárlóink egy részét látta el 
a vonaton az Utasellátó Vál
lalat. Köszönetünket és elis
merésünket fejezzük ki a sze
mélyzet kitűnő munkájáért 
és a nívós ellátásért." 

Drégely Vilmos 

Hajóval és vasúton. 
1 

Lisszabonból Setubalba 

Portugália első vasútvona
lát 1854-ben nyitották meg 
Lisszabon és Carregado kö
zött, 36 kilométer hosszba�. 
Az azóta eltelt több mint öt
negyed évszázad alatt kiala
kult a Portugál Vasutak Tár
saságának (Companhia dos 
Caminhos de Ferro Portugue
ses; CP) hálózata. A teljesít
mény néhány je1lemző adata: 
évenként 230 millió utas, hat
milliárd utas km; négymillió 
árutonna, egymilliárd áruton
nakm. A forgalmat 3600 
kan-es vonalon bonyolítják le, 
amelynek 80 százaléka széles 
nyomtávú (1676 mm). 

Portugália dél-nyugati ré
szén fekszik a setubali félszi
get. A terület .névadó városa 
ipari és halászati központ, az 
ország harmadik legnagyobb 
tengeri kikötője. Fejlett hajó
építő ipara, személy- és te
hergépkocsi-összeszerelő gyá
ra van. Hailászatára jellemző, 
hogy 2000 bárkával rendelke
zik. Az osztrigatenyésztó te
lepekről évente 4-5000 tonna 
étkezési osztrigát szállítanak 
el a kikötőből, főképp FTan
ciaországba. :&tékes műemlék 
is taláható a városban, a XV. 

századból származó templom, 
amelyen már feltűnnek a ma
nuelin stílusjegyek: a csavart 
oszlopok és a jellegzetes bolt
ívek. Márványból épült ke
rengőjében rendezték be a 
Városi Múzeumot. 

A portugál fővárosból érde
kes utazással értünk Setubalba. 
A hatalmas Tejo...folyaan part
ján elhelyezkedő Terreiro do 

Pasco pályaudvar.ró! vonat 
nem indul, hanem a CP keze
lésében levő hajóra száll az 
utas vonatjegy birtokában és 
fél óra múlva lép partra Bar
reiróban. Itt kell átszállni a 
már várakozó vasúti szerel
vénybe. Az élményt nyújtó 
kombinált utazás 70 percet 
vesz igén11be. 

H. K. 

Setubal állomásépülete 

Negyedszázad a zenekultúra szolgálatában 
A vasutas-szakszervezet szimfonikus zenekarának 

ünnepi hangversenye a Törekvés Művelődési Központban 

Jelentkezőkben kezdetben 
,nem volt hi-ány, sőt ... még bi
zonyos rostálásra is \Sor került, 
mert nem mindenlkiiinek a 
hangszeres tudása ütötte meg 
.a kívánt mértéket. Egyébként 
a zenekar-alapítás gondolatát 
a vasutas munikásszínjátszás 
- tegyük hozzá, hogy ze.nés 
színházról volt szó - fejlett
sége vetette fel. A MA V Észa
ki Járműjavító Üzem hagyo
mányos „Törekvés" műkedvelő 
színjátszó csoportja olyan 
szintre került, hogy merte vál
lalni teljes klasszikus operett 
repertoár színrevitelét. Ehhez 
kellett az ugyancsak amatőr 
zenészekből álló zenekar. 

Töretlen lelkesedéssel 

S amint az Hyenkor oly 
gyakran megtörtént már: né
hány le1kes, hozzáértő rajongó 
szilárd elhatározása és fáradt
ságot nem i-smerő szervezÖ-" 
munkájia hetek, :hónapok alatt 
szJnte csodákat művelt. Dr. 
Hamary András karmester 
(MÁV-jogtanácsos) és Lévai 
Zsigmond fuvolás, a későbbi 
- és ma,i - társadalmi elnök 
(főhivatásban a MÁV Terve
ző Intézet mérnölke volt) vas
akarata patrónus�ra talált a 
Vasutas.ok Szakszervezetében, 
S a lelkes összefogásból már 
az 1957-58-as évadban meg
alakult a Vasutasok Szakszer
vezetének szimfonikus zeneka
ra. S ha a 25 évvel előbbi tár
sadalmi támogatók és amatőr 
muzsi'kusok haja időközben 
deiresre szürtkül.t is és szolgá
lati címük elé odakerült a 
nyugalmazott jelző, lelkesedé
sük a zene és az együttes iránt 
ma sem csökkent. 

A kezdeti siker szárnyakiat 
adott a zenekarnak. f:veken át 
Husika: Lili bárónőjét, Jaco
bi: Leányvásárát és a most 
100 éve született Kálmán Im
re: Csárdás királynőjét sorozat
ban adtak elő a Törekvés szín
játszóiva-1. 1959�ben már 0 

SZOT és a Népművelési Inté
zet is felfigyelt az együttesre, 
és a Vasutasok Szakszerveze
tének szimfoni!rns zenekarát 
kiemelte az országosan műkö
dő tíz legkiválóbb, öntevékeny 
zenei együttes egyi'keként. Ez-

December 30-án lesz 60 éve, 
hogy megalakult a Szovjet 
SzociaJlista Köztársaságok 
Szövetsége. Az ünnepi évfor
duló tiszteletére a Magyar
Szovjet Baráti Társaság „Tá
voli városok, közeli barátok" 
címmel több fordulós orszá
gos vetélkedőt hirdetett. A 
szel1Jemi vetélkedő első fordu
lójához az Utasellátó Vállalat 
dolgozói is csatlakoztak. 

A szerve?.éssel járó felada
tokat a vállalati szakszerveze
ti bizottság, a KISZ-bizottság 
és az MSZBT-tagcsoport el
nöksége vál.Jalta magára és 

zel megnyílt az út a vasúton is 
túlmutató fellépések lehetősé
ge felé. S valóban, ia Fővárosi 
Művelődésá Ház szervezésein 
kívül budapeslti muruk.áskerü
letekben, vidéki művelődési 
otthonokban, s emellett termé
szetesen vasúti üzemekben és 
csomópon,tokon évente 20-25 
hangversenyre került sor, ami 
annál inkább jelentős szám, 
mert a repertoár tanulásra, 
gyakorlásra és természetesen 
a koncertekre is csak a mun
kaidőn kívüli órák álltak ren
delkezésre, szabad szombat pe
dig kéthetente sem volt. Ilyen 
áldozatot, méghozzá önként, 
csak magas fiokú zeneszeretet
bői lehet vállalni. 

A 100. hangverseny 

A zenekar történetének 'ki
emelrkedő eseménye volt az 
1982. június 16. és július 8. 

között megrendezett budapes
ti vasutas kulturális hetek 
rendezvénysorozata, amelynek 
megnyitóján már a 100. hang
versenyüket adták. Ezenkívül 
még további négy nagysi'kerű 
koncert szerepelt az ün,nepi 
hetek műsorán 1965-től rend
szeres bérleti hangversenyek
re került sor a vasúti főosz
tályon, később a Keleti pálya
udvar kultúrtermében, s ez 
folytatódik most - szinte a 
visszatérés jegyében - a zene
kar állandó helyén, a Vasuta
sok Szakszervezete Országos 
Művelődési Központjában, a 
,,Törekvés"-ben. Az is a ha
gyományhoz tartozik, hogy a 
bérleti koncertelket színvona
las műso�közLés kíséri. Kez
detben - korad haláláig -
Kollár Endre, a televízió Ze
nélő órák című sorozatának 
közismert munkatársa, később 
dr. Hamary András karnagy 
látta és látja el ma is ezt a 
nem mi,ndennapi zenei is,me
retterjesztést. 

Az évek során sokat fejlő
dött a zenekar színvonala és 
1971-től dr. Hamary András 
mellett már Pécsi István, a 
budapesti MA V szimfoniku
so'k volt karmestere is az 
együtteshez kerüH. A \két kar
mester egyre igényesebb fel-

Távoli városok, 

közeli barátok 
arra törekedett, hogy a szo
cialista brigádok verseny 
iránti érdeklődését minél szé
lesebb körben felke!ltse. 

Az összefogás jelei már a 
területi válogató versenyek 
felkészülésének hangulatában 
is ,érzékelhetők voltak. A 
vállalati vetélkedőn október 
30-án, a területi válogató ver
senyen legjobb eredményeket 
elért 12 csapat vett részt. 

adat elé ál1ította muzsikusait, 
s bővítették a repertoárt s-zirm
fonikus művek, operarészletek 
és teljes opera-keresztmetsze
tek hangversenyszerű előadá
sával. A sokszor megerőltető 
próbák,nak, a szívós és követ
kezetes munkánalk nem ma
radt el az eredménye. 1977-
ben a budapesti művészeti he
tek alkalmával megkapta a 

zenekar a Fővárosi Ta
nács emléklapját, a legszín
vonalasabb amatőr zenekarok 
egyikeként, nem sokkal ké
sőbb pedig a Kossuth Rádió
ban mutatfkozott be az együt
tes .az ország zeneszerető köz
véleménye előtt. 

Elismerés a zenekarnak 

A jubileumi megemlékezés
re nem kerülhetett vo1na stí
lu:sosa,bb körülmények között 
sor, minrt ahonnan a zenekar 
annak idején elindult: a Törek
vésből. Az 1982. október 28-
án a zenei évad nyitó koncert
je szolgált ízléses keretül az 
ünnepléshez. Vezényelt - mint 
25 évvel ezelőtt, most is -
dr. Hamary András. Frissen, 
lendületesen, muzikálisan: Az 
ünnepi hangverseny színvona
lát két kiváló szólista emelte: 
Zsadon Andrea, a Fővárosi 
Operettszínház tagja, aki ma
ga is vasutas családból szár
mazik, és Vadas Kiss László 
érdemes művész, a Magyar 
Állami Operaház magánéneke
se . 

A koncert ü.nnepséggel kez
dődött Szemők Béla, a Vasuta
sok Szakszervezetének titkára 
meleg szava1klkal emlé'kezett 
meg a szimfónikusok negyed
százados mun,kájáról, majd át
adta a zenek;arna:k a Szocia
lista Kultúráért kitüntetést és 
a SZOT áJ.tal adományozott 
elismerő oklevelet. A ki tün te
tést Lévai Zzigmond társadal
mi eJ.nök és dr. Hamary And
rás karnagy vette át az együt
tes nevében, a rnagyszámú kö
zönség hosszan tartó, lel'kes 
tapsa mellett. 

A rövid ünnepség után fel
csendült Ertkel: Hunyadi Lász
ló nyitánya, az ünnepi hang
verseny nyitószáma. A gondo
san összeállított műsor el'ső ré
szében Erkel és Kodály mű
vek, második felében operett
részletek voltak har]llhatók, vé
gül a műsort Berlioz: Rákóczi 
indulója zárta. A közönség 
szűnni nem akaró tapssal kö
szönte meg a kiváló énekesek, 
a 'karmester és nem utolsósor
ban a zenekar teljesítményét. 
A taps nemcsa1k a jól sikerült 
hangversenyért i,!lette meg 
méltán a szirmfóni'.kus együt
test, hanem raz elmúlt 25 év 
mind a 420 koncertjéért is. 

Dr. Csillag Ferenc 

A Szovjetunióról és a szov
jet emberek életéről szóló vil
lámkérdések szellemi ;Jottóval 
kezdődtek, majd szóbf'li és 
írásbeli feladatok váltották 
egymást. 

Az első helyet a szombathe
lyi területi igazgatóság csapa
ta szerezte meg. Második a 
vállalat központjának Vámos 
Ilona KISZ-alapszervezete, 
harmadik a mozgószolgálati 
igazgatóság csapata. A válla
lati KISZ-bizottság különdíját 
a debreceni területi igazgató
ság Ady Endre ifjúsági szo
cialista brigádja kapta. 
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Sportvezetők 

kitüntetése 
A Minisztertanács a Nagy 

Októberi Szocialista Forrada
lom 65. évfordulója alkalmá
ból a magyar testnevelés és 
sportmozgalom területéu 
végzett kiemelkedő munkás• 
sága elismeréséül 

a Magyar Népköztársasági 
Sportérdemérem arany foko
zata kitüntetést adományoz
ta: Seres Györgynek, a 
DMVSC elnökhelyettesének. 

A Magyar Népköztársasági 
Sportérdemérem ezüst foko
zatát kapta: PéPer Ferenc, a 
MÁV nagykanizsai TE volt 
elnöke; Székely György, a 
Vasutasok Szakszervezete 
kulturális, agitációs, propa
ganda- és sportosztályának 
politikai főmunkatársa. 

Lövészverseny 
A szombathelyi járműjavító 

Honvédelmi és Lövészklubja 
a fegyveres erők napja alkal
mából kispuskalövész-versenyt 
rendezett. A versenyen az üze
mi munkásőr szakasz, az 
MHSZ tartalékos klub és az 
Ifjú Gárda szakasz vett részt. 

Csapatban a munkásőrök 
győztek, második az MHSZ 
tartalékos klub, harmadik az 
Ifjú Gárda csapata. 

Egyéniben első Kutrovics 
József munkásőr, második 
Csejtei Géza MHSZ tartalékos 

• klub, harmadik Németh Ta
más MHSZ tartaléktls klub. 

Az elmúlt évben alapított 
vándorkupát ezúttal az üzemi 
munkásőr szakasz nyerte el. 

Futball kupa 
A debreceni épület és híd

fenntartó főnökség KJSZ-szer
vezete az idén is megrendezte 
a November 7-i futball kupát 
és a szellemi vetélkedőt az 
építésvezetőségek fiataljai ré
szére. A kupát a nyíregyházi 
III-as számú építésvezetőség 
csapata nyerte. A szellemi ve
télkedőn a központ három ta
gú lánycsapata jeleskedett. A 

sport és szellemi vetélkedő 
hangulatos diszkóval zárult. 

IIAGYAR VAS UTAS 

PAP JENŐ KÖZELRŐL 

A világbajnok már az újabb VB-t várja 
Részlet egy VB-tudósításból: 

„Ridoud másodszor, vagy Pap 
először? A francia lábat szúr: 
0 :1, kinyúl, 0 :2, aztán pi,llana
tok alatt 2 :2, 4 :3 Pap javára 
Pap el.i.ndítja a flesst, de bán
ja: 4 :5. Védés, visszaszúrás: 
5 :5. És megint franci.a vezet: 
5 :6. Aztán 7 :6 a magyarnak! 
Papot figyelmeZltetik a fegy
vertelen kéz használatáért. 
8 :6, 9 :6. És még egy villanás: 
Pap Jenő világbajnok! Ölelik, 
csókolják, a boldogság leírha
tatlan . . . És végre felcsendül 
a himnusz." Népsport, 1982. 
július 22.) 

A'kit egy kicsit is érdelkel a 
vívás, a sport, az ali!!ih.anem 
emléksm.k még ezekre a drá
mai percekre, amelYek végén 
- a tévében jól láthattuk -
Pap Jenő, a BVSC 31 eszten
dős páribajtőrvívója egysze
rűen eltűnt az őt ünneplők 
t,3rka sokaságában. 

Ezzel az írással azért vár
tunk néhány hónapot, tudva 
azt, hogy még egy Európa
baj.ndkság is ·'követi a nagy 
sikerű VB-t, s talán itt újabb 
adalékot kapunk a Pap-portré 
megrajwlásához ... Sajnos, a 
bécsi szereplés nem úgy sike
rült, mint a római - ez azon
ban csöppet sem von le a VB
arany értékéből, inikább aITa 
bizonyíték, milyen kiszámít
hatatl,anul erős a párbajtőrví
vás élmezőnye ... 

Pap Jenő különös egyénisé
ge ennek a sportágnak. Zlakila
tottna-k, ingerültnek még senlki 
mes látta, holott a vívásban 
az ilyesmi amolyan szakmaii 
ártalomnak &2Jámít. 

győzelmét megelőzően, 1978-
ban már szerzett aranyérmet 
ezzel a fegyverrel, ó.g,az. ,,csak " 
csapatversenyben. A BVSC 
BEK-győztes együttesének há
rom alkalommal volt tagja, 
s emel.lett kilenc országos baj
noki cím birtokosa (egyet tőr-, 
hetet pál'bajtő.n::sapatban szer
zett, 1977�ben pedi,g az utóbbi 
fegyvernem egyéni versenyé
ben lett első). 

Vívós.tí1US1a meghokkentö, 
közbeszúrásai-ban szép szám
mal találhatunk Róna Vi.ktor-1 
balettjeleneteket. AI1i11ak ide
jén megmooolyog'tálk érte, most 

kalaplevéve csoc:Láilják fura 
mozgását - ugyainJs a találat
jelző gép lámpájia az esetek 
túlnyomó részében az ellenfé1-
nél gyullad 'ki. És az ilyesmi, 
ugye, meghatározó momen
tum ... 

Nagy Árpád edzői d.rányítá
sával i.sim.erkedett meg a ví
vással. Jelenleg dr. Pap Csa
ba és dr. Bay Béla mesterek
nél iskolázilk. 

Béla bácsi leegyszerűsített 
vívást oktat - magyarázza a 
vilá�bajnok. -Rendkívül pre
cíz, mégis asszószerű gyakor
latokat végeztet, igen sok is
métléssel. Szinte kivétel nél
kül minden akciót kitöréssel, 
vagy lépéskitöréssel kell befe
jezni, ami nagyon nagy mér
tékben fejleszti az állóképes
séget. 

Földcsuszamlásra emlékezte
tő egyenes :kitörése va1lószinű
leg, mint Pap-féle szúrás vo
nul be hamarosan a vívósport 
történelmébe. Az aikció „epi
centruma" így vall erről: - A 
párbajtörőzés mellett ma is 
sokat tőrözök. Rengeteg hasz
nos készséget fejleszt et a 
fegyvernem: a gyorsaságot, a 
lábmunkát, a precizitást, a 
technikát ... Ha az ember ezt 
,beleszövi a taktikai kés2'JSéget, 
türelmet kívánó párbajtőrbe, 
abból r06SZ alL�a követlkez
het. 

önmagát türelmesnek 
tartja? 

- Hát . . . Alig várom már 
a következő VB-t . .. 

Pilhál György 

- A szakáll eltakarja - ,-------------------------
mondja egy diszk.rét mosoly 
kíséretében, ami az ő eseté
ben fölér egy térdcsapkodó 
hahotázással. - Nem is em
lékszem, mikor voltam utoljá
ra ideges. 

- Azért abban a sorsdöntő 
csörtében bizonyára izgult egy 
kicsit ... 

- Sokkal inkább előtte, a 
világbajnokságot megelőző or
vosi konzíliumon. Ott dőlt el 
ugyanis, hogy elindulhatok-e 
egyáltalán a VB-n, hiszen na
pokkal előbb szedték le a lá
bamról a gipszet ... 

- Nem jött elő verseny 
közben a sérülés? 

- Befordítottam egy kicsit 
a térdemet a páston, hogy 
csök'kentsem egy úja-bb sérulés 
veszélyét, aztá,n nem fog,lal
koztam vele. 

Pap Jenő tízéves kora óta 
vív. A BVSC saját nevelésű 
versenyzője. A tőrrel kezdte, 
a pá.rbajtórrel folytatta, jelen
leg mindkettőt űz:i. Eredmé
nyes junionkor után került a 
felnőttek közé, ahol huszonkét 
évesen már részt vehetett 
a vil�bajnokságon. Mindkét 
fegyvernemben otthonosan mo
zog, nemzetközi sikerei azon
ban inká]jb a pánbajtőrhöz 
kapcsolódnak, hiszen római 

Tömegsportnap Szolnokon 
A Szolnoki MAV-MTE ebben az évben is megrendezte 

hagyományos tömegsportnapját, az egyesület Véső úti sport
telepén. A sporteseményen mintegy háromszázan vettek részt, 
akik férfi és női kispályás labdarúgásban, kézilabdában, at
létikai számokban, a gyermekek pedig játékos ügyességi ver
senyeken mérhették össze tudásukat. A legnépszerűbb a férfi 
kispályás labdarúgás volt, tizenöt csapat versengett az első
ségért. A szolnoki járműjavít9 négy csapattal képviseltette 
magát. Női kézilabdában négy, női kispályás labdarúgásban 
pedig három csapat mérte össze tudását. Sokan az atlétikai 
számokban jeleskedtek. 

Kispuskalöverseny 
a fegyverbarátság jegyében 

A NOSZF 65. és a Szovjet- kerületi rendőPkapitánysá,g 
unió megalakulásának 60. év- csapatai, a MA V Vezérigazg�
fordulója tiszteletén� október tóság és a budapesti igazgato-
28-án kispuskalőversenyt ság szovjet katonai szállítási 
rendezett az MHSZ Nyugati képviseletének beosztottai. 
csomópont honvédelmi klubja,· Őket a verseny megkezdése 
a KISZ-szervezet és a pálya- előtt külön is üdvözölte Sági 
udvari rendőrőrs együttműkö- Istvánné, a csomóponti pártbi-
désével. zottság titkára. A verseny vé-

A versenyen a helyi geztével pedig, a szovjet elv-
MHSZ-esek, munkásőrök és társak r�zvételév�l közvetlen 

d- - t g· · mellett hangulatú szovJet-magyar a, ren orors a Jal _ fegyverbaráti találkozót tar-reszt vettek a 62-es foP<>Sta tottak amelyen a helyi MHSZpolgári fegyveres őrei, a VI. klub �ezetőin és aktivistáin 
kívül részt vettek a csomópont 

KERESZTREJTVÉNY 
politikai, gazdasági és tömeg
szervezeti vezetői is. 

(M. L. P.) 

Vízszintes: 1. Ez minden dol· 
gozóra sajátos feladatot ró. (Foly• 
tatása a 21. függölegesben.) 12. 
szamáiium vegyjele. 13. Vázlat. 
tanulmány. 14. Idegen férfinév. 15. 
Azonos magánhangzók. 16. G. N. 
18. Ezüstfehér fémes elem. 20. Mó· 
kás egynemű betűi. 21. Kelta nép· 
törzs és nyelv. 23. Barna bőrű. 24. 
Szovjet város, régi írással. 25. Je· 
genyefenyő. 27. . .. ló, cselekvés: 
28. Kijelenté. 29. Egyik budapesti 

kerületi. 30. Vissza: sérülés, sé· 
relem (latin). 31. ... zter, folyó a 
Szovjetunióban. 32. Gépkocsimár· 
ka. 34. Gyógyszer (ék. fel.). 35, 
Az első ember. 36. Néptörzs, amely 
Levediában csatlakozott a ma
gyarokhoz. 37. Keret. 38. Tolul, a 
végén. 40. Angol helyeslés, 42. Bal
oldalban van. 43. Hangtalan kés. 
44. Hasad, a közepén. 46. A. R. E. 
48. Nátrium vegyjele. 49. Zslráf
féle állat. 51. Park Madridban. 52. 

Szóösszetételekben kettős (latin). 
54. Két olimpia közti időszak. 55. 
Igekötő. 56. Portéka. 58. Becézett 
női név. 59. N. R. z. 60. Minőség
jelzés. 61. Szerszám. 63. Női név. 
65. Zúdítja. 
Függöleges: l. Arzén vegyjele. 

2. Latin csavargó. 3. Tagadószó. 4. 
Ilyen csomag is van. 5. A magya
rok neve egyes bizánci történet• 
íróknál. 6. Nadlr betűi keverve. 
7. . .. echnlka, fagyasztásos eljá· 
rás. 8. Kubai férfinév. 9. Város az 
NSZK-ban. 10. G. F. 11. Az ókor
ban Lakónia fővárosa (Spárta). 
17. Elég volt a borból! 19. A leg
öregebb hónap. 20 . ... wasser, ás
ványvíz. 22. Találom. 24. Bevá
sárló eszköz. 26. Mentsétek meg 
lelkeinket! 28. Kérdőnévmás. 32. 
. . . Béla, neves vívóedző. 33. Ml? 
- németül. 39. Ilyen mese is van. 
41. Régi hosszmérték. 44. Régi űr
mérték. 45. Török étel, névelővel. 
46. Itt kötött ki Noé bárkája (ék. 
csere). 47. Tréningezik. 50. Kifej
lett rovar. 51. l:nekesmadár. 53. 
Azslai állam. 55. Becézett női név. 
57. újpesti Torna Egylet. 60. A 
Duna mellékfolyója. 62. Rag. 64. 
Állati lakás. 65. Féltiz ! 66. Sza
márhang. 

Bekilldendö: vízszintes l. és 
folytatásaként a 21. függőleges. 

Beküldési határidő: 1982. decem
ber 4. A megfejtéseket szerkesztő· 
ségünk címére kérjük küldeni! 

Az elözö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Menetjegyk!adás kor
szerúsítése. Társadalmi tulajdon 
védelme. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1982. évi 21. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté• 
séért: 

Horváth János, Miskolc, III„ 

Kőporos u. 2.; Lábal Miklós, 
Vác, Köztársaság u. 59. ; Csóka Jó
zsef. Sopron, Ibolya u. 3.; Ocskai 
Béláné, Győr, Rákos F. u. 14.; 
Petrovics Ferenc, Tatabánya, II., 
Réti út 55. 

Munkahelyi 
olimpia 

Dombóváron 
öt sportágban mérték ösz

sze tudásukat az anyagellátá
si igazgatóság és a felügyele
te alá tartozó főnökségek dol
gozo1 a Dombóvári Fatelítő 
Főnökségen megrendezett 
munkahelyi olimpián. Különö
sen nagy közönségsikere volt 
a kispályás labdarúgótorná
nak, amelyet végül is a dom
bóváriak nyertek. 

Az asztalitenisz férficsapat
versenyt az anyagellátási 
igazgatóság csapata nyerte, 
egyéniben Balogh Gábor lett 
az első. A lövészetben a püs
pökladányiaík csapata, egyéni
ben Mogyorósi Pál végzett az 
első helyen. A férfi egyéni te
kebajnokságot Bessenyei Ist

ván püspökladányi dolgozó 
nyerte meg. Sakkcsapatver
senyben első Dombóvár, egyé
niben Pászti Géza győzött. 

A nők vetélkedőjén dombó
vári éremhullás volt Csapat
versenyben - te.kében, asztla
liteniszben és lövészetben -
az első helyen végeztek. Egyé
niben a tekét Papp Pálné, a 
lövészetet és az asztali.teniszt 
Szabó Istvánné nyerite és vele 
együtt a legeredményesebb 
sportolónak kijáró különdíjat 
is. 

Véradás. Ebben az évben 
harmadszor rendeztek véradó
napot Hatvan állomáson. Most 
75 vasutas összesen 35 liter 
vért adott térítésmentesen. 
Ebben az évben az állomáson 
297-en 107 liter vérrel járul
tak hozzá a gyógyító munká
hoz. 

- Szakembereket képeznek. 
A nagykanizsai körzeti üzem
főnökségen évente hetven jár
mű- és dízellakatost képeznek. 
Az idei tanévben bővült a szak
mai oktatás. Villamossági jár
mű- és felsővezeték-szerelőket 
is képeznek, enyhítve ezzel az 
utánpótlás gondjait. 

- Névadó. A pécsi körzeti 
üzemfőnökség KISZ-bizottsá
ga október 22-én a város Bol
dogság Házában névadó ün
nepséget rendezett tizennyolc 
vasutas gyermeke részére. A 
megjelenteket Hideg István, az 
oktatási főnökség vezetője és 
dr. Fazekas Miklósné, az 
igazgatóság jogi osztályának 
vezetője köszöntötte, majd át
adták az emléklapokat és az 
ajándékokat. 

- Komplexbrigád. A füzes
abonyi körzeti üzemfőnökség 
Baross Gábor forgalmi és a 
Bornemissza Gergely műszaki 
brigádjai a közelmúltban 
komplexbrigád-szerződést kö
töttek, amelynek célja az ered
ményesebb gazdasági és tár
sadalmi munka. Együtt patro
nálják többek között a község 
2-es számú óvodáját, és az 
egyéb társadalmi munkát is 
közösen végzik. 

- ünnepi megemlékezés. A 
debreceni igazgatóság dolgo
zói az állomás nagyoktató ter
mében emlékeztek meg a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 65. évfordulójáról. Fábián 
.Andor, a csomópont üzemi 
pártbizottságának titkára mon
dott ünnepi beszédet, majd a 
MA V Filharmonikusok Zene
kara, a Csokonai Színház ma
gánénekeseinek közrem űködé
sével nagysikerű hangversenyt 
adott. 

- Kirándulás. A györi kör
zeti üzemfőnökség önálló 
nyugdíjas csoportja október 
28-án egynapos kirándulást 
szervezett a Dunakanyarba. 
Budapesttől Esztergomig ha
jóval utaztak. Ott megtekin
tették a város nevezetességeit 
és múzeumait. 

- Értekezlet. A hatvan
salgótarjáni pályafenntartási 
főnökség szakszervezeti bizott
sága a közelmúltban kihelye
zett értekezletet tartott Mátra
derecskén, amelyre meghívták 

1982. NOVEMBER 15. 

a társszolgálati ágak szakszer
vezeti bizottságainak titkárait 
is. Megvitatták többek között 
a téli forgalomra való felké
szülés legfontosabb teendőit, 
a melegedők és szolgálati he
lyek állapotát és a dolgozók 
munkakörülményeit. 

- Ifjúsági fórum. A szom
bathelyi vasútüzemi KISZ-bi
zottság a szertárfőnökség ta
nácstermében ifjúsági fóru
mot rendezett, amelynek elő
adója dr. Horváth Lajos vas
útigazgató és Haller József, az 
Utasellátó Vállalat Győr-Sop
ron, Vas és Zala megyei terü
leti igazgatóságának vezetője 
volt. 

- Munkavédelmi vetélke
dó. A szegedi körzeti üzemfő
nökségen a közelmúltban 
munkavédelmi vetélkedőt ren
deztek. A vasúti munkavéde
lem, illetve a közúti közleke
dés szabályaiból összeállított 
vetélkedő győztese a szegedi 
vontatási üzemegység motor
vezetőinek csapata lett. 

Az Októberi Forradalom tisz
teletére. A vasutas-szakszerve
zet Országos Művelődési Köz
pontja az Októberi Forrada
lom 65. évfordulója és a Szov
jetunió 60 éves fennállása al
kalmából kiállítást rendezett 
az Északi Járműjavító Törek
vés Művelődési Központjában. 
A kiállítás november 2-től 23-
ig tekinthető meg. 

- Az alkoholizmus ártal
mai. Ezzel a címmel rendezett 
előadást a miskolci körzeti 
üzemfőnökség vöröskeresztes 
szervezete október 22-én a 
szociális létesítményben, 
amelynek előadója dr. Takács 
Imre kórboncnok volt. A hall
gatók megismerkedhettek az 
alkohol okozta betegségekkel 
és egyéb következményeivel. 

- Együtt, egymásért. A 
miskolci pályafenntartási fő
nökség szocialista brigádjai 
csatlakoztak a Borsod-Abaúj 
Zemplén megyei Értelmi Fo
gyatékosok Szülői Érdekvédel
mi Szervezetéhez. A brigádok 
egyhangúlag megszavazták az 
évi tagdíjat, amelyet az arra 
rászorulók támogatására for
dítanak majd. 

- Koszorú Batsányinak. A 
MA V badacsonytördemici ker
tészetének Kossuth Lajos szo
cialista brigádja a halottak 
napján minden évben megko
szorúzza Batsányi János köl
tő, és felesége, Baumberg 
Gabriella tapolcai temetőben 
levő sírját. A Tapolcától 10 
kilométerre dolgozó brigád az 
idén is elhelyezte a megemlé
kezés koszorúját. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném másfél szoba össz
komfortos, nagy erkélyes, 49 négy
zetméteres, tizedik emeleti, hívó· 
liftes MAV-bérlakásomat azonos 
méretű, 1l!etve komfortfokozatú· 
ra MAV-dolgozóval. Lehet taná
csi vagy kertes családi ház is. 
Cím: Budapest xv., Rákos út 100. 
sz. X. em. 65. Nagyné. üzemi te
lefon: 81-81. 

Elcserélném budapesti másfél 
szobás összkomfortos, tanácsi fő
bérleti lakásomat nagyobbra, 
MA V-bérlakás is lehetséges. Ér
deklődni a 228-842 telefonszámon, 
Arvainé. 

Elcserélném dunakeszi kétszobás 
komfortos, gázfűtéses, modern, 
Dunára néző, IV. emeleti (fift 
nincs), 50 négyzetméteres, csen
des, MA V-bérlakásomat Budapes
ten levő egy szO'ba, plusz két fél
szobás tanácsi vagy MAV-bérla
kásra, esetleg kertes házra (tata
rozásra szoruló is érdekel). Vác
Budapest vonali is lehet. Kovács 
Béla: Dunakeszi, Nap u. 4. IV. 
19 A. 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 38 négyzetméteres, gázfútéses, 
világos, budai MÁV-bérlakásomat 
vasutas dolgozóval - tanácsi vagy 
saját tulajdonú lakásra, házra, le: 
het Pest környéki is. Érdeklődni 
7-15 óra között a 183-664, 15 óra 

Elcserélném két szoba, plusz 
személyzetis, I. emeleti, tanácsi, 
telefonos lakásomat belterületi 
vagy budai másfél szobás vagy 
szoba-hallos, összkomfortos la
kásra. l:rdeklődn! este 18 óra után 
a 411-988 telefonszámon. 

Elcserélném egy szoba, két fél
szobás, összkomfortos, erkélyes 
MÁV-bérlakásomat kisebbre, kb. 
45 négyzetméteres, lehetőleg azo
nos komfortfokozatú, telefonos, 
tanácsi bérlakásra, B..idapest terü
letén. Telefon: 696-825. 

Elcserélném két szoba, konyha, 
kamrás (fürdési lehetőség meg
oldva), 51 négyzetméteres MA v
bérlakásomat, valamint 26 négy
zetméteres, szoj:)a-konyhás tanácsi 
lakásomat két szoba összkomfor
tosra MAV-dolgozóval. Esetleg kü
lön-külön Is cserélhető. Minden 
megoldás érdekel. l:rdeklódnl le
het: munkaidőben 27-77, az esti 
órákban a 345-462 telefonszámon: 
Zsitvay. 

Elcserélném Debrecen kiemelt 
övezetében levő 51 négyzetméte
res, két szoba, előszoba, konyha, 
fürdőszoba, külön W. C.-s, er
kélyes, telefonos lakásomat buda
pesti hasonlóra vagy kisebbre. 
Rozsos János, Budapest XIV., Er
zsébet királyné út 40./B. II. l. 

után és szombat, vasárnap 363-260 ,-------------
telefonszámon lehet. 

MAGYAR VAS UTAS 

Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Elcserélném egy szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, w. c.-s, 200 
négyszögöles kertes lakást - jó a közlekedés és bolthálózat - két 
kisebb, szoba-konyhás lakásért az 
!-XXII. ker. bezárólag. l:rdeklőd Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Felelős szerkesztő: Vili Ferenc ni csak személyesen szombat, va
sárnap egész nap, Klsvárdainé, 
Budapest XI. Albertfalva, MAV
állomással szemben. 

Elcserélném Budapest VIII., 
Kálvin térnél levő egy szoba 
komfortos, világos, I. emeleti 
MAV-bérlakásomat (jó közleke
dés, közeli bevásárlási lehetőség) 
tanácsi lakásra vagy saját házra. 
Felújításra szoruló is érdekel. Vi
déki is lehet. l:rdeklődnl 17 óra 
után: László Józsefné, Budapest 
vm.. Múzeum u. 11. I. em. 30. 

Elcserélném rákospalotai, 49 
négyzetméteres, másfél szobás. 
összkomfortos, nagy erkélyes, első 
emeleti, telefonos lakásomat na
gyobbra MÁV-dolgozóval. Erdek
lódni lehet este a 696-647 telefon
számon. 

Szerkesztőség: 
10S8 Budapest VI., Benczúr u. tl. 

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

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

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

PostafiOk: 43 Budapest 
Felelős kiadó: 

dr. Jandek Géza !ga:ir.gatO 
Előfizetési díj egy évre: :M :fOrint 
Egyszámlaszam: MNB 215 - 111151 

82-5110. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
Csöndea Zoltán vezér11azpt6 
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A tartalomból: 

Mindig a harc élvonalában 
(2. oldal) 

Jubiláló fővonalak 
( 3. oldal) 

Egy életpálya elismerése 
(4. oldal) 

Portré vázlat 
egy kocsivizsgálóról 

(5. oldal) 

Nemcsak a boríték 
Ül velem szemben egy férfi. Az ötvenen már túl, a hatva

non még innen. Beszélgetünk. Néhány mondat csupán az éle
téről, s menten elha,ngzik a bűvös szó - Vasút. Amely meg
határozta és kitöltötte eddigi életét. Amely áldozatokat köve
telt, megannyi lemondást, amelyre lehetett időnként haragud
ni - de a,melyet nem szeretni képtelenség. Mert a vasút ma
ga az élet ... Ül velem szemben egy asszony. Egykor hollófe
kete hajába fehér szálak simulnak. Mozdonyt nem vezetett 
soha (nem női szaikma), menetirányító sem volt - a pénztár
ban töltötte le fél életét. Vélhetnénk: ha egy közértben dol
gozna, ott sem volna másként - pénzt vesz el és visszaad, az 
ablak túlfelén tevő arc számára nem mond semmit. Mindegy 
tehát, hogy hol dolgozik ... és mégsem mindegy, Mert vas
utasnak lenni - számára - hivatás. S meglehet. másutt tán 
többet is kínálnak, ő itt van itthon. A pályaudvar pénztárfül
kéjében. 

As ős•i hón�pol.ban 
élénkült a• árussállítás 

A budapesti igazgatóság sürgősség szerint sorolta a tennivalókat 

Ül velem szemben egy fiatalember. Nem gyerek már, de 
még előtte az élet. A közelmúltban végezte el a tisztképzőt, 
keményen kellett tanulnia, hónapokig élt távol az asszonyá
tól, s ifjú házasoknál hatványozottan érződik a magány. 
Büszke arra, hogy tanfolyamra küldték, s nem titkolja, még 
büszkébb, hogy jó eredménnyel sze,rzett ok'levelet. 

Ülök szemben az írógépemmel, a befűzött papír még hó
fehér, s tisztasága e tiszta lelkű emberekre emlékeztet. Be
szélgetőpartnereimre, akiket az elmúlt hónapokban ismerhet
tem meg, olyan időszak,ban, amikor a vasutaséletet dicsérni 
- kár volna szépíteni a valóságot - nem mindenki számára 
természetes. Hiszen a világméretű, és azon belül az országos 
gondok itt, e nagy fontosságú - patinás közlekedési szakmá
ban is érződnek: megtorpantunk a fejlődésben. azt is félte
nünk kell, amit már elértünk, s megannyi jó ideje megoldás
ra váró teendő orvoslása tovább odázódi-k. A nehéz szolgálat 
nem válik könnyebbé, sőt - emitt a munkakörülmények nem 
javulnak úgy, ahogy szeretnénk, amott a szociális létesítmé
nyekre nem telik annyi. amennyi kívánatos volna, s éppen 
azokra hárul egyre több teendő, akik eddig sem húzódtak 
szélárnyékba, ha cselekedni kellett. Cselekedtek. Önérzetből, 
hivatástudatból, tiszta lelkiismeretükért. 

Nincs olyan száma lapunknak, amelyben ne esne szó ró
luk. A kitüntetettekről. A kiválókról. Hányan lehetnek? A 
statisztika minden bizonnyal felelne rá. de nem a számszerű
ség a lényeges. Sokan vannak. Tapasztaljuk, tudjuk. De e sok 
elég-e vajon? Erre aligha adna választ bármely statisztika. 
Miként azt sem tartja számon senki: mennyi a nemtörődöm, 
a trehány ember. Aki dolgozik ugyan, mert dolgozni kell -
de a tessék-lássék munkában vajmi kevés a köszönet. Ha há
rom kiválóra jut egy léhűtő (ötre?, tízre? ... szinte mindegy), 
már rossz az arány. Mert az az egy, aki lélektelenül tesz-vesz 
a munkahelyén, többet árthat, mint mind a többiek, akik tu
dásuk legjavát nyújtva szolgálják az ügyet. A selejt szembe
ötlőbb, mint a kiváló minőség, a piszok jobban bántja a sze
met, mint amennyire a tisztaság figyelmet kelt, az udvariat
lan hangnem vérforralóbb, mint amennyire méltánylandó a 
tisztességes beiszéd. 

Fizetésnapon valamennyien átvesszük a borítékot - ki
nek vastagabb, kinek kevésbé az. Annyira senkié sem vaskos, 
hogy sok lenne ... , ám egyesek vékonyka borítékja is vasta
ga'bb annál, mint megérdemelnék. Olykor csak néhány százas 
tesz különbséget a legodaadóbb és a legfelületesebb között. 
Pedig ha a kiváló, érdemének megfelelően kétszer annyit 
kapna . . . De nem kap. S milyen különös: nem a kiváló ke
vesli a saját pénzét. hanem a trehány, s nem a kiváló gondol 
arra, hogy mennyit kap a másik, hanerm aki érdemtelenül a 
,,kevéssel" is túl van fizetve. Aki helyett mások dolgoznak. 
Akinek selejtjét a közösség fizeti meg. Aki csupán a létszámi
jelentésben sorolható közénk. 

Ne botránkoztasson meg senkit a befejező tűnődéslánco
lat: megértem a lazsáló indulatait és a kiváló belső békéjét. 
Mert jó a �iválónak, aki nem csupán a boríték tartalmát szá
molja, hanem a munkájában is örömét leli. De miként érez
het az, akinek nyolc órai kínikeserv a jelenlét? őt kétszeresen 
perzseli a nyár kánikulája és vacogtatja a mínusz Celsius-fo
kok embert - igazi embert - próbára tevő zimankója. Szá
mára nincs cél, sem értelem. Szánalmas állapot. Ne kertel
jünk leínni-kimondani: neki a nehezebb. 

... Mégsem sajnálom őt. 
(földes) 

A budapesti vasúti-ga�ató
ság szeptember végéig csak
nem 2,5 millió tonnásval szállí
tott kevesebbet a tervezettnél. 
Az ok ismert: a visszafogott 
beruházásOlk, a gyérebb tran
zit- és importszállítások csök
kentették az igazgatóság telje
sítményét. 

- Változott-e a helyzet az 
őszi forgalom kezdete óta? -
kérdez,tük Lotz Árpád üzemvi
teli osztályvezetőtől. 

- Igen. A korábbi hóna
pak.hoz képest élénkült a for
galom. Tennivalóinkat ehhez 
igazodva, a következőképpen 
alakítottuk ki: első a záhonyi 
és az OPW kocsikiegyenlítés, 
az élő, illetve egyéb export, to
vábbá az energiahordozók, va
lamint a mezőgazdasági ter
mények szállítása. A záhonyi 
és az OPW kocsikiegyenlítési 
tervünket nem tudtuk teljesí
teni. Az exportlfuvarozási k'ö
te!lezettségün'knek viszont 100 
százalékig eleget tettünk. 
Az energiahordozók továbbí
tását illetően Oroszlányban 
nagy átcsoportosítást kellett 
végcrehajtanunk. Mivel a bor
sodi bányák termelése csök
kent - köZtPOnti utasí.tásra -
Oroszlányban növelték a szén
termelést, ami azt je'lenti, hogy 
a korábbi napi ötezer tonna 
helyett mintegy hétezer tonna 

fűtőanyagot hoznak a felszín
re. A megnövekedett szénszál
lítás érdekében igazgatósági 
ügyeiletet létesítettünk. Komá
romból munkaerőt irányítot
tunk át a vagonok takarítására, 
megszerveztük a kocsik hely
beni javítását, ezen.kívül meg
erősítettük a tolatási szolgála
tot egy M3Q-es dízelgéppel, va
lamint egy kisebb teljesítmé
nyű M43-ast ugyancsak egy 
M44-es tolatómozdonnyal cse
réltünk ki. Végezetül az osz
tály kereskedelmi részlegénél 
Kucser.a Károly osztályvezető
helyettes személyeben úgyne
vezett szénfelelőst jelöltünk ki. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
eredményeként a szénfuvaro
zási tervet 44 ezer tonnával 
túlteljesítettük. Visszaesett va
lamelyest az olaj és származé-
1kai nak a MÁV által előírt 
toninaterve. 

- Mi a helyzet a többi áru
val? 

- Ami a mezőgazdasági ter
ményeket, elsősorban a cukor
répa, a napraforgó és az élő 
szállítmányokat illeti, a terv
nek megfelelően hala-cl. Bau
xitból 6, kőből 4, műtrágyából 
9 ezer tonna tQbbletet továb
bítottunk. Kavicsból, homok
ból viszont 68 ezer tonna le
maradásunk van. A cukorré
pát a jól bevált fordavonati 

Brigádvetélkedő Záhonyban 
A területi művelődési bizottság, az MSZBT helyi tagcso

portja, a szocialista brigádok részére nagy sikerű szellemi ve
t�lkedőt rendezett a záhonyi művelődési központban. A vetéJ.
kedőre a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a Szovjetunió 
60 éve, a magyar-szovjet barátság témakörökből kellett ké
szülni. 

A 11 brigád vetélkedőjét az üzemigazgatóság Baross Gá
bor szocia1ista brigádja nyerte. Tagjai: Kassai István, Nagy 
Lászlóné, Szabadi Andrásné és Salánki József. Második a Pető
fi Sándor szocialista brigád, harmadik a gépesített rakodási 
főnökség Kállai Éva szocialista brigád lett. 

Kommunista műszakok az idősekért 
Kommunista műszakot tar. 

tottak a közelmúltban a szom
bathelyi épület- és hídfenntar
tó főnökség 6-os számú építés
vezetőségének dolgozói Tapol
ca állomáson. A dízelolajtöltő 
telepen és :i vágányok között 
kicserélték az eliszaposodott 
talajréteget. A munkáért járó 
kilencezer forintot a főnökség 

nyugdíjasainak a 
ajánlották fel. 

segítésére 

Ugyancsak kommunista mű
szakot tartottak a tapolcai 
körzeti üzemfőnökség és szer
tárfőnökség dolgozói is. Az 
1215 6ro társadalmi munka ér
téke meghaladta a 24 ezer fo
rintot. A pénzt az idős nyugdí
jasok támogatására fordítják. 
A több mint kétszáz vasutas 
ezen a napon pályaudvart és 
személykocsikat takarított, 
mozdonyt javított, továbbá el
végezte több személykocsi 
részlegvizsgáját. 

A szombathelyi körzeti 
üzemfőnökségnél 555 dolgozó 
összesen 2790 óra társadalmi 
munkát végzett eddig az idős
korúak javára. Ennek kereté
ben 22 vasúti kocsi futójavítá
sát, 64 tehervagon súrlódó
alkatrészeinek a kenését, 41 

személykocsi villamos javí
tását, 33 két- és négytenge
lyes kocsi nagytakarítását és 
12 dízelmozdony időszakos 
felülvizsgálatát végezték el 
munkaidő után. A szombat
helyiek dolgoztak kommunis
ta műszakban az új vontatási 
telepnél és az épülő szertár
főnökségnél. 

Eddigi társadalmi munká
juk ellenértékét, 61 ezer fo
rintot átutaltak a szakszerve
zet számlájára. Ezt az össze-
get az időskorúak javára 

Pécs állomáson indulásra kész a nosztalgiavonat használják fel, a körzeti 
Tudósítás a 3. oldalon üzemfőnökségnél. 

rendszerrel továbbítjuk. Mo
sonmagyaróvár, Lébénymi·klós, 
Kimle térségéből zökkenőmen
tes a fuvarozás. Ugyanez mond
ható el az élőálLat-száJ.lításról 
is. amelynek jelentős részét 
Ferencvárosból indítják útjára. 
Októberben 15 sertéssel és 16 
szarvasmarhával megrakott 
szerelvényt indítottunk útjára. 
Az előbbiben 46 508, az utób
biban pedig 9354 állat volt. 

- Hogyan alakulnak a hét
végi rakodások? 

- Az öthapos munkahét be
vezetése vá!Ltozablanul érezteti 
hatását. Sok fuvaroztató nem 
képes megszervezni árujának 
időben való kira.kását, inkább 
fizetik a kocsiálláspénzt. Van
nak természetesen olyan válla
latok is, amelyekikel orom 
együttműk'ödni. Éppen a na
pokban állítottuk össze azok
nak a szállíttatóknak a név
sorát, amelyeket jutalomra ja
vasolunk a Központi Szállítási 
Tanács által meghirdetett ra
kodási verseny alapján. A mi 
területünkről tíz jó rakodó fu
varoztató nevét küldjük el. 
Köztük van a Ferroglobus, 
amelyhez eddig 2124 kocsi ér
kezett, s ebből 658 esik hétvé
gére. Az előző kocsiszámnak 
6,8, az utóbbinak 8,7 százalé
ká,t kezelték csupán késetten. 

Ennél még jobb a Komáromi 
Kőolajipari VáJ.lalat teljesít
ménye. amelyhez 94 kocsi ér
kezett a hétvégeken és ezek 
/{özül egy sem maradt kira'.{at
lanul. 

- Mi várható az év hátrale
vő !hónapjában? 

- Az őszi iforgalomnak ez a 
kritikusabb időszaka. Ilyenkor 
már mindennap hidegre for
dulhat az idő. Ez viszont azt 
jelenti, hogy bizonyos tömeg
árut (kavicsot, homokot, követ 
stb.) nem lehet zavartalanul 
ki- és berakodni. Erre számít
va azt tervezzük: adott eset
ben ócskavasat, betoneleme
ket, cementet fuva.rozunk he
lyette. Az utóbbi kettőből 
egyébként is van némi lema
radásunk. 

- A nehézségeknél marad
va� vár.ható, hogy az exportáló 
vállalatok megrohannak, hogy 
az év vége előtt mindenkép
pen ,;préseljük" ki áruikat az 
országból. Ennek elkerülése 
érdekében már jó előre igye
keztünk partnereink figyelmét 
felhívni az időbeni kocsimeg
rendelésekre, nehogy nálunk 
„dugulások", az ő ese.tükben 
pedig határidő-eltolódások le
gyenek - fejezte be a tájékoz
tatást Lotz Árpád. 

Séra Sándor 

A munkaerőhiányt is pótolja 

Bevált a szerződéses munka 
a szombathelyi járműjavítóban 

A szombathelyi járműjavító
ban a munkaerőhiány miatt az 
üzem társadalmi és gazdasági 
vezetői le'hetőséget teremtettek 
a dolgozóknak a munkaidő 
utáni szerződéses foglalkozta
tásra. Szeptemberben már 15 
ezer órát dolgoztak ennek ke
retében a vasutasok. 

- Amikor az üzem vezetői 
állást foglaltak ebben az ügy
ben, a dolgozók örömmel fo
gadták a munkaidő utáni fog-
lalkoztatás lehetőségét 
mondja Kovács Lajos, a szak
szervezeti bizottság titkára. -
A vállalkozást a vezetök és a 
,bizalmiak közösen szervezték. 
Már az első napokban sokan 
kötöttek szerzödést. Az át,Jag
óraibér negyven forint. 

A járműjavító termelési ér
téke ebben az évben - a lét-

számhiány miatt - két száza
lékkal lett volna kevesebb a 
tervezettnél. E)b'J:>ől egy száza· 
lékot a gyártási technológia 
korszerűsítésével, a normakar
bantartásokkal, valamint az 
újításokkal pótolni tudnak. 
A hiányzó egy százalékot a 

munkaidőn kívüli szerződéses 
foglalkoztatással teljesítik 
majd. A IV. negyedévben is
mét 15 ezer órát dolgoznak 
munkaidő után az üzemben. 
Ez idő alatt ötven tehervagont 
és három mozdonyt javítanak 
ki, és 2-3 ezer óra jut az alkat
részgyártásra is. 

Az üzemi dolgozók 60-70 
százalékának összesen egy
millió 200 ezer forinttal fizet
nek többet a szabad időben 
vállalt munkáért. 

A ,nisliolci jár,nűjavitóban 

növeliedett a ter,nelélienység 

Az év utolsó hónapjaiban 
sok a munka a miskolci jár
műjavítóban is, ahol a kor
szerű négytengelyes, forgóvá-
zas teherkocsikat javítják. 
A legfontosabb célkitűzés, 
hogy a kocsik a legrövidetbb 
időn belül visszakerüljenek a 
forgalomba. Szeptemberben 
például 250 tehervagon a ter
vezettnél másfél nappal ko
rábban hagyta el az üzemet. 
Silkerü,Jt növelni a termelé
kenységet is. 

Hazánk kohászati üzemei itt 
javíttatják a gyárak belső te
rületén használt speciális vas
úti kocsikat is. Az üzem dol
gozói ezeket a járműveket is 
rövidebb idő alatt javítot
ták ki. 

A miskolci járműjavító -dol
gozói eddig három kommu
nista műszakot tartottak 
Az így keresett munkalbért a 
fiatalok lalkásépítésére, az idős 
korúak segítésére, illetve a ,vá
ros szociális létesítményeinek 
támogatására ajánlották fel. 

Brigádok a hölC!sődéért 
Vállalták - teljesítették. A 

miskolci járműjavító négy 
szocialista brigádja társadal
mi munkát vállalt a város 
10-es számú bölcsődéjében. A 
Pataky Sándor, a Május 1., a 
Munkácsy Mihály és a Komó-

csin Zoltán szocialista brigád 
tagjai a homokozó fölé tető
szerkezetet építettek, amely
nek értéke 45 ezer forint. A 
tetőszerkezetet november 7-re 
adták át. 
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Mint ismeretes, a Szakszer
vezeti Világszövetség X. ha
vannai kongresszusa a mun
kásosztály harcát swlgáló 
irányvonal meghatározásán kí
vül részletes mérleget készí
tett a szakszervezeti mozgalom 

. helyzetéről. Meghatározta a 
dolgozók különböző kategóriáit 
eltlrő feltételek között tömörí
tő országos szakszervezeti köz
pontok és nemzetközi szak
szervezeti szervezetek konkrét 
f,eladatait. A kongresszusi vi
táik egyik figyelemre méltó kö
vetkeztetése volt, ,hogy a nem
zetközi szakmai szövetségek a 
dolgozók harcának szervezésé
ben eg;yre meghatározóbb sze
repet játszanak. A tőke !foko
zódó támadásai, a forradalmi 
szakszervezeti mozgalom meg
osztottsága, a ki bon ta.kozó új 
folyamatok és az egységtörek
vések erősödése, növekvő 'l'e-
lelősségvállalást követel a 
nemzetközi szakszervezeti 
szövetségtől. 

Az. SZVSZ mindig vigyázott 
arra, hogy tevékenységének 
formái és módszerei megfelel
jenek ,korunk követelményei
nek és feltételeinek. A megva
lósítás egyik eszköze: tovább 
erősíteni az SZVSZ akcióinak 
szakszervezeti és eLkötelezett 
jeUegét. Ebben a vonatkozás
ban úgy tűnik, hogy a nem
zetközi szakszervezeti szövet
ségek még· nem merítettek ki 
rrunden lehetőséget. A mun
kásosztáJy és a szaksiervezeti 
mozgalom egységéért folyó 
t.öbb évtizedes harc során a 
nemzetközi szakszervezeti szö
vetségek gazdag tapasztaLato
kat szereztek. A különböző 
tagszervezetek közötti együtt
működés napjainikban változa
tos formákat öltött. Ehhez a 
nemzetközi szakszervezeti szö
vetségek is narorban hozzájá
rultak az országos központok 
közreműködésével. 

Az elmúlt években megtar
tott !konferenciák bebiz.onyí-

tották, \hogy a nemzetközi 
szakszervezeti szövetségek ál
tal kifejtett erőfeszítések gyü
mölcsözőek. Például a brit, a 
kanadai, a skandináv és a töb
bi szatkszervezeti szervezetek 
részvétele a közlekedési dol
gozóik damaszkuszi nemzetkö
zi szakmai konferenciájá,n iga
zolja azt az érdeklődést, ame
lyet a nemzetközi szövetségek 
tevékenysége általában kivált. 
Ez is azt mutatja, hogy 
kitartó tevékenységüOmek kö
szönhetően eredményre lehet 
jutni a még szélesebb körű 
együttműködésben. Az SZVSZ 

és a nemzetközi szakszervezeti 
szövetségek közötti erősödő 
eg11üttmíLködés a legjobb ga
rancia arra, hogy a szaikszefl'
vezeti mozgalom előtt álló 
mind nagyobb feladatok meg
oldódjanak. Na,pjai.nkban ez az 
együttműködés rúj szakasziba 
lépett, mert a nemzetközi szö
vetségek minden téren függet
len szervezetekké váltak. Most 
máif nemcsak a !kongresszus 
által hozott !határozatok telje
sítésének a felelősségét vállal
ják, hanem készek közös 
irányvonaluk kimunkálásában 
is részt venni. 

