
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 MÁV MENETREND KISÚJSZÁLLÁSON 
                       a háború előtti években 

      Budapest felől:                   Debrecen felé:  
Személyvonat 0:08 Személyvonat 0:20 
Gyorsvonat 2:53  Gyorsvonat Nypu 2:55 
Gyorsvonat Kpu 10:25 Gyorsvonat 10:27 
Személyvonat 12:05  Személyvonat 12:08 
Gyorsvonat Nypu 16:30  Gyorsvonat Nypu    16:31 
Gyorsvonat  17:55  Személyvonat 17:56 
Gyorsvonat 19:55  Gyorsvonat 19:56 
Személyvonat 0:46  Személyvonat 0:56 
------------------------------------------------------------------ 
     Debrecen felől:       Budapest felé 
Gyorsvonat 3:33  Gyorsvonat Kpu 3:33 
Személyvonat 6:05  Személyvonat 6:07 
Gyorsvonat 8:54  Gyorsvonat Nypu 8:55 
Gyorsvonat 13:35  Gyorsvonat 13:36 
Személyvonat 14:56  Személyvonat 15:04 
Gyorsvonat 18:18  Gyorsvonat 18:20 
------------------------------------------------------------------ 
     Abádszalól felől:      Abádszalók felé: 
Vegyesvonat 5:50  Vegyesvonat 6:06 
Vegyesvonat 7:43  Vegyesvonat 13:41 
Vegyesvonat 19:13  Vegyesvonat 16:45 
  Vegyesvonat 20:05 
------------------------------------------------------------------ 
     Dévaványa felől:     Dévaványa felé: 
Vegyesvonat 7:41  Vegyesvonat 4:00 
Vegyesvonat 17:47  Vegyesvonat 13:40 
------------------------------------------------------------------ 

Bejárók emlékére… 
A vidéken lakó tanulók minden nap vonattal érkeztek az iskolába. Nehézséget 
okozott a korai felkelés, néha még el is késtük az indulási időt. A kései 
hazaérkezés miatt a tanulás az estébe nyúlt. Előfordult olyan eset is, hogy a 
vonat érkezett későn, ami miatt az első órákra pontatlanul érkeztünk. 
A lányok a tanítási órákra tanári kísérettel érkeztek, s a végén velük együtt 
távoztak a leányszobába, ahol felnőtt, (elég idős) felügyelőnő társaságában 
töltötték el az óraközi szüneteket. Ez az állapot enyhült a 7. osztályban, 
amikor is a 7. és 8. osztályos lányok átkerültek a tanári mellett lévő könyvtár 
szobába. Jó oldala is volt a dolognak, egymás között könnyebben szövődtek 
barátságok, s csintalanságok sokasága. Tanítás után a vidékieknek irány a 
vasútállomás, s a jó öreg vicinális hazaszállította őket. Előnyösebb helyzetben 
voltak a helybeliek, akik a délutáni foglalkozásokon, (pl. sportkör, szerep 
próba) rendezvények előkészítésében, lebonyolításában segítettek, s ez által 
inkább részesei voltak az osztályközösségnek. 
A 8. osztályban a kettéválasztás ellenére a társaság egységben maradt, és a 
mai napig is ápoljuk a bennünk kialakult összetartást.                                         
                                                                                                     szabómagdi            

 A nagy iskolával 
szemben, hol a tankönyveket is, 
de meg a noteszt, plajbászt is 
árulják; a levonós képet, meg a 
külföldi bélyeget, de a maláta- 
és savanyú cukrocskát, 
bocskorszíjat és medvecukrot is: 
az tudja csak megítélni, milyen 
bizalom és szeretet övezi 
évenként 2-300 kis, meg 
nagyobb diák részéről a csupa 
jóság kereskedőt. 

„Platz úr”, „Platz bácsi” — 
tessék adni…Hajh, úgy 
szeptember elején…meg 
karácsonyi vakáció után nagy 
volt a Platz-boltban a „szüret” . 
Nem lehetett be se férni. S a 
rajztábla, meg a fejeslénia csak 
úgy csattogtak a kis legények 
kezében. Nagy harcra 
fegyverezte fel őket a jó Platz 
Ferenc, egy iskolai esztendő 
kemény harcára. 

 


