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AMIRŐL ÉRDEMES TUDNI 

Sorról sorra a szilveszteri 14 pontról 
Nehéz tárgyalási sorozat zárult le 

1997. december 31-én 14 megállapo
dás, egy emlékeztető és egy nyilatko
zat aláírásával. A dokumentumok az 
1995. december 29-én kötött három
éves megállapodás újabb fejezeteként 
jöttek létre, ugyanakkor jelentőségük 
vetekszik a hároméves megállapodá
séval. 

Több megállapodás tartalma túlmu
tat az 1998-as esztendőn, mintegy jövő
képet adva a vasutasságnak. A legna
gyobb érdeklődés a keresetek alakulásá
val összefüggő részek iránt mutatkozott. 

Személyi alapbérek alakulása 1998-
ban: a bértarifa-táblázat értékei 14,7%-kal 
növekednek, a munkavállalók személyi 
alapbére szintén. Vagyis a beállási száza
léktól függetlenül valamennyi vasutast 
megilleti - feltétel nélkül - a 14,7%-os 
bérfejlesztés. A januártól soros előlépte
téseket a bérfejlesztést megelőzően kell 
elvégezni. (a bértarifa-szabályzat szerint a 
soros bértétel-léptetés kötelező, és az új 
bértételhez tartozó tarifabért köteles a mun
káltató megadni, vagyis akinek 100%-ot 
meghaladó bértarifa beállása volt a soros 
bértétel-lépés előtt, annak az a 4%-os bér
tétel növekedésbe beszánút.) 

Végre elmozdulás történt a bértéte
lekben. Öttel nőtt a számuk, így 1998-
tól 19 bértételt lehet elérni. 

A SZTRÁJKSZERVEZETTSÉGÉRŐL MEGGYŐZŐDHETETT BÁRKI! 

A vasutasnapi jutalom 1998-ban 
egyösszegben kerül kifizetésre, az eddi
gi feltételekkel. 

Teljesítmény jutalom: december 
10-én az 1997. évi átlagkereset 1 %-a lesz 
kifizethető hatékonyság-javulás esetén. 

Nőtt a vállalati étkezési térítés 1200 
Ft-ról 1400 Ft-ra (adómentes). 

Nőtt a távolléti díj: megállapítása 
során a mtlszakpótlék eddigi 20%-os 
szorzója helyett 25%-t kell alkalmazni (a 
szabadságok kiadása kedvezőbbé válik). 

A fentieken túl változott a K.Sz. 30. 
§-a (400 Ft-os átvezénylési díj). 

"Azt a munkavállalót, akinek a mun
kaidő-beosztását a 29.§ 1. pont szerint a 
megelőző hónap 23-áig kell elkészíteni 
és közölni, rendkívüli átvezénylési díj 
illeti meg, ha munkaidő-beosztását egy 
héten belül a munkáltató által kezdemé
nyezett megállapodás alapján módosítot
ták. A rendkívüli átvezénylési díj mérté
ke módosított szolgálatonként 400 Ft. A 
munkáltató általi munkaidőbeosztás-mó
dosítás kezdeményezést kimutathatóan 
rögzíteni kell." 

A vállalati minimálbér 1998-ban brut
tó 21000 Ft (az országos 19500 Ft). 

Aláírt megállapodás van arról, hogy 
ez év március 3-án a munkáltató és a szak
szervezetek a VÉT keretében megkezdik 
és folyamatosan napirenden tartják az új 

bérrendszer kialakításával kapcsolatos 
tárgyalásaikat és azt olyan hatékonyság
gal folytatják, hogy a besorolási szabá
lyok 1998. május 26-áig elkészüljenek. 
A munkáltató ezt követően 1998. augusz
tus 30-áig próbabesorolásokat végez, 
melynek eredményeiről 1998. szeptem
ber 29-éig előterjesztést készít a VÉT 
részére. Ezt követően a VÉT dönt az új 
besorolási és alapbérrendszer bevezeté
sének időbeli ütemezéséről. 

Még néhány vívmány 
- Az egyen és formaruha ellátási 

rendszer átalakítására vonatkozó tár
gyalásokat már februárban meg kell kez
deni. A ruhatisztítási díj bevezetésének 
lehetőségéről is tárgyalni kell. 

- A vállalati jóléti és szociális el
látó rendszer felülvizsgálatálatát és 
korszertlsítését is vállalták az aláírók 
1998-ban. 

- A napi munkaidő csökkentésére 
négyéves ütemezés került elfogadásra. 
2001 január l-től a vasutasok 7,8 és 7,6 
óra napi munkaidőt alapul véve fognak 
dolgozni (A munkaidő-csökkentés a bé
reket nem érinti.). 

1998. január l-től a teljes napi mun
kaidő 7,8 óra az alábbi munkakörökben: 

- Akkumulátor fenntartó, akkumu
látor szerelő, felsővezeték szerelő, pálya-

fenntartási szakszolgálat fizikai munka
körei és Záhony-Port kézi, gépi átrakó. 

A foglalkoztatás biztonságát két 
megállapodás is erősíti. A MÁV Rt. az 
1998. évi foglalkoztatási tervét - szak
ági bontásban - 1998. március 31-ig kell, 
hogy a VÉT-en egyeztesse. Munkáltatói 
rendes felmondás az 1997 évi mérték 
80%-áig alkalmazható 1998-ban. (Ez 
max. 640 fő) A fenti munkáltatói felmon
dást csak abban az esetben alkalmazhat
ja a MÁV, ha az "elkülönített képzési 
alap" által nyújtott vállalati átképzést a 
munkavállaló elutasítja. A két magállapo
dás összefügg. Annak a munkavállaló
nak, akinek munkaköre megsztlnik és 
vállalja az átképzést a munkáltató nem 
mondhat fel. 

A reálkeresetek fokmérője 
A tárgyalások nehézkes haladása 

miatt vált szükségessé a Vasutasok Szak
szervezete által meghirdetett figyelmez
tető sztrájk. A bírósági (nem jogerős) 
ítélet miatt a sztrájk megtartását le kellett 
mondani, de mivel a magas támogatott
ságról és jól szervezettségről a munkál
tató is meggyőződött - a tárgyalások de
cember 11-ét követően sokkal tartalma
sabban folytak. A tárgyalások légköre és 
tétje a felelősség kérdését vetette fel. Ter
vezetek tucatjai kerültek megvitatásra. A 

december 31-i megállapodásokkal a VSz 
december 10-i sztrájkfelhívásának vala
mennyi pontja teljesült. A sztrájk eszköz. 
Kilátásba helyezésével is elérte a szük
séges hatást. A megállapodások folyama
tos teljesítésével 1998-ban a bér és bér
jellegíí juttatások 18,7%-kal növelik a 
vasutasok bruttó átlag keresetét. A nettó 
keresetek ezt meghaladóan növekednek. 

A reálkeresetek - a fizetés vásárló ér
tékének a fokmérője - átlagosan 3-4%-al 
nőnek 1997-hez képest. A megállapodások 
konkrét lehetőségek, melyek megvalósítá
sa és végrehajtása az aláíró felek felelőssé
ge. A Vasutasok Szakszervezete jelentős 
szakmai előkészületek során állította össze 
tárgyalási javaslatait 1998-ra. A tárgyalá
sok eredménye bizonyítja, hogy jó úton 
járt a VSz, amikor a napi bérjellegti 
juttatásokkal azonos fontosságúnak 
kezelte és kezeltette a VÉT-en a jövőké
pet adó foglalkoztatási és munkakörül
ményeket is. Meghatározó javaslataink 
beépültek a megállapodásokba. 

A VSz és testületei megtették azokat 
a szükséges lépéseket, melyeknek segít
ségével folyamatosan ellenőrizhető lesz 
a megállapodások teljesülése. Nem elég 
jó megállapodásokat kötni, mert egy 
megállapodás annyit ér, amennyi abból 
megvalósul. Élünk a lehetőséggel! 

Varga Gyuláné 

Az 1998. évi személyi alapbérek bruttó 14,7 °/o-os 
növekedésének hatása a nettó személyi alapbérekre 

A MÁV Rt. és a szakszervezetek kö
zött létrejött 105954./97 /15. sz. megálla
podás alapján alanyi jogon valamennyi 
MÁV Rt-nél foglalkoztatott munkaválla
ló 1998. január l -jétől kezdődően 
14,7%-os személyi alapbér emelésben 
részesül (vagy a bértábla szerint, vagy az 
1997. december 31-i személyi alapbéré
re vetítetten). 

Az alapbértáblázat súlyszám értéke 
1998. évben 14761 Ft. Ez 1892 Ft-tal 
több mint az 1997. évi súlyszám volt. 

A munkabér legkisebb összege a 
MÁV Rt-nél (teljes munkaidőben foglal
koztatott munkavállalók esetében) 1998. 
évben havi 21 OOO Ft, amely 16,67 %-kal 
magasabb az 1997. évi havi 18000 Ft
hoz viszonyítva. 

Ennél kevesebbet a napi 8 órában 
dolgozó munkavállaló a MÁV Rt-nél 
pótlékok nélkül 1998. január elsejétől 
kezdődően nem kereshet. 

Természetesen a részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló havi szemé
lyi alapbére a napi munkaidő arányában 
változhat. 

Az érvényben lévő alapbértáblázat
ból véletlenszertlen kiválasztott néhány 
bértétel alapján az alábbi táblázatban be
mutatjuk az ez évi bruttó bérfejlesztés 
végrehajtása utáni megemelkedett szemé

lyi alapbéreket, és az ehhez kapcsolódó 
nettó (kifizetendő) alapbéreket. 

( Lásd a táblázatot!) 

A táblázatban bemutatott értékek alap
ján látható, hogy az 1998. évi adózási 
szabályok alapján a nettó keresetek ez 
évben az 1997. évhez viszonyítva a brut
tó alapbéremelést 0,74-1,49%-kal meg
haladják. 

Magától érthető, hogy a példaszertl 
szánútásokon túlmenően további kerese
ti, jövedelmi előnyök származnak a mun
kavállalók kereseti helyzetére vonatkozó
an megkötött további megállapodásokból 
is (szabadság idejére azMt-nél magasabb 
összegíí távolléti díj, fix összegtl pótlé
kok emelése, stb ). 

A fenti táblázatban bemutatott szá
mítások elvégzésekor a bruttó jövede
lemből levonásként figyelembe vettük: 

• a személyi jövedelemadót, az adó
tábla szerint (melynek kiszámításánál az 
alkalmazotti kedvezményt, -1997. évben 

Példaszerű elméleti számítások a vasutas munkavállalók 1998. évi személyi alapbérének 
14,7%-os növelésének hatásairól 

Fizetési Bértétel 1997. évi havi 
osztály bruttó személyi 
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26.700,-

28.900,-

34.900,-

37.800,-

39.300,-

35.500,-

38.400,-

43.200,-

36.100,-

40.600,-

45.700,-

45.400,-

49.100,-

53.200,-

48.100,-

56.200,-

68.400,-

57.200,-

61.800,-

69.400,-

82.800,-

68.000,-

64.000,-

max: 3600 Ft/hó, 1998. évben max: 4200 
Ft/hó, és 1998. évben a levont nyugdíj
járulék (7% )-nak a 25%-át mint adóked
vezményt is számításba vettük. 

1997. évi havi 
nettó személyi 

alapbér 
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20.249,-

21.434,-

22.685,-

26.093,-

27.741,-

28.592,-

26.434,-

28.082,-

30.765,-

26.775,-

29.332,-

32.085,-

31.927,-

33.882,-

36.050,-

33.354,-

37.635,-

43.707,-

38.166,-

40.481,-

44.190,-

50.748,-

43.512,-

41.556,-

Figyelembe vettük: 
• a nyugdíjjárulékot 

1998. évi havi 
bruttó személyi 

alapbér 

R 

28.300,-

30.600,-

33.100,-

40.000,-

43.300,-

45.000,-

40.700,-

44.000,-

49.500,-

4 1.400,-

46.600,-

52.400,-

52.100,-

56.400,-

61.000,-

55.100,-

64.500,-

78.400,-

65.600,-

70.900,-

79.800,-

94.900,-

78.000,-

73.400,-

(1997. évben 6%, 1998. évben 7%) 
• az egészségbiztosítási járulékot 

1998. évi havi 
nettó személyi 

alapbér 
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23.439,-

24.786,-

26.249,-

30.291,-

32.175,-

33.104,-

30.700,-

32.557,-
• 

35.560,-

31.111,-

33.977,-

37.144,-

36.980,-

39.328,-

41.758,-

38.617,-

43.529,-

50.568,-

44.087,-

46.770,-

51.278,-

58.856,-

50.366,-

48.037,-

Nettó személyi 
alapbér változás 
indexe 98197. év 

% 

115,74 

115,64 

115, 71 

116,09 

115,98 

115,78 

116, 14 

115,94 

115,59 

116, 19 

115,21 

115,77 

115,83 

116,07 

115,83 

115,78 

115,66 

115,70 

115,51 

115,4 

116,03 

115,98 

115,75 

115,60 

(1997. évben 4%, és 1998. évben 3%) 
• a munkavállalói járulékot 

(melynek mértéke: 1,5%) 
• valamint a Vasutasok Szakszervezete 

tagdíját, melynek mértéke: a bruttó bér 
1 %-a, amely 1998. évben is adóalap 
kedvezményre jogosít. 
Az előbbiekben bemutatott táblázaton 

kívül az alábbiakban közlünk néhány 
számítást a 10 és a 30%-os m(íszakpót
lék figyelembevételével is: ha pl. alap
bértáblázaton belül kiválasztunk pl. egy 
11-es fizetési osztály 6-os bértételébe so
rolt vasutas munkavállalót, aki folytonos 
munkarendben dolgozik, és 30%-os mff
szakpótlékban részesült, akkor a bruttó 
havi bére 1997. évben ( 40600 Ft + 30%) 
52780 Ft ehhez kapcsolódó nettó bér (ki

fizetendő) 38282 Ft volt. 
Az ez évi bérfejlesztés után a havi brut

tó bére ( 46600 Ft+ 30%) 60580 Ft ennek 
a nettó (kifizetenpő) összege 42454 Ft. 

A havi nettó bérnövekedés aránya 
115,93%, vagyis a mtlszakpótlékkal 
megemelt bér is megőrzi a táblázatban 
látható nettó személyi alapbér növekedé
sének arányát. 

Egy másik példán bemutatva pl. a 13-
as fizetési osztály 4-es bértételébe sorolt 
dolgozó, aki 12/36 órás munkarendben 
dolgozik, és 10%-os mííszakpótlékban 
részesül, annak 1997. évben a havi brut
tó bére 45400 Ft+ 10%=49940 Ft ennek 
nettó bére 35076 Ft, a bérfejlesztés után 
az 1998. évi havi bruttó bér 52500 
Ft+ 10%=57310 Ft, ehhez kapcsolódó 
nettó 406 684 Ft. 

A két év közötti nettó bérnövekedés 
aránya: 115,98%. 

Tehát látható, hogy a mtlszakpótlék
kal elért havi kereset itt is megőrzi - az 
ez évi 114,7%-kal megemelt bruttó sze
mélyi alapbér emeléshez tartozó -
115,0% feletti nettóbérek növekedési 
arányát. 

Fenti táblázatunkkal segítséget kí
vántunk nyújtaní, ahhoz hogy a vas
utas munkavállalók megismerhessék, 
hogy 1998. évben a bérfejlesztés után 
hogyan fog alakulni a személyi brut
tó alapbérük, és ez forintarányaiban 
mit jelent. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet 
arra� hogy csak a bruttó személyi alap
bérek növekedésének alakulását mu
tattuk be, és az ehhez kapcsolódó net
tó (kifizetendő) béreket. 

GHM 
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NÉGY ESZTENDŐ A TERÜLETI BIZOTTSÁGOK MÉRLEGÉN 

Beszámoltak, megvitanák, választottak 
MISKOLC 

Többre lehet menni megértéssel 

Parázs hangulat jellemezte a VSz újév 
utáni első jelentősebb eseményét, a mis
kolci beszámoló- és küldöttválasztó ér
tekezletet, melyet a zsúfolásig megtelt 
Vörösmarty Művelődési Házban tartot
tak 1998. január 12-én. A résztvevők 
többnyire saját( os) problémáikat hangoz
tatták. Kitűnt, hogy igénylik a határozott 
fellépést ügyeik elintézésében. A rendez
vényen, a 68 küldöttön kívül megjelent 
többek között dr. Márkus Imre, a VSz 
elnöke, Győri István, a VSz szervezet
politikai alelnöke, dr. Bíró Tibor, a VSz 
érdekvédelmi alelnöke, Szelei Ferenc, a 
VSz Szervezeti és Szervezési Osztályá
nak vezetője, valamint sok helyi és kör
nyékbeli szb-titkár és más szakszervezeti 

• tisztségviselő. 
A rendezvény a mandátumvizsgáló

és szavazatszedő bizottságok megválasz
tásával kezdődött, majd Kollár Sándorné 
levezető elnök fegyelmezett munkát kért 
a résztvevőktől. 

Elsőként Szendrei Géza, a miskolci 
területi bizottság leköszönő titkára szá
molt be a testület 1994. és 1998. közöti 
munkájáról, a felmerült nehézségekről. 
Szavaiból kiderült: tagsági igény, hogy a 
szakszervezeti (vezető) tisztségviselők 
felkeressék az embereket. Szendrei Géza 
úgy vélte, a testület nem lehet elégedett 
az elmúlt négy év munkájával, hiszen 
gyakran nem volt meg az egységes fellé
pés a különböző intézőbizottságok kö
zött. Hiány van a felkészült szakszerve
zeti tisztségviselőkből. 

A szervezetpolitikai aielnök elsőként 
értékelte a beszámolót. Megállapította, 
hogy az többek között nem foglalkozik a 
területi bizottság és a térség sajátos hely
zetével, a drasztikus taglétszám-csökke
néssel. A gondok azonban a meglévő jó 
munkakapcsolatnak köszönhetően meg
oldhatók lennének. 

A Győri István után felszólaló szb
titkárok szerint a gondokat csak tetézi a 
társszakszervezetekkel kialakult rossz 
kapcsolat, valamint több elvesztett per is. 

Berta Attila leköszönő területi bizott
sági titkárhelyettes, és Bodnár József, a 
Miskolci Távközlési és Biztosítóberen
dezési Főnökség szb-titkára reagálásuk
ban arra helyezték a fő hangsúlyt, hogy 
az emberek fásulttá váltak. Ezt a jelensé
get kell(ene) a szakszervezetnek "kitlz
ni" belőlük. 

Nagy Béla bácsi, a miskolci területi 
nyugdíjas alapszervezet elnöke szerint 
újra meg kell teremteni az emberközpontú 
világot és segíteni kell a "friss nyugdíja
sok" beilleszkedését az új helyzetbe. 

Nagy Ferenc, a Miskolc-Tiszai pá
lyaudvar üzemi tanácsának elnöke és a 
VSz forgalmi utazók alapszervezetének 
elnöke beszámolt arról, hogy a forgalmi 
utazókat egyre több társszakszervezet 
próbálja átcsalogatni, átcsábítani, ezért is 
jobban oda kell figyelni az emberek vé
leményére. 

A rendezvényen felszólaló Bazsányi 
Györgyné, az MSzOSz Borsod-Abaúj
Zemplén megyei szervezetének képvise
Uíje szerint a problémák ellenére csak 
dicséret illeti a VSz tisztségviselé5it;hi
szen rendszeresen részt vesznek a testü
let munkájában. Kritikaként említette vi
szont, hogy a területi bizottság titkárának 
beszámolója többek mellett hallgatott a 
térség sajátos foglalkoztatáspolitikai hely
zetér61 is. 

Végezetül dr. Márkus Imre, a VSz 
elnöke pontról pontra végigelemezte a 

titkári beszámolót. Mint mondta, amikor 
egy területi bizottság vezetőjének meg 
kell vonnia a testület 4 éves mérlegét, 
nincs könnyű helyzetben. A tagságcsök
kenés, a vagyonügy, a jogszolgálat, a mis
kolci területi egészségügyi központ, va
lamint az üdültetés kérdése természetes, 
hogy foglalkoztatja az embereket. A 
Magyar Vasutassal kapcsolatban elmond
ta: ha nem kap újságot az alapszervezet, 
akkor az szb-titkár vagy a bizalmi derít
se ki, hogy miért nem kaptak. Ne csak a 
lap harcoljon az emberekért, hanem az 
emberek is a lapért. A leglényegesebb 
pont a VSz elnökének felszólalásában az 
volt, hogy meg kell találni a különböző 
gondokra és bajokra a legmegfelelőbb 
gyógymódot. 

Az ebédszünet után a küldöttértekez
let a módosításokkal együtt elfogadta a 
területi bizottság leköszönő titkárának 
beszámolóját, majd a miskolci FÉIB és 
TIB előterjesztésére előbb Gajdács Ist
vánné vehetett át VSz Elismerő Okleve
let, majdJordánAndrás szb-titkár kapott 
a miskolci PIB és TIB előterjesztésére 
VSz Aranyjelvényt. 

A jelöltek szavazólapra történő felvé
telével, majd a VSz helyi középszintű 
tisztségviselőinek szavazásával folytató
dott a küldöttértekezlet munkája. A sza
vazás szünetében dr. Márkus Imre ismer
tette röviden a MÁV Rt-vel kötött 1998. 
évi megállapodások lényegét és köszö
netét fejezte ki a megjelenteknek a 
sztrájkfelhívás idején tanúsított fegyel
mezett magatartásért és kiállásért. A ha
tározott, egységes és fegyelmezett fellé
pésnek köszönhetően többen át-, illetve 
beléptek a Vasutasok Szakszervezetébe. 

Végezetül a küldöttértekezlet nagy 
többséggel újra a miskolci területi bizott
ság titkárává választotta Szendrei Gézát. 
A területi bizottság titkárhelyettese Bod
nár Józseflett, miután "legyőzte" Berta 
Attilát. A területi bizottság tagjai: Rákossy 
János, Kocsis József, Vágási Imréné, 
Berta Attila, Bodnár József és Rohonka 
Sándor. A küldöttértekezlet egyhangúlag 
választotta a VSz Központi FEB tagjává 
Balogh Emilnét. 