Az évek múltával az együtt
működé5nek különböző formái 
alakultak ki a szakszervezeti 
élet minden területén, az 
SZVSZ és a nemzetközi szö
vetségek között. fgy a nemzet
közi szövetségek képviselói,nek 
közreműködése az SZVSZ ve
zető szerveiben, valamint a két 
és többoldalú állandó tanács
kozások lehetővé teszik a nem
zetközi szövetségeknek, hogy 
szélesítsék harci eszközeik ská
láját. A nemzetközi szakszer
vezeti szövetségek tudatában 
vannak annak, hogy az eikö
vetkező évek legfontosabb fel
adata a békéért és biztonság
ért folyó harcra való mozgósí
tás lesz. :Éa)pen ezért keresik 
azokat a formákat és módsze
reket, amelyek lehetővé teszik, 

OSZZSD-f ilmf esztivál Budapesten 

r 

Dobos Gábor szakosztályvezető üdvözli a részvevőket 

A szemléltető· eszközök egy
re !ontosa!Jb szerepet töltenek 
be az oktatásban a vasút te
rületén is. Ehhez hathatós se
gítséget nyújt a Szocialis
ta Vasutak Együttműködési 
Szervezete. Az OSZZSD film
munkabizottsága ebben az év
ben Budapesten tartoita 23. 
tanácskozását és az ezzel egy
bekötött 9. filmfesztiválját. 

A MÁV Vezérigazgatóság 
tanácstermében megtartott 
munkaértekezleten a részve
vők tíz, a Landler Jenő jámnű
javító művelődési házában 
rendezett filmfesztiválon pe
dig 13 filmet mutatbak be. A 
filmek egy része a szakmai ok
tatást, más része a munkavé
delmet segíti és propagandisz
tikus célokat szolgál. Az el
múlt évben a MÁV 12 filmet 
vett át a szocialista országok 
vasutaitól és 37 filmet adott át 
a testvérországoknak. A szo
cialista országok köz6tti ifilm
csere díjmentes. 

Az OSZZSD főbizottsága a 
093-as döntvényt, mely a film
forgalmazást tartalmazza, bu
dapesti ülésén újra fogalmaz
ta. Szükségessé vált a film-

cserék forgalmazásának kor
szerűsítése. Ez magában ifog
lalja a filmek szélességét, to
vábbá azt, hogy milyen nyel
ven kerüljenek forgalomlba. 
Eszerint annak az országnak, 
amely saját készítésű filmjeit 
tovább adja, a !fogadó ország 
nyelvén kell a szöveget elké
szíteni. A filmek kategóriába 
sorolásának szaibályai,t is itt 
állapí,tották meg. Döntöttek 
arról :is, hogy a korábbi, há
romévenkénti filmf�sztivált 
ezentúl kétévenként rendezik. 

A filmmunkabizottság no
vember 18-án tartotta záró
ülését, amelyen eLbíráltálk a 
bemutatott filmeket, majd ki
osztották a díjakat. !Első díjat 
kapott az NiDK „A mikrotech
nika a közl,ekedé$be,n" című 
filmje, második díjjal jutal
mazták a szovjet vasutak „A 
vasúti pálya javításának.. élen
járó tapasztalata" című alko
tást. !Megosztva harmadik díj
ban részesült a IMAV-na.k „A 
környezetvédelem a közleke
désben" című filmje, vail.amint 
a szovjet vasutak ,,A teherpá
lyaudva-ri eset" ,című filmje. 

--k -.a 

Iskolalátogatás 

A jövő évi beiskoláztatás 
érdekében a miskolci igazga
tóság személyzeti és oktatási 
osztálya, már ez évben felke
resi a miskolci általános is
kolákat, hogy ott a 8. osztá
lyos tanulóknak előadást tart-

sanak a �sútról. November
ben a 12. és 37. számú általá
nos iskolákban járta'k. Csuto
rás Márton és Bukta János 
előad� ismertették a tovább
tanulási lehetőségeket a MA V
nál. Az előadás után üzemlá
togatásra viittiék el a diákokat. 

MAGYAR VASUTAS 1982. NOVEMBER 29. 

Nők a Landler Jenő járműjavítóban 

hogy az élet- és munkakörül
mények javításáért vívott küz
delem szorosabban kötődjön a 
békéért lfolyó harchoz. Az a 
vélemé.njyük, ,hogy a tömegeket 
nem lehet haték.onyan mozgó
sítani, ha a célok és a megfo
galmazott feladatok nem es
nek egyibe a dolgozók általá
nos és szakmai érdekeivel. Ez 
a szándék fejeződött ki a 
kongresszus óta elfogadott do
kumentumokban, a békéért és 
a biztonságért i,ndított nem
zetiközi szakszervezeti akció
nap, a szeptember 1-e alkal
mával kibocsátott felhívásban. 

A GAZDASÁGI VEZETŐK ÉS A TÁRSADALMI SZERVEK ELISMERIK 

A LÁNYOK, ASSZONYOK MUNKÁJÁT 

A nemzetközi szakszervezeti 
szövetségek teljes egésziében 
támogatják azt a X. konigresz
szuson megfogalmazott elvet, 
- amelyet munkaterveikben és 
feladatterveikben is rögiitet
tek -, hogy a transznacionális 
társaságQk ebleni harcot lkeU a 

szakszervezeti tJevékenység kö
zéppontjába áUítani. A szak
mai szövetségek számára vi,Lár 
gos, lhogy csak együttes erőfe
szítésekkel és a célok ponto
sabb meghatároziásával lehet
�s előbbre jutni. A nemzet
közi szövetségek már céLuJ 
tűzték, !hogy szá,mos akciót 
szerve.z.nek az SZVSZ-szel és 
több más nemzetközi szövet
séggel. 

A X. szakszervezeti világ
kongresszus .legfontosabb ta
nulságaként fogalmazódott 
meg, ,hogy a szakszervezetek
nek ,fel kell nőniük azokhoz a 
feladatokhoz, amelyeknek 
mego.ldását az élet rájuk kény
szeríti. A kongresszus a srok
szervezeti mozgalomhoz méltó 
választ f,ogalmazott meg a 80-
as éook kvhivásaira. A szerve
zett dolgozók joggal gondol
ják, hogy a szakszervezeti vi
lágmozgalom sikerrel valósítja 
meg a kongresszus határozata
it. E muilika során nem kétsé
ges, !hogy a nemzetközi szak
mai s.zövetségek mindig a 
harc él vonalában lesznek. 

Baranyai 7A>Itá.n 

Veszprémi 

fiam/ok 
irodalmi· köre 

Sok teher hárul a nőkre. Rá
juk vár a család összetartása, a 
gyermekek nevelése, a házi 
munka, és mindemellett a gaz
dasági és társadalmi tenni
valókból is alaposan kiveszik 
a részüket. A Ma,gyar Nők Or
szágos Tanácsa által rendezett 
konferencián októberben ar
ról tárgyaltak a résztvevők: 
miként aLakult a nők helyzete 
az eLmúlt években. 

Kiss Istvánné, a La.ndller Je
nő Járműja,vító Üzem bérel
számolója küldöttként vett 
részt a tanácskozáson. Tapasz
talatairól, az ott elhangzott vé
leményekről, hozzászólásokról 
a következőket mondta: 

- A mindennapi életből jól 
ismert gondokról és sikerek
ról szóltak az ország külön
böző részéről összegyűlt lá
nyok, asszonyok. A családi 
élet kialakításában a nők vál
tozatlanul meghatáTozó szere
pet játszam.ak. De ugyanaklkor 
a .gazdasági, társadalmi fel
adatokból is egyre töi!Jbet vál
lallnak: magukra. A küldöttek 
elmondták, milyennek látják 
ma a magyar .nők helyzetét, 
miként lehetne fontos teendői
ket még joblban összehangolni 
és hogya,n lehetne enyhíteni a 
terheket. VaLamennyien egyet
értie.ttünk abban, hogy a mun
ka.helyi közösségek sokat te
hetnek a nőkért. iMég mindig 
előfordul, hogy kevesebb a bé
rük az ugyanolyan munka·kört 
e1lá,tó férfiakénál. Sokan pa
naszdlták. hogy főként a mű
szaki területeken kell a leg
jobban megküzdeni az előíté
letetkkel. S bár az elmúlt évek
ben mind több nő került ve
zető beosztásba, toválbbra sem 
könnyű bebizonyitaniuk, hogy 
valóba,n rá•termettek. 

Kissné elmondta még, hogy 
szerencsére a Landler jármű
javí.tóbain kedvezőek a taipasz
talatok. Szavait megerősítette 
Sá.gi Károly.né, az üzemi ,párt
bizottság nőfelellőse. 

- Mintegy 1350 dolgozónk 
közül mindössze 304 a nő. Erre 
magyarázatot ad üzemünk 
profilja, hiszen .többnyire ne
héz fizikai munkát végeznek 
nálunk az emberek. Szinte 
azonos ará,nyban doLgoznak 
lányaink, asszonyaiL111k fizitkai, 
illetve alkalmazotti munka
körben. Társadalmi szenveze
teink igyekeznek könnyíteni a 
nők helyzetén. Nagy segítséget 
nyújt az anyukákoo,k, hogy 
gyermekei,ket eLhelyezhetik az 

A beszélgetés három résztvevője: Kiss Istvánné, Jóna István

né és Sági Károlyné 

üzem bölcsődéjében és óvodá
jában. E)gyetlen kérelme.t s.erm 
utasítottunk el. Na.gy gondot 
fordí,tu111k az üdültetésre is. 

A nagycsaládok gyermekei 
ingyen nyaralhatnak a Balaton 
partjá.n. 

Hasonlóképpen vélekedett 
Jóna Istvánné személyzeti elő
adó, aki egyben a járműjavító 
MSZBT tagcsoportjának el
nöke. 

- Azt tapasztaltam, hogy a 
nők jobban értékelik a szociá
lis juttatásokat, mint a férfiak. 
iEz érthető is, hiszen elsősor
ban ők érzik a terheket és a 
könnyítéseket. ,Feltehetően ez 
az oka, hogy családanyák nem 
mindig a keresetet tartják fon
tosnak, hanem arra is figyell
nek; milyen egyéb kedvez
ményt ,nyújt számukra a kö
zösség. A legtöbb asszony pél
dául örömmel veszi, hogy ná
lunk az üzemi ebéden kívül az 
egész családnak vacsorára is 
be lehet fizetni. fgy munka 
után több idő jut a család szá
mára. De azért a bérekre sem 
panaszkodhatnak. A fizikai 
munkát végzők átlagosa,n 
4-5000 forin,tot keresnelk. Ez az 
összeg még rendszerint kiegé
szül mozgóbénrel és eseteniként 
célprémi ummal. A gyesről 
visszatérő kismamák sem ma
radnak ki a bérfejllesztésből. 

Nálunk a nők a rendészeti 
dolgozók kivételével egy mű
szakban dolgoz,nak. Csupán 
heten végeznek egészségre ár
talmas munkát. De az előírá
sokat ott szi,gorúan beta,rtják 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

és rendszeres orvosi ellenőrzés 
alaH ál1nak. A gondos orvosi 
ápolásnatk és odafigyelésnek 
köszönhető, hogy ezek!Ilek a 
lányoknak, asszonyoknak a 
sze�vezete semmilyen károso
dást nem szenvedett. 

Az elmúlt 10-12 esztendő so
rán mind több nő került üze
m ünklben vezető beosztásba. 
Tapasztalataink szerint mér
nökként, osztályvezetőként, 
csoportvezetőként, művezető
ként e.gyaránt megállják a he
lyüket, és felveszik a versenyt 
a férfiakikal, pedig ez a döntő 
többségében férfiakat foglal
koztató já,rműjavítóban ,nem 
csekélység. 

Sebestyén József, a Landler 
járműjavító pártbizottságának 
tit.kára az elmondottakat még 
kiegészítette néhány gondolat
tal. 

- Az utálbb-i években mind 
több nő kaipcsolódik be, még
hozzá aktívan a mozgallrni 
munkába. A pártvezetőség so
rahban is egyre többen kapnak 
helyet. Sokan ·tanulnaik a napi 
munka mellett. A politikai o}<:
tatásokra is szép számmal el
járnak. Úgy érzem, hogy itt, az 
üzemben valamennyi munka
területen megbecsüljük a nő
ket. Egészséges, jó légkör ala
kult ki, de ezt mindennap újra 
kell teremteni. Csak így váLhat 
tartóssá. Tudjuk, hogy az asz
szonyok, a csa1ádanyák sOlkat 
-vállalnak magukira. Éppen 
ezért kell segíteni, támogatni 
őket. 

Ly-a 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 65. évfordulója 
tiszteletére, a veszprémi kör -
zeti üzemfónökségen rendezett 
ünnepségen nagy sikert ara
tott a főnökség KISZ-fiataljai
nak nemrég alakult irodalmi 
köre. A fiatalok jól szerkesz
tett előadása - az irodalmi 
alkotások segítségével - fel
elevenítette a történelmi je
lentőségű 1917-es forradalom 
eseményeit. 

A szakszervezeti bizottság -
a sikeres előadás jutalmaként 
- belépőjegyeket adott a sze
replőknek a Radnóti Miklós 
Színpad soron következő elő
adására. 

NőP9litik.a a megvalósulás útján 

Sulyok Anna 

- Véradás. A kiskunhalasi 
vasúti csomópont vöröskeresz
tes szervezete véradónapot 
szervezett a vasutasok műve
lődési házában, amelyen 
212-en összesen 80 liter vért 
adtak �rítésmentesen. 

Az MSZ.IMP Központi Bi
zottságának 1910. február 18-i 
állásfoglalása és határozata -
amely a nők politikai, gazda
sági, szociális helyzetével és a 
további tennivalókkal foglal
kozott - előírta, hogy a párt 
választott testületei rendszere
sen elemezzék a nők társadal
mi helyzetét, határozzák meg 
a konkrét feladatokat és biz
tosítsák a párt nöPolitikai el-

veinek megvalósítását. E hatá- Mind több nő felel meg a 
rozat szellembén járt el a sze- vezetői követelményeknek is. 
gedi vasúti pártbizottság, ami- Az igazgatóság területén je
kor a közelmúltban egyik ülé- lenleg 43 a női vezetők szá
sének napirendjére tűzte a ma. Különösen a közép- és al
nők helyzetének vizsgálatát. sófokú vezetők körében van

A szegedi igazga.tóság terü
letén az utóbbi években emel
kedett a nődolgozók szánna. 
Jelenleg az összlétszám 2<1,65 
százaléka nő, szám szerint 
2756. E kedvező változáshoz 
hozzájárult az is, hogy a vas----------------------------, úti pálya a nők körében kezd 

nak többen, mint korábban. 
A kedvezóbb arány kialakítá
sát nehezíti a nők családi sze
repéből adódó elkötelezettsé
gük. Éppen ezért fontos fel
adat a feltételek megteremté
sével az egyenlő elbírálás kö
vetkezetes megvalósítás.a, 
vagyis a női vezetők számának 
további emelése. 

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG 
A MÁV Budapesti Építési Főnökség szakszervezeti bizott

sága a közelmúltban névadó ünnepséget rendezett a főnökség 
tizenhárom dolgozójának gyermeke tiszteletére. A megjelente
ket Türi István, az I. kerület anyagkönyvvezetője és a Tárnok 
utcai általános iskola úttörői köszöntötték. A szakszervezeti 
bizottság a szülőknek és gyerekeknek ajándékkal, pénzjuta
lommal kedveskedett. (Képünkön az ünnepség egyik meghitt 
pilla,nata látható.) 

vonzóvá válni. Ma már szá
mos olyan munkakörben is 
dolgoznak nők, ahol korá'bban 
lfóként férfiak tevékenyked
tek. Különösen a raktárnoki és 
az árupénztárosi munkakörök
ben emelkedett a nők aránya. 

Az iskolai végzettség terén 
is kedvező változásoknak le
hetünk tanúi. Az ösztöndíj
rendszer és a különböző ,ked
vezmények hatására javult az 
általánost, illetve a középisko
lát végzettek száma. Sőt, a 
munka me1lett sokan a dip
loma megszerzését is vállal
ják. Az utóbbi tíz évben öt
szörösére emelkedett a felső
fokú végzettséggel rendelke
zők száma. Az idén állami ok
tatásban 73-an, a különböző 
alap- és középfokú tanfolya
mokon 145-en tanulnak. A 
pártszervezetek és a szakszer
vezeti bizottságok munká.ját 
dicséri (de elsősorban a nők 
érdeme), hogy polittiloai tanfo
ly,annokon 510-en vesznek 
részt. Természetesen tennivaló 
is akad, hiszen a nők 15 száza
lékának még ma sincs meg a 
nyok általános iskolai vég
zettsége. 

Az egyes munkahelyeken, a 
lehetőségekhez mérten fokoza
tosan javították a munkakö
rülményeket. Ugyancsak 
előbbre léptek a szociális ellá
tás és az óvodai elhelyezés te
rén. Sajnos továbbra is gondot 
jelent a bölcsődei helyek hiá
nya. Az igazgatóság az illeté
kes tanácsokkal megegyezve 
jelentős összegek átutalásával 
segíti a gyermekek elhelyezé
sét, a nők mielőbbi munkába 
állását. Hasonlóan segítenek a 
lakásgondok megoldásában is. 

Nem feledkeznek meg a 
gyesen levő kismamákról sem. 
Rendszeres kapcsolatot tarta
nak velük, s aki vállalja, an
nak maximálisan segítenek a 
továbibtanulásban is. 

Ezek az eredmények arról 
tanúskodnak, hogy a nőpoliti
kai határozat végrehaj.tása 
eredményesep. halad. A „nő
kérdést" azonban ezután sem 
lehet levenni a napirendről. 
Továbbra is figyelemmel kell 
kísérni, hogy Ihol, mit tesznek 
helyzetük, munkakörülmé
nyeik javítása érdekében. 

G.J. 



1982. NOVEMBER 29. 

Leonyid Iljics Brezsnyev 
(1906-1982) 

1982. november 10-én, 76 éves korában váratlanul el
hunyt Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP Központi Bi
zottságának főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségé
nek elnöke. 

Leonyid Iljics Brezsnyev halálával olyan ember tá
vozott el, akinek neve a világ legújabb kori történel
mének egy egész korszakát fémjelezte. A magyar kom
munisták, a magyar nép közelről ismerte, szerette és 
tisztelte Leonyid Iljics Brezsnyev elvtársat, annak az 
országnak és népnek kiemelkedő fiát, amely győzelem
re vitte a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat, amely 
felszabadította hazánkat, s ezzel megnyitotta népünk 
előtt a társadalmi felemelkedés útját. Azt a nagy szovjet 

államférfit gyászoljuk, aki fáradhatatlan harcosa volt a 
világbéke és az enyhülés ügyének. 

Tevékenysége, életműve felbecsülhetetlen szerepet 
töltött be a Szovjetunió kommunista társadalmat építő 
munkájában, a szovjet állam nemzetközi tekintélyé
nek további erősítésében. 

* 

November 15-én ,reggel, 
a szombathelyi körzeti 
üzemfőnökség új dízelsze
relő-csarnokában emléke
ző gyászgyűlést tartottak, 
amelyen több mint kétszáz 
kocsijavító, motorszerelő, 
szocialista brigádvezető és 
brigádtag vett részt. Hor
váth László, az MSZMP 
szombatJlelyi városi párt
bizottságának tagja. az 
üzemfőnökség vontatási 
üzemegységének a motor
szerelője méltatta Leonyid 
Iljics Brezsnyev életútját 
és elévülhetetlen érdemeit, 
majd a körzeti üzemfő
nökség Haladás szocialista 
brigádjának tagjai j,avas
latára rés�véttáviratot 
küldtek a Szovjetunió ma
gyarorszag1 nagykövetsé
gének a címére. A távirat
ban, amelyet a vasútüze
mi pártbizottság, a körze
ti üzemfőnökség szocialis
ta brigádjainak képviselői, 
a szakszervezeti bizottság, 
a csomóponti KISZ-bizott
ság és az MSZBT vasút
üzemi tagcsoportja közö
sen fogalmazott és írt alá, 
mély részvétüket fejezték ki 
a Szovjetunió Kommunista 
Pártja főtitkára és államfő 
elhunyta alkalmából. Mél
tatták továbbá L. I. Brezs-

nyev érdemeit ,a világbéke 
és az enyhülés ügyének ér
dekében tett erőfeszíté
seiért. 

Ugyanezen a napon 
gyásztáviratban fejezték ki 
együttérzésüket a vasút
üzem KISZ-fiataljai a ve
lük szoros baráti kapcsolat
ban álló, Szombathelyen 
ideiglenesen állomásozó 
szovjet csapatok Komszo
mol szervezetének. 

A temetés időpontjáv,al 
egyidőben megszólaltak a 
szombathelyi vasútállo
máson tartózkodó dízel- és 
gőzmozdonyok, valami,nt 
motorvonatok kürtjei 
és a vasutas hagyományok
hoz híven - búcsúztatták 
a nagy halottat. 

Ugyancsak megemlé-
keztek Leonyid Iljics 
Brezsnyev haláláról azon 
a nyugdíjas-találkozón, 
amelyet a miskolci jármű
javító szakszervezeti bi
zottsága rendezett az üzem 
éttermében. Zsebeházi Fe
renc párttitkár méltatta a 
Szovjetunió és a nemzet
közi munkásmozgalom ki
emelkedő személyisége, 
Leonyid Iljics Brezsnyev 
munkásságát, majd egy
perces néma felálláss,al 
adóztak emlékének. 

ÚJ NÉPSZAVA-KIADVÁNY 

Párt, szakszervezetek, szocializmus 
Az év egyik legnagyobb 

könyvsikere Gyurkó László 
nevéhez fűződik, aki az ünne
pi könyvhétre megjelentette 
Kádár Jánosról szóló köte
tét Arcképvázlatok történelmi 
háttérrel címmel. A szerző 
könyve nemcsak lázba hoZ'ta 
az ország könyvolvasói t, ha
nem, ha lehet, még fokozta 
az érdekilődést annak az em
bernek az életútja, munkája, 
tevékenysége iránt, aki egy ,a,1-
kalommal így vallott: ,, ... én 
magamat szerencsés embernek 
tartom - rru:mdtia -, és bol
dog is vagyok ClJbban az érte
lemben, hogy a meggyőződé
sem szerint élhettem minden 
körülmények között, és olyan 
ügyért tudtam dolgozni és 
harcolni, ami nekem, mint 
embernek mindig szívügyem 
volt". 

A politikai könyvnapokra 
megjelenő új Kádár-kötet -
párt, szakszervezetek, szocia
lizmus - nemcsak a szerző 
műveinek számát szaporítja, 
hanem a válogatás tematiku
san azokat a műveket köti 
csokorba, amelyek az MSZMP 
első titkárának megnyilat'ko
zásait adja közre, azokat az 
írásoklat. beszédeket teszi hoz
záférhetővé, amelyek 1957-től 
napjainkig a szakszervezetek 
helyére-szerepére, munkájára, 
tevékenységére vonatkoznak. 

Az új Népszava-kiadványok 
Kádár Jánosnak a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa X. 

teljes ülésén elhangzott felszó
lalásának szövegével nyitja az 
írások sorát. Az 1957. január 
29-én elhangzott beszéd alap
gondolata máig is időszerű, 
hiszen az MSZMP első titklka 
a „fő csapás" irányát jelölte 
meg, amikor világosan megfo
galmazta: ,,Segítsenek a mun
kásosztály anyaigi érdekeinek 
megvédésében. Növeljék a 
megtermelt értékeket, hogy 
legyen mit elosztanunk. Ki-ki 
a maga frontján végezze jól a 
maga munkáját, így gyorsab
ban fogunk előrehaladni." A 
negyedszázados előrehaladás 
napjainkban iS érvényes ... 

Az új Kádár-kötet egyik k�
emelkedő dokumentuma az a 
beszéd, amelyet a munkásha
talom sikeres megvédésének 
öröme hat át. A gondol.atok 
történelmünket idézik, amikor 
az MSZMP első 1:Jitkára leszö
gezi: ,,Hol van már a gőgös 
monarchia? Elporladtak már 
azok a munkások is, akik ak
kor itt tüntettek, de a miagyar 
munkásosztály él és itt van 
ma is; az eleink szívében és 
reményében táplált gondolat 
testet öltött, él és győzelmet 
aratott. Él és győzelmet ara
tott a munkáshatalom, a pro
letárdiktatúra, a munkás-pa
raszt állam, a Magyar Nép
köztársaság!" 

Az új Népszava-kiadvány, 
bízunk benne, hogy igen so
kak olvasmányává válilk, hi
szen nemcsak a múlt esemé
nyeinek krónikása, hanem 
Kádár János mindannyiunkhoz 
is szóló üzenete. A Népszabad
ság 1982. május 26-i számá
ban - ez az írás a kötetben is 
szerepel - Kádár János a kö
vetkezőket ír-ta: .,Minél na
gyobb időt él meg az ember, 
annál több, rendkívül hasz
nos tapaszta,latot tud össze
gyűjteni. Ez az idős kor javá
ra szolgál. De, sajnos az idős 
korral jár az is, hogy a képes
ség e tapa.sztalatak hasznosí
tására csökken. Ne féljenek te
hát sehol újítani, fiatal em
bereket odaállítani, ahol fia
tal emberek kellenek. Ez még 
nem zárja ki a felhalmozott 
tapasztalatok hasznosítását. 
Hetvenéves vagyok. Ilyen kor
ban már nem változtat világ
nézetet az ember. Meggyőző
désem, és világnézetem szerint 
a továbbiakban is azt az ügyet 
szeretném szolgálni, amelyet 
egész életemben szolgáL�m. a 
magyar -nép boldogulását." 

Kádár János elvtársnak leg
újabb könyvének megjelenése 
alkalmából e szolgálatban el
töltött hosszú életet k!ívá
nunk. 

(S. D.) 
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JUBILÁLÓ FÖVONALAIC 

125 éves a Szolnok-Debrecen vonal 
Az 1832-36. évi országgyű

lés elfogadta a XXV. törvény
cikket, mely 13 vasútvonal 
megépítését tűzte ki célul Ma
gyarországon. A törvény elle
nére országos vita kerekedett 
többek között a Pest-Debre
cen közötti vonal megépítésé
ről. Deák Ferenc például a 
szekérfuvarozást olcsóbbnak 
tartotta, ezért nem támog.atta 
a tiszavidéki vasutat. Végül 
18,16-ban megszületett a dön
tés - Széchenyi elképzelésé
nek megfelelően - Debrece
nig gőzvontatású főpálya épül. 

A Pest-Szolnok vonalat 
1847-ben adták át. A folytatás 
főbb gazdasági, műszaki felté
telei adottak voltak. az 1848-
49-es szabadságharc azonban 
egy évtizeddel késleltette az 
építés befejezését. 

A \'Onal nagyon nehéz kö
rülmények között épült, hiszen 
a vágányokat sok helyen mo-

november 19-én, a királynő 
neven.apján gördült be az új 
fellobogózott állomásra az 
avató vonat. A debreceni új
ságok lelkendezve üdvözölték 
a vasutat: .,A debreceni vasút 
megnyitása mind magára Deb
reczenre s vidékére, mind ál
talában hazánkra nézve anya
gi s szellemi jólétet, csinoso
dást s a mi fő, nemzeties irá
nyú továbbfejlődést előidéző 
esemény." - írták a lapok. 

A különvonat a vonali ün
nepségek miatt háromórás ké
séssel érkezett Debrecen vá
rosába. A császár személyét 
képviselő Albrecht főherceget 
Andrássy, Apponyi és Wald
stein grófok mellett sok más 
főrangú vendég is elkísérte. A 
város 300 személyre terített, 
ennyi vendég csak négy kü
lönböző helyen fért el. 

Jellemző az akkori magyar
országi vasútépítések ütemére, 

Kulcsár József vasútigazgató megnyitja a kiállítást 

csar.akban kellett lefeiktetni, hogy már 1859 derekán fel
ami csak víz alatti töltésépí- avatták a Debrecen-Miskolc 
téssel és viszonylag sok fahíd vonalat. Miskolc hosszú éve
közbeiktatásával volt lehetsé- ken át csak Debrecenen ke
ges. Mégis igen gyorsnak resztül volt a fővárossal össze
mondható az építkezés üteme. kötve. 
A debreceni felvételi épületet, A többi, Debrecenből induló 
az indóházat, szintén rövid idő vonalat mind megépítették a 
alatt készítették el. századfordulóig, így Debrecen 

Ilyen előzmények után, 1857. nagyforgalmú csomóponttá 

A centenárium alkalmából 

Régi pályafenntartási munkaeszközök 

vált. Hamarosan el kellett 
bontani a reg1 indóházat, 
amelynek helyén hatalmas új 
felvételi épület született, mely 
sajnos elpusztult a II. világhá
borúban. 

A 125 éves évforduló alkal
mából ezekre az időkre emlé
kezve rendezte meg tisztelgő 
ünnepségét és kiállítását a 
debreceni vasútigazgatóság. A 
kiállítás és az ünnepi műsor 
megrendezésében tevékenyen 
részt vettek a szakszervezet 
műszaki-gazdasági bizottságá
n,a'k, valamint a művelődési 
bizottság tagjai, 

Az ünnepség résztvevőit 
Kulcsár József vasútigazgató 
köszöntötte, majd a felvételi 
épület várótermében megny;i
totta a kiállítást. A vendége
ket Nagy Béla, az igazgatóság 
tervgazdasági és műszaki fej
lesztési osztályvezetője kísérte 
végig a kiállításon. 

- A k�állításra sok értékes 
dokumentumot sikerült össze
szedni. Szerencsére voltak 
olyanok, akik az értelmetlen 
selejtezésből kimentettek régi 
rajzokat, eszközöket. !gy me
nekült meg sok értékes terv
dokumentáció között az egyik. 
számunkira most különösen 
aktuális, a Debrecen-Füzes-

abony közötti vonal kihelye
zését dokumentáló, 1941-ben 
készült terv 3,5 millió pengö 
költségvetéssel. Ugyanez ké
szült el napjainkban, meg
egyező nyomvonallal a MA VTI 
tervezésében mondotta 
Nagy Béla. 

Láth.ató Debrecen állomás 
helyszínrajza is, a második 
világháború 137 bombatalála
tának bejelölésével Sokan áll
tak meg a 275. sorozatú gőz
mozdony működő. 1 :20 arányú 
modellje előtt, dicsérve kés�í
tőjét, az idős lakatost. A kiál
lítást színesítették az ÉHF 
kertészetének csodálatos vi
rágkompozíciói. 

A tárlatvezetés után került 
sor Kulcsár József vasútigaz
gató ünnepi beszédére, mely 
átfogta a 125 év történetét 
napjainkig, kiemelve a vas
utasok áldozatos munkáját. 
Néhány nyugdíjasnak, akik az 
újjáépítés fáradságos munká
jában részt vettek, kis emlé
ket nyújtott át. 

Ezt követóen a debreceni 
MAV Filharmonikusok adtak 
az ünnephez méltó hangver
senyt, a Csokonai Színház szó
listáinak közreműködésével. 

Nagy Béláné 

Átszállással a múltból a jelenbe 
A legnagyobb nyári forga

lomban sem voltak annyi.an a 
pécsi pályaudvaron, rmnt a 
pécsi vasútvonal százéves év
fordulójának reggelén. Iskolás 
csoportok, nyugdíjasok és a 
munkahelyről eltávozást ka
pott dolgozók százai vették 
körül a centenáriumi vonatot, 
amelyet Pécsről Dombóvárig 
egy öreg gőzmozdony vonta
tott. A kCllrabeli gőzös 1882 de
cemberében került magyar sí
nekre a berlini Wöhlert cégtől 
és hogy ezt a vonatot húzhat
ta, az a nagykanizsai vasuta
soknak volt köszönhető, ők 
hozták ismételten üzemképes 
állapotba. 

Az egykori pályát, amely 
Budapest-Kelenföldről Bara
nyaszentlőrincig húzódott, 
gyorsan megépítették. Akkor 
a gyorsaságnak nagyobb szere
pe volt, hiszen 1881-re már 
kétezerkétszáz méteres vasút
hálózata volt h.azánknak. A 
kétszázhét kilométeres pécsi 
pálya 1882-ben készült el. Alig 
tartott tovább egy év és egy 
hónapnál a megépítése, no
vember 16-án átadták a köz
forgalomnak. 

A nosztalgia tulajdonkép-

pen csak Dombóvárig tartott, 
mert mint az első pálya, 
ugyanúgy a Tégi vonat is át
szaladt a maiba. A pályát is 
többször felújították, ma már 
új nyomvonalon haladnak a 
gyorsvonatok. Az utas az ün
nep alkalmával átszállt a ré
giből az újba, s a vonat beton
aljakon, hézag nélküli síneken 
folytatta útját Budapest felé. 
Ami 'kiemel!kedő mun'kána:k 
számított a felújítás során, az 
a godisa-szentlőrinci szakasz 
építése volt, amelyen három 
alagutat építettek a Bányá
szati Aknamélyítő Vállalat 
szakmurrkásai. A pályasebes
ség hatvan kilométerről száz
ra nőtt óránként, a korábbi 
13 ezrelékes emelkedő hétre 
csökkent. S korszerű biztosí
tóberendezés vigyázza a biz
tonságos közlekedést. 

A pécsi vonal jövője is új 
te1 vekkel kecsegtet, hiszen 
máris egy jó szakaszon villa
mos felsővezetélk alatt h.alad
nak a dízelmozdonyok. A jövő 
nyárra már Pusztaszabolcsig, 
illetve Dunaújvárosig vontat
hatja a villamos mozdony a 
vonatokat és a munkálatok-

kiállítás az oktatási központban 

kal továbbhaladnalk az építők 
Pécs felé. 

A nosztaligiavonat utasai 
nem törődtek ezúttal az idő
vel hiszen a Mecsek Tourist 
egy egész napos programról 
gondoskodott. Adott viszont 
egy olyan gondolatot, ami más 
vonalakon is megvalósítható. 
A gondolat lényege tisztelni 
és megnyerni az utazóközön
séget, valahogy úgy, ahogy ez 
a százéves évfordulón történt. 
A régi csodálkra a ma óvodása 
is kívácsi, de a felnőtt is, és 
ha egy régiből átszá,11 egy 
olyan újba, amit Dombóváron 
kapott, megszeretheti a vas
utat. Meggyőződhettek arról, 
hogy vannak és lehetnek tiszta 
vonatok, udvarias ,kiszolgálás 
az utasellátónál, figyelmesség 
a jegykezelőknél. Hogy ezt is 
el lehet érni, arra igen szép 
példával szolgáltunk a Pécs
Budapest vasútvonal százéves 
évfordulóján a nosztalgiavo
nattal és a modern, kényel
mes külön gyorsvonattal, az 
étkezőkocsilkkal, az egész na
pos programmal. Jó kezdemé
nyezés volt. 

Daczó Ernő mozdonyvezető 
gondosan tnegolajozza a gépet 

Szöveg és fotók: 
Zelman Ferenc 

Indulás előtt korhű ruhákba öltözött lányok árulják a perecet 
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Debrecenbe kéne menni 

Tiszta, kényelmes várótermek, 
o .nzékenyszolgált t 's 

A debreceni személypálya
udvar átépítése 197·5-ben feje
ződött be. Felújították a vá
gányokat és korszerű aluljáró
rendszer is készült. Azóta 
újabb rekonstrukció kezdő
dött, amelynek első üteme ta
valy fejeződött be. Ennek so
rán többek között új szertárt, 
laktanyaépületet és ebédlőt 
adtak át. 

A debreceni pályaudvaron 
naponta sok ezer utas fordul 
meg. A kényelmes, tiszta he
lyiségek, várótermek méltán 
váltanak ki elismerést az uta
sokból. Pedig a takarítósze
mélyzet létszáma itt is kevés. 

- Sok gondot okoz a taka
rítóhiány az egész MÁV-nál 
- magyarázza Gara István ál
lomásfőnök. - Az utóbbi idő
ben szerencsére sokat javultak 
a takarítás k'örülményei. Kor
szerű gépek könnyítik a mun
kát. Padlófelmosó, -seprő és 
porszívó berendezések üze
melnek. A szerelvényeket je
lenleg nyolcvanan tisztítják a 
szükséges száz helyett. A vá-

rótermek takarításálhoz is több 
dolgozóra lenne szükség. En
nek ellenére azonban minde
nütt tisztaság és rend fogadja 
az utasokat. 

- Szeretnénk ha végre már 
átadnák az utasellátó pálya
udvari éttermét - folytatja az 
állomásfőnök. - !Ezáltal még 
kulturáltabb lenne az állo
más. Az Utasellátó Vállalat 
eddig több kivitelezőt is meg
bízott az átalakítással, de saj
nos lassan halad a munka. 
Egymást követik a határidő
módosítások. 

Rögtönzött szemlét tartunk 
az utascsarnokban Nagy Ist
vánné pénztárfőnökkel, Juhász 
József személyszállítási veze
tővel és Varga János takarítá
si művezetővel. A nagy helyi
ségben dohányzási tilalom 
van. Ez is könnyíti a takarítók 
munkáját. iFénylik a márvány

kiismeretesek. Ne,kik köszön
hető ez a tisztaság - jegyzi 
meg Varga Já,nos. 

- Nálunk öt éve éjjel-11,tJ,p
pal nyitva tar,tó tejbár is üze
mel - mondja Nagy Istvánné 
pénztánfőnök. - Ez is az uta
sok kényelmét, gondtalan vá
rakozását szolgálja. Hideg
meleg ételt, kávét és üdítő ita
lokat vásárobhatnak itt az uta
sok. 

'Megtekintjük a meghitt, csa
ládias hangulatot sugárzó 
gyermekvárótermet is. Itt az 
anyák külön helyiség,ben pó
lyázhatják, öltöztethetik az 

apróságokat. A tk.ultúrváróte
rem is büszkesége a pályaud
varnak. !Reggel !hattól délután 
hatig újságokat, könyveket 
köksönöz,hetnek a várakozók. 
Művelődéssel, olvasással job
ban telik az idő. 

padló, a rend példás, A takarí- Napjainkiban már, a kultu
tók állandóan „készenlétben" rált utazásnak ezek a szolgál
vannak. . · tátások is nélkülözhetetlen 

- Nem panaszkodhatom a feltételei. 
dolgozókra, szorgalmasak, lel- B. F. 

Kevés a dízelmozdony-alkatrész, 
fogytán a mozdonyvezető-utánpótlás 

•Fűtó.ház ... A szó hallatán a 
vasutasok fübbsége előtt ma 
már nem a régi „gőzistállók", 
de sokkal inkább a korszerű 
vonta,tójárművek tárolására, 
jaiví.tására szolgáló mozdony
színek képe ,jelenik meg. 
Az el.nevezés maradt, a jelen
tése viszont alaposan átalakul,t. 
Fűtőházaink.ban legfeljebb 
mutatóba talál.ni egy-lkét, or
irán-száján 'fújtató aicéltömeget. 
A •többit !leállították, selejtez
,ték. Nem is olyéllll régen még 
Balassagyarmat is gőzvonta
tással szolgálta ki a ,ter-ületen 
közlekedő vonatokat. Mostan
ra ,gyökeresen megváLtozott a 
helyzet. 

- Mindössze k.é.t gőzmozdo
nyu111k maradt - mondja saj
nál,kozás néLkül Kocka István 
felvi.gyázó, akivel rövid fűtő
házi sétára iindulunk. - A kis 
háromhe,tve.nötös állomási tar
talékként dolgozik, a négyhu
szonnégyest pedig fűtőgépnek 
használjuk. No é,s van egy har
madik is, ott a felvétteli épület 
mellett kiá,llítva. Pár éve a 
moz,donyínség idején még azt 
a háromhetvenhetes.t is beve
tettük az i,polytannóci személy
vonatokná,l. Jelenleg, lha akar
nánk sem tudnánk több gőzöst 
üzemeltetni, hiszen a fűtő
hiány miatt eleve lclletetleminé 
vá11na ilyen szándék. Az e,rnlí
tetteken kívül - Az Ab-mo
torokat leszámítva - vala
mennyi más járművünk kor
szerűnek szá,mító dízelmoz
dony, iUet,v.e motor.kocsi. 

- 1Milyenek az általános ta
pasztalatok az iM43-as és az 
M47-es sorozatú mozdonydk
ról? 

- Jobb volna, ha nem mon
danék semmit, a hi,vatalos vé
lemé,ny úgyis más. Am a fetk
vemaradások olyan tények, 
amelyek önmagu,kért beszél
nek. Nem akarom védeni a 
karlba,ntartókat, elleinte sok hi
bát ,találtunk a munkáju'kU:>an, 
aztán a mozdonyszemélyzet 
sem úgy áUt a dolgokhoz, 
ahogy egy új Ill()Zdonytípus 
megkívá,nta ,volna. Azóta min
denki belerázódott, s mo.st már 
csatk. egyet lehet dkolni: a fe
rülletesen meg.tervezett és ösz
szeállított konstrukciót, ami
vel a gyáirtó cég alábecsül<te a 
ma,gyar vasút i!gényeit. 
Az mégsem normális dolog, 
hogy ma egy-két mozdony ha
zajön a járműjavítóból, más
nap meg már küldjük őket 
vissza. Más gépek meg azért 
áHnak, mer:t alapvető alkatré
szeket nem ,tudunk hozzájuk 
beszerez.ni. tMár a ,nyolcvanötös 
megrendeléseken törjük a ;fe
jünket, de még a nyolcva111as 
évre sem ér.kezett meg a kért 
mennyiség. 

- A Bz-motorokk.a:l is ennyi 
baj van? 

- Szerencsére nerm. Bevá,l
twk, szereti őket az utazósze
mélyzet olyannyira, hogy ma 
már bűnteté&nek, kitolásna..k 
veszik, ha valaki elvé.tve a gő
zösre kap vezénylést. Bz-moto
rok1{alJ. szolgáljuk ki a majd 
200 ,kUométeres körzet személy-

forgalmá.t, csak két hagyomá
nyos szerelvényünk maradt, 
amelyet a dízelek visznek. 'Ba
lassagyarma,tiak járnak Ipoly
tarnócra, Vácra, Romhányha, 
Aszódra. Van egy kiránduló
vonatunk a Nyugatilba is. Va
lamennyi vonalunk hegyvidéki 
jellegű, a csehszlovák motor
vonatok jól vizsgáztak rajtuk. 

- Ezeket a 'húszas években 
gyártott Alb-motorokat hol 
közlekedteti>k? 

- Eddig a lhelyi személyfor
galomban amolyan .kise,gí,tönek 
hasz.ná,ltlllk. tMost egy felsőibb 
rendelkezés a komáromiaknak 
ítéltte őket. 

A fűtw,.ázból visszaűtba,n ta
láltk.oz1..11Ilk az ellenőrzést ,végző 
Agoston László ivontatási 
üzemegység-vezetővel. Tőle 
kérdezem: 

- ,Mennyi,t doLgoz,nak a 
moz.do.ny;vezetők Balassagyar
maton? 

- A,ltalá·ban kirmerítjűk a 
túlór.akeretet, rpedig rmos.t még 
egészen jól áUun:k személyzet 
dolgában. De hogy mi lesz ké
sőbb? Az utánpótlással u,gyan
is ,bajok vannak. !Három éve 
huszonöt gyakornokunk volt, 
most három. Az új kiképzési 
szisztéma érthetően nem hoz.ta 
me,g a fiatalok kedvét. Atk.i a 
legkfüönbözqb,b középiskolai, 
sz.a'.kmai végzettséggel hivatást 
választana, az érthetően nem 
sarus és kocsirendező akar 
lenni, hanem mozdonyvezető. 

A vasút szabta ár túl ,nagy
nak tŰIIlik. 

Tóth Zoltán 

Egv élet álva elis,nerése 
Harminckilenc esztendő. So

káknak egy egész emberöltő az 
a csaknem négy évtized, amit 
Kandrik .László a ,vasútnál töl
tött. Munkája, életipályája el
ismeréséül nemrég vette át a 
Munka Érdemrend ezüst fo
kozatá,t. Ám a .kitüntetés nem
csak egy életpálya sikereinek 
elismerése, ha.nem egy szám
vetés eredménye is, hol indult 
és hova visz tová,bb az út. 

Az indulást már · elfedi az 
emlékezet :homálya. 1943 •jú� 
niusában nehéz idők jártak. 
A férf.iak zöme a ifronton har
colt, itthon asszonyok, öregek 
és ali,g serdült •ifjak végezték 
a legnehezebb munkát. ,Fe
rencvárosban is jószerivel csak 
lőszert, fegyver,t szállító vona
tok haladtak át - míg lehe
tett. 

- Legalálbb négy súlyos 
bombatámadást éltünk át -
emlékszik vissza az üzem.gaz• 
dasági .részleg vezetője. - Mi
re vége lett a háborúnak már 
nem lehetett pályaudvarnak 
nevezni, ami a ,Ferenc.városból 
maradt. 

Ez volt a legnehezebb idő
szak a harminckilenc eszten
dő alatt. A néhány épen ma
radt vagonnal, a sebtiben hely
reállított pályán megindítani 
ismét a for.galmat. 

- Akkoriban nem néztük 
kinek mi a beosztása, azt csi-

ná,Ltuk amire éppen szűkség 
voLt. Ateres�tő, raktáros, de 
még távírász is voltam a1oko
riban. 

Amákor az 150-es évek elején 
előtérbe került a IÍ::özgaz,dasági 
munka, Kandrik László e.lső
iként látott az üzemgazdaság
tan megihonosításához. Azóta 
sem ha,gy,ta el ezt a területet, 
az akkor fellobba,n,t érdeklő
dés az egész életét betöltő :hi
vatássá vá1tozott az évtizedek 
során. Hogyan ,lehet vaskos 
kimutatásokból, végtelennek 
tűnő számsorokból kilbontani a 
lényeget, ielifedezni a ,valót? 
Mi,ként lehetne ugyanannyi 
géppel és emberrel többet, 
jobban végezni? S elsőként 
látott hozzá a munkaverseny
mozgalom szenvezéséhez is. 
Ám az egri polgári iskola négy 
osz,tálya .kevésnek •bizonyult 
az üzemgazdaságtan:hoz, mun
ka mellett beiratkozott a iköz
gazdaság,i ,technikum esti ta
gozatára. 

- Minden este iskolába 
jártam úgy, hogy közben 12 

órát dolgoztam, 24-et pedig 
szabad voltam. Közben meg
született a Lányom is, az asz
szony otthon maradt vele négy 
esztendeig. Akkor nagyon ne
hezen éltünk. 

Miután 1957-iben megszerez
te a szakérettségit, jelentke
zett a MÁV Tisztképzőbe. A 

tanulás mellett feladatai is 
növekedtek. Az esti harang
szó a legtöbbször még az író
asztalánál érte. 

!Mindössze három évre vált 
meg Ferencvárostól, de nem a 
vasúttól. Hí,re ment tudásá
nak, hozzáémésének, s ezért a 
budapesti igazgatóság üzem
gazdasági részlegénél folytatta 
a szakmát, kamatoztatva a 
gyakorlatban szerzett tapasz
talatait s ismeraedve az elmé
lettel. :Mikor v•isszakerült, má,r 
senki sem nélkülözhette IKand
rik Lászlót. Szaivára, vélemé
nyére ,vezetők és beosz.tottak 
egyaránt !figyeltek. 

- Persze előfordult, hogy 
nehezen hittek egy-egy javas
latunknak. De a számok ma
gukért beszéltek, az eredmé
nyek ,láttán már senki sem ké
telkedett. 

A megfeszített muruka mel
lett még társadalmi tevékeny
ségre is futotta erejeből, ide
jéből. Több mint 25 esztende
je dol,gozik aktívan a szak

szervezetben, jelenleg a "Jwz
gazd:a.sági bizotbsdQ vezetője és 
emeLLett a budape.sti területi 
:;zakszervezeti ,bizottságban is 
tevékenykedik. S a felsorolás
na,k. még nincs vége, évek óta 
ülnök a Főváros-i !Munkaügyi 
Bíróságon. Egy-egy érdeke
sebb esetet megvitat otthon a 
lányával, aki - végzett jo-

HATÁRFORGALMIKOMPLEXBRIGÁD 

A nyári forgalom tapasztalatait 
vi�atták meg a Keleti pályaudvaron 

Tizennyok esztendővel ez
előtt alakult meg a !Kele;ti pá
lyaudvaron a határfor.galmi 
komplexbrigád. Ezt a kollek
tívát kez,detben még néhány 
utazó vasutas, határőr és pénz
ügyőr• alkotta. A komplexbrii
gádba később nemcsak újabb 
tagok kér,ték felvételüket. 
A rendőrség, az utasellátó és 
az IBUSZ is bekapcsolódott 
ebbe a sok figyelmességet, 
szakértelmet i,gényilő mun
kába. 

A brigád tagjai, vezetői min
den év őszén közös összejöve
telen értékelLk az addi,g vég
zett munkát. Az ·idei nyári for
galom tapasztalatai.t november 
9-én értékel.ték a Keleti pá
lyaudvar ku1túrtermében. 

A tanác.skozás,t 1Molnár Gá

bor, a Keleti ,körzeti üzemfő
.nökség vezetője nyitotta meg. 
A 1'öbbi között ,hangsúlyozta: 

- Az idei nyári forg0;lom a 
korábbi évekhez k,épest mérsé
kelt volt. A nemzetközi jára
tok, a Pannonia és a Polónia 
expressz ikivétebével viszony
lag pontosan közlekedtek. 

Mindenes 
forgalmista 

A Komárom-Kisbér közötti 
vonalon levő Aszár-Keményí
tőgyár állomás legnagyobb fu
varoztatója a KeR1ényítőgyár. 
Csonka Lajos forgalmi .szolgá
lattevő elmondotta, hogy itt 
több feladatot is el kell végez
nie. Ellátja például a váiltóke
zelői, a személy- és árupénz
táros.i, az ólmozó-bárcázói te
endőket, sőt még takarít is. 

- Ezen az állomáson 
mondja a forgalmista - sok 
a kerűLés, az engedélyre várás. 
Biztosítóberendezés nincs. A 
szemünkkel kell meggyőződni 
arról, hogy az utolsó kocsi a 
biztonsági határon belülre 
ért-e. A legkisebb felületesség 
is katasztrófát okozhatna. A 
forgalmi irodából kezeljük az 
Igmánct felől érkező menetek 
részére a váltót, a jelzőt. A vo
nóvezetékre nyáron ránő a gaz, 
télen befújja a hó. Ez nehezíti 
a váltóállítást. 

A vonal átépítése óta ütött
kopott ideiglenes épületben 
dolgoznak az állomás vasuta
sai. A helyiségeket társadalmi 
munkában festették ki. A kül
ső falakról azonban már pereg 
a vakolat. 

- Ez az állomás - folytatja 
Csonka Lajos - a múlt szá
zad végén épített gyár miatt 
létezik még. Néhány éve le 
akarták bontani, de olyan 
egyedi termékei vannak a 
gyárnak, amelyeket csak drá
ga pénzért lehetne beszerezni. 

T. Z. 

gászként - a 'Vas-útnál mun
ka'il,gyi kérdésekkel foglalko
zik. Talán apja nyomdokán 
haladva választotta ez.t a pá
lyát, a vasút szolgálatát. A 
családban akadt még egy vas
utas, Kandrik 1László !húga 
évekig kalauzként dolgozott, 
itt ismerte meg a férjét. Az
tán otthon maradt a gyere
kek-kel. Talán új vasutas csa
lád születik ... 

A -M'AV-nál töltött !harminc
kilenc esztendő rányomja bé
lyegét a magán.életére is, ba
ráta·i - ma már sokuk nyug
díjas - mind egykor,i munka
társai !közül kerültek ki. 

- összejovünk, beszélge-
tünk, a legtob.bször a munká
ról. Nekem ,nincs hétvégi há
zam, sem kocsim. Szabad 
időmben leginkáibb politikai 
és 1közgazdasági könyveke,t ol
vasok. ts sokat sétáJ.ok. Egy 
szívinfarktus után egyébre 
már nem gondolhatok. 

1983 úja:bb fordulót hoz 
Kandrik László életében. El
érkezik a nyugdíjazás ideje. 

- Hogy mi lesz azután, ar
z-ól még korai !beszélni 
mondja. - Dolgozom-e to
váblb vagy sem és milyen for
mában még nem tudom, h�
szen elsősorban az egészsé
gemtől függ, s attól, szükség 
van-e rám továbbra is a vasút
nál. Mindenesetre nem fogok 
a térre ki'ülni sakkozni. Vala
mi,t dolgozni .szeretnék, ahogy 
egész életemben tettem, mert 
nekem a mu"nkám az életem. 

Lakatos Mária 

A Pannonia esetében sajnos a 
4-5 órás késés sem volt ritka. 

•Ezután iMolnár Gálbor arról 
szá,molt ,be, hogy a Keletiben 
megszűnt a ikorábbi é.vek:ben 
tapasztalt ,,perzsavásár" és az 
eb.bő! adódó renitenskedések. 
A most .tapasztal!ható kiegyen
súlyozott állaiPot a rendőrség 
akciócsoportjának, a vám- és 
pénzügyőrség állandó módsze
res tevékenységének köszön
hető. A komplexbrigádba tar
toz·ók együttműködése nagy
mértékben segítette a rendel
,kezések, az utazási fegyelem, 
a technológiai előírások be,tar
tását, amelyek a ·késői vona,t
átadásokban nyilvánultak 
meg. 

Czukor J ózse.f ha,tárőrezre
des elmon<l.ta, hogy ez a komp
lexbriigád eleget tett vállalt 
kötelezettségének. Bizonyítja 
az a tény is, hogy a vasutasok 
segítségével nyolc ha,társértőt 
fogtak el, ak.Lk a vonatban rej
tőzve akartak átjutni a határ
őrség „fésűjén". Ugyancsak a 
kompJexbrigád együttműkö
,désének eredményeként említ
hető meg, hogy az év során 

r r r 

HOZZASZOLAS 

61 millió d'orint ér,tékű csem
pészárut és fizetőesZlk.özt <lerí
.tettek fel. 

Budai József, a ,Keleti vá,m
és pénzügyőrség !Parancsnoka 
azt javasolta: a külföldre uta
zó magyar állampolgárokat 
lássák el a Ma,gyar Nemzeti 
Bank á,ltal kiadott ·csekkel, 
amellyel az utas ki'fizethetné 
- hazai területen - az úti
költséget. Erre a kivihető 200 
fori,n,t nem elegendő. 

,Ezután Soós Károly, a Nyu
gati körzeti üzemfönökség ve
zetője, .valamint Mihálovits 
István, a Déli pályaudvar ál
lomásfőn6ke kérték a jelenle
vékeg, hogy a ikét fejállomás 
dolgozói is csa,t,laikozhassanak a 
komplex brigádhoz. 

Az ünnepi gyű,Jés vegen 
Czukor József ,ha,tárőreziredes 
Kiváló ,Határőr plaketteket és 
pénzjutalmakat adott át: Ton
gori Imre vasiútigazgatónak, 
Fülöp Lajos osz.t.:ílyvezető-he
lyettesnek, Kónya János belső
ellenőrnek, Erdélyi Zoltánné
nak, Asztalos Imre és Bak Jó
zsef jegyvizsgáló,knak. 

(séra) 

Több adminiszlráeió, 
nagyobb felelősség 

,Egyetértek a Magyar Vas
utas november 1'5-i számá1ban 
megjelent, A mozdonyvezetők 
érvei a napló ellen szóbnak 
című ci,kk szerzőjével, aki a 
korábban közzétett új utazási 
naplóval kapcsolatos cikkhez 
szólt hozzá. 