* * * 

Szendrei Géuit, a miskolci területi bi
zottság régi-új titkárát csak óriási nehéz
ségek árán tudtam egy pár percre "kira
gadni" a neki gratuláló embertömegből. 
A VSz jelenlegi legfiatalabb ( 1998. októ
ber elsején lesz 40 éves!) területi bizott
sági titkára vasutas családból származik, 
hiszen édesapja járm(ljavftós volt. 
Szendrei Géza vasútgépészeti végzettsé
ge után több, mint tíz évig mozdonyveze
tőként dolgozott. A Vasutasok Szakszer
vezetébe 1978-ban lépett be.1990-ben lett 
a Miskolci Vontatási Főnökség szb-titká
ra, majd ügyvivőként tevékenykedett a te
rületi bizottság mellett. 1992 óta a mis
kolci területi bizottság titkára. Mostani új
raválasztásával újabb négy évig, 2002-ig 
tölti majd be ezt a tisztséget. Erdeklődé
semre elmondta: -"Eléggé sokat vfvódtam 
az újrajelöltetésemen, mivel a miskolci 
FEB választási eredménye volt a leg
rosszabb az országban. A számok tükré
ben világossá vált, hogy a VSz befolyása 
csökke.nt. Rólam elhíresült, hogy a végső
kig kompromisszumképes vagyok, hiszen 
a szakértelmet, a józan észt helyezem elő
térbe. Végül az emberek meggyőztek ar
ról, hogy ismét föl kell vállalnom ezt a tiszt
séget, hiszen ennek a negatív sorozatnak 
egyszer meg kell szakadnia. 

- Nem haragszom az átcsábított em
berekre, akiket mézes madwggal "vittek 
oda". Megbocsátó vagyok és ez nem biztos, 
hogy mindig rossz tulajdonság. Fontosnak 
tartom továbbá, hogy a tisztségviselők, be
leértve természetesen magamat is.fokoza
tosan és folyamatosan tanuljanak és képez
zék magukat, hiszen csak így tudjuk az em
berek érdekeinek védelmét hatékonyan ellát
ni. Én tudom, hogy mire váJJa/kozom, de kí
váncsi vagyok arra, hogy az alapszervezeti 
választások idején ugyanezt a nehéz kérdést 
hány szb-titkárom tette föl magának. Úgy 

gondolom, ez a kör végeredményben mél
tányolta az igyekezetemet, a tenni akaráso
mat, a hiMim ellenére is." 

Kép és szöveg: Berta Sándor 

ZÁHONY 

A 
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akár fogalom is lehetne 

Fotó: Kellermann 

Az ország keleti sarkában, Záhonyban 
llllntha egy küzdőtéren élnének a VSz tagjai. 
Küzdelmük azonban eredményekben bővelke
dett, olykor döntetlenre mentették a mérkőzést. 
Január 14-én a küldöttközgyfilésen erről a tény
ről győzte meg a meghívott vendégeket is 
Pöhacker Attila titkári beszámolója. Négy évre 
tekintett vissza. Négy kivételével minden kül
dött eljött a 76 választásra jogosultból. 

Pöhacker joggal idézte föl, !lllntegy keret
be foglalva beszédét, hogy négy éve az MSZP 
megtévesztette őket baloldali programjával, hi
szen -"A privatizáció felgyorsulása minden
képpen megkövetelte volna, hogy a kormány tör
vényi garanciát adjon a privatizálás alá eső 
munkavállalók védelme érdekében azáltal, hogy 
garantálja a szakszervezetek beleszólási jogát." 
Pöhacker nem rejtette véka alá, hogy a kormány 
sokkterápiája, a szociális javak megnyírbálása, 
az érdekképviselet javaslatainak lekezelése 
gyengítette a szakszervezetek iránti bizalmat. 

Ráadásul egy korányhatározat 1900 kilo
méternyi mellékvonal megszüntetésével próbál
kozott. Nem sikerült a vasútkarcsúsítás. De - fi. 
gyelmeztetett a titkár - erről a szándékáról a 
vasút még nem tett le. 

Záhonyban a szakszervezetnek árgus szem
mel, sok !lllndenre kellett figyelnie, nemcsak a 
mellékvonal-szabdaló intézkedések okán. Talán 
itt, e térségben "lebegett" legtöbbször a munka
vállalók sorsa. A munkahelymegtartás tehát oly
kor napi birkózássá fajult, miközben vezetésel
Ienes hangulat ütötte fel a fejét. Nem a szakszer
vezetben. Záhony egysége volt ekkor a tét. A 
szakszervezet emellett állt ki. S közbeszólt 
1995-ben a vasút újkori történetének leg
hosszabb általános sztrájkja. Példa nélküli volt 
az, ami kiváltotta - jelentette ki Pöhacker Atti
la: " A MÁV akkori vezetősége a foglalkoztatást 
kollektív szerződés nélkül kívánta úgymond 
megoldani. Záhonyban is új kihívással kellett 
szembenézni a szakszervezetnek, ugyanis "ko
rábban nem tapasztalt propaganda indult meg 
a menedzsment irányából a munkavállalók 
felé". A szakszervezet lejáratása nem érte el a 
célját a ráfordított óriási költségek ellenére sem. 
Sőt! Ellenkező előjelű hatást váltott ki. Később, 
a nagy sztrájk után a létszámleépítés szakági 
változatával kellett megküzdeniük. A menedzs
menttel. Hol? Legerőszakosabban az Átrakás és 
Raktározási Igazgatóságnál. A létszám-kötélhú
zási kompromisszumot végül is az ÁRI szak
értelme és ereje demonstrálta. A "társaságalapí
tásokra" is vigyáztak, mert újabb létszámvesz
tés fenyegetett. Ez a nagy megpróbáltatás ismét 
harcos egyeztetésekbe torkollott. A szakszerve
zet nyomást gyakorolt. Egyébként a szakszerve
zet nem az ésszertI átalakítás ellen harcolt, de azt 
hirdette, hogy a munkavállalói érdekek sem sik
kadhatnak el Záhony egységes kezelése miatt. 
Végül is, mint azt már tudjuk, a direkt szakági 
irányítás megsztint, 2.áhony-Portkvázi szakszol
gálatként működik. Így állt helyre Záhony egy
sége, s így vált biztonságosabbá a VSz tagok 
számára is a munkahelyek többsége. 

A bértarifa is terítékre került, mert a legki
sebb az átlagkereset a Záhonyi területen. 

Pöhacker Attila sikereik közé sorolta a zá
honyi rendelőintézet megmentését, a bércsök
kentések megakadályozását, a kocsijavító meg
tartását, az információ-áramoltatást, annak fel
gyorsítását, az ifjúsági bizottság örvendetes 
mtiködését. A sor folytatható. Ide vehető, hogy 
üléseik llllnd határozatképesek, az átlagos meg-

jelenési arány 63%, a szervezettségé pedig 
66, 7%. Ez azt jelenti, hogy a legutóbbi 1997. 
december 31-i adat szerint a 4986 fős állományi 
létszámból 3328-an a VSz tagjai. Sokat tesznek 
a már jól képzett tisztségviselők iskoláztatásá
ért is, mert önmagában a lelkesedés kevés. A 
tisztújítás is azt bizonyította, hogy az újonnan 
megválasztottak felkészítésének hangoztatása 
Záhonyban nem csupán" szlogen marad. 

Győri István alelnök három jelzőt használt 
a beszámolót méltatva: pozitív, reális, értékelő 
volt. Hű képet adott az 1994 óta nem csupán el
telt időszakról. Részletezte azt. Elemezte a tár
sadalllll-gazdasági folyamatokat, hiszen abban 
élik tevékeny életüket. Az igazi erénye e beszá
molónak mégis csak az volt azonban, hogy 
összevetette a korábbi célokat az elért ered
ménnyel. Persze akadtak apróbb hiányosságok, 
de az már mind-mind a beszámoló egészének 
szétbontásával járt volna. 

Márkus Imre, a VSz elnöke is csak méltat
ni tudta ezt a közösségi munkát: " Záhony a 
csapatmunkás a VSz-ben"- mondta. A tisztség
viselők jó szemmel lettek kiválasztva. Záhony
ban jól politizálnak, frázisok nélkül. Az ÜT és 
a FEB táblázatok azt mutatják, hogy itt a több
ség a VSz-re szavazott. 

Dr. Kádár András üzletigazgató is szólás
ra emelkedett, s annak örült, hogy a VSz támo
gatásával Záhony önállóságra tett szert. Infor
mációit havonta egyszer megosztja a szakszer
vezet vezetőivel. 

A megjelent küldöttek közül Zubály Berta
lan javasolta, hogy szervezzenek fórumokat a 
munkáltatóval együtt. Az MSz0Sz képviselőjé
nek mondataira minden bizonnyal sokáig fognak 

emlékezni még: "Ez az alapszervezet nem szorult 
a mi koordinálásunkra. Jól esik látni itt a terem
ben, hogy a tisztségviselők mind fiatalok". 

Az már csak természetes volt, hogy Pö
hacker Attilára, llllnt új titkárra, ellenjelölt nél
kül, !lllnd a 72-en rászavaztak. Nyíltan, volt aki 
két kézzel. Helyettese Tóth Péter és Vass Kár
oly, ugyancsak nyílt szavazáson egyhangúlag 
szerezte meg a bizalmat. 

Sz.Cs. 
* * * 

Pöhacker Attila 1952. február 18-án szü-
letett Debrecenben. Szakképzettsége vasútgépész 
és vasúti biztosítóberendezési technikus. 

A MÁV-nál 1970. óta dolgozik. A Vasuta
sok Szakszervezetének 1970. óta tagja. 1973-
ban kapcsolódott be a szakszervezeti mozgalmi 
életbe. 1978-ig bizalmi, majd műhelybizottsági 
titkár, 1979-től pedig 1982-ig szb-titkár. 1982-
től 1990-ig a Záhonyi Teriileti Bizottságban 
közgazdasági munkatársként tevékenykedett. 
1978-tól 1990-ig a VSz központi vezetőségének 
volt a tagja, 1990-től és jelenleg is a VSz Or
szágos Választmányának a tagja. Több szak
szervezeti felkészít{f tanfolyamon ismerte meg a 
szakszen1ezeti munkát. Jelenleg a Széchenyi Ist
ván Főiskola humánerőforrás szakán tanul. 
1990-ben válas;;,tották meg területi bizottsági 
titkárnak. A szakszervezeti tevékenységet swl
gálatnak tekinti. Legfontosabbnak tartja a VSz 
erejét növelni. erős hiteles szakszen1ezettel sze
retné védeni tagjaink érdekeit, megőrizni Zá
hony egységét, biztos és bi:tonságos munkát, 
tisztességes megélhetést szavatolni az itt élők
nek. Nős, három gyermeke közül kettő dolgozik, 
egy középiskolába jár. 

DEBRECEN 

Volt, aki esküdtszéket 
emlegetett 

EGY SZAVAZATON MÚLT DEBRECENBEN 
(..folytatás az 1. oldalról) 

Fotó: Kel/erma1111 

nök - nem találom meg a tagszervezési munkát. 
A beszámoló érdeme viszont, hogy javaslatokat 
ajánl. Meg kell szívlelni! 

A küldöttek közül először Hallik Miklós 
emelkedett szólásra: - "A szakmák elismerteté
se gyengén muzsikál" - mondta, majd a mun
kanélküliségtől való rettegésről szólt, s arról, 
hogy a szakszervezeti védelem ne különböztes
sen meg senkit. 

Szombathy Géza üzletigazgató a vasút 
helyzetének stabilizálását ecsetelte. Biztató 
szavakat szólt a MÁV debreceni üzletigazgató
ságának b�vételi tervéről, s arról, hogy szerinte 
már kialakult egy jó munkakapcsolat a szakszer
vezet és a munkaadó között. Náluk. 

Suszter Csaba, nyíregyházi hozzászóló a 
küldöttértekezletet az esküdtszékhez hasonlítot
ta, llllkor a beszámolót ért kritikát próbálta meg
emészteni. "Mi - fogalmazott többes számban 
- több pozitívumot fedeztünk fel e beszámoló
ban." Bírálta a Magyar Vasutast azért, mert szep
temberi sportrendezvény-felhívásuk a lapban 
augusztusban jelent meg. Így az nem vált moz
gósító erejűvé. 

Ezek után Valet László, egy debreceni pa
naszbeadvány nyomán vizsgálati jelentését tet
te közzé, mely szerint valójában nem tekinthe-

tő szabályosnak a debreceni csomópont szak
szervezeti titkárválasztása. A végleges állásfog
lalást Valet László. a FEB nevében a január 29-
i választmányra ruházta. 

Dr. Márkus Imre, a VSz elnöke még bírá
lóbban szólt a benne keletkezett hiányérzetről 
"Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról. 
hogy mi volt a feladat". Az elnök szigorúsága 
minősítette a területi bizottságot is, amely va
lószínűleg jóváhagyta e dokumentumot. An
nak is hangot adott. hogy a tagvesztés tovább 
nem folytatódhat" Nehogy büszkék legyünk 
már! Ne az arányosságot keresgéljük a vas
utas és a tagsági létszámcsökkenés között. 
Házi feladat van elég. Az elemzésekkel, a hol, 
mikor. hogyan kérdésekre adandó válaszokkal 
nem késlekedhet Debrecen. Több profizmust 
kérek - mondta. - "A négy év tükör, de ne torz 
képet tartsunk magunk elé." 

A választásra jogosult küldöttek az urnához 
járultak. Eszenyi László 39. az ellenjelölt Kiss 
Tibor 40 szavazatot kapott. Titkárhelyettessé 
Erdős Károlyt és Hallik Miklóst választották. 

* * * 

Sz. Cs. 

Kiss Tibornak már a nagyapja is vasutas 
volt. Nem is oly rég azt mondta, hogy egyenes 
út vezetett ahhoz, hogy ő is vasutas legyen Deb
recenben. 

T(z évig a Távközlő és Biztosító Bere,ulezé
si Fenntartási Főnökségnél kereste kenyerét. 

Később 1973-ban a vasutas művelődési 
ház igazgatója. 

Ma is tud mindent az országban működő 
vasutas művelődési központokról, számukra 
gazdálkodási segítséget nyújt szaktanácsaival. 
1976-tól a DVSC elnöke 1988-ig. A DVSC ek
kor élte virágkorát. 

A labdarúgócsapat 15 év után újból ekkor 
került be az NBl-be. Utóbb pénzügyi instruktor
ként számíthatott rá a VSz. A szakszervezeti 
gazdálkodás lehetőségeit ismerve a költségve
tést előkészítő ad-hoc bizattság vezetője. Arany
jelvényes. Titkárrá választása után a szen•ezet
politikai változások élesztője szeretne lenni. 
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NEGY ESZTENDÓ A TERULETI BIZOTTSAGOK MÉRLEGÉN 

Beszámoltak, megvitatták, választanak 
PÉCS 

ÉIMlédelmi zenekar - kannesler nélkül 

Az ítéletidő sem riasztotta el 1998. 
január 21-én, a VSz pécsi beszámoló- és 
küldöttértekezletének résztvevőit. Feszült 
hangulatban gyülekeztek a meghívottak 
a MÁV Rt. Pécsi Oktatási Főnökségének 
tanácstermében. Késett a nagykanizsai 
gyorsvonat. A rendezvényen megjelent 
dr. Márkus Imre, a VSz elnöke, GytJri 
István, a VSz szervezetpolitikai alelnö
ke, dr. B(r6 Tibor, a VSz érdekvédelmi 
alelnöke, dr. Péter Mihály, a MÁV Rt. 
Központi Üzemi Tanácsának elnöke is. 

Elsőként Lepesi Zoltán, a pécsi terü
leti bizottság leköszönő titkára emelke
dett szólásra. Beszédét Váci Mihály "Ha 
érdemes, ha nem" címO' versének bekö
szönő soraival kezdte. A költemény fel
olvasása után elmondta: a testület 4 év
vel ezelőtt elvállalt egy feladatot, aminek 
megpróbált eleget tenni. Szerinte a tiszt
ségvisel5k az elmúlt időszakban 1s ke
mény munkát végeztek, de a VSz a többi 
szakszervezethez hasonlóan nem kapott 

, kellő politikai támogatást. A szakszerve
zeti tisztségviselő-képzést sem szabadna 
félvállról venni. Az embereknek újra meg 
kell tanulni(uk) harcolni. A VSz-nek öt
vöznie kell magában a különböző szak
mai érdekeket. 

Lepesi szerint sajnos a munkakap
csolat a területi bizottság titkára, titkár
helyettese és a tagok között, továbbá az 
üzemi tanácsokkal és a KÜT-tel is meg
romlott, a taglétszám-csökkenés pedig 
csak tovább súlyosbította ezt az amúgy 
sem rózsás helyzetet. 

A VSz elnöksége nevében GytJri Ist
ván keményen és kritikusan értékelte a be
számolót, amely szerinte egyes szám első 
személyben íródott és néha személyeske
désbe ment át. Mivel a területi bizottság 
tagjai nem voltak képesek együttmO'köd
ni egymással, az eredményesség szenve
dett csorbát. A beszámolóban többször "el
marasztalt" kollégák többségéről kiderült, 
hogy jól dolgoznak, végzik a rájuk bízott 
munkát. Pozitívumként értékelte viszont 
a VSz szervezetpolitikai alelnöke azt, hogy 
a nyugdíjas szervezetekkel jó a kapcsolat, 
valamint, hogy a területi bizottság általá
ban pontos és naprakész anyagokkal se
gíti a VSz budapesti központját. 

ErdtJs Gábor leköszönő területi 
bizottsági titkárhelyettes, Kotter Józ.sef, 
a VSz választmányának tagja és Mucsi 
Lajos, Pécsbánya-rendező szb-titkára 
bírálta a Lepesi Zoltán által elmondot
takat. Hozzászólásaikból kiderült: a te
rületi bizottság néhány ülése már szin
te "ad-hoc" jelleg(l lett. Az önbírálat hi
ánya szintén napirendre került. 

Bu..ási Józ.sef, a VSz Országos Nyug
dfjas Szerve7iténelcelnökségi tagjaanyug
dfjasokkal valótör(ídésre hívta fel a figyel
met,� a jelenlévő szb-titkárok segítségét 
kérte, Rávilágított arra. hogy egyre keve
sebb a nyugdíjas szaksz.erve7.et tag. 1997-
ben a 137 ezervamtas nyugdfjasból, mind
ös.v.e 33 em- volt tagja a VSz-net. 

Dr. Piter Mihály, a MÁV Rt. Köz
P<l'lti Űt.emi Tanácsúak elnöke cáfolta, 
hogy az Ozemi tanácsokban és a KŰT.
b-. V.Sz-ellenes lenne a hangulat. Ki-

emelte, hogy sokkal összefogottabbá kell 
tenni a pécsi területi bizottság munkáját, 
és komolyan is kell venni a feladatokat, 
tennivalókat. Hibaként rótta fel, hogy a 
beszámoló személyes jellegO', és nem egy 
testület véleményét tükrözi. 

Tóbben védelmükbe vették Lepesi 
Zoltánt, mondván, akibe állandóan bele
mamak, az nem tud nyugodtan dolgozni. 

Dr. Márkus Imre szerint a beszámo
ló a pécsi területi bizottság négy éves 
munkájának tükörképe. A VSz elnöke a 
testületet egy karmester nélküli zenekar
hoz hasonlította, ahol rendkívül szép, tiszta 
hangok vannak, csak nincs aki ezeket 
összefogja Nem értette, mit jelent az, hogy 
határozatképtelen egy területi bizottság. Ha 
valaki vállal ja, vagy vállalta a tisztséget, 
akkor az dolgozzon is, vagy eleve ne vál
laljon munkát. Szervezettség és munka
megosztás nélkül nem lehet eredményt el
érni. A serpenyő másik felébe persze az is 
beletartozik, hogy egy tagság csak olyan 
vezetőt érdemel, amilyet megtO'r ... Négy év 
alatt 1415-en léptek ki a VSz pécsi terüle
ti bizottságának alapszervezeteiből, ám 
senki nem adott választ a miértre. 

A teremben a feszültség a tetőfokára 
hágott, s ezen még egy rövidke szünet 
sem enyhített. A szünet után Lepesi Zol
tán reagálásában elmondta: felmerült 
benne, hogy nem jelölteti magát, de az
tán mégis megtette. A felvetett problé
mákra hol rövidebben, hol hosszabban 
válaszolgatott, ám a feszültség még ak
kor sem oldódott, amikor a küldöttérte
kezlet egyhangúlag elfogadta a leköszönt 
területi bizottsági titkár beszámolóját. 

Titkárjelöltként Erdős Gábor, Lepesi 
Zoltán és Izsák Csaba, a nagykanizsai 
vontatási főnökség szb-titkára került fel 
a szavazólapo�. 

ErdtJs Gáborra 8-an, Lepesi Zoltán
ra 24-en voksoltak. A legtöbbet, 37 sza
vazatot kapott Izsák Csaba lett az új pé
csi területi bizottság titkára. Helyettesét 
később választják meg. 

* * * 

Izsák Csaba 1952. december 2-án 
született Nagykaniz.sán. Iskolai tanulmá
nyait szültJvárosában és Budapesten vé
gezte el. MotorszereltJ-lakotos szakmun
kásvizsgát tett, majd a nagykanizsai von
tatási f tJnökségnél lett lakatos. 1975-ben 
a mozdonyvezettJi szakviz.sga megszer
zése után mozdonyvezetőként dolgozatt, 
1978-tól pedig mozdonyfelvigyáz6ként. A 
, VSz-nek 1970. óta tagja, /990-ben lett a 
nagykoniz.sai vontatásift5nökség szb-tit
kára. Emellett még tagja és helyettes(ttJ 
elnöke volt a MÁV Rt. Központi Üzemi 
Tanácsának. 

-A kollégák tudták, hogy kire adják le 
a voksukat, hiszen ezért jöttek. Az eddigi 
tisztségeim közül ( szb-titkár, üzemi tanács 
elnöke, valamint az I 866-ban alap(tott 
MÁV Nagy/caniz.sai TE elnöke voltam idá
ig) minden valósz(m1ség szerint az szb-tit
kárságom fog áldozatul esni az új beosz
tásomnak. Remélem, hogy a nem rám sza
vazókkal is együtt tudok majd dolgomi. 