Az utóbbi időben nem je
lent meg olyan rendelkezés, 
amely úgy felzaklatta volna a 
mozdonyszemélyzetet, •mint a 
szeptember l-től alkalmazott 
utazási napló. Amióta a vasút 
fennáll, a mozdonyvezetőknek 
jól 'bevált elszámolási esziköze 
a mozdonylap és a hozzá tar
tozó menetlevél. Ké.t évvel ez
előtt vezették be a menetiga
zolványt, azzal a céllal, hogy 
az számítógépes feldolgozásra 
is alkalmas legyen. Most jött 
az utazási na_pló, amely véle
ményem szerint taka,rékosság
ellenes ! 

Az utazási napló előállításá
hoz szükséges papír- és nyom
daköltség, valamint a na•pló 
felülvizsgálatával ,foglalkozó 
adminisztratí,v dolgozók beál
lítása plusz ,kiadást jelent a 
vasútnak. Mi, mozdonyvezetők 
nem vagyunk az újnak eHe,n
ségei, csak az ésszerűtlenség
nek. A csm-rendszerben való 
közlekedéssel ,például több lett 
a munkánk, és nagyobb a sze
mélyes felelősségünk. A lét
számhiány miatt a csm. továb
bi kiterjesztése váriható. Ha a 
feltételek adottak, már 120 ki-

lométere.s seibességgel is lehet 
közlekedni. Csodálkozunk 
azon, hogy olyan mozdonyve
zetőket, akik cs.m-ben 120 ki
lométieres sebességű vonatokat 
továbbftanak, még egyéb ad
minisztrációval is terhelik. 

Az utóbbi idóben egyre több 
felszerelési tárgy is a moz
donyra került. (Zárlámpa, 
mentődoboz, kocsivizsgáló ka
lapács, fékező saru, most pe
dig az utazási napló.) A moz
donyvezetőknek sok minden
re kell tehát koncentrálni, pe
dig , az elsődleges kötelesség a 
ba,lesetmentes vonatközleked
tetés. Ennek ,feltétele az E •l-es, 
és a for,galmi utasítások ma
radéktalan betartása. Az, !hogy 
bennünket az üzemviteH osz
tályon keresztül a forgalmi 
utazókkal együtt vezényelnek, 
nem jelentheti azt, hogy „egy 
kalap alá" vegyenek velük. A 
vonatvezetőnek például az ad
minisztráción kívül csak a fi
gyelés a feladata. Bennünket 
azonban a szolgálatban szá
mos műszaki és forgalmi te
vékenység is terhel. 

Mi, mozdonyvezetők remél
jük, hogy a vasút vezetői fe
lülvizsgálják az utazási napló 
bevezetésének szükségességét, 
annál is inkább, mert két hó
napig csak kísérleti céllal kell 
vezetni. Annak megszüntetése 
tehát még nem ,késő! 

Sepsi Gyula 

mozdonyvezető 

Állomás, távol a falvaktól 

Lesz-e szolgálati kerékpár Alapon ? 
Különleges állomás a Dunaiújváros-Rétszilas közötti vona

;�?n fekvő Alap. Ha valaki leszáll a vonatról, forgathatja a fe
Jet bármerre, a felvételi épületen kívül nem lát házat sehol. 
Már _itt kel:lene -ler,inie a Mezőfalvára tartó személynek, mégis 
csupan egyetlen korosodó asszony várakozik. Kihaltságából 
ítélve ni,ncs is egyéb forgalma Alapnak. Ám a szertehagyott 
kerékpárdk az ehlenkezőjéről tanúskodnak. 

- Tizenkét pár autóbusz hordja ide utasainkat a távoli 
községekből - segíti ikörnyezetta.nulmányomat Szabó István 
állomáskezeló. - Sotk.an keréken érike.zmek, innen vonattal 
mennek tovább. Este fordított a sorrend. Ez az a megál:ló, 
amely 'bár viseld egy falu nevét, val'Ójában nem tar.tozi'k seho
vá. Nem is tudom, anoo!k idején, amikor még autóbusz sem 
járt, milyen megfontolásból telepítették pont ide. 

Néhány hónapja még állomás volt. A hatvanas években 
az alapi téesz nálunk rakta a cukorrépát. Tavasszal létszám
hiányra hivatkozva a rétszilasi végén kiszedték a váltót, ezzel 
megszűnt az állomási rang. A második vágány azóta csak sz.e
relvénytárolásra használható. Most is ott áll egy magyarbólyi 
kiJlépő, a jó Isten tudja, hogy mikor viszi,k el ... 

Ebből az átformálódásból adódnak a mi probllémáink. Én 
válltókezeló voltam itt húsz évig. Csöndes, nyugodt hely volt, 
igaz a pénz sem dőlt, de beláttuk, kevés munikáért nem l'e!het 
sokat kapni. Most el!foglaltutk. a régi forgalmi irodát, mindent 
mi végzünk, amit eddig a szolgálattevő. Miénk a sorompó, a 
pénztár, a jelzők. És mindezért adtak ötven forint emelést. 
Kértük, rendszeresít:.enek legalább egy szolgálati kerékpárt, 
mivel a jelzők távol esnek, sötétedéskor ki kehl v.ilágítani, reg
gel eloltani. Azt válaszdliták: már megigényelték, de úgy lát
szik hiá.n11cikk, mert a mai napig is gyalog tesszük meg 
az utat .•• 

T. Z. 
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Portrévázlat egy kocsivizsgálóról Szállítási csúcs Hatvanban 
Helytállás a szolgálati helyen és a közéletben 

Kalmár Lajos harmincöt éve 
vasutas. öt esztendő múlva 
nyugdíjba megy. Erős, zömök 
testalkatú ember. Már őszül a 
haja és kopaszodik, de a sze
me fiatalosan csillog. Vasutas 
egyenruhájában, amikor belé
pett szerkesztőségünk ajtaján 
kitüntetésének átvétele után, 
azonnal szembetűnt •határo
zott, szinte katonás egyénisé
ge, egyszerűséget sugárzó mo
dora. A dolgos hétköznapok 
formálták ilyenné, a fizikai 
munka edzette testét-le1.1<ét. 

Szolgálatban 
a határállomáson 

Mellén különféle ki tünteté
seik, jelvények sora. Nem !hi
valkodásból tűzte egyenruhá
jára valamennyit, csupán tisz
teletJből, a társadalmi megbe
csülést jelző szándékkal. A 
mostani - a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 65. év
fordulója al-kalmából kapott -
kitüntetés szinte egy egész élet 
munkájának az elismerése. 
Amikor Gáspár Sándortól, a 
SZOT főtitkárától átvette a 
Munka Érdemrend arany fo
kozatát, egy pillanatra sűrű
södve villant át emlékezetében 
munkássorsa. Eszébe jutottak 
a hajnali utazások, a gőzmoz
donyok és teherkocsik köZÖtt 
töltött hideg telek, az ütközők 
csattanásai, a munkatársakkal 
folytatott esti beszélgetések, a 
vagonok légtelenítő szelepei
nek sistergése. 

KaLmár Lajos a szerencsi 
körzeti üzemfőnökség kocsi
vizsgálója. Életét már fia talon 
a vasúthoz kötötte. Szolgálatát 
1,948-ban a sárospataki ifűtő
háimál .kezdte. Lakatos 'Volt. 
Gőzösöket, motorokat, teher
és személykocsikat javított. Az 
embert nyűvő nehéz munka 
nem szegte kedvét, lelkiisme-

., retesen dolgozott mindaddig, 
amíg a tényleges katonai szol
gálatra hívó parancs meg nem 
érkezett. Huszonnyolc hónapot 
töltött a honvédségnél. Utána 
ismét szolgálatra jelentkezett 
a vasútnál. Kezébe vette a vil
láskulcsokat, a kalapácsot és a 
mozdonyok, kocsik ailá 1búj,va 
folytatta a munkát. Hamaro
san egymást követték az át
szervezések. Megszűnt a sá
rospataki fűtőház és üzemfő
nökség alakult. KésőMJ a sá
toraljaújhelyi üzem.főnökség
hez csatoi.ták sárospatak áUo
mást és a vontatást, legutóbb 
pedig valamennyi a szerencsi 

l\1 ,intha tejtenger árasztot
ta volna el a vidéket. 
olyan sűrű köd eresz-

kedett a földekre. úgy tűnt, 
hogy vonatunk nem is a síne
ken gurul, hanem mint egy 
kígyó úszik az átláthatatlan 
szürkeségben. 

A szerelvény időnként féke
zett. Ilyenkor szinte sikongta!{ 
a kerekekre tapadó fék(pofá•k. 
Két-három perc múlva már 
újlból 90-100 kilométeres sebes
séggel robogott tovább velünk 
a vonat. 

Nem kötött le az olvasás. 
Kifelé bámultam az ablakon 
s noha nappal volt, 50 méterre 
sem lehetett látni. 1Meddig lát
hat a mozdonyvezető? IBizo
nyára ő sem messzebb. A ,vil
lamosmozdony orra előtt szür
késfehér köd gomolyog, amely 
ugyan hátrál, de a távolságból 
nem enged. A jelző'.berende
dezésekről is csak az utolsó 
pillanatban hámozódik le a 
ködlepel. 

Pillantásom az útitársaimra 
esett. Vajon ők érzik-e, hogy 
ott elöl milyen idegfeszültség 
alatt tartja kezét a szabályzón 
a mozdonyvezető? Hiszen ne
ki ilyen körülmények között 
is tartani kell a menetidőt és 
ugyanúgy célba kell juttatni 
az utasokat, mintha ragyogó 
nap sütne folettünk. 

Nemigen érezték. Olvastak, 
beszélgettek, volt aki jóízűen 
falatozott, egy idősebb hölgy 
szorgalmasan kötögetett, má
sok szundikáltak. 

Az utasok nyugalma akkor 
bolydult meg, amikor előbb 
lassított, majd megállt a vo
nat. 

- Szép kis gyors! - csat
tant az első megjegyzés egy él-

körzeti üzemfőnökség része 
lett. 

- Amikor meg.kezdődtek az 
átszervezések, én kocsivizs
gáló lettem - mondja. - A 
forgalommal igazán ekkor ke
rültem .kapcsolatba. Jelenleg a 
csehszlovák határállomáson, 
Szlovenszko Nove Mestón 
teljesítek szolgálatot, négy ma
gyar kocsi vizsgálóval együtt. 

A négyes túrt 

szorgalmazzák 

Kalmár Lajos egy túrban 
dolgozik. Naponta utazik lakás 

sáról a határállomásra. A la
kástól három kilométerre van 
Sárospatak állomás. Ezt a tá
volságot kerékpárral ,teszi 
meg. Onnan busszal utazik Sá
toraljaúfhelyre, majd egy kilo
méter gyaloglás után érkezik 
meg a túloldalra, szolgálati 
helyére. 

- Nem könnyű ez az ingá
zás, de már megszoktam -
jegyzi meg. - Sajnos az áLlo
máson a szociális körülmé
nyek sem kifogásta1.anok. La
vórban mosakszunk, a vizet 
120 méterről hordjuk. Szeren
csére már é1Yii,l a mosdó, zu
hanyozó. Reméljük nem so
káig keU az átadásra várni. 

- Miért szereti ezt a mun
kát? 

- Mert érzem a felelőssé
get, sok múlik a hozzáértése
men, szak.tudásomon. A belé
pésnél tüzetesen meg kell 
vizsgálni minden vagont. A 
hibákat, a kocsisérüléseket 
észre kell vennem, .különben a 
MÁV-ot ér.heti károsodás. 'Pi
zenhárom éve teljesítek szol
gálatot ezen az áHomáson. !Már 
régóta foglalkoztat bennün
ket a négyes túr ,bevezetésé
nek a gondolata. Ez azonban 
nem rajtunk múlik. 

- A .forduló szolgálat sok 
kényelmetlenséggel jár, na-

tesebb, nyírott bajuszú utas 
szájából. És mintha csaik zsi
lipet nyitott volna a hirtelen 
felduzzadt indulatoknak, egy
szerre többen is szidták a vas
utat. 

Éppen azon meditáltam. 
hogy közbe szólok, de egy 
harminc év körüli !fiatalember 
megelőzött: 

- Mit hőbörögnek, amikor 
azt sem tudják, hogy ebiben a 

ÚTKÖZBEN 

gyohb a felelősség is. Miért 
szorgalmazzák a bevezetését? 

- Elsősonban népgazdasági 
érdekből. A tranzitszállítási 
forgalom növekedése miatt 
gyakran előfordul, hogy Szlo
venszko Nove Mestón és Sá
toraljaújhely állomáson éjsza
kánként 2-3 szerelvény vár to
váb.bitásra. Ha éjszaka is dol
goznánk, ezek a szerelvények 
előbb a rendeltetési helyükre 
érnének. Devizát takaríthat
nánk meg a négyes túr beve
zetésével. 

A mozgalom sodrában 

Kalmár Lajos már fiatal 
vasutasként bekapcsolódott a 
szakszervezeti mozgalomba is. 

1951-ben bizal,minak válasz
tották, később gazdasági fele
lős lett Sárospatakon. Tizen
hét év múiva az szb-titkári 
teendőkkel bízták .meg. A 
szakmai munkája mellett 
négyszáz dolgozó érdekeit kép
viselte, ü,gyes-,bajos dolgait in
tézte. Sok szabadnapját, éjsza
káját áldozta azokban az évek
ben a mozgalomnak. A sze
rencsi körzeti üzemfőnökség 
megalakulása után az sz'b el
nöki tisztségével bízták meg. 
Minden hónapban fel kell ké
szülnie az értekezletekre, ülé
sekre és továbbra is lelkiis
meretesen képviseli a dolgo
zók érdekeit. Tagja a miskolci 
területi bizottság biza'1rni tes
tületének is. 

- Mindezeken kívül a fo
gyasztók érdekeit is képvise
lem. Társadalmi ellenőrként 
járom Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye üzleteit és a tapasztal
takról írásban tájékoztatom a 
területi bizottságot. A jel-en
téseloet onnan a .kereskedel,mi 
feLügyelőséghez továbbítják. 

- Ennyi megbízatás telje
sítése után jut idő a kikapcso
lódásra? 

- Szabad időmben a legszí
vesebben motorokat, villamos
gépeket javítok az ismerősök
nek. Nem pénzért, csak iba
rMságlból. Nekem ez a mű
helymunka aktív pihenés, 
hobbi. Aztán a három unokám 
is elfoglal engem. Egyre töb
bet 'Vagyok velük. Azon még 
nem ,gondolkoztam, hogy mit 
csinálok majd a nyugdíjas 
években. De a n.agyaipák.nak és 
a közélettel .foglalkozó embe
reknek azt hiszem, nem is kell 
ezen sokat töprengeni ... 

(Kasza.la) 

bajuszú. - Az kérem szépen, 
hogyha teszem azt én egy ügy
véd vagyok, vagy üzletkötő és 
a vonat miatt lekésem a :fon
tos tárgyalásom, b®erelem a 
vasúttársaságot. Be-pe-re-lem. 
Tetszik érteni? És a vasúttár
saság fizet, mint a pinty. 

- Akkor miért nem megy 
oda utazni - rándít a vállán 
a fiatalember és látszi1k az ar-

Tejfehér köd 

piszok nagy ködben mi történt 
előttünk. Örüljenek, hogy nem 
szaladtunk bele valamibe. 

- De okos - így a nyírott 
bajuszú - pedig maga fiam 
életében nem látott még pon
tos vasutat. Igen, igen fiatal
ember, olyan vasutat, amihez 
valamikor az óránkat igazítot
tuk. 

- Na el ne !hitesse már ive
lem - szólt a fiatalember -, 
hogy régen, abban a gyönyö
rűséges anti világukban ködök 
se voltak. 

- Hát az igaz, hogy a köd, 
a nagy hó meg ilyesmi régen 
is megkésleltette a vonatokat 
- állt a fiatalember mellé egy 
idősebb parasztbácsika. 

- Tudja mi van Ameriká
ban? - replikázott a nyírott 

cán, hogy feleslegesnek tartja 
a vitát, de nem így a másik. 

- Kérem én itt élek, nekem 
ez a hazám, nekem itt kell 
utazni. És ki vagyok szolgál
tatva az áll.amivasutak kénye
kedvének. Hogy ne mond-
jam ... 

- Ne mondja - vág a sza
vába a fiata,lember - mert 
már tudom honnan fúj a szél 
és ha nem azt nézném, hogy 
idősebb ember, már megigazí
tottam volna a nyakkendőjét. 

- Hát ez . . . ez - hápogott 
a nyírott lbajuszú és vérVÖrÖS 
arocal már csak annyit tudott 
kiszorítani a száján - szem
telen. 

Vonatunk iköz.ben - észre se 
nagyon vettük - újból gyors
ként robog, ha nem kell újból 

Naponta 200 vagon áru érkezik az állomásra 

�vXY�':W 
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Ezekben a hetekben a 
hatvani vasúti csomópon
ton is megélénkült a teher

forgalom. A hatvani és a. 

selypi cukorgyárakba. na
ponta 220-250 vagon répa 
érkezik. Számottevő a ré
paszelet- és melaszszállí

tás is. A létszámhiány ne
hezíti a munkát. A megnö
vekedeU forgalomra jel
lemző, hogy amíg a tava
szi és a nyári időszakban 
35-40 vagon áru érkezett 
naponta, addig jelenleg 
kétszáz. Ebből 140 vagon a 
répa, a többi tüzelő, bútor 

és építőanyag. 

1. kép: Megérkezett a répa
szállítmány a hatvani cu
korgyárba. 

2. kép: Vagonokba rakják 
az NSZK-exportra szánt 

bojtorjánt és somkórót. 

3. kép: Ausztriából érkezett 
műgyanta a rózsaszent
mártoni műanyagüzem 
részére. A Volán dolgozói 
azonnal megkezdték a 

rakodást. 

4. kép: A vagonokból te
herautókra rakják a tég-

lát. 

(Szabó Sándor felvételei) 

megállnia talán a végállomá
sig be is hozza a késést. 

Szimpátiával méregettem a 
fiatalembert, aki kifelé indult 
a peronra. Utána lépve barát
kozva kérdem: - Ön vasutas? 

A fiatalember mosolyogva 
nemet int: - Mezőgazdász va
gyok egy nyírségi termelőszö
vet-kezetben. Ki nem állhatom 
az ilyen embert, aki akkor is 
okvetetlenkedik, ha nyilván
való, hogy objektív okok miatt 
éri az embert veszteség. De 
hát ez az únféle, ahogy az 
apám mondaná, egy reakciós 
pasas lehet, aki minden alkal
mat megragad arra, hogy a mi 
állapotunkat az Egyesült Alla
mokéval méricskélje össze. 

- Egyet értek önnel, de 
azért egy kicsit kemény volt. 
Végtére is egy idős emberről 
van szó. 

- Ez nem jogosítihat fel 
senkit arra, hogy ilyen maga
tartást tanúsítson, ahogy ő 
tette. Az a baj, hogy az embe
rek köi.ömbösek, s ritkán 
akad, aki az ilyen károgó var
jút elhallgattassa. 

- úgy .beszél, mint egy agi
tátor. 

- Pedig én még párttag 
sem vagyok. De az igazságta
lanságot nem bírom szó nélkül 
hagyni. 

Helyeslőleg ,bólogattam, köz
ben vonatunk Miskolcra ért, 
nekem le kellett szállnom. A 
szimpatikus fiatalemberrel így 
csak kezet szoríthattam, amit 
a masinisztával is szívesen 
megtettem volna, de alig hogy 
lekászálódtam a vonatról, az 
már tovább indult a végállo
más felé ... 

Dávid József 
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Nyugállományba vonuló vasutasok 
kitüntetése 

A Magyar Népköztársaság Elnö
ki Tanácsa - nyugállományba 
vonulásuk alkalmából - több év
tizeden keresztül végzett példa
mutató munkájuk elismeréséül 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: Murá
nyi István szolg. fönököt, Székes-
fehérvár Pft. Fönökség. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: dr. 
Cslllag Ferenc müsz.-gazd. ta
nácsadót, Vasúti Föoszt.; György 
József kocslvizsg. lakatost, Mis
kolc KOF; Hidasi Tivadar üzem
fön.-h., Miskolc KOF; Puskás 
Imre sorompókez., Szombathely 
KOF; Török György szerszám
lakatost, :€szaki Jj. U. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetést kapott: Balázs Mihály 
müszak.-gazd. tanácsadó, Vasúti 
Föoi;zt.; Erényi Géza naplózó. 
Dombóvár Uzemfön.; :E:rdt Péter 
GMPSZ egységv€z., Bp. Ferencvá
ros Pft. Fön.; Mészáros Sándor 
üzemfön„ Zalaegerszeg KOF: 
Rózsa Lukács műszerész. Záhony 
BBFF: Rózsavölgyi Ferenc motor
szerelő, Szentes KOF: Tömösközi 
Ferenc müvez„ Bp. MAV :E:pltési 
Géptelep Főn. 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette: Beke 
Sándor előmunkást, Nyíregyháza 
Pft. Főn.; Békési Lőtinc mozd.
vez., Komárom KOF; dr. Borsi 
György ügylnt. csop.-vez., Vasúti 
Főoszt.; Farkas László fegyelmi 
vlzsg., Záhony Gépesített Rakod. 

Főn.; Fekete Ferenc okt. csop.
vez., Szeged vasútig.: Györki 
Istvánné szakácsnöt, Bp. :E:pítési 
Főn.; Havasi Ferenc személyz. és 
okt. oszt.-vez., Bp. MAV Számí
tástechn. O.; Horváth Péter bel
sőell., MÁV Jobbparti BBFF: Hu
nyadi Róbert keresk. tartalékost, 
Győr KOF; Kern József vonal
gond., Dunaújváros, Pft. Fön.: 
Molnár Sándor müsz.-gazd. ta
nácsadót, Bp. MAV Tervező Int.; 
Pándy Lajos ügyint., Miskolc 
Vasútig.; Simon János dízelmozd.
vezető, Hatvan KOF; Szegedi Im
re ügylnt., Debrecen vasútig.; 
Tremmel Gyula vonalgond., Sop
ron Pft. Főn. 

miniszteri dicséret 
kitüntetést kaptak: Albert István 
tolatásvez., Szombathely KOF: 
Bánsági János áll.-főn., Bp. Fe
rencváros KOF; Bodrogi János 
műsz. kocslmester, Bp. Keleti 
KOF; Czibere Gábor lakatos. 
Debrecen JJ. 0.; Gajda József 
pályamunkás, Bp. MAV :E:pítési 
Főn.; Hajdú János oszt.-vez. h., 
Vasúti Főoszt.: dr. Kalász Ferenc
né teljesítm. kiértékelő, Nagyka
nizsa Ozemfőn.; Koblinger Jenő 
ügylnt. csop.-vez., Vasúti Főoszt.: 
Mészáros József vágánygond„ Má
tészalka Pft. Főn.; Pusztai Lász
lóné üzemeltetésvez., Bp. MAV 
Számítástechn. 0.; Szabadka Ká
roly vill. mozd.-vez.J Miskolc 
KOF; Szelel István mozd. laka
tos csop.-vez„ Kecskemét KOF: 
Titonelli Lajosné anyaggazd„ 

Debrecen KOF. 
A MA V vezétigazgatói a 

vezérigazgatói 
dicséret 

kitüntetésben részesítette: Barna 
Miklós dízelmotor segédkez., Bp. 
Ferencváros KOF: Baranyai Ist
ván vámközvetítőt, Kazincbarcika 
KOF; Battyányi József munkást. 
Kaposvár Ozemfőn.; Bencze Jó
zsef darukötözőt, Bp. MAV :E:pí
tési Géptelep Főn.; Boda Géza 
főépítésvez., Bp. Jobbpartl :E:pü
letfenntartó Főn.; Bogdán János 
kőművest, Kaposvár MAV :E:J?ület-

NYUGDÍJAS-RENDEZVÉNYEK 

és Hidfennt. Főn.; Borkuti And
rás váltóőrt, Szerencs KOF: Buj
dosó Imre irodavez., MAV Ter
vező Int.; Czipó Béla dízelmozd.
vez., Nyíregyháza KUF; Csegöldi 
Sándorné szoc.-pol. ügyint., Bp. 
Keleti KOF; Drajkó István mozd.
vez., Rákosrendező KOF; Hart
mann Károly ügyint. csop.-vez., 
Szombathely vasútig.; Horváth 
József vas- és fémlakatost. Cell
dömölk MAV :E:pítési Fön.; Ja
kab István áll.-főn., Zalaegerszeg 
KOF; Jene István pályamunkást. 
Záhony Pft. Főn.; Kárpáti Sán
dorné betan. munkást, :E:s�aki Jj. 
0.; Kiss Miklós esztergályost. 
Debrecen Jj. 0.: Kllnkó Béla pá
lyamunkást, Kiskunhalas Pft. 
Főn.; Kovács András főpályames
tert, Mátészalka Pft. Főn.: Kovács 
József fegyelmi vizsg„ Debrecen 
KOF; Kovács József fővezénylöt. 
Záhony MÁV Gépesített Rakod. 
Főn.; Lázár János mozd.-vez., 
Dombóvár Uzemfőn.; Lestár Ist
ván gumijav. csop.-vez., Bp. MAV 
:E:pítési Géptelep Főn.: Melles 
Lászlóné ügyint., Pécs KOF; Mor
va! János ügylnt., Vasúti Föoszt.: 
Németh Béla váltókez., Celldö
mölk KOF; Neumayer Ferenc 
vonatvez„ Pécs KOF; Polgár Jó
zsef utazó mozd.-felvigy„ Debre
cen KUF; Radics Vilma oszt.-vez. 
főnővért, �p. MAV Kórház és 
Közp. Rend. Int.; Révész Barna 
tolatásvez., Záhony üzemig.; Sá
rik József fényező-mázolót, Szol
nok Jj. U.; Sárkány Lukács ügy
int., Szeged vasútig.; Sáros! Ist
ván váltókez., Bp. Kelenföld 
KOF; Szabó László vez.-mérnö
köt, Miskolc :E:pület- és Hídfennt. 
Főn.: Szabolcsi László rend.-forg. 
szolg.-tevőt. Székesfehérvár KOF: 
Szajlai Péter rakt., Füzesabony 
KOF: Széll György ügyint.. Deb
recen MAV :E:pítésl Főn.: Szenes 
Márton vágánygond., Veszprém 
Pft. Főn.; Szilasi Sándor áll.-főn„ 

Kaposvár Uzemfőn.; Szilvágy! 
Antalné anyagkönyvelőt, Szom
bathely Jj. 0.; Tóth György pá
lyamester. Szentes MAV :E:pítésl 
Főn.; Török István asztalost. 
Debrecen KOF; Török János 
csop.-vez., Szeged Vasútig.: Tü
csök Mihály mozd.-fütőt, Szeged 
KOF; Veres István ügyint„ Vas
úti Főoszt.: Virágh József mü
vez., Hatvan KOF; Zákonyl Gyu
la TMK-vez., Dunakeszi Jj. 0. 

Szentesen törődnek az öregekkel 
A szentesi vasutas nyugdí

jasok évente megrendezésre 
kerülő találkozója mindig jó 
áttekintést nyújt ennek a ré
tegnek a helyzetéről. Az idős
korúak örömeinek és gondjai
nak megismen�sében Csák Im
re nyugdíjas főbizalmi segített 
eligazodni. 

A szentesi körzeti üzemfő
nökséglhez közel 1600 .nyugdí
jas tartozik. ,Ebben a szerve
zett közÖSségben az emberi 
humánum nagy összetartó ere
je domborodik ki. Erről így 
beszél Csák Imre: 

- Az idős emberek közül 
többen szociális gondozásra 
szorulnak. Akik életük utolsó 
szakaszába lépnek, azok foko
zottabban igénylik a gondo
zást, a jó szót, a megértést és 
az irántuk való figyelmessé
get. Mi itt Szentesen a 22 
nyugdíjas szakszervezeti bi
zalmival ennek a nemes cél
nak a szolgálatába áiitunk. 
Hét évvel ezelőtt volt az első 
nagy nyugdíjas-találkozónk, 
amely azóta rendszeressé vált. 

A Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége, a félszázalékos 
ÖTA és a jóléti alap szociális 

keretének a terhére idősza
kos szociális gondozót hozott 
létre Vonyarcvashegyen é5 
Balatonfüreden. azzal a céllal, 
hogy mindazok a nyugdíjasok. 
özvegyek, akiknek szociális 
körülményei azt indokolttá te
szi,k, 30 napig ingyenes ellá
tást kapnak, egészségi állapo
tuknak megfelelően gyógyke
zelésben részesülnek. A szen
tesi nyugdíjasok közül ebben 
az évben 20-an élvezték a szo
ciális gondoskodást. Tisch 
Miklós és <felesége, Kántor An
talné özvegyi nyugdíjas és 
Ábrahám Etelka nyugdíjas 
nem régen jött haza az egy
hónapos pihenésből. A gondos
kodásról és az ellátás színvo
naláról a legnagyobb elisme
réssel szóltak. 

A vasutas nyugdíjasok szak
szervezeti csoportja, az ÖTA s 
az idősekről törté.nő szociális 
gondoskodás el nem vágott 
köldökzsinórt jelent a volt 
munkáltatóhoz, de az anyagi 
támogatás is jelentős. Erről 
így tájékoztatott a főbizalmi: 

- Ebben az évben a beteg 
nyugdíjasaink közül 27 leg-

jobban rászorultnak adtunk 
szociális segélyt, és 20 vasutas 
özvegyet támogattunk anyagi
lag. Halálozás esetén szak
szervezetünk és az Ö'I' A két
ezer forinttal járul hozzá a 
költségekhez. Az üzemfőnök
ség dolgozói a kommunista 
.szo:nbaton végzett munkájuk 
'bérét, 25 ezer forintot átadtá!< 
a szakszervezeti bizottságnak, 
amit az időskoruak éve alkal
mából 33 nyugdíjas között osz
tottunk szét. A nyugdíjasok 
által befizetett szakszervezeti 
tagdíJjal teljes egészében sza
badon rendelkezünk. A tagok 
fél évre vagy egész évre előre 
befizetik tagdíjukat. Év köz
ben 110 ezer forintot fizettünk 
ki különféle címen tagjaink
nak. 

A szentesi nyugdíjas vasuta
sok ez évi találkozóján Borsi 
István üzemfőnök tartott tájé
koztatót a MÁV munkájáról. 

ünnepélyesen köszöntöttek 
tíz 80 éven felüli nyugdíjast, 
és megjutalmazták a legjob
ban tevékenykedő nyugdíjas 
társadalmi aktivistákat. 

Fogas Pál 

Ba-Whn •• 146o .._neawedlk alkalommal rendezték meg a politikai k&nyv
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Szakmai képzés 
A vasútnál már rendszeres

sé vált az iparjogvédelmi -
újítási ügyintézők - képzése. 
A MÁV az Országos Találmá
nyi Hívatal által 1982-83. év
re szervezett felsőfokú ipar
jogvédelmi tanfolyamra egy, a 
középfokú iparjogvédelmi tan
folyamra két személyt iskolá
zott be. A vasúti szakvizsga
biztosí tó tanfolyamon 125 je
lentkezőből 81-en vettek részt 
Zánka-Köveskálon. 

Az újítási tanfolyam hallga
tói a 33 '1974. (X. 30.) sz. M. 
rendelet.bő!, a végrehaj.tására 
kiadott Vasúti Újítási Sza
bályzatból. a találmányok, a� 
ipari minták, s a védjegyek 
fogalmáról, védettségéről, sza
badalomoktatási eljárásaikról 
,kaptak tájékoztatást. Az ok
ta.tás fő témáját a Vasúti Újí
tási Szabályzat előírásai, to
váb'bá a MÁV Értesítője 1982. 
évi 9. számában megjelent az 
újítási MT-rendelet és végre
hajtására kiadott módosítás 
képezte. 

A hallgatók közül 55-en si
keresen vizsgáztak. Az átlagos 
tanulmányi eredmény 4,5 volt. 
Örvendetes. hogy a vizsgázók 
!<öZÖtt több elbíráló, szakvéle
ményező és szakszervezeti újí
tási felelős is volt. 

Ötlethónap 
A székesfehérvári körzeti 

üzemfőnökségen októberben 
ötlethónapot tartottak. Az öt
lethónap célja az volt, hogy a 
szolgálati helyekről olyan ja
vaslatok érkezzenek be, me
lyek a napi munkához nyújta
nak segítséget. 

A széles körű propaganda
munka eredményeként a dol
gozók 163 ötletet küldtek be a 
megadott határidőre. A bíráló 
bizottság Pajor István üzem
főnök-helyettes vezetésével 
döntött az ötletekről, 40 ja
vaslatot elfogadtak és újításra 
is javasolták, 47-et csak ötlet
ként fogadtak el, 76-ot pedig 
elutasítottak. 

Szombathelyi tapasztalatok 

A rendszeres betegel/enőrzések 
javítják ll táppénzes fegyelmet 

A szombathelyi területi 
szakszervezeti bizottság a kö
zelmúltban egyebek mellett a 
társadalombiztosítási bizott
ság irányító, segítő tevékeny
ségét és a jogorvoslat helyze
tét tárgyalta meg. 

A kilenctagú társadalombiz
tosítási bizottság irányítása 
alá négy szakbizottság: a vi
tásügyi, az ellenőrzési, az 
egészségügyi és a nyugdíj-elő
készítő tartozik. A bizottság 
negyedévente rendszeresen 
ülésezik. Kihelyezett ülést 
Celldömölkön, Tapolcán és 
Zalaegerszegen tartottak. Eze
ken az üléseken , részt vettek 
a helyi gazdasági vezetők, a 
társadalombiztosítási tanács 
elnöke és az üzemorvos. 

A szakbizottságok vezetői 
részére minden évben egy al
kalommal egész napos kon
zultációt tartanak. A tisztslég
viselőket Balatonkenesére és 
Hajdúszoboszlóra iskolázzák 
be továbbképzésre. 

A szakbizottságok közül ki
emelkedő szerep jut az ellen
őrzésnek a jogszabályok gya
kori változása miatt. Hatékony 
munkájuk eredményeképpen 
a vasutasok az őket jogosan 
megillető juttatások ( családi 
pótlék, gyes, táppénz stb.) 
időben megkapják. Helyszíni 
vizsgálatot végeztek a bala
tonfüredi és a hévízi szanató
riumban, a szombathelyi ren-

ZÁHONYI ÚTTÖRŐK 

delőintézetben, az ajkai, a 
csornai, a soproni, a várpalo
tai, a zalaegerszegi, a tapolcai 
és a veszprémi üzemorvosi 
rendelőkben. 

Egyre gyakoribb az üzemor
vossal közösen végzett hely
színi beteglátogatás. Több 
szolgálati helyen bátran al
kalmazták a táppénzből való 
kizárást. Eredménye: javult a 
táppénzes fegyelem, csökkent 
a táppénzes napok aránya. 

1981-ben három alkalommal 
foglaltak állást üzemi baleset 
ügyben. Két esetben a dolgo
zónak adtak igazat. Családi
pótlék-túlfolyósítás ügyben 
tavaly kétszer jártak el. Egyik 
esetben 70 százalékos, a má
sikban 30 százalékos visszafi
zetésre ikötelezték a dolgozót. 

A társadalombiztosítási bi
zottság irányítása alá 16 tár
sadalmi tanács tartozik. A ta
nácsok általában jól ismerik 
a munkájuk alapját képező 
törvényeket, rendeleteket, ha
tározatokat és utasításokat. 
Kapcsolatuk javult a helyi tö
megszervezetekkel és gazda
sági vezetőkkel. Legtöbb he
lyen a szolgálati vezetők elis
merően nyilatkoznak a taná
csok munkájáról. Erre van 
példa a tapolcai és a zalaeger
szegi körzeti üzemfőnökségek
nél, valamint a pápai és a 
veszprémi pályafenntartásnál. 

Sz. Ja.kaib 

Zászlót kaptak a munkásőröktől 
Bensőséges ünnepség szín

helye volt Záhonyban a mű
velődési ház. A NOSZF 65. 
évfordulója tiszteletére a 
munkásőrség megyei parancs
noksága zászlót adományo
zott az 1110 sz. Kossuth Lajos 
úttörőcsapat munkásőr szakal
egységének. 

Az ünnepségen megjelent 
Ballai István, a megyei párt
bizottság tagja, a munkásőrség 
megyei parancsnoka. Csősz 
Béla, a nagyközségi pártbi
zottság titkára üdvözölte a zá
honyi általános iskola úttörő
pajtásait, lelkes tanárait, a zá
honyi vasutas munkásőröket, 
akik egy új szakköri formát, 
az úttörő-munkásőr szakal
egységet 1978-ban létrehozták. 
Azóta a pajtások járási, me
gyei versenyeken vesznek 
részt. 1981-ben tíz pajtás tá
borozhatott Zánkán, az úttö
rővárosban. 

A felnőtt munkásőrök va
sat gyűjtenek, a szovjet ko
csikból árut r::i.knak át, hogy 
az érte járó összegből kirán
dulni mehessenek a pajtások. 
fgy jutottak el már Egerbe, 
Budapestre, ahol a Hadtörté
neti Múzeumot tekintették 
meg. 

A díszparancs ismertetése 
után Ballai István megyei pa
rancsnok átadta a zászlót Ba
logh Sándor tanárnak, majd a 
szalagok elhelyezésére került 
sor. A körzet vasutas kollektí
vája nevében Rigó Zoltán 
üzemigazgató kötötte fel a 
szalagot. 

Szőgyényi 8ert.alan 

Télen könnyebb, mint nyáron 

Minden másnap szolgálatban 
Az út túlsó oldalán 

már régen bezárt a 
Határcsárda. A ba
latonberényi vasúti 
megállóban krizanté
mok hervadoznak; az 
éjszakai mínusz öt 
fok megadta nekik a 
kegyelemdöfést. A 
körül üvegablakos 
nyan váróterem re 
sincs már szükség. A 
másik kicsiny, de an
nál melegebb helyi
ség sem telik meg, 
pedig Balatonszent
györgy felé két vonat 
is megy rövid időn 
belül. A szomszédban 
két vasutast találok 
szolgálatban, Kovács 
EndTéné személy
pénztárost és Böröcz 
Sándor málházót. 

- Naponta nyolc 
vonat továbbít exp
resszárut. Télen-nyá
ron egyaránt renge
teg csomag ér'kezik. 
Emellett vonatmeg
figyelési kötelezett
ségeink is vannak. 

Na, meg itt ez a fél
sorompó; elég sok baj 
van vele. úgy, hogy 
nem unatkozunk -
tájékoztat távirati 
stílusban Böröcz 
Sándor. 

- Tíz üdülő tarto
zik Balatonberény 
megállóhely körzeté
be - veszi át a szót 
Kovács Endréné. 
Nyáron turnusváltás
kor már itt megtel
nek a vonatok. A 
nyari forgalmat a 
pénztárbevételek tük
rözik a leghiteleseb
ben. A két pénztár 
havi forgalma eléri a 

négyszázötvenezer 
forintot. Nagy az 
úgynevezett átmenő 
forgalom, amikor az 
utas előreváltott je
gyével csak pecsétel
tetni áll az ablakhoz. 
Ilyenkorra körülbelül 
ötöaére csökken a 
számuk, a téliesített 
üdülők meg a köz
ség lakosai vesznek 
jegyet rövidebb tá-

volságokra. A mun- - Az a bizonyos 
kábajárók, s a diá- mankópénz mennyit 
kok Marcaliba, jelent a végelszámo
Keszthelyre, Fonyód- láskor? 
ra utaznak. - Jóformán sem-

- Ha jól értettem mit. Egy pénztárban 
a bemutatkozásnál, könnyen elszámolhat-
Ön nyugdíjas. ja magát az ember. 

- Igen, a vasút Többet ad vissza, ke-
ezen a környéken vesebbet kér. Az 
sem bővelkedik mun- ilyen apró , tévedések 
kaeroben, ezért itt is fedezésére adják a 
jól jön a nyugdíjasok havi hatvanforinfos 
segítsége, még ha mankópénzt. Ez ré
csak évi nyolcszáz- gen sem volt sok, az 
negyven órára korlá- áremelések óta meg 
tozódik is. Rosszul mi egyenesen nulla. Az 
sem járunk. A nyug- elfizethetőség na
díjam háromezer- gyobb, amikor csu
kétszáz forint, a hu- pán egyetlen havi
szonegy forint óra- jegy ára meghaladja 
bér, a műszakpótlék, az ezer forintot. És 
meg a mankópénz megesik, hogy vonat
bsszehoz háromezer- indulás előtt két 
nyolcszázat. Minden perccel ideállít egy 
másnap szolgálok és tekintélyes csoport. A 
sokat számít, hogy jegykiadásnál nagyon 
helyben dolgozhatok. kell figyelni, ha a 
Ezt nem ok nélkül pénztáros nem akar 
jegyeztem meg: a a saját Jjénztárcáiá
nyugdíjazásom előtt ból pótolni. .. 
tíz állomáson fordul-
tam meg. Tóth Zoltán 
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Művészeti napok Dunakeszin Jubilál 

a vasutas óvoda A dunakeszi József Attila 
Művelődési Központban 13. al
kalommal rendezték meg a 
Dunakeszi művészeti napokat. 
Az október 25-től november 
7-ig tartó kulturális program
ban közel húsz rendezvény 
szerepelt. Az ünnepélyes meg
nyitás utáni első esemény a 
Korona Pódium vendégjátéka
ként, Virágok és kígyók között 
címmel bemutatott Pécsi Ildi
kó Érdemes művész nagysike
ru előadóestje volt. Vers és 
pr'ózamondás több alkalommal 
is szerepelt a programban. 
Művészet és ifjúság címmel 
amatőr előadók mutatkoztak 
be a közönségnek. 

A színházat kedvelőknek 
maradandó élményt nyújtott 
október 28-á.n a Játékszín elő
adása, amelyen Tolnay Klári 
kétszeres Ko.!=;suth-díjas kiváló 
művész és Mensáros László 
Kossuth-díjas kiváló művész 
lépett fel Jerome Kilty: Ked
ves hazug című - Huszti Pé
ter, Kossuth-díjas művész ál
tal rendezett - kétfelvonásos 
játékában. 

Széles körű válogatási lehe
tőséget bi�tosítottak a rende
zők az ének. zene iránt érdek
lődők számára is. A könnyű
zenét - Szívemből énekele!-. 
címmel - Korda György mű
sora képviselte, amelyben 
Szánti Judit, Balázs Klári és 
az Expressz együttes műkö
dött közre. A komolyzenei mű
fajt a helyi Körzeti Állami 
Zeneiskola tanárainak, vala
mint a művelődési központ 
MA V Férfikarának közös 
hangversenye, továbbá a hí
res Musica Humana kamara
zenekar koncertje reprezen
tálta. Az út- és Vasútépí,tő 
Vállalat helyi üzemében pedig 
a népzene, a népdalkedvelök 
ére2Jhették jól magukat Urbán 
Kati, Bojtor Imre és a vas

A férfikar hangversenye 

A Kodály Zoltán emlékére 
rendezett műsorban - a mű
velődési központ 500 szemé
lyes színháztermét megtöltő 
közönség előtt nagy sikerrel 
vezényelték együtteseiket Ger
gely Gyula, Szakáll Lászlóné, 
Fónyadné Tomasek Etelka, Ba
ráz József és Fürjes Lajos kar
nagyok. 

A programsorozat kereté
ben a képzőművészet hivatá
sos és amatőr fokon is képvi
seltette magát. Nagyszámú ér
deklődő jelenlétében október 
29-én került sor Kisfalusi Má
ria keramikus és Kocsis Imre 

tegóriában. A diákokon kívül 
amatőr munkás képzőművé
szek is bemutatkozhattak új 
alkotásaikkal a járműjavító 
üzem étkezdéjében rendezett 
képzőművészeti kiállításon. 
Czinege István lakatos szob
rai, Tóth János hegesztő .fa- és 
kőfaragásai és Péter Nándot 
lakatos szobrai, ,plakettjei mél
tán arattak nagy sikert. 

Az általános iskolák tanulói 
honismereti, helytörténeti ve
télkedőkön vehettek részt. A 
legkisebbek a mese.mozi elő
adásain szóraikozhattak. 

Szőnyi Lajos 

Harmincéves a nagykanizsai 
vasutas óvoda. Ebbffi az alka
lomból az óvoda fejlődését !be
mutató fotó- és gyermetk.raöz
k.iállitást rendeztek, majd a 
Kodály Zoltán iMűvelödési 
Házban ünnepségen emlékez
tek meg a jubilewnról. Kár
páti Zoltánné vezető óvónő 
mondott .bes?.édet, e.ml&ez
tetve arra is, hogy három év
,tizeddel ezelőtt még csak har
minc ,gyermeknek volt itt 
hely. A Wbbszöri !bővítések 
után az óvoda már száz gyer
meket tf-0,gad. 

Az ünnepségen ki,tüntetése
ket és jutalmakat adtak át az 
intézmény nevelőinek és ,tech
nikai do1gozóLnak, majd az 
óvodások és a művelődési ház 
együttesei lk.ultúrműsorral szó
rakoztatták a jelenlevőket. 

Szepesi Józsefné 

- Brigádtagok az egri vár

ban. A pásztói VII. gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 
Radnóti szocialista brigádja 
kirándulást szervezett Eger
be. Megtekintették az egri 
várat és megismerkedtek a 
város egyéb nevezetességei
vel is. 

festőművész kiállításának __________________________ _ 
megnyitására. November l-én 
a Magyar Hűtőipar Dunakeszi 
Hűtőháza udvarán leplezték 
le ünnepélyes külsőségek kö
zött Georgi Dimitrov bronz;ból 
készült mellszobrát, születésé
nek 100. évfordulója aLkalmá
ból. Az általános iskolák felső t 
tagozatos tanulói részvételével 
képzőművészeti versenyt ren
deztek grafika, szobrászat ka-

Kiállítás 
a Nyugati pályaudvaron 

\ 
I;' 

utas-szakszervezet népizene- ...-------------
karának hangulatos műsorán. 

A művészeti naipok rangját 
növelte, ,hogy a Magyar Rádió 
a programsorozat időpontjá
ban - Kóruspódium című mű
sorában - közvetítette a du
nakeszi MA V férfikarral ké
szített hangfeLvételét. A leg
�yobb létszámú közremű
k'tdó gárdát mozgósító rendez
vény az a nagyszabású kon
cert .vo1t, amelyen fellépett a 
művelődési központ koncert 
fúvószenekara, a „Fesztivál 
fokozattal" minősített férfika
ra és a város 3. számú általá
nos iskolájának vegyeskara. 
Ezenkívül meghívott vendég
ként felléipett a Fóti Ifjú Ze
neba,rátok kórusa, valamint a 
vasutas-szakszervezet zeneis
kolájának vegyeskara. 

Népzenei találkozó 
A székesfehérvári vasutasok 

Vörösmarty Művelődési Házá
ban - a csomópont gazdasági 
és társadalmi szervezeteinek 
támogatásával november 
13-án népzenei találkozót ren
deztek. A műsorban fellépett 
a dunavarsányi művelődési 
ház népi együttese, valamint a 
székesfehérvári művelődési 
ház felnőtt és gyermek citera
együttese. 

A műsor bevételét, 11 745 
forintot a rendezők az arra 
rászoruló vasutas nyugdíjasok 
szociális körülményeinek javí
tására ajánlották fel. 

A Nyugati pályaudvar KISZ-bizottsága és a terézvárosi 
pft. főnökség szakszervezeti biwttsága A szabad idő haszrws 
eltöltése címmel kiállítást rendezett a körzeti üzemfőnökség 
kultúrtermében. Majdnem száz - vasutasok készítette - hím
zést, Iakásdíszt, fesuményt mutattak be az érdeklődőknek. A 
legszebb tárgyak készítőit - a látogatók szavazatai alapján -
a szervezők jutalomban részesítették. (Képünkön a kiáLlítás 
egy részlete látható.) 

ttOL FÜRÖDJÜNK, HOGY FÜRÖDJÜNK 
Egyetlen percig sem vitatom: 

valóban a legfontosabb társa
dalmi vitáink egyike, !hogy le
gyen-e nudista strand Magyar
országon, vagy maradjon-e a 
jól bevált fürdőruha. Képes 
ihetilapjaink,tól az irodalmi la
pi.g megannyi betűvető társam 
foglalkozott a közérdekű kér
déssel, miért ne szóljak róla 
hát én is, aki ,barátai által tu
dottan fogékony a gazdasági 
kérdések iránt? Szó sincs fél
reértésről, ,tudatá,ban vagyok 
annak, ,hogy a nudizmus nem 
holmi újkeletű, közgazdasági 
kifejezés - semmi köze az, 
energia válsághoz, nincsenek 
hatással rá a világ.gazdasági 
recesszió begyű�zései, s nem 
része az életszi.nvonal-politi
kának. Am ha azokat a für
dőruha-költeményeket veszem 
szemügyre, amelyeket a közel
gő tél után jövő ,tavaszra gon
dolva nemrég mutattak be 
egy divatbemutatón, menten 
megértem az összefüggést. Itt 
egy pánt, amott egy csomó, az 
árcédulán pedig háromjegyű 
szám ... kell-e folytatni? Ta
karékosságra törekvő korunk
ban leggazdaságosalbb megol
dás, ha lent sincs semmi, fent 
sincs .semmi. 

Hírlik - olvashattunk erről 
a lapokban-, hogy Délegyhá
za .környékén (található a Bu
dapest-Kelebia vonalon) a 
tettekre készek már cseleked
tek is, s ez az állami kö:ltség
vetés bevételoldalát sem ren
dítette meg, sőt. A perzselő 
i<:ánikulában jdőnként meg
megjelent egy tetőtől talpig 
ji!gyenruhába öltözött férfiú, s 
a közerkölcsök megsértésére 
hivatkozva a korszerű ,fürdő
ruhákkal egyenértékű 1bünte
téspénzt szedett. Ri.:hái,khoz 
lépdeltek hát a meztelen !für-

dőzés hívei, !hogy pénzzel vált
sák meg azt a jogot, ami min
den újszülöttnek bérmentve és 
adózásmentesen kijár. S eköz
ben ama felismerésre is ráéb
redhettek: zsebek is csak ru
hán lehetnek. Továbbá: bár
mit mondtunk is egykoron, 
mégis igaz az egyJwronnál ré
geb bi állítás, misze1int a ruha 
,teszi az embert. Foly�ton a 
fürdőruha ... 

Nem kétlem persze, mindig 
is lesznek szemérmesek, akik 
nem kívánnaik. aktív szereplői 
lenni e nudis.ta-show-nak. In
kább moziba mennek. Kultu
rálódni természetesen. Hon
fiúi-honleányi hévvel pártolni 
a magyar ,filmművészetet. Sok 
jól öltözött mozirajongó szem
lélheti e hetekben a korszerű 
társadalmi mondandót rej,tő, 
új alkotásainkat. Az egyiknek 
a szereplői - legaláfbbis a .for
gató!{önyv szerint - pálya
társnőim. Egy vonzó, szőke fia
talasszony, meg egy ugyan
csak nem csúnya fekete lány, 
akik - egymásra néznek. Ad
dig nézilk. egymást, addig né
zik, amíg egyikük leleplező 
riportot nem ír társadalmunk 
visszásságairól, másikuk ott 
nem hagyja a férjét . . . aztán 
már mi is nézhetjük őket. No 
persze, nem a nudista stran
don, .hanem a heverőn. !Egyi
kükön sincs fürdőruha. 

Nem •kétlem persze, mindig 
is •lesznek szemérmesek, akik 
nem kívánnak aktív szemlélői 
lenni az ilyen extrém törté
netnek. Node a békeharc, a le
szerelés iránti vágy igazán 
nem mondható elvontnak. Az 
e témában érdekelt - és me
lyikünk ne lenne érdekelt -
néző megszemlélheti a Guerni
cát. A film végefelé - miként 
a cím ígéri - Picasso világ-

hírű festményét is, de addig 
csu,pán a madridi múzeum fe
tl.é vezető utat. Amely egy kí
váncsi természetű, budapesti 
téglagyári munkáslány számá
ra megannyi bu:kitatót rej,t. 
Miként Orpheusnak, neki is 
alá kell szállnia az alvilág
ba ... pontosabban a nyugat
német nagyváros, Frankfurt 
pornó-negyedébe. Derék fil

meseink, az elrettentés . céljá
ból megmutatjáik, hogy mi tör
ténik egy ilyen pornó-negyed
ben, odaát. .Egy •lány - nem 
a budapesti, a téglagyárban 
téglákat emelgető, hanem a 
Frankfurtban, szabad idejében 
zenét tanuló - ledobja ma
gáról köntösét, s nincs alatta 
fürdőruha. E szép lány a tes
tét mutogatja. Pénzért muto
gatja, -természetesen - vagyis 
nem ő fizet, hogy ott lehessen 
a nudistastrandon -, de ki 
fizet neki? Természetesen akik 
látni akarják. A frankrfurti kí
váncsiak. De e lányt mi lát
juk, magyar nézők . . . hogy is 
van ez? Tehát a magyar fil
mesek fizettek a lánynak azért, 
hogy mutassa meg, mit mutat
na a nyugatnémet bámulói
naik, ha történetesen nem egy 
békeharcos magyar filmben 
szerepelne, hanem egy embert 
lealacsonyító odaáti pornó
negyedben. Akinek e puoor 
lány láttán nem jut eszébe a 
világméretű leszerelés fontos
sága, az magára vessen! 

Sejtelmem sincs arról, hogy 
miként vélekedik Sir Geoffrey 
Howe, a brit konzervatív kor
mány pénzügyminisztere a nu
dizmusról, meg a békeharcról, 
ám különös vasúti kalandja őt 
is meglehetősen szalonképte
len helyzetbe ,hozta a 'ködös 
Albionban, Manchester és Lon
don között. Az történt ugyan-

is, hogy amíg békésen szen
dergett egy expresszvonat háló
fülkéjében, valaki elcsente a 
nadrágját. Ha jól meggondo
lom, ali�a kevésbé dermesztő 
látvány egy konzervatív mi
niszter, hagyományos csomóra 
kötött nyakkendővel, jól va
salt zak<%an, nadrág nélkül, 
amint a londoni Victoria pá
lyaudvaron „hordár!"-t, netán
tán „rendőr"-t kiáit, mint a 
nyakkendőt sem viselő délegy
házi fürdőzők. Nem tudom, 
hogy az Utasellátó hálókocsi
jaiJból eddig hány nadrág tűnt 
el (s ha eltűnt már ily becses 
ruhadarab, rnagasrangú ·kor
mánytisztviselő volt-e a kár
vallott), de egy s más infor
máció megnyugvással tölt el. 

Az a tény, hogy az egyik bu
dapesti strandfürdő női öltöző
jébe a fürdési idő alatt men
tek !be fér1fi szerelők, nem je
len ti azt, mintha engedélyez
nék a honi nudizmust. Arról 
van szó csupán, hogy a mun
kaidő jobb kihasználása iránti 
igény vég.re valahára nyitott 
fülekre talált. Ki ne örvende
ne ennek? • Ama •törekvésből, 
hogy a ,pályarekonstrukc:iók 
hatására gyorsabban lesznek a 
belföldi expresszvonatok, 
nyilvánvalóan követ.�ezik: a 
MAV a jovóben sem kapcsol 
hálókocsit e szerelvényekheZ', 
nálunk aligha tűnhet el tehát 
miniszteri pantalló az ex?resz
szen. Egyik-másik !filmkészí
tőnk szemléletmódja pedig 
egyértelműen méltánylandó. 
Mórickával ellentétben ugyan
is, nekik nem mindenről a pu
oorság, !hanem a pucérságról is 
a kizsákmányolás és a fegy
verkezés elleni harc jut az 
eszükbe. Micsoda különbség! 

F.T. 
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Húszéves a Vidróczki néptáncegyüttes 
Díszelőadás 

a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban 

Jelenet az együttes gálaműsorából 

A Vidróczki néptáncegyüt
tes az idén ünnepli megalaiku
lásának 20. évfordulóját. Eb
ből az alkalomból november 
12-én a gyöngyösi Mátra Mű
velődési Központ színházter
mében díszelőadást tartottak. 