- Számomra a becsület és a szakér
telem a legfontosabb. Nehéz lesz megér
tetni a MÁV Rt. helyi vezettJivel, hogy mi 
is azt akarjuk, amit ők: menjen a vasút! 
Ahhoz pedig, hogy együtt tudjunk rmlköd
ni, nekiinlc sz.akszervezetiseknek is komp
romisszumkész.séget kell mutatnunk. Azt 
azonban tudom, hogy ha nem fogom tud
ni pozitfvan teljes(teni a vállalt feladata
imat- a taglétszám-csökkenés megáll(
tása, a választott tisztségviselők képzé
se, a munkáltatóval és a társszakszer
vezetekkel való kapcsolatok normalizá
lása, stb. - akkor egy év múlva lemon
dok tisztemr6l. Sajnák>m azt, hogy Nagy
kaniudt és az ottani jó kollektfvát- ba
rátokat és munkatársakat- ott kell hagy
nom. Ám egy nagyobb közösség érdeké
ben mostantól Pécsett végze_k majd ér
tklcvétklmi munkát. Ennek a közösség
nek pedig ők is tagjai. 

Bnta Stbulor 

SZOMBATHELY 

Hiba, eredmény: közös szerzemény 

A szavazati jogával élt 68 küldött 
39:29 arányban Papp Zoltán eddigi tit
kárhelyettest választotta a tb élére Szom
bathelyen. Helyettese pedig Nagy Sán
dor lett, aki korábbi pozícióját őrizte meg. 
A gyffiésen a VSz központot hét fős de
legáció képviselte, dr. Márkus Imre el
nök és Győri István alelnök részvételé
vel. A szavazást megelőzően a megjelen
tek a tb elmúlt időszakbeli tevékenysé
géről Horváth Csaba beszámolóját hall
gatták meg, az előzetesen tanulmányozás
ra kipostázott írásos anyag szóbeli kiegé
szítése formájában. A titkár úr bevezető
jében az érdekérvényesítésben kialakult 
feltételeket, kihívásokat a politikai, társa
dalmi, gazdasági környezet tükrében tag
lalta. Kifejtette, hogy a konfliktushelyze
tek kezelését a "nyer-nyer" szisztémára 
épülő szellemiség hatotta át, nélkülözve 
az időhúzást, a behódolást és a konfron
tációkerülést. De szólt a nemrégiben 
megszületett Köz:épszintO' Érdekegyeztető 
Fórumról is, melyet a munkahelyi és 
szakszervezeti vezetők részvételével a 
munkaügyi kapcsolatok tqkéletesítésé
nek érdekében hoztak létre. Majd beszélt 
a tb nemzetközi együttmO'ködésének ál
dásos hatásairól is. Kiemelte a szervezett
ség, a taglétszám alakulásának, továbbá 
a tisztségviselők felkészültségének, kép
zésének elsőrendO'ségét. Utalt arra is, 
hogy a tisztségeket betöltőknek oly mó
don kell élniük és dolgozniuk, hogy ki
vívják a tagság megbecsülését. A nyug
díjas alapszervezetekkel kialakított har
monikus, baráti viszonyt pedig példaér
tékO'nek minősítette. A beszámoló gazda
sági fejezetében !l bevételek és kiadások 
mérlegének eredménye mellett megemlí
tette a beszerzett gépek, eszközök hasz
nosságát a mindennapi tevékenységben. 
Végül megjegyezte, hogy két esztendei 
titkári munkáját a tökélyre törekvés ha
totta át; annak érdekében, hogy minden 
tag elégedett legyen a szerveret tevékeny

ségével. "Maximalista szemlélettel szol
gáltam a VSz-t. Tarisznyát teremtettem, 
s tudom, hogy a jövőben mivel kell az 
megtölteni" - mondotta a leköszönő tit
kár úr. 

A beszámolót az egybegyffitek egy
hangűlag fogadták el, annak ellenére, 
hogy a vitában elismerő és bíráló véle
kedések egyaránt váltakoztak a hét fel

szólaló szájából. Érintve az intéző bizott
ságok, a nyugdíjasok, a kft-k, a munka

védelem, a szakmai vezetéssel való kon
taktusteremtés ügyeit. Mivel a szombat
helyi területen zajlott utolsóként a válasz
tás, a felügyel6 és egyeztető bizottság ve
zetője összehasonlító értékelésében pél

dásnak nevezte az itt megvalósult szer
vezetszenl mfflcödést. 

Gy6ri István is értékesnek és el&emu
tat.6nak min&ítette a tb el&.ő ciklusbeli te
vékenységét; megállapftva, hogy a beszá
moló a problémákf� feltmva, a meg
oldásra tett in�e.désekig bezárólag, az 

�szappoutjábólmegközelftveés rm

Ietesen boncolgatta a történéseket. 

Márkus Imre azt hangsúlyozta, hogy 
a négy esztendő cselekményeit csak oly
módon érdemes górcső alá venni, hogy 
mind a hibák, mind az eredmények kö
zös szerzemények; amellett, hogy a fele
lősségnek utolérhetőnek kell lennie. 
Majd azt is elmondta, hogy a tb berkei
ben tervszerű munka folyt. Taglétszám te
kintetében viszont csupán a növekedés
re lehetnek büszkék a szervezetek. S 
hangsúlyozta, hogy az ellenségeskedés 
helyett a szolidaritás, az építő kritika és 
az együttműködési szándék a követendő 
magatartás. 

A küldöttközgyffiés a TSZB-k élére 
egyhangúlag fogadta el a jelölteket. Így 
a FÉIB-t Nagy Sándor, a GIB-t Szuchy 
Antal, a PIB-t Tarczi Tamás, a KHI

TIK-t Pintér József. az EÜIB-i dr. Gás
pár Mihályné, a GT-t Finta János fogja 
a következő ciklusban képviselni. 

* * * 

Az újdonsült titkár Papp Zoltán 
1972-ben került a tá1·közlési építési szak
szolgálathoz, majd három év múltán a 
TBFF-nél töltött be műszerészi munka
kört. Az6ta a szakmai és a mozgalmi 
munkában egyaránt és párhuzamosan a 
ranglétra fokain halad eltJre. A munká
ban csoportvezető, majd a műszaki fel-

ügyelet vonalellentJre. A csoportbizalmi 
tisztséget pedig aftJbizalmi, alapszerve
zeti szb tagi, majd elnöki valamint tb tit
kárhelyettesi megb(zatások váltották fel; 
egészen az idei választásig, mely a titká
ri székbe juttatta. Munkahelyén az üze
mi tanács elnöke. Alapfokú német és kö
zépfokú angol nyelvvizsgával rendelke
zik. A Berz.senyi Dániel TanárképztJ FtJ
iskola technika szakán tavaly szerzett 
diplomát. Ugyancsak az elmúlt évben 
kopott megb(zást a képzési és oktatási bi
wttság vezetésére. 

Papp Zoltán eltJdje szakmai teljes(t
ményét elismerve a jövtJben kismérv(J 
változtatásokat tervez megval6s(tani. Így 

elstJdlegesen a szervezetépítést, a tiszt
ségviselők tudatos kiválasztását és kép
zését, a társszakszervezetekkel történtJ 
kapcsolatépítést, a területi iroda swlgál
tat6 szerepének ertJsítését, kihelyezett 
területi ülések rendszerének a bevezeté
sét, az önszen•eződések értékeinek meg
becsülését, az informáci6s rendszer he
lyi kiegészítését, a m6dszertani ismere
tek cseréjét, szorosabb helyi önkor
mányzati együttműködést és érdekvédel
met, valamint az emberi kapcsolatok 
ápolását és baráti közösségek létreho
zását tűzte zászlajára. 

- ódri -

. A tagság küldöttei 
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Világjáró II Rózsaszín Párdut:
11 

Valaha mozdonyvezető is volt az az úr, aki kerékpárjával, immár 13 éve járja Európa országait. A miskolci illetőség(I 
Zsigmond Gábor egyfolytában több mint 140 ezer kilométert kerekezett. Az említett időszak alatt itthon a kollégiumok, külföldön az egyházak vendégszeretetét élvezte. Most újból itthoni utakat járva, ötvenedik évéhez közeledve, a nősülés gondolatával kacérkodik. -Szeretem meghökkenti az embereket, -vallotta magáról a talpig rózsaszínbe öltözött férfi. A nemzetközi sajtó is ró

zsaszín párducként említi az emberek ·

1 

vendégszeretetéből élő különös kerékpá-rost. • ' 
Húri Valéria 

Tündér Lala nyugdíjba ment 
1960-ban, még gőzös világában kezdte vasúti pályafutását Molnár Lajos ügyeletes tiszt, akit mindenki csak Tündér La

faként ismer a Nyugatiban. Váltókezelőként kezdte, majd a szakvizsgák megszerzése után külsős forgalmi szolgálattevő. Így érte meg a Nyugati pályaudvar átépítését. Minden szolgálati helyet bejárt az elműlt 37 év alatt. Rendelkező forgalmi szolgálattevő, majd ügyeletes tiszt beosztásban dolgozott. Úgy tudja, azért nevezték el Tündér Lalá-

nak, mert mindig elérhető volt, akkor is, ha valaki helyett szolgálatba kellett beugrania A Vasutasok Szakszervezetében is tisztséget töltött be. 1970 és 1974 között ; tagja volt a VSz területi bizottságának. Az elműlt 37 évről így vallott: Kicsit i sajnálom itthagyni a vasutat, mert úgy a i szívemhez nőtt. Az én végállomásom a : Nyugati, ezért nem tehetem meg, hogy be ne menjek a kollégákhoz. 
T. P. 

Búcsúzunk tudósítónktól 

62 éves korában hunyt el Szőgyényi Bertalan. 41 évet dolgozott Záhony
ban különböző beosztásokban. Munkája mellett mindig tudott időt szakíta
ni, hogy tudósítson eseményekről, rendezvényekről a MÁV lapjaiban és a 
záhonyi Zónában. Cikkei figyelemfelkeltőek voltak, valós problémákat ve
tett fel. Az utolsó napokban is aktív volt. Két írásával kereste meg a helyi 
lapot, sajnos már nem olvashatja. Hiányozni fognak tanácsai, megfontolt 
véleménye, közvetlensége, derűje. Emlékét megőrizzük. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik mély fájdalmunk
ban osztoztak, szeretett férjem, Tiborc József nyugalmazott MÁV mér
nök főtanácsos búcsúztatásában rész vettek, vagy egyéb módon köszö
netüket nyilvánították. 

özv. Tiborc Józsefné és családja 
,:;,tn� . ...: 

PÁLYÁZATI FELHÍV ÁS 

A MÁV Rt. Személyügyi Főosztálya 
pályázatot hirdet 

a Baross Gábor Oktatási Központ Vezetője munkakörének betöltésére, az intézmény szervezeti átalakítása és tevékenységének módosítása miatt 
A munkakör betöltésének időpontja: 1998. február 16. 
Az igazgatói megbízás határozatlan időre szól. 
Az Oktatási Központ tevékenységi körének jellemzfü: A hagyományos "tisztképzés", valamint a budapesti régió iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési feladatainak ellátása a Személyügyi Főosztály irányítása alatt álló központi hivatal 1. szin
tű, önálló munkáltatói és gazdálkodási (költség, bér, lét.'Szám) joggal rendelkező egységenként. 
• Székhelye: 1987 Budapest, Luther u. 3 .  
• Az Oktatqsi Központ alaptevékenysége: - A MA V Rt. humánerőforrás-állománya - személyzetfejlesztése, továbbképzése, átképzése. - A régióban lévő iskolarendszerű gyakorlati képzés operatív szervezése, fejlesztése, lebonyolítása a MÁV Rt. istvántelki, kőér utcai, északi, hatvani, 'Székesfehérvári, szolnoki, dunakeszi tanműhelyeiben. 
• Alkalmazási feltételek: - egyetemi vagy főiskolai végzettség - oktatás szervezési gyakorlat vagy más egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés, - 9 év vasúti gyakorlati idő, - előnyt jelent a műszaki tanári másoddiploma vagy ennél magasabb pedagógiai képesítés. 
• Bérezés: kollektív szerződés szerint 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó • jelenlegi munkahelyét, beosztását, • szakmai önéletrajzát, • szakképzettségét és egyéb végzettségét tanúsító okirat hiteles másolatát • terveit, elgondolásait a megpályázott munkakörrel kapcsolatban. 
A pályázat beadásának határideje: 1998. január 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 1998. február 6: 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: 

Montvainé Pápai Jolán, osztályvezető Személyügyi Főosztály, Személyzetfejlesztési és Oktatási Osztály Telefon: 3228-845 vasútüzemi: 38-70 

MMrYAR m 
Köszönet érte 

A Vasutas Kulturális Alapítvány Kuratóriuma köszöni mindazoknak a támogatását, akik az 1997. évi adójuk 1 %-át az alapítvány részére ajánlották fel. Az alapítvány számlájára utalt pénzt teljes egészében a vasutasok kulturális értékeinek a megőrzésére fordítjuk. Meggyőződésünk szerint mindenkit érdekel, hogy a pénzét milyen célokra használják fel, ezért is fontosnak tartjuk az alapítvány munkájának nyitottságát. A VKA kuratóriuma 1998-ban pályázati kiírás alapján dönt a támogatottak köréről és a támogatás mértékéről. A pályázati feltételeket a Magyar Vasutas 1997. decemberi számában tettük közzé. Az alapítvány pénzügyi beszámolóját is a Magyar Vasutas közvetítésével kívánjuk nyilvánosságra hozni. Várjuk az alapítvány céljait támogatók 1998 évi támogatását. Adószámunk: 19666512-1-42. 
Simon Dezső, VKA Kuratórium elnöke 

A Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az elmúlt évben részükre felajánlották. Az. APEH által átutalt összegből rendeztük meg a Szolnok-Kiskunfélegyháza vasútvonal 100 éves évfordulóját, fedeztük a Kecskeméti Kisvasúti Jármt1skanzen további bővítését, valamint a leendő vasúttörténeti kiállítás költségeit. 1998-ban is örömmel fogadjuk .vasútbarátaink, támogatóink felajánlását és kérjük, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékáról rendelkező nyilatkozatra a 18450716-2-06 adószámot és a kedvezményezett nevét írják fel: Vasúttörténeti Alapítvány, Szeged. 
a Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma 

Sportolók, szállást keresők figyelmébe 
A Szegedi V SE sporttelepén (Szeged. Kossuth Lajos sgt. 74/C. sz. alatt) a NEBA SPORT Kft. üzemeltetésében megnyílt a SPORT MOTEL. A 2-3-4-6-8 ágyas szobáikban összesen 45 fő részére tudnak kényelmes és olcsó sz.állást biztosítani. Szükség esetén pótágyak elhelyezésére is van lehetőség. Csoportok részére, illetve hosszabb tartózkodás esetén kedvező áraikból továbbá engedményeket adnak. Egyéb szolgáltatásaik között: edzési, edzőtábori lehetőségek, szauna, szolárium, büfé, étterem igénybevétele is megtalálható. Érdeklődni lehet telefonon és faxon a következő számokon: (62) 474-707, (20) 551-658. 

-g-

1998.JANUÁR 

Küldöttértekezlet 
közeleg 

A Vasutasok Szakszervezete Ifjúsági Tagozata (VSZIT) 1998. február 16-ára összehívta küldöttértekezletét. Az alapszervezeteknél mííködő ifjúsági csoportok képviselői írásos előterjesztést kapnak: a VSZIT 1997. évi mííködéséről, és az "Alapítvány a vasutas fiatalokért" kuratórium tevékenységéről. E rendezvényen állítják össze a 1998. évi rendezvény-naptárat, vitatják meg a VSZ alapszabály- és a programtervezetét. 
A VSz Ifjúsági Tagozatának 

Előkészítő Bizottsága 

ELADÓ Naszályon, Tatától 6 km-re, Komáromtól 16 km-re 130 m2-es összközműves családi ház. Irányár 4,8 MFt. Telefon: (34) 344-249, üzemi 02/51-80 
(Boldog István). 

VÁROSNÉZÉS, NYARALÁS vasutasoknak. Velence 3500 Ft, Róma 7000 Ft, Párizs 7200 Ft, Benelux államok 12000 Ft, európai körút 2500 Ft. Athén 8000 Ft, Horváth tengerpart 13000 Ft-tól. Szardínia 17500 Ft. Érdeklődni a 06-30-634-325 vagy minden szerdán és csütörtökön 15-16 óráig a 06/27-87-en. 

< 
I ra;, 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti járművek és részegységeinek gyártása 
és javftása • Villamos forgógépek, transzformátorok 
javítása, tekercselése, vákuumimpregnólása 

• Acé�zerkezetek gyártása, szerelése 
e Alkatrészek megmunkálása, fogaskerékgyártós 
• Forgattyústengely-köszörülés • Keménykrómózás, ónozás, fémszórás 

� 
Nr. 75.100.5695 DIN EN ISO 9002 

1101 Budapest, Köbányai út 30. Telefon: 260-2185, 263-1814 · Telefax: 260-6566 

K.eresztreit én 
AMÁV új szolgenje (megfejtése víz- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 szintes 1 és függőleges 2 sorokban). 
VÍZSZINTES: 1., megfejtés 2.,Haj- 1 nalcsillag (lat.) - ITLÁ 3., Regnált, 4., Zoltán becézve, -az újság anyaga, 

2 5., ... falva, - Castro hazája, 6., Chillei emlős, -... vosztok 7., ... -i félsziget (Spanyol), -csaknem rovar! 8., Békési város., - kicsike (vissza), 3 

9., Növényi kúszószár, -énekes 10., Magyarország latin neve, -vércsoport 4 fajta 11., Menyasszony, -csavaró 12., Fal ... (plakát), -... Sharif (filmsztár) 
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Szakszenezelimozgóttpcsiill 

Pokorni Zoltán a FIDESZ frakcióvezet6-
je szinte nap mind nap hallatja pártja hangját 
országos közügyekben. Ma már vagy kevesen 
tudják, vagy kevesen emlékeznek arra, hogy 
1988-ban lelkes,jialal huszonéves tanárember
ként alapítója volt a PDSZ-nek, a pedagógu
sok új demokratikus szakszervezetének. Köz
életi, jó értelemben vett ifjúi szereplési vágyát 
élte ki akkor? Netán azt remélte, hogy az értel
miség szakszervezeti till6 ''frontját" forradal
masítja? 

- Azt gondolom. nem csupán hittük, hogy 
megbolygathatjuk az állóvizet, de ezt sikeresen 
meg is tettük. A Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete, melynek 1993 őszéig szóvivője 
voltam, sikeresen mozgatta meg a pedagóguso
kat, politizálásának eredményeként a semmiből 
teremtődött meg egy 16-17 ezer tagot számláló új 
szakszervezet. A PDSZ fontos szerepet játszott a 
független szakszervezeti mozgalom magyaror
szági megteremtésében, vezetői mind helyi, mind 
országos szinten fontos tisztségeket töltöttek be 
a LIGA-szakszervezetek testület eiben. 

A PDSZ újat hozott abban a tekintetben is, 
hogy nem csupán a munkavállalói érdekek kép
viseletére vállalkozott, hanem szakmapolitikai 
kérdésekben is állást foglalt. Nem csak maga
sabb bért, nagyobb munkahelyi biztonságot 
vagy kedvezőbb munkafeltételeket kívántunk 
tehát kivívni, biztosítani szerettük volna a szak
ma, a pedagógusok beleszólásának lehetőségét 
olyan kérdésekbe is, mint pl. az iskolaszerkezet 
alakulása, az oktatás-nevelés tartamának, formá
jának újrafogalmazása. 

- Mi a véleménye? Könnyű volt észrevenni, 
hogy az ellenzéknek, így a FIDESZ-nek sincs 
mozgalmi hagyománya, swkszervezeti gyökér
zete, mely által megragadható a szavazók egy 
része. Ez azt jelenti, meg sem kísérelik megnyer
ni az MSZOSZ-ben működő kereszténydemokra
ta-keresztényszociális platformot az országgyű
lési választások alkalmával? 

- A FIDESZ minden választópolgárhoz kí
ván szólni, függetlenül attól, hogy tagja-e vagy 
sem valamilyen munkavállalói vagy más szerve
zetnek. Azt gondolom, a szavazók jóval tájéko
zottabbak és bölcsebbek annál, mintsem, hogy 
voksaik leadásakor kizárólag arra legyenek tekin
tettel, mely párt milyen szervezetekkel kötött 
megállapodást. Nem törekszünk tehát arra, hogy 
egyes szakszervezeti vezetők megnyerésével, po
zícióba juttatásával nyerjük meg egy-egy szerve
i.el tagságát. A FIDESZ-Magyar Polgári Párt prog
ramjával, illetve jelöltjeinek hitelességével kíván
ja a maga oldalára állítani a szavazókat. 

Meggyőződésem, ugyanakkor, hogy ma 
Magyarországon a szakszervezetek számára is ko
moly ves7.élyekkel jár, ha szekerük nídját egy-egy 
párthoz kötik. Jól mutatta ezt a rendszerváltás 
el&ti időszak, amikor a szakszervezetek részei 
voltak a hatalomnak, mégsem voltak képesek ha
tékonyan fellépni a munkavállalók érdekében. A 
rendszerváltás idején született szakszervezetek
nek is éppen az volt a leghőbb törekvése, hogy 
olyan munkavállalói érdekképviseletet hozzanak 

A szekér rúdiáról Fü11111118I 
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létre, amely független a pártoktól. 
Azt, hogy ez a gondolat és törekvés meny

nyire helytállónak bizonyult, jól mutatják az el
múlt négy �v történései is. Igaz, az érdekegyez
tetés helyzetér61 meglehetősen ellentmondásos 
véleményeket hallhattunk, olvashattunk, az 
azonban egészen bizonyos, hogy ezen időszak 
nem aranybenlkkel kerül majd be a szakszerve
zetek történetének lapjai közé. A kormány siker
r61 beszél, megállapodásokat sorol, és elégedet
ten hivatkozik a sztrájkban töltött idő csekély 
mértékére. Maguk a szakszervezetek ezzel szem
ben a kudarc és a válságkifeje7.ésekkel szokták 
jellemezni a történteket. A kormány számára a 
jelek szerint siker az érdekképviseletek semle
gesítése, hisz ez a politikai 'mozgásterének ki
szélesítését jelentheti. Rövidtávon, a napi ügy
menetek sodrásában előnyösnek tűnhet számá
ra az, hogy nem kell akadékoskodó. fenyegető
ző, követelődző szakszervezetekkel számolnia. 
Vagy, ha mégis, akkor megnyugtató lehet a tu
dat, hogy a kapcsolatok más színterein, a parla
mentben, az önkormányzatokban, a különféle 
kuratóriumokban velük együttműködő szak
szervezeti vezetők személyes érdekei is bevon
hatók az alkuk keretébe. 