Az együttes feladatának te-
1{inti szűkebb hazánk, a palóc
föld dalainak, táncainak gyűj
tését, feldolgozását és méltó 
színpadi bemutatását. Az 
együttesben jelenleg 150 fia-
al tanul. Évente átlagosan 

50-60 előadást tartanak az 
xszág különböző helyein, hoz
�ájáruLva ezzel népünk folk
lórművészeti életének gazda
gításához. Az együttes a gyön
gyösi Mátra Művelődési Köz-

(Szabó Sándor felvétele) 

Pont égisze alatt működik, a 
Városi Tanács, a Gyöngyszöv 
ÁFÉSZ, a MESZŐV és a vas
utas-szakszervezet .közös fenn
tartásában. 

'I'öb:b al!kalommal vendég
szerepeltek külföldön, a szo
cialista országokban, valamint 
Olaszországban, Dániában, 
Belgiumban, Görögországban, 
Törökországban, Franciaor
szágban és az NSZK-ban. A 
néptáncosok országos minősítő 
rendszerében Arany II. foko
zatot elért együttes megkapta 
a Szocialista Kutúráért kitün
tetést, a KISZ KB Dicsérő Ok
levelét és az Országos Béketa
nács elismerő oklevelét. Az 
évek során véglegesen elnyer
te a Kiváló Együttes címet. 

ISMERD MEG HAZÁDAT! 
Vetélkedő az Utasellátó klubkönyvtárában 

November 13-án országos 
vetélkedő színhelye volt az 
Utasellátó klubkönyvtára. Szo
cialista brigádok mérték ösz� 
sze tudásukat Észak-Magyar
ország nevezetességeiről. 

Második alkalommal került 
megrendezésre ez a vetélkedő 
egy több évesre tervezett so
rozat részeként, mely az „Is
merd meg hazádat" címet vi
seli, és célja hazánk tájegysé
geinek a megismerése és mű
vészeti értékeinek a felfedezé
se. 

A döntőt több hónapos fel
készülés előzte meg. A bene
vezett brigádok közös kirán
dulásokon vettek részt, hogy 
a helyszínen tanulmányozhas
sák a tájegység építészeti és 
képzőművészeti értékeit. Egy
egy út alkalmával az idegen
vezető is a brigádtagok közül 
került ki. A sikeres felkészü
lést a versenyre nemcsak a 
helyszíni tapasztalatok segítet
ték elő, hanem a különböző 
témakörökből - földrajz, tör
ténelem, építészet, képzőmű
vészet - szervezett előkészítő 
előadások és a témához kap
csolódó irodalomjegyzék is. 

Nem volt irigylésre méltó a 
négytagú zsűri - Malomhegyi 
Imre, a vállalat közművelődé
si bizottság elnöke, Molnár Jó
zsefné versenyfelelős, Lelkes 
Gabriella alapszervezeti KISZ
titkár és Nagy Gáborné tanár 
zsűrielnök - helyzete, amikor 
a vetélkedő megkezdése előtt 
az egyes városok nevezetessé
geiről saját fotók és képesla
pok alapján összeállított tabló
kat értékelte. A versenyzők a 
tablókon nemcsak fotókat ál-

lítottak ki, legtöbbjüknél az 
anyag elrendezt!se és a felira
tok is igeJ'l, esztétikusak vol
tak. 

A tulajdonképpeni versen
gés borkóstolóval vette kezde
tét, nem kis derültséget keltett, 
hogy vendéglátóipari szakem
berek közül sem tudta min
denki eltalálni Észak-Magyar
ország három híres borfajtá
ját. A további feladatok is sok 
fejtörést okoztak a résztvevők
nek. Igy például az irodalom 
témakörnél, amikor előadó
művészek tolmácsolásában 
monológok hangzottak el a 
megadott művekből, és ki kel
lett találni a szereplő nevét, 
vagy amikor három képeslap 
alapján kerülhetett sor az 
idegenvezetésre. 

A versenyen részt vevő bri
gádok alapos felkészültségről 
tettek bizonyságot. A zárszó
ban nem véletlenül említette 
Varga Józsefné, a vállalati 
szakszervezeti bizottság szer
vező titkára, hogy a vetélke
dőre nevezett kollektívák kö
zelebb kerültek a szocialista 
brigádok hármas jelszavának 
teljesítéséhez, hiszen a döntőn 
elért helyezéstől függetlenül 
gazdagodtak tudásban, tapasz
talatokban. 

A nemes versengés győztese 
a miskolci területi igazgatóság 
Petőfi Sándor szocialista bri
gádja lett, jutalmuk kéthetes 
külföldi üdülés, második a Ba
ross Gábor (központ) és a har
madik a (Petőfi Sándor szo
cialista brigád (szállítási cso
port) helyezett csapatok pénz
jutalomban részesültek. 

Gócza Ferencné, 
a klubkönyvtár vezetője 

Borkóstolás közben a Zalka Máté brigád 
(Skoda László felvétele) 
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Egymást metsző életuta 
BESZÉLGETÉS SZENTMIHALYI ANTAL EDZŐVEL ÖNMAGARÓL 

ÉS A BVSC LABDARÚGÓ CSAPAT ANAK LEHETŐSÉGEIRŐL 

A futballsors fura fintora
ként a BVSC akkor kapott 
rangos szakvezetőt, amikor a 
labdarúgócsapat - elmúlit ne
gyedszázados történetének -
mélypontjára süllyedt. A veze

• • 

tő edző nem más, mint Szent
mihályi Antal, az említett 
mélypont pedig a 'honi futball 
harmadik vonalát jelentő te
rületi bajnokság. Hogy Szent
mi,hályi és a BVSC útja egy- ' � 
szer a harmadik osztályban 
metszik egymást, ezt nemré
giben még láz.álmunkban sem 
képzeltük volna. De elmúltak 
a Mészöly, Rendek, Murár, 
Csernai nevével d:émjelzett él
vonalbeli idők, sőt az NB l 
B-s és az NB II-es évek is 
nosztalgikus emlékeket éb
resztenek ma már. 

És Szentmihályi? Nyolc ma
gyar bajnoki címmel, egy 
olimpiai arannyal, 31 váloga
tottsággal és 380 élvonabbeli 
mérkőzéssel a tarsolyában 
kóstolt bele az edzősködésbe. 
Az ú;pesti tanulóévek után a 
Székesfehérvári MAV Előré
hez szerződött. Két íz..ben is 
heroikus küzdelemben tartot
ta „benn" a legmagasabb osz
tályban a személyi és tárgyi 
feltételeiben egyáltalában nem 
NB I-es fehérvári vasutas
együttest. A Tatabánya, az 
MTK-VM és a Videoton vol
tak a soron következő állomá
sok. De hogyan jut el valaiki 
a Sóstótól a Szőnyi útig -
nyártól őszig? 

- Hirtelen úgy éreztem, 
hogy elegem van az élvonal 
légköréből. Más környezetre, 
hangulatra van szükségem. 
Még azt sem tartottam lehetet
lennek, hogy néhány esztendő
re önkéntes száműzetésbe vo
nulok. És ak,kor megkeresett a 
BVSC. Nekem, csupán két !fel
tétel villant az eszembe. Elkö
vetkezendő esaipatom legyen 
fővárosi és legyen törekvő. 
Akarjon valamit, tűzzön célt 
maga elé. Aztán, hogy hánya
dik osztályban szerepel, az 
pillanatnyilag nem számítha
tott. A BVSC maradéktaLanul 
megfelelt a kettős kritérium
nak. Rövid gondolkodás után 
aláírtam ... 

A kiválasztottak közül is 
nagyon kevésnek adatik meg, 
hogy a Maracana, a Wembley 
és a Bernabeu stadio111ban 
töltse el egész pálya.futását. 
Az éls,porfuan képtelenség 
mindörökre a hullám.'hegy te
tején lovagolni, az „igen" mel
lett a „nem" elfogadására és 
férfi módon kell készenállni. 
De a célok - ha igazak és ne
mesek - a BVSC portáján is 
érnek annyit, mint báI1hol 

Szentmihályi Antal 

másutt a labdarúgás világbi
rodalmában. 

- Ha egy szebb napokat is 
látott, patinás klub visszalép a 
rangsorban, akkor ott általá
ban elszabadulnak az indula
tok. A BVSC szerencsére meg
őrizte méltóságát. Nem folyt 
bűnbakkeresés, senki sem kö
vetelt fejeket, de nem is fo
gadkozott, hogy azon nyomban 
vissza.kerülünk az NlB II-be. 
Értelmesen, árnyaltan fogal
mazták meg a célt, a lehetősé
geket, a körülményeket fi
gyelembe véve. Vagyis: előbb
utóbb felkerülni, de közben 
meg kell terie,mteni a tartós 
NB II-es lét feLtételrendsze
rét. Első fázisként a Duna-cso
port élmezőnyében szeretnénk 
végezni, biztos alapot terem
teni a majdani továbblépésre. 
Ebben kérték az én segítsége
met. 

Az átlagolvasó, ha egyebet 
nem is tud a vasutasegyüttes
ról, annyi bízvást megragadt 
az emlékezetében, hogy a 
BVSC a főváros egyik legjobb 
nevelőegyesülete. A termé
keny zuglói talajból egymás 
után nőttek ki a talentumok. 
Törócsiiktől, Feketétől, Lazsá-

nyitól, Becseitöl kezdve, a leg
frissebb évjáratig. Varga Ist
ván és Nándor, Kerepeczky, 
Szeibert, Krómer, Polónyi. De 
ma már egyikük sem viseli a 
BVSC-ben a kék-fehér mezt. 
Az alacsonyabb osztályok 
egyik meghatározó jellegű 
funkciója a felfelé áramolta
tás. Hogy minőségi módon ki
elégítsék az élvonal igényeit, 
szolgálják annak érdekeit. 
Kielégítik, szolgálják, ám a 
vérveszteségbe bele is sápad 
a legtöbb nevelóegyesület. 

- Nézzük inkább a jelen
ség kedvező oldalát. A nevelő
egyesületekben felgyorsul a 
játékosok vándorlása. óriási a 
jövés-menés. De mindig kí
náLkozik viszont szabad hely. 
A serdülők, ifisták éreznek 
távlatot, perspektívát. Vállal
ják a verejtékezést, hogy be
kerüljenek az első csapatba és 
akkor talán rájuk is felfigyel
nek egyszer. Következéskép
pen a mi csapatunk átlagélet
kora a legalacsonyabb. A még 
törekvő ifutballistákat köny
nyebb munkára fogni, fegye
lemre szoktatni. Nem lelkese
dem az NB I-ből kikopott ön
jelölt zsenikért, a1kik sértődöt
tek és kegynek tekintik, ha 
kilencven perc alatt fotnak 
nehányszáz métert ... 

Az amatőr labdarúgásban is 
bizonyíthat az edző. Hiszen itt 
csekély szerepet sem já tszLk a 
pénz, egészen más jellegű mo
tivációs bázist kell kiépítenie. 
Az önbecsülésre, a sportszere
tetre és legfeljebb a halvány 
távlati lehetőségekre hivat
kozhat. De egyben ez a mun
kakör legnagyobb buktatója, 
anyagias, eredményre orien
tált, teljesítményt 1követelő vi
lágunklban. 

- Mint a kis csapatok több
sége, mi is küszködünk költség
vetési tilaloonfálok,al. Megpró
bálunk dicsőségből boldogul
ni. A fegyelmet csak önkéntes 
alapon lehet betartatni, hiszen 
a játékosoknak nem a futball, 
hanem a munkahelyük kínál
ja az egzisztenciát. Túlórázás, 
továbbtanulás, mozgalmi élet, 
mind-mind helyet követelnek 
a délutáni programlban. Az 
edzéseken sok a hiányzó. De 
még inkább hiányoznak a né
zők. Az a hat-hét nyugdíjas, 
valamint a szúk körű rokon
ság nem tekinthető szurkoló
seregnek. Pedig szeretnénk va
lakinek bebizonyítani, hogy 
iparkodunk, küzdünk, nekiife
szülünk a feladatoknak. 

Török Péter 

Dombóváron 

népszeríí 

a természetjárás 
Az idén sem tétlenkedett a 

Dombóvári VMSE teronészet
járó szakosztálya. A természet
járás, a szabad idő hasznos el
töltésének népszerűsítését jel
zi Dombóváron, hogy a fiatal 
szakosztály taglétszáma már 
hatvannyolcra emelkedett, és 
gyarapszik a túrákon rendsze
resen részt vevők száma is. 

A saját szervezésű gyalogos
és kerékpáros túrák közül is 
kiemelkedik az Óbányán eltöl
tött két nap, ahol huszonheten 
jártátk a Mecselk szebbnél szebb 
tájait és ügyességi versenyeken 
fej lesz tették táj ékozódókészsé
güket. 

A szakosztályból huszonöten 
vettek részt a Vasutasdk Szak
szervezete Természetbarát 
SzJakbizottságia á1tal megren� 
dezett XXIX. országos vas
utas természetbarát találko
zón Sopronban. Júliusban 
Trencséni Zsigmond vezetésé
vel 116 kiloJ11éteres gyalogtú
ra során élvezi& a Magas
Tátra tájait, fesitóien komor 
szilkláit és tavai,nak lenyűgöző 
szépsegét. 

Az évi program szerint az 
a céljuk, hogy milllél töbiben 
szerezzenek minősítést, ezlért 
számos minősítő túrán vettek 
részt, többek között a mecseki 
„Csillagtúrán" és a szarvasi 
országos természetbarát talál· 
kozón is. 

- Szakosztályunk célja, 
hogy környezetünkben minéJ 
több emberrel szerette&süll 
meg, vétessük észre a termé· 
szet adta tájak szépségét, vál· 
tozatosságát és minél többem
bert vegyünk rá arra, hogy 
szabad idejét a természetben, 
egészséges körülmények között 
hasznosan töltse - fogalmaz
ta meg Martonné Orbán Júlia 
sz<akosztályvezető. 

Kispályás bajnokság 
A dombóvári csomópont 

vasutasai már 1952-ben be
kapcsolódtak a kispályás lab
darúgásba. Ez a sportág ha
marosan az egész városban 
kedvelt mozgalommá vált. A 
városi bajnokság első osztá
lyában jelenleg 12 csapat, a 
második osztályban szintén 12 
csapat verseng a győzelemért. 

A városi ba;nokságban öt 
vasutas csapat szerepel, ebből 
három az első osztályban. Az 
idei kispályás labdarúgó baj
nokság első helyezettje az 
üzemfőnökség Dízel csapata 
lett, a MÁV Gépállomás előtt. 

Fotókiállítás. A közel
múltban a kisújszállási mű
velődési házban rendezett ki
állításon mutatkozott be fo
tóival ifj. Papi Lajos, a szol
noki járműjavító kisújszállási 
üzemének lakatosa. Az érde
kes kiállítást, amelyet több 
mint félezer látogató tekintett 
meg, Nagy Zsolt, a Szolnok 
megyei Néplap rovatvezetője 
nyitotta meg. 

- Kertbarátok egymás közt. 
A nagykanizsai vasutasok Ko
dély Zoltán Művelődési Házá
nak kertbarátköre megkezdte 
foglalkozásait. Az első talál
kozón levetítették a debrece
ni országos kertbarát-kiállí
tásról készült filmeket, majd 
minden kiállító díszes emlék
lapot kapott. 

Búcsúztatás. Harminc
négy nyugdíjba vonuló dol
gozót búcsúztatott a napok
ban a nagykanizsai körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottsága. Tóth János szb
elnök búcsúztatta a megjelen
teket, méltatva több évtizedes 
munkásságukat, lelkiismeretes 
vasúti szolgálatukat. Utána 
átadta a szakszervezeti bizott
ság ajándékait. 

- Kirándulás. A sátoralja
újhelyi pályafenntartási fó
nökség II. Rákóczi Ferenc 
szocialista brigádja - a csa
ládtagokkal együtt - kirán
dulást szervezett a festői szép
ségű zempléni hegyekbe. Meg
tekintették a környék neveze
tességeit, köztük a László
tanyát és Mátyás király kút
ját. 

Olvasóin'li 
figyelnaébe 

A Magyar Vasutas kö
vetkező 25. száma - tekin
tettel az év végi ünnepek
re, munkaszüneti napokra 
- nem a szokott időben, 
hanem egy héttel később, 
december 20-án jelenik 
meg, összevontan a 26. 
számmal, 12 oldal terjede
lemben. 

- Mai Magazin ankét. A 
lap olvasóival, szocialista bri
gádvezetőkkel találkozott no
vember 9-én Győrben Ónódi 
Zsuzsa a Mai Magazin szer
kesztője. A vasutasok Arany 
János Művelődési Házában 
tartott összejövetelen szó esett 
a szerkesztási munkáról és a 
lapterjesztés feladatairól. 

- Szakszervezeti oktatás. A 
székesfehérvári körzeti üzem
főnökségen október utolsó he
tében megkezdődött az 1982 
83-as szakszervezeti politikai 
tömegoktatás. Az üzemfőnök
ség területén 13 tanfolyami 
csoportban összesen 750-en 
vesznek részt a politikai okta
tásban. 

A KTE rendezte. A 

Dowty-féle, rendező-pály,aud
vari sebességszabályozó rend
szerről tartott előadást a kö
zelmúltban Celldömölkön Tor
dai László, a KPM műszaki 
és fejlesztési osztályának ve
zetője. A Közlekedéstudomá
nyi Egyesület által rendezett 
előadáson a GYSEV szakem
berei is részt vettek. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném 2,5 szoba, plusz ét

kező. 67 négyzetméteres, komfor
tos, zöldövezetben levő földszin
tes rákospalotai MAV-bérlakáso
mat Budapest környékire vagy 
vízparthoz közel lakóházas ingat
lanra. l!:rdeklődnl lehet a 10-91 te
lefonszámon. 

Elcserélném Budapest IV. ker., 
József Attila u. 85. földszint 3. 
alatti két szoba, konyha, fürdő
szobás, éléskamra, komfortos, 36 
négyzetméteres tanácsi lakásomat 
kétszobás, fürdőszobás, 50 négy
zetméteres MÁV-bérlakásra a VI„ 

VII., xv. kertiletben. 
Elcserélném másfél szoba össz

komfortos, nagy erkélyes, 49 négy
zetméteres, tizedik emeleti, hívó
liftes MAY-bérlakásomat azonos 
méretű, illetve komfortfokozatúra 
MA V-dolgozóval. Lehet ' tanácsi 
vagy kertes családi ház is. Cím: 
Budapest xv., Rákos út 100. sz. 
X. em. 65. Nagyné. üzemi tele
fon: 81-81. 

Elcserélném budapeRti másfél 
szobás összkomfortos tanácsi fő
bérleti lakásomat nagyobbra, 

MA V-bérlakás is lehetséges. l!:r
deklődni a 228-842 telefonszámon, 
Arvainé. 

Elcserélném dunakeszi kétszo
bás, komfortos, gázfűtéses, mo
dern. Dunára né-zö, lV. emeleti 
(lift nincs), 50 négyzetméteres, 
csendes MAV-bérlakásomat Buda
pesten levő egy szoba, plusz két 
félszobás tanácsi vagy MAY-bér
lakásra, esetleg kertes házra (ta
tarozásra szoruló Is érdekel). Vác
Budapest vonali is lehet. Kovács 
Béla, Dunakeszi, Nap u. 4. IV. 
19A. 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 38 négyzetméteres, gázfűté
ses, világos, budai MAV-bérlaká
somat vasutas dolgozóval - taná
csi vagy saját tulajdonú lakás
ra, házra, lehet Pest környéki Is. 
Erdeklődni 7-15 óra között a 
183-664, 15 óra után és szombat, 
vasárnap 363-260 telefonszámon le
het. 

Elcserélném egy szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, W. C.-s, 200 
négyszögöles kertes lakást - jó 
közlekedés és bolthálózat - két 
kisebb, szoba-konyhás lakásért az 
!-XXII. ker. bezárólag. 'E:rdek-

---------------------------------·-------------------------------------1 lődni csak személyesen szombat, 
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A dobogó tetején is Bakosi Béla maradt 

Bakosi Béla, a Nyíregyházi 
Vasutas Spartacus se atlétája, 
a hárimasugrás kétsz.eres :fe
dettpályás Európa-bajnoka a 
közelmúltban megkapta 
,,N1/Íreg1iháza városért" érdem
érmet. A kitüntetést a városi 
tanács elnöke, dr. Gyurit'Jlku 
Kálmán adta át. 

Eddig a .hír. 
Az esemény hátteréről a 

nyíregyházi vasutasatléták 
vezető edzője, Orendi Mihál11 
tájékoztatta lapunkat: 

- Bakosi Béla rendkívül 
nag11 megtiszteltetésben része
sült, hiszen ezzel az érdem
éremmel éven'te mindössze 
eg11-két személ11t tüntet ki a 
városi tanács. Azoknak ítélik 
oda, akik vala.mi ;elentőst, 
maradandót alikottak, tettek 
N1/Íreg11házáért. A ;utalmazot
ta.k között eddig még nem 
akadt sportoló, Bakosi volt az 
el.só ... 

Néz.zlik csak, ki is ez a hu
szonöt esztendős, halkszavú 
fiatalember, s vajon mivel ér
demelte ki ezt a megtisztelte
tést ... 

- Tulajdonképpen vélet-
lenül kezdtem el sportolni -
nyilatJkozta még egy korábbi 
beszélgetésünk alkalmával. -
Tizenhét éves voltam, amikor 
testnevelő tanárom, Harcsa 
Zoltán megkért, induljak el a 

megyei középiskolás bajnok&á
gon. Három számban verse
nyeztem, magasban, távolban 
és hármasugrásban, de csak 

--

já,n, hála testnevelő tanárának, 
illetve !későbbi edzőjének, Si
gér Zoltánnak. Beleszeretett a 
sport.ágba. 

- Óriási játék a Jlármas
ugrás - magyarázza lelkesen 
-, nem elég hozzá, hogy jó 
erőnlétben legyek, hanem tech
nikailag is minden apró moz
dulatot jól kell csinálnom, 
hogy a !homokban minél mesz
szebb hagyjam ott a nyomo
mat. Nagyszerű érzés legyőz.ni 
a távolságot ... 

Hát még milyen nagyszerű 
érzés, ha nemcsak a távolsá
got, hanem az ellenfeleket is 
lefUŐ'li az ember. Mint tette, 
teszi ezt Bakosi Béla. Pályafu
tásának siik.erét az EB-ara
nyak mellett még sz..ámos 
érem, !helyezés, értékes trófea, 

" csú.cseredmény fémjelzi. 

11111 

Bakosi Béla 

hármasban kerültem a döntő
be ... 

Végül is fönnakadt a sport
ág még igen nagylyukú háló-

A ,,Nyíregyháza városért" ér
demérem adományozói azon
ban a győzelrneknél, sikerek
nél is távolabbra tekintettek, 
amikor Baikosi Béla személye 
mellett döntöttek. Ol11an spor
tolót tüntetite.k ki, aki még 
legfén11esebb diadalainak má
morában is megmaradt sze
rén11, közvetle-n, eg11szerű nyír
e(Wházi fiatalembernek, aki
nek viselkedését a címeres 
mez, az ért.e szóló Himnusz 
sem alakította át önteltté, 
nagyképúvé ... 

Igy és csakis így válhatott 
Ba.k06i :Béla az atlétika és a 
város büs7Jkeségévé. 

P. Gy. 

Véradók és vérkapók találkozója 
A gyöngyösi MÁV Kitérő

gyártó üzemben a közelmúlt
ban véradó-vérkapó találko
zót rendeztek, amelyen két
százan vettek részt. A megje
lenteket Rózsahegyi Gézáné. 
az üzem Vöröskereszt szer
vezetének titkára köszöntötte, 
és méltatta a véradás jelentő
ségét. Az idén 183 dolgozó 
összesen 69 liter vért adott té
rítésmentesen. 

A területi versenyen 

Az ünnepségen Tar József
né, a járási Vöröskereszt szer
vezet titkára, a többszörös 
véradóknak kitüntetéseket 
adott át. A Kiváló véradó ki
tüntetés arany fokozatát ha
tan, ezüst fokozatát tízen, 
bronz fokozatát pedig nyol
can kapták meg. Tizenhat ak
tivistát könyvvel, illetve vá
sárlási utalvánnyal jutalmaz
tak. 

Celldömölki tűzoltók sikere 
A közelmúltban Celldömöl

kön rendezték a szombathelyi 
vasútigazgatóság túzoltórajai
nak területi versenyét. A 800-
asok kategóriájában hazai si
ker született. A győztes raj, a 
vontatási üzemegység tűzoltó
vonatának egységparancsno
kával, Finta Sándor önkéntes 
tűzoltó hadnaggyal az ered
ményhirdetés után beszélget
tem. 

- 1973-tól vagyok' tűzoltó
parancsnok - mondja Finta 
Sándor, aki „civilben" gépla
katos a vontatási üzemegység
nél. - Az eddigi ;árási verse
nyeken hét első és két máso
dik helyet szereztünk. 1974-
ben az országos vasutas tilzol
tóversen11en 17 csapat közül 
lettünk a hetedikek. 

- Hogyan készülnek a fel
adatokra az önkéntes tűzol
tók? 

- Tűzoltóink mindegl/Íke 

becsületes munkásember, a 
körzeti üzemfőnökség celldö
mölki vontatási üzemegységé
nél dolgoznak, négy műszak
ban. Minden műszakban ké
szenlétben áll tehát egy-egy 
raj a tűzoltóvonat eredményes 
működtetésére. A gyakorlato
kat mindig munkaidőn kívül 
végezzük. Sajnos, nehéz a fia
talítás, átlagéletkorunk 40 kö
rül van ... 

- Milyen segítséget kapnak 
a szolgálati vezetőiktől? 

- Közvetlen főnökünk Fe
hér Tamás, az üzemfőnök 
műszaki helyettese minden le
hető segítséget megad a szá
munkra. Ez a támogatás több, 
mint a hivatalból elvárható 
vezetői magatartás. Érzi és 
érezteti is velünk feladataink 
fontosságát. Jól felkészült gár
dánk hatalmas túzkárokat 
akadályozhat meg felelősség
teljes munkájával. 

Sz. J. I. 

vasárnap egész nap, Kisvárdalné, 
Budapest XI., Albertfalva, MAV
állomással szemben. 

Könyv kiállítás 
A budapesti vasútigazgató

ságon október 28-án műszaki, 
közgazdasági, szépirodalmi ki
állítással egybekötött · könyv- • 
vásár nyílt. Ez alkalommal 225 
impozáns külsejű írott alkotást 
tártak az olvasók elé. 

A sorrendben 21. könyvkiál
lítást Nagyrónai László vas
útigazgató-helyettes nyitotta 
meg. A szakvezető beszédében 
kihangsúlyozta, majd élő pél
dával igazolta a könyvek sze
repét a gazdasági, a politikai 
élet fejlődésében. A két napig 
tartó kiállításon Koller György 
osztályvezető és Bak,a János, 
az igazgatóság főenergetikusa 
tartottak könyvismertetőt a 
vasúti pályaépítés és fenntar
tás módszereiről, illetve a Dí
zel-mozdonyvezetők zsebköny
véről. A kiállításon a korábbi 
hagyományokhoz híven most 
is 10 könyvet sorsolrtak ki a 
résztvevők között. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 
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Egymásra számítva 
Mé; né!;ány_ n!1P, és elmCYndhatjuk: mögöttünk immár az esztend�. M1;g néha ny nap, és elmondhatjuk: megkezdődött az es�tendo. Mu��en múltra és jövőre utaló jelző nélkül. A feSZ;Ultségoldó, Jokedvteremtő sziJNeszteréj valódában eddig sem valé!;szt?tt szét egymáshoz illeszkedő d'dlyamatokat, s most még kevfflbé az határoz.2Ja meg cselekedeteinket, hogy 1982 vagy éppen '83 olvasható a naptár fedőlapján. Amit az idén kellett (volna) megtennünk, a:z.t várják tfüi.imik jövőre Ls . .. azw a 

�ülönbséggel persze, hogy amit '82�ben elmulas.ztottunk azt 
'83-ban jó lenne pótoLnd. ' 
.. Akarva-akaratla1;, a gazdálkodás iránt érdeklődő nép let

tunlk, maholnap hazank a tíz és .fél ll'llil1Lió közgazda országa, 
Lmmár nemcsak ao:-ról Vélll1 szó, hogy a sza:kembere!k tájékoztat
nak a kedvező, vagy kedvezőtlen folyamatokról: mi magwn.k is 
ér.z:é�l;ü.k, miként m�nnek nálunk a dolgok, s együttesen ke
ressu.k a továbbhaladás lehetőséoeit. A december az idén sem 
csupán a karácsonyra készülés jegyében te:tt el: a társadalom 
megannyi fórumán tanakodtak és ÖSS7Jegeztek. 

A Sziakiszervezetek O�gos Tanácsának deoomber 10-i ülé
sén a jövő évi népgazdasági tervvel és az annak megvalósítá
sával összefüggő szakszervezeti feladatokról esett szó. Ekkor 
mondotta Gál László, a szaktanács főtitkárhelyettese egyebek 
között azt: ,,A ;övő évi terv megvalósításában a szakszervezeti 
sze'T'Vekre is fontos feladatok várna.k. lgy etsősorban, hogy agi
tatív felvilágositó, meggyőző munkával segítsék a terv fő cél
kitűzéseinek megismertetését, a megvalósítás éTdekében pedig 
az egységes cselekvést." Beszélt arról is, hogy a szocialista 
munkamozgalmak körében növelni szükséges a fejlesztéssel, 
szervezettséggel kapcsolatos munka súlyát, hatásfokát . . . A 
feladatok közül joggal tehetjük a sor elejére a minőség javí
tását. 

E tanácskozáson szólaJ.t fel Faluvéai Lajos, a kormány el
nökihelyettese is, aki airra mutattnt rá: ,,Az 1983. évi népgaz
dasági terv és az erre épülő távolabbi elgondolások jó alapot 
adnak olyan új népgazdasági arányok és gazdáUrodási feltéte
lek megteremtéséhez, amelyek utat nyitnak a kibontakozáshoz, 
a gazdasági teljesítőképesség erősödésén alapuló lendületesebb 
fejlődéshez." 

Ugy,anosak december első felében -tanácskoztak az Oi'Szág
gyűlés szalk.bizotts� is, hogy a népgazdaság .részterületeire 
bontva elemezzék a törbénteket és a tenni-valók listáját. Az épí
tési és közlekedési bizottság ülésén, házunk tájáról szólva el
hangzott: 1982-ben a távolsági személyszállítás mintegy kétszá
zatékos tervezett növekedésével szemben 3-4 százalékos tel;e
sítményeimaradással lehet szá.moLni, az áru.szállításban pedig a 
fuvarigények mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalomban 
várhatóan elmaradnak az előző évitől és a tervezettől egyaránt. 
Az 1983. évi tervben a személyszállítási igények további mér
séklődésével számolunk, az áruszállítási teljesítmények terve
zett mértéke pedig - a gazdaság várható növekedésével össz
hangban - az 1982. évi .szinten marad. 

Vélhetnénk: e helyzetért elsődregesen a től!ünk független, 
vagy csak rész,ben függő körülményrelk okolhatók. Am megtor
pan.ásunk hátbereben az is érzéire1hető, .hogy nem voltunk ké
�k megfelelően válaszolni arra a viil.á.gméretű kihívásra, 
amely - kétségkívül - jó néhány nálunk fejlettebb országot 
is nehéz lecke elé állátott. Ez jószerivel minden szakmára igaz. 
Napjaink felaidványa viszont éppen az, hogy ne másokra mu-

toaatva, hanem önnön lehetőségeinket eieme.zve keressük a min
denki számára előnyös megotdásokait. tA dcö:lilekedési tair,ifáik 
emelésekor megírtuk: hiába nem növekszik (sőt: az utasok szá
mánaik csöklkenése miatt mér.séklódi!k) a MA V bevétele, a pá
lyaudvarokon megfordulók, a vasút szolgáJtatásadt igénybe ve
vők hatványozottabban Mnytoo,gatjálk fel fogyatékosságainkat. 
Az emHtett par1amenti tanácsko:z.ás ugyan�ak tanúsította: m_ég 
a költségvertési forintok elosztását ismerők is megemlítettek, 

hogy a drágább viteldí;ért jobb színvonalat -: tisztább és pon
tosabb vonatokat előzékenyebb munkát - varnak. S valóban: 
az utasok számá�a nehezen elfogadható érv, hogy a forintok 
nálunk is szűkre szabottak. Nem a japán vasutak sebességét 
várják el tőlünk, csupán azt, amit - az adott k�mények kö
zepette ,is -, az eddig1eknél nagyobb �ássa}, kovetkezet�s�b 
fegyelemmel, a több évtizedes rossz be1-degz.ódések feledesev� 
megtehetünk. Immár a MAV-nál sem csupán lehet! de kell is 
üzletpolitikáról beszélni, s szolgáLtatói tudattal f eivertezve cse
lekedni. 

Lapzártánk idején az országgyűlés tanácsko�t: a parla-
ment patinás épületében kevésbé a �etekról, 1":4<ább � or
szágos t,eendókröl vitatlkoztaik. Ezt az u1ést csakugy, mmt az 
előzőeket, felelősségtudat jellemezte. Annak tt1;d�ta, amely� az 
MSZMP Központi Bizottságának deoember 1-'l ?Jéséről kozre
adott közlemény ekként összegezett: ,,Az ,1983. ev,i terv való�.a 

váltása jelentős és összehangolt erő!es.zíteseket kw,án; megko

veteli az állami, párt- és társadalmi szervek egyseges cseLek-

vését." 
Az egységes cselekvésből - ki-ki a maga h�:Y,én, saJát le-

hetőségeit és felelősségét átérezve - va�nny1unknek részt 
kell V'állladnunk. Számítanak ránk - s szármtun,k egymásra. 

F. T. 
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Ülést tartott az elnökség 
A testület elfogadta a MÁV Munhaa,édelnai S§abálg§atát 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége november 25-én ülést 
tartott. Ritkán fordul elő, hogy 
a testület egyszerre több a vas
út életében nagy jelentőségű 
előterjesztéseket vitat meg. Ez
úttal ez történt. A napirend 
fontosságára utal az is, hogy 
az ülésen jelen volt Jakab Sán
dor, a SZOT főtitkárhelyettese, 
dr. Udvardi László, az Orszá
gos Tervhivatal főosztáályve
zetóje, Szűcs Zoltán, a MA V 
vezérigazgatója, Gulyás János 
és Urbán Sándor vezérigazga
tó-helyettes, Nagy Károly, a 
MA V Vezérigazgatóság pártbi
zottságának titkára. 

A testület elsőnek a MA V 
Munkavédelmi Szabályzatának 
tervezetét vitatta meg, majd 
néJ:iány kiegészítő javaslattal 
elfogadta. (A szabályzat ismer
tetésére lapunk 2. oldalán 
részletesen kitérünk.) 

Ezután a szocialista munka
verseny értékeléséről és a moz
galom fejlesztésének lehetősé-

geiról készült előterjesztés vi
tájára került sor. Az előter
jesztés készítőinek helyénvaló 
az a megállapítása, mely sze
rint gazdasági építésünk jelen
legi szakaszában is nagy jelen
tősége van a dolgozó tömegek 
aktivizálásának, cselekvő ten
niakarásának, melynek egyik 
fontos eleme a munkaverseny. 
Eddig a MAV területén is ha
tékony eszköznek bizonyult és 
eredményesen járult hozzá a 
feladatok végrehajtásához. Azt 
is meg kell mondani, hogy a 
verseny hatékonysága abban 
az időszakban volt kedvezőbb, 
amikor a vasút teljesítményeit 
a mennyiségi növekedés jelle
mez.te. Érthető, hiszen a célki
tűzéseket, a vállalásokat, az 
értékelést, a teljesítmény ér
dekeltséget akkor konkrétab
ban és egyszerűbben meg le
hetett határozni. 

Mi a helyzet ma? A gazda
sági életben végbemenő vál
tozások, a gazdálkodás nehe-

Az idén először novemherhen 

zebb és bonyolultabb követel
ményei, a teljesítmény-elv, a 
minőségi igények, a vállalati 
gazdálkodás gazdasági tartal
mának erősödése új helyzetet, 
megváltozott feltételeket te
remtenek a munkaverseny 
számára is. fppen ezért keres
ni kell azokat a formákat, ame
lyek jobban megfelelnek a ma 
követelményeinek. 

Az előterjesztés, mely átfogó 
képet adott a MAV-nál meg
levő munkaverseny formákról, 
az előrelépés lehetőségeit is 
számba vette. A többi között 
rámutatott: az eddigi verseny
formák és az elismerés rend
szerének megváltoztatására 
nincs szükség. Ezzel szemben 
a tartalom erősítését minde
nütt fő feladatnak kell tekinte
ni. 

Az ülésen, mint az várható 
volt, nagy vitát váltott ki a 
M!AV 1983. évi tervjavaslata, 
melyet Szűcs Zoltán, a MA V 
vezérigazgatója és Maráz Béla, 

A vasút túlteljesítette 
árus•állítási tervét 

Az őszi forgalmi időszakban 
november volt a vasút legered
ményesebb hónapja. Összesen 
11 millió 667 ezer tonna áru ke
rült vasúti szállításra. Ez a 
mennyiség az elmúlt év no
vemberéhez képest 100,6, a 
tervezett értékhez viszonyítva 
pedig 103,2 százalékos teljesí
tésnek felel meg. A többlet
szállítás abszolut számokban 
kifejezve 72 ezer, illetve 357 
ezer tonna volt. Az áruszállí
tási teljestíményt kifejező áru
tonnakilométer várhatóan 106, 
illetve 102 százalékot ér el. 

Az összes szállításon belül -
az év vége közeledtével - leg
;elentősebb növekedés az ex
portforgalomban volt. A kivi
teli forgalomban feladott áruk 
mennyisége a bázis szintet 1'7, 
a tervezett értéket 18,2 száza
lékkal haladta meg. Az idén 

eddig még nem tapasztalt mér
tékű volt a vasút import for
galma is. A beérkező áruk vo
lumene 106, illetve 104,4 száza
lék volt. 

Belföldi forgalomban 99,1, 
illetve 103,7, a tranzitfor�
lomban viszont csupán 92,9, il
letve 90,8 százalékos volt a tel
jesítés. Az elszállított kocsiigé
nyes áruk mennyisége novem
berben 9 millió 527 ezer tonna 
volt, amely 100,6 százalékos 
bázis és 108,6 százalékos terv
teljesítésnek felel meg. 

A kocsiigényes szállításokon 
belül szénből 4,4, kőből 12,8, 
műtrágyából 4,4, cukorrépából 
7,4 százalékkal nagyobb meny
nyiség, míg kavicsból 8,5, ce
mentből 11,6 százalékkal ke
vesebb, s tűzifából a tavaly no
vemberivel megegyező meny
nyiség került vasúti feladásra. 

A Tatai úti munkásszálló 

A megrakott teher kocsikban ki
fejezett élőállatküldemények
mennyisége összességében 13,4 
százalékkal növekedett. Ezen 
belül az exportszállítások vo
lumennövekedése még jelentő
sebb 17,1 százalékos volt. 

Növekedett a záhonyi átra
kótérség áruforgalma is. A 
rakva belépett széles nyomtávú 
teherkocsik mennyisége 1,9, az 
ezekben beérkezett árumennyi
ség 0,2 százalékkal nőtt a bázis
hoz képest. Jelentősen emelke
dett a térség kilépő áJru for
galma is. A növekvő kilépő
forgalom, valamint az átraká
si ütem kielégítő szintje miatt, 
a kilépésre váró normál nyom
távú rakott teherkocsik napi 
átlagos értéke 46,5 százalékkal 
emelkedett a bázishoz képest. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

(Riport a 7. oldalon) 

a tervgazdasági és műszaki 
fejlesztési szakosztály vezetője 
terjesztett elő. Az elnökség vé
gül is a vitában elhangzott ész
revételek, javaslatok alapján 
úgy döntött, hogy a tervjavas
latot néhány, az utóbbi hetek
ben napvilágot látott közpon
ti intézkedés figyelembevéte
lével át kell dolgozni, ki kell 
egészíteni és ú;ból a testület 
elé kell ter;eszteni. 

Az ülés napirendjén szere
pelt további előterjesztések kö
zül elfogadta az elnökség a 
szintbeni út- és vasúti átjárók 
biztonságának fokozására irá
nyuló feladatok végrehajtását 
segítő szakszervezeti állásfog
lalást, a MA V személyszállítá
sának helyzetéről, a MA V, a 
GYSEV és az utasellátó Vál
lalat első háromnegyedévi üze
mi baleseti helyzetének ala
kulásáról készült előterjeszté
seket. 

Az Utasellátó lelkészüh 

Bőséges 

áruválaszték 
Az Utasellátó Vállalat az 

előző évekhez hasonlóan az 
idén is gondosan készül arra, 
hogy az év végi ünnepek alatt 
bőséges áruválasztékkal várja 
az utasokat. A mozgószolgála
ti iga7.€atósá,g i,nitézkedése nyo
mán a mentesítő járatokon 
sem lesz hiány, A távolsági 
mentesítő vonatokba is étke
ző- és bisztrókocsikat sorolnak. 

Az Utasellátó üzemeinek ka
rácsonyi és szilveszteri nYit
vat.artását szabályoz,ták. Har
mincnégy melegkonY'hás 
üzemben meghosszabbítják a 
nyitva tartást. 

Az ünnepi forgalom idején 
tájjelegű meleg ételekről is 
gondoskodnak. Budapesten és 
a nagyobb vidéki állomáso
kon kitelepült ámsítás kere-· 
tében korácsonyi vásárt ren
deznek. Budapesten 13 ezer 
Mikulás-csomag és több tíz
ezer adag kocsonya, úticso
mag, bejgli várja az utazót. 
Országosan közel félmillió pa
lack üdítő ttal és sok ezer 
pezsgő áll rendelkezésre. 

A cukrászüzemek is felké
szülnek az ünnepnek meg.fele
lő termékek gyártására és az 
előrendelések !kielégítésére. 

A kiskereskedelmi és utas
tourist üzletek ajándéktár
gyakkal, kultúrcikkekikel, 
édesipari, dohány- és egyéb 
árukikal felkészülten várják a 
vendégeket a határátkelőhe
lyeken, és az ország egész te
rületkí.. 

Mini virágkiállítás 

A GYSEV Kertészetének 
Széchenyi István aranykoszo
rús szocialista brigádja de
cember 9-én kertészeti isme
retterjesztő előadást rendezett 
Sopron állomás oktatótermé
ben. Horváth Sándor brigádve
zető előadásában a szobanövé
nyek teleltetéséről és hajtatá
sáról beszélt. 

A zsúfolásig megtelt terem
ben mini virágkiállítással és 
téli virágkötészeti különleges
séggel is megismerkedhettek a 
hallgatók. 
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1983. január l-én lép hatályba 
NEMZETKÖZI ÉLET 

A MÁV Munkavédelmi Szabályzata Napirenden az akcióegység 
A vasutas-szakszervezet el

nöksége november 25-i ülésén 
tárgyalta a Magyar ALlamvas
utak Munkavédelmi Szabály
zata c. előterjesztést. Köztu
dott, hogy a munkavédelem
ről szóló 64 1980 (XII. 29.) MT 
számú rendelet alapján készült 
miniszteri rendelet előírja, 
hogy a munkavédelmi szabály
zatot 1982. december 31-ig el 
kell készíteni. 

A szabályzat az 1979-ben 
megkezdődött széles körű, ál
talános szabályozási változá
sok lfigyelemmel kísérésével, az 
eddig megjelent rendeletek, 
utasítások, szabványok előí.rá
sainak megfelelően készült. A 
kidolgozás során különös gon
dot kellett fordítani a vasút 
sajátosságaira, a nagyvá1lalatot 
jellemző sokrétűségre, a terü
leti tagol tságra. 

Helyi függeléket is 

kell készíteni 
A sz.a1bályzat hét fejezetre 

oszlik és 19 melléklet teszi 
komplex egésszé. Az I. fejezet: 
Az MVSz hatályai, részei, 
egyéb kapcsolódó előírások cí
met viseli. Mint olvasihatjuk: 
hatálya kit,erjed a MAV-nál 
munkaviszony, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony, 
szakmunkástanulók szerződé
ses foglalkoztatása, tanulók 
szünidei, építőtábori munkavi
szonya, a szervezett társadal
mi munka és a javító-nevelő 
munka keretében végzett vala
men.nyi munkával összefüggő 
tevékenységre. A vonatkozó 
szabályokat a munkavégzés 
feltételeit rögzítő szerződésben 
rendezni, a munkavédelmi elő
írásokat pe<li,g a munka meg
kezdése előtt oktatni kell. Az 
MVSz és mellékletei tartal
mazzák a vasút központi irá
ny,ítási jellegéből adódó öss.z.es 
olyan rendelkezést, melyek 
egyöntetűen hajtandók végre a 
MA V terli.iletén. 

A sziabályzat helyi függe�k
kel is kiegészül, amelyet meg
határozott szolgálati helyeken 
1983. május 31-ig kell elkészí
teni. Ezeknek tartalmaznia kell 
mindazon előírásokat, melye
ket magasabb jogszabály, uta
sítás, szabvány és az MVSz oda 
utal, valamint a szolgálati 
ágak eltérő sajátosságailból és 
a helyi körülmények különbö
zőségeiből eredően a biztonsá
gos munká,ltatás érdekélben he
lyi szabályozást igényel. Tar
talmaznia kelL a biztonságos 
munkáitatás helyi körülmé
nyekhez igazodó technológiá
ját, melyeket hatályos jogsza
bályok, szabványok, mű.szaki 
normatívák, vagy vállalati 
szintű rendelkezések nem sza
bályoznak. A helyi függeléket 
önálló munkavédelmi szaibá
lyozásként kell kezelni, ame
lyet a gazdálkodó szel.'Vezet a 
helyi szakszervezeti bizalmi 
testület egyetértésével ad ki. 

A szabályzat előirja, hogy a 
MA V-vezérigazgatóság által 
készített technológiai utasítá
sokat, a dolgozók miunkakörül-

ményeire, egésZS>égük és testi 
épségük védelmére vonatkozó 
rendelkezéseket kiadásuk előtt 
a MAV munkavédelmet ira
nyító vezetőjének és a V as-uta
sok Szakszervezetének hozzá
járulása céljából meg kell kül
deni. Kiadására csak egyetér
tésük esetén kerülhet sor. Ez 
értelemszerűen értendő a vas
útigazgatóságok és a gazdál
kodó szervek által kiadott te
rületi és helyi szabályozásokra 
is. Ezekben az esetek�n a 
gazdálkodó szervezet munka
védelmet irányító vezetője és 
a szakszervezeti szerv egyet
értés.e szükséges. 

Ügyrendi kérdések 
A II. fejezet Üg1Jrendi kér

déseket tárgyal. Szalbály,ozza a 
MAV munkavédelmi tevékeny
ségéért felelős személy felada
tait, felsorolja a vezérigazgató
helyettesek, az egyéb vezető 
beosztású dolgozók munkavé
delmi kötelezettségeit. Tárgyal
ja a munkavédelmi szervezet 
felépítését, irányítási rendsze
rét, feladatait, a munkavédel
mi ügyintézők teendőit, a 
munkavédelmi vezetők, ügyin
tézők képesítési előírásait, ha
tás- és jogkörét. Külön pont 
szól a munkavédelmi őrmozga
lom, a KISZ RADAR-mozga
lom működési rendjéről. 

A III. fejezet a munkaköri 
alkalmassági vizsgálatok rend
jére, a szakképesítésre, kötele
ző szakmai gyakorl·ati időre, 
munka védelmi szakképzettség
re, betanító tarufolyamok el
végzésére, a munkavédelmi 
vizsga kötelezettségre vonat
kozó rendelkezéseket tartal
maz. Itt kapott helyet az isko
lai tanulók közhasznú munka
végzésével, illető'le.g szünidei 
alkalmazásával kapcsolatos 
munkavédelmi rendelkezés is. 

A IV . .fejezet tárgya a mun
kavédelmi oktatás és vizsgáz
tatás. A képzés, továbbképzés, 
az elsősegélynyújtók oktatása. 

Az V. fejezet az egyéni vé
dőfelszerelések, védőitalok, vé
dőkenőcs. tisztálkodási szerek 
és eszkörok juttatási rendjét, 
az öltöző-mosdó és pihenőhe
lyiségre való jogos.ultságot ren
dezi. 

A VI. fejezetben kapnak he
lyet a munkavégzésre vonatko
zh rendelke7ksek. Mindenek
előtt az általános magatartási 
szabá.lyok, a vágányok közti 
tartózkodás, munk,a:végzés, a 
munkahelyek ideiglenes elha
gyása. Rendelkezik az üzemi és 
köz1ekedési utakról, a targon
cák, ke:rekpárok, motor.kerék
párok, gépkocsik használatáról 
a vasút területén. 

Nagyon jelentős része a 
munkahelyek általános köve
tel!ményeinek leírása. A mű
szaki megoldás nem k.ellő ha
tékonysága esetén, illetve több 
műszakos vagy !folyamatos 
munkáknál a személy,i-szerve
zési intézkedések biztosítása. 
Itt található a MAV-doigozó.k 
által külföldön, illetőleg kül
földi jogi személyek által a 
MAV-nál végzett tevékenység 
munkavédelmi követelményei-

nek érvényesítése, valamint a 
más gazdálkodó szervezet dol
gozóinak j<Jglalkoztatási felté
telei. Ebben a részben kapott 
helyet a gazdálkodó szervezet 
területén kívüli munkavégzés
re vonatkozó rendelkezés, a 
korlátozás alá eső munkahe
lyek, munkas:folyamatok, mun
kakörök. Itt találihatjuk az 
olyan munkafolyamatok, mun
kahelyek jegyzékét, ahol nők 
és fiatalkorúak nem foglalkoz
tathatók, toválblbá a próba
üzem, ü.z.emi pró'bá'k, kísérleti 
gyártások, gyártmá,nyok pór
bavizsgálata esetén követendő 
elóí,rások, valamint a társadat
mi munka engedélyezésének, 
nyilvántartásának rendje. 

Bukarestben ülésezett a közlekedési szakszervezetek 

nemzetközi szövetségének adminisztratív bizottsága 

Fontos részek 

A Közlekedés és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének adminisztratív 
bizottsága ez év október 27-

29-e között Bukarestben tartot
ta 34. ülését. Az ülésen 24 or
szágból 46 küldött és meghívott 
vendég vett részt. Szíria, Irak 
és a Jemeni Népi Demokrati
kus Köztársaság képviselői tá
vol maradtak a konferenciáról. 
A tizenegy meghívott vendég 
között foglaltak helyet az 
Egyesült Allamok és Japán köz
lekedési szakszervezeteinek ve
zetői. A Szakszervezeti Világ
szövetséget Borisz Averianov 

A VII. fejezetben kapott he- titkár képviselte. Szakszerveze
lyet a létesítmények, gépek, tünk részéről Koszorus Ferenc 
berendezések, járművek ü.zem- főtitkár vett részt az ülésen, 
behelyezé:seinek, hasznáilatba- aki egyben az adminisztratív 
vételének, újraindításainak, új bizottság tagja és a nemzetközi 
tedlmológiai eljárások beviez.e.. szövetség vasutas ágazati bi
tésének munkavédelmi s.zem- zottságának elnöke. 
pontból történő enged.é'lyezése, Az ülés napirendjén szere
a technológiai dokumentációk pelt az akcióegység, a nemzetmunkavédelmi követelményei, közi szolidaritás és a közleke
a termelőeszközök karbantar- dési dolgozók harcainak kilá
tására, fenntartására vonatko- tásai a 80-as években a Szak
zó rende'llce.zések. a riasztási, szervezeti Világszövetség X. 
mentési szabAfyzat. kongresszusán meghatározott 

E fejezetben oLvasható a feladatok alapján, valamint a 
muinkavédelmi ellenőrzés, a nemzetközi szövetség damasz-
munkavédelmi szemlék rend- kuszi konferenciáján hozott ha
je, a termielőberendezések idő- tározatok megvalósításánnk 
szakos felülvizsgálatára vonat- kérdései. Az ülés napirendjén 
koz-ó előí.rások, valamint az szerepelt ezen kívül a nemzet
időszakos biztonsági felülviz.s- közi szövetség 1982-1985-ig 
gáilatra kötelezett főb'b terme- szóló távlati és 1983. évi mun
lőberendezések és a vizsgála- katerve és a jövő évi költség
tok. a munka/helyeken vég7..en- vetés. 
dő ·műszeres vizsgálatok, a ké- Debkumar Ganguli, a nemziszerszámok időszakos ellen- zetközi szövetség főtitkára őrzésének rendje. Itt található szóbeli előterjesztésében kriti
a s:zakszerive.z.eti munkavédel- .<:usan és önkritikusan elemez• mi felügyeletek által kiadott te a nemzetközi szövetség, vahatározatok esletén követen,dő lamint a tagszervezetek tevéelJjárás, a munká["a képes álla- kenysége formáinak és mód-pot vizsgálata. szereinek hiányosságait. Rá-

Nagyon fontos részek: az mutatott a szakszervezeti har-
üzemi balesetek bejelentése, cok összehangoltságának gyen-kivizsgálása, nyilvántartása, a 
d,olgozó életének, testi épségé- geségeire, a nemzeti és nem-
nek vagy egészségének sér€l- �etközi szintű szolidaritási ak• 
mével kapcsolatos károk meg- ciók elégtleenségére és a 
térítése. A magán.gépjárművek kezdeményezések elmaradásá
ih.ivataLos clélra történő hasz- ra. Debkumar Ganguli felhívta 
nálatának munkavédelmi vo- az iroda és az adminisztratív 
natkozás.ú feltételei, a dolgo- bizottság tagjainak figyelmét, 
zók mnmkaVJédelmi észrevéte- hogy változtassanak munkájuk leine'k, munkavédelmi újítá- stílusán és módszerén, hogy az 
��ti��álása, intézése, meg- megfeleljen a havannai kong-

Iintézkledi,k a szabályzat a 

resszus és a damaszkuszi kon
ferencia határozatainak. 

Koszorús Ferenc főtitkár 
egyetértve az írásos és szóbeli 
előterjesztés megállapításai
val a következőket hangsúlyoz
ta: ,,A szakszervezeti világ
mozgalom egyik jellemzője 
napjainkban az új utak kere
sése. Ez alól egyetlen, a dol
gozók ügye mellett következe
tesen kiálló szakszervezet vagy 
nemzetközi szövetség sem von
hatja ki magát. A megújulás 
folyamatát most azonban meg 
kell gyorsítanunk, különben el
len.feleink nyernek előnyt. A 

jövő szempontjából fontos, 
hogy alapvetően megváltozzon 
a nemzetközi szövetség és az 
ágazati bizottságok munka
módszere, növekedjen szakér
telme, felelősségérzete. A 
munkamódszer megváltoztatá
sára elsősorban nem formai 
okok miatt van szükség. Az új, 
az élet diktálta feltételekhez 
rugalmasan igazodó munka
módszer tartalmilag is új ele
meket hoz magával, ami az 
eredményekben kell, hogy visz
szatükröződjék. A munkamód
szer változtatására határozott, 
átgondolt, demokratikusan ki
dolgozott intézkedéseket kell 
tenni." 

Az adminisztratív bizottság 
aláhúzta annak szükségességét, 
hogy aktívabbá kell tenni :i 

nemzetközi szövetség regioná
lis munkáját. 'Ennek érdekében 
több szemináriumot terveznek 
Európában, Afrikában, Azsiá
ban és Latin-Amerikában. Sze
repel a tervek között egy euró
pai kerekasztal-konferencia a 
közlekedési dolgozók mindhá
rom nemzetközi szakszervezeti 
szervezetének részvételével „A 
közlekedési dolgozók a békéért 
és leszerelésért" címmel. 
Ugyancsak kibontakoztak a 
körvonalai egy ázsiai szeminá
riumnak, ahol a közlekedés
politika és a transznacionális 
társaságok elleni harc problé
máit tárgyalnák meg; hasonló 
jellegű szeminárium összehí
vását tervezik az afrikai kon
tinensen az ott működő közle-

kedési szakszervezetek rész
vételével. 