A szakszervezetek rendszerint azt sérelmezik. 
hogy a sorsukat meghatározó tényleges döntések
be nem szólhatnak bele. Így volt ez akkor, ami
kor tényként találták szembe magukat a Bokros
csomag megszorításával, vagy akkor, amikor az 
állam kivonult a foglalkoztatáspolitika finanszí
rozásából és ezzel egyidejűleg központosította a 
háromoldalú részvétellel működtetett foglalkoz
tatáspolitikai intézményrendszert. Ott, ahol ko
rábban egyetértésükre volt szükség, ma csupán 
véleményüket mondhatják el, ahol korábban -
egyfajta kárpótlásként- a.munkavállalók számít
hattak a privatizációs bevételek elkülönített részé
re, ma pusztán asszisztálhatnak ahhoz, hogy a 
"szakszerű" hivatal mihez kezd a befizetett mun
kaadói és munkavállalói járadékokkal. Ott, ahol 
- pl. a villamosenergia-ipar privatizációjával 
összefüggésben - megállapodott a kormány a 
szakszervezetekkel egy több milliárd forintos 
pénzalap létrehozásáról az átszervezések vesztese
inek kárpótlása. átképzése, részükre történő új 
munkahelyek létrehozása érdekében, az ígéretek 
papíron maradtak, a szakszervezeteket egyszerű
en becsapták. Még ennél is kedvezőtlenebbül ala
kult a helyzet a közalkalmazotti szférában, ahol 
bár szintén születtek megállapodások, ezek tartal
ma azonban egyetlen évben sem valósult meg. 

Az érdekegyeztetés tekintetében viszont 
jobb a helyzet a vasútnál, mint más szakmákban. 
A három reprezentatív szakszervezet állandó rész
vételével működik a Vasúti Érdekegyeztető Ta
nács, időről időre megválasztják a munkavállaló 
részvétel intézményeit, az üzemi tanácsokat és a 
választott érdekképviseleti vezetők részt vehetnek 
a vállalat felügyelő bizottságában. A vasútnál te
hát rendezettek a munkaügyi kapcsolatok. Vannak 
viták, de kialakult már a vitás kérdések megoldá
sának kerete. A közvélemény leggyakrabban a bér
vitákról értesül. A béralku a munka világában 
klasszikus intézmény. A vasútnál az utóbbi évek
ben megkötött megállapodások megfontoltságot 
és realitásérzéket tükröznek mind a szakszerveze
tek, mind a munkáltató részéről. A biztos jövő
höz azonban másra is szükség lesz. 

- Ha. a jelenlegi szakszervezeti struktúrát 
sutba vágja, agyonkritizálja ( holott az egyre 
életképesebb), ugyan milyen érdekvédelmet kí
nál a FIDESZ politikája (írva l'agy fratlanul) 
a nyugd(jból, a bérből és fiutésbo1 élők számá
ra. S főleg mit kínál, ha netán ( mert ez megtör
ténhet rövidesen) kormányalakító tényező lesz? 

- A FIDESZ nem kívánja megváltoztatni a 
jelenlegi szakszervezeti struktúrát, elfogadja 
olyannak amilyen, ugyanis megítélésünk szerint 
nem a struktúra az érdekvédelem mai problémái
nak legfőbb okozója. Úgy látjuk. a gondok jelen
tős részben a szakszervezetek és politikai pártok 
összefonódásának következményei. Másrészt ne
hezíti a szakszervezetek munkáját a jelenlegi kor
mány érdekegyeztetési gyakorlata (melyről az 
előzőekben már beszéltem), s az is, hogy Magya
rországon a munkavállalók szervezettsége - né
hány ágazattól eltekintve - alacsony. 

Úgy gondoljuk, hogy a társadalom és a gaz
�ág stabilitásában fontos szerepet játszanak a 
munkavállalók által működtetett "intézmények" 
(üzemi és közalkalmazotti tanácsok, szakszerve
zetek). Éppen ezért fontos, hogy a mindenkori 
kormány (és a munkaadók) valódi partnerként 
kezeljék ezeket a szervezeteket, a létrejött megál
lapodások betartása pedig minden fél számára 
kötelező kell, hogy legyen. Olyan megállapodá
sok aláírásának ugyanis nincs értelme, melyekről 
már az aláírás pillanatában is tudni lehet, hogy 
nem teljesülnek az azokban foglaltak. 

Talán még ennél is fontosabb, hogy a mun
kavállalók szervezetei helyi szinten megerősöd
jenek és képessé váljanak saját érdekeik felisme
résére és képviseletére. Az érvényes kollektív 
szerződések száma rendkívül kevés, márpedig 
ezen dokumentumok létrejötte teremthetne ki
számíthatóbb. átláthatóbb, kevesebb konfliktus
sal terhelt viszonyokat a munkahelyeken. 

Szalai Csaba 

A TÚLÉLÉS MŰVÉSZETE 

Végtifejlet-frtal.tngy,I .l.4szló. Vál5'g a gazdmg
ban, válságatmadalomban. Amindemlapiélet� 
dó válságát a csalMok smezrei killönböz6 stratégiillal 
pr6bálták megoldani. A kormány által lmlOgallltt vállalko-
7.ási fonnák (gmk, vgmk. pj� a háztáji tsz melléldlwnágak, 
a kimövetkezetek, stb.) lehelliségetadlak egyes IIUlbvál
lalói csoportoknak többletjövedele Sla7.ésác. A a.n. 
hói S1.ármazó lakos.úgi jövedelem S7.C!Cpének csökkerá: 
eróteljesen hatott az élelnnl alakulásáia is. Az áldoz.at, m:
lyet a magyar társadalom a félresiklott, elkapkodott gazda
ságpolitika miatt horott máig is ható negatív folyamatokat 
indított el, illetve erősített fel. Elég csak a balálo7.ási, népe
sedési adatokra gondolnunk. A válság mindennapos él
ménnyé vál� a növekvő árak, a folyamatosan csökkenő re
álbérek, az elértéktelenedő nyugdíjak és a foglalkoztaWi 
biztomág megs� miatt. Az egyéni túlélési laktikákke
ved voltak minde7.ek leküzdéséhez. 

A párt és a si.akszervezeti felső vezetés nem akarta tu
domásul venni, hogy a távlatokat vesztett társadalom egyet
len tartaléka a radikális politikai és g� álalakí� lebe
tett. Az MSZMP KB 1983. október 12-i állásfogl• a sz.ak. 
Slfl'Vezeti munka toviiibftjlesztéséról a válto� bir
deaék.�ugyana�ooállé&ígá.� .. 
azt várták, hogy azok továbbra is kiszolgálói legyenek a pmt
politikának. A szakszervez.etek l 98Mlan tartott XXV. kong
resmisa is a változatlanság szellemét tükrözte. 

A sz.akszervezetek-miközren hos.2ú éveken keresztül 
igyekel.lek felmondani a lecké� amit a pmt és az állam velük 
szemben támamott-frusztrált állapotban éltek, lúszen min
denkinél jobban tudták, hogy a rendelkel.ésükre álló eszkö
zöko:rn alkalmasak a� (lttlléimk iregol<lám, alap, 
vetően nem védik a tagság érdekei� miközben tudták, hogy 
lenne mit véderú. A sz.akszervezet felső vezetése nem engedte 
felszínre a változás irányába ható útkereséseket. Nem kaptak 
nyilv�ot azok a változást jelző kezdeményezések, ame
lyek az ágazati sz.akszervezetek (pl. nyorrdá.szok, a v�) 
Slfl'Vez.elpolitikai elképzeléseiben, asz.akszervezeli � te
rületén. a szar gazdaság-és éleruínvonal-politikai OOlálya 
�ren� 

A felgyorsult kül- és belpolitikai változások terem
tették meg a feltételeit annak, hogy a Társadalmi Szerződés 
(1987), a Fordulat és refonn (1987). a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa Felhívása (1988) nyomán meginduljon a 
magyarszaksi.ervezetekgyökeresálalakulása.ASZOT--00 
kívüli első párt tól deklaráltan független szakszervezet a 
TDDSZ születése ( 1988. május 14.) felgyorsította azokat 
a változások irányába ható folyamatokat, amelyek a hagyo
mányosnak mondott szakszervez.etekben is jelen voltak. En
nek nem mond ellent az a tény, hogy számos helyen rosszul 
működtek a szakszervezetek, és tennésretesen azokon a te
rületeken indult meg az új utak a SZOT-on kívüli megol
dások keresése. Ezzel �uzamosan azok a szakmai ágazati 
szakszerveretek, amelyek a belső refonnok mellett voksol
tak, sona tartották a kongresszusaikat, amelyeket mindenütt 
a munkahelyi szintű válasz�ok előztek meg. Megváltoz
tatták az addigi szaksrervezeti struktúrát, szövetségek ala
kultak, illetve több sz.akma választotta az önállóságot. 

1990. március -Hn megalakult a Magyar Szakszer
vezetek Országos Szövetsége. A Ftiggetlen Si.aksl.ervezete 
Demokratikus Ligája 1990. május 20-án tömörítette azo
kat a szakszervereteke� akik a munkavállalók érdekvédel
mét a hagyományos szaksrervereti kereteken kívül kíván-

ták�JónS!iaymbmiSZID2rl't'e2d,alapmr
vu.etdj S7.ÖYdqle 16pettegymmal. ÍgyjöU� 1990. 
jdnius 9-álazF.drJnmégi s� 'Rimiiiils, majd 
aSzak.v.eM1.etekF.gyilllmdködés Fóruma. Sajlltmlllllljmt 
be az 1991 ápilisában m:galakult Autonóm S7.8kslmeze. 
lrkCsopmtja,mfg l993dea:nilen!bmAUlooómS7.abm
Ymlli SmvdlégéYé fejl6diiu. 

A�a�nevllkbenisjelezni 
kí� függetlenségüke a pmtoklól. Az is tideriiltazon. 
ban hamarosan, hogy nem léteznek, mint ahogy sohasem 
léteztek semleges szakszervezetek.Jóllebet, voltakpút-és 
si.akszervei.et kapcsol� !Bllyet azonban nem vállaltak 
a szerepl6k. Miközben hivatalosan a Jmlokfüggctlensiget 
hirdettek, sokszor avatkoztak be még törvényekkel is a 
sz.akszervel.det élelébe. Killönböz6 polilibi fclhangokbl 
Sl.ámtalan támadá<i érte az ún. bagyomúyos � 
teket. 1990-1992 között a parlamenti pártok többsége úgy 
vélte, hogy az ág87.ali sz.akszervezctek képezik a régi rend
S1.Cl' "utolsó" nagy intémlényrernhzerét, megprobálták azo
kat ellehetetleníteni. A S1.8ks7.ervezet szövetségek egy része 
rregadtaehhezapolitikailáJoogalást S ittkell rregjegyemi 
azt a tényt is, hogy a rendszerváltást el&észít6 nelDl.eli 
kerekasztal tárgyalásokon az elitcsopoltok a társadalom, -
a munkavállalók-figyelembe vétele nélkül döntöttek sor
sukról. A munkavállalók a rendszerválw alapfolyamatai
hói kimaradtak. A szaksrervezetek közötti áldatlan harc pe
dig az amúgy is védtelenné vált munkavállalók helyzetét to
vább gyengítette. 

A politikai pártok közül az MSZP volt az, amely nem 
állt be a sz.akszervezet-ellenes kampányba. Az MSzOSz és 
tagszervez.etei liibb5ége vállalta a szocialista, srociáldel:mk
rata értékeket valló párttal a kapcsolatfelvételt. Az MSzOSz 
sz.ocialista-szociáldemokrata platfonnja választási egyiittmff
ködést kötött az 1994-es választások előtt. Az együttml1-
ködés keretében a párt és a platfonn között rendszeressé 
váltak a konzultációk. A platfonn által támogatott képvise
lők segítették a konnány refonnpolitikájának megvalósítá
sát, kezdeményezéseik nyomán javult a munka világának 
szabályozottsága. Az elmúlt négy év nem volt konfliktus
mentes, de a négy éves idős7.ak végére megteremtődtek azot 
a gazdasági feltételek, amelyek a munkavállalók és a nyug
díjasok helyrete fokozatos javításának esélyeit hordomk. 
Az MSzOSz tagsmvez.etei mimlcrek�az 
1998-as választások előtt sem találtak okot am, hogy im
nyultságukon változtas.a. 

Befejez.ésül álljanak itt \itányi /vón goodolatai a sm

srervezetekről és a szocialistákról: "A törés, amely úgy a 
sz.aks:trvezeteket, mint a szociá/dimokráciát érte, nem köny
nyen és nem rövid idő alatt gyógyul be. Az azért nyilván
valóvá vált, hogy niocs sz.aksztrvezetmtntes világ. Az is nyil-
1•ánraló, hogy a társadalomban van igény a swciáldemok
rata értékek iránt. A szakszerveutek ma is vallják tlk.öttle

unségüket. Ez az együttgondolkodás, közös értéknndvál

lalás nem jelenti azt, hogy a sz.aks:trveutek vagy a szocia
lista párt feladná .függetlenségét. Nem mosható össze a po
litikai pán és a sz.akszerve:t� de a sz.övetségét megtarthaJ
ja. Ha természetesnek találjuk. hogy a fejlett országokban 
a szoks,,.ervezetek szövetségesei a� ak

kor ezt itthon is fel kell dolgoznunk, mig akkor is, ha ben
ne van a nuilt terhe". 

úaJwlit 
a liirténelemtudomány kandidátusa 

A kormány politikáját e téren nyugodtan 
nevezhetjük rövidlátónak, hiszen a megállapo
dásokban általában és konkrétan is az a jó, hogy 
a szerződő felek a megállapodások érvényessé
gi idejére előre láthatják lehetőségeiket. Mind
két részről lehet tehát előre tekinteni, kalkulál
ni, számítani, terveket készíteni. Az érdekegyez
tetést ma jellemző bizonytalanság, elégedetlen
ség, fásultság aláássa a bizalmat, kölcsönös ki
szolgáltatottságot eredményez, összefogás he
lyett az erők szétforgácsolásához, mindkét felet 
sújtó veszteségekhez vezet. 

TSZ-tagból lett pénztáros 

A vasútnál jobb is, meg rosszabb is a hely
zet az országosan jellemzőnél. Kétségkívül 
rosszabb, amennyiben az ország egyik legna
gyobb vállalata folyamatos nehézségekkel küsz
ködik. Bár elkészült a vasút rendbetételének kon
cepciója, érdemleges intézkedés nem történt. A 
vasút állapota folyamatosan romlik, a változatlan 
struktúra nyeli a milliárdokat. Az 1995-ben bekö
vetkezett szanálás ellenére megmaradtak a súlyos 
gondok. 1997-ben vezetőváltások következtek be, 
az alaptevékenység színvonala ennek ellenére és 
megállíthatatlanul tovább romlik. Rendelet ké
szült ugyan a rosszul kihasznált vasútvonalak fel
sz.ámolására, ám - ez esetben szerencsére- az ígé
retet nem váltották be. 

A düledező épület közelében, a peron végé
ben aluljáró sötétje tátong baljóslatúan. Estefe
lé bizony nem tanácsos errefelé sétálgatni, f61eg 
akkor nem, ha magányos hölgy az illető. A vá
róterem ablakain befúj a szél, az ablakot már rég 
lelopták, már csak a graffitikkel "kidíszített" fa. 
lak állnak. Pestszenterzsébeten, mint oly sok 
egyéb vasútállomáson már csak jegykiadás van, 
a vasúti szolgálat már évek óta megsz11nt. 

Bándli LászMné, Erzsike 12 évvel ezelőtt 
merész váltásra hatmozta el magát. A délegyházi 
tsz-tói jött át a vas4thoz, mivel azt remélte, job
ban bejönnek a s7ÍD1Ításai. Bejárta a szamárlétra 
valamennyi lépcsőfokát A vasút mindig és min
den korban biztos munkahelyet jelentett. Az más 
lapra tartozik, hogy a pénz vásárlóértéke fokoza
tosan romlik. Ezzel párhuzamosan növekszik a 
bl1nöl.és. Ezt Pests1.eDlm.Sébete is tapasztalják, 

hiszen régebben feltörték a személypénztárakat, 
még a mosóport is elvitték. A korábbi tapaszta
latokból okulva I 996. április elsejétől, éjjel-nap
pal biztonsági őrök vigyázzák a vasutasok testi 
épségét és a MÁV értékeit. Az állomás épülete az 
önkormányzat tulajdona, m11emlék, így védett. 
Bontani nem szabad, viszont a felújítására sem 
áldoz a pestszenterzsébeti önkormányzat. Akik a 
huszadik kerületi vasútállomásnál reggel és este 
jegyet váltanak, jogosan méltatlankodnak amiatt, 
hogy az illetékesek hagyták lepusztulni a légi ál
lomásépületet - összegzi a törtátteket B4ndliné. 

Erzsike a délegyházi vasútállomás közelében 
lakik. Zsebkendőnyi kertjükben a háromtagú csa
lád zöldségszükséglete megterem. Felnőtt gyer
mekei önálló családot alapítottak, Eraikének már 
öt unokája van. Kilencven négyzetméteres laká
suk átlagos havi rezsije 25 ezer forint A férje Irak-

MÁVFKG· 
. Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

Jászkisér, Jászladányi út 10. TelJF� (5r7) 4S._94S, Vasúti telefon: (CQJ Ji+:'2 

toros a délegyházi tsz-ben. Kettejük jövedelme 50 
ezer forint. A magas lakásrezsi miatt fizetésüknek 
csalt felét tudják élelemre és ruházkodásra költe
ni. Bándli Lászlóné találóan fogalmazza: ez az 
összeg a sztlkölködésre nagyjából elég. 

A kérdésre, hogy mi marad a szórakozásra, 
a kikapcsolódásra, a válasz egybecseng a hon
polgárok véleményével: a telcvfzió és a kert. A 
politikához nem ért, azt rábíua a politikusok
ra. A nyugdíjreform kérdése elgondolkodtatta, 
hiszen 12 év múlva őt is mellbe vágja a dolog. 
Egyelőre nehéz tudatilag feldolgoznia azt, hogy 
mekkora az anan:bia az egészségügy és az okta
tás területén. Saját magának és családjának jó 
egészséget kíván, mert az ő családja a tb által tá
mogatott gyógyszerek árát sem mindig tudja 
megfilitni. 
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'8 megjelent száma 6. oldalán található 
"Ügyes kis levél a MÁVVasút6r Kft. mun
kavdllal6ihoz" cfmtt cikk elolvasása után 
ágy 6r.zem, mint a t\mt említett kft. mun
kavállalója, valammt a 427 f6s VSz tag
ság által megv&asttott vasótbiztonsági 
tagozat ve�je, a tények pontosabb is
mertetésében reagálnom kell a Bfró alel
nök 11r írásm. A társaság ügyvezetése 
1997. X. hóban az ój KSZ tervezettel 
egyid&eo egy bérreform tervezetet is el
juttatott a vállalabiál mtllcöd6 reprezenta
tív szakszervezeteknek. E tervei.et mint a 
lmgyalásoksorán kiderült, nem volt meg
valósítható, mivel a dolgozók jelent6 ré
szének az alapbér csökkenésével járt vol
na. A KSZ-es bértárgyaláson résztvevő 
felek úgy a VDSzSz, mint a VSz részér61 
naivan azt reméltük, és ezt hangoztattuk 
is, hogy az éppen akkor zajló MÁV Rt. 
érdelcképviseleti si.ervek bér- és foglal
koztatás biztonsági tárgyalások eredmé
nyeként a GT-kben munkavállalók is ré
szesülnek béremelésben. Úgy látszik, a 
kft. ügyvezetése lényegesen reálisabban 
mérte fel helyi.etilnket, ugyanis 6k már 
akkor felvázoltak egy esetlegesen kibocsá
tásra keriilő közvélemény kutató kérd6ívet. 
Mivel kihangsúlyozták, hogy ez kizáró
lag a dolgozók véleményének megisme
rése céljából történik, (illetve mi el sem 
tudtuk képzelni, hogy a MÁV Rt-t61 ne 
kapjunk bérfejlesztésre pénzt), vala
mennyien beleegyeztünk a kérd6ív kibo
csátásába. A kérd6ívet Gál 16;,sefügyve
i.ető úr rési.emre a kibocsátást megelőző
en tíz nappal kiküldte véleményezésre. Én 
ekkor sem láttam akadályát annak, hogy 
ezt a felmérést elvégezze. 

Mindeközben a kollektívsi.erződési 
tárgyalások zavartalanul folytak. A tár
gyaláson résztvev6ket az ügyvezetés tel
jes mértékben egyenrangú partnerként 
kezelte, még az olyan szervezetet is, 
amelynek összesen tíz tagja van a válla
IlltUttli:tiál, tneghtvtálc tartácskozási joggal. 
A VSz részéről benyújtott 28 pontos 
módosító javaslathól 24-et változatlanul, 
kett6t közös álláspontot kialakítva fogad
tak el. Tehát a levelem megírását az indo-

kolja,, hogy aasztesSégbe,k,elegettegy et. 
mikor az ügy el6zményét me� 
önökkel. Minct.níellett kö$ZÖnet a VSz 
ve7.et&é� hogy f:igyelemmcl kíséri 
a�zajlóesemmy-,nem 
árt azonball, ha azt is tudjuk, h9gy a GT
kben dolgozó tagjainak mekkora arcul
csapás volt, mikor megtu4� '3ogy a 
fent említett bértárgyaláson .róluk még 
szó sem volt. Egyre több olyan véle
ményt hallani: a három nagy reprezen
tatív miks7.Cl"Vezetnek esak a �gatás 
szükséges. Az elmúlt év végi sztrájkfel
hlvás alkalmával a kft-ben dolgozó VSz 
tagok szinte 100%-os támogatásukról 
biztosították a VSz-t. 

TJ.SZtelt tagtársaim! .Ei.ek után képi.el
jék el a tisztségviselő munkájának szél
malomharc jellegét, amikor kiderül, hogy 
bért nem. de jó tanácsot kapnak a GT-k 
különböző alapok létrehozására. Tessék, 
mondja meg valaki, mib6l? A MÁV Rt. 
ilyen vagy olyan okokra hivatkozva szin
te csepegteti a kft-k járandóságait. Nem 
egy esetben több hónapos késéssel utal
ja a béreket. Ebből adódóan nem tudunk 
közterheket fizetni, a büntető kamatok 
pedig több millió forintra rúgnak. 

K érjük a VSz vezetőségét, hasson 
oda, hogy ezek a vagyonvesztő, vagyon
elherdáló állapotok megsz1Injenek. 

És még valami. Mi, szakszervezeti 
tisztségvísel6k ugyan szívesen mondjuk, 
hogy tagjainkat anyagi hátrány nem ér
heti. Akkor most próbáljuk meg a kft-k 
megalakulásakor a MÁV által eddig ki 
nem szolgáltatott egyenruhák árát a dol
gozók részére kifizettetni. Ez több száz 
garnitúra egyenruha csak a mi vállala
tunknál. Csak könyörgöm, ne úgy, hogy 
a tulajdonos utasítja az ügyvezetést a ki
fizetésre, ugyanis ezzel a MÁV Rt. tarto
zik minden volt munkavállalójának. 

Zárszóként még egy ajánlás: próbál
jon meg a VSz többet törődni a GT-kben 
dolgozók tagjllíval, mert ha ezt nem te
szi, úgy rövid időn belül óriási lemorzso
lódása várható. 

Tisztelettel: Finta János 

a VSz Vasútőr Kft. 
tagozatának vezetője 

Az ··utasbarát'' elíívéte1· 
Az igaz történet egy elfoglalt utasról 

szól, aki elővételben szeretett volna hely
jegyet váltani a február 6-án, pénteken a 
16 óra 5 perckor induló Szabolcs lnter
City-re. A "mese" reggel fél nyolc körül 
kezdődött. Az utas felemelte a telefont és 
tárcsázta a Budapest Nyugati pu. jegy
pénztár számát. A telefont hosszú ideig 
nem vette fel senki, aztán folyamatosan 
foglaltat jelzett. Az utas nem adta fel, vé
gigpergette fejében napi programjait, ám 
sehol egyetlen üres órácskát nem talált, 
hogy a város túlsó végéb61 eljusson a 
"Nyugatiba" és jegyet váltson. Végre lét
rejött a kapcsolat. A vonal másik végén 
lévő hölgy azonban felvilágosította, hogy 
teljesíthetetlent kért, mert ugyan van még 
hely az aznap induló Szabolcs InterCity
�. azonban nem áll módjában helyjegyet 
foglalni. Az értetlenkedő utas kérdésére 
elmondta: a helyjegyek csak egy bizo
nyos százalékát lehetséges telefonon "el
adni", mert a jegypénztár nem tudja idő
ben kisrolgálni az el6vételi vásárlókat az 
IC-járat indulása előtt. Az utas mi taga
dás, kicsit dühös lett, este D ebrecenben 
kell lennie, nem tud sem a korábbi, sem 
a kés&bi vonattal útra kelni. Azt sem 
teheti meg, hogy napközben váltson je
gyet, biS7.ell munkája egész nap helyhez 
köti. Mégsem maradt más választása, 
dolga végeztével lóhalálában rohant a 
"N'ytJgaliba". be állt a jegypénztárak el&t 
ifgy6zdaód>a, 6s csak reménykedai tu
dott, hogy megblijt még valahol egy hely
jegy. S�c volt. talán az utolsó 

ülőhely egyikét csípte el. Béke szállta 
meg a lelkét, de kíváncsisága nem hagy
ta nyugodni. Vajon ki, vagy milyen ren
delet srortírozza-szabályozza az elővételi 
jegyek eladhatóságát? Az információs 
ablaknál nem tudtak értékelhető választ 
adni, arra kérték, fáradjon át az elővételi 
pénztárhoz és talán ott érdekl&ijön. 

Az utas átballagott az említett ablak
hoz, amely zárva volt. Bekopogott, elhúz
ták a függönyt és az utas élénk gesztik:u
lálásba kezdett, mert a pénztáros hölgy 
arra már nem méltatta, hogy kinyissa az 
ablakot az emberibb kommunikáció ér
dekében. Így kénytelen volt "bekúszni" 
a pénzkiadó tányérba, ilyen sajátosan 
megalázó helyzetben tette fel kérdéseit. 

A hölgy igen arrogáns hangon mor
dult, elküldte egy másik jegypénztárba, 
amely a pályaudvar túlsó végében helyez
kedett el. Az utas azonban órájára nézett 
és )Degállapította, hogy ha tovább foly
tatja oknyomozó "kalandját", lekési a 
vonatot, amelyre igen keservesen tudott 
jegyet váltani. 

Tehát felszállt és elmosolyodott a 
MÁV Rt. által oly sokat hangoztatott 
''utasbarát" srolgáltatáson. Elgondolko
dott, hogy l ehet-e különbséget tenni utas 
és utas köZÖtt7 Elméletbed itta a követ
keztetésre jutott, hogy nem. 'A S}'akorlat 
azon� most is iskolapél�t srolgál
tatta az ellenkezőjének. 

Egyébként a végül is -szerzett 
helyjegy száma: 10580460, 

Faífll6 M,,,.. 

A MÁV Informatika Kft. a közelmúltban klktiesz
tett újdonságai lcözül az hitémet Galaxis '98!10'1-
lftúon 
• Sz.illftúirányftúi lnfonruidós Rendsze� 

a SZIR-t 
• mektronikus UtasUjékoztatúi Rendszent, 

az ELVIRA-t tatja be. 

A SZIR-RŐL RÖ 
97. január l�t{Sl 
Magyarorszá 

öclik üzemszerűen a 
· legnagyobb on-line r·et1JSZ1e

a Sz irányítási Információs 
V kb. 200 állomásán 850 termúqlf 

a MÁV X25 hálózatán keresztül a 
dem számítógéphez) 

A rendszer lmyege, hogy segftségtoel 
line m6don idlfszakosan kaphat ín 
írói, vasúti kocsijairól. 

tvitel módjától függéS
et - az egyik, amikor a 

· teli hálózatához kapcsolódik 
SZIR terminálnak nevezzük, a má-

Másik újdonság az ütastájékqzta'tás tertü� szn
letett, az EL"1RA, Elektronikus Utastájékoztató 
Program, amely az utasok részére tel� kOl'1l � 
netrendi tájékozta� nyújt, megkonny:{tve a MÁV 
Rt. utastájékoztatási m�át. 
Az otthoni, irodai használatra szánt Office váltO:
zat mellett az Interneten és érintőképem� .köz
területi változatban is megjelenik. 

Szakembereinek készséggel adnak felvilágosítást 
a kiállított termékeinkről. 

Vújuk önt, látogassa meg kiállítúi mzlegiinket 
az INTERNET GALAXIS '98. KIÁLÚTÁSON 

1998. február 26-tól március 4-ig 
az Iparmdvészeti Múzeumban 

Budapest VII. Üllői út 33/37. 
�Közlekedési Hírközlési és Vfziigyi 

Minisztérium standjút. 

A kiállítás naponta 10-18 óráig tart nyitva. 

MÁV INFORMATIKA 
Aif'Av Informatika Kereskedelm/i Szolgáltató és Tan�esad6 Kft. 

1t1I.Z8údapest. Krisztina krt. �7/a, 1253 JJ,/t/8pest, Pf. 28. Tel.: 457-9300, Fax: 457-9500 

e-mali: mav/nfr./i'lnlílfka@mavlnformatika.hu 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

Vasútépítő, vágány- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy hiba

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járm([vek és munkagépek gyártá
sa, javítása, felújítása, korszertl-sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár- tása és javítása (pl. hegesztési varrat 
dudorletoló, sínfúró-, sínköszörti berendezés, stb.). 





19'J8. FEBRUAR -
VASUTNEZ08EN 

A...VASÚTI KÖRNYEZETVÉDELEM NAGY JÁTSZMÁJA 

A 11NJugat11 előre fut a síneken 
A németek közismertek precízségükről. 

Évtizedes fejlesztéssel, a jövő környezetvédel
mi ügyeire jól ráérezve fejlesztették ki híres szu
perexpressz vonatukat: az Inter City Expresszt, 
rövidebb és közismertebb nevén az ICE-t. En
nek az időmegtakarítás növelésében, az utasfor
galom számottevő gyarapodásán túl mindenek
előtt a környezet védelmére volt igen kedvező 
hatása. A melléklet első ábráján a német szuper
vonat és a többi közlekedési ág 100 utaskilomé
terenkénti károsanyag kibocsátását. a má�odik 
ábráján pedig a vasút és a többi közlekedési ág 
által okozott zajterhelést tüntettem fel. A táblá
zat és a grafikon is cg) értelműen mutatja a vas
úti közlekedés előnyeit. 

Hasonló mérési eredményekre jutottak a 
nagysebességű közlekedésben úttörő szerepet 
játszó japáhok és franciák is. Szembetűnő volt 
a vasút környezetvédelmi előnye a többi közle
kedési ágakhoz képest. Valószínűleg ezek az 
adatok is hozzájárultak, hogy a fejlett nyugati 
országok kormán)ai az állami vasúttársaságok 
jelentős összegű támogatásáról döntöttek. Sót! 
Németországban, Span)olországban. Nagy-Bri
tanniában és a skandináv országokban kiemelt 
állami és vasúti célfeladat a nagysebességű vas
útvonal hálózatok kiépítése illetve bővítése. és 
a nagysebességű. környezetvédő vasúti jármű
park kialakítása. 

Olaszor zágban Szicíliáig épül ki a 250-
300 km/h sebességre alkalmas vasútvonal, 
melynek az úgynevezett Direttissima elnevezé
sű első szakaszát 1993-ban helyezték üzembe. A 

mmEly- repll6- ICE 
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1. ábra Németországban a közlekedé-
si ágazatok 100 utaskilométerenként 
kibocsátott környezetkárosító égés-
termékeinek mennyisége 
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széles nyomtávú (1668 mm) spanyol VISUtakon 
óriási átalakítási folyamat zajlik, a Madrid-Bar
celona vonalon pedig teljesen új építésű, nor
mál nyomtávolságú (1435 mm) nagysebességtl 
közlekedésre alkalmas vonal létesült. 

A csatorna-alagút átadása után a németalföl
di országokban a francia TGV rendszerű nagy
sebességti vasúti közlekedés kiépítése kezdődött 
el. Párizsból a Thalys Expresszek 1998-ban már 
Brüsszelig, 2002-től pedig már Amszterdamig 
járnak majd. Az Eurostar szerelvények pedig 
minden képzeletet felülmúlva 310 km/h átlagos 
menetsebességgel röpítik utasaikat Párizsból 
London felé. 

Határokon Mnp16 
kíméHi közlekedési rendszer 

Németországban 1997 közepén adták át az 
új Hannover-Berlin nagysebességű vonalat. 
amit két-három éven belül összekapcsolnak a 
már említett Thalys vonalakkal. A nagysebessé
gű közlekedés ügye tehát túlhaladja a nemzeti 
kereteket. A fenyegető és elviselhetetlen környe
zeti károk egyébként is a nemzeti határokat át
lépő közlekedési rendszereket követelnek. Vég
ső soron a közlekedéspolitikában a maastrichti 
elvek érvényesítése önmagában is a síneken 
egyesülő Európa felé mutat. S ez nekünk, kelet
európaiaknak is nyűjthat az igen nehéz gazdasá
gi helyzet mellett reményeket. 

Az új nagyszabású beruházások nyomán, 
például Franciaországban a Földközi-tenger felé 
irányuló úgynevezett TGV Mediterrannee nagy
sebességű vasútvonal olyan térséget érint. amely 
természeti szép. égekben is bővelkedik. A Rhone 
völgye. a híres Provance tájai nem veszítenek 
varázslato zépségükból, mert a nagyszabá5ú 
vasúti építkezés egy környezetvédő programot 
is magában foglal. 

Az utasok időnyeresége mellett óriási előnye 
a TGV rendszernek, hogy a nagy repülőterek is 
könnyebben megközelíthetők. Ezáltal az autópá
lyák i tehennentesülnek és a környezetet a va\
úti közlekedés a közútinak csak töredékével ter
heli. Ezt a nagy sebességű pályák mentén 25 mé
ter távolságban a sebesség függvényében mért 

zajszintek is jól érzékeltetik, melynek értékeit a 
német JC, ICE és a francia TGV esetében ábránk 
jól szemlélteti. 

A másik ábránk az autó, a repülőgép és a 
nagysebességtl német Inter City Expressz egy 
ü16hclyre és egy kilométerre vonatkoztatott faj
lagos primer energia (üzemanyag, villamos 
energia), felhasználását szemlélteti. Beszédesek 
az ICE nagysebességtT vasúti szerelvények kör
nyezetterhelési szempontból elért el6nyei ! 

Az egyesült Németország kormányának ál
láspontja szerint a közlekedésnek az emberre, a 
természetre és a tágabb környezetre gyakorolt 
terhelését még növekvő forgalom mellett is to
vább kell csökkenteni. Ez pedig a környezetba
rát vasúti közlekedés szerepét fogja erősíteni. 
Ehhez azonban fokozottabb mértékben kell ki
aknázni a vasúti közlekedés rend zerében rejlő 
előnyöket. hogy a vasút versenyképes szolgál
tatá�t nyújtson a személygépkocsival és a repü
lőgéppel történő utazáshoz, szállításhoz képest. 

Ez annál is indokoltabb - s nem csak Né
metországban - mert a közúti infrastruktúra ál
talános előtérbe helyezése a környezetvédelem 
szempontjából nyugtalanságot kelt. A Kréta
szigetén tartott II. Páneurópai Közlekedési Kon
ferencián ez az aggodalom több felszólalásban 
kifejezésre jutott. S nemcsak a nagysebességű 
vasúti személyszállítás már ismert előnyeinek 
kihasználása, hanem az áruszállítási vonatkozá
sok miatt is. 

(Folytatjuk ... ) 

Orosz Károly 

szakíró 

2. ábra A német vasút által okozott 
zajterhelés a többi közlekedési ágazat
hoz képest lényegesen kedvezőbb 

Utasszemmel Kanadában 

Toronto, Ottawa, 
Qu6bec 

Ott-tartózkodásom alatt az a megtisztelte
� ért, hogy a Kanadai Vll.fflt montreali igazga
tóságától elsőosztályú sl.abadjegyet kaptam a 
Tcxmto-Ottawa-Montreal-Québec, majd visw 
a Québec-Mootreal-Toronto útvonalra, részben 
u&t. hogy lanulmán� a vasutat, resz

ben pedig azért, hogy a montreali vasútigazga
tóságon ismertetni tudjam a MÁV szakirodal-
11111t� infonnációbtkaphassak a Kanadai Vas
dt ilym iónyli tev&mysqá61. 

'lmom6RípDyaldvnabelváollllm Vll1, a 

II. RÉSZ 

felMkarcolók: tövében. Maga az épület kívülr61 
régebbi stílusú, de belül kom.ertlen van kialakít
va, két szinten sok üzlettel és szolgáltatóval. Az 
els6osztályú utasok már az állomáson megkü
lönböztetett elbénásban részesülnek. Külön vá
róterem van sz.ámukra (Salon panorama), ahol 
dobozos üdít6t, kávét és aprósütemyt fo
gyaszthalnak díjmemseo, valaminto1Vll.1hatják 
a legfrwebb angol és francia nyelvtl újságokat. 
A vonat indulúaeltftt 30peraid e16ször az els6 
osztályon utazókat kísérik a vonalooZ,,uiúod
osztályon utazók csakezutmi sdllhatiMt be. A 
kocsikban soronkált Ica-�� vaa.mclyet 
amoo&akarepllltín IM�. abrfjoJo. 

hajtható asztalkával. Az indulás után reggelit 
szolgálnak fel, kívánság szerint kávét, teát vagy 
gyümölcslevet, süteményt és egy tálca különfé
le gyümölcsöt. Mindez díjmentes, benne van a 
jegy árában. Egy elsőosztályú menetjegy ára 
egyébként Toronto-Montreal között 180 dollár. 

Először Ottawáig utaztam. mely az ország 
fővárosa. Itt vannak a konnányépületek és a par
lament, amely egy dombon álló épületegyüttes. 
Középi.Itt van maga a parlament, amely egy kö
zépkori várkastélyhoz hasonló. A látogatók csak 
csoportosan mehetnek be, külön angol és külön 
frclllCÍa nyelvű idegenvezetővel. A 10 órakor kez
dődő vezetésnél az ott lév6 mintegy 25 látoga
tó angol "kalauzolást" vett igénybe, és mivel 
francia nyelvűt csak én, így engem egyedül kí
sért végig az idegenvezető hölgy, megmutatva 
az üléstermeket és az egyéb helyiségeket. A 
könyvtár csodálato.wt szép volt, félkör alakban 
kiképezve, középen Viktória királyn<'í szobrával. 

Ottawa az angol nyelvű Ontario és a frcll1cia 
nyelvtI Québec tartomány� van. A várost 
az Ottawa folyó két résZré osztja, a folyón túl 
fekv6 városrész-Hull-márQuébectartomány
hoz tartorik, így ott franciául beszélnek. 

Ottawából Montrealon keresztül utaztam 
Québec városába, amely a hasonló nevtI tarto
mány f6városa és a Szt. L&inc folyó partján te
riil el. A régi városrész igen hangulatos, fallal 
van körülvéve, és a sétányról szép kilátás nyílik 
a folyóra, amely itt már- a torkolat köi.elsége 
miatt-olyan széles, hogy tengernek látszik. 

Egynapos tartózkodás után utaztam vissza 
Montrealba, ahol 3 napot szándékoztam tölte
ni. Montreal felé köi.eledve a vonat egy ideig 
hosszú hídon halad át a széles Szt. L6rinc fo
lyó felett és a város felé közeledve egészen a 
felMkan:olók köl.é megy be. Mikor a vonat 
megáll, az ember nem is akarja elhinni, hogy 
egy nagy városba érkezett, mivel a peronon 
csak valamif& "triptavilágftú" deamg. Innen 
mo7.gÓi6pcsG vezet az utascsamokba, ami már 
teljeeen nagyvmi, tele il1.letdtkel, 6uamet
kd és fmyf16kivil4gfrú11l Folytatj,Jk." 
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És iöll a kalauz 
A meteorológia napok óta felmelege

dést ígért. A maholdfelvételek árnyaltan 
rajzolták át az Európát elkeriil6 hideg
frontot. Felhőtlen volt az ég. 

Würzburg fópályaudvarának han
gosbemondója jelezte, hogy a Dortmund
Budapest között közleked6 Franz Liszt 
EuroCity érkezik a negyedik vágányra. 
Egyidejffieg a vizuális utastájékoztató is 
jelezte a vonat érkezését. 

Heinrich Fallada, a Német Szövet
ségi Vasutak EuroCity ellenőre a felsz.álló 
utasok között várakozott. Utastársai nem 
sejthették, hogy milyen célból utazik. 
Még kevésbé azt, hogy a tél ellenére a 
kocsik tiszták. A pályaudvari fények és 
árnyak visszaverődtek róluk, miként a 
sztrádák autócsodáiról. 

A szerelvény nesztelenül állt meg. Az 

ajtók központilag nyíltak. A kevés lesz.ál
ló után többen igyekeztek elóre lefoglalt 
helyük felé. 

A kalauzok egyszerre hagyták el a 
vonatot. Elegánsak voltak és ápoltak. Öl
tönyükhöz EuroCity nyakkend6t és emb
lémát viseltek, s a fiatal férfiak magabiz
tosságával álltak a vonat mellé. Aztán elő
zékenyen ragadták meg az utasok poggyá
szát, miközben előtte engedélyt kértek erre. 
Felemelték az utasokhoz, mintha mi sem 
lenne ennél tennészetesebb. 

A vonat pontosan érkezett. 
Indulás elótt hangszórókon figyel

meztetés hangzott el: az ajtók önműkö
dően csukódnak, és további jó utazást 
kívántak a vonal vendégeinek. Heinrich 

Fallada, az EC vonatokat ellenőrző ve
zető figyelte a kalauzok magatartását. 
Eközben takarítón6 járja a szerelvényt. 
Helyenként a lépcsők feljáróhágcsóját 
törölte át. A kocsivizsgálók kalapácsuk
kal ráiltöttek a kerekekre, melytől azok 
ércesen megpendü\tek, 

A Chef du Service Commercial az 
indulást követően maga is végigsétált a 
szerelvényen, és szemlélődve a kocsik 
tiszta�ágát vizsgálta. Az ülések megfelel
tek a repülők kényelmének. Nem átallot
ta kesztyűs kezét az üres fülkék ülés
mokettjén végigvonni. Természetesen 
szikrányi szennyeződést sem talált, amit 
elégedett mosollyal nyugtázott. 

Felmutatva igazolványát igazolta felha
talmazását. A kalauzok illően köszöntötték. 
Beszámoltak az uta,ok összetételéről. és a 
vonat kihasználtságáról. a légcserélők ál
lapotáról. Majd fesztelenül, megszokott 
vasúti kérdésekről kezdtek társalogni. Csu
pán rövid ideig beszélgettek, majd folytat
ták munkájukat. Nürnberg, Regensburg és 
Passau következett. M intha repült volna az 
idő. Gyorsan telt el a három óra. esemény
telen nyugalommal. 

Passaunál megjelentek az osztrák 
kalauzok. 

A német jegyvizsgálók elköszöntek az 
utasoktól. Az egyik osztrák középkorú 
volt, és ápolt szakállt viselt. Míg a másik 
fiatal és szőke, magatartásuk feltűnó. 

Heinrich Fa/lada úr a szolgálatát
adásra figyelt. Jóllehet az csak jelképes 
volt, hiszen a tartózkodás mást nem is tett 
volna lehetővé. S anélkül, hogy az oszt
rák kalauzok előtt feltárta volna kilétét, 
munkához látott. 

Örömmel vette tudomásul, hogy kö
szöntik az utasokat. Kezelik a vonathan-

gosítót, közvetlenek és figyelmesek. Ez 
EuroCity-szolgáltatás, össz.egezte sajátos 
véleményét. Nem sokkal kés6bb német 
és angol nyelven üzenet érkezett az uta
sokhoz, hogy rövidesen Linz főpályaud
varára érkeznek. 

A kalauzok végigmentek a vonaton, 
mintegy valóságosan is átvizsgálták a 
szerelvényt. Aztán egyikük elölről, míg 
a másik a vonat vége felől indulva meg
kezdte a jegyek ellenőrzését. Szüntelen 
felhangzott: "Bitte die Fahrkarten!" És 
nem átallottak köszönetet mondani az 
utasoknak az együttműködésért. 

Az id6sebb angol úr élénken érdek
lődött, mire a szakállas angolul válaszolt: 

- Német újság már nem, de oszt
rák napilapok a peronon vásárolhatók 
-közölte. 

Az elsó osztályú utasok ételt és italt 
rendeltek. A kalauzok gondoskodtak 
mindenkiről. S rendeléskor egy-egy köz
vetlen hangú ajánlást tettek. Sajátos éte
leket kínáltak. Heinrich úr gondosan 
jegyzetelt és elégedett volt. 