Az adminisztratív bizottság 
ülésének küldöttei az „Egysé
gesebb és összehangoltabb küz
delmeket a hatékonyabb és ak
tívabb nemzetközi szolidaritás 
érdekében" című fő határozat 
mellett megvitatták és elfogad
ták a „Békéről és a leszere
lés"-ről szóló nyilatkozatot, a 
„Szolidaritás a libanoni és a 
palesztin dolgozókkal és nép
pel" című határozatot a „Szo
lidaritás a szakszervezeti jogo
kért, a demokratikus szabad
ságokért és a nemzeti függet
lenségért küzdő népek és dol
gozók harcával" című határo
zatot és végül egy üzenetet, 
amelyben az adminisztratív 
bizottság köszöntötte a szovjet 
dolgozókat és szakszervezetei
ket a szovjetunió megalakulá
sának 60. évfordulója alkalmá
ból. 

Az adminisztratív bizottság 
hét új szervezet felvételi kérel
mét tárgyalta meg és vette fel 
tagjainak sorába. Az új tag
szervezetek: a szenegáli kikötői 
és dokkmunkások szakszer
vezete, a dán tengerészek 
szakszervezete, a jemeni NDK 
halászati dolgozók általá
nos szövetsége, az ugan
dai vasutasok szakszerve
zete, a nepáli közúti köz
lekedési dolgozók szakszerve
zete, a ghanai mozdonyvezetők 
szakszervezete és az ausztrá
liai tengerészek szakszervezete. 
Ezzel a nemzetközi szövetség 
tagszervezeteinek száma 145-re 
emelkedett. A felvételi kérel
mek elbírálása után az admi
nisztratív bizottság személyi 
kérdésekben döntött: az ez év 
márciusában nyugállományba 
vonult M. Voltchenko titkárt 
Alexander Bogushevski (Szov
jetunió) váltotta fel az 1983. 
január 1-gyel nyugállományba 
kerülő Blatenszky Kálmán tit
kárt Csenki Gyula (Magyaror
szág) váltja fel. A nemzetközi 
tanácskozás házigazdája a ro
mán Közlekedési és Távközlé
si Dolgozók Szakszervezetének 
központi bizottsága volt. 

Baranyai Zoltán 

munkavédelmi tevékenység 
anyagi és erkölcsi ooztön.zésé
ről, a munkavédelmi jogs:z.a
bályok, szabványok figyelem
mel kísérésérol és terj.esztésé
ről, a munkavé<le1mi aghtáció 
és propagandatevékenység 
személyi, tárgyi, s.zervezési fel
tételeiró1. 

Személyi változások 

A munkavédelmi szabályzat 
19S3. január l-én lép hatáJyba. 
A szervezési és működési sza
bályzat és munkaköri leírások 
sz,ükséges ldegészítését 1983. 
május 31-ig, a technológiai, 
műveleti, gépkezelési utasítá
sokat 1983. június 3-0-ig kell 
kiegésziteni, módosítani, illetve 
elkésziteni. 

a belga vasutas-szakszervezetben 
A Belga vasutasok szakszer

vezete október 21-én rendkívü
li kongresszust tartott. Erre az 
adott okot, hogy a szakszerve
zet 20 éve ifunkcioná1ó .elnöke, 
ALphon.se Tonnearux bejelen
tette: 1983. máircius 1-vel 
nyiugdíjlba vonul. 

és emberi tulajdonságainak öt
vözésével tudta megoldani ezt 
a feladatot. Erre azért volt ké
pes, mert tudta és mindig is 
vallotta, hogy a vasutasság ér -
dekeinek képviseletét lelkiis
meretesen ellátó szakszerveze_ 
teket az ideológiai ellentétek 
nem választhatják el." 

erők ellen és kiemelte a vas
utasok nemzetközi szakszerve
zeti akcióegységének jelentő
ségét az európai béke, a lesze
relés és a nemzetek közötti 
közlekedés terén, majd jókí
vánságait tolmácsolva az újon
nan megválasztott elnöknek és 
főtitkárnak a következőkkel fe
jezte be beszédét: 

Környezetvédelem a vasútnál 

Sza!kszlervezetünk elnökségé
nek képviseletébien Koszorus 
Fe7enc főtitkár utazott a rend
kívüli kongresszusra, ahol egy
úttail a Közlekedési és Szállítá
si Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének a képvdseletét is 
ellátta. 

A küldöttek először ,az új 
elnököt választották meg, Re

né To!let személyében, aki ed
di,g a sz.akszerviezeti főtitkáTi 
funkcióját töltötte be. Az így 

Alphonse Tonneaux elnök 
válaszában meghatott hangon 
mondott köszönetet harcostár
sainak, valamint az európai 
közlekedési szakszervezetek bi
zottságában és a nemzetközi 
vasutas-szakszervezeti szemi
náriumok során a vele együtt
működő elvtársainak. Ismétel
ten hangsúlyozta a munkás
mozgalom egységes fellépésé
nek fontosságát a jobboldali 

,,M�közben elbúcsúzom önök
től, újból ki kell jelentenem," 
hogy húsz év múltán is meg
őriztem hitemet egy igazságo
sabb, barátibb, emberibb tár
sadalom eljövetelében, ahol az 
igazság és a szolidaritás felül
kerekedik az egoizmus és a 
profit kultuszán. Hiszek egy 
valóban szocialista társadalom 

A Harzsalias Népfront és a vasutas-s,zal,.srzsert,e,zet 

állásfoglalása a A1•lturált utarzsás segítéséről 

A Hazafias Népfront Orszá
gos Elnöksége környezetvédel
mi munlkabizottsága november 
29-i ülésén megtárgyalta „A 
vasút környezetvédelmi tevé
kenységét és az ezzel összefüg
gő társadalmi közreműködés 
lehetőségeit", amelyet Szemők 
Béla szakszervezetünk titkára 
terjesztett a bizottság elé. 

A környezetvédelmi törvény 
által meghatározott teendők 
közül az előterjesztés azokra a 
területekre helyezte a hang
súlyt, amelyekkel a vasútnak 
a jövőben többet kell törődni. 
Ezek közé tartozik a levegő, a 
víz és a települések védelme, 
valamint a zajártalmak csök
kentése. Az előterjesztés rész
letesen elemezte a feladatok 
végrehajtását segítő társadal
mi közreműködés lehetőségeit 
is. A vasút környezetvédelmi 
feladatainak eredményes vég
rehajtása nem képzelhető el 
a vasutasok társadalmi mun
kája nélkül, de elengedhetet
len a $Zélesebb társadalmi ösz
szefogás, az utazóközönség ma-

gatartásának, környezetvédel
mi moráljának javítása is. 

A munkabizottság számtalan 
észrevételt és javaslatot tett a 
vasút környezetvédelmi tevé
kenységével kapcsolatban, 
majd Koszorús Ferenc főtitkár 
válaszolt a vitában elhangzot
takra. Hozzászólásában hang
súlyozta, hogy a környezetvé
delem társadalmi vonatkozásai 
időszerűek, ezért indokolt a 
feladatok megoldásában a tár
sadalmi szervek szoros együtt
működése. A környezetvéde
lem emberközpontú tevékeny
ség, ebből kell kiindulni a jö
vő feladatainak meghatározá
sánál. A terveknek is tartal
mazni kell a környezetvédelmi 
feladatokat, még akkor is, ha 
jelenleg nincs meg a rövid tá
vú megvalósításhoz szükséges 
anyagi háttér. A környezetvé
delemmel kapcsolatos 1ge
nyesség kifejlesztése vezetői 
feladat. 

A vitában elhangzottak és 
az előterjesztés alapján a 

munkabizottság állásfoglalást 
hagyott jóvá. Ebben kifejezés
re juttatták többek között, 
hogy a kulturált utazás felté
teleinek megteremtésével szo
rosan összefügg a vasúti kör
nyezet tisztasága és rendje, 
mert ez a társadálmi közhan
gulatot is befolyásolja. A bi
zottság jelentős eredményként 
értékelte a dohányzási tilalom 
kiterjesztését. Célszerűnek 
tartja azonban annak felül
vizsgálatát, hogy a tilalom ér
vényesítésének feltételei bizto
sítottak-e az érintett területen. 

A bizottság felkérte a Haza
fias Népfront és a vasutas
szakszervezet területi szerveit, 
hogy az utazás kulturáltságá
nak javítása érdekében mű
ködjenek együtt, fejtsenek ki 
közösen felvilágosító propa
gandamunkát. Alakítsanak ki 
olyan társadalmi közhangula
tot, amely tevékeny részese és 
segítője lesz az állami szervek
nek a feladatok végrehajtásá
ban. 

eljövetelében." B. Z. 

me,g'üresed,ett főtitkári posztTa ---------------------------
pedig az eddigi titkárt, José 
Da,milot választották meg a 
küldöttek. 

Tonneaux elnök az elmúlt 
húsz év folyamán sokszor járt 
hazánkban szakszervezetünk 
vendégeként, legutóbb ez év 
nyarán tett látogatást nálunk 
háromtagű delegáció élén. Va
lóban korrekt és baráti kap
csolat alakult ki szakszerveze
teink között, amely a külön
böző nemzetközi fórumokon 
megnyilvánuló egyeztetett ál
lásfoglalásokban is megnyil
vánu1t. Ilyen előzmények alap
ján hangsúlyozta Koszorús Fe
renc, szakszervezetünk főtitká
ra: Tonneaux elvtársnak el
évülhetetlen érdemei vannak 
abban, hogy a nemzetközi vas
utas szakszervezeti szemináriu
mok mindezideig eredménye
sen működtek. Ez azért is el
ismerésre méltó, mert eltérő 
ideológiájú, más társadalmi vi
szonyok között élő és dolgozó 
vasutas-szakszervezeteket kel
lett közös asztalhoz ültetni. 
Kifinomult politikai érzékkel 

Szakszervezetünk me�hívásá
ra december 6-10-ig hazánk
ban tartózkodott a Dopolavo
ro Ferroviário, az Olasz '(asu
tas Szakszervezet Szabadidő 
Szervezetének 3 tagú bolognai 
delegációja. 

A vendégeket szakszerveze
tünk székházában fogadta Sze
mők Béla, a vasutas-szakszer
vezet titkáira, aki tájékoztatást 
adott a szakszervezet munká
járól, szervezeti felépítéséről és 
a vasutas dolgozók művelődé
si lehetőségeiről. 
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Valahol határt kellene már húzni 
A sok túlórázás miatt fáradtak a ferencvárosi mozdonyvezetők 

Az ötnapos munkahét beve
z-etésekior a MAV vezetői szá
moltak azz..al, hogy a vasút
üzem folyamatosságának biz
tosítása egyben a túlórák nö
vekedését fogja eredményezni. 
Azóta eltelt egy év, s különö
sen az utazó szolgálat részé
ről sz.aporodtak meg a túlórák 
nagyobb mértékű növekedés-é
vel kapcsolatos információk. A 
dolgozók hangula táró! talán a 
legkritikusabb képet a ferenc
városi körzeti üzemlfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
információs jelentésében vá
zoltak. A tisztánlátás, a kiút 
közös kere.s.ése érdekében ke
restük f-el az üzemfőnökséget. 
Amikor Tiborc József üzemfő
nök irodájába bekopogtunk, 
közvetlen helyetteseivel éppen 
a vontatási utazók túlóra hely
zetéről készillt belső ellenőri 
viz�álat eredményét vitatta 
meg. 

Csökkenő teljesítmény 
- Mindjárt az elején le kell 

szög,ez.ni, hogy korábban, a 6 
napos mukalhét idején 191 óra 
v•olt a havi kötelező munkaidő 
- mondotta. - Ez az ötnapos 
munka.hétre való átállás után 
havi 182 órára csökkent. A vas
útüzem folyamatossága miatt 
azonban a kettő különbségét, a 
9 órát is. szolgálatban kellett az 
utazóknak tölteniük. Ezáltal a 
kollektív szerződésben engedé
lyezett évi 600 túlóra keretből 
már csak 492 órával rendelkez
hettünk. A bázisidőszakhoz ké
pest a vontatási utazók száma 
tovább csökkent, pedig a lét
szám tavaly is kevés volt. A 
belső ellenőri vizsgálat havi 
átlagban 19,5 ezer túlórát álla
pított meg. Felmerülhet a kér
dés: csf>kente-k a vasút teljesít
ményei, a túlórák pedig nőt
tek. Nincs itt valami ellent
mondás? 

- Vizsgálataink szerint Fe
rencvárosban a korábbi állo
mási elegy.feldolgozási techno
lógiához képest alig érzékelhe
tően csak mintegy 4-5 száza
lékkal csökkent a munka. Ez 
is jobbára a tranzit for.g,alom
ban adódott, amelynek súly
aránya a ferencvárosi elegy .. 
feldolgozó munkáiban a belföl
di áruszállításhoz képest lénye
�en szerényebb. Vagyis a 
vontató járművek lemondására 
- ezáltal a mozdonyszemély
zet túlórájának csökkentésér,e 
- csak nagyobb szállítási tel
jesítmény csökkenés esetén 
gondolhattunk volna. 

Ferencvárosban azonban 
rendszeresen éltek - különö
sen az első féléV'ben - a rész
leges üzemszünetek túlóra 
csökkentési lehetőségeivel. 
MiJnt a tájékoztatásból meg
tudtuk - az élénkülő szállitási 
igény miatt az év második fe
lében nemhogy a résZJ1eges 
üzemszünet kiterjesztésére 
gondollhattak volna, még a ko
rábbi pi•henő személyzetet is 
munkára kellett veZJényelnLük. 
Ez is a túlórák számát gyara
pította. Nem volt ritka az olya.n 
mozdonyvezető, aki havi 280-
300 órát szolgált. 

A belső ellenőri vizsgálat 
szerint a VlOntatási utazók évi 
szabadságuk mintegy 70 száza
lékát október vég•éig kivették, 
így a léts7.árnfrliány miatt a sza
badságon lévők helyére állí
tott emberek csak túlórában 
dolgozhattak. Erre pedig vas
útüzemi érdekek miatt szük
ség volt. A pihenő napokon 
való túlóráztatás nem álta1á.no
sítható a ferencváIX>Si vonta
tásnál. Aprilis, július és októ
ber hónapokban egyáltalán 
nem volt ebből eredő túlóra, 
míg a többi hónapokban sem 
haladja meg az átlag 100 órát. 

Forgalomszervezés, o/, ! 
- Ha tárgyilagosan, másra 

mutogatás nélkül vizsgál}uk 
meg az okokat - mondja az 
üzemfőnök -, a mentrendsze
rú.ség hibájából eredő túlórák 
száma a tavalyi értékek\hez ké
pest - ugyan nem számotte
vően -, de mégis növekedett. 
Olrkor a vezénylési munka fo
gyatékosságaiból is adódtak le
hetöségek a túlmunkáltatásra, 
de ennek aránya is csekély. 

- Akkor mégis mi okozta 
a növekedést? 

- Ebben az évben igen sok 
vágányzár nehezítette munkán
kat. Itt van például a Kelen
földi pályaudvar átépítése. 
Nem kell külön magyarázni, 
hogy ennek hatása a mozdony 
személyzetnél túlórában volt 
mérhető. Lehetséges, hogy ezek 
száma szervezési, koordináló 
munkával csökkenthető, s ezt 
tervezzük is. Jobban oda kell 
figyelni a szervezetlenségekre, 
illetve azok kiküszöbölésére is. 
Annál is inkább, mivel volt 
olyan debreceni sz-emélyzet, 
amely Ferencvárosba utazott 
vonatért, míg átvette a moz
donyt, elvégezte a fékpróbát, 
s kifogott egy 14-22 óra közöt
ti csúcs:forgalmat, lehet, hogy 
már a kijárati „A" vágányon 
letelt a szolgálati ideje, holott 
alig mozgott valamit előre. 

Ismerjük ezeket a panaszo
kat. A tennivalóink körvona
la is egyre vi1ág,osab'b. Nem 
mentségként mondom: körze
ti ü.zemfőnökségünk alig egy 
éve létesült. Ez az idő jófor
mán arra is kevés volt, hogy 
sorainkat rendezzük. 

Mintegy kiegész..íbés.ként Tur
jánszki László vontatási üzem
egységvezető és Kiss Vilmos 
vezetőmérnök példaként emlí
ti: ha egy miskolci vonat ér
kezik dombóvári rendeltetés
sel, azt az eltérő vontatási 
nem miatt Ferencvá.rosnak 
looll Budafok-Hárosra „átemel
ni". A vidéki mozdonyveze
tők,höz - mivel nem rendel
keznek kellő vo.nalismerettel 
- a ferencvárosi készenlétből 
kell a vonalat jól ismerő ve
zért adni. Ez a készenlét napi 
4 ember telje.s munkaidejét je
len ti, amit Ferencváros csak 
túlórálban tud biztosítani. Ezt 
a túlórát, ha nem is lehet tel
jesen megszüntetni, de jobban 
koordinálni vezénylési munká
val, a vidéki mozdonyvezetők 
vonalismeretének javításáival 
mérsékelni lelhetne. 

- Ha a túlóranövelő ténye
zőket elemezzük, szólni kell a 
halasi vonal problémájáról is 
- folytatta Turjánszki László. 
- Ez a vonal csak Dunaiharas.z-
tiról Sz.abadsl.állásig van vo
n.atbeifolyásoló berendeZJéssel 
ehlátva. Ferencvárostól Duna
harasztiig ezért az egyébként 
CSM-ben közlekedő vonatok
ra is második embert kell ve
zényleni. A kivitelezési mun
kák ugyan folyamatban van
nak, azonban érdemes lenne 
megJfontolni, hogy a körvasúti 
CSM-rendszernek megfelelően 
- természetesen sebesség csök
kentéssel és egyéb, sziükséges 
szigorításokk.aJ. - hogyan le
hetne azi átmeneti időre Fe-
.rencváros-Dunaiharaszti vi
szonylatban is a CSM-rend
szert alkalmaz.mi. Ez napi 6-7 
embert mentesíthetne a túl
órától. 

Lezárt mozdonyok 
Nem tartjuk kielégítőnek, s 

ezt már többször szóvá tettük, 
a körvasút forgalom.szervezését 
sem. Gya,kori, hogy a debrece
ni személyzet Rálwsig hama
rabb megteszi az utat mint 
Rákostól Ferenc-városig. En
nek szakemberekkel történő 
megvizsgálásához, ésszerús.íté
séhez nemcsak ferencvárosi 
hanem vasúti érdek is fúro
dik. Ennél is nagyobb gondot 
látunk abban, hogy a vidék
ről érkező vonatokból a sZJÜk
ségesnél sokkal töl>b gép áll 
Ferencvárosban l,ezárva. Meg
értjük azt a szo1noki vagy sze
�di mozdonyvezetőt, aki az 
aznapi utolsó vonathoz rohan, 
mert haza akar jutni valahogy, 
s eZJért lezárja a gépet. De ha 
van is Jret órája még hátra a 
szolgálatból nehéz úgy vez,é
ny,elni, hogy neki is, nekwnk 
is gazdaságos legyen. Az ilyen 
lezárt mozdonyok olykor úgy 
összegyűlnek, hogy már az ál
lomási techniológiát is hátrál
tatják, hiszen valamennyire 
mi sem tudunk azonnal em
bert adni. Ezen f,elül még ter
mészetesen van egyéb rendkí
vüli gépigénylés, melynél ha 
szóvá tesszük nehéz helyzetün
ket, efféle válaszokat kapunk: 

- Nem érdekel a túlóra, ha 
kell a föld alól is, de keresse
nek embert! 

Még szerencse, hogy van 
olyan mozdonyvezető, aki a 
több kereset reményében ilyen 
esetekben is vállalkozik a 

pluszmunkára. Éppen az em
lítettek miatt mondjuk, hogy 
a vezénylési munkát igazgató
ságon belül és a társigazgató
ságok között is tudatosabban 
keUene összehangolni, vagy 
ennek lehetőségét a vasúthoz 
értő szervezőkkel megvizsgál
tatni. A kollektív szerződésben 
rögzített 600 órás évi túlóra
keret az említettek miatt ke
vés. Eddigi tapasztalataink 
alapján pedig vajmi kevés re
ménye van annak, hogy a lét
szám növekedni fog, s a fel
használt túlórák pedig a meg
engedett értéken belül marad
nak majd - érvel a két fia
tal vontatási vezető. 

Ér1lhető, hogy ezek a gondok 
olykor rossz hangulatot idéztek 
s idéznek elő a fenencvárosi 
vontatási utazók körében. Ok
tóber végéig közülük 226 em
bernek 50 óra felett volt a ha
vi átlagos tú.lórája, 87 dolgo
zónál pedig az engedélyezett 
60 órát is meghaladta. Terme
lési tanácskozáson, t,,agigyűlésen 
ezt többször szóvtá is tették. 
Tehát indokolt volt a szakszer
vezeti bizottság inté7lkedése, 
annál is inkáb'b, mert a sokat 
túlórázók között volt olyan 
dolgozó is, aki a két szolgálat 
közötti kötelező pihenőidőt sem 
tudta aktív pihenéssel tölteni 

Nemcsak a töl,I, pénzért 
Arról már a mozdonyvezető

ket kérdeztem: - Minek tulaj
doní.tható, hogy az év utolsó 
két hónapjában közel kétszá
zan vállaltak az engedélyezett
nél töbib túlórát? 

Benczik László átá:J.lítós moz
donyvezető így vélekedett: 

- Hú.sz éve szolgáLom a 
vasú.tat, de ilyen nagy igény
bevétel még nem volt. t:n is 
ailáírtam havi 70 órát. Kell a 
pénz, de higgye el nemcsak 
ezért. Hiszen: ha aláírjuk, ha 
nem, úgyis jönni kell, mert 
kit vezényeljenek? Pedig az új 
nyugdíjjárulék-levonás esetén 
- ha ilyen lesz a túlóráztatás 
- még rosszul is járunk. Mert 
az 50 forint, amit a túlórás 
napokhoz ösztönzőként adtak, 
a nagyobb levonást sem kom
penzálja, s csak a bürokratikus 
munkát növeli. Volt, aki fel 
sem vette. Nevetségesnek tar
totta. Egyes vezetők sírásnak 
veszik, ha ezeket szóvá tesz
szük. Mi nem a vezérállason 
végzett munkát tartjuk nehéz
nek, hanem a távolléteket so
kaljuk. Csepelen lakom, s ha 
reggel hatkor leváltanak 10 
óra mire lefekszem, s délután 

3-kor jöhetek vissza „rövidel
ni", ha nem akarom, hogy más 
fordába kerüljek. S alig 
aludtam öt órát. A túlóra így 
csak nő, a pihenés meg min
dig halasztódik. Azt is furcsá
nak tartom, hogy az utóbbi 
időben mindig van valamilyen 
idegesítő tényező. Hol a bér
fejlesztés körüli bonyodalmak, 
hol az utazási napló, a menet
igazolvány kódszámozása, a 
túlóra vagy egyéb, nehezen 
vagy egyáltalán nem indokol
ható intézkedés borzolja a ke
délyeket. Az egyik kolléga már 
úgy tette ezt szóvá egy fóru
mon: mintha valaki minden 
hónapra „gondoskodna az uta
zókról" vagy az is lehet, hogy 
szándékosan „frocliznak" ben
nünket. 

Nagy a hajtás 
Nagy Attila fiatalember, 

alig öt éve dolgozik a vezér
álláson. Kelebián lakik. fgy 
folytatja: 

- Valóban messze lakom, 
de ha a szolgálat ú.gy jön ösz
sze, itt a laktanyában alszom. 
Nekem október végéig 751 túl
órám volt. Egyszer sem tagad
tam meg a szolgálatot, ha már 
így vezényeltek. Egyébként is 
a sarki fűszeres nem viheti a 
vonatot. t:n meg előnyös hely
zetben vagyok hiszen a holt 
időben is be tudok ugrani, ha 
rendkívüli szolgálat van. De 
ez a hajtás sokat ki vesz be
lőlünk. 

- A kollégák 90 százaléká
nak elege van belőle - foly
tatja. - Különösen a bejárók, 
családosok panaszkodnak egy
re többet. Megértjük a kény
szerhelyzetet - a szerződést 
is ezért kötöttem - de valahol 
határt kellene már húzni! Én 
még nőtlen vagyok, de ha jön 
a család én se vállalom. Meg 
igazságtalan is a túlóra díjazá
sa. 210 óráig megértjük, ha 25 
százalékos a pótlékolás, de azt 
már nem, hogy 280-300 órás 
havi munkaidő esetén miért 
vagyunk hátrányban például 
a fordulószolgálatos forgalmi 
vagy a műhelyi dolgozókkal 
szemben? 

!gy vélekednek a túlóráról 
Ferencvárosban a vezetők és 
a vontatási utazók. ltrvek, el
lenérvek mindenkinél akad
nak. Azt azonban a vezetők is 
elismerik, hogy az emberek 
túlterheltek. Ezért sem ért 
egyet a vasutas-szakszervezet 
az éves túlórakeret növelésé
vel, sőt tovább kell keresni a 
túlórák csökkentésének lehe
tőségét. 

Orosz Károly 
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Hittel, őszintén 
Napja1nkiban a �t helyzetéről, közeli és távolabbi jövő

jéről beszélni, az eilőrelépés érdekében �itálni és cselekedni 
neherebb, mint valaha. M�s azt kell mondani, hogy a szak
szervezeti munkáiban ma mindent ennek kehl alárendelni. In
dokként elég megemlíteni a nem éppen kedvező világ- és nép
gazdasá.g)i helyzeteit, a beruházási és munkae.rőgondokat, stb. 
Ezen kí,vilil azonban van sajátos szakszerviezetli indok is. Köze
lediiik a 'két kongre95zus '.kiözötti félidős beszámolók ideje. Rö
vd<lesen számot keJJl majd a<lnunk amról, hogy mit hajtottun'k 
végre eLha1iá.r-0zásai'Ilkiból, hogyan ai1kalmazkodtunk a megvál
tozott feltételekhez. 

A több tízezer tisztségviselőnek feladata most megértetni a 
vasutasokkal a gondokat és célkitűzéseink megvalósítása érde
kében összehangolt cselekvésre késztetni a tagságot. Ennek a 
��ntosa.bb követeLrnénye, hogy minden aktivista pontosan 
ti,sztaban legye?} az álitalános helyzettel, és tudja azt is, hogy 
ennek megf eleloen a szolgálati helyén és a maga területén mi
lyen tennivalók adódnak. 

Egy.re többen értik, de még sokkal szélesebb körben kell 
elfogadtatnunk, hogy szemléletében rugalmasabb a változáso
kat gy?7"sa.n_ követni tud_ó, kereskedelmi jellegű .Jasúti munkát 
kell vegezni. Meg kell ertetnünk azt is, hogy saját magunkra 
vagyunk utalva! Csak annyi pénzünk lesz bérre, szociális jut
ta1ásra, beruházásra, fuj.).eszt.ésre, amennyit a személy- és áru
pénztáraknál beszedünk. 

. iMJa már nem lehet „hatóságosdit" játszanunk. Nem privi
�záQt helyzet� levő államigazgatási szerv, hanem versenyre 
kényszerített vallalat vagyunk, amelynek harcolni kell a pia
con az áruért és az utasért. Egyre m�abb színvonalon és ud
va-rti.asaibban kell kiszolgáani az utasokat és a száJlíttatókat. 

Régi és szép �ánya.inlk vannak ezen a térein. A vas
utas ;,11unikába i™';Uiliva, *év��zadia azt mondja: ,,szolgálatba megyek . :Azt kel·! �elwl tuznun:k, hogy ezek a szav<ilk ismét visz
sz.aik.�PJálk valo_d1 tartalmUik.at. i!Jegyen a vasúti munka igazi 
szolgalat, a vasut, a szállíttatók és az utazóközönség valódi szol
gádatia. 

. Sajnos, egyelőre messze vagyunk ettől. Teljesítményeink 
mmd,en területen asok.kennek: mintegy 5 millió tonna áruval 
és l�0 mill�? utassal szállítu.nk kevesebbet, mint néhány évvei 
�lot_t. Ez onmagá:b,an iJS igen nagy mértékben apasztja a közös 
penztarcánkat; a legnagyobb gond mégis az, hogy a ráfordítá
so� �tségei nem osökikennek. Még ntmi tudunk a jó gazda 
mód1ára bánni �cinkkel, körulteki.ntően, takarékoSéin, dtva
tos szóval: hatekonyan dolgozni és gazdálkodni. 

�ivel magyarázható mégis, hogy a teljesítmények d1·aszti
kus es aggasztó mértékű osök:kenésével egyidőben szín te min
den minősé€i, mutatónk romlilk, vagy jó esetben stagnál? 

Beszélhetnénk itt I'é:62Jletesen a kocsiforduló időről a me
ne�rendszerűségről, a gépre várásokról, a tisztaságról 'és sok 
mm�n más.ról iis. Csöklke:n a teljesítmény, de a bailesetek szá
ma n-0. Keveselbbet dolgozunk és mégL.s rosszabbul. Ráadásul 
olyan helyzetben, aaniiko-r, ha Léi.ssan is, de a megvalósult be
rUJházások tová,b,b jaivítják a körüilményeket. Vajon miért i,Jyen 
kedvezőtlen a kép? IAz okokat nekünk ke11 megtalálni. 

iA MA V vereri,gazgatója a közedlmúltban felhívással fordult 
a ya�utaso'klhoz. Eb� megáhlapitotta: ,,Az elmúlt időszakban 
sa.Jnalato.s módon novekedtek a szerrnélyi mulasztásokra vissza
vez�he_tp alanv.i és tár,gyi balesetek, rendkívüli esemé-nye,k. 
�gyid�Juleg cso1oken,t a.z egymás iránti figyelem és felelősség_ 
erzet ��-, Ezek alkalmasak arra, hogy a közvélemény a vasút 
mu.�ka3at kedvezőtlenül itélje meg. Szükségesnek érzem ezért 
is�eltt:n hangsúlyozni, hogy minden vasutas dolgozó alapvető 
kötelessege a szolgálat előírásszerű ellátása, vezetők esetében 
annak személyes példamutatással párosuló megkövetelése a be
osz<totitaktól." 

A via.sút munlkáJját, termelését, �azdáilkodását seg-ítő szak
S2le!Wezeti agi:tác.iós propagandamunka legidő.szerűbb feladata 
most: sajátos eszközeinkkel támogatni ezeket, és az előrelépést 
szolg,á>ló egyéb célk.itúzéoo'lret. 

Azt már mi tesszük hozzá - teljes mértékben egyetértve a 
vezérigazigatÓ'Wl!I. -, hogy a mintegy 150 milliárd forint értékű 
vasúti es:zJközálllronányt sokkal fegyelmezettebb, jobb munkával 
kihasználni ma már nemcsak a népgazdaság iránti erkölcsi kö
telesség, hanem saját érdeke is minden vasutasnak. Ezt kellene 
feLi.9merni és felismertetni. 

Az agitáció első számú !követelménye: másokat nem tudu.nk 
meggyőzni olyanról, amiben magunk is kételkelünk aminek 
fontosságát nem érezzük át teljesen. Először tehát �ját rna
g��ikiat looH ,,megnyerni''. Sajnos, sok helyen tapasztalható még 
c1�us magiatartá:s olyan a1a,pvetően 1ényeges témákban is 
�nt például -�z üzemfőnölkségi vagy igazgató.sági átszervezé� 
es a letszámcsökkentések ügye. Az, aki az egyik pillanatban ma
gánem�ént a folyosón csak a neg,ativumokat k.iiemelve elv
oolenüil ,bírál]ja ezeket az inté2'Jkiedéseiket, öt perc múlva 'a te-
1:;mben _ ,,hdtvlatalosan" mindennel egyetért, sőt agitál mellet
tnilk. El1kepze1Jhető, hogy mi1lyen Mihetően és hatékonyan . . . 

Ideje felismernünk, hogy µ,gyanfilyen hatástalan a jelsza
v�l való dObMódzás, a fr,ázisokJkal teletűzdelt szöveg is. Nem 
eleg elmondani, kiplakátolni idézeteket, jól hangzó jelszavakat. 
Ettől semmi sem vM toziik. 

A kiiscsoport, az �n felaclatarról ő.szintén kell beszélni 
relel�tü'kire köznaipi nyelven, érthetően hatni. Azokat � 
kulcskérdéseket kell reflektorfénybe állítani, amelyek az adott 
szolgálati hely koilektívájának a legfontosabbak és leginkább 
segíitiJc a vasú,ti tervek megvalósítását. Szükséges ez azért is 
mert a m1ndennaipi munka siikerr.eitől függ a szolgálati hely é� 
a vasút sorsa ds. 

Ha az emberek világosan látják a célt, nagyobb bizalom
mal, hiatátrozottaibban vesz.iik ki részüket a végrehajtásból. Kil
lönösen fontos úgy lll!?Jitá!lmmk, hogy milllden dol.g-Ozó érezze: fe
lelősen részt tud venni önuna.ga, szolgálati helye és az egész vas
út életének irányításában, alakításában. Sok még a kihaszná
latlan lehetőség. Jó néhány olyain „rázós" kérdés van, amely
ről a parPner vasúti sze-rvek - a vezérigazgatóságtól a végre
ha,jtó szolgálatO!kig - különböző megf011Jtolásokból, nem akar
nak dönltés előtt nyil.vámosan beszélni. Ilyen például néhány 
sm11ítá:s-s.i,erivezési, munlkla- és üremszervezési, létszámcsökk.en
tési vagy bérgazdál!k.odásd téma. 

A szialkszerive:zetii szervedmek a.zon.ba111 lehetőségük van at"ll'a, 
hogy a szialkszerive:reti bizottságok vagy akár a középszer:vek 
szintjén összeJhíivják a trli.szitségvioolőket, szóban ismertessék �
lni'k a gondokat, beaMa.ss:ák őket a megoldáskeresés munkájába. 
Felih,asználllhatók erre a tisztségvtiiSelói és tömegpoli tikai ok tatás 
kJil1önböző fonmái is. önmagában az a tudat, hogy a dolgozó 
részt vehet a döntésben, sorsa irányításában, mindenkit átgon
doLtabb, tudatosabb cselekvésre ösztönöz. És napjainkban ép
pen em-e van a leginkább szükség. Ezért fontos, hogy agitációs 
és propagandamunkánk ő.szinte és nyílt legyen, keltsen bizalmat 
az emberekben, vonja be őket a döntésekbe, keressen, és mu
tasson is kivezető utat gondjamkból. 

Dr. Balázs Ákos 
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A porcelán kutya és a húség 

Szakmai gyakorlat után az iskolapadban 
A MÁV Tisztképző Intézet

ben november 29-én nyitották 
meg az 1982, 83-as tanévet. Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettes köszöntötte azt a 180 
fiatalt, akik - a sikeres felvé
teli vizsga után - megkezd
hetik héthónapos tanulmá
nyaikat a tisztképző nappali 
tagozatán. Az előző tanévben 
végzett hallgatók nevében há
rom vasúti tiszt adta át az in
tézet zászlaját az utódoknak, 
majd Tongori Imre, a buda
pesti igazgatóság vezetője 
pénzjutalomban részesítette az 
öthónapos gyakorlati munká
ban élen járt hallgatókat. 

A szükség törvényt (hagyo
mányt) bont. Ezért született a 
vasút vezetőinek döntése: a 
nappali tisztképzés ne szep
temberben vagy októberben 
kezdődjék - mint a korábbi 
években -, hanem a tél kü
szöbén, az őszi forgalom után. 
Mert a szükség a vasúton is 
nagy úr. Különösen a buda
pesti pályaudvarokon, a kriti
kus munkaerőhiány miatt. 
Ezért az ott dolgozók szabad
ságát, pihenőnapjait szinte 
alig lehet biztosítani. A jöven
dő vasúti tiszteknek kötele
zően előírták az öthónapos 
gyakorlatot, június 30-tól no
vember 27-ig. Ennek az intéz
kedésnek tehát nem titkolt 
célja a vasút munkaerőgond
jainak enyhítése. Megfogalma
zódik azonban a kérdés: peda
gógiai szempontból helyes-e, 
célszerű-e a tanfolyam időtar
tamának hét hónapra való 
csökkentése? 

- Sokan vitatjuk ezt mi is 
- mondja Bujna Kálmán, az 
intézet tanulmányi vezetője. -
A tanulmányi idő csökkentése 
intenzívebb tanulást, nagyobb 
erőkifejtést, áldozatkészséget 
követel tanároktól és hallga
tóktól egyaránt. A tananyag
csökkentésnek negatív követ
kezményei lennének. Vélemé-

Böröndi Klára 

nyünk szerint a legjobb meg
oldás a két-három hónapos 
gyakorlati idő bevezetése len
ne. Néhány éve - az öthóna
pos gyakorlati idő miatt -
harminc hallgató vonta vissza 
felvételi kérelmét. A baleset
veszély is fontos érv. Nemré
gen például két tisztjelölt 
szenvedett balesetet Rákos
rendezőn, sarus munkakörben. 

- Az idegen környezet, a 
nagyobb forgalom próbára te
szi a gyakorlaton levőket -
folytatja Bujna Kálmán. - De 
ez még nem minden! A nehéz, 
felelősségteljes szolgálatok 
végzése mellett a jelölteknek 
készülni kell a felvételi vizs
gára, részt kell venniük a 
baleseti és egyéb oktatásokon, 
és mindemellett az intézetbe is 
be kell járniuk úgynevezett 
szinten tartó felkészítésre, elő
adásokra. Ha valakinek nem 
sikerül a felvételi vizsga, ter
mészetesen nem jöhet tiszt
képzőre. Az öthónapos gya
korlat jó vagy rossz emlékei
vel mehet vissza előző szolgá
lati helyére. 

Mi erről a véleményük a 
hallgatóknak, milyen tapaszta
latokat szereztek az öt hónap 
alatt? Erről beszélgettem a 
tanévkezdés első napjaiban 
négy fiatal vasutassal. 
· - Sok a tananyag, nehéz 
hét hónap előtt állunk -
mondja elgondolkozva Börön
di Klára, kereskedelmi tagoza
tos hallgató. - Régebben a 
gyakorlati idő három hónap 
volt. Talán most is elég lenne 
ennyi, bár én nagyon jól érez
tem magam Rákos állomáson, 
kereskedelmi tartalékosként. 

- Korábban hol teljesített 
szolgálatot? 

Radó Gábor 

széles körű vasúti ismeretek
kel rendelkezik, sokat tanul
tam tőlük. Volt munkánk bő
ven, hiszen Ferencben gyak
ran előfordul a kocsidézsmá
lás, és a kíméletlen tolatás kö
vetkeztében is sok áru megsé
rül. Amikor elkezdtem a mun
kát, végre néhány kolléga el
mehetett szabadságra. Az 
egyik megállapító raktárnok 
nem is emlékezett arra, hogy 
mikor volt üdülni a családjá
val. Most végre erre is lehető
ség nyílt. 

Radó Gábor kiváló dolgozó, 
és négyszer nyerte el a Szakma 
Ifjú Mestere címet. A tis:z.tkép
zőn is szeretne az élvonalban 
maradni. Erről azonban óvato
san nyilatkozik. 

- Nyolctól tizenhat óráig 
tart a tanítás. Tantárgyanként 
naponta 20-25 oldalt kell meg
tanulni. Ezt be kell szorozni 

- A nagykanizsai körzeti tizenhárom tantárggyal. A ta
üzemfőnökséghez tartozó Lep- nitás után ilyen nagy mennyi-
sény állomáson, számadó és ségű anyagot mélységében 
árupénztárosi beosztásban. :E':n megismerni és elsajátítani 
az érettségi után számviteli szinte lehetetlen. Egyetlen 
főiskolára készültem, de hely- megoldás marad: szombaton 
hiány miatt más oktatási in- és vasárnap is tanulni kell. 
tézményhez irányítottak. Azt Ifj. Kiss József, Záhony ál
c.em fogadtam el. Inkább a lomás forgalmi tartalékosa is 
vasutat választottam, hiszen a tapasztalt vasutas már. öt éve 
szüleim is vasutasok. dolgozik a záhonyi üzemigaz-

- Hogyan fogadták, milyen gatóságon. Volt naplózó, kül
tapasztalatok szerzett Ráko- sós, vonatátmenesztő és térfel
son? vigyázó is. Az öthónapos gya-

- Nagyon kedvesen fogad- korlati idő alatt Budapest An
tak bennünket a kollégák. Hár- gyalföldön is hasonló beosztá
man voltunk ott tisztképzősök. sokban dolgozott. Beosztották 
Néhány hét múlva úgy érez- külsős forgalmi szolgálattevő
tük, mintha évek óta együtt nek, vonatfelvevőnek, váltó
dolgoznánk. Szokatlanok vol- kezelőnek. 0 azon kevesek 
tak a nagy méretek. Engem fu- közé tartozott, akiknek nem 
varszervezéssel bíztak meg.• volt szokatlan a nagy forga
Nagyon sokat tanultam, meg- lom, hiszen Záhonyban hozzá
ismertem a nagy ipartelepeket. szokott ehhez. 
A teheforgalom tizenötszöröse - Három műszakban dal
a lepsényinek. őrültem annak, goztunk és nagyon jó volt a 
hogy önállóan dolgozhattam. munkahelyi légkör - mondja. 
Helyettesítettem a szabadsá- - Tartós kapcsolatok szövőd
gon levőket, hiszen a munka- tek az angyalföldi fiatal vas
erőhiány miatt addig még a utasokkal. Néhányukat meg
szabadnapokat sem tudták ki- hívjuk majd a tisztavatásra és 
adni. Mi nappalos beosztásban egyéb rendezvényekre is. Az 
dolgoztunk, és minden hétvé- állomás vezetői nagyon humá
gén haza mehettünk. nusak voltak, velünk tisztje-

- öt hónap után nehéz volt 
a búcsú? 

- Nehéz és emlékezetes. A 
búcsúzás napján kedves meg
lepetésben volt részünk. A 
,,C" túrban dolgozó Tóth Ist
ván raktárnok - akinek cuk
rász szakmája is van -, egy 
hatalmas csokitortát készített 
tiszteletünkre. A kollégáktól 
pedig kaptunk még egy-egy 
porcelán kutyát is, mert mint 
mondották: a kutya a hűség 
jelképe. Mi is legyünk hűsége
sek a vasúthoz! 

- Mik a tervei a tisztképző 
elvégzése után? 

- Szeretnék majd tovább 
tanulni a győri közlekedési fő
iskolán. 

Radó Gábor Sopronból jött. 
Nyolc éve dolgozik a GySEV 
állomáson, a ki- és belépő ko
csik vámkezelésével foglalko
zik. Az ottani létszámhiány 
miatt engedélyezték részére, 
hogy három hónapig helyben 
végezzen gyakorlati munkát, 
két hónapot pedig Ferencvá
ros nyugati rendezőjében töl
tött. 

- Őrültem annak, hogy 
ilyen nagy rendezőbe kerül
tem, mert ott alkalmazni, hasz
nosítani tudtam azt, amit Sop
ronban tanultam - magyaráz
za. - A dézsmált vagy ólom
hiányos kocsik áruinak a meg
állapítása volt a konkrét fel
adatom. 

- Sikerült beilleszkedni az 
idegen környezetbe? 

- Gyorsan alkalmazkod-
tam, amelyet elsősorban a fe
rencvárosi kollégáknak köszön
hettem. A nyugati rendező há-
1'om megállapító raktárnoka 

ifj. Kiss József 

Pilisi Lajos 

löltekkel. Biztosították a pihe
nőnapokat, és november 7-re 
még jutalmat is kaptunk. A 
szociális körülmények is ked
vezőek voltak. 

- Mik a további tervei? 
- A tisztképző elvégzése 

után szolgálati helyemen sze
retném majd kamatoztatni is
mereteimet és a továbbtanu
lás gondolata is foglalkoztat. 

Pilisi Lajos, a hatvani kör
zeti üzemfőnökség vonatme
nesztő térfelvigyázója is az el
ismerés hangján szólt az öthó
napos gyakorlatról. 1974 óta 
dolgozik Hatvan állomáson. 
Budapest Nyugati pályaudva
ron vezető váltókezelő beosz
tásban tevékenykedett. A 
szolgálat után mindennap ha
za utazhatott egyedül élő édes
anyjához. 

- Rövid idő alatt összeba
rátkoztam a munkatársakkal, 
megismertem a pályaudvart 
- emlékezik. - Az volt a szo
katlan, hogy a Nyugatiban 
csak személyvonatok közle
kednek. A munka egyébként 
nem volt nehezebb, mint Hat
vanban, mert itt is helyszíni 
állítású váltókat kezeltem. Bő
vültek a vasúti ismereteim, 
sok tapasztalatot szereztem. 

Pilisi Lajost az idei vasutas
napon A Szakma Ifjú Mestere 
kitüntetésben részesítették. 
Szereti a munkáját - a vas
utat. A tisztképző idei hallga
tói között sok hozzá hasonló, 
a vasút iránt elkötelezett, fel
készült fiatal van. Tanulnak, 
hogy méltó követői legyenek 
az elődöknek. 

Kaszala Sándor 

Százéves a budapest-szabadkai vasútvonal 
Ünnepi megemlékezés • Mozdonyavalás • Kulturális rendezvények 

Száz évvel ezelőtt, 1882. de
cember 5-én indult meg a for
galom a Budapes,t-Sza8::ladka 
köwtti vasútvonalon. A pes.t
zimonyi vasút terve már az 
1832-36-os országgyűlésen is 
felmeriült, ahol az országos 
költségen kiépítendő vasútvo
nalak kö:wtt a !harmadik he
lyen említették. Ezt követően 
már 25 alkalommal foglalkoz
tak az üggyel országos, megyei 
és helyi tanácskozásokon. Vé
gül a gyakorlati megvalósítás
ra csak az 1880-as évek elején 
kerülhetett sor, amikor az ál
lam egyu-e nagyobb szerepet 
vállalt a vasútépítésben. 

A Budapest--SzabacLka-Zi
m,,ony-Bel(lrád vasútvonalat, 
amely összekottetést teremtett 
a Balkánnal, több s:z.akasz'ban 
építették meg. A Budapest.
Szabadka közötti vonalszakasz 
mindössze két év alatt épült, 
1882. december 5-én adták át 
a forgalomnak, majd 1883-ban 
elkész.,ült a S:z:abadka-Zimony, 
1884-ben a Zimony-Ország
hatá!r közötti szakasz. A fő
vonal építésével együtt épültek 
a szárnyvonalak is. !gy 1882-
ben adták át a Kiskőros,-Ka
locsa vonalat. 

Néhány érdekes adat: a fő
vonal megnyitásakor Kiskun
halas áliomáson kilencen dol
goztak, az első menetrendben 
egy pár személyvonat és egy 
pár vegyesvonat közlekedett. 
A személyvonatok utazási se
bess�e 25 km/óra volt. A !fő
vonalon 33,25 kg-os kis „c" sí
neket fektettek le, amelyek 8 
méter hosszú acélsínek voltak. 
A vonal későbbi jelentőség,é-t 
mutatja az is, hogy 1917-ben 

Budapest-Kunszen tmik1ós 
-Tass között megépült a má-

sodik vágány, amit 1922-ben 
el bontottak. 

,A vonal meginyiitásáfnak 100. 
évtfordulójáról a kislw.nhalasi 
vasutasok méltóképpen emllé
keztek meg. Az ünnepségsoro
mt nyitá!Ilyak.ént december 3-
án délelőtt 10 órakor Kiskun
halaS<>n, a vasutas művelődési 
h�ban vasúttörténeti kiállítás 
nyílt, melyet dr. Lugosi József, 
a szegedi területi szakszerve
zeti bizottság titkára nyitott 
meg. A kiállítás eredeti doku
mentumok, másolatok, maket
tek - amelyeket ihelyi gyűj
tések alapján a Közlekedési 
Múzeum szakemberei rendez
tek be - fellhasz.nálásával mu
tatta be a közlekedés ;fej1ődé
sét, a fővonal rruíLtját, jelenét, 
elődeink munkáját. A kiállítás 
megnyitását követően Tóth 

Imre üzemviteli asztályvezető 
az állomás előtti téren felavat
ta a közszemlére tett vasúttör
téneti érdekess,éget, a 375.583 
pályaszámú gőzmozdonyt. 

A centenáriumi ünnepség az 
MSZMP városi-járási bizott
ságának n,agytennében folyta
tódott, ahol a rendezők nevé
ben Föl.di Gyula kös:wntötte a 
megjelent vendégeket, köztük 
dr. Veress Lászlót, a Vasuta
ook Szakszervezete e1nöks�é
nek tagját. Sajtos Péter vasút
igazgató-helyettest, Terék Pé
tert, Szabadka forgalmi igaz
gatóját, a helyi páirt- és ál1ami 
szervek képviselőit. 

Dr. Szabó Miklós, az MSZMP 
Kiskunhalas városi-járási bi
zottságának első titkára nyi
totta meg azt az ankétot, ame
lyen három előadás során mél
tatta a jubileumi vasútvonalat. 
Saju:xs Péter vasútigazgató
helyettes a budapest-kelebiai 
vonal szerepéről, az igazgató-

sá,g munkájában betöltött je
lentőségéről beszélt. Többek 
között elmondotta, a vonal 
vonz,áskörzetében több mint 2 
ezer vasutas dolgozik, szolgá
lati helyeiken az igazgatóság 
le- és feladási árutonna meny
nyiségének ll,63 száz.alékát, 
Kelebia határállomáson pedig 
a határ.forgalom köze1 felét 
vézgzik el. Dr. Kerkápoly 
Endre, a Budapesti Műszaki 
Egyetem tanszékvezető pro
fesszora a vasútvonal történe-
ti áttekintéséről, Tóh Imre· 
osztályvezető pedig a köz,leke
déspoH tikai koncepció ered
ményeiről tartott előadást. Az 
ankét végén a jubiileumi ün
nepség előkésZIÍtésében, szer
vezésében kitűnt dolgozók kö
Zlill többeket kitüntetésben ré
szesítettek. 

Az első napirendi programot 
követően a vasutas művelődési 
házban további kulturális .ren
dez,vények meg,tartására ke
rült sor. December 4-én a 
szombathelyi Savária tánc
együttes aratott nagy sikert. 
Decemlber 7-10. között a sze
gedi és a szombathelyi vasutas 
képzőművészeti kör tagjainak 
munkájából nyílt kiállítás, 
majd 11-én a Vasutasok Szak
szerveziete szimfonikus zene
kara vendégszerepelt Domon
kos Zsuzsa és Jankovits Jó
zsef, a Fővárosi Operettszín
ház művészeinek közreműkö
déséve1. Moldova Györggyel 
író-olvasó találkozót rendez
tek, s végül a sort Vajgel Pál 
'Vasutas népművész kiállítása 
zárta. 

Ez alkalomra megjelentet
ték a centenáriumi kiállítás 
képes mellékletét, a Halasi 
Újságot is. 

Gellért Jó73ef 

NEHÉZ NYÁR UTÁN, EV VÉGI CSÚCS ELŐTT 

Utasellátás a l,egyesl,a/mi 
új közúti határátkelőhelyen 

Belecsípett a sz,él az arcunk
ba, amikor a kocsi ablakán át 
átadtuk okmányainkat az új 
hegyeshalmi határátkelő so
rompója előtt a haitárőröknek. 
Novem'ber vége van, erős nyá
ri turista forgaibnait hagytlunk 
magunk mögött. A kétszer 17 
sávos új modern határátkelő 
az ország legnagyobb köz,úti 
„kapuja". Milyen szolglá,tatást 
ny:újt Ltt az Utasellátó Válla
lat? 

- Szerencse, hogy most jöt
tek - fogad Csókás Györgyné, 
a l:mfé vezetője. - Nyár<m 
nem nagyon tudtam volna ma
gunkról beszélni. Nem lett vol
na rá idő. A fo-rgalmun,k szin
te megduplázódott, volt olyan 
hónapunk, hogy 15-en 1 millió 
800 ezer porint bevételt hoz
tu.nk. 

Igaz, volt miből. Volt és van 
debreceni, kolbász, virsli, ,kü
lönböző szendvicsek. A cuk
rászbermékek választéka meg
közelíti a 25-öt. Kaplhat itt a 
klü1földi vend� csabai karajt, 
stefánia vagdaltat, kaszinó to
jás,t, töltött paradicsomot és 
sonkabekercset. A borok, sörök. 
üdítők választéka is nagy. Az 
ajándéktárgyak és népművé
szeti áruk kínálata és bemuta-

tása láttán valamelyik Váci Utasturist pavilon dolgozói 
utcai butikba is k.épzeLhetjük közül ketten, Scho,pf Teréz és 
magunkat. Ha a termékek Füzi Zsuzsa is. A dollár árbe
tőb-bSJégét külföldre viszik na- vételiük nehány év alatt hat
gyon kid'izietódő ex,porttevé- szorosáTa ,nőtt. Az érté�sítő 
kenységn.ek is lehet mondani helyük m� nJvó&abb a büfé
az; itteni munkát. jénél. A hazai ipar legkiválóbb 

A berendez.és rozsdamentes ajándék és egyéb termékei 
acélból készült. Csillog-villog mellett Ltt külföldi árukat is 
minden. Ragyogó a tisztaság. vásáro1ihatnak az utasok, ter
Modern gépek segítik, gyorsít- mészetesen nyugati valutáért. 
ják a kiswlgáiliást. - Mi lesz a közeledő ünne-

- Hány helyen történik ér- pekfben? - kérdeZJt.ük. 
tékesítés? - érdeklődünk to- - Már most mindent előké-
vább. szítettünk. A szállító vállala-

- A fővámé�etben két tokkal me.gbesziéltük az áru-
helyen - az egymással össz.- utánpótlás módjárt;, több hely
hangban levő be- és kilépő re írásban is megküldtük az 
oldalon, s a kamionlforgalom- igényeinket válaszolják 
nálJ. a régi épületben. Újdon- milndkét bolt dolgozói. - A 
ság, hogy a főépület tranzit- külföl.dit nem lehet ninccsel 
büféjében éjjel-nappal kaphat fogadni. Igaz a központunk is 
a vendég harapni és innivalót kiemelten kezel bennünket. Ha 
- folytatja az üzletvezető. valamit m�sem sikerülne ne-

- Váltowtt-e a dolgozók künk beszerezni azt telefonhí-
helyzete az új vámépületlben? vásunkra soron kívül megkül-

- Természetesen. Külön- dik. 
külön női és férfi öltözőket, A határon történt látogatás 
ZU,ha.nyzókat kaptunk. Köny- tapasztatl:a,tai arról győztek 
nyebbé, kényelmesebbé váltak meg bennünket, hogy az Utas
a munkakörülmények. Formás ellátó Vállalat szolgáltatásai 
egyenruhában sürögnek, fo- miatt nem éri szégyen az or-
rogna,k a kiszolgálók. szágot Hegyeshalomban. 

Ugyanezzel dicsekszenek a, 
konvertibilis valutáért árusító Sz. Jakab 

Mit tesz a ió kapcaolat 

Rákospalota-Újpest állomáson 

Rákospalota-Újpest állo-
más korábban arról volt isme
retes, hogy az ott rakodó vál
lalatok közül némelyik csilla
gászati kocsiálláspénzt fizetett. 
Akadtak természetesen olyan 
fuvarozók is, amelyek az elő
írásoknak megfelelően teljesí
tették kötelességüket. 

A második félévben azonban 
sokat javult a helyzet. Mint er
ről Gyurcsik Mihály állomás
főnök beszámolt: az elmúlt hat 
hónapban 50 százalékkal keve
sebb kocsi vár kirakásra, mint 
annak előtte. A DOMUS-Búto
rért Vállalatnak például csak
nem 20 millió forint álláspénzt 
számoltunk el ez év júliusáig. 
Ez most alig több 150 ezernél. 

- Mit tett a DOMUS ennek 
érdekében? 

- úgy tudom, hogy átszer
vezték a rakodó apparátusokat, 
érdekeltebbé tették a szombat, 
vasárnapi munkát, pontosab
ban koordinálják a megrende
léseket, vagyis csak a kereslet 
arányában szállíttatnak vidék
ről bútorokat. 

- Állomásunkra minden 
ősszel nagy mennyiségű napra
forgó és déligyümölcs érkezik, 
amelyeket a lehető leggyorsab
ban a rendeltetési helyére kell 
továbbítani. Ezért már a nyár 
végén mind a harminc nálunk 
rakodó vállalat illetékes veze
tőivel megbeszéltük az év végi 
tennivalókat. Ez ugyan nem 
hozott gyors eredményt. Jelen
leg ott tartunk, hogy az ilyen
kor legfontosabb árukat fuva
roztató vállalatoknak, a Nö
vényolajnak, a DÉLKER-nek, 

a COMP ACT-nak stb. alig 
akad kirakatlan kocsija. A Nö
vényolaj álláspénze ma már 
szinte csak filléreket tesz ki. 

- Tartósnak ígérkezik ez az 
állapot? 

- A módszer ezek szerint 
beváltotta a hozzá fűzött re
ményeket. Továbbra is szor
galmazzuk tehát az állandó in
formációcserét, a rendszeres 
kapcsolattartást. Az esztendő 
végéig a Növényolajgyárnak -
ezer tonna margarint és nap
raforgódarát, más vállalatok
nak 3 ezer tonna egyéb árut és 
még 4-5 ezer �nna déligyü
mölcsöt kell megmozgatm,mk. 

Rákospalota-Újpest állomá
son minden jel arra mutat, 
hogy nyugodtan várhatják a 
5Zil vesztert. 

(Séra) 
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A Keleti pályaudvar karbantartó,i 
IIJY látja#J - Anyapllalási lga;gatl>ságon 

Kuti Mihály brJgádja a csarnok tetőszerkezetének elhasználódott deszkáit cseréli ki 

A Keleti-pályaudvar csömöri 
csonkavágányának közelében 
minden munkanap reggelén, 
pontosan 7 órakor megkongat
nak egy felfüggesztett síndara
];>ot. Az érces hang a MA V 
Épületfenntartó Főnökség 1. 
számú építésvezetőség dolgo
zóinak szól. Nagy Imre építés
vezető vaskos papírköteggel a 
kezében sorolja, hogy aznap 
melyik munka a legsürgősebb, 
vagyis kinek mit kell csinál
nia. 

Az építésvezetőség létszáma 
hatvan. Foglalkozásukra nézve 
hét szakmára (asztalos, restő, 
ács, tetőfedő, bádogos, üvege
ző, lakatos) és két segédmun
kára tagolódnak. Feladatuk a 
Keleti-pályaudvar mintegy fél
millió légköbméter térfogatú 
épületeinek és vízvezeték há
lózatának karbantartása. 

- Mi most a legnagyobb 
munkáju_k? - kérdezem. 

- Változatlanul a tetőjaví
tás, amelyet az MSZMP XII. 
kongresszus idején kezdtünk 
el. A munka jelenleg félidejé
nél tart, pontosabban novem
ber 1-ére 4400 négyzetméter 
tetőfelületet paláztunk le. A. te
tő! edő brigád vállalta, hogy a 

csőtörés. S ez egymagában is 
kellemetlen jelenség. A legna
gyobb baj mégis az, hogy a 
mellékvezetékekről nincs meg 
a tervrajz. Ebből következik 
az, hogy ha valahol hiba kelet
kezik 10-15 méter hosszban is 
kell ásnunk, mert a víz nem 
mindig ott tör föl, ahol a cs(5 
megrepedt vagy eltört. 

- Hogyan boldogulnak a sok 
javító, karbantartó munkával? 

- Szakmunkás gárdánk kö
zött szerencsére vannak olyan 
tapasztalt mesterek, mint pél
dául Horti Miklós, aki 32 esz
tendeje dolgozik karbantartó
ként a Keletiben. ő már egy
maga annyi hibát elhárított, 
hogy betéve tudja, hol, milyen 
vezeték megy a földbe. 

- Az építésvezetőség mun
kája eltér a többitől - foly
tatta -. Kezdve azzal, hogy 
ezt a tevékenységet nem lehet 
gépesíteni, mert olyan egyedi 
esetekkel foglalkozunk, ame
lyekből nincs két egyforma. 
Ezenkívül ritkán adódik olyan 
feladat, mint például egy he
lyiségnek a rendbetétele - aj
tó-, ablakcsere, festés, mázolás 
stb. -, amikor zavartalanul 

dolgozhatnánk. A munkát úgy 
kell végeznünk, hogy a folya
matos forgalomirányító tevé
kenységet lehetőleg ne zavar
juk. 

- A Keletiben megbecsü
lik-e a karbantartókat? 

- Azt hiszem, igen. Különö
sen a nagyobb munkákra fi
gyelnek oda. Az idén október 
15-én fejeztük be a pályaudvar 
kazánházának kémény festé
sét és elvégeztük a szükséges 
korrózió védelmet is. Munkánk 
teljesítményét és minőségét 
mérlegelve Nagyrónai László 
vasútigazgató-helyettes gratu
lált és külön pénzjutalomban 
részesítette azt a kilenc kollé
gát, akik a munka oroszlán ré
szét végezték. Akadnak per
sze elszomorító példák is. Az 
idén ősszel felújítottuk a ko
csijavító szín összes kapuját. A 
munkával úgy igyekeztünk, 
hogy a fűtési idényre elkészül
jön. A feladatot határidőre 
végre is hajtottuk, ám néhány 
nappal ezelőtt láttam, hogy há
rom új kapuszárnyat már ösz
szetörtek ... 

Séra Sándor 
hátra levő részt 1984-re, a Ke- r---------------------------
leti-pályaudvar fennállásának 
századik évfordulójára fe1e
zi be. 

A karbantartók vezetője ez
után elmondotta, hogy a Kele
tiben a sok száz ajtó, ablak, ka
puk mennyire elhasználódtak. 
Nem beszélve a zárakról és a 
vízvezeték hálózatról. Az utób
bi okozza a legtöbb gondot. Az 
elavult rendszerben gyakori a 

•• 

OTLETNAP 
•• •• •• 

CELLDOMOLKON 

A celldömöLki körz.eti üzem
főinöksiégen már hagyomá.njya 
van az ötiletnapok.nak. Ennek 
célja az, ihogy felhívják a dol
giozók figyelmét olyan ötletek 
ikidolgiozásá,ra, amelyek seg:ítnk 
az energiatakarékosságot, gaz-

daságooaibbá tes.:zi'k a mlllnkát 
és ikuJtluTáltabbá az utazást. 

A közelmúltbain benyújtott 
58 ötletből 33-at fogadtak el, 
amelyekért négyezer forint ju
taJ.mat fizettek ki. Az ötletek
ből huszonkettőt újításként al
ik,alma,zm.aJk ma.jd. 

Tíz esztendeje, amikor a ve- awkat az egyiedi a1katrésze
zérigia:z,�tó,ság 12. szakosztá- ket és anyagokat, amelyekre 
lyából actv.áliva, igaz�tósággá csupán .nekilk van szükségük, 
sze1weződltelk, feltehetőleg a s �gy niem vol!Ila érdemes iköz
mai!niá,1 jobb anyagielláitásban pooo1Laig készletezni, raktároz
remény1ked1Jek. ArL persze be- ni, a helyszí.nre fuvarozni. Al
i,gazalódott, !hogy a MÁV landóan elemzik, hogy mely 
Anyagellátási Igazgatóságának cikikeknek a beszerzése éssze
él,etre ihíviása lhasmos volt, mert rűbb helyileg, decentralizál
i,ly módon a iszaikosztály .sok tan. Vél1hetnénk ugyan: a 
napi feladattól mentesült, s MÁV ügyreind,je olyan, hogy 
több figyelmet fordíthat az kedvez a központosításnak -
elvi ,irányításra. Ami pedig de nem erről van szó. A gyár-
1972. j,anuáitij,áfban életre hivott tó vállalatok kardoskodnak in
i,g,az.g,aroságot ,illeti: ők mint- kább, hogy egy megrendelővel 
egy 180-200 ezer tétel beszer- álljanak szemben, s ha mód 
zésévietl f,ogil1aillk02ll1.ak, s az ez- van rá, a:kkor egy tételben, 
zel ikiapc:.solatos ,pérwügyek in- egy helyre szállitsanak. Ha a 
tézésétől 1a1Z iainyia,gok átvéte- főnökségek mind maguk, kü
Léig, lkésziletereséig, szétosztá- lőn-külön adnák fel rendelé
sáig srel11Jeág,azó a teendőjük. seiket, a gyártók gyakrabban 

mondanának nemet, s a kis 
tételekért többet is kérnének. 

Lehet központilag is Ráadásul ali,g'hanem feLhalmo
zódnának a készletek. 

Mindenről Szvatkó István
nal beszélg-e1lünlk; már ,a kez
dettől ő .áJll a !kétszáz t�ú 
szenvez,e,t éllén. Tőlie tudjuk 
meg: öt osztályuk fo,g,lalkozik 
a <be.szerzéssel (ifelépítésüik az 
anyagféleségekitől függ), s az 
idén - ez új ,De1adat a ISZJá
mUikira - önáUó importjogot 
kaptak. KülJklereskedielmi szak
emberek:re, üzletikötők-re iis 
szükségük van 1tJeh.át, hogy iim
már maguk lintézlhessék, aimit 
eliaddtig a Nil\KJEX végzett, bi
.wmárnyosklén t. Az önállóság 
fialtéitele<it fiolyia1matos.ain terem
tilk meg. Ily módon a MA V 
közvetlen kal)Osowatlba került a 
külföldi sz.állítók egynémelyi
k,éveil, s .maga váisáro!ja a moz
donydkiat, ,a is:z,emély- és teher
koosilmt, Via.lamint azok aJlikJat
rész,eiit. A számítások szerúnt 
csupán ez a döntés évi 8-10 
millió fomtos megtakarUást 
jelent a vasútnak. 

- iA t�1'j�hez tartozik -
mondj1a ,az i•�g,atóság vezető
je -, hogy ,az idén kisebb 
ösS2legért vásárol tuinik, mdnt 
eredetiileg 1Jelweztük. Tőlkés 
partniereil!1ikkel 1szemben a va
Lu'1Jaihiány gátlol, egyes KGST
országdktál. pedig n-em kapjuk 
meg iazo(k,ait a keresett c.ikke
k,et, amelyekre .&. folyamatos 
üzemeltetésihlez és a karbélJil
taritáJshoz .szülkiségünik lenne. 
De inehogy torzzá v,áljék a 
kiáp: a MÁV importja nem 
haladja meg az összes anyag 
és eszköz 5 százalékát. 

iA vasút évente mlin te;gy 12 
m�lLiáll'id forinttal gazdáLkodik, 
s ie tJe!Jerne, összeg 85 százia.lé
káról dönit - természetesen az 
i-gény,ek ismerertében az 
anyage11Iátási ,LgMgaitó.ság. A 
fe11Jnm,a,ra,dó forinitdkból a fő
nökoogiek, a .relha.sZ!Iláló üze
mek onaguk váisáJral,jáik meg 

Keretek 

- Hogy van ez más vasutak
nál? 

- A vasúit más országok
ban is központilag rendeli 
meg az anyagokat, gépeiket és 
egyebeket . . . más kérdés per
sze, hQ..oY például Auszit.riában 
vagy az NS�K-ban, ahol már 
többször megfordultam, a szál
lítók a megijelölt helyre a kí
viá:nt mennyiséget juttatják el. 
Néhány aJlv"ag.nál, fürékeny 
üvegeknél .ain:nyit már mi is 
elértünk, hogy a gyár a hoz
zá közel lévő vasúti szertárba 
j,uttassa el termékét, s onnan 
továbbítsuk a felhasználóik
hoz. fgy gyorsabbá válik az 
anyagellátás folyamata, ke
vésbé sérül meg az anyag, ke
vesebb a keresztf/\lvar, követ
kezésképp ,nem kell annyi va
gon ... 

Az i,gazgatóság a 12. szak
osztálytól kapja meg az 
anyagellátási tervet, abból ki
tűnik, hogy mennyi pénz hasz
nállható fel egy-egy évben. Az 
összegeket anyagcsoportokra 
bontva határozták meg. Az 
anyagelláitási szakemberek 
több éves tapasztalat és a sta
tisztikai normák alapján ...:.. 
élve a gépi aJdatszolgálitatás 
információs rendszerével is -
tudják: mennyit költhetnek, 
s hozzávetőleg milyenek lesz
,nek az igények. Ha nem volna 
e terv, s ha nem ,határoznák 
meg központilag a kereteket, 
meglehei: a főnökségek, a fel
használó üzemek - éppen 
mert hiánygazdál:kodás van, s 
számukra az a megnyugtató, 
ha bőven van a;nyag a raiktár
bain - a szükségesnél gyakran 
többet rendelnének (Tegyük 
hozzá persze: tisztelet a kivé--------------------------------------------------------, telnek.) Az igazgatóság .nem 

Harmint! évi szolgálat után 

A pit-! őnök elköszönt 
- Holnaptól te vagy itt a 

főnök! 
Ezekkel a szavakkal fogad

ták Murányi Istvánt, amikor 
elvégezte a Vörös Akadémiát 
és l,9512-ben jelentkezett szol
gálattételre Székesfehérváron. 

- Mi volt a három évtize
des pályafenntartási főnöksége 
alatt ,a legmaradandóbb él
ménye? 

- Ez volt az én birodalmam 

lebecsülendő .feladata viszont, 
hogy ésszerűen gazdállkodja
naik a készletekkel, s az anya
gok forgási sebessége foko
:ziódjék. A ·készletezés néha 
a.mw,,ayis elkerülhetetlen. Ré
szint, mert a ritkán kapható 
anyagok egy résziét központi
lag is taintalekolják, részint 
mert van olyan magyax vál
lalat - nem is egy -, amely 
csak akkor készí.t el egy-egy 
speciális terméket, ha nagy, 
akár tőblb évre is elég meny
nyiséget rendellilek tőle. 

Vasutaskfüökben ali,gha kell 
hangsúlyozni: hiánycikkek pe
dig vannak. S bár az 
anyagellátó!k jó néhány vál
lalattal 5 évre kötnek hosszú
lejáratú keretszerződést (éven-

te nyolc-tízszer megrendelést 
adnak fel, s ali,g van olyan 
hazai cég, amellyel ne állná
.naik kapcsolatban), a döccenők 
mi,rídennaposak. 

- A vállalatok jelentős ré
sze az ál•talunk kért mennyi
ségben és ütemben szállít, de 
ami számunkra létkérdés: a 

jármúalkatrészekre ez nem ér
vényes. Kiszolgáltatott hely
retben vagyunk, s hiába tud
juk, hogy part.nereinlknél sem 
az akarás hiányzik, még vi
gaszn,a;k is kevés. Azzal sem 
vagyunk •kisegítve, ha érvé
nyesíitj ük kötbérigényünket. 
Arra viszont van példa, hogy 
peres úton elértük egyes al
katrészek szállítását. 

Tartalékaink 

Küszöbön 1983. Ha csu
pán a visszaigazolt megrende
lése'ket nézzük, milyennek 
ígérkezik a következő eszten
dő? 

- Nehéznek. Aligiha kétsé
•ges, hogy a mostaininál is ne
hezebb lesz a helyzetünk. A 
MA V két leg:nagyobb hazai 
szállítója, a Ganz-MA V AG és 
a Ganz Villamossági Művek 
- immáT valószí.nűsítlhetó -
a hátrnlévő hetekben nem ké
pes behozni az idei elmaradá
sát, s az év végéig a megren
deU alkatrészeknek a felét sem 
szállítja. Ennek tudatában 
miért legyook derűlátóak, 
amikor ismeretes, hogy az im
portkorlátozás sok olyan al
katrész gyártására hatással 
lesz, amelyekhez külföldi alap
a:nyag kell? Az 1983-as meg
rendeléselket már .tavaly vagy 
idén az első félévben zömmel 
elküldtük, s néhányra mind
máig nem kaiptun:k visszaiga
zolást. Ami pedig a készle
teinket illeti: mert sokan ódz
kodnak az ütemes szállítástól, 
azzal is számolunk, hogy csak 
december utolsó napjaiban ka
punk meg számos, er,re az év
re megrendelt anya,got. És az 
sem kizárt - hasonló eset már 
előadódott -, hogy .nem sdk
kal késóbb elküldilk a teljes, 
1983. évi mennyiséget. Kell-e 
hangsúlyozni, hogy ez is mek
kora gondot okoz? 

- Mindezt figyelembe véve, 
mit tehetnek a főnökségek, a 
szolgála ti helyek? 

- Csupám. ismétel;ni lehet a 
korábbialkba;n is elmondotta
kat ... ám egyre nagyobb nyo
maitékkal. Nincs más választá
sunk, mint a még takaréko
sabb anyagfelhasználás, a bel
ső gyártás fokozása, és a hasz
nált alkatrészek felújítása. 
Hadd jegyez.zem meg azt is, 
hogy az importkiváltásban rej
lő lehetőségeket még mindig 
nem ,használtuk \ki eléggé, pe
dig itt va.nna'k tartalékok. Eh
hez persze szemléletváltozás 
kellene . . . vagy azt is .mond
hatom: az érdekeltségi rend
szer módosítása.. A felhaszná
ló anyagila,g is étrdekelt le
gyen abban, hogy megtalálja 
a küLföldit helyettesítő hazai 
anyagot, alkatrészt. Tény: eb
bem. még az i,gazgatóságunk 
anya,ggazdálkodói sem érde.., 

keltelk. Ez munkaköri köteles
ségülk. 

A kényszer, kétségkívül, ön
magában is ösztönöz. Am 
kényszerhelyzetekben az ösz
tönzés mikéntjén ugyancsak 
érdemes elgondolkodni. Min
dene'kelőttt köros érdekből. 

(földes) 

A pesterzsébeti munkásszü
lők gyermeke -, akit a Vö
rös Csepel edzett kommunis
tává és a gyárban mint autó
szerelő dolgozott -, akkor 
még nem sokat tudott a vas
útról. A vezetés magas tudo
mányából meg éppenséggel 
csak annyit, amit az akadé
mián elméletben tanítottak. 
De a felszabadulás után ez 
volt az a nagy történelmi 
korszak, amikor a munkás
osztály legjobbjainak a gya
korlati életben is el kellett 
foglalni a vezető posztokat. 

- Nehéz erre válaszolni 
mondja -, hiszen a 30 év 
minden napjának megvolt az 
izgalma, az ember emlékeze
tébe ragadt élménye. Közel 
500 kilométer vasúti páLyatest 
karbantartása, felújítása, kor
szerűsítése volt a gondom, 
ahol ·rnoo ember tevékenyke
dett, köztük kitűnő mérnökök 
és más műszakiak. Ebben az 
időben épült Dunaújváros. Ezt 
az új, nagyipari létesítményt 
be kellett kötni az ország 
vasúti vérkeringésébe. Az!Jm 
jött a Baracska-Budapest 
közötti máspdik sínpár le
fektetése. Iparvágányok, bá
nyák és más új létesítmények 
bekötése. Szóval, sorolhatnám 
hosszan az emlékeket, de hát 
ez csak nekem érdekes, és 
azoknak az embereknek, 
akikkel együtt megvalósítot
tuk mindazt, amit ránk bíz
tak. 

- Melyikre a legbüszkébb? 
- Amiről nem is szóltam -

fényesedik a szeme. 

olyan ember, aki a jól meg
érdemelt nyugdíjas évei alatt 
csak magának éljen. 

A vas·út novemberi teljesítménye 

Murányi Istvánnal együtt 
ezrek álltak csatasorba és to
vábbi tanulás, majd keserves 
gyakorlati tapasztalatok árán 
végül is a legtöbben megáll
ták a helyüket. 

Attól a naptól kezdve, ahogy 
kinevezték a M,A V Székesfe
hérvári Pályafenntartási Fő
nökség vezetőjének, kereken 
három évtizeden át, ez év no
vemberéig, nyugdíjazásáig itt 
dolgozott. 

Fürge mozgású ember, alig 
őszülő halánték, markáns arc, 
csillogó szemek. Senki nem 
hinné, hogy már a hatvanket
tediket tapossa, pedig a nágy 
felelősséggel végzett munkája 
közben négy gyermeket is fel
nevelt. s már hét unokával di
csekedhet. 

Murányi Istvánt felettesei 
többször részesítették anyagi 
és erkölcsi elismerésben. 
Nyolc alkalommal kapott Ki
váló Dolgozó, Érdemes, majd 
Kiváló Vasutas kitüntetést. 
Három árvízvédelmi emlék
érem jelzi, hogy ott volt a gá
ton is, amikor az ország va
lamelyik vidékén az elemek 
megrongálták vagy tönkretet
ték a vasúti pályát. Most 
nyugdíjazása alkalmával a 
Munka Érdemrend arany fo · 
�ozatát kapta. 

- Kiváló társadalmi mun
kámért a Fejér megyei Em
lékplakettel tiszteltek meg. De 
- emeli fel a karját, - még 
ennél is büszkébb vagyok ar
ra, hogy a pályán egyetlen 
haragost sem hagyok. Az em
bereimet tiszteltem, szeret
tem s valahogy hasonlóan ők 
is engem. 

Ahogy hallottam, az 
utóbbi években nagy gondja 
volt az utánpótlás biztosítá
sa is. 

- Igyekeztem bólogat 
élénken - és most én mond
hatom, illetve mondtam ez ev 
november elsején Szamos Al
fonz fiatal barátomnak, aki 
szakaszmérnököm, majd az 
utóbbi időben helyettesem 
volt, hogy holnaptól te vagy 
itt a főnök. 

- A kör bezárult, legalább
is az, amely az életpályát il
leti. De Ön bizonyára nem 

- A társadalmi tevékeny
ségem nem megy nyugdíjba. 
Változatlanul tagja vagyok a 
Vasúti üzemi Pártbizottság
nak, valamint a Hazafias 
Népfront városi elnökségé
nek. Aztán ott van a hét szép 
unokám. Végre korlátlanul 
kihancúrozhatom magam ve
lük. 

- Mi a hobbija? 
- Nincs különösebb hob-

bim, ha csak az nem, hogy 
amióta kocsim van, kibújt 
belőlem a régi szakmám, . az 
autószerelő. fgy bütykölge
tem a magam, a gyermekeim 
és a jó barátaim kocsiját. De 
biztos, hogy vonatra is fogok 
ülni néha és azzal a szándék
kal, mint amikor pályafenn
tartási főnök voltam, hogy 
megnyugodjak afelől: minden 
rendben van-e azon a terüle
ten, ahol én 30 esztendőt el-
töltöttem. (Dávid) 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói közül feltűnően megnőtt 
a vonatfeloszlatások száma. 
Ezen belül a kilépővonatok 
feloszlatásánál volt jelentős, 
45,2 százalékos emelkedés. En
nek ellenére a kocsiforduló ér
téke csupán 0,5 százalékkal 
emelkedett a bázishoz viszo-. 
nyítva. 

Kedvezőtlen vo1t az időre ki 
nem állított teherkocsik száma 
is. A tavaly novemberi érték
nél 48,1 százalékkal több üres 
teherkocsit nem tudott a vasút 
időben a rakodásokhoz bizto
sítani. 

A bázishoz viszonyítva 1,2 
százalékkal emelkedett a te
herkocsik térbeli kihasználása. 
Atlagos értéke 30,57 tonnáról 
30,93 tonnára emelkedett. Ked
vező vr1lt a korszerű tehervo
nati vontatójárművek kihasz
nálása. A napi hasznos futásuk 

kilométerben kifejezve a vil
lamosmozdonyoknál 101,6, illet
ve 99,7, a nagy teljesítményű 
dizelmozdonyoknál 103,4, és 
100,5 százalékosan alakult 3 
bázishoz, illetve a tervhez vi
szonyítva. 

Becsült adatok szerint no
vemberben a vasút 20 miUió 
900 ezer utast szállított, s ezzel 
a bázishoz képest 96,1, a terv
hez viszonyítva pedig 97,2 szá
zalékos teljesítést ért el. Az 

utaskilométer-teljesítmény 
várhatóan 99, iletve 96 száza
lékosan alakul. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége kedvezően 
alakult. A rendesen közleke
dett személyszállító vonatok 
száma a bázisbeli 95.6-ról 96,5 
százalékra emelkedett. Ezen 
belül jelentős volt a nemzetkö
zi gyorsvonatok menetrend
szerűségének 8,6 százalékos ja
vulása. 
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Hol a boldogság mostanában? 
Gondoskodás az időskorú vasutasokról 

Aktívaértekezlet Nagykanizsán 
Látogatás a vonyarcvashegyi szociális gondozóban 

A pécsi és a szombathelyi te
rületi szakszervezeti bizottság 
november 23-án aktívaértekez
letet rendezett Nagykanizsán. 
Az elnökségben foglalt helyet 

Sokat töprengtem azon, hogy 
találóan mihez lehetne hason
lítani a vonyarcvashegyi vas
utas üdülőt, ahol ősztől a kö
vetkező nyárig havonta 80 idős 
ember - kisnyugdíjú vasuta
sok vagy azok özvegyei - ta
lál testileg, lelkileg felüdülést. 

Járom a néptelen Balaton 
partját, ahol nyáron törölköző
nyi hely is alig akad, most se
hol egy lélek. Hideg, északi 
szél sepri a fák lehullott leve
leit. A víkendházak kertjeiben 
már a krizantémok feje is le
kókadt. Dér csillog a kifakult 
pázsiton. Ember, ha akad az 
utcán, kabátja gallérjába hú
zott nyakkal siet a dolga után. 

,,Hol a boldogság mostaná
ban?" - jut eszembe nagy köl
tőnk, Petőfi verssora és amikor 
benyitok a vasutas üdülőbe, 
már mondom is - a költő után 
szabadon, - hogy a búbos ke
mence körül. Mert olyan ez az 
intézmény, mint egy hatalmas 
búbos kemence, amit 80 me
legségre, emberségre vágyó 
öreg ember ül körül. 

Dehát ez csak szimbólum, 
mert a szó szerinti melegséget 
a fűtőtestek árasztják. Az egy 
egész hónapig - és teljesen 
díjtalanul - itt tanyázó öre
gek boldogságát az üdülő 35 
tagú személyzetének szívből 
áradó gondoskodása biztosítja. 

A társalgóban népes - kézi
munkázó, beszélgető - hölgy
koszorú: Juhász Lászlóné a 

férjével Debrecenből, Fehér 
Gyuláné és Répási Istvánné 
Tokajból, Dávid Józsefné Tö
rökszentmiklósról, Szántó Gtr
gelyné és férje Dévaványáról, 
Boldvai Antalné és férje Szar
vasról, Szkerka Andrásné Bé
késcsabáról. 

A beszélgetés témája az üdü
lő folyosóján látható kézimun
ka-kiállítás. Magam is gyö
nyörködöm benne és dicsérem 
a kiállítók szépérzékét, alkotó 
szorgalmát. 

- Nekünk már oly kevés 
lehetőségünk van a sikerél
ményre - mondja egyikőjük 
de itt az üdülő gondnoknője, 
Szónyi Istvánné és az aranyos 
kis kulturosunk, Cserpalkovits 
Ildikó, úgy tudják a szívünk 
alá rakni a kissszéket, hogy at
tól majdnem újra fiatalnak 
érezzük magunkat. 

- De van itt más vetélkedő, 
meg szórakozási lehetőség is 
- mesélik egyszerre hárman is 
és sorolják, hogy napközben 
gyalogos, vagy autóbuszos ki
rándulásokra járnak. Egyik este 
filmvetítés, a másikon érdekes 
előadás, aztán jönnek kultúr
együttesek is. De aki csendes 
magányt óhajt, ott az 1600 kö
tetes könyvtár, a folyóiratok, 
képeslapok. No és van egy zon
goristájuk is, aki esténként -
díjtalanul - az öregek régi, 
kedvenc dalait is szívesen el
játssza. Néha egyikük-másikuk 
még táncra is perdül. 

Tolnai Ildikó, a vasutas-szak
szel'Vezet titkára, Nagy Károly
né dr. a SZOT Társadalombiz
tosítási Főigazgatóság helyet

' tes vezetője Vándor László, a 
Zala megyei SZMT titkára, a 
pécsi és a szombathelyi vasút
igazgatóság képviselői. 

Halmai Arpádnak, a pécsi 
területi szakszervezeti bizott
ság titkárának megnyitója 
után gazdasági vezetők, szb
titJkárok, a társadalombiztosítá
si tanácsok elnökei, szocialista 
brigádvezetők, a vasútegész
ségügy képviselői, és mások 
mondták el, hogyan gondos
kodnak volt munkatársaikról, 
az időskorú vasutasokról. Mint 
elhangzott, a két igazgatóság~ 
mintegy két és fél ezer szolgá
lati és bérlakásának egyhar
madában nyugdíjasok laknak, s 
tizenkét üzemi konyhájukon az 

Egy kis terefere a társalgóban - kézimunkázás közben 

- Szívszorító látvány, hogy 
jó néhányan, akik idekerülnek, 
az első napokon nem tudnak 
betelni a finom főtt ételekkel, 
tésztákkal. Ez azzal magyaráz
ható, hogy sokan egyedül, ma
gukra hagyottan élnek. Ritkán 
szánják rá magukat, hogy fő

zőcskézzenek. De ha mégis te
szik, étkezésük egysíkú. Itt az
tán igyekszünk változatos, szá
mukra újdonságot jelentő éte
leket tálalni. 

- Gondolom, hogy annál 
nagyobb az egyedülvaló s1var
ságuk, amikor innen hazamen
nek. 

- Nem egészen .. - tiltako
zik a gondnoknő - mert szám
talan levél bizonyítja, amit a 

volt beutaltak írnak nekem, 
hogy hónapokig élnek abból a 
szívmelegségből, amivel itt az 
üdülőben feltöltődtek. Aztán él 
bennük a remény, hogy ha jön
nek a nemszeretem téli napok, 
talán megint eljutnak ide, 
ahogy ön mondta, a nagy „bú
bos kemencéhez". Hiszen most 
már nyolc éve ez az üdülő a 
vasutas szakszervezet közpon
ti vezetőségének nagyszerű 
kezdeményezésére a nyári sze
zon után átváltozik a jövő 
nyárig szociális gondozó ott
honná. 

Ez az évenkénti héthónapos 
,,átváltozás", a szakszerve
zetnek három és fél. mil!iójá
ba kerül. De lehet-e pénzzel 
mérni azt az emberi humánus 
törődést, amit a szakszervezet 
nemcsak az aktív vasutas dol
gozók, szociális juttatásaira 
szentel, hanem a kispénzű öre
gekre is. Ok életük 35-40 évét 
áldozták fel hűséges szolgála
tukkal a .MA V -ért. 

Szőnyi Istvánné, gondnok 

hogy a vonyarcvashegyi szociá
lis gondozó nem egyedülálló 
intézménye a szakszervezet
nek. 

Dávid József 
Fotó: Karft István 

Várnay Dea 

Véradó.nap 
A budapesti vasútigazgató

ság vöröskeresztes szervezete 
november 24-én térítésmentes 
véradónapot tartott. Ez alka
lommal százhuszonegy vasutas 
vett részt az egészségügyi ak
cióban, amelyen - a központi 
szolgálat véradóin kívül - ott 
voltak a VATUKI, Józsefváros 
állomás, valamint a balparti 
épületfenntartó főnökség akti
vistái is, akik mintegy 50 liter 
vért adtak a Heim Pál Gyer
mekkórháznak. Ez csupán a 
fele az idén adott mennyiség
nek. 

Az igazgatóság vöröskeresz
tes szervezetén belül ugyanis 
működik egy úgynevezett har
minctagú készenléti csoport, 
amelynek aktivistáit vészhely
zetben hívja be a kórház élet• 
mentő véradásra. Ennek a cso
portnak tagjai az 1982-es év
ben 50 liter vérrel segítették a 
betegek gyógyulását. 

Az igazgatósági szervezet 
irányításával az idén még egy 
véradónapot tartanak, de ezen 
már csak a MA V Tisztképző 
és Továbbképző Intézet hall
gatói vesznek részt. 

(s) 

KARÁCSONY 
Jászol-meleg, piruló kalács, 
betlehemi csillag, 
földrésznyi sugárnyaláb 
szeretet morzsák izzanak 
a csillagszoró ujján. 

Háziasszonyoknak ajánljuk 

aktív dolgozókkal azonos té
rítési díj ellenében étkeznek. 
A vonyarcvashegyi és a bala
tonfüredi vasutasüdülőben ok
tóbertől áprilisig egy-egy hó
napig ingyen pihenhetnek az 
alacsony összegű ,nyugdíj ba.n 
részesülők. A MA V hévízi sza
natóriumában, a zalakarosi és 
harkányfürdői gyógyházban a 
nyugdíjasok és hozzátarto
zóik magas szintű ellátásban 
részesülnek. 

Az intézményes gondoskodás 
mellett az üzemfőnökségek, 
munkahelyi kollektívák párt
fogolják ,volt munkatársaikat. 
A dombóvári üzemfónökség te
rületén például a felszedett 
talpfákat alacsony áron, tüze
lőnek adják el a nyugdíjasok
nak. ,A pécsi üzemfőnökség te
rületén lakásfelújításokat kor
szerűsítéseket végeznek a kar
bantartó szocialista brigádok. 
A veszprémi pályafenntartók 
házhoz viszik az ebédet a rá
szorulóknak. A zalaegerszegi 
pályafenntartási főnökség dal-

gozói főképpen kerti munkák
ban és tüzelőbeszerzésben se
gédkeznek. A celldömölki, 
szombathelyi, tapolcai üzemfő
nökségek a heyi öregek nap
közi otthonát patronálják: el
végzik a szükséges javításokat 
és karbantartásokat. A továb- 1 bi tervek között szerepel, hogy 
kialakítják a nyugdíjasklubok 
hálózatát, s megszervezik az 
egészségügyi szűrővizsgálatot. 

* 

November 26-án és 27-én 
Szolnokon rendezték meg a va
sutas nyugdíjasklubok országos 
találkozóját, melyen közel 120-
an vettek részt. A talá1kozót dr. 
Balázs Akos, a vasutas-szak
szervezet kulturális, agitációs, 
propaganda és sportosztály ve
zetője nyitotta meg. A részt
vevők ezután program szerint 
módszertani előadásokat hall
gattak, majd megvitatták a 
nyugdíjasok kultúrált szórako
zásának lehetőségeit. 

Századik születésnap 
Gyerekek, vők, unokák, déd

unokák és ükunokák köszön
tötték Tárnokon a közelmúlt
ban a község egyetlen százéves 
lakosát, Parti Istvánt. Pista 
bácsi két évvel ezelőtt még 
összevágta az udvaron a fát és 
minden nap körülsöpörte a há
zat. Kemény legény volt egész 
életében, és ha az a száz év 
nem tette volna többször is 
próbára, talán még ma is moz
gékonyabb lenne. 

Pista bácsi szlovák nemzeti
ségű. 1935-ig dolgozott a Nyu
gati pályaudvaron. Részt vett 
az első világháborúban. Aktív 

vasutas évei alatt is Tárnokon 
élt. Szabad idejében a házhoz 
tartozó földön dolgozott. 

Elbeszéléseit, emlékeit őrzik 
az utódok, az unokák és déd
unokák. Századik születésnap
ján azonban nemcsak a család, 
hanem a falu vezetői, szlovák 
testvérei, a Hazafias Népfront 
képviselői, az úttörők és a vas
út megbízottjai is köszöntöt
ték. A MÁV Nyugdíjintézet ve
zetői a virágcsokrokon kívül 
pénzjutalmat is adtak a száz
esztendős Parti Istvánnak. 

Kép és szöveg: 
Zelman Ferenc 

A tanács elnöke is köszönti az idős vasutast 

Szóval vidámságokkal meg
tűzdelve telnek itt a napok, 
hetek. De akit valamilyen be
tegség, bántana, anruik sem kell 
hogy mozduljon a „búbos ke
mence" mellől, mert helyben 
az orvos és két főhivatású ápo
lónő is azon szorgoskodik, hogy 
az egyhónapos üdülést min
denki a lehető legjobb közér
zetben töltse el. Ezért fáradoz
nak az üdülő szakácsnői: Hol
lósi Lajosné, Pandur Józsefné, 
Kozma Józsefné és a nagyon 
ügyes 17 esztendős ifjú cuk
rászmester Csóka Lajos is. 

Nézegetem, hallgatom a nagy 
,,búbos kemence" köré sereg
lett öregeket. Az egykori vál
tókezelőt, akinek a legzordabb 
telek idején sem fagytak le a 
váltói. A volt mozdonyvezetőt, 
akit a kazán közelsége sem 
óvott meg az ízületi, reumati
kus betegségektől. És elnézem, 
hallgatom a magukra maradt 
özvegyeket, akik elemózsiás 
táskával, féltő öleléssel indí
tották szolgálatba férjeiket és 
akik úgy tudtak sokszor az 
ü,_nnepek öröméről is lemonda
ni, hogy közben gyerekeket 
szültek, újabb kis vasutasokat 
neveltek. 

RECEPTEK AZ ÉV VÉGI ÜNNEPEKRE 

Itt azonban egy kis kitérőt 
kell tennem. A gondnoknő me
séli: 

A társadalom, a vasutas
szakszervezet most valamics
két törleszt azokért az áldoza
tokért, amit ezek az emberek a 
vasútért hoztak. És ez nagy
szerű dolog. Méltó a szocialista 
vasúthoz. 

Az meg még külön öröm, 

Készül az ízletes ebéd 

Családi hagyomány, hogy ka- sóval borssal ízesítve, összeke
rácsonykor és szilveszterkor verve. 
,,nagykanállal" étkezünk, ün- A nyílást összevarrjuk, a k.a
nepélyesebbek, meghittebbek csát megsózzuk, karikára vá
az ebédek és vacsorák. Az ün- gott vegyes zöldséggel minden 
nepi étrendből nem hiányoz- oldalról megsütjük, majd fe
hat a töltött káposzta, a külön- hér bort öntünk alá és lefed
féle halétel, a bőrös malac- ve sütőben másfél óráig párol
sült, a korhelyleves és a juk. 
bejgli. Narancsmártás. A sült kacsa 

Az év végi megszokott ízek szaftját kevés liszttel megszór
mellé szeretnénk újdonságok- juilc, felengedjük vízzel és vö
kal szolgálni, remélve, hogy a rös borral, majd habzásig hevít
háziasszonyok szívesen hasz- jük. Tálalás előtt 2 db narancs 
nálják majd receptjeinket az levét belekeverjük. Köretnek 
ünnepi menük elkészítésénél. javaslunk párolt rizst, petre-

zselymes burgonyát. 

KARÁCSONYRA 

Rostonsült harcsaszeletek. A 
megtisztított harcsát felszele
teljük és besózzuk, majd lisz
tezzük, kevés olajon serpenyő
ben pirosra sütjük. Tálaláskor 
kevert salátát adunk hozzá. 

Majonézes burgonyasaláta. 
Sós vízben főtt, meghámozott 
és karikára szeletelt .burgo
nyát majonézben megforga
tunk és törött borssal ízesít
jük. 

Kacsa narancsmártással. A 
megtisztított és megmosott ka
csának a hasüregét megtöltjük 
töltelékkel: 5 dkg párolt és ap
róra vágott gomba, 15 dkg 
szárnyas máj, 15 dkg sertésmáj, 
és \{acsamáj, 2 db tejben ázta
tott zsemle, 2 db egész tojás, 

Gesztenyés kifli. Anyaghá
nyad: cukrozott gesztenyepüré 
0,75 kg, 0,20 kg vaj vagy ráma 
margarin 0,20 kg, egész tojás 
(3 db) 0,12 kg, vaníliás cukor, 
0,02 kg. A cukrozott geszte
nyét, porcukrot, vajat a tojás
sal habosra keverjük, vaníliás 
cukorral ízesítjük. Olajozott, 
lisztezett sütőlemezrre formáz
zuk, nyomózsákból. Középme
leg sütőben sütjük, 170-180 °C
on. Sütés után olvasztott cso
koládével díszíthetjük. 

Gyümölcskenyér. Anyaghá
nyad: vaj 0,26 kg, porcukor 
0,26 kg liszt 0,26 kg vegyes 
cukrozott gyümölcs 0,26 
kg, tojássárga (6 db) 0,12 
kg, egész tojás (3 db) 0,12 kg, 
reszelt citromhéj 0,02 kg. 

A vajat a cukorral habosra 
keverjük, majd állandó keve-

rés mellett egyenként hozzáad
juk a tojást, a kockára vágott 
vegyes cukrozott gyümölcsöt és 
a lisztet. A tésztát zsírozott 
vagy papírral bélelt formába 
tesszük, egyenletesen elsimít
juk és 170-180 °C-os sütőben 
megsütjük. Kihűlés után ba
racklekvárral megkenjük a fe
lületét és porcukorral megszór
juk, majd szeleteljük. 

SZILVESZTERRE 

Savanyú malacaprólék-leves. 
A megtisztított malacaprólé
kot megfőzzük sós, ecetes, ba
bérlevéllel és szemesborssal 
ízesített vízben. Amikor meg
főtt vékony, barna rántással 
berántjuk. 2 dl tejfellel és 1-2 
kanál ecettel, késhegynyi pi
rospaprikával ízesítjük. 

Bőrös malacsülthöz javasolt 
köret: Vöröskáposzta geszte
nyével. A vöröskáposztát fi
nom metéltre vágjuk, kevés 
zsíron megpároljuk. Megsóz
zuk, liszttel meghintjük és pár
szor megforgatjuk. Hús vagy 
csontlével felengedjük és fe
hérborssal ízesítjük, kevés cu
korral megszórjuk. Sült, tisztí
tott gesztenyét kockára vágunk 
és belekeverjük. 

Tejfeles rétes. Rétestésztát 
készítünk. Anyaghányada: 
liszt 0,50 kg, zsír vagy vaj 0,03 

kg, egész tojás, 1 dkg só 0,01 kg, 
cukor 0,02 kg. 

A felsorolt anyagokat hideg 
vízzel félkeményre gyúrjuk és 
jól eldolgozzuk, hogy hólyagos 
legyen, az asztaltól elváljon. 
2-3 cipót formálunk belőle és 
letakarva pihentetjük. Pihen
tetés közben: 3 tojássárgát, egy 
egész tojást, 7 dkg cukrot és 5 
dkg lisztet reszelt citrom héjá
val simára keverünk. Ezután 
hozzáadunk még 3 egész to
jást, fél liter jó tejfelt és vé
gül a három tojás kemény hab
ját. 'A kihúzott tésztára 2 mm 
vastagon rákenjük a masszát, 
megszórjuk mazsolával és ösz
szesodorjuk, forró sütőben süt
jük. Vaníliás cukorral kevert 
porcukorral meghintjük.• 

Sonkás rétes. Az ismertetett 
módon rétestésztát · készítünk 
és pihentetjük. Közben 1/2 kg 
sovány sonkát vagy füstölt húst 
nagyon finomra vágunk. 3 to
jássárgát egy kávéskanál liszt
tel simára keverünk, hozzáad
juk a 2 dl tejfelt és összeke
verjük a vagdalt sonkával, vé
gül 3 tojás keményre vert hab
ját adjuk hozzá. Tetszés szerint 
fűszerezzük. Rákenjük a kihú
zott réteslapra, felsodorjuk, 
zsírral megkenve forró sütő
ben megsütjük, szeleteljük. 

Boczk6 József, 
Lipták György, 

az Utasellátó Vállalat 
mesterszakácsai 
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Hol tart a MÁV Kórház rekonstmkdója? Az élet este hat után kezdődik 
,mogafós • MÁV Folol �I munltáss11ólló/ábon 

Aa épülő MA V Kórház 

Akár jelkép is lehetne a atomerőművön is dolgozott, és 
Rippl Rónai utca sarkán, egy- persze építette az észak-déli 
mással szemben álló két épü- metróvonalat. Mi csak ezek 
let. A MA V kórház jelene és után következtünk. 
jövője áll egymással szemben, 
köztük híd feszül. Az egyik 
csaknem ötven esztendős épü
letet, állványok veszik körül. 
Lassan hatodik éve tart a re
konstrukció. Vele szemben az 
új rendelő pedig éppen hatodik 
esztendeje fogadja a betege
ket. S ha a módosított tervek
nek hinni lehet, 1984-re ellké
szü1 ez is - a „G" vagyis gaz
dasági épület, 1985-ben pedig 
egy új hotelszárny és az I-es 
számú műtőblokk. 

Egyikor a vasutasok téglaje
gyek vásárlásával járultak hoz
zá a kórház építéséhez. Am a 
belső berendezések, műszaki 
egységek harminc év alatt tel
jesen elhasználódtak, ezért az 
új rendelő megépítése után 
már nem lehetett tovább ha
lasztani a felújítást. 

M-0dosult a határidö 
Hosszú ideig nem akadt ki-

. vitelező erre a munkára. 
Ugyanis nem lehetett a gaz
dasági irodákat, a műtőket és 
a betegszobákat egyszerre ki
telepíteni. A kórház működé
sének feltétele, hogy egységei 
egyetlen napra se hagyják ab
ba a munkát. 

- Amíg az egyik szobában 
dolgoztak a kivitelezók, a má
sikban az orvos g71ógyította a 
betegeket - kezdi a beszél
getést Bojtor László gazdasági 
igazgató. - �s ma is ez a hel11-
zet. Amikor látták ezt az álla
mi építőipari vállalatok, rög
tön nemet mondtak. Nem éri 
meg ilyen körülmények között 
dolgozni. Végül „házon belül" 
találtunk vállalkozót, a mint
egy 1,3 • milliárdos (az egész 
kórházat és rendelóintézetet át
fogó ) megújító munkára. En
nek első lépcsőjében készül 
majd el ez a három épület. 

Közös a cél 
lts az igazsághoz az is 

hozzátartozik - veszi vissza a 
szót Bojtor László -, hog11 a 
magasépítők még ekkora fába 
nem vágták a fejszéjüket. Ez 
az első többszáz milliós mun
kájuk, ahol nemcsak a saját, 
hanem az alvállalkozók tevé
kenységét, a szakipari munká
kat is össze kell hangolniuk. 

- Ezért készült el tavaly a 
tervezett 109 millió forint he
lyett mindössze 68 millió fo
rint értékű munka? 

- Ezért is - válaszolja a 
gazdasági igazgató. - De még 
eg11 ok közrejátszott ebben. Az 
elóirán71zat nem számolt reá
lisan a lehetóségekkel. Egy 
adott munkaterületen csak bi
zonyos számú munkás dolgoz
hat anélkül, hogy zavarnák 
egymást. Ezt nem vették figye
lem be. 

- Egyetértek - bólogat nem 
kis meglepetésemre a főépí
tésvezető -. Mi nem ellenfe
lek, hanem partnerek vag71unk, 
hiszen közös célért dolgozunk 
- válaszolja. - Csak annyit 
tennék hozzá, hogy még az el
végezhető munkára sem akadt 
elég emberünk, így részben mi 
okoztuk az elmaradást. Eddig 
is főleg katonákkal dolgoztunk, 
s évekig nem volt semmi prob
léma. Olyan szakembereket ve
zényeltek ide, amilyeneket kér
tünk. De tavaly - és sajnos 
idén ismét - ránk járt a rúd. 
Vasbetonszerelőből sem jött 
hozzánk egy sem. tgy mi ma
gunk tanítottuk be őket. A ci
vileket nem tudjuk úgy meg
fizetni, ahogy egy kiemelt ál
lami beruházáson dolgozó 
nagyvállalat. Idén először a 
két említett hiányszakmában 
ötven lengyel vendégmunkást 
alkalmaztunk. 

- őket inkább meg tudják 
fizetni? 

- Erre a kérdésre nem tu
dok válaszolni, mert még so
hasem kérdeztem tőlük, hogy 
mennyit keresnek. Mi a Tes
cón keresztül - ez a külkeres
kedelmi vállalat szerződött a 
nevünkben - a szakmunká
soknak 5 rubeles órabért fize

az itthon és a szocialista or
szágokban gyártott vasalógé
pek olyan magasak, hogy nem 
férnek be a mosodába. Ezért 
nem lehet megemelni a bel
magasságot. Tehát ezt is tő
kés országból kell megvásárol
ni. 

- Padlóburkolatot gyárt a 
hazai ipar. Miért nem jó a 
MAV-kórházba a magyar? 

- Mert a felújítás során, 
hogy a régi épület kiszolgálja 
az új igényeket, speciális mű
szaki megoldásokat alkalmaz
tunk. Tökéletes vízzáró padló
burkolatot, az átlagos igén11ek
tól eltérő csöveket már nem 
kaptunk itthon. És az idei csú
szásba belejátszik az is, hogy 
az alvállalkozó, aki az épüle
teket a talajvíz ellen szigetel
te, késve fejezte be a munkát. 
Végeredményben csak a mű
tőblokk második szintje hiány
zik. Az ütemezésbe csúszott itt 
hiba. Már augusztus 20-ára ké
szen volt az alsó szint, de csak 
innen lehetett alapozni a mel
lette lévő területet. Ha ez be
fejeződik, kezdődhet a máso
dik szint építése. Mindenesetre 
a fő létesítmények elkészültek, 
és ez a legfontosabb. 

Nehéz jósolni 
- Mire számítanak a követ

kező esztendőben? Sikerül 
majd tartani a módosított 
ütemtervet? 

- Ha lesz importanyag és 
ember, pontosabban szakmun
kás, akkor 1984. első félévé
ben elkészül a gazdasági épü
let, 1985-re a hotelszárn11 és a 
műtőblokk. Sajnos az a prob
léma, hogy a kórház felújítá
sa csak a MA V-on belül ki
emelt feladat. Ahogy kilépünk 
a vasúttól, már csak egy meg
rendelő vagyunk a többi kö
zül. tgy ránk is érvényes az, 
ami az egész hazai építőipar
ra, an11ag és ember hián11ában 
akadozik a munka. 

- A módosított ütemterv 
miatt drágul majd a rekonst
rukció? 

- Nehéz ezt előre megjó
solni. Eddig nem léptük túl az 
elóirányzatot, de hogy meny
nyibe kerül majd az első lép
cső befejezése, az 1985-ben de
rül ki. 

Lakatos Mária 

Rákosrendező szomszédsá
gában, a Tatai úton tavaly 
adták át a MAV talán egyik 
legkorszerűbb, 450 személyes 
munkásszállását. Négyágyas 
szobák, társalgók, büfé, kony
ha, játékszoba, könyvtárhelyi
ség, televízió, rádió. lemez
játszó, magnetofon szolgálja 
az itt lakók kényelmét. 

- A lakók többsége a MA V 
Magasépítési Főnökség dolgo
zója mondja Hernádi 
Lászlóné, a szálló vezetője. 
- J:zen kívül sokan a Szak
és szerelőipari, a hídépítési 
főnökségeknél, valamint a 
gépjavító üzemben dolgoznak. 
A lakók egynegyed része tar
tozik csak a rákosrendezői 
körzeti üzemfőnökséghez. Mi 
nem vagyunk önálló gazdasá
gi egység A,z író-olvasó-ta
lálkozókra, szórakoztató és 
egyéb kulturális műsorokra a 
pénzt az üzemfőnökség szak
szervezeti bizottsága adja. 

- Költségvetésünkben ed
dig kulturális célra 30 ezer 
forintot irán71oztunk eló -
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Szalai László, a szakszerve
zeti bizottság titkára. - Saj
nos, jövóre már csak 15 ezer 
forint jut erre. Pedig egyre 
többe kerülnek a kulturális 
műsorok, rendezvények és a 
múvelódéshez nélkülözhetet-
len eszközök, hanglemezek, 
könyvek stb. Jó lenne ezért, 
ha azoknak a főnökségeknek 
a szakszervezeti bizottságai is 
anyagi segitséget adnának, 
akiknek a dolgozóik ebben a 
szállóban laknak. A játékszo
ba például még most is szin
te teljesen üresen áll. Egy 
használt asztali foci jelenti az 
egyetlen szórakozási lehet�sé
get. Szükség lenne egy rex
és biliárdasztalra, de sajnos, 
nincs rá pénz. 

A szállóban este hat óra 
után kezdődik az élet. Az 
egyik teremben éppen pró
bált a citerazenekar. mások 
pingpongoztak, vagy könyvet 
olvastak. A szálló vendége 
volt Sebes Gusztáv, az egyko
ri aranycsapat szövetségi ka
pitánya, aki a futballt kedve
lőknek tartott filmvetítéssel 
egybekötött előadást. 

- A kulturális programok 
tervezésénél figyelembe vesz
szűk azt a tén11t, hogy itt az 
írástudatlantól az egyetemet 
végzettig sokan laknak 
magyarázza Agnecz Miklós 
szakvonali oktató-nevelő 
tiszt. - A lakók művelődési 
igénye tehát nem egyforma. 
Mi, a kultúrfelelóssel arra tö
rekszünk, hogy lehetőleg a 
többség igényeit elégítsük ki. 
Az a tapasztalatunk, hogy az 
utóbbi időben egyre látogatot
tabbak a színvonalas műso
rok. 

Mil11en programokat 
szerveztek az idén? 

- Kedvelt volt az Orszá
gok, népek, városok címmel 
rendezett TIT-elóadássorozat 
és a futballvilágbajnokság 
idején a Spanyolországról szó
ló, diavetítéssel egybekötött 
tájékoztató. Ezen kívül emlí
tést érdemelnek a gazdaság
politikai előadások, operettes
tek, táncbemutatók és a leg
utóbbi Kodály-est. A legnép
szerűbb program a játékfilm
vetítés. Sajnos, havonta, csak 
két alkalomRlal van erre le
hétőségünk, mert nincs saját 
gépünk. A rendszeres könyv
tárlátogatók száma több mint 
száz. 

Nagyon tetszett a lakóknak 
Telkes Tamás festő és Boros 

A gazdasági igazgató a szek
rényből súlyos mappát vesz 
elő. A műanyag lapokra raj
zolták 1974-ben az egész kór
ház felújításának ütemét. A 
lapok egy része már összera
gadt, forgatni sem lehet őket. 
A tanulmánynak azonban elő
ször a határideje avult el. Ere
detileg 1981-82-re tervezték 
az első ütem befejezését. 

- Miért csúszik csaknem 
két esztendeje a határidő? 

tünk. Ez a jelenlegi árfolya- r--------------------------

mon körülbelül 120 forintot je-

- Amikor a tanulmán11 el
készült, csak felmérték az épü
letek állagát - válaszolja Boj
tor László. - Ami a falakon 
beUU volt, rejtve maradt. Sen
ki sem gondolhatta akkor, 
hogy a G épületet az első eme
letig vissza kell bontani: a fa
lak a korábbi átalakítások 
miatt nem bírták volna el a 
megnövekedett terhelést. Vagy 
itt van az alapozás. Tizennyolc 
méterre ástak le a kivitelezők, 
amíg találtak egy stabil, víz
záró réteget. 

- Valamikor itt volt a Du
na ártere - kapcsolódik a be
szélgetésbe Karászi Ede, a 
MAV Magasépítő fóépítés
vezetője. - Erre mi nem va
lYUnk felkészülve, így alvál-
lalkozót kerestünk. De a Kl!.:V 
Metró ezalatt még Pakson, az 

lent. Nekünk megéri, mert a 
lengyel vendégmunkások pél
damutató szorgalommal, ha 
kell, éjjel is dolgoznak. 

A lemaradás okai 
- Idén előreláthatólag a 

terveknek megfelelően dolgoz
nak majd? 

- Remélhetően igen, de 
nagyban hátráltatta a mun
kánkat az, hogy a vendégmun
kások az ígért március helyett 
csak júniustól dolgoznak ná
lunk. Körülbelül 41 ezer mun
kaóra hiányzik, ez 10 százalé
kos lemaradást jelent. 

- Más problémákkal iS 
megküzdöttünk folytatja 
Bojtor László. - Például az 
ismert importnehézségek miatt 
számunkra fontos, de nem túl
ságosan drága an11agokhoz nem 
juthattunk hozzá. Nincsen pad
lóburkoló aem. Vagy például 

December 1-án Télapó-ünnepsége& rendeztek a Benczúr utcai 
vasu&asóvodában. A 1yerekek verssel, énekkel viszonozták a 

sok-sok ajándékot 

(Lacüó Ildikó felvétele) 

Agnecz Miklós okta&ó-nevelő olvasnivalót ajánl Baksa István 
és Hegedűs Lajos k�csirendezőknek 

Saját főztjüket ízlelik a szálloda lakói 

Tibor szobrász közelmúltban 
rendezett kiállítása is. Az 
üzemfónökséghez tartozó, Há
mán Kató kultúrteremben 
próbáló Bem népi táncegyüt
tes évente négyszer ad in
gyenes műsort a szálló lakói
nak. 

Megtekintjük a harmadik 
emeleten levő konyhát. Bog
dán Ferenc, Blanka János, 
Dankó Balázs, Behár József 
és Mag71ar Ernő éppen vacso
rát főz. 