Hegyeshalomban az ÖBB kalauzai 
elköszöntek az utasoktól és barátságosan 
üdvözölték magyar kollégáikat. Hasonlóan 
fiatalok és jó megjelenésíiek voltak. S mi
ként tették a németek, az osztrák kalauzok 
is ugyanúgy jelképesen átadták a vonatot 
a magyaroknak. Kezükkel jelezték, hogy 

minden a legnagyobb rendben. Menetköz
ben kezet fogtak egymással és elindultak 
a vonatkíséro1c várakozója felé. Az utasok 
hallgatták az állomási hangosbemondót, 
amelyen át németül, angolul és magyarul 
üdvözölték a vonat utasait. 

Felt(Tnést keltó volt mindez. 
A magyar jegyvizsgálók is el6bb vé

gigjárták a vonatot. A kocsivizsgálók 
ezúttal is megütötték a kerekeket. Aztán 
egyenruhás emberek szálltak a vonatra 
vám vizsgálathoz. 

Minden.oly tökéletesen ismétlődött, 
oly egyforma volt, mintha nem is lépték 
volna át a határokat. 

Pedig mily nagy dolog az osztrák 
határ átlépése és milyen kicsi! 

Amikor a vonat elindult az egyik utas 
a vonat szórólapját tanulmányozva meg
jegyezte: "Pünktlich!" De nem sokkal 
kés6bb a vonat már a Kisalföld végtelen 
rónáján suhant Budapest felé. S a gyor
san elsuhanó vonat ablakában csak fehér 
ingmelleket láttak a népek. A kalauz ba
rátságosan lépett Heinrich Fallada úr 
EuroCity ellenőr fülkéjébe. Udvariasan 
köszönt: "Bitte die Fahrkarten!" -mondta 
és várakozóan nézett az utasokra. Az el
lenőr mellől egy hölgy angolul érdekló
dött a budapesti szállodai Iehetóségek 
után, majd a rent-a-car után kérdezett. 

Fallada érdeklódé.�l figyelte az ese
ményeket, ám a kalauz nem jött zavarba. 
Angolul ajánlotta a Kempinski és az Átri
um Hyatt megbízható szolgáltatásait. S a 
rent-a-car-ról megjegyezte, hogy igénybe 
vehető. A kalauz természetes közvetlen
séggel viselkedett. A hölgy megnyugo
dott. A menetjegyek ellenőrzése idején 
magyar, német és angol nyelven ismétlód
tek a közlemények. Árnyalt női hang 
mondta a magyar szöveget és köszönte 
meg, hogy az utasok utazásukhoz a Ma
gyar Államvasutakat választották. 

SUÚJ6 Béla 
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Sr.akszervezetunkxm. kongresszu
aa az érdekvédelmi te�kebység gyakor
láára 4j st.akszervezeti strukt6rát hozott 
Mire. Ebben az érdekvédelmi feladatok 
el16tiút sz.akmai intéz&it.ottságokra m
� A FÉIB tartalmas, önkritikus hang
v6teHI beszmnolója négy évet ölel fel. Az 
m feladatterve - többek között- azt tar
talmazta, hogy visszaszerezze a szakág 
JDUQkavállelóinak a megbecsülését, anya
gi-erkölcsi elismerését; annak elérését, 
hogy a MÁV Rt. bemutassa a jöv6re 
voa,adcozó rövid- és hosszútávtí ellt6pze
llirit, a bJttonságos munkavég7.és feltét
efeinek megteremtését; a kollektív szer
z&lés különösen kedvez6tlen el6írásai
nak megváltoztatására irányuló ke7.demé
nyez& kötelezettségét, valamint a sroci
ális körülmények, továbbá a juttatások 
további romlásának megakadályozását. 

Az erkölcsi megbecsülés nehezen 
mérhet6 kategória. Elemi igény, hogy 
legyen belátható jöv6kép, ennekmegfc
Ja16.tov� el&neneteli lehet6-
ség. Ott tártunk - folytatta a beszámoló 
-, hogy a végrehajtó szolgálatnál napi 
harcot kell vívni a megállapodások be
tartása érdekében. A szociális körülmé
nyek javítása tekintetében átfogó eredmé
nyeket nem sikerült elérni. Ennek elsM
leges oka a szükséges pénzügyi fedezet 
hiánya. Jelent6s sr.aksz.ervezeti energiát 
emésztett fel a sZ4kszolgálat átszervezé
se, a h4sz regionális vasút kialakítúa. A 
vizsgált id&zak racionalizálási esemé
nyei következtében ez a szakszolgálat is 
eljutott a gudasági társaságok kialakítá
sáig. A folyamat szinte zökken6mentes 
volt az Utasellátó Rt-nél, az ottani alap
szervezett példaérték:tl tevékenységének 
is tulajdoníthatóan. 

Tényként lehet rögzíteni, hogy az 
1994-ben létrehozott kett6s (területi és 
szakmai) középszervi struktúrában kez
detben nem mindenki találta meg a helyét. 
Hangs6lyomi kell azonban, hogy a VSz 
"1apsvb4lya nem ógynevezett párhuza-
1JIOI szervetolela61 beszél, hanem jól el
Jlí!lilirolja mi� szerve1.eti oldal felada
taíL A FÉIB titkm testület mflködése 

DOPl � sikm6bn6n-t, :Az 
egyik döat6 ok az.�� f& 
téítUletaz Uléáeken nmde álló 
rövid id6 alattDell' alkalmas valamennyi 
énlemikétdáabiJ,osmegvitatáshAz 
1B blljutott a bmeti. nem egyner ue
mélyi indíttatás4 problémáin. Mindig 
� üléseitrerids7.eresell tart
ja, és megegyemek a feladatok végrehaj
tásának módjában is. A forgahúi utdcS
tagoz.at k6pvisel6i folyamatosan kivett6c 
a részüket a kollektív szerz&lés munka
vállalók részére történ6 pozitfv módosí
tására tett szakmai javaslatok felUirásából. 
Éberen figyelemmel kísérték s olykor a 
részlelekl:>emeellen&izt&a kölcsö
nös megállapodásokat. A vonatelosztó 
értekezleteken is gyakran tudták érveiket 
sikenel elfogadtatni. Ezeken kf vül több 
jelent& utasítás kiadásának voltak része
sei. � bértárgyalásokon mindig "terve
zett anyaggal" jelentek meg. Az informá
ciós rendszer megfelel6en m(lködött, a 
választási ciklus második felében felgyor
sult. A meglév6 kapcsolatok biztosítják 
az érdekvédelmi célok elérését, a kisebb 
hiányosságok eseti jelleg«� nem rend
szerbeliek. Legkönnyebb a gazdálkodás
ról számot adni, ugyanis induló vagyon
nal nem rendelkeztek, a VSz központi 
költségvetésében szerepl6, a választ
mány által biztosított költségvetésb61 
gazdálkodtak. Ez fedezte a mindenkori 
m(lködés kiadásait, a tárgyi beszerzése
ket, illetve a költségek viselését. 

A bomszólásokat követ6 szavazás 
eredmmyekéntafÉm titkáraismét Orwz 
Piter lett. A titkárhelyettesi tisztségbe 
Eszenyi Lász/6, Fridrich Imre és Mészá
rosni Kovács Mária került vissza. A pénz
ügyi ellen6rzési bizottság elnöke Kevei 
Lászl6ni. Mindegyikük hosszó vasóti és 
s7.akszerve1.eti mólttal rendelkezik. 

Dr. Márkus Imre felszólalásában jó
nak értékelte az 1B érdekvédelmi munká
ját, szervezetten, tervszerffen mtlködött, 
a csapatmunka jellemezte. Figyelmezte
tett az információ fontosságára, annak 
széles köra tudatos{� Kitért arra is, 
hogy az adott szó a munkáltatót is köte
lezi, és feltétlenül törekedni �11 az össz
hang fokozására. Lényeges követehmly: 
a tisztségvisel6k nem állhaln4k meg az 
alapszinten, ahangsólyt a továbbképzésre 
kell helyemi. Végül arra is utalt, hogy a 
s1.emélyi ambíció csal{ is munkával lehet 
alátámasztPni, 

Orosz Péter titkár megköszönte a bi
zalmat, és megígérte, hogy tevékenys6gét 
nagyobb rendezettséggel, az eddig meg
s7.el'7.Clt tapasztalatok kamatoztatásával 
kívánja folytatni. Eu.el az ülést bezárta. 

Borvdtla U,,,,, 

Az ehmUt o6gy évbaipozilfvum volt, 
hogy a munkáltatóval sikerült kialakíta
ni olyan viszonyt, aminek köszönhet6en 
a foglalkoztatási tárgyalások reodsmben 
zajlanak a szakigazgatósággal. Negatí
vum, hogy a munkáltató az aláú't megál
lapodásokat nem tartja be. Ugyanakkor 
nem sikerült azt elérni, hogy a MÁV ki
alakítson tervs:zertI foglalkoztatási poli
tikát. Azt sem sikerült elérnünk, hogy a 
szakigazgatóság a bértarifával kapcsola
tos állomások csoportba sorolási rend
szerét a valós körülményekhez igazítsa. 
Munkáltatói követelmény az univerzális 
munkavégzés, amelyet a bérrendszerben 
nem díjaznak, sok az ingyen munka. Le
építették a kereskedelmi sr.akszolgálatot 
és ez akadályozza a megfelel6 szin«I ke
reskedelmi szolgáltatást. 

Az üzemvitel négy szakágra történ6 
bontása és azt követ6 koordinálatlanság 
a szolgálati fönökségekre többle� 
rótt és hel�len döntéseket generált. Ezt 
a tényt a MÁV is elismerte. 

Teljes egészében igaz, hogy a szol
gáltatási körülmények miatt a munkavál
lalóknak kell szégyenkezniük. A MÁV 
gazdasági tevékenység szervezése he
lyett a bels6 átszervezésekkel van elfog
lalva. Ilyen ütem mellett még legalább két 
évig tart ez a mtlrupl. Ez a problémacso
mag határozza meg a FÉIB elkövetkez6 
id6szakra es6 feladatait 

A mostani választási eredmény biz
tosítéka annak, hogy a személyi problé
mák nem ájulnak lr;i.. A titkári tesliilet nem 
ad-hoc jelleggel döntött, kétéves el6ké
szít6 munka eredménye a mostani szer
vezeti rend. 

b,-14bbU�••�• 
rillod�qk�·� 
... A#�'1ol:f �,
n6".)ÖD���iJJfa8� 
helyetteáek{eátébet.Megy.� 
hogy il1indenhólfelkésZUlt�'Vl
laSztoil41ls:zakinai tetolen. &•lö
zeljö�tiell építeni fi7.eddi&iéb61 
hatékonyabb esomóponti 6s reaiOldlis 
profitrmtrumi� ..... 

A tagozat probl�ja� 
dott olyan f� hogy az egyetlen 
megalapozottanlétrehozotttasozatel'Cd
�nyesen m(lködik. Ez az utazó tagoi.at. 
toviibbi speciálizálódás nem homatml
ményeket Ez nem zárja ki a külön stmk
llhival nem rendelke7.6 szakmai csoport
érdekek megjelenftését Példaként emlft
hetaém: a mellékvonali dolgozók prob
lematikáját A � agglomenkió 
több ügye kerUl teálébe spe.ciális bely
zetiiknél fogva. 

Megemlíti, hogy a FÉIB az elmólt két 
évben tudta igazán ellátni azt a feladatot, 
amiért létrehozták. E7.en pozitív felyama
tot szeretné folytatni. A szakág,on belül 
az érintett különböz6 szakmai csoportok 
ne egymással rivalizáljanak, hanem fog
junk össze a forgalmi szakág minden 
munkavállalójának érdekében. 

El kell érni, hogy a MÁV vezet6sége 
minden munkavállalót egyformán ítéljen 
meg. Persze ez nem zárja ki az elvégzett 
feladatok mio6ségének és mennyiségé
nek értékelését. 

'1bba latván, a VSz di:btecetti � 
ponti forgalmi utazókalaps� 
megbízott titkára vasóti pályafulMk 1983-
bankezd4'ejegyvi74� Vooatveze
lffi vizspr tett 19854>en. majct 1989-USI 
�dcotból�A sm:
szervezetben 1990-ben vállalt el&zör 
munkát, amikor bizalmiJll'Alf� 
Röviddel ezu& f6bizábm:.!belye(tesnek. 
majd fflbi7,1l:minak Az ömmi tanács tagja 
1995-tffl. Február 23-án eWS, hogy a 
megbízás után a tagságmegválasz.tja..e tit
kárnak. Debreceobenázértvállllkki'afor
galmi ulázókaz álloín'8i�. 
mert úgy érezték, nincsenek kell6 haté
konysággal képviselve az érdekeik. 

Taba István elnölr;jelölt volt a közös 
választáson, de az állomási többség 4gy 
s7.ávazott, hogy fel se kerüljön a szavazó. 
Dstti. &nd:elleme atilml ,,..,...._ 
91-en sz.avaztak rá. Hm u1'n az utazók 
ágy gondolták, hogy külön wlnak. Ielen
leg 121-en vannak,h6ss7.&l többen.mint 
az el6z6 id&zakban. AzÖl)álló szaks:r.e,;
vezeti bizottságban nincs &iZ a vesxly, 
hogy az utazók javaslatát lesuvazzák. 
&dekes módon mindkét al9P11zerve
taglétszáma növ� feltehél&m a vá
lasztási kampánynak kös7lSnheftlen. 

Taba István véleménye s7.Crint a kü
lönválás akár pozitív is lehet, bis:zen az 
utazóknál a létszámnövebdés,...-ve
:zeden dolgozókon felül a VDSrSz alap
szervezetb61 átlép6k ja-.■ � 

A debreceni utazók titkJra ll-
t61. azt várja, hogy a vonatvezet6k,jegy
vizs_gálók érdekei��á'vé
nyestiljenek a tesdllet m� 

'T.P. 



10 MA(,YARVR 
"A VASUTASSÁG TÖBBSÉGE FELNÉZ RÁTOK" 

IDŐSZERŰ RÉSZLETEK 

Az ONYSZ kongresszusi beszámolójából 
TEHER VAGY SEM AZ 1 %-OS TAGDÍJ? Az OSySz más szervezetekhez delegált képviselöi mindenütt helytállnak és a VINI� nyugdíjasok ré-51.ére tekintél�1 biztosítottak. A m.ető nyugdíjasok iránti felelooég, a vm és a 57.akszervel.tti mozgalom melletti elkötelezettsége nem kérdőjelezhető meg. 

Jelemzö létsánadmoka beslárdási időszakban 
1994 1995 .. 1997 'lhylegaek '11omúyl 

lítáaa 85111 66.623 60.884 58.316 �VSI tagléls,líma 49.lXXI 44.841 40.816 37.237 
ömes.-.nyiw1,;. lflsán 137.2IO ,137.976 137 .907 137.081 
VSznyugdljlu taglémJlrna 38.503 35.333 33.IJ> 31.422 As,Jijogli mubBDyugdijn57Jima 111162 

A nyugdíjas szakszervezeti tagok 81 önálló alapszervezetben és 32 ún. csatolt csoportban - a ténylegesek alap. zermetén belül, de önálló szervezeti működéssel - tevékenykednek. A létszámcsökkenés üteme évek folyamán mérséklődött, de nem tudtuk megállapítani a tagléLszám esését. Ennek több oka van. A tényleges szermeteknél az 1 %-os tagdíj központi levonása megszüntette a korábbi intenzh- biLllmi munkát A romló életkörülmények miatt sokan az 1 'k-os tagdíjat is súlyos tehernek tartják és már aktív korukban kilépnek a szak,zenezetból, annál is inkább,. mert a szakszervezetek által kiharcolt Jogok és kedvezmények egyformán érintik a szakszervezethez tartozó és a szakszervezeten kívüli tényleges munkavállalókat. A kény szerből n)ugdÍjazottak, a létszámcsökkentés áldozatai pedig megkeseredett szájízzel fordítanak hátat korábbi \as utas és szakszemzeti életüknek. A rendszerváltás utáni években kialakult téres szemlélet miatt a munkahelyi vezetók nagyobb része kilépett a szakszmezetekból, mert "munkaadónak' érezte magát, holott a \"<1.1utak szervezeti felépítésében és működé ében a munkavállalói érdekvédelem az állomásfónök é, a kocsirendező számára egyaránt létkérdés. a va,uta1 szolidaritás gyengítése még a valóban "vasuta, • febő vezetők helyzetét is rombolja. A tényleges vasutasok egy része és a nyugdíjasok döntő többsége nem érti igazán. hogy miért ran szükség 7 szakszervezeti konföderációrn és 3 reprezentatív. illetve 6. vagy 7 kisebb vasutas szakszervezetre. Mindezek együttesen idézik elő, hogy a tényleges és nyugdíjas vasuta�ok tobbsége nem jut elegendő szakszervezeti infonnációhoz, anyagi helyzetük miatt újságOI a korábbi időtől eltérően kevesebbet olvasnak, a rádióból és a TV-bői pedig "vasutas híreket" csak nagy ritkán hallanak. 
Segély, segély, segély Az alapszervezetek a befizetett tagdíjakkal szabadon rendelkeznek- a pénzügyi Jogszabályok által határolt keretek között - és az 1998-tól 2000 Ft-ra emelt temetési hozzájárulást (kor.íbban 1600 Ft) a VSz központi költségvetéséból intézményes segélyként kapják meg. 

A beslá 1101ási időszakban tellasználl nézményes-,if (lemelési holzájwás)össmge: 1994 1995 1996 1997 
A nyugd. alapszervtk inJlvnényes segé�·e 2.264.400 2,073.600 2,970.000 2,944.IXXI 
A tagok által bt./ilttttt tagdijak öss:.tge 6,080.483 6.326.840 7,202.072 7,451.571 

A befolyt tagdíjak 40%-át az alapszervezetek szociális segély formájában az arra rászoruló tagjainak visszafizetik. Erről mindenütt a segélyezési bizottságok döntenek. A vasutas nyugdíjasok jelentős része a létminimumon él, és rá van utalva a szociális segítségre. Ismeretes, hogy az ONySz erófeszítései nyomán a beszámolási időszak második felében a méltányossági (kivételes) nyugdí.JCíDClések elbírálását sikerült a tárnldalombiztosítási igazgatóságok hatásköréből a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság hatáskörébe visszautalni. A kérelmek fel� azérdekeltnyugdíja50k lá_jéknzhridhm szakmrvta:ti �<XWJánresl1 v'11alnak. A VSz '1tal 19'.ll-ben létrehomt Vasuw lnlézmények Nyugdf_Jmit TáioogalóAlapftvány a t&eho� l 9'J3. óta omja fel, azon sajáljogú vasuw nyugdf ja50k k� liitt, akit rmlkívüli élethelyzetük, szoci'1is ráv.orultságuk alapjm ezt káik. A Kuraloomn és a Segayczési Bizoaság feladd drsadalmi.lllllkábmM!jael, kivéve az ügyviteli, 
tiilywMsill:aldtid,amelyctegynyugiljMilgyidrJ.6Yép. Sanbpcmf Ylllaz 1930-bm alaiull,de 19'Jl-lti --�Ja'IMl/lkö.im'Jlampl6-liAllpáa--aylfljllar:na:trl:Ua'III.Allll!M-

nyossági segélyeke� illetve a gyógysze�gélyeket elbíráló igazgatósági és központi bizottságokban, illetve szociális gondozási beutalásokat elbíráló bizott.lágokban szakszervezetünk tagjai mindenütt ott vannak. 
Tetök alá állni Az ONySz-nek a VSz vezetőivel való kapcsolata rendszeres és jónak mondható. A VSz elnökének személyes részvétele értekezleteinken. a n}ugdíjasok irányában tett megnyilvánulásai az idősek megbecsülését tükrözi. Sajnos a VSz szűkülő anyagi forrásai, az igazságtalan és a nyugdíjasok javaslatait figyelmen kívül hagyó vagyonosztozkodá\ is gyengítették szervezetünk anyagi pozícióit. Ez nagymértékben hozzáJárult ahhoz. hogy az 50-70 ezer fonatos költségekhez szakszenezetünk csak csekély összeggel tud hozzájárulni. Kapcsolataink a minisztérium és a vasutak vezetőivel jónak és gyümölcsözőnek mondható. A beszámolási időszakban a vezérigazgatók minden évben tartottak a nyugdíjas elnökök részére szakmai tájékoztatókat, 1997 első felében Sipos István a MÁV Rt. vezérigazgatója. illetve Karács Kálmán a KHVM politikai államtitkára. Hasonló 1·asutas fórumra 1997. novemberében Nagykanizsán került sor, ahol a KHVM politikai államtitkára és Kukely Márton, a �1.�V Rt. vezérigazgató-helyettese tartottak sokoldalú tájékoztatást. Vezetésünk hiányosságairól is meg kell emlékeznünk. Választmányi határozat ellenére 2 év alatt elnökségünk nem tudta tető alá hozni a társszakszervezetekkel való olyan együttműködési megállapodás létrehozását, amely VSz identitásunk feladása nélkül biztosíthatná valamennyi nyugdíjba vonuló mutasnak egy vasutas nyugdíjas közösségen belüli társadalmi életét. Sainos ez nemcsak az ONySz elnökségén múlt. AL elnökség. illetve a választmány ragjai rend'il.ereSell látogatják az alapszervezetek és csatolt csoportok !agg) 'Üléseit egyéb rendezvényeit a klubok központi ünnepségeit Mindezeket figyelembevéve örömmel Il)Ugtázhatjuk a VSz Elnökségének 1�7 feooiár 26-i h.1tíroz.atál. amely rregállapítja. hog) ,az ONySzeredirenyesenlátjaelfel.wtátan}ugdí_Jal()ksaJátosérdekeinekiregjelenítését,kép1iseletétEznagyrészlannak köszönhető, hogy a nyugdíjasok körében sikerült megf eleló lll)zgalmi� ren&!lkez.ó, segít&ész tisztségvisel&et megnyerni a nyugdíja, érdekvédelem számára. 