(A szerző felvételei) 

- Nagyon kényelmes, ott
honos ez a szálló - mondja 
Bogdán Ferenc. Sajnos 
kezdetben néhány lakó nem 
éppen dicséretesen viselke
dett. Leszerelték a csapokat 
és nem tartották be a házi
rendet. A munkásszálló veze
tői és a lakógyűlésen mi is 
jobb belátásra bírtuk ezeket 
az embereket. Aki nem be- , 
csüli meg ezt az otthont, an
nak semmi keresnivalója 
nincs köztünk. 

Purt Gusztá" 

Negyvenszeres 

véradó 
Addig boldog, amíg másokon segíthet 

A közelmúltban tartott 
viéradóünnepsé,gen kitün•ret
ték Szombath Endrét, a 
szombathelyi igazgatóság 
anyaggazdálkodási osztá
lyának megbízott csoport
vezetőjét. A Kiváló Véradó 
arany fokozatát a kéksza
laggal, negyvenszeres vér
adásáért kapta. 

- Mikor és hol adott el
ső alkalommal vért? - kér
deztem. 

- 1956-ban a honvéd
ségnél - mondja. :Egy év
vel később, amikor a szer
tárfönökséghez kerültem, 
eleinte térítésért, majd a 
férítlésmentes véradás be
vezetésétől csalk ingyenesen 
adtam vért. Részt vettem 
1959-ben a járműjavítóban 
rendezett első nagyszabású 
tömeges önkéntes véradá
son is. 

Szombath Endre azóta 
évente általában négy al
kalommal ad vért. Készen
léti állományba tartozik, 
ha szükséges soron kívül is 
behívják. 

- Tudja,..e ki•ken segít 
ezzel az önzetlen.ségével? 

- Az esetek többségében 
nem. De adtam már vért 
az öcsémnek és a kollé
gámnak is. Egy alkalommal 
meglátogattam egy olyan 
kislán11t, akinek az én vé
rem adott lehetőséget a 
további életre. Borzasztó, 
de eg11ben nag71on felemelő 
érzés volt ... 

A szombathelyi vasút
igazgatóságon évente 100-
an 150-en adnak vért. Eb
ből 8-10 azok:n.a:k a száma, 
akik ugyan úgy készenléti 

véradók, mint 
Endre. 

- Meddig mé,g? - kér
deztem végezetül a kifün
tetettet. 

- Addig vagyok boldog 
ember, ameddig vért adha
tok - válaszolja. - Örü
lök, hogy másokon segíthe
tek. Az is igazság, hogy 
csak egészséges embertől 
vesznek vért. Ameddig 
adok, adhatok nyugodt va
gyok: rendben van az 
egészségem. Jól eső érzés. 
hogy sorainkban sok a fia
tal. Nem kel'l aggódni az 
utánpótlás miatt. A vér
adók vidám, jó3<:edJVű em
berek, i,gazi baráitok. Kí
sérjen el bennü•n'ket egy 
véradásra, tapasztaloni fog
ja! 

Szomibatth Endre 1981-től 
a véradások szervezője is. 
Gondolom jobb kezekbe ez 
a munka nem kerülhetett 
volna. A példamutatás min
den agitációnál többet je
lent. 
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K 
ét asswny ült a budai 
presszó teraszán. A fo
gaskerekű éppen indult 

az Orgonás megállóból és 
hangja átszűrődött a fák kö
zött. Az éltesebb asszony be
szélt, a fiatalabb figyelmesen 

• hallgatta. Fia villanymozdo
. nyon utazik. Termés.zetesen 

az.óta másról sincs sw a csa
ládban, mint erről. Otthon vol
t.okban, amperekben beszélnek. 
Noha e.z kezdetben oly idegen 
volt, ma már érti az összefüg
géseket. 

- Előbb forgalmista voltam, 
majd pénztáros, most pedig ke
reskedelmi oktatótiszt vagyok 
- magyarázta. Hogy így ala
kult életem, azt hiszem moz.
dorwvez.,ető apámnak köszönhe
tem. Gyorsvonati fordában 
utazott. Büszke volrt a négyhu
swnnégyesére, miként fiam is 
a szilire. Családi történetek 
szólnak erről. Hárman lányok, 
gyermekként apát akartuk kö
vetni. Hittük, hogy majd moz
donyon dolgo.zunk. Amikor fel
ment a gépre és kinézett csak 
váillát és fejét láttuk. Még ma 
is így él emlékezetemben. 
Ebédet vittem után.a. Felfoga
dott. Mögém állt, óvott, hogy 
vissza ne csússzak. ,,No gyere 
csak, Oszkár felenged" 
mondta. (A mo-zdonyát nevezte 
így.) És én elhittem, hogy ez a 
géptől is függ. 

Közben ,kortyolt kávéjából és 
rágyújtott. A fiatalabb érdek
lődve leste s.m.vait. Az assrony 
pedig oly meggyőzően beszélt, 
hogy S2linte megjelenítette és a 
fiatal asszon.nyal is láttatta ap
ját. 8zínesen festette le a moz
doI1J}'sz.ínt, a sárga lakótömböt. 
melyben laktak. Kristófot, aki 
tizenhárom évig volt kadett 
apja bal oldalán. Néha bele
kóstolt kávéjába, és folytatta. 
- Holnap oktatás után keze
lésbe vessz.ük Oszkárt - mond
ta apám. Kedvenc szavai 
voltak ezek. Másnap este va
lóban későn tért haza. Ilyen
kor mindig elmesélte: mit vé
geztek. 

A :f.iatal ass.z.,ony időnként le
tekintett a .völgybe, de érdek
lődését ott tartotta az asztal
nál. 

.,Találkoztam minap két em
berrel - álilitott be egy alka
lommal apa- , valamikor előt
tem utaztak Oszkárral. Kilenc 
évig jáirtak együtt. Ismerté'k 
minden .csínját-bínját. Az ő 
kadettjét Barnabásnak nevez
ték. Kissé habókos volt. úgy 
beszélt OSZ1kárról, mint egy 
feljebbvalójáról. Magam is de
i!"Ültem rajta. Amikor a gépet 
áthelyezték megköninyezték, 
noha ma is gőzössel, egiy kis 
háromhetvenötössel utaznak. 
Ők mutatták meg Oszkár rej
tett sebeit." 

Az assaiony mesélő kedve elő
varázsolta azokat az ;smeret
len embereket is, akik még 

láttá,k a háború alatt, amikor 
lövedéktől meghasadt keréktal
pat ki kellett cserélni kerékpá
rostól. Oldalán a horzsolást pe
dig egy kelekótya ember okoz
ta, amikor oldaliról beletoltak. 
Aztán hosszú ideig tehervo
natta,l közlekedett, szenet szál
lítva Komlóról Pestre. Ez még 
a széncsata elején volt. Vitte a 
túlsúlyt - mondta az a Barna
bás - mint macs,ka a tollsep
.rűt. Apa szerint az nagy szó 
volt, amikor csill,agfúvót ka
pott. ,,Hallanátok milyen s,zép 
kiütése ,lett a kéményének, 
amikor indul" - mondogat
ta -. Persze, hogy hallottuk! 
Hogyne hallottuk voJ.na. De 
nem tudtunk különbséget tenni 
más mozdonytól. 

így nevelődtünk. Azt hiszem 
más vasutascsaládokban is így, 
van. Sokszior kértlük: meséljen. 
Néha megtette. ,,Megmondtam 
Oszkárnak: ma a gyorsot visz
.se.ük! Nehogy szégyenbe es
sünk." - mi elhittük, hogy így 

Szabó Béla: 

te.k a sánek mögötte. Titokban 
leengedték a vizet, majd arra 
hivatkoztak, hogy elfogyott. 
Később l.edobtáJ{ a tüzet is! 
így maradt ott hónapokon ke
resztül a 424-216-os gőzmoz
dony, apám gépe, egy kis zalai 
állomáson. Előtte a felrobban
tott Zala-híd. Mi�soda idők 
voltak. 

Megál,lt ismét. Kortyolt egyet 
hűsítő italából. 

- Hol is hagytam abba. 
Igen! Apám szerint Oszkár ér
tett a szóból. Szerinte méteres 
tűréssel ott állt meg, ahol 
akart. Arra kimondottan büsz
ke volt, hogy kiss.zabá]jyzóval 
vitt vonato,kat. Nézd, lehet, 
hogy elfogult vagyok. De em
bert így nem láttam szeretni 
a munkáját és munkaeszközét, 
mmt apám szerette mozdonyát. 

Az ass,z,ony emlékei bűvü.le
tében élt. Szemei ,ragyogtak. 
H.iá,lásan nézett a másikra . 
amiért meghallgatja. 

OSZKÁR 

is volt. Valakitől haJlottam, 
hogy apát a többiek Oszinak 
hfarták. 

Egyszer váltópartnere sza
badságra ment és a megszokott 
közbevált.ót ,nem kapták. In
kább vállalt különutat csak 
idegen ne üljön a gépre. Osz
kárra nagyon vi,gyáztak. Egy 
pilllanatra megállt és megkér
dezte: 

- Nem untat mindez? 
- Nem, nem. Ellenikezőleg. 

F'olytasd, nagj}"On érdekes, dol
gok ezek. 

- Amikor ízületeivel elő
ször került Harkányba, talál
kooott egy idős emberrel, ak,i 
Osz.kárt korábbról ismerte. Tő
le tudta meg, hogy hosszú éve
ken át ércv,onatot !hordott. Azt 
is a harkányi ismerős mondta 
el apának, hogy a háború alatt 
egy ,Vőszervonattal megszalad
tak Szentgá,lról. Nem voltak 
fékezők, sem katonák a .vona
ton. A fűtő legrott. 0 meg el
lengőzt adott. A hengerfedelek 
beleremgtek. A k.éményen vas
tagon tódult k.i a szikra és ko
romeső. Atszalacl'ta.k Város
lőd-Kislődön, Ajkán és csaik 
Devecser előtt álltak meg. Egy 
személyvonat az utolsó pitlla
natban tolt vissza előlük. A 
háború utolsó napjaiban Nyu
gatra akarták vin'Tlli a moz
donyt. ENe egy vicinális vo
nalra futtatták. Más felé már 
nem volt út. A hidegben tör-

- Apám, amikor nyugdíj 
előtt .álblt napokjg lehangoltan 
jött-ment. Felhangja lett be
szédének. Krist.óffal az utolsó 
útra órákig fényesítették a 
mozdonyt. Május elseje volt 
éppen. Piros és nemze!Ji sti
nű zászJókat tettek a füsttere
ilő lemezek mellé. Van is e!ID' 
fényképünk róla. És apa ez
úttal éleooben először civil
ben vezette mozdonyát. Kék 
. ruhája mosottan száradt a kö
tél\en. 

- Nem sajnáltátok - kér
dezte a fiatal assz,ony. 

- Dehogy,nem! De várja 
csak. 

- A reggeli gyorsot vitték 
s per-0ny� ponit.osan érkeztek a 
Keletibe. ,.Megnéztek bennün
ket - mondta apám -, mint
ha falusi atyafiság ér.kezet! 
V10lna a pesti rokonokhoz". A 
szolgálat végeztével az étte
remben ebédeltek. 

Az asszony érzelmeivel küz-
ködött, majd egészen mái, 
hangon folytatta: 

- Amikor a következő útra 
kellett v,oln.a menni nyugta
lanná v,állit. Kiment a ház el,é. 
Oi,garettát cigarettára gyújtott. 
Bejött. Kiment. Újra be és új
ra ki. Nem talá.Jta a heljyét. 
,,Még miindig nem fújozzák" 
- mondta és figyelt a fűtőház 
felé. Rosszallóan nézett órá
jára. Valami szokatlan történt 
.körülöttünk. Végül, amikor át-

A télapó éjszaka érkezik 
No persze csak ritka eset

ben, mert a Télapó általában 
már kora este, lámpagyújtás
kor betoppan majdnem min
den házba. 

Hegyi István - fiatal vonat
vezető - otthonában késni fog. 
Már megegyezett a felségével, 
hogy ne várják, hiszen a gyer
mek - a hároméves Zolika -
úgyis elálmosodik. Gyújtsanak 
gyertyát, csillagszórót kora es
te, mint ahogy mások. örven
dezzen a gyerek, ő majd ki
hancúrozza magát szabadnap
ján a kisfiával. 

Ilonka a feleség - csak bó
logatott erre. ötéves házassá
guk alatt már lassan beletörő
dött, hogy az ünnepeket gyak
ran megcsonkítja a szolgálat, 
de hát ez a vasutasfeleségek 
sorsa. Pista már az udvarlás 
idején mondogatta: csak úgy 
gyere hozzám, ha ezt megér
ted, mert különben pokol len
ne az életünk. 

Ilonka igyekezett megérteni, 
hiszen még ötévi házasél�t 
után is olyan nagy a szerelem, 
mint amikor megismerték egy
mást, vagy talán még mélyül
tebb. Természetesen meg van 
már a kapocs, a hároméves Zol
tánka, a szemük fénye, aki 
ezen a karácsonyon bizonyára 
már jobban örül a játékoknak, 
mint tavaly. A Télapó - aki
vel apu állítólag gyakran ta
lálkozik mostanában - meg
ígérte, hogy kicsiben azt a vo
natot teszi a karácsonyfa alá, 
amin apu utazni szokott. 

Meg is volt a játékvonat és 
minden, ami kell az ünnep es
téjére, csak éppen Hegyi Ist
ván hiányzott, aki délután 
Szombathelyre továbbított egy 
vonatot, s ha minden jól megy, 
este fél tízre érkezik vissza a 
Délibe. De ha letelt a szolgálat, 

még egy óra a fővárostól, 
amíg a harminc kilométerre 
levő lakásáig eljut. 

A feleség is jól tudta azt, 
hogy féltizenegy előtt semmi
képpen sem lesz otthon a fér
je, mégis elhatározta, hogy 
mindent elkövet azért, hogy a 
gyereket ébren tartsa. 

Ebéd után a nagyszülőkhöz 
vitte Zolikát és szaladt haza 
fát díszíteni s mindent elren
dezni. 

Már sötétedett, amikor ment 
vissza a gyerekért, akinek az 
volt az első kérdése; megérke
zett hozzájuk a Télapó? 

- Dehogyis érkezett 
mondta bosszús arcot színlel
ve az anyuka - de üzent, hogy 
ne türelmetlenkedjünk, mert 
a kis vonatot, amit neked ígért, 
már útnak indította. 

A gyerek majdnem elpitye
redett, de a nagyanyja ölbe 
kapta a gyereket és mit sem 
sejtve leánya szándékáról így 
vigasztalta unokáját: 

- Nem késhet az olyan so
kat kisfiam, vegyük a kabá
tunkat, aztán siessünk, mert az 
a kisvonat már biztosan ott 
zakatol a karácsonyfa alatt. 

- De mama! - kiáltott két
ségbeesetten Ilonka, ha 
mondom csakugyan késik a 
Télapó. Hiszen maga is jól tud
ja, hogy ,Pista csak tíz óra után 
érkezik haza. 

Az öregasszony tudta, mégis 
értetlenül nézett, aztán amikor 
sejtette a dolgot, valósággal rá
ripakodott a 'lányára. 

- Hát csak nem kínozod ezt 
a gyereket éjfélig? 

- Nem akarom kinozni. -
mondta a fiatalasszony. Most 
lefektetem, aztán ha felébred 
nagyot sétálunk. Benézünk ke
resztanyámékhoz, tévézünk, 
mesélek, játszunk. Szóval csak 

bízza rám. Istvánnak is látni 
kell gyermekünk örömét. 

- Elment az eszed - így 
az öregasszony, de leánya már 
fogta is a gyereket és lehevere
dett vele a díványra. Az alvás 
azonban nem ment. Dehogyis 
ment, hiszen a kisfiú olyan iz
galomban volt már délutántól, 
hogy semmiféle mesével nem 
lehetett álomba ringatni. 

- Nohát akkor menjünk a 
télapó elé - mondta, miköz
ben öltöztette a gyereket. 

A nagymama rosszallóan 
csóválta a fejét, de már nem 
szólt. Sajnálta a gyereket, és 
azt is, hogy vasutashoz adta 
férjhez a lányát. 

Ilonka meg ment a kisfiá
val. Kétszer is végigsétálták a 
falu fő utcáját, a keresztszü
lőknél is időztek és bár öreg 
este lett, az óra mutatója még 
csak a hetes számhoz közelí
tett. 

Mindketten elfáradtak, s ha
za kellett menni. •Anyuka hosz
szú-hosszú mesébe kezdett, de 
a kisfiú már a mese elején el
aludt. 

Jobb így - könnyebbült meg 
a fiatalasszony - legalább 
nem lesz nyűgös, morcos, ha az 
apja hazajön. 

Már útban van, - követte 
gondolatban férjét Ilonka - és 
ha nem késik a vonat, jó két 
óra múlva költögetheti a gye
reket és kezdődhet az ünnep. 
No de addig bizony az ifjú asz
szonyka is elbóbiskolt és arra 
kapta fel a fejét, hogy férje 
léptei kopognak a verandán. 

- Hát ti? - nézett a ru
hástól alvó gyerekre Hegyi Ist
ván. 

- Vártunk - fonta a kar
ját férje nyakába a fiatalasz
szony. 

hallatszott a légszi.vattyú fi
nom zaja, megnyugodott. Do
hogva szedte a gép a levegőt. 
„Rendben minden" - mondta 
-. De amikor a gyors előttünik 
elhúzott, apám elfordult és 
s.írt. 0, akit még .könnyezni 
sem láttam soha. Kemény volt 
mindig, akár az acél. 

Az első nyugdíjas napok ne
hez-en teltek. Még az étel sem 
í.zlett úgy, mint a,z,előtt. Mozdu
latai lelassultak. Szótlan volt. 
Kerülte az embereket. Egyszer 
azutáin minden megváltozott. 
Amikor Illés bátyáméktól ha
zajött. mintha kicserélték 
volna. 

- Ne mondd! És hogiy tör
tént? 

- Mosolygott. Derű áradt 
belőle. Közlékeny volt. Még 
tartása is kiegyenesedett. Mi,nt
ha arca is megtelt volna. És 
már az ajtóba•n ,kiabált: ,.Na 
mit gondoltok, ,kivel találkoz
tam? úgysem találjátok ki." 
Mondtuk, Rózsa nénénket a 
legkedvesebb húgát. Tagadólag 
a fejét ingatta. Domonkos bá
tyámat, kit valóban régen lá
tott. Csak tán nem Tomorival,, 
a volt fűtőházfőnökével talál
kozott? Mindannyiszor rázta a 
fejét, mondván ,nem, nem és 
nem! Gyermekes örömmel fo
lmzta kíváncsiságunkat és él
vezte a &ikerét, végül kibökte: 

- Hát Os7Jkárral, - s na
gyot nevetett. - Hogy ti nem 
tudtátok ezt kitalálni? 

- Hogy is találhattuk volna 
Jti, amikor személyre kivel; 
táirgj}'lra mivel kérdezünk. És 
ellrnesélte, hogy amikor leszállt 
a gyorsról Oszkárt, kedvenc 
424-€Sét nyomban megpill,m
totta a fűt:őháznak azon a vá
gányán, amelyen a hideg moz
donyokat t.ároljá!k. Még meg
volt a pályaszáma is. Milyen 
nagy örömet jelentett ez neki, 
azt látni kellett volna . 

* 

Néhány év múltával egyszer 
hívattak a vasútigazgatóság 
vontatási os.ztálY,ára. Az osz
tályvezető irodája falán egy 
424-es gőws fényiképe alatt egy 
V63-ast pillantottam meg. A 
másik falon egy mozdony pá
lyaszáma tűnt a szemembe. 
Apám gépének a száma volt! 
Azt hittem elszédülök. Tudtam 
Oszkár nincs többé ... 

- De remélem ezt nem 
mondtad meg neki? 

- Ellenkezőleg kegyesen 
hazudtam. Nem tudom jól tet
tem-e? Mondtam neki, hogy 
úgy haHottam Osz:kárt kihelye-
7Jik egiy nagy vontatási telep 
emlékkertjébe. 

És ő elhitte? 
- Igen! 

* 

A két asSZIOily még ült egy 
darabig, aztán fizettek, majd 
andalogva meg.indultak a kis 
budai presswtól Pasarét felé. 

- No de Ilonkám ... 
hümmögte a férj, de a felesége 
letorkoll ta: 

- Most ne sopánkodj, ha
nem vetkőzz, zuhanyozzál, 
bújj a melegítőbe, aztán rakd 
össze a kisvasutat. Addig én 
készítem a vacsoraasztalt és 
lassan költögetem Zolikát. 

- Nagyszerű asszony vagy! 
Igazi vasutasfeleség - kiabált 
ki a fürdőszobából a férj és 
hozzátette: de azt azért nem 
helyeslem, hogy a fiamat ... 

- Csend! - vágott a szavá
ba Ilonka - mert a fiad már 
ébredezik. Jobb lesz ha sietsz, 
hogy mire lelket verek bele, 
fusson is az a kisvonat a kará
csonyfa alatt. 

Futott is. Zoltánka kidör
zsölte szemecskéjéből az álmot 
és akkorára tágította, hogy 
szülei így még sohase látták. 
Sikongott, szaladgált, majd le
lehasalt a padlóra a kisvasút 
pályája mellé, mert bár volt a 
csillogó karácsonyfa alatt jó 
néhány más ajándék is, a gye
rek egyenlőre csak a robogó 
kis vonatnak örvendezett. 

- Apja fia! Ez is imádja u 
vasutat - mondta büszkén 
Hegyi István, de felesége sze
me erre elhomályosodott. Ta- • 
lán az izgalom, a várakozás, 
vagy a gyermek tiszta öröme 
buggyantotta ki a könnyet a 
szeméből? 

A férjének azonban gyanús 
volt és meg is kérdezte: 

- Bánt valami kedvesem? 
- Bolond vagy Pista - mo-

solyodott el az asszony, - mi 
bántana, csakhát nekünk . .. 
egyszer-másszor nagyobb áldo
zatot kell hozni, mint mások
nak. 

- Aranyos vagy - ölelte :ít 
feleségét István, de az asszony
ka most hamar kibújt férje 
karjai közül, mert ideje volt 
már az ünnepi asztalt teríte-
ni ... 

Dávid József 
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Unnepek előtti csendélet a peronon 
(Szabó Sándor felvétele) 

Radnai Ketykó István 

Toronymagas szavaim 

VÁCRÁTÓT ÁLLOMÁS DOLGOZÓINAK 

Már vártak jöttömre a jegenyék 
s közben torkomban lázas sóhajokkal 
meghaltak a pipacsok· 
betegségem alatt kinyíltak viszont a 

napraforgók 
vonszolják megrakott lábukat 
fürge méhek a sárga tábla fölött 
s a napraforgó tenger szélén 
csöpp bakterház lapul 
hol naponta kikötnek fáradt verseim 
verődnek az ablakokhoz 
hűs juliusi esőcseppek 
barázdabillegető lépked a sínen 
- nem ugrál, mint a verebek -
tornyosulnak bennem apró vers-hullámok 
s a csöpp bakterház fölött átcsapnak 
toronymagas szavaim ... 

Sípolnak hosszan csühös napjaim 

Mert hamuhodnak bennem már az évek 
s mint olvasztás előtt 
a kétségbeesett gőzösök 
sípolnak hosszan csühös napjaim; 
szállnak fekete varjucsapatok szememre 
öregszik mellemben a csönd 
tollam mély lövészárkaiból 
újabb rohamra indulnak a mondatok 
s e sugár-tüzdelte forró nyárban 
izzadt homlokkal zuhanok 
verseim hüs árnyékába. 

Fazekas Lajos 

TE JÖJJ EL ... 

Tóth Zoltán 

Te jöjj el béke 
tiszta virradója! 

Jöjj el év végi 
vidám, biztos óra. 

Ne űzze szívünk 
nyugalmát rossz lárma. 

Csak téged halljunk 
szavak igazsága. 

Sötét az álmot, 
fény a szem világát 

őrizze; utunk 
csillagok vigyázzák. 

Nyerjen ő erőt, 
hogy céljához jusson, 
ki elindult - mint 

csillag - a sors-úton. 
Te jöjj el béke 
tiszta virradója! 
Jöjj el év végi 

vidám, biztos óra. 

FÜZITÓI HAJNALOK 
Odakünn tétován mereng a pirkadat 
Az ablakon nesztelen esőcsepp pereg 
Rozzant asztalra görnyedve alszom 
Fülemben zsibbadt szilenciót bongtak az erek. 
Ahogy kivül a fák között a hajnali sötét 
Ugy vegyül el bennem álom és ébrenlét 
Míg a fáradt lebegés nyugtalanságában 
Szétfoszlik a szövevény, mellettem telefon szól. 
Megéled a világ, egy bogár koppanva lehull 
Ott fenn a sarokban a pók talán épp legyet les 
S a váltókon sínpárt döngetve 
Átrobog a nyolchuszonkilences. 
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Két évtized krónikája 

Színház nincs közönség nélkül 
BESZÉLGETÉS KAZIMIR KÁROLY IGAZGATÓVAL, A THÁLIA SZÍNHÁZ 

ÉS A VASUTA>SZAKSZERVEZET KAPCSOLATÁRÓL Wagner ParsilaQa varázslatos volt 
Ideálisabb helyet Wagner 

Richárd nem választhatott 
volna iki az ünnepi játé!kok 
céljára, mi:nt Ba11reuthot. Va
laki egyszer dronilkusan· azt 
mondta., hogy Bayreuth min
den SZJempontból gyönyörű 
hely volna, ha nerr, kellene 
mindig operaelőadásokra jár
ni. EtJben annyi a tényleges 
igazság, hogy Bayireuthot ér
demes önmagában is felkeres
ni. 

egész évben, s amiilkor kezdetét 
veszik az ünnepi Játékok, s 
ennek hangulatában, lázában 
él mindenki. 

Az ünnepi Játékok Háza tu
lajdonképpen nem oper� nem 
is színiház. Wagner adta ezt az 
elnevezést, megkülönböztetve 
a névvel is, hogy itt valami 
másról van szó. Az épület kí
vülről igénytelen, egyszerű, 
közönséges piroo tégla.épít
mény, amelyihez elől nem túl 
nagy, négy oszlopon nyugrvó 
er1kély tartozik. A gyanútlan 
szemlélő akár vail.ami nagy 
hangárnak is gondolhatná, ha 
nem ott állna a zöld dombon, 
egy gyönyörű őspark övezte 
dombtetőn, alig negyedórányi
ra a város központjától. Ma a 
városnak mégis ez az épület 
adja meg igazi karakterét. 

Az ünnepi Játékok Házá
ban minden egyetlen célnak 
tan ailárendelve: kifogástafan 
akusztikai viszonyok között, a 
lehető legtökéletesebb előadás
ban, a zene, a színpadi játék, 
az ének, a kosztümök és dísz
let, s a világítás tökéletes össz
hangjának. Mint Wagner 
mondta, itt „Minden olyan, 
hogy seRlmi sem vonja el a 
néző figyelmét a színpadi tör
llénéstól". Nincs még egy szín
háza a világook, habár külső
ségeiben fellül is múlja a 
Bayreuthi Festspielhaust, ahol 
olyan zeneksari hangzásban van 
része a hallgatónak, mint itt. 
A mélyen elhelyezett zenekar 
színei csak oly varázslatosak, 
mint az utolérhetetlen megvi
lágítás. 

Kazimir Károly, a Thália Színház igazgatója művészeti propagandistáknak tart előadást 

Patinás német kisváros, kö
zépkori váirosiközpontja a gó
tilkus (XIV. században épfilt) 
<templom !körül alalkult lki. 
Zegzugos utcálk, sikátorok há
lózzák be; meredek <tetejű, 
ik.eskeny házai mind ikifogás
talan állapotban a íl"égi ipaa:o
sdk. kézművesek, mesterek: a 
mesterdalnokok világát eleve
nítik fel ma is. Ehhez C1Satla
kozik a barokik, rokokó vál-os
rész, itt van a birande111bl.l['gi 
árgrófdk régi és új kastélya. 
Mindlkettő a maga nemében 
e1ragadóan szép. S nem mesz
sze a irégi palotától a vdlág 
legkecsesebb rokokó smn
háza. Poonpás erkélyeit és pá
holyait aranyozott fáiból fa
ragtálk (mint mondják, a szer
kezetek összeállításánál szöget 
nem is használtak) a mennye
zeten óriási freslkó, színpada 
a ikor igényeivel ellentétben 
hatalmas. Egyedülálló gyöngy
szem ez az operaház a világon. 

A funkció-orientált épület 
erkélyéről szólailn,ak meg a 
fanfárok, amelyek az előadá
sok, felvonások kezdetét je
lentik. Negyedórával a kez
dést megelőzően egyszer, 10 
perccel korábban kétszer, majd 
utoljára 5 perccel a kezdés 
előtt háromszor ismétlik meg 
a következő felvonás egy-egy 
jellegzetes motívumát. A kür
tök, posaunok, más rézfúvósok 
kis együttese olyan művészi 
fokon szólaltatja meg a hívó 
motívumot, hogy olykor a kö
zönség a dombtetőn hossza
san megtapsolja őket. A fel
vonások között egy-€gy óra 
szünet van, hogy Wagner el
képzelése szerint a környező 
erdőkben felfrissül.ést találjon 
a publikum. S valóban az er
dő pár perc alatt elérhető, s 
így a zöld dombon nemcsak 
mindig friss a levegő, de a ter
mészetes környezet kellemes 
üdülés,t kíná'1. 

Az 1982. év jubileumi szen
zációja a Parsifal felújítása 
volt. Száz éve, 1882. július 26-
án mutatták be Bayreuthban. 
Wagner II. Lajos bajor ki
rályhoz - nagy pál"tfogójához 
- intézett egyik levelében ezt 
az „utolsó és legszentebb" mű
vét meg akarta menteni egy 
átlagos operakarrier sorsától. 
Ezért akarta a Parsifailt vég
legesen Bayreuthoz kötni, mert 
egyedül az Ünnepi Játékok 
Házát tartotta a�kalrnasnak 
ennek a drámának méltó és 
megfelelő körülmények között 
történő rendszeres előadásá
ra. S bár a király megadta 
hozzájárulását és később Wag
ner özvegye, Liszt Ferenc leá-' 
nya, Cosima mindent el is kö
vetett ennek a kívánságnak a 
megvailósítása érdekében, a ki
zárólagos előadás joga csak a 
szerzői jogi védettség három 
évtizede alatt illette meg Bay
reuthot. Tegyük hozzá� a vi
lág, mindannyiunk szerencsé
jére. Budapesten már 1914. 

január 1-én - Bayreuth után 
elsőként - a Népopera, a mai 
Erkel Színház mutatta be a 
Pa.Tsifalt, a wagneri életmű 
ragyogó betetőzését. 

Hadd kezdjem személyes tairól, színházának törekvései- adat sokrétűbb, árnyaltabb, 
emlékkel. Van vagy negyed ről beszél igazgatói irodájá- ös.sz.etettebb. Az igazi sikerek, 
százada, hogy az akkor már jó ban. - Csak akkor élő, ha a érdekes módon, mindig min
néhány színpadi sikert maga közreműködők élettel akarják denkit vonrzainak úgy igyek
mögött tudó rendező, Kazimir megtölteni. Engem a formai szűnik ÖSiszeállí,tami a műsoKároly ama elképzeléséről tu- részek sohasem érdekeltek, az runkat, hogy necsa:k egy ré
dósíthatott - ali,gihanem első- viszont igen, hogy az embe- teget érdekeljen. 
ként a sajtóban - a krónikás: rekkel emberi kapcsolat ala-
ponyvasátor alatt, nyáron, ikör- kuljon ki. A Vasutasok Szak- M1° ko··sz·o··,..-.1·ük· , d tn' , . · ' :.1..1. • '' sztnpa on szere e szmre vtn- szervezetevel, s a vasutasok-
ni a világirodalom maradandó kal így történt; mind Koszo
remekeit. Aztán nYár 1ett, s rus Ferenc főtitkár, mind a 
ha nem is sátorban, de a vá- kulturális osztály vezetői, 
rosligeti vásárváros egyik ki- munkatársai szeretik a művé
állítócsarnokában rendezte szetet, megértik a mi törekvé
meg Szophoklész Oidipusz ki- seinket, akárcsak azok az em
rályát. Banánérlelő kánikula berek, akikkel a főnökségeken 
volt a bemutató napján, már találkozunk. 

- Amikor elláitogatnak a 
vasutasolkhoz, miről beszél
nek? Altaláiban a színházról? 

- Manapság mindenkinek Színház a dombtetőn 
kevés az ideje, így azzal is 
gazdálkodni kell. Altalá.nossá- Az Ünnepi Játékok Házá
gok helyett egy-egy témáról nak alapkőletétele során (1872. 
beszélünk, például: a mai ma- május 22-én, Wagner 59. szü
gyar drámák a Tháiliában. S letésnapján) itt vezényelte 
mert a téma a résztvevőket Wagner a színház.építésben 
érdekli, a behatárolt idő több- részt vevők tiszteletére 
nyire ,gyorsan el is telik. fgy túláradó örömét azóta is emle
nem kö:zmelyszerű, és senki getett .színvonailú előadásban 

kora dé1után ott álltunk a kí
vülről szinte izzó, belülről hőt 
árasztó csarnok előtt, mind
ketten fürdőnadrágra vetkőz
ve . . . és gumicsővel locsoltuk 
az épület tetejét-falait. Hogy 
majd este elvise1hetőbb legyen 
odabent a klíma, ne szenved
jenek a klasszikus sorokat 
idéző színészek a reflektorolk 
fényében, s még kevésbé azok, 
akikért az - akkor még for
mabontó - előadás létrejött: 
a közönség. 

Húsz év alatt 
22 ezer vasutas 

Valami szokatlan kezdődött 
el azon a nYáron. S nemcsak 
Pesten, a Körszínházban, 
amely 1958 óta évadról évadra 
igazolja létjogosultságát. Ka
zimir akkor bebizonyította -
s azóta megannyi követője 
van Gyulán csakúgy, mint 
Szomba,thelyen, Eg,erben és 
másutt -, hogy nyáron .sem 
csupán a zenés revű, a bohó
zat, az operett vonzhat néző
ket. Ezérit is jelképes emlékű 
számomra ama ligeti slagozás 
- csak e�hivatott-megszállott 
alkotó képes arra, hogy oly
annyira higgyen önmaga el
képzelésében. Ma: Kossuth
díjas, a Magyar Népköztársa
ság kiváló művésze .- 1964-
ben SZOT-díjjal is kitüntet
ték -, a Színház- és Filmmű
vészeti Főiskola tanára, aki 
gyakorta rendez külföldön és 
a televízióban ... , de minde
nekelőtt a Thália Színház 
igazgatója, művészeti vezetője. 
E társulattal valósítja meg -
immár több, mint két évtize
de - mindazt, amit a szín
házról valaha is elképzelt, 
mondani akart. 

A színház statisztikusai fel
tehetőleg jegyzik, hány millió 
néző látta eddig a 'Dhália pro
dukcióH. Mi azt tartjuk szá
mon, hogy húsz év alatt 
amióta a vasutas „telt ház ak
ciókra" sor kerül szak
mánkból 22 ezren tekintették 
meg a társulat előadásait. Ez 
egyenértékű azzal, mi,ntha a 
hétszáz személyes színház 31 
alkalommal - vagyis egy tel
jes hónapon keresztül - csak 
a vasutasoknak játszott volna. 
S ama 1962-es szerződés -
amely,nek évfordulóját júni
usban ünnepeltük meg szak
szervezetünk székházában -
nem csupán a telt ház 
akciókra szorítkozik. A 
Thália Színház muves.z.ei 
rendszeresen közreműködnek 
a különböző vasutas rendez
vényeken, s a szolgálati fő
nökségeken is találkoznak a 
vasutasokkal. Kazimir Károly 
kapásból említi Debrecent, 
Miskolcot, Záhonyt ... 

- Minden szerződés formá
lis is lehet - mondja, miköz
ben e két évtized tapasztala-

A vasutas nézők 
emlékezetében 

- A színigazgató miből ké- számára sem fárasztó ... A knfejezés,re juttatva -, Bee-
pes megítélni, hogy hol kez- színiház körül mindig is vol- thoven IX. szimfóniáját. A vá- Kifogástalan akusztika 
dődik a megértés, és meddig itak, s feltehetőleg lesznek vi- ros baroklk ,részétől lefelé hú-
terjed a kötelező udvariasság? ták. MÍIIlden társulatnak volt zódik - a múlt században A kívülről jelentéktelen 

- Valaha, az ötvenes évek- felfelé menő és kevésbé lát- épült - ,,új" városrész szállo• színházépület belülről is egy
ben, előadódott, hogy a mun- ványos szakasza. Az ilyen kap- dáival, vÍlrágoo ablakú házai- szerű. Nem a hagyományos 
li:ás-művész találkozók rossz csolat számunkra azért is jó, vail, egyszerű - annál szebb színházelrendezést látjuk. A Sajátos atmoszféra 
szájízzel fejeződtek be: felül- mert biztatást ad, éppen ak- - kertjeivel s elnyúlilk egé- görög amfiteátrumot utánzó 
tették a színészeket a dobogó- koc, amikor egyesek olyan szen ! Zöld Dombig, amelynek nézőtere háromnegyed kör- Jóllehet, ma a világ minden 
ra, s bírálták őket. ,,Kritikát irányzatot támadnak, amit tetején áll az ünnepi Játélkok íves, megszakítatlan, tehát az táján színre kerül (nálunk 
gyakoroltak" a munkájukról. nemrég dicsértek. Régeb- Színháza. Színe vörös, Wag- üléseket csa,k két o'l.da.lról le- 1983. február 13-án, Wagner 
Mostanában diskurálunk szín- ben a színészeknek kösz.önték ner azt mondta, hogy szíve vé- het elérni. A nézőtér magas halálának 100 éves évforduló
háZiról, művészetekről, s azt meg, hogy elmenitek e talál- rével építette ifel. szögben emelkedik, ennél fog- ja alkalmából újítják fel), 
kell tapasztalnunk: a résztve- kozókra. Most, e jelenlegi al- A város évente, július ik.ö- va rossz hely nincsen. Felül- megis a bayreuthi Parsifal 
vők „felkészültek" a Tháliá- kalommal is élve, mi köszön- zepétől augusztus végéig zász- ról éppolyan jól lehet látni, előadásoknak sajátos atmosz
ból. Nem kell bemutatkozni, jük meg azoknak, akik ezt a lódíszbe öltöziik, csalknem min- mint az első sorokból. Elöl a férája van. Nincs még egy mű
az alapoknál kezdeni - akik húszéves szerződést élettel töl- den nemzet zászlaja megtalál• hatalmas színpad, díszítésnél- ve Wagnernek, amely olyal!l 
,bennünket fogadnak, azok tik meg, hogy velünk vannak. ható a néhány éve épült ra• küli szürke keretben. A zene- sok szálla1 kötődik Bayreut
színházismeretből már felsőbb Színlház nincs meg közönség gyogó szépségű városháza kar nem látható (a karmester hoz, mint éppen a Pansifal. Az 
osztályba léptek. Jólesik hal- nélkül. S ők - ők is - a mi előtt. (Sajnos, a magya1' zász- sem), mert fokozatosan lejtő egyetlen a nagy zenedrámák 
lani-tudni, hogy emlékeznek a közönségünlk. lót nem fedeztem fel.) A vá- emeletnyi mélységben van- sorában, amelyet itt alkotott, 
régi előadásainkra, az Arisz- Földes Tamás iros exire a hat hétre készül nak elhelyezve. amelynek itt volt a bemutató--
tokratákra, a Rozsdatemetőre, ja, s amelynek utolsó előadá-
a Tótékra. A színházi előadásr-----------------------------------------1 sán - néhány hónappal ha-
múlékony valami, nincs cel- lála előtt - a harmadik fel-
luloid-szalagra rögzítve, mint Hangverseny hét nagyvárosban vonás monumentális zárójele-
a film . .. , de ha az emberek netében ő maga vezényelt, s az 
emlékezetében megmaradt, előadást soha nem látott si-
akkor nem tettük rosszul a 
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dolgunkat. Ez olyasfajta visz- ,'fl,J ·n,ffJ "ll(1f) '!) r!) (1'7f).,.(1'7!J� �!)n előadói hagyomány, a, mű al-
szajelzés, ami törekvéseink- 'Iii., Uil.11., lhJU, U. UJ.JIJUI. J.JIJU, Ui. kalomszerúsége, a rendezés 
ben megerősít minket. S mi- igényes kidolgozása mind azt 
után színházunkban nincs A szárnyaló dallamok, Mon- Brescia bennünket a ,,iBresci� latkozatának további részében mutatja, mennyire elválaszt-
bérletrendszer, az ilyen kap- teverdi, Rossini, és Verdi ha- ai hiénára", Haynaura emlé- rámutatott arra, hogy a né- hatatlan ma is a Parsifai Bay
csolat bizonyos hátországot zájának zenekedvelő polgárai keztet, akit itteni működése pek közötti baráti kapcsolatok reuthitóll. 
jelent számunkra. ,Persze kilenc napig látták vendégül alapján szemelt ki a császár az erősítésében és a kialakult A mgeváltás alapgondolata, 
azért is fontos, mert a szín- november elején a MA V Szim- 1848-49-es szabadságharc vér- kapcsolatok ápolásában a mű- amely ilyen, vagy olyan forház ma egy hermetikusan el- fonikusokat. Az autóbuszokon befojtására; Mantova falai kö- vészeteknek, a művészi érté- mában Wagner minden drázárt hely. De - elnézést a megtett fárasztó utazások utá- zött élt a közeli Cremona szi.i- kek kölcsönös bemutatásának máján végigvonul. - A Niprofán hasonlatért - ahogy ni fellépések rendkívüli erő- lötte, a „mantuai herceg mu- is rendkívül nagy szerepe van, belung gyűrűjében az egész 
egy közértes aklkor dolgozik feszítéseket követeltek az zsikusa", iMonteverdi, aki nem- mert a maguk sajátos eszkö- világ megváltását jelenti a jól, ha ismeri a vevőit, s tud- együttes minden tagjától. Nem csak az itáliai operaiskolára, zeivel, jelen esetben a zene út- pénz, ,az arany, az. elvakult haja, kinek mit kínálhat, ne- egy alkalommal több száz ki- hanem a műfaj egész fejlődé- ján, elősegíthetik a nemzetek tallmi vágy bú,nös uralma alól, 
künk is jó, amikor a nézőté- lométeres utazás után kellett sére gyakorolt alapvető hatást. közötti kölcsönös megértést, itt az emberiség erkölct,i meg-
ren ismerős arcokat üdvözöl- a nagy tudást és koncentrált Ennek a városnak a közép- egymás jobb megismerését. váltásának gondolatáig emel-
heti.ink. A vissza-visszatérő figyelmet igénylő zeneműve- pontjában emelkedik a Rochet- kedik fel. Amfortas a bűnös 
néző arról győz meg bennün- ket, igényes közönség előtt tol- ta di S. Giorgio, a néphit sze- Az olaszországi turné ese- és megváltás után vágyó em-ket, hogy egyetért műsorpo- mácsolni. rint a gyilkos „Sparafucile há- ményeinek egyik kedves és beriség szimbóluma; míg Parlitikánkkal, azzal a színház- A zenekar műsorán többek za", a Rigoletto opera egyik egyben megható színfoltja volt sifal a részvét bölcse, Amfor-zal, amit a Tháliában kiala- között Beethoven legnagyszer- mozzanatának képzelt színhe- Kossuth Lajos szobrának tas áhított megváltója, aki 
kítottunk. rűbb műveinek egyike, az I. lye. Az együttes félnapos lá- megkoszorúzása. Torinóban nemcsak a dárda okozta seb 

- Az ókori klasszikusoktól zongoraverseny, Schubert VIII. togatást tett Svájcban, ahol a Garibaldi ezer hőséről elneve- fizikai fájda,lmától, hanem az , zett Via dei Mille 22. számú az ujkori, dramatizált szocio- (Befejezetlen) szimfóniája, to- genfi „Grand Casino" nagyvo- erkölcsi renden okozott - még 
lógiáig sokféle darabot ját- vábbá Schumann kiemelkedő n.alú eleganciával kialakított házon márványtábla hirdeti, nagyobb pusztítástóll is 
szanak. A törekvésük nyilván- alkotása, a Rajnai szimfónia hangversenytermében lépett a hogy ott lakott és halt meg megszabadítja a világegyetie
való: a jól értelmezett nép- szerepelt, Oberfrank Géza közönség elé. 1894· március 2o-án hazánk met. Az 1982. évi rendezés 
színházé. De érdekelhet-e min- Liszt-díjas karmester igényes, A torinói hangversenyprog- nagy fia. A házzal szemközti méltó volt a nagy wagneri esz.. 
den produkció mindenkit? és határozott vezénylése mel- ramot felesége társaságában kis parkban emelkedik az em- méhez. 

- Az ókori színházakat lett. Az együttes szólistája Ma- meghallgatta dr. Szita János, lékére felállított bronzszobor, Az előadás tölreleta<; zenei, 
sem az egyetemi tanárok risa Borini olasz zongoramű- a Magyar Népköztársaság amelynek talapzatánál a zene- rendezési, díszletezési, világí
kedvéért művelték, és ma vésznő volt, aki Beethoven I. olaszországi nagykövete. A mű- kar vezetői, MondVay György tási összhangjával olyan hai
meg1s klasszikus drámáink zongoraversenyét szólaltatta sor után elismerését fejezte ki igazgatóval az élen elhelyez- latlanul mély haiást gyakorolt 
vannak. 'Mindig abból indu- meg. A közönség gyakran kö- a zenekar tagjainak színvona- ték a nemzeti színű szalagok- az 1800 résztvevőre, amelyet kal díszített koszorút. !ok ki: ha egy klasszikust be- vetelt ismétlést és nagy taps- las előadásáért, majd nyilat- csak egyetlen szóval lehet ér-
mutatunk és azt a közönség sal jutalmazta a zenekar játé- kozatot adott a Magyar Tele- A Magyar Televízió három zékletesen visszaadni: va1'ázs-
nem érti meg, akkar az elő- kát. víziónak. Nyilatkozatában tagú stábja is elkísérte az latos volt. Amit ez a zene és 
adásban van a hiba! Soha A MAV Szimfonikusok közel egyebek között hangsúlyozta, együttest útjára, és megörökí- előadás elmond: örök, végte
nem sajátítottuk ki a népmű- négy és fél ezer kilométeres hogy a zene, a dal hazájában, tették a turné minden jelentő- len és eszményi. Nem ennek 
velő jelzőt, de kétségkívül er- utat tettek meg észak- ahol az emberek élete szinte sebb mozzanatát. Az útról és vagy anook az egyénnek a 
re törekszünk, hiszen a kö- olaszországi szerepléseik so- egybeforr a muzsikával, rend- szenvedélye, szerelme, vágya; 
zönség - a nép. A Kalevalá- rán. Hét nagyobb város- kívül nehéz a közönség elisme- a fellépésekről készült kisfil- hanem maga a• szenvedély, a 
tó! a Bartőkiáig a népművé- ban léptek közönség elé, rését kivívni. A torinói műértő met a televízió előreláthatóan szerelem, a vágy. Néhány hó
szetet is műveljük ... ez per- amelyek közül többnek a hallgatóság lelkes reagálá- 1983. januárjában tűzi műso- nap múlva a budapesti felújí
sze nem jelenti azt, hogy a neve ismerősen cseng a ma- sa azt bizonyiítja, hogy a rára a „Zene, zene, zene" című tás ismét elénk tárja ezt ru,; 

népművelő színlház reggeltől gyar fülnek. Torino, a híres MA V Szimfonikusoknak ez adásban. egyedülál:ló zenedrámát. 
estig a népet művelje. A fel- Fiat gépkocsik „szülőföldje", teljes mértékben sikerült. Nyi- Baranyai Zoltán Dr. Csillag Ferenc 
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Mit írnak rólunk? 
Vasutasok helytállásáról, 

példaadó szolgálatáról, köz
életi-társadalmi tevékenységé
ről szólnak az itt következő 
írások, amelyeket megyei új
ságokból válogattunk. 

Dunántúli Napló 
A Hegyhát és a környező táj 

életében is kiemelkedő jelen
tőségű esemény volt 1882. no
vember derekán az első Buda-

pest-Kelenföld-Szentlőrinc 
közötti vasútvonal elkészülte 
és az első szerelvény megjele
nése Sásd - akkor háromvá
gányos - állomásán. A vaspá
lya a fejlődést, az életet hozta 
el erre a területre is. 

Erről az időszakról is szólt 
Pápai Sándor, Sásd állomásfő
nöke, méltatva az úttörők em
lékét, amikor megnyitotta a 
,,10() éves a Dombóvár-Sásd
Pécs vasútvonal" című kiállí
tást a sásdi művelődési ház
ban. A kiállítás, amelynek 
anyagát az intézmény honis
mereti szakköre gyűjtötte ösz
sze, ugyancsak része a 650 éves 
nagyközség jubileumi rendez
vénysorozatának. A kiállításon 
korabeli eszközök, régi. jelző
lámpák, okmányok, könyvek, 
MÁV-albumok és más kiadvá
nyok, dokumentumok látha
tók. 

Szolnok megyei Néplap 
Szénási Gyula, a szolnoki 

MAV Járműjavító üzem dol
gozója, címfestő, mázoló és 
esztergályos szakmunkás. Tős
gyökeres „járműs" ő, édesapja 
- negyvenötös kommunista -
szintén itt dolgozott, s ha vala
hol, itt köteleznek a hagyomá
nyok. A víg kedélyű fiatal 
munkás nem válogat a társa
dalmi munkában: tagja a szol
noki önkéntes rendőri század
nak, s a járműjavító férfikó
rusának . .. Két gyermek apja: 
a nagyobbik lánya ötéves, a 
kisebbik kéthónapos. úgy tű
nik: minderre van ideje. 

- Ez fontos - mondja. -
Az idővel bánni tudni - tü
relmes, ki.tartó munkával le
het megtanulni. Lehet, hogy 
nekem szerencsém volt - né
hány évig bokszoltam a Szol
noki MAV-ban, a ringben fej
lődött az akaraterőm, s meg
tanultam milyen drágák a pil
lanatok. úgy, hogy: van időm 
mindenre. De szeretem is, 
amit csinálok, legyen szó mun
kahelyi, vagy társadalmi meg
bízatásról. 

Fejér megyei Hírlap 
Dévényi Tibor, a Székesfe

hérvári MAV Járműjavító 
Üzem üzemvezetője a fegyve
res erők napján KISZ Érdem
érem kitüntetésben részesült. 

A kitüntetést a MA V Előre 
Sportegyesület elnökeként 
kapta, ugyanis munkahelyi 
,,önéletrajzához" szorosan kap
csolódik mozgalmi és sportpá
lyafutása. A KISZ fehérvári 
járási bizottsága mellett mű
ködő honvédelmi és sportbi
zottság vezetőjeként dolgozott 
éveken át. Szervezője és aktív 
résztvevője volt tíz ODOT
nak. Az országjáró diákok or
szágos találkozója már hagyo
mányos hazánkban, és az ta
lán megbocsátható 'Dévényi Ti
bornak, ha ő a legsikereseb
bet, az 1980-as velencei talál
kozót tartotta, ahol 2500 diák 
szórakozott az ország minden 
részéből. 

A MA V Előre elnökének 
lenni megtiszteltetés és nagyon 
nagy felelősség - tartja társa
dalmi megbízatásáról. A 75 
esztendős sportkörnek hagyo
mányai vannak, amelyeket 
ápolni kötelesség és közben 
megteremteni az 550 igazolt 
aktív sportolónak a felkészü
léshez, a versenyekhez a meg
felelő feltételeket. 

Nógrád 
Bartha Viktor, a Volán 2. sz. 

Vállalatának szécsényi kiren
deltségvezetője és Jancsó Ist
ván, a MA V szécsényi állo
másfőnöke 1977 óta dolgozik 
együtt, az általuk irányított 
komplexbrigád élén. Akkor 
alakult újjá a budapesti vas
útigazgatóság területén ez a 
kollektíva. Hogy a „duó" 
együttműködése és az átalakí-

tás egyaránt eredményes volt, 
azt bizonyítja, hogy a szécsé
nyiek negyedik éve, zsinórban 
nyerik a komplexbrigádok 
versenyét. Pedig a forgalom 
növekedése miatt 1980-ban egy 
súlycsoporttal feljebb kerül
tek, ám itt is megállják a he
lyüket. 

- Mi a titka a sikeres soro
zatnak? 

nepségen vette fel a klub La
tinka Sándor forradalmár
szabadságharcos nevét. 

Zalai Hírlap 
Zala megyében is terveznek 

hobbi - vagy helyesebben 
nosztalgiavonatot. Az ötlet 
kezdeményezője Pöstyéni 
Zsolt, a zalaegerszegi vontatá
si üzemegység mérnök-gya
kornoka. 

- Az érkező vasúti kocsi
kat a Volán időben rakja ki 
- summázza a lényeget Jan
csó István. - Ha az érkezés
től számított öt órán belül 
nemcsak kirakodnak, hanem 
be is, ez vasúti kocsinként 
mintegy 4000 forint hasznot 
jelent. 

Hogy ez népgazdasági szin
ten mennyit eredményez, azt 
nem tudom, viszont Szécsény
ben az évi 3500 közösen kezelt 
kocsit számítva jó néhány mil
lió forintot jelent. 

Társadalmi munkával terve
zik rendbe hozni az öreg moz
donyt és a vasúti kocsikat. 
Már útvonalat is kinéztek, 
ahol szép tájakon pöföghetne 
végig a kis vonat. Számításba 
vették a Zalalövő-Körmend, 
a Zalaegerszeg-Rédics vasút
vonalat, s a programhoz kap
csolva a csömödéri erdei kis
vasutat. 

Az ünnepség részvevőinek egy csoportja 

- Alapvető a jó szervezés 
- mondja Bartha Ivtsán. -
A beérkező vasúti kocsik kö
zül például azokat rakjuk ki 
először, amelyeket azonnal 
meg is lehet rakni. fgy értük 
el - sok egyéb teendő jó meg
oldása mellett -, hogy amíg 
országos átlagban 10 százalék 
körüli a késetten kezelt ko
csik aránya, addig Szécsény
ben 2 százalék. 

A dr. Csanády György nevét 
viselő, 21 tagú MAV-Volán 
komplexbrigád idén ötödször
re pályázza meg az első helyet 
a területi versenyben. Ha el
érik a kitűzött célt, elnyerik a 
,,Kiváló brigád" címet. 

Kisalföld 
A lébénymiklósi állomáson 

egy fiatal lány a forgalmi szol
gálattevő. Ez a munka nem 
tartozik a divatszakmák közé. 
Fehér Zsuzsa vajon miért lett 
az? 

- Nem gyerekkori vágyról 
van szó - mondja. - óvónő 
szerettem volna lenni sokáig, 
aztán a Bercsényibe és a Rej
tőbe jelentkeztem. A Bercsé
nyibe vettek fel, hetvennyolc
ban érettségiztem, utána ke
rültem a lébénymiklósi vasút
állomásra. 

- Milyen a munkaidő-be
osztása? 

- Tizenkét óra munka, hu
szonnégy szabad. 

- Fárasztó? 
- Meg lehet szokni. ts kü-

lönben is érdekes a mi mun
kánk. Irányítom a vonatokat, 
személypénztáros is vagyok, 
mint minden kisállomáson szo
kás. 

Noha nem bánta meg, hogy 

Elképzeléseik szerint kez
detben csak hétvégi kirándu
lásokra indítanának el nosztal
giavonatot, amolyan Ismerd 
meg Zalát! jelszó jegyében, 
közbeiktatva a környék mű
emlékeit. 

Sehol másutt nincs, de itt 
lenne „fotós megálló", ahol a 
fényképészek kedvéért a kis 
vonat elidőzne kicsit, gőzpa
macsokkal még díszletül is 
szolgálna. 

Csongrád megyei Hírlap 
A szokásosnál meghittebb 

találkozót tartottak a közel
múltban a vásárhelyi nyugdí
jas vasutasok. Az ünnepségnek 
előzménye is volt: a szegedi 
körzeti üzemfőnökség dolgozói 
kommunista műszakot tartot
tak az idősek éve alkalmából, 
s a befolyt összegből jutal
mazták a nyugdíjasokat. 