Visszakénlezünk Érdekvédelmi munkánk nem kevésbé fontos terűletéröl, a vezető testületek munkájáról is számot kell adni. A korábbi évekhez viszonyítva munkánk szervezettebb.! vált. Az elnökség havonta, a vála1ztmány negyedévenként ülésezett. Szakszervezetünk és a nyugdíja, érdekvédelmet érintő valamennyi kérdést napirendre tűztük. megtárgyaltuk és számtalan ja\-a-lattal. állá,foglalással táje'koztattuka felelős szakszervezeti és állami szeneket. Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy az OSySz évente kötött együttműködési megállapodást a MÁV Rt. vezérigazgatójával. amelyben a működésünkhöz szükséges infrastrukturális feltételeken túlmenően az erkölcsi és anyagi elismerés bizonyos formái is teljesültek. Jelentősnek tartjuk pl.. hogy évente 15 fő nyugdíja, részesül Vezérigazgatói Dicséretben. Ugyancsak hangsúlyoznunk kell a Vasutasok Szakszen·ezete Elnöksége, illetve Választmánya által évente adományo7.0lt Aranyjelvény kitüntetéseke� a VSz okleveleit és a központunknak n}1ÍJ· tott évi 2 millió forint körüli fenntartási költség fedezetét, valamint az évente növekvő temetési hozzájárulásnak. mint inlézményes segélynek jelentős ös.szegét. N)ugdíjasaink életkörülményei� társadalmi és anyagi helyzetüket elsősorban a nyugdíjtörvény alakulása, valamint az egés?.Ségiigyi ellátás szín\'Onala befolyásolja. Ezenkívül a társadalombiztosítási önkormányzatok működése is kihatással van helyzetük alakulására. Ezek a kérdések a politikai területéhez tartoznak és alakulásuk függ a felsőbb nyugdíjas érdekvédelmi vezetőtestületek munkájától. Szervezetünk 3 fővel képviselteti magát az Országos Nyugdíjas Képviselelne1 ahol valamennyien bizottsági elnöki, illetve titkári funkciót töltenek be. A vasu� nyugdíja50k fontos étdekvédelmi munkát végeznek a �ei nyugdíjas képviseletek válaszloll te&iileteiben is. Az ott tárgyalt fontos problémákról, pl. az új nyugdíjtörvény bevezetésének kockázatáról, a nyugdíjemelések rendszerének módosításáról és egyéb kérdésekról a Magyar Vasutas hasábjain is bírt adtunk, de az évente megtartott 2 napos elnöki továbbképzó tanfolyamokon is részletesen tárgyaltunk róluk. Miután a kormány elismerte a Nyugdíjas Kamarát (Képviseletet) és ennek képviselő helyet foglalnak a miniszlerelnök tanácsadó testületében az ld&ek Tanácsában, valamint törvény bi.ztmftja a társadalombi.ztmítási nyugdíju önkormányzatban való részvételüket is, így közvet
lenill tudjuk érvényesíteni a nyugdíjas érdekeket, amelyet azonban útonyra f.-oaat azelm6lt � az ormg pmzllgyi ialilúainis a fisUlis ádckeken. Satá:ytdaiqaStlll PjrJrDhdjik, tqy kq,viso, 

lóinknek a beszámolási időszakban szerepe volt a n)ugdíjasokat illetően az életszínvonal-csökkenés mérse'klésében és a lehetőségekhez képest a n)ugdíjas érdekek megvédésében. Az új nyugdíjtön·ényben elfogadásra került az ömgyi nyugdíjak évek óta vajúdó kérdése is. :-iem mindenben teljesültek elképzeléseink. de azok, akik ismerik a pénzügyminisztérium által első ízben tárgyalásra beterjesztett javaslatokat. igazán tudják értékelni a nyugdíjasok számára kedvező változásokat a törvény módosításának vitájában. A napirenden lévő egészségügyi reform, a szociális tön·ény m6dosítása, az alkotmányozás fol) amata ( ezen belül az Idősek Chartája) még torábbi jelentős feladatokat tartogatnak mindazon képviselőink számára, akik az említett testületeken kívül a meg) ei szervezetekben, tb önkormányzatokban és nem utolsósorban az MSzOSz �)ugdíja1 Választmányában képvi.selik a vasutas érdekeket Amikor a kongresszus tárgyalja a szakszervezeti munka helyzetét, akkor mind az alapszmezeti munkát. mind a l'ezetőtestületek munkáját, eredményeit és hiányosságait mérlegre kell tenniük. 
Találkozók, klubok, 

kirándulások Az O�ySz Választmánya és Elnöksége mellett a különböző bizottságoknak is jelentős szerepük van a vasutas nyugdíjasok életkörülményeinek és társadalmi közérzetének befolyásolásában. I 995-ben 30 klub rémételé\ el alakult meg a Va.,utas � yugdíja1 Klubok ()r.;zágos Szömsége, amely nemcsak a klubnapok. délutánok. be! és külföldi kirándulások. helyi kulturcllis szakkörök működtetésével tette színesebbé és tartalmasabbá Il) ugdíjasainak életét. hanem szélesköni kapcsolatOI építettek ki más országos szervekkel. tm ábbá évente rendeznek színvonala,. rozágos kulturális találkozókat. ldo"lcözben n}ugdíja1 klubJainak száma 36-rnemelkedett. Ezek a területi elódöntókkel járó, egész napos kulturális músonal megtartott rendezvények Záhonyban, Budapesten és Szolnokon, mint országos vasutas n)ugdíjas k,tlturális seregszemlék ho�járultak a táNdalmi közérzet javításához. Emellen ki kell eme lm a 1asút 150 éves fennállisi ünn�gét 1996-ban. az Idősek Világnapja évenkénti színvonalas kózponll rendezvén) eit a budapesti Törekvés !vlúvelooé1i Házban, valamint az 1997-esközponti vasutasnapi nyugdíjas rendezvényt és kitünteté,i ünnepséget. 
Maréknyi összefogott 

összegzés A vasutas nyugdíjasok érdekében végzett 4 ém szakszervezeti munkánk tapamalatait, a leszűrhető tanulságok programunk feladatsorát is körvonalazzák. Ezek alapján az O;-,ySz legfontosabb célkitúzéseit az alábbiakban határozhatjuk meg: 
a) ��kdlfunbiatago,,ígl&7.ínánakmeglartÜ'3 és a frill'lL,n nJ•'jba VOlll!ók beslmei.éivel fidarilehetatago,,íg.len,a�� b) �agyobb erkölcsi megbecsülést kell biztosítani a tisztségliselőknek. Segíteni kell a bizalmi hálózat valamennyi alapszervezetnél történő kiépítését. e) Továbbra is kezdeményezni kell az APEH-nél, a Pénzügyminisztériumnál a vállalati szociális segélyek, illeh"e a nyugdíjas alapszervezetek csekély tagdíjának adómentes felhasználását és az OTP-nél a nyugdíjas szervezetek számlakezelési költségeinek mérséklését. d) Szorgalmazni kell újabb klubok alakulását, mert ez lehetőséget biztosít a nyugdíjasok szélesebbkörű összefogására. e) Fenn kell tartani eddigi jó kapcsolatainkat a beszámolóban felsorolt egyesületekkel, szervezetekkel, illetve szakmai vezetőkkel. 0 Kezdeményezni kell az MSzOSz �yugdíjas Választmányában az ágazati tapasztalatok összegyűjtését, felhasználását. illetve a többi szakszervezeti konl'öderáció nyugdíjasaival való kapcsolat kiépítését, valamint a vasutas társszakszervezetekkel együttműködési megállapod'5ok elrogadtatását. A különböző szakszervezetek akcióegységének megteremtése a munkavállalók és nyugdíjasok iissztársadalmi érdeke. gJ Továbbra is köl'dkmteseo képviai kell a� nyugdíjasok érdekeit a fmöbb fórumokon. mhek köJ.öU smrplmami kell a vnít tulajdonában lévő bútakások rendmtlen ügyeinek mielőbbi, a nyugdfjad 6llal is elfophtó megoldmát. h) Fel kell hívni a figyelmet alapszenezeteink és a megyei nyugdíjas képviseletek, szöve�k kapcsolatának fontos.úgára. Ez nBtány területen klfopsolatlanul funkcionál, de kiib6 kapcsolatrendszerünknek vannak fehér foltjai. i) Feladataink és �jobb iissman&Ja lr• deMben ntabli kell smvadink uyap, 1114. k6ll&i feltiteleiaet eddipkPB Is 11mtaluabb lidtlálfl61 

Életet az évekne 
RÉG VOLT, SZÉP VOLT Év végéhez közeledve a z  egyik vas6tállomás üzemi konyhájának étkezdéjében csillogó teriték fogadta a családtagok kíséretében ünneplősen érkező nyugállományba vonulókat. Az alkalomhoz illően berendezett helyiség rangos, ga7.dagon díszített külsővel, diszkréten zsongó muz.sikával hamar meghitt hangulatot teremtett a régi kollégák, volt munkatársak és a most először találkol.6 családtagok között Amolyan ismerkedési jellegű búcsűztatás volt ez. Az elnöki asztalnál szólásra emelkedő fő. nököt - az öreget - az elcsituló ünneplők és ünnepeltek ráirányuló figyelme kíséri. Ki tudja mitől. többek szemében gyanús csillogás fedezhettünk fel. A szónok szavai nem búcsúz

tatóak, inkább az emlékezésé, a köszönésé, köszöntésé, az elismerésé és a jó kívánságé. A munkahelyet második otthonként említve, a távozókat szívesen látott "családtagként" in-vitálta vissza. Az elköszönők egyike. a jó és bo"beszédű - lehet hogy oktatóti5zt volt? - kolléga a vele nyugdíjba kerülők nevében. a tovább szolgálókhoz intézi szavait, buzdítván őket, kívánva nekik, hogy ők is baj nélkül jussanak el a kor végső határáig. M ajd "komolyra" fordítva a szót, hangsúlyozta, hogy most már "következmény" nélkül elmondhat egynéhány utasításoktól mentes történetet. amely harsány tetszést váltott ki a jelenlévőkből. Tórtént egyszer - kezdte a mesélő -. hogy az egyik toronyba. úgy hajnaltájt, a melegedés 
•• 

céljából beosont külsősök a bel elpilledtek, elszunnyadtak. Ez al kéntes figyelő volt kivétel. Az e szogás. itt-ott elhangzó halk ho gyakoribb ásítást. és az erőlködés re elhatalmasodóbb bágyadtság figyelő kollégából is, míg nem mellére esett és elszunnyadt.· Azt éberen őrködik társai nyugodt ál tudatban nyugodian aludt továb tartson éijeli ellenőrzést az "öreg• pen hajnalban? M intha tudná. E is. M indenki az igazak álmát alu A Naplót végül is az asztal alatt látta meg. s onnan próbálta az édes álmából felriadd kolléga merte fel főnökét. Tudva a tisz arccal, kócos fejéhez szalutálásra összecsapva mezítlábas bokáit � ben jelentette, hogy szolgálat telj semmi rendkívüli eset nem tört tette hozzá bágyadtan. Ébresztő után a - rendkívüli könyörtelenül bevésődött a Napló vők névsorát a rangidőstől kérve látta, hogy eggyel kevesebb név tán, mel)Től éppen az "íródeák" n - De hisz erről hiányzik a így lesz hiteles, no meg teljes -nök, aki emlékeztetőül magával Ietnek. Prémiumosztáshoz! 
He 

Dt évre előre látni 2003-ig 
HOZZÁK LÉTRE AZ IDŐSEK OTTHONÁT I. A nyugdíjak értékállóságának megőrzése, 

a nemzetgazdaság fejlődéshel arányos 
nönlése az érdekvédelem meghatározó 
célja legyen. 

II. Befolyásolni kell, hogy az államháztartá
si reform folytatása során jarnljon a 
nyugdíjasok egészségügyi ellátása. szoci
ális biztonsága és kulturális lehetősége. 

III. A taglétszám gyarapítását a \'Sz szerveze
teivel kialakított szolidaritással, munka
kapcsolat erősítésével és a vasutas hagyo
mányok ápolásával kell megvalósítani. 

IV. A szak.szem'let.ek nyugdíjas szervezeteivel 
és a "�yugdíjasok Országos Képviseleté
vel" kialakított együttműködés és a cselek
vési etOség erősítése továbbra is let0·en esz
köze a nyugdíjas érdekek érvényesítésének. A nemzetgazdaság fejlődésével. a GDP nö-vekedésével egyidejúleg igényeljük a minimális öreg,égi nyugdíj összegének felülvizsgálatát és maga,abb összegú megállapítá,át, mivel ennek mértéke nemcsak a nyugdíjból élők, hanem az időskori járadékhoz és a szociális ellátásra jogosultak segélyéhez is alapul szolgál. Továbbrn is napirenden tartjuk és szorgalmazzuk. hogy az elhunyt jogszeru nyugdíjából az özvegyet 20Cf helyett mielőbb 30-5Qq illesse meg. A nyugdíjas lakosság éleL,zínvonalának reális mérése érdekében tovább szorgalmazzuk. hogy a konnány rendelje el a nyugdíjasok vásárlási szokásaira épülő "Fogyasztói kosár" készítését. E,gyüttmúködünk a VSz-szel, a M ÁV és a kft-k üzemi tanácsaival annak érdekében. hogy a kollektív szerződésben - a kft-knél i, - továbbra is érvényesüljenek és lehetőségek szerint bővüljenek a vasutas nyugdíjasokra vonatkozó kedvezmények. További eredményt kell elérni az alapszervezetek többségénél, a lakóhelyi önkonnányzatokkal történő együttmúködésben. A munkakapcsolat irányuljon az ott élő vasutas nyugdíjasok eseti segélyezésén túl: a lakásfenntartási költségek kiegészítésére, a nyugdíjas napközik, a házi betegellátás és gondozás lehetőségeinek 

megteremtésére. igénybevételére. Kezdeményezzük. hogy a M ÁV Rt. az illetékes önkonnányzatok közreműködésével, valamint az idős emberek anyagi eszközeinek bevo
násával hozza létre Vasutas Idősek Otthonát. A Nemzeti Üdültetési Alapítvány átalakítását támogatjuk azzal. hogy a nyugdíjasok is 
kedvezményesen üdülhessenek és erre legyen 
vállalati és társadalmi garancia. 

Az ONYSZ elnöksége kezdeményezze az 
MSZOSZ Nyugdíjas Választmányánál és Nyug
díjasok Országos Képviseleténél, lépjünk fel 
közösen a konnánynál és a parlamentnél, hogy 
szülessen minél előbb kegyeleti törvény. amely 
véget vet a végtisztességet sértő gyakorlatnak, 
a vállalkozói visszaéléseknek, a hozzátartozók 
kiszolgáltatottságának. Alkossanak törvényt ar-, ról is, hogy a temetési segély központi alapból, 
differenciáltan, normatív alapon járjon. 

A szakszervezeti tagság tagdíjából tisztelet-

díjban résmülő aktivisták Juttatása legyen ad6-és tb-járulék mentes. Az O�YSZ vezető testülete is minden alapszervezet vezetősége. valamint a tag5'g alapvető feladatának kell tekintse a működ6shez szllkséges saját anyagi eszközök folyamaros megteremtését a VSz alapszabálya szerinti tagdf,Jfi7.etés, az fozerű gazdálkodás és a killönböl.6 pilyázatok elnyerése útján. A nyugdíjba vonult vasutasok nerveatünkbe történő bevonása alapvet6 dl. A VSz üzemi alapszervezeteitől, az O�YSZ lelllllelától elvárJuk az alkotó együttmúködést aWllzál növelése érdekében. A jövőben is ig6ayeljllt, hogy a nyugdíja, szervezet tagjait 6s tisz116gviselőit a VSz tagságából szánnazó jogok 6s t6-teleze_ttségek minden területen megillesa6k. Apoljuk szervezetünk és tagságuDk kapcsolatát a munkahelyek dolgozóival, a VSz alapszervezeteivel. :--yitottak vagyunk az cgyllttmf. ködé,re - a munkavállalói és nyugdfju mlebt képviselő - a :\IÁV Rt. és a kft-k terllletál mlködő más szakszervezetekkel. Az alapszervezetekben folyó lllUllb segftse a tagság emberi. baráti közösségeinek er&iftését, az egyed�! élők. a betegek, az anyagilag rászorultak támogatását. A VSz Országos Nyugdíjas Sz.erve7.etl0Wlbra i, a saját szervezetek - képviseletek - ilMlll6-gásának cselekvési2éme,sé2e erősí� llfelgozni. Törekszik arra hogy a n)ugdf.)18 .... De válha.,son a p-árthatalmi küzdelmek � A VSz elnökségével együtt � zük. az MSzOSz Szövetségi TanácdDQ a lGillt következő MSzOSz Kongresszust� értékeljék az ágazati szakszervezetek nYIJllíit érdekvédelmi és érdekképviseler: � tartalmi tapasztalatait. A nyugdíj� zeti tagság szervezeti munkájánalf�;]i• nanszírozási és fejlesztési kérdése(tátfogó értékelés. MSzOSz kong� � foglalás. Szükségesnek tartjuk, h:I gi tagdíj megállapításakor azok az szervezetek, amelyek önálló. me dő. országos nyugdíjas szervezetet a jövőben nyugdíjas tagságuk arán kedvezményt kapjanak. A megyékben és a fővárosb gyei képviselőket kell megbízni. tósági határoktól függetlenül a ható vasutas nyugdíjas alapszerve kapcsolják az MSzOSz megyei k dinációs bizottságával, a Nyugdíj Képviselete megyei szervezetével a megyében folyó érdekvédelmi te A működési feltételek és a v mányok érdekében nagy jelentő vezérigazgatója és az ONYSZ el kötött együttműködési megálla nös tiszteleten alapuló munkával juk, hogy a megállapodás a tov érvényben maradjon. Ennek v évenként közös, orsúgos aklfv mmolunk be. 
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TEREBÉLYESEDIK A BAROSS EMLÉKÉV 

El akartuk kérni az emléktáblát 
Baross Gábor gazdag életútját csak 

vaskos könyvekben lehetne ismertetni. 
Ezzel a hálás feladattal a "vasminiszter" 
születésének 150. évfordulója alkalmá
ból kiadott színvonalas Emlékkönyv 
próbál megbírkózni. De ez a szép kiállí
tásban megjelent, képekkel gazdagon il
lusztrált könyv sem képes erről a kiemel
kedően tehetséges - Széchenyi István és 
Mikó Imre mellett- a múlt század legna
gyobb közlekedésügyi miniszteréről 
mindent elmondani. 

Ez a rövid cikk csupán a Baross 

Gáborho::. fűződő történetek egy kevés
bé ismert részletét villantja fel. Az köz
tudott, hogy Baross 1848. július 6-án egy 
Trencsén megyei faluban, Pruzsinán szü
letett. A hegyek között hosszan elnyúló, 
természeti szépségekkel megáldott kis 
település az illavai vasútállomástól köz
úton kb. 17-18 km-re fekszik. Baross 
mauzóleumát a klobusitzi temetőben -
amely területileg Illavához tartozik-so
kan látogatják. mert erről a régebbi ide
genforgalmi kiadványok is megemlékez
nek. A vasúttól távolabb lévő szülónázat 
csak kevesen ismerték. 

Amikor a hetvenes évek elején az 
emeletes házat Pruzsina "főutcáján" fel
kerestük, még szép, ősfákkal teli kert is 
tartozott hozzá. A ház falán csak az em
léktábla nyomai látszottak, magában az 
épületben egy bolt és élelmiszerraktár 
működött. A község vezetőitől megtud
tuk, hogy a bronzból készült nagymére
tű domborművet 1945-ben vették le a 
szülőház faláról és azóta a községháza 
raktárában őrzik. 

Érdekességképpen megemlíte.m, 
hogy 1973-ban - Budapesten a Baross 
szobornál rendezett koszorúzási ünnep
ségen -Pruzsina elöljárói is elhelyezték 
a szülőfalu szlovák nyelvű koszorúját. A 
politikai viszonyok akkor nem tették le
hetővé a tábla eredeti helyére való vissza
tételét, a késóbbi években pedig a szülő
házat lebontották. A szép kert is eltűnt. A 
ház helyén jelenleg tűzoltószertár illetve 
állomás működik. 

A budapesti csehszlovák követség 
útján megpróbáltuk az emléktáblát elkér
ni azzal a céllal. hogy a Baross által 1887-
ben alapított Vasúti Tisztképző Intézet
ben helyezzük el. Hosszas levelezés után 
a prágai külügyminisztérium azt válaszol
ta: az emléktáblát nem adják ide, mert 
"régiókhoz kötött műemlék". Viszont 
engedélyezték róla másolat készítését. 

Bár az országhatárok azóta átrajzo
lódtak és már nem Prága dönt a magyar 
vonatkozású műemlékek sorsáról Szlo
vákia területén, ennek a megállapításnak 
Pozsony számára is üzenete van. 

Mindenesetre éltünk az alkalommal, 
és 1992. tavaszán -Baross halála után 
I 00 évvel - a helyszínen elkészült a dom
borma gipszváltozata, majd az istvántelki 
főműhely vezetőinek segítségével az élet
hű bronzmásolat is. Ennek felavatására 
ugyanez év. július 10-én a vasutasnapi 
ünnepségek keretében került sor, a meg
hívó szövege szerint a Baross Gábor 

MÁV Tisztképző és Továbbképző Inté
zet Bp. VIII. Luther u. 3/a. alatti épületé
nek félemeletén. Ez a másolat az intézet
ben ma is megtekinthető. 

Vidám percek 
Baross Gáborral 

Vidám anekdotákat közlünk Sági 

Ernő-Sági Vilmos: A vasút humora című 
könyve alapján. Ezekkel is a vasminisz
ter népszerűségére kívánunk emlékezni. 

Q 
'� 

A budapesti Baross-szobor egyik 
mellékalakja megszólal: Ne álljon örök
ké Kegyelmes Uram olyan komoran. 
Megjelent a VASÚT HUMORA. Neves
sen maga is egy kicsit rajta. 

Goethe és Baross. Baross Gábor 

előtt Goethe alábbi híres mondását idézte 
egyik tanácsadója, aki féltette a sok mun
kától: "Nagy szellemek megkövetelik a 
nagy szórakozást is és aki igazán mulatni 
nem tud, dolgozni sem tud igazán". Ba

ross így felelt: Igaz, hogy Goethe is mi
niszter volt, de nem volt a magyar közle
kedési ügyek minisztere. Kezdte volna 
meg azt olyan körülmények között, mint 
én. tudom, hogy nem pihent volna! Vagy 
ha igen, sohasem írta volna meg Faustot. 

A miniszter ellenőrzése. Baross 

Gábor, hogy a vidéki vasútállomások 
viszonyait közvetlenül tanulmányozhas
sa, leszáll az egyik helyen, és megszólít
ja a kapust: Hol a főnök úr? Az uraság
nál vadászik. Hát az ellenőr úr? Elment a 
kaszinóba. Hát hol a gyakornok? Talán 
azt is mondhatná, gyakornok úr -leckéz
teti a kapus. - Az most nem ér rá, uzson
názik a restiben. 