A vásárhelyi állomásfőnök 
helyettese, Kiss Ernő köszön
tötte a több mint 140 idős 
vasutast, majd Kiri Ferenc, a 
szegedi körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára jutalmakat adott át az 
idős vasutasoknak. Az ünnep
ség hangulatát emelte Borsi 
István nyugdíjas citerazeneka
ra; feledtette a múló éveket. 
Külön örültek annak, hogy a 
szegedi vezetőségtől is többen 
átjöttek Vásárhelyre annak 
bizonyítására, hogy nem szó
lásmondás az idősekkel való 
törődés. Az ünnepség késő es
tig tartott. A résztvevők azzal 
tértek haza, hogy jövőre ismét 
talákoznak majd. 

Osszeálli totta: 

Hegedűs Ferenc 

A hagyományokhoz híven, az 
idén december l-én került sor 
szakszervezetünk székházában 
a Magyar Vasutas tudósítói
nak, külső munkatársainak és 
terjesztóLnek sajtónapi köszön
tésére, amelyen megjelent Ko
sziorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára és a 
szerkeszitóbizottság több tagja 
is. 

A résztvevőket Visi Ferenc, 
a lap felelős sz.erk.esztője kö
s.1.Öntötte, méltatva eddigi te
vékenységiüket, munkájukat. 
Szólt a leglfon,tosabb feladatok
ról., a tudósítói munka időszerű 
tennivalóiról is. Ezután Ko
swrus Ferenc főtitkár a tudó
sítóknak, terjesztőknek tárgy-, 
illetve pénzjutalmat adott át. 
Ebben az évben először, az 
eredményes lapterjesztói mun
káért pén.zj Ultalomban része
sült három srolgálati hely 
szakszervezeti bizottsága. 

Megjött a Télapó 

A MAVTI-nál már hagyo
mánya van a Télapó ünnep
ségeknek. Idén a 3. iroda 
KISZ-alapszervezete vállalta 
az ünnepség rendezését. 

December 3-án délután sok 
gyermek gyülekezett szüleivel 
együtt az intézet Széche
nyi ralkparti székházának kul
túrtermében. Mezei Annamá
ria művésznő színpadra lépé
sével elkez:dődött a műsor, aki 
versekkel, mondókákka�, kö
szöntötte a gyerekeket. Fellé
pett a műsorban Rovó Gábor 
bűvész is. Utána mesefilmve
títés követlkezett, majd megje
lent a télapó két krampuszá
vaI és megajándékozta a ki
csiket. 

Dem6k Józsefné 

forgalmi szolgálattevő lett be--.--------------------------
lóle, mégsem elégszik meg je
lenlegi helyzetével. Terve sze
rint tiszt akar lenni. Jelentke
zett a MAIV tisztképző tanfo
lyamára. Az öthónapi üzemi 
gyakorlaton már túl van, je
lenleg a héthónapos tanfolya
mon tanul. Zsuzsának egyet
len vágya, hogy sikerüljön a 
vizsgája, és a vasutasnapon 
felavassák tisztté. 

Kelet-Magyarország 
Tíz éve alakult a mátészal

kai MA V Honvédelmi Klub. 
Az értékelések szerint folya
matos fejlődéssel eleget tettek 
a munkahelyükre háruló hon
védelmi kötelezettségeknek, 
egyre több dolgozót vontak be 
a honvédelmi nevelőmunkába. 
Jelenlegi taglétszámuk 130. Jó 
propagandával népszerűsítik a 
Honvédelmi Kupa lövészver
senyt és az összetett honvédel
mi versenyeket. 

Aktív szervezeti életet él
nek, változatos és gazdag 
programmal gondoskodnak a 
klubtagok képzéséről. Patro
nálják a mátészalkai gépésze
ti szakközépiskolát és a 3. szá
mú általános iskolát. Évek óta 
rendszeresen szerepelnek a 
különböző városi-járási döntő
kön, gyakran végeznek társa
dalmi munkát. Négy szocialis
ta brigádjuk vette fel az 
M:HSZ-címet. Elegendő kikép
zési és sporteszközzel rendel
keznek. Önálló céllövöldéjük 
van, melynek folyamatos üze
meltetése növeli bevételüket. 
tlen járnak a fiatalok előkép
zésében, és a tartalékok utó
képzésében. 

A közelmúltban a MA V 
klubtermében bensőséges ün-

Kismama-találkozó Miskolcon 

A nris.koloi .körreti ooemfőnö.kség szakszervereti bizottsága, 
a Vöröskeres2'Jt és a KISZ november 12-én kJ&mama-találkozót 
rendezett a szociális és oktatási központban. A KÜF. létszámá
ba tartozó 160 gyesen levő kismamának küldtek meghívót. 
Azok az any,ukáik, akik a talállkozón 11ésxt vettek, találkozhat
tak Gá,va,i PáUa.l, a KÜiF vezetőj�el, Vincze Károllyal, a szaik
su-erviezebi bizottság titkáráva.l, Fain György személyzeti c.so
portivezetável, valamint dr. Komjáthy Eszter e1lenőrző üzemor
vossal. 

A gyerekek eiliogllail!tságáiról is gondoskodtak a szervezők. A 
Vörösmarty MÚJVelódé& Ház által szeiwezett ének- és bábmű
sorral szórakoztatták a kicsiket. 

Köszönöm a segítséget! 
Mo:r.gássérült vagyok, és nµnt ilyennek, nehézJkes volt a 

munkáiba, dá.rá.s. Hogy mégis ddLgozam, azt egy önhajtós rok
kantkocsinak és sruleil!n segútségének kösronihetem. Au. év ele
jén ikérés9el toroul1mn a zá!honyi területi szakszervezeti bizott
sághoz, hogy amennyiben lehetőség volna rá, segítsenek rajtam. 
Kérésemet meghail!lptták. Verba Ferenc sz..b-titkár közbenjá
rására a záhonyi pf t. főnökség mű&1.iakii csoportjának kivitele
zésével, vadamint a swcioa.lista briigádok anyagi segítségével el
készUettek szánnoimra egy motoros me.ghajtá.sú rokkantkocsit. 
Ezt szeretném megköszönni a segiítókész embereknek. Jó tudni 
és éreznli nelrern és a hozzám hasonlóan <rászoruló embereknek, 
hogy számíthatunk segítőkész embertársainkra, valamint szo
cialista társadalmunkra. A rokkantak és a rászoruló embe
rek mtgsegítését nem csupán a rokkantak éve alatt érezték 
szükségesnek. 

Magamról csupán annvit, hogy 25 éves vagyok. Hét éve 
dolgozom a MAV tuz.sén állomási/őnök.ségén az átmeneti pénz
tárban. 

Gyemge István 

Tuz.sér 

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a pénzjutalmat Földvári Lajos
nak, a záhonyi gépesített rakodási főnökség szb-titkárának 

Az információban kérdezték, 

az illetékesek 

rá/oszolnak 
Mi az oka, hogy az utóbbi 

időben bonyolultabbá váltak a 
gyermeküdülői beutalások? 

1981-től a SZOT-beutalók 
áigazati-ipaTági szakszerveze
tekhez tartozásától nem a be
utalások bonyolultak, inkább 
a2 információban is többször 
kifogásolt gyermek utaztatás 
megszervezése lett nehezebb, s 
igényelt a korábbinál lényege
sen nagyobb körültekintést. 

A bonyolultabb jelleg már a 
keretszámok felosztásánál je
lentkezett, hiszen a középszer
veknek a többi területi szer
vek!kel és a szakszervezeti bi
zotság<Jlkkal úgy kellett ezirá
nyú munkájukat koordinálni, 
hogy elérhessék azt a minimá
lis gyermeklétszámot, ami fel
jogosítja őket a kísérő kijelö
lésére. A SZOT Üdülési és 
Szanatóriumi Fóigazgató.5ág 
rendelete értelmében ugyanis 
8 gyerek utaztatása esetén már 
a szakszervezeti bizottságnak 
kell kísérőről gondoskodnia. 
Néhány szb-nél az utolsó pil
lanatra hagyják ezt a felada
tot, holott időbeni egyeztetés
sel a gyermekek üdülőbe utaz
tatásnak problémái megszün
tethetők. 

Hogya.n módosult az év végi 
munkanapok ledolgozásával 
kapcsolatos központi jogsza
bály? 

A kor,ábbi években az év vé
gi ünnepek közötti munkana
pok időben történő ledolgozá
sa, illetve ennek szabályozá
sa gondot, olykor rossz mun
kahelyi hangulatot eredmé
nyezett. Ezt a szakszervezeti 
bizottságok információs jelen
téseikben jelezték is. 1982-ben 
a 12/1982 (VI. 26.) ÉVM rende
let értelmében a 19/1971 (VI. 
25.) ÉVM rendelet hatálya alá 
tartozó MA V szerveknél is a 
december 24-31 közötti ter
melési szünetre eső munkaidőt 
december 24-31. közötti ter
kon kell ledolgozni. A Vasuta
sok Szakszervezete a MAV 
Vezérigazgatósá.gával egyetér
tésben az említett szabályozást 
a kollektív szerződés helyi (fő
nökségi) függelékének hatás
körébe utalta. 

Az érintett főnökségek bi
zalmi testületi (építési főnök
ségeken, járműjavítókban), 
időközben a termelési szünet 
ledolgozásával kapcsolatos he
lyi tennivalókat meghatároz-

ták, s a gazdasági vezetők a 
döntésnek megfelelően tették 
meg a szükséges intézkedése
ket. Az egyéb területeken dol
gozók két ünnep közötti mun
karendje pedig a 45. számú 
MAV Értesítőben foglaltak 
szerint alakul. 

Mikor kötelezhető a vasutas 
dolgozó a pihenőn.apján mun
kavégzésre? 

A munkáltató a Munka Tör
vénykönyve 41 §-a 3. bekezdé
se szerint (alapos üzemi érdek, 
baleset idején, betegség miatt 
s1lb) pihenőnapján is munká-ra 
kötelez.heti. Ebben az esetben 
azonban a munkált,a,tónak a 
megváltásként adandó másik 
pihenőnap időpontját lehetőleg 
a munkára kötelezéssel egy
időben közölnie kell a dolgo
zóval. Ezt a MÜM 17.1979. (XII. 
1.) sz. rendelet 38. §-a írja elő. 
Az előzetesen kijelölt heti pi
henőnapot a munkáltató kép� 
viselője önkéntesen nem tehe
ti át korábbi időpontra, mert 
erre jogszabályi lehetőség 
nincs, másrészt sérti a dolgo
zók édekeit is. Legfeljebb a 
dolgozóval való közös meg
egyezéssel lehet a pihenőnapot 
a kijelöléssel korábbi időpont
ra áthelyez.ni. 

Mi az oka, hogy az utóbbi 
hón.apokba.n ismét romlott a 
védőkesztyűk minősége? 

A minőség romlásának tech
nológiai, illetve a felhasznált 
alapanyag gyenge minőségére 
visszavezet'hető okai vannak. 
Ez azonban a dolgozó részére 
nem jelenthet hátrányt, hiszen 
a vállalat köteles részére a 
rendelteté5szerű használatra 
alkalmas védőfelszereléseket 
biztosítani, azok viselését 
megkövetelni. Ha a kesztyű 
elhasználódott, rendeltetéssze

.rú használatra alkalmatlan, a 
szolgálati főnökség köteles le
cserélni. 

Miért nem lehet a táppénzt 
naptári napok szerint fizetni? 

A táppénz fizetés javasolt 
megoldásának jogszabályi 
akadálya van. Ugyanis a tár
sadalombiztosítási tör,vény 
végrehajtásáról szóló 17/1975. 
(V. 14.) MT sz. rendelet 22. §-a 
értelmében - többek között 
- nem jár táppénz a heti pi
henő napra. 
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Hatvanéves a Szovjetunió 

A nökröl történő gondoskodást 
intézkedések egész sora írja elö 

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének nőbizottsága a 
közelmúltban Budapesten ülé
sezett. A tanácskozás vendége 
volt Ludmilla Tyitova, a Sz,ov-

. jet Vasutasok ;Sz:akszer:ve�ete 
központi bizottsaganak utkara. 
Vele beszélgetve megtudtuk, 
milyen a közlekedésben dol�o
zó szovjet nők helyzete, a part 
és szakszervezeti kongresszu
sok határozatai nyomán miként 
gondo.skodnak a Szovjetunió
ban a nőkről, édesanyák_ról és 
a fe�növekvő nemzedékrol. 

- őrülök, hogy szólhatok 
önökhöz kedves barátaim, és 
szeretnék mindnyájuknak jó 
egészséget, és szakszervezetük
ben a nőmozgalom területén 
végzett munkájukhoz sok si
kert kívánni. Legutóbbi talál
kozásunk óta hazánkban meg
rend.ezk.sre került a szovjet 
szakszervezetek XVII. kong
resszusa, majd az ágazati 
szakszervezetek kongresszu
sai, amelyeken újult erő
vel hangzott el a dolgozó 
nőkről való gondoskodás. Szin
te valamennyi kongresszus na
pirendjén kiemelt helyet ka
pott a nők v,édelmében folyta
·tott munka, s élvez megkülön
böztetett figyelmet napjaink
ban is. A nők és a felnövekvő 
nemzedék életkörülményeit 
jobbító intézkedések új rend
szere valósul meg hazánkban, 
és ebből a célból nő a gyer
mekes családok és a fiatal há
zasok számára nyújtott áUarmi 
támogatás. Többek között be
vezetésre került a fizetett sza
badság a gyermek egyéves ko
ráig, Hletve a kiegészítő gyer
mekgondozási szabadság a ki
csi más.fél éves koráig. Hárnm 
nappal meghosszabbították az 

éves fizetett szabadságát azok
nak a dolgozó nőknek, akiknek 
két vagy több 12 éven aluli 
gyermeke van. Megemelték -
20 rubellel - a gyermeküket 
egyedül nevelő anyák részére 
fizetett havi segély összegét . 
Még a mostani ötéves tervben 
bevezetik hazánkban az egy
szeri állami szülési segélyt. Az 
első gyerek után 50, a máso
dik és a további gyermekek 
után 100 rubel lesz ez a támo
gatás. 

Mindezekkel a támogatások
kal párhuzamosan jaVl\.llni fog
nak az élet- és lakáskörülmé
nyek, különösen a fiatal csalá
dok esetében. Továbbfejlesztik 
a bölcsődék, óvodák hálóz:1tá • 
abból a célból, hogy minden 
család igénybe vehesse ezeket 
a szolgáltatásokat, hogy az 
anyák és asszonyok szabadide
je megnövekedhessen és jobb 
körülmények alakuljanak !ti a 
gyermekneveléshez. 

A .gye.rmek,ekről és az anyák
ról való gondoskodás orszá
gunkban államérdek. Az ezt 
szolgáló intézkedéseket tervek 
rögzítik. Mindazok az intézke
dések. amelyek az anyák-asz
szonyok helyzetének jobbítását 
célozzák, az ország, az ágaza
tok, s a vállalatok gazdasági
szociális és fejlesztési tervei
ben kerülnek megfogalmazás
ra. Ott vannak a kollektív 
szerziődésekbe foglalva, ame
lyeket a váHalatok vezetői és a 
dolgozók megbízásából a szak
szerv,ezeti bizottságok kötnek 
meg minden esztendőben. Az 
előirányzatokat a kormány is. 
a szakszervez,etek is figyelem
mel kísérik, megvalósulás1.1;kat 
állandóan ellenőrzik. Ez lehető
vé tes:zii a még létező tartalé
kok feltárását, azt, hogy idő
ben fel!figyeljünk a problémák
ra, és lfeltárjuk a lehetősége
ket megoldásukra. 

Az egész szovjet néppe. 
együtt asszonyaink aktívan 
részt vesznek az SZKP, a 
Swvjetunió lenini bék.epoliti
kájának valóraváltásában. Bé
keprogramunk útjáról - ame
lyet pártunk kongress.zwa fo
gadott el - nem lehet ben
nünket letéríteni. Orszá.gunk 
nagy horderejű javaslatokkal 
törekszik elősegíteni a béke, a 
biztonság és a il-eszerelés ügyét. 
Történelmi jelentőségű a Szov
jetunió nemrég bejelentett kö
telezettségvállalása: mi nem 
alkalmazunk elsők.ént nukleá
ris fegyvert. 

A földön minden tisztességes 
embert aggaszt Libanon folya
matosan tartó megszállása, a 
belügyeikbe való beavatkozás 
és az izraelieknek a környező 
nemzeteket fenyegető támadá
sa. Törvényszerű, hogy ebben a 
bonyiolult helyzetben a Szov
jetunió újabb fontos külpoli
tikai kezdeményezést tett. 
Olyan tervet terjesztett elő, 
amellyel bizosítható a Közel
Kelet igazságos és tartós bé
kéje. A tervben szere,pel Izra
el vissza.vonulása az 1967-es 
határokra, a palesztin állam 
megalkotása, kölcsönös kötele
zettségvállalás a térség orszá
gai részéről, hogy lemondanak 
az erőszak alkalmazásáról és 
tiszteletben tartják egymás 
szuverenitását, a rendezés 
nemzetközi garanciáinak ki
dolgozása és alkalmazása. Ez 
a kezdeményezés ismét meg
győzi az; embereket a jószán
dékrol, amely orszá;g,unk béke
szerető politi1kájára jellemző. 
Ez a kölcsönös biztonságra és 
békére törek'Vő politika erejét 
alblból meriÍti, hogy egész ,né
pünk támogatja azt - fejezte 
be a beszélgetést Ludmilla 
Tyitova. 

U,ivá.ri Tiborné 

A komszomolisták télen, dermesztő hidegben is építik a BAM-ol 

Számítógép a szovjet vasutaknál 
A Srovjetunió távo'lsági vas

útvonalainak hossza 142 ezer 
kilométer. Ez a világ vasútva
naila.inak 11 százalékát teszi ki, 
ugyanakkor leterheltsége jó
val meghaladja az átlagost. 

A szállítások minőségének 
javítása érdekében 1985-ig 
újabb 30 ezer hűtővagonnal 
bővül a vagonpa.rk, széles kör
ben alkalmazzák a konténeres 
szálLí tás t. 

Az utó�i években vala-
mennyi felada.t megoldásában 
fontos szerepet kap az auto
matizálás. A vasúti automati
zált ,irányítási rendszer felada
ta a vasiúthálózat hatékonysá
gának javítása. A Dendszer je
lenlegi kiépítettségében a szál
lítási feladatokkal megbíwtt 
operatív irány:í.tó személyzet 
s.záimára biztosítja a legtelje
sebb, a legmegbíz!hatóbb és 
időbeni inlformációkat. 

Ide tartozik a vonatok he
lyére és összetételére, a gépek 

és a személyzet állapotára, a 
rakodási helyzetre és a szabad 
vagonok számára vonatkozó, 
a csomópontok és megrendelők 
időbeni tájékoztatása. A rend
szer előrejelzá a lehetséges köz
lekedési nehézségeket, illetve 
a be- és lkirakodáshoz szüksé
ges eszközök mennyiségét. 

Az automatizált vasúti 1ra
nyító rendszer elsődleges cél
ja, hogy olyan automatizált 
.rendsz,erek szül1essenek, ame
lyek lehetővé teszik a havi és 
éves teherszállítási tervek op
timalizálásá,t. 

JeLenleg az ország vala-
mennyi vasútvonalán számító
gép segítségével készítik el a 
teherszállítások havi tervét. A 
vasútvonalak 1.öbbségén a tö
meges áruszállítások adott 
irányba történő egységes havi 
tervét is számí,tják, ami lerö
vid'ítiheti a szállítás idejét. 

Automatizált a teherszerel
vények összeállítása. Ennek 

operatív értékelése, a mozdo
n}'IOk helyének és műszaki á1-
lapotának .nyilvántartása, a lti
és berakodási adatok, a ren
dezőpályaudvarok terveinek fi
gyelemmel kísérése. 

Hasonló rendszerek létesül
nek a gorkiji és októberi vasút
vonalakon is. Az automatizáilt 
információs-tájékoztató rend
szereket továbblfejlesztették a 
dél-uráli, a szverdlovszki, a 
moszkvai, a kujbisevi, az észa
ki, a dél-nyugati, a szű.zföldi, 
a kelet-szibériai, a balti, a 
bajkálon-túli vasútvonalakon. 

Szinrte naponta növekszik 
azoknak a .rendezőpálya.udva
roknak a száma, ahol az auto
matizált irányítási rendszer 
lehetővé teszi a szerelvények 
állás idejének csökkentését és 
megbízható információt• nyújt 
a vagonok állapotáról és 
mennyiségéről. 

------------------:-------------------------------------� eredményeként javult a teher-

A rendezőpályaudva,ri rend
szerek emeHett figyelik és el
lenőrzik a különleges szerel
vényeket: a mezőgazdasági ter
mékeket szállító vagonokat és 
a hűtőkiocsikat. Jelenleg 30 
rendezőpályaudvaron műk.ödik 
automatizált irányítási rend
szer. A XI. ötév,es tervidőszak 
végér.e számuk megduplázódik. 

Új vasútvonal épül Grúziában 
Ebben a kaukázusi szovjet 

köztársaságban jelenleg is 
négyszer nagyobb a vasúti há
lózat, mint a Szovjetunió 
egyéb területein általában. A 
Grúziában meglevő 1500 km 
hosszú elektromos vasútvona
lak néhány éven belül újabb 
200 kilométerrel gyarapodnak. 
Maradba-Ahalkalaki között 
most épül egy új vonal. 

Az utóbbi években gazdag 
lelőhelyekre bukkantak a ku
tatók - szénre, rézre, egyéb 
fémekre - és hamarosan meg
kezdik a kitermelést. Az új 
vasútvonal első húsz kilométe
res szakasza Tbilisziből, a köz
társaság fővárosából indul ki 
és vezet Grúzia sűrűn lakott 
dél-nyugati részében, a Kis
Kaukázus fennsíkjain és mély 
völgykatlanain keresztül. 

Az új vasútvonalat modern 
hírközlő és jelzőberendezések-

taszállók és síelő bázisok épül
nek majd. 

Grúzia gazdasági és kulturá
lis fejlesztésének nagyszabású 
programja már most is érezte
ti jótékony hatását ebben a he
gyekkel teli országban. Az 
épülő új vasútvonal mentén 
például csak az elmúlt évben 
több mint 20 ezer hektáron te
lepítettek gyümölcsösöket és 
szőlőket a hegyoldalakra, 
könnyű és nehézipari üzemek 
egész sor részleget, üzemegy
séget építettek. Ahalkalaki vá
rosban, ahol az új szárnyvonal 
végállomása lesz majd, drót
kötélpálya-gyártó üzemet épí
tenek. Ezek az intézkedések 
egyben munkaalkalmat is biz
tosí,tanak a környék lakossá
gának. 

Van Bajburt 

(APN) 

A tudósok javaslatára 

Korszerűsítik 11 teberkocsip11rkot 
A szovjet vasutak teherko

csiparkjának fejlesztési mun
káit az Össz-szövetségi Vasúti 
Szállítási Tudományos Kuta
tó Intézet tudósainak ajánlá
sai alapján végzik. Először 
minden teheI1kocsit automati
kus fékberendezéssel é5 kocsi
kapcsolókkal szereltek fel, 
majd abbahagyták a kétten
gelyes kocsik gyártását. A 
szovjet tudósok által konst
ruált fékrendszerek lehetővé 
tették, hogy a megrakott és 
az üres szerelvények óránkén
ti sebessége 100, a hűtő- és 
konténerszerelvényeké pedig 
120-140 kilométerre legyen 
növelhető. 

A szakemberek által végzett 
vizsgálatok és a gyakorlat ta-

núsága szerint a vonatok se
bességének növelése megkö
veteli a fékberendezések haté
konyságának tovább növelé
sét, ezt a problémát szilárd 
tulajdonságú anyagokból ké
szült fékpofák alkalmazása 
oldja meg. Szovjet tudósok ki
dolgoztak egy olyan anyagot, 
amely szintetikus kaucsuk 
bari tból, koromból, azbesztból 
és vulkanizálásgyorsító spe
ciális adalékokból áll. A ta
lálmány Angliában, az NDK
ban, Olaszországban, Francia
országban és az NSZK-ban 
már szabadalmazásra került. 

A konstruktőrök most olyán 
tehervagonok tervezésén dol
goznak, amelyekből teljesen 
kiiktatják a faalkatrészeket. 

kel, valamint automata fék- ,----------------------------,--------------
rendszerrel látják el. A forga-
lom irányítása egyetlen disz
pécser központból történik 
majd. A vonal mentén vasút
állomások épülnek, ezek kör
nyékén már állnak az új isko
lák és rendelőintézetek, új te
lepülések alakultak ki. 

A szovjet kormány orias1 
összegeket áldoz erre az épít
kezésre - mint köztudott, a 

vasútépítés ezen a hegyvidé
ken kétszer annyiba kerül, 
mint sík területen. Nemcsak 
azért teszi ezt, hogy meggyor
sítsa Grúzia délnyugati részé
nek ipari és mezőgazdasági 
fejlődését, hanem azért is, 
hogy elősegítse a terület tár
sadalmi fejlődését is. 

Az új vasútvonal olyan te
rületeken vezet keresztül, 
amelyeken télen a hóakadá
lyok miatt nem lehet állandó, 
zavartalan közlekedést bizto
sítani. Egyébként itt csodálato
san szép tájak vannak: virág
zó alpesi rétek, bársonyosan 
zöld erdők, apró hegyi fal vak 
ősi építészeti emlékekkel, hát
térben a hófödte hegycsúcsok
kal. Az új vasútvonal nagyot 
lendít majd a hegyi üdülők 
építésén is, hiszen több mint 
200 gyógyforrás van ezen a vi
déken. Ha meglesz a vasút, új 
szanatóriumok, üdülők, turis-

A gyárban nőtt fel 

A 1.olo,nnai iga�gató 
Kolomna, a nyolcszáz éves, 

ősi város a műemlékei nem ke
vésbé híresek, m.int dízel
mozdonyai, amelyek a világ 
tizenöt országának vasútjai.n 
száguldanak. Abban, hogy a 
Szovjetunió léJire került a dí.z.el
mo:zdonygyiártásban, igen nagy 
az érdeme a kolomnaiaknak, 
köztük elsős,orba.n Valentyin 
Sztrelnyikov igazgatónak. 

Néhánjy éve s.wba ,került? hogy megszüntetik a kolomna1 
díze.1-mozdonygy ártást. Sztre.1-
nyikov nem értett ezzel egyet. 
Érve.lé� szerint a vasútépítés 
miindinkább az ország, viszony-
1-ag gyéren lakott területein fo
lyik, ahol gazdaságosabbak a 
dízel-mozdonyok. 

Végül a kormánybizottság 
egyetértett következtetéseivel, 
és sor került a vállalat giyöke
res rekonstrukciójára. Korsze
rűsítették a termelést, automa
tizáltai.'-<, kutatóosztályokat hív
tak életre. 

- A közlekedésnek ma új 
mozdonyokra van szüksége, 
mondja az igazgató na
gyobb erejű, gyorsabb és gaz
da,sá.gosabb vontatójárművekre. 
Ezek gyártása a legelőnyösebb 
nál.unk, Kolomnába,,n, ahol a 
mozdonyok gyártásának több 
mint százéves hagyományai 
vannak. Vannak jó szakembe
revnk és gazdasági tapasztala
taink. 

A JJegújabb konstrukció hat
ezer lóerős. Egyedül megbír
kóziik awkikal a nehézségekkel, 
ameljyekihez korábban két gép 
kellett. óránkénti sebessége 
pedig 140-ről 160 kilométerre 
nőtt. Lokáitorral felszerelt vál
tozata a BAM építkezésen is 
alkalmazható, szél- és hóvi
harban, hatvan fokos hidegben 
is. 

S:z.trelnyiikov tizenhét éves 
korában jött Kolomnába. Édes
apja halála után a négy tagú 
csalá.cl egyetlen támasza lett a 
fiatal esztergályos. Huszonkét 

év alatt jutott el az egyesülés 
hierarchiájának csúcsáira. Köz
ben tanult, elvégezte a műsza
ki lfőisk.oLát. 

- Egy akkora vállalatnál, 
mint a miénk - folytatja gon
dolatait Sztrelnyikov, - kép
telen egyetlen ember, megolda
ni minden problémát. A si.ker 
a közösségtől függ. A vezető 
gyakran belie.merül a stadion, a 
műj,é,gprujy-a (ez már működik 
is), a lakások, a tengerparti 
vállalati üdülő építésének 
ügyeibe. Büszke rá, hogy az 
e.mberek nem mennek el a 
vállalattól. Az eLmúlt öt évben 
negyedére csökke.nt a kilépé
sek száma. 

Minek is mennének el? 
Mindenütt új �illetek, üze
mek, tágas, világos csarnokok. 
A gyorsvasút 15-20 perc alatt 
eljuttatja a munkásokat a 
gyárrkapuig, a város bánnely 
pontjáról. 

Zsan Kacer 

(APN) 

pályaudvarokon kirakott vago
nok elosztása, és napi kétezer 
üres vagl()nnal több áll be ra
kodásra készen. A szerelvé
nyek összeállításánál elsfö.é.get 
élvez a mezőgazdaság. Számí
tógép segíti a gyorsan romlan
dó mezőgazdasági termékeket 
szállító vonatok menetrendjé
nek összeáUítását. 

Néhány hónappal ezelőtt va
lamennyi vasútvonalon üzem
be helyezték a rakodási mun
kákra és va.gonparkra vonat
kozó automatizált információs 
rendszer első ütemét. Ezzel 
együtt a mezőgazdasági és élel
miszeripari árukat szállító hű
tőkocsikból álló szerelvények 
és transzkonténerek útvonalát 
jelző információs rendszert is. 

A belorusz vasútnál olyan 
automaibizált irányitási rend
szert !hoztak létre, amelynek 
feladata az állomásokról érke
ző elsődleges információ gyűj
tése, a vag-onok mozgásának 

A Szovjetunió Köz.lekedés
ügyi Minisztériumának Számí
tóközpontjában üzemel az a 
teherszállítási információs tá
jékoztató .rendszer, amely a 
minisztérium felső vezetése 
számára biztosítja az operatív 
döntésekhez szükséges adato
kat a szállítások és a vagon� 
park helyz-etéről. Ebbe a rend
szerbe kapcsolódik az export
import szállítások helyzetének 
ellenőrzése is. 

A teherszállítások terén ez
idáig megvalósított automati
zálás az elkövetkező jelentős 
munka első lépése. 

Jurij Handkarov 

(tAiPN) 

Tízezer lóerős villanymozdony 
A novocserkaszki villany-

mozdonygyárban (:E:szak-Kau
kázus) hamarosan megkezdik a 
VL-B4 típusú 10 ezer lóerős új 
gép sorozatgyártását. A válla
lat konstruktőrei már a követ
kező (14 ezer lóerős) mozdony 
kifejlesztésén dolgoznak. A 
nagy teljesítményű, gyors vil
lanymozdonyok létrehozása az
zal kapcsolatos, hogy kibővül 
az ország villamosított vasút
vonalainak hálózata, különö
sen a Bajkál-Amúr vasútvo
nal üzembehelyezésével. 

A vállalat felújítása után 
évente 700 mozdonyt gyárta
nak, majd több mint kétszere
sét a jelenleginél. Az öntödé
ben robotok, a műhelyekben 
új specializált és egyedi célgé
pek számjegyes vezérlésű szer
számgépek, automata gyártó
sorok lesznek. Változásokra 
kerül sor a termelés egész 
technológiai láncolatában. 

Képünkön az új prototípus. 

(APN) 
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Ismét befutott a Tokai Express 

A Landler Jármüjavítóban 

Értékelték 
a tömegsportot 

A nemzetközi vívónaptár 
egyik kiemelkedő eseményére, 
a Tokaj Express párbajtőrver
senyre december 4-én és 5-én 
került sor Budapesten. A Vi
lág Kupa-pontokat adó A-ka
tegóriás viadal - sorrendben 
a tizenharmadik - mezőnyé
nek létszáma ebben az eszten
dőben minden korábbi csú
csot megdöntött: húsz ország 
288 vívója (köztük 179 külföl
di) jelezte szereplését. Amire 
a hazai vívóversenyek törté
netében még nem volt példa, 
huszonnégy ( !) páston kezdőd
hetett meg a küzdelem ... 

gyarázata, hogy az élverseny
zők többsége a világbajnoksá
got (olimpiát, EB-t) követő né
hány hetet pihen, így érthető
en, keves'1bb fölkészüléssel a 
háta mögött szerepel a Toka; 
Expressen, mint az a fiatal, aki 
érezve a kínálkozó ritka alka
makat, éppen erre a viadalra 
összpontosít. Fokozza a ver
seny jelentőségét, hogy - első
sorban a televízió jóvoltából 
népszerűsítő feladatot is ellát. 

Persze, akadt a találkozónak 
egyéb vonzereje is; így az a 
sok-sok tiszteletdíj, amelyből 
nemcsak a döntőbe került pár
bajtőrözőknek jutott. 

Pap Jenő, sajnos korai bú
csúra kényszerült. Igaz, kirob
banó formát senki sem várt tő
le, hiszen - mint azt dr. Ne
deczky László, a viadal főren
dezője már a sajtótájékozta
tón is elmondta: - Allamvizs
gájára készül, hetek óta éjjel
nappal tanul. 

De nem csak Pap kénysze-

rült korai búcsúra: az esélye
sek közül a szovjet Karagjan, 
a svájci Giger és a tavalyi Eu
rópa-bajnok olasz Mazzoni is 
idő előtt az öltözőbe indulha
tott. ,Példájukat a folytatásban 
hasonló „nevek" követték, eh
hez azonban a kiszámíthatat
lan párbajtőrvívást ismerő kö
zönség hamar hozzáedződött. 

.A trófeára végül új név, a 
nyugatnémet Elmar Bormann 
neve került, aki a döntőben a 
lengyel Swornowskit 10 :8 
arányban győzte le. A legjobb 
magyar, Kolczonay Ernő ne
gyedik lett, mindez azonban 
egy csöppet sem von le a. via
dal értékéből, rangjából, sőt ... 
Világnagyságok csatájában 
alulmaradni nem szégyen. 

a 

Harminc éve alakult 
Bocskai Néptáncegyüttes 

1A Debreceni Járműjavító Egyetértés Művelődési Központ
ja és a debreceni Altalános Fogyasztási és trtékesítő Szövet
kezet Bocskai néptáncegyüttese december 11-én ünnepelte 
fennállásának 30. évfordulóját. Az együttest a vasutasok 
szakszervezete elnöksége nevében Volosinovszki János, a te
rületi szakszervezeti bizottság titkára köszöntötte, majd az 
együttesnek és négy tagjának - Fadgyas Arpád művészeti 
vezetőnek, Kiss Ferenc és Kádár József táncosoknak, vala
mint Monoki Istvánnénak, az utánpótlás együttes vezetőjének 
- átadta a Szocialista Kultúráért kitüntetést. 

Sok afféle kétnapos, mam- - BrlgádJublleum. Húsz év-
mutmezőnyöket felvonultató vel e-zelőtt alakult meg a ta
erőpróbára lenne szüksége a polcai pályafenntartási főnök
magyar vívósportnak. ség Béke szocialista brigádja. 

A Tokaj Express - tizenhár- Ebből az alkalomból a Batsá
mas szám ide vagy oda - is- nyi János Művelődési Házban 
mét befutott. P. Gy. ünnepi brigádértekezletet tar

A Landler Jenő Járműjaví
tóban november utolsó nap
jaiban évadzáró ünnepséget 
tartottak, amelyen a tömeg
sportmozgalom eredményeit 
értékelték. A vendégeket és a 
mozgalomban kiemelkedő 
eredményeket elért sportolókat 
Seress Gyula, a szakszervezeti 
bizottság titkárhelyettese kö
szöntötte, majd ismertette az 
idei év eredményeit. 

Először 1979-ben rendezték 
mega Tokaj Express nemzetkö
zi párbajtórversenyt, amelynek 
a hagyományossá vált decem
beri időpontját sok országban 
túlságosan „korainak" tartot
ták, másutt viszont éppen eb
ben látták az esemény fő vonz
erejét. A házigazda BVSC és 
a lebonyolításba később bekap
csoló 76 vívószövetség min
dent �tre kitartott az időpont 
meltett, s mint beigazolódott, ,_ __________________________ _ tottak, amelyre meghívták a 

már nyugdíjba vonult tagokat 

- Kiállítás. A Borsod me
gyei SZMT Miskolcon, a Ró
nai Sándor megyei művelődé
si ház előcsarnokában A mun
kavédelem és a karbantartás 
kapcsolata címmel kiállítást 
rendezett, amelyen bemutatták 
többek között a vasúti útátjá
rók fényjelzőjének működteté
sét is. A kiállítást több mun
kavédelmi szakember tekintet
te meg. Elmondotta többek között, 

hogy a versenyeken tíz sport
ágban összesen 950-en vettek 
részt. Az Edzett Ifjúságért 
mozgalom követelményeit 163 
fiatal teljesítette . A legnép
szerűbb verseny a brigádkupa 
rendezvénysorozat volt. Tizen
egy szocialista brigád képvisel
tette magát az atlétLkai verse
nyeken, kispályás labdarúgás
ban és a légpuska-lövészet 
rendezvényein. 

A járműjavító lövészei meg
nyerték a vasutasnapi lövész
versenyt. A XV. kerületi mun
kahelyi olimpián több szám
ban is helye-zést értek el. Ki
emelkedő teljesítményt nyúj
tott az üzem Jedlik Anyos te
herkocsijavító lakatos brigád
ja. Tagjai a lövészversenyen a 
budapesti döntőt is megnyer
ték. 

A le�eredményesebb sporto
lóknak és aktivistállmak Se
ress Gyula szJb-titkárhelyettes, 
Kövér Imre üzemigazgató, 
Várszegi Béla, a XV. kerületi 
MHSZ titkára, valamint Illés 
József, a Testvériség SE elnö
ke adta át a díjakat és eli6me
réseket. 

helyesen tette. A Tokaj Ex
press a legrangosabb vívóver
senyek egyike lett, nyitánya a 
kiemelkedő csaták sorának. 

A vívósportban virágkorát 
éli a párbajtőr. A fegyvernem 
magyar képviselői ma is a vi
ág élvonalához tartoznak. �ke
sebb bizonyíték erre aligha 
kell, mint az idei világbajnok
ság, amelynek egyéni verse
nyében Pap Jenő állhatott a 
dobogó tetejére, aki ráadásul a 
rendező klub sportolója, vasu-
tas versenyző. Nem véletlen, 
hogy éppen a BVSC a házigaz
dája ennek a nagyszabású ese
ménynek: a közelmúlt olimpiai 
és világbajnokait tömörítő gár
da mind a hazai, mind a nem
zetközi pástokon meghatározó 
szerepet játszik. Pap Jenő és az 
azóta már visszavonult két vi
lágnagyság, dr. Fenyvesi Csa
ba és Erdős Sándor, kiegészül
ve Erdős Gáborral és Nedecz
ky Györggyel nemcsak kima
gasló bajnoki sorozattal büsz
kélkedhet - három alkalom
mal elnyere a párbajtőr-klub
csapatok legrangosabb trófeá
ját, a Bajnokcsapatok Európa 
Kupáját is. 

A Tokaj Express jelentőségét 
Pap Jen51gy kommentálta: 

- Amellett, hogy a verseny 
az élvonal találkozója, egyszer
smind a fiatal, kevésbé ismert 
vívóknak is jó alkalom a be
mutatkozásra. Ennek az a ma-

Az MSZBT•ia�soport szervezésében 

Telleverseny Ssonabathel11en 
A Magyar Szovjet Baráti 

Társaság négy vállalatának 
üzemi tagcsoportjai november 
19-én sportdélutánt szerveztek 
a vasi megyeszékhelyen. A 
Szombathelyi Savária SE né
gyes automata-versenytekepá
lyáján a cipőgyár, a pamut-

ipar, a járműjavító és a vasúti 
csomópont csapatai léptek pá
lyára. Mindegyik együttest két 
női és férfi játékos képviselte. 

Helyezések: 1. Cipőgyár. 2. 
Vasútüzem. 3. Járműjavító. 4. 
Pamutipar. 

Lahdarúg&-ieremkupa Győrben 
is. 

- Szüreti bál. A kiskunha
lasi körzeti üzemfőnökség 
KISZ-bizottsága szüreti bált 
rendezett a vasutasok művelő
dési házában. A hajnalig tar
tó táncmulatságot ügyességi 
vetélkedők, táncversenyek és 
tombolasorsolás tette színeseb
bé. 

Harmadik alkalommal ren
dez.te meg Győrben a körzeti 
üz.emfónöks,ég szaks'lJer'Vezeti 
bizottsága a kispályás labda
rógó-teremkupát. 

November 27-én, szombaton 
a városi tornacsarinokban 10 
csapat indult a küzdelmekben. 
A közel SZlá2 em'bert megmoz
gató viadalt a győri kocsijavi-

tók n'Jl€rték a.z Utasellátó ve
gyes csapata előtt. A harma
dik-negyedik helyen, holtver
senyben a győri rakodógép
kar'bantartók és az ugyancsak 
helyi kocsijavítók osztoztak 
meg. 

A hely�tt csapatok értékes 
juta.lomban .részes.ültek. 

Kodályra emlékeztek. 

Arcok ezüst keretben 

Kiss Imre TIT-előadó Kodály 
Zoltán életéről tartott előadást 
a bodrogolaszi MA V-neveló
otthon lakói részére. Előadás 
után a tanulók és a nevelők 
Kodály-műveket hallgattak. 

Senior kerékpáros - Propagandisták felkészí
tése. A munkásmozgalom teg
nap, ma és holnap címmel két
száz propagandistának tartott 
előadást Marosán György a 
miskolci körzeti üzemfőnökség 
szociális és oktatási központ
jában. 

Fenyvesi Mihály, a pécsi 
telefonközpont műszerésze 
nyugdíjas korában tett eszpe
rantó vizsgát, hogy új sport
barátaival könnyebben léte
síthessen kapcsolatot. Régebbi 
külföldi ismerőseivel németül 
levelezett. Szenvedélyes gyúj
tó. Nyolcszáz régi hanglemez, 
tizenötezer képeslap a világ 
minden tájáról, hatvanezer 
gyufa.címke és számolhatatla
nul sok fotó. De a legbüsz
kébb azokra az oklevelekre, 
érmekre, ,,sporttrófeákra", 
melyeket kerékpárversenyző
ként kapott. Életkoráról e&ak 
,,ezüst" haja árulkodik, moz
gásán érződik a sportemberek 
frissessége. 

- Alig múltam 14 éves, 
amikor szerelmese lettem a 
kerékpárnaik - kezdi a be
szélget.ést. - Első utam Pécs
ről Pestre, s a Balaton mel
lett vezetett vissza Pécsre, 
Bragyás Emil edző feltigyelete 
mellett, hárman indultunk, de 
csak bennem volt kitartás, 
másik két társam l:rcsiben 
végleg lemaradt. Még abban 
az évben megvolt az első ver
senyem, melyen második let
tem. Sokszor kerekeztem Mo-

hácsra, Barcsra, a Balaton
ra . . . A következő évben már 
megnyertem az üjúsági és a 
haladó pályabajnokságot! Az 
1932-es év sok sikert hozott, 
fakerekes kis Puch verseny
kerékpáromon többször is 
győztem. 1933-ban az ország - Előfizetési verseny. Buda
legjobb versenyzőivel rajtol- pest Kelenföld körzeti üzem
tam és a negyedik helyen vé- fónökségének szakszervezeti 
geztem. bizottsága a Magyar Vasutas 

_ ,11947-ben megpróbálkoz- népszerűsítésének érdekében 
tam a motorral is _ folyfat- előfizetési versenyt hirdetett a 
ta. _ Hegyi és háztömbkörüli bizalmi csoportok között. A há_ 
versenyen örökös második, de rom legtöbb előfizetőt gyűjtő 
1949-ben a 32 kilométeres bizalmit megjutalmazzák. 
versenyben „mitfárerként" vet- - Egészségügyi tanácsadás. 
tem részt, s elsők lettünk. Több mint húsz nyugdíjba vo,... 
Ettől kezdve hol kerékpárral, nuló dolgozónak tartott egész
hol motorral indultam, sót ségügyi felvilágosító előadást 
atlétizáltam is. 1953-tól edzős- Szombathelyen dr. Kozári Ju
ködtem, s voltam versenybí- dit üzemorvos. A körzeti 
ró is. üzemfőnökségen a jövőben 

- ,A kezdés mindig ne- több hasonló előadásra kerül 
héz . . . Nyugdíjas korom első sor. 
versenyén, az 1978-as szé- - Több el6tlzető. Az Utaselkesfehérvári senior kerékpár- látó Vállalat székesfehérvári 
találkozón kilencedik lettem. területi igazgatóságán előfize.. 
Kitartásomat nem vesztettem tési kampányt szerveztek, 
el s az újrakezdett edzések amelynek hatására a dolgozók 
meghozták az eredményt. A az eddigi harminc példány Ma
következő évben már harma- gyar Vasutas helyett 178 pél
dik lettem, s Belgiumban a dányt rendeltek. 
nemzetközi Olimpische Sa.m-
pion versenyen kilencedik. 

- Festmények a galériában. 
November 19-én Szegeden, a 
Móra Ferenc Múzeum kupola
galériájában kiállítás nynt 
Szegfű János festőnek, a s:re
gedi vasutas képzőművész.eti 
kör titkárának alkotásaiból. 
Szegfű János akvarellképeit 
nagy tetszéssel fogadták a lá
togatók. 

- Felszabadulási ünnepség. 
Miskolc vároo felszabadulásá
nak 38. évfordulója alkalmából 
december 2-án ünnepséget ren
deztek a körzeti üzemfónök
ség gazdasági és társadalmi 
szervezetei. A megjelenteket 
Vincze Károly, a szakszervezeti 
bizottság titkára köszöntötte, 
majd Bodolai István, az üzem
főnökség pártszervezetének tit
kára mondott besz-.édet. Utána 
Gávai Pál üzemfőnök 42 vas
utasnak Kiváló Dolgozó kitün
tetést adott át. 

- Emlékműsor. Kodály Zol
tán születésének 100. évfordu
lója tiszteletére a nagykanizsai 
Kodály Zoltán Művelődési Ház_ 
ban ünnepséget rendeztek, 
amelyen közreműködtek: Ma
róth Nóra, Vaszkó Katalin, 
Noszlopi György és Bánhegyi 
György operaéneke6ek. 

- Brigádok az öregekért. A 
hatvani körzeti üzem.főnökség 
szocialista. brigádjai a k&.el
múl tban több kommunista. mű
szakot tartottak, amelynek be
vételét az idős nyugdíjasok 
szociális támogatására ajánlot
ták fel. Az arra rászorulók ré
sz.ére Salgótarjánban 15 ezer, 
Kisterenyén 10 ezer, Hatvan
ban pedig 50 ezer forintot ad
tak. 

----------------------------------------; Ráadásul az a megtiszteltetés 

KERESZTREJTVÉNY 

Vízszintes: 1, A vasút munkájá
nak egyik fokméröje. 13. Szovjet 
hírügynökség. 14. A legékesebb 
csillagkép. 15. Munkába küld az 
orvos. 16. Fekete, angolul. 18. Tu
domány. 19. Kissé nevetséges. 20. 
. . .  Achmed pasa (1838-1911), 
egyiptomi politikus. 22. Zeneisko
la. 23. A szerelem istene a ró
maiaknál. 24. A protaktínlum 
vegyjele. 26. Szintén. 27. Radio
aktív elem. 28. Szovjet gépkocsi-

márka. 29. Volt afrikai német 
gyarmat. 32. Csermely vége. 33. Az 
arzén vegyjele. 34. Afrika ara
bokkal vegyült lakói voltak. 35. 
Angol rozspállnka. 37. Tok szélei. 
38. Budafokkal együtt emlegetjük. 
39. Hatalmas agyagszobor. 40. Ket
tőzve bányaváros. 42. Nemzetkö71 
segélykérő jel. 43. Régi magyarok 
mitikus m&dara. 44. Azonos betűk. 
45. Kopasz része. 47. Erkölcsös. 49. 
Német személyes névmás. 50. A 

háború Istene a görögöknél. 52. 
Skálahang. 53. Az asztácium vegy
jele. 54. Hamis, idegen szóval. 55. 
Zenei műszó. 58. A szájüregben 
képzett hang. 60. Szentek, sérthe
tetlenek. 61. Emlle egynemű be
tűi. 63. Akos tulajdona. 64. Be
cézett női név. 65. Körülöleli. 67. 
Vissza: gimnázium! dláknyelven. 

Függőleges: 1. Tab betm. 2. Kis 
görög sziget. 3. Fenyeget. 4. Ran
gos művészeti díj. 5. Japán já
ték. 6. Kárt okoz. 7. Kús7ónövény. 
8. Tengeri hal. 9. Német viszony
szó. 10. Vissza: a család kedven
ce (ék. fel.). 11. Népszerűsége, 
eredménye. 12. Versenyt. 17. Köz
ponti Bizottság. 19. Medve végei. 
21. Az agrár jelleget túlhaladó. 22. 
Anyagot klsebbít. 23. A forgalmat 
gyorsító tényező. 25. Fordított fér

--+--+--+---<.----n f!név. 26. Európa! nép. 29. :egés
termék. 30. Zeke közepe. 31. Af
rika! folyó. 34. Nem ugyanaz. 38. 
Ipari növény fordítottja. 39. Mér
tan! test. 41. Két szék közül . . .  
43. Morzehang. 44. Parkerdőgazda
ság. 46. Keleti nyelven. 48. Fedd. 
49. Herodlás lánya, opera! alak. 
51. Súgás keverve. 54. Nemcsak a 
b*rok, a ... 56. Igevégződés. 57. 
Szovjet város. 59. Tetejére. 81. :et
kező. 62. Mutatós7ó. 65. MegszóU
tás. 86. Szovjet repülőgépmárka. 

Beküldendő: vízszintes 1. és 
függőleges 23. 

Beküldési határidő: 1983. január 
14. A megfejtéseket szerkesztősé• 
günk címére kérjük küldeni 1 

Az elllz6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A vasútnak rugalmas 
vállalati gazdálkodást kell foly

----+--+----..��I tatnla. 
Egy-egy könyvet nyertek lapunk 

-c-:---+--+--+----1---il 1982, évt !3. szimában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Eszenyi János, Záhony, Oj 
:e1et u. 41. sz.; Kiss Zoltán, Nagy
bajom, Fő u. 7/a.; Petkó László, 
Ajak, Rákóczi út 63.; Vadas Sán
dorné, Nyfregyháza, :eszak1 krt. 1. 
fszt. 1; Han7mann Károly, Tapol
ca, Honvéd u. 19, 

ért, hogy idén a belgák bevá
lasztottak a nemzetközi zsű
ribe! Sajnos, nem sikerült ki
jutnom, mert későn kaptam 
meg a belga versenykiírást, s 
az útlevél beszerzésére nem 
volt elég idő. Postán küldt�m 
értesítést, hogy nem áll mó
domban a felkérésnek eleget 
tenni ... Jövőre - remélem 
sikerül, s hazafelé a tiroli vi
lágbajnokságon is indulhatok. 
Az edzéseket kitartóan folyta
tom, 5�0 kilométert kere
kezek. Sok szép díjam van, de 
a legkedvesebb a Belgiumban 
hatvannégy évesen nyert díj 
- egy kerékpárost ábrázoló 
szobor. 

Diál,ol, Autattáh 

a jár,nrijaw,itó 

történetét 

A debreceni járműjavító 
üzem művelődési központjában 
foglalkozást tartott a közel
múltban a Kossuth Lajos :ru
dományegyetem gyakorló álta
lános iskolájának II. Rákóczi 
Ferenc honismereti és műem
lékvédő szakköre. Az üzem- és 
településtörténeti kiállítás 
megtekintése után a résztve
vők meghallgatták Vas András 
tanuló dolgozatát a járműjaví
tó történetéről, fejlődéséről, 
majd dr. Szamosújvári Sán
dor szakkörvezető tanár be
szélt a 125 éves debreceni vas
útról. 

Az érdekes szakköri foglal
kozás A járműjavító története 
című színes film vetítésével 
fejeződött be. 

.Lakás�sere 

Elcserélném háromszobás kom
fortos, kertvárosi vasúti bérlaká· 
somat egy szoba hallos, vagy más
fél szobás összkomfortos tanácsi 
bérlakásra Igényjogosult vasúti 
dolgozóval. :erdeklődnl lehet este 
6 óra után a 152-288 telefonszámon. 

Elcserélném Acs állomáson levő 
MA V-bérlakásom - amely nagy
méreta három szoba, konyha, 
éléskamra, előszoba, fürdőszoba 
és pincéből áll, 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, Acs vasútállomás, felvételi 
épület. 2941. 

Elcserélném másfél szoba össz
komfortos, nagy erkélyes, 49 négy
zetméteres, tizedik emeleti, hívó
liftes MAY-bérlakásomat azonos 
méretű, illetve komfortfokozatúra 
MAV-dolgozóval. Lehet tanácsi 
vagy kertes család! ház !s. Cím: 
Budapest XV., Rákos út 100. x. 
em. 65. Nagyné. üzemi telefon: 
81-81. 

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 38 négyzetméteres, gázfűtéses, 
világos, budai MAV-bérlakásomat 
vasutas dolgozóval tanács! vagy 
saját tulajdonú lakásr� házra, 
lehet Pest környék! is. .i,;rdeklőd
nl 7-15 óra között a 183-664, 15 
óra után és szombat, vasárnap a 
383-280 telefonszámon lehet. 

Elcserélném egy szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, W. c.-s, 200 
négyszögöles kertes lakást - jó 
közlekedés és bolthálózat - két 
kisebb, szoba-konyhás lakásra Bu
dapest területén. :erdeklődnl csak 
személyesen szombat, vasárnap 
egész nap, Klsvárdalné. Budapest 
XI., Albertfalva, MAV-állomással 
szemben. 

Elcserélném Budapest Déli pá
lyaudvarnál levő egy szoba kom
fortos, 48 négyzetméteres, II. eme
leti, utcai, telefonos MAV-bérla
kást és egy komfortos, I. eme
leti, utcai, telefonos, 27 négyzet
méteres tanács! garzon bérlakást 
(a MAV-házban levő lakás csere
partnere csakis MAY-dolgozó le
het) egy 75 négyzetméteres két
szobás, külön bejáratú, komfortos, 
telefonos tanácsi bérlakásra (ha 
lift nincs, II. emeletig), lehetőleg a ,-------------
Magyar Filmgyártó Vállalat XIV. 
kerület, Lumumba utca 174. s7. 
központja közelében. :erdeklődnl: 
este 8 után a 630-194 telefonszá- a 
mon; Nagy Géza. 

Elcserélném 2,5 szoba, plusz ét
kező, 67 négyzetméteres, komfor
tos, zöldövezetben levő földszintes 
rákospalotai MAY-bérlakásomat 
Budapest környéklre vagy víz
parthoz közeli lakóházas Ingat
lanra. :erdeklődnl lehet a 10-91 te
lefonszámon. 

Elcserélném Budapest IV. ker., 
József Attila u. 85. földszint 3. 
alatti két szoba, konyha, fürdő
s7obás, éléskamra, komfortos, 36 
négyzetméteres tanács! lakásomat 
kétszobás, fürdőszobás, 50 négy
zetméteres MAV-bérlakásra a VI., 
VII., XV. kerületben. 

Elcserélném budapesti másfél 
szobás összkomfortos tanácsi fő
bérleti lakásomat nagyobbra, 
MAV-bérlakás !s lehetséges. :tr
deklődn! a 228-842 telefonszámon, 
Arva!né. 

MAGYAa VASUTAS 

Vuutuok Szalrazervezet«iek 
lapja 

Szerke1ztl a szerkesztő blzottllia 
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1011 Budapest VI., Benczúr u. n. 

Telefon, városi: 229-872 
Uzemt: 111-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Nfpszava Lap- és KönyvkladO 

1553 Bp. xm., Váei út '11, 
Tele.fon: 497-950 Postafiók: 43 Budapeat 
Felelős kiadó: 

dr. Jandek Géza Igazgató 
Előfizetési díj egy évre: 34 tonnt 
EgyszAmluzam: MNB 215 - 11 111 

82-5897. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: 
Clönd• ZOltAn vezérttazpt6 
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