Horváth Károly 

Az emléktáblán a miniszter jellegze
tes domborműves mellképe alatt egy ma 
is elgondolkodtató, minden nemzet fiai
ra érvényes jelmondat olvasható: "Lán
goló hazaszeretet, vasakarattal párosul
va csodákat művel". Baross emberi nagy
ságát ma sem tudnánk tömörebben meg
fogalmazni. A dombormű alján egy kis 
barokk angyal által tartott virágfüzér le
velei között még ezek a sorok találha
tók: "Emelte nagy fiának Trencsén vár
megye közössége". 

Az avatási ünnepségen Pruzsina ve
zetői ismételten megjelentek és ők is meg
koszorúzták a domborművet. Olyan aján
dékot hoztak az intézet igazgatójának, ami
ről kevesen tudnak. Néhány fénymásolt 
lapot Pruzsina anyakönyvéből. amely azt 
tanúsítja, hogy Baross 1892-es halála után 
- valószínű emléktáblájának leleplezése
kor - a falut Barossházára keresztelték. 
A falu nevének változásáról, a név meg
szűnésének időpontjáról a helybéliek sem 
tudtak többet, de a korabeli anyakönyv 
lapjai a szülőfalu hálájáról és elismerésé
ről tanúskodnak. 

Befejezésül egy örömhírről adhatunk 
számot. A Baross-alapítvány a Közleke
dési Múzeum, a pozsonyi Magyar Kul
túra Háza igazgatónőjének és másoknak 
erőfeszítései nyomán valószínű, hogy az 
eredeti emléktáblát még ebben az évben 
elhelyezik a pruzsinai községháza falán. 

A több mint 100 éves dombonnű ter
mészetesen némi restaurálásra szorul, de 
ha erre a budapesti illetékesek a trencséni 
vagy a zsolnai múzeumokat felkérik, ta
lán ennek sem lesz akadálya. Baross tisz
telői, az általa alapított iskola jelenlegi 
hallgatói külön vonattal utazhatnának 
Illováig, majd onnan autóbuszokkal a 
szülőfaluban megrendezendő avatási 
ünnepségre. 

Ez az esemény nemcsak a 150. évi 
születési jubileum rangos rendezvénye 
lenne, hanem a magyar-szlovák alapszer
ződés előírásainak megfelelő politikai lé
pés is. Erősítené a szomszéd népek közötti 
barátságot, a közös történelmünkből fa
kadó együttműködés szükségességét. 
Baross egész életében ezt a barátságot 
ápolta szülőföldjének nemzetiségei között. 
Erre csak egyetlen, ma már a Kárpát-me
dencében szinte ismeretlen gyakorlati pél
dát említenék. Baross egyetemi tanulmá
nyai után újságíró lett. Egészen fiatalon 
alapítója és első szerkesztője volt a 
"Vágvölgyi Lap" című újságnak, amely a 
múltszázad hetvenes éveiben magyar-szlo
vák és német nyelven jelent meg. Ez per
sze egy külön történet lehetne az életmű 
taglalása során és itt csak ennek bizonyos
ságával említhetjük, hogy Baross eredeti 
emléktáblájának újbóli felszentelése a szü
lőfalujában, politikailag is kívánatos, a 
magyar-szlovák kulturális kapcsolatokat 
erősítő esemény lehetne. 

dr. Kun Dezső 

Szombaton Szombathely uvíízött 
TÉLI TEREMFOCI HAJDÚSZOBOSZLÓN 

A hirtelen zordra forduló időjárás sem 
szegte kedvét és nem rontotta hangulatát 
annak a kilenc csapatnak, akik január utol
só hétvégéjén teremlabdarúgó tornára 
gyülekeztek Hajdúszoboszlón. A Rudolf 
Biztosító szállodája. valamint a városi 
sportház minden igényt kielégítően várta 
a csapatokat. A versenyt megelőző tech
nikai értekezleten tisztázott vitás kérdé
sek eldöntése után szombaton reggel a se
lejtező csoportmérkőzések.kel megkez
dődött a küzdelem a jobb helyezésekért. 
A szépszámú érdeklődő közönség előtt, 
színvonalas mérkőzések után a csopor
tok élén Szombathely, Szeged és Pécs 
csapatai végeztek, ezzel jogot szerezve a 
döntőkre. 

Szombaton délután kezdődően a 
késő esti órákban eldőlt a 4-9. helyezett 
sorsa, így vasárnapra maradt a dobogós 

helyezésekért folyó izgalmas hármas 
döntő. A döntő első mérkőzésén a szom
bathelyiek viszonylag simán vették Pécs 
ellen az első akadályt. A következő Pécs
Szeged mérkőzés már igazi presztízscsata 
volt, a küzdelemből minimális különb
séggel a szegediek kerültek ki győztes
ként. A harmadik mérkőzés így igazi 
rangadóvá vált. Aki nyer, az a bajnok! 
Ez Szombathely Vasjárm(í Kft. csapatá
nak sikerült. 

EREDMÉNYEK: 

I. Szombathely Vasjármű Kft. 
II. Szeged Csomópont 
Ill. Pécs Területi Igazgatóság 
IV. MÁV Egészségügy 
V. Záhony GRF 
V I. Budapest Igazgatóság 
VII. MOSZ 

VIII. Debreceni Lokomotív SE 
IX. Miskolc területi Igazgatóság 

A szervező és a tornát rendező Vas
utas Sportközpont három díj elnyerésében 
is versenyt hirdetett, nevezetesen a legjobb 
kapus, a legeredményesebb játékos és a 
mezőny legjobbja cím odaítélésére. 

A torna legjobb kapusa: Veress Ist

ván a MÁV Egészségügy csapatának 
hálóőre; a legeredményesebb játékos: 
Vadász Antal, a bajnok szombathelyi csa
pat gólvágója. 

A torna legjobb játékosa címet - és a 
vele járó hétvégi kétszemélyes üdülést 
üdülést- Kiss Péter, Szeged csomópont 
csapatának erőssége nyerte el. A díjat dr. 

Alberti Sándor, a Rudolf Biztosító 
(EBSE) elnöke ajánlotta fel. 

Székely György 

Mii ajánl az 1998-as 
versenynaptár?· 
AKI VÁLASZOL, VIDA PÉTER 

VSZ TÖMEGSPORT BIZOTTSÁGI VEZETŐ 

Mely sportágakban számíthatunk versenyekre? 

SZABADTÉRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS 

Résztvevők köre. 

Kateg6ríák. 
Versenyeztetési rendszer. 

A területi selejtezők rendezői: 

A területi selejtezők időpontja. 
A területi selejtezők helyszínét 
A döntők rendezó]e: 
A dönt6 Időpontja 
A dönt6 helyszfne: 

Résztvev6k köre: 

Kateg6riák: 
Versenyeztetési rendszer 
Rendező: 

A verseny megnevezése: 
A verseny td6pontja. 
A verseny helyszíne: 

Résztvevők kőre. 

Kateg6riák. 
Rendező. 
A verseny időpontja: 
A verseny helyszíne: 

Résztvevők köre.· 

Kateg6rlák. 
Rendező. 
A verseny időpontja· 
A verseny helyszíne: 

A VSz alapszabálya 3. pontjában rögz�ett érdekképviseleli hatáskörbe ta
tozó vasutas munkavállalók (VSz tagság hiánya nem kizáró ok) 
férfi felnőtt, férfi öregfiúk (35 éven felüliek), női felnőtt 
Felmenő rendszerű bajnokság, területi selejtezőkkel, 
Budapesti döntőkkel (5+ 1-es formációban) 
A VSz budapesti, miskolci, debreceni, záhonyi, szegedi, pécsi, szom
bathelyi területi intéző bizottságai, a szakmai intéző bizottságok 
1998. április 15. - 1998. június 15. 
a rendező szervek saját hatáskörben jelölik ki 
A Vasutasok Szakszervezete Szabadidő és Tömegsport Bizottsága 
1998. június 27-28. (VSz Juniális, VSz központi sportnap keretében) 
Budapest (később kijelölendő MÁV sportlétesílményen) 

TEREMLABDARÚGÁS 

A VSz alapszabálya 3. pontJában rögzílett érdekképviseleti hatáskörbe ta
tozó vasutas munkavállalók. (VSz tagság hiánya nem kizáró ok) 
férfi felnőtt, férfi öregfiúk (35 éven felüliek), női felnőtt 
Teremtorna (5+ 1-es formációban) 
a VSz Szabadidő és Tömegsport Bizottsága, 
a budapesti Területi Intéző Bizottság közreműködésével. 
• A VSz Köztársaság napi teremtornája·· 
1998. október 23-24-25. 
Budapest (egy később kijelölendő sportcsarnok) 

SAKK 

A VSz alapszabálya 3. pontjában rögzl1ett érdekképviseleti hatáskörbe ta
tozó vasutas munkavállalók (VSz tagság hiánya nem kizáró ok) 
férfi csapatverseny, férfi egyéni verseny, női egyéni verseny 
A VSz Szabadidö és Tömegsport Bizottsága 
1998. március 28-29 
Budapest (egy később kijelölésre kerülő terem) 

TEKE 

A VSz alapszabálya 3. pontjában rögzl1ett érdekképviseleti hatáskörbe ta
tozó vasutas munkavállalók. (VSz tagság hiánya nem kizáró ok) 
férfi csapatverseny, térti egyéni verseny, női egyéni verseny 
A VSz Szabadidő és Tömegsport Bizottsága 
1998. november hó 
később lesz kijelölve 

Mibe kerülne ez a sok rendezvény? 

1 Szabadléri Kispályás labdarúgás. 
2 Teremlabdarúgás: 

2.300.000.-Ft 
550.000. -Ft 
920.000, -Ft 
150.000, -Ft 
400.000,-Ft 

3. Atlétika: 
4. Sakk: 
5. Teke: 
6. Pályázható összeg 

Mindösszesen 
S.OOO 000,-Ft 

9.320 .000,-Ft 

Az.1-5. tételszám alatt szereplő sportprogramok költségvetésének 10%-át a Vasutasok Szakszervezete vál
lalja. ezért a MÁV Rt-nek benyújtandó 1998. évi tömegsport-költségigény: 

4.320 000,-Ft (1-5. tétel) 
-432 000.-Ft (10%) 

+5 OOO 000,-Ft (pályázható 
összeg) 

8.888.000,-Ft 

Javaslat' Az. egyéb helyi (regionális szervezésű) vasutas tömegsport rendezvények céljára elnyerhető össze
get a pályázati feltételek kidolgozásáig és közzétételéig feltétlenül elkülönítve szükséges kezelni. Javasoljuk 
továbbá, hogy egy pályázó részére max. 500.000, -Ft legyen adható. 

Megjegyzés: E versenynaptárban foglaltak megvalósítása döntő mértékben függ attól, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete saját forrásán túlmenően, a MÁV Rt. milyen mértékű támogatást 
nyújt az 1998-as évben a tomegsport célokra felhasználható keretösszegből. Mindezeknek 
megfelelően a változtatás jogát fenntartjuk Egyébként a versenynaptárt Hajdúszoboszlón a 
tömegsportbizottság Jóváhagyta Maga a naptári program egy országos kérdőívre adott vála
szok alapján készült 

(/) 

Ostorcsapás az önérzeten 
Kárpáti Sándor közismert publicis

ta, az az újságíró, aki nem arról a jelzőről 
híres, hogy csak elkötelezett. Tolla bírá
ló, vitatkozása ingerel bárkit, aki 1989 és 
1997 között a saját bőrén kénytelen volt 
megtapasztalni azt a bizonyos ostorcsa-

pást, amivel a közíró Kárpáti érezteti, 
hogy semmi sincs rendben. Minden for
rásban van, olykor zavaros. Ő tehát túl 
ama elkötelezettségen, amely önmagában 
még nem érték, igyekszik tisztázni a dol
gokat és az okokat. Előbb, s ez írói mód
szere, feltár egy tényt, majd következtet. 
S ez az a lépcső, amire az olvasó is rálép 
(nem lépre megy), de halad rajta vagy 
megbotlik: értetlenkedik. Gazdag termé
séből a nyolc évnyi merítés egy kiapad
hatatlan forrást mutat. Hogy mi táplálja 
ezt? A baloldali író örökös készenléte, a 
következtetések kényszere, a valóság 
örökös fölfedezése, a vele történő szem
benézés. S még megannyi frissen patak
zó ér, ami valahol a karrá áll össze. A mi 
korunkká. Jellemző, hogy ezek az írások 
a nagy ágazati szakszervezetek lapjaiban 
jelentek meg, a többiek között a Vasas
ban, a Bányamunkásban és a Magyar 
Vasutasban. 

(Kárpáti Sándor: Ostorcsapás az 

önérzeten, 1998., magánkiadás) 
Szalai Csaba 
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TALLOZO 

A vonalon 
Magamban csak ógy hívom, az "utazó". La

kása, vagyona belefér egy szatyorba, ami nála is 
van mindig. Föllépek a vonatra, meglátom. Az 
utazó öreg, ápolatlan. Csoszog, összefogdos 
mindent, felemel, megnéz lomot, szemetet. Ke
resgél. Keresi a legalkalmasabb helyet, hiszen 
hosszá az ót De�g. a végállomásig. Más
fél éve utazunk egy vonalon. A különbség csak 
annyi, hogy 6 mindennap, és 6 kezdte hamarabb. 

A fió már bent ült a fülkében. FJtírelátón én is 
oda telepszem le, sokkal többen nem lesznek ez.en a 
járaton. Nem szoktak. Beszélgetni kezdünk, mond
ja a srác, hogy a Pilspökladányig megy. Huszonegy 
óra, kigurul a vonat a Nyugatiból. Kl'ibányát elhagy
va megjelenik a kalauzoo, s kéri a jegyeket. Amíg én 
odaadom az enyémet, a fiú a 1$kájában malal, majd 
a n&öz fordul: 

- Én is a vasútnál dolgozom, most tettem le 
a szolgálatot, s vele együtt a papírjaimat is. A za. 
kóm zsebében maradt minden iratom. -A fiú kéri 
a jegykeze16 n6t, hogy töltsön ki neki egy utas
leadási lapot, majd Püspökladányban rendezi, ott 
ismerik 6t. A beszélgetés során kiderült, hogy a 
srác is kalauz, egy másik vonalon. 

A n6 nem hisz neki. 
- Kérem a személyi igazolványát, mert az 

utasleadási lapot bemondásra nem töltöm ki -
szól az egyenruhás. - Ha igazolvány nincs, ak
kor leszáll a fiatalúr, vagy fizet. 

- Én a magyar vasúton nem fizetek, de le nem 
szállok - mondja a fiú. Nyugodtságát nem értem. 

A n6 elmegy, hívja társát, aki friss erő, ti
zenöt percig hajtogatja ugyanazt, miszerint leg
közelebb szólni kell egyből, ha nem hozta el a 
papírjait. A fiú hiába magyarázza, hogy most fe
dezte fel a papírok hiányát, hiszen ha hamarabb 
észrevette volna, még lett volna ideje arra, hogy 
visszamenjen a Nyugati pályaudvaron a szálló
ba azokért. Emezek nem értik. Látszólag vége 
van az ügynek, a n6 felírja az adatokat, bemon
dás alapján. Nehezen hiszi el, hogy a fiú fejből 
tudja a személyi igazolványának a számát. Én 
könnyelmfien elmosolyodom ezen, amit a kala-

uzok gyöngye azonnal észre is vesz. Hozzám 
fordul és megkérdezi, hogy: 

- Mit nevet? 
Nem akarok engedélyt kémi mosolyogni, s 

már nincs is kedvem hozzá. Vannak jogaim. Nem 
szólalok. Elmennek. Egyenruhamentes lett a fül
kénk ismét, de pár perc és a n6 ismét a fiilkeaj
tóban áll, civil ruhás rend6r igazolja magár és 
kérdezi, hogy: mi a a probléma? Semmi, sorol
ni kezdjük, a fiú el6kotorja menetrendjét, ilyen 
mindenkinek lehet. Tegnapi keltezésa papír esik 
ki belffie, a fiú vételezett valamit. A papíron ada
tok, az el6zfíekben lediktált összes adattal egye
z6ek, pecsét, aláírás. 

Az utasleadásit ki lehet tölteni, az adatok 
hitelesek, az ügy el van intézve. A rend6r Ceg
lédig utazik, addig beszélgetünk. Szolnok. A vo
nat vár, mint ilyenkor mindig. Megjelenik a ka
lauzn6 két rendőrrel, akik kérik a már eddig is 
meghurcolt utastársam személyi igazolványát. 
A rend 6rei határozottak, ha igazolvány nincs, a 
fiúnak le kell szállnia és követnie kell a hatósá
got. Nincs kérdés, magyarázkodás. Ez itt a fe
gyelem órája. 22 óra 45 perc. A vonat elindul, a 
kolléganő felém küldött mosolya jelzi, hogy ki 
van itt a helyzet magaslatán. 

Debrecenig még egyszer látom a nfü, nem 
hiányzik. A gondolat egy időre leköt: ha ellop
nák, vagy elhagynám a papírjaimat, s nem tud
nám igazolni magam, leszállítanának az éjsza
kai vonatról, és akkor hiába várnának rám az ál
lomáson ... Kattognak a kerekek. A vonatablak 
tükör az éjszakában. Át lehet látni a másik fül
kébe is. Látom az utazót, amint épp levetkőzik. 
Lucskos gatyáját bokáig tolja. Kiütéses az egész 
teste, nem zavartatja magát, módszeresen átva
kargatja a bőrét mindenütt. Aztán - fittyet hány
va irtózatomra, amelyről nem is tud, - ismét 
magára húzza gönceit. 

Neki senki nem mondja meg, hogy hol 
szálljon le. 

Molnár Gabriella 
HBN, 1998. jan. 17. 

KÖSZÖNET ÉRTE 

Ezúton köszönjük meg a múlt évben felajánlott személyi jövedelemadójának 1 %· 
át. Amennyiben úgy dönt, hogy idén is él a törvénya� lehetőséggel és Egyesü
letünket támogatja, továbbra is szívesen fogadjuk az On segftségét. Tájékoztatá
sul közöljük, hogy elmúlt évi adakozásból a rokkant és gyógyfthatatlan beteg tag
jainkat több mint 400 ezer forint támogatásban részesítettük. 
Adószámunk: 19001047-2-42 

Vasutasok és Közlekedés/ Dolgozók 
Jótékonysági Egyesülete 

1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A Vasutas Nyugd{jas Alapftvány ezúton tájékoztatja támogatóit, hogy az alapítvány 
javára 1997. évben megajánlott 1% személyi jövedelemadó összegét teljes egé
szében a nehéz szociális helyzetben lévő nyugdíjas vasutasok segélyezésére 
használta fel. Ezúton is köszönet a nemeslelkűségért. 1998. évben is várjuk az e 
célt támogatók felajánlásait a Vasutas Nyugd{jas A/apftvány 19666378-1-42 adó· 
számára. 

Vasutas Nyugd(Jss Alapftvány 
Kuratóriuma 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Az Önök adományait a Közlekedési Múzeum gy0jteményének gyarapítására for
dította. Ha úgy gondolja, hogy munkánkat idén is segítené, akkor kérjük, hogy sze
mélyi jövedelemadója 1 %-át a Közlekedési Múz,umnak utalja át, amit ismét gy0j
teményünk gyarapítására fordítunk. Adószámunk: 15308067-2-42 

KiJzlekedésl Múzeum 

Nrlill1Z1'!.-at 
Ncll v .... Mml«disillá AOOS1.ÁMA: 190'17364-2-02 
Ncs-Bannyal tztelmwai Egyeiilet (Az Érttlmisigi KlMb m4ködúind tdmogal4sdra) 

AlmÁMA: 19033792-1-02 

(A Picsi "1suta.r Koncert-jb6zeMk.ar támog"'4s4ra) 
Alltls2'Mu-.: 190350SS-l-02 

Pallfl 
szavalóversenr 
A szolnoki Vasutas Csomóponti 

MClvel6désl Központ az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 150 éves 
évfordulója alkalmából Országos Pet6-

n Séndor Szavalóverseny-t rendez 
1998. mércius 12-én csütörtökön 10 
ónitól. A versenyre vasutas dolgozók 
10-18 éves gyermekeinek jelentkel.ését 
várják. 

Minden versenyző egy vers előadá
sával szerepelhet, amelyet Petőfi Sándor 
mO'veib61 választhat, vagy más költ6knek 
a szabadságharcról daloló versei közül. 
Az értékelés korosztályok szerint, az 1-
3. helyezettek díjazásban részesülnek. 

Az érdekl6d6kjelentkezésüket le
vélben küldjék az intézmény címére 
1998. februér 28-ig. A levélben szere
peljen a jelentkező neve, életkora, lakcí
me, telefonszáma, az előadni kívánt vers 
szerzője és címe. 

Vasutas Csomóponti 
MO'velődési Központ 

5000 Szolnok, Jubileum tér l /a. 
Tel.: 56 / 423-304 

vasúti tel.: 02/ 12-58 

Felhívás 
a diákollbonból 
'ti Vasút a gyermekekért" Alap(tvány 

szegedi Diákotthona felvételt hirdet az 
1998/99. tanévre általános és köl.épisko
lai tanulmányokat kezdő vagy folytató 
diákok számára. 

A száz éves múltra visszatekintő in
tézet otthonos környezetben teremti meg 
a nyugodt felkészülés feltételeit. 

Számítástechnikai gépterem, tízezer 
kötetes házi-könyvtár, kondicionáló ter
mek, tornaterem és szabadtéri sportléte
sítmény áll a diákok rendelkezésére. 
Ezenkívül a kultúrálódási lehetőségek 
(filmklub, zeneszakkör, virágkötészet, 
idegen nyelvi felkészítés, felzárkóztató és 
tehetséggondozó foglalkozások) széles 
választékát biztosítják. 

A diákotthon várja a vasutas szülők 
gyennekeinek jelentkezését, de felvételt 
nyerhetnek a nem vasutas gyennekek is. 

Felvilágosítás személyesen és telefo
non is kérhető. 

672 5 Szeged. Boldogasszony stg. 44. 
Telefon: (62) 310-361 

illetve vasúti tel.: (06) 14-07 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313· 105 

Keresztrejtvény 
150 éve született (1848-1892) a vnít leg
kiemelked6bb minisztere. (megfejtés) 
Becenevét (függőleges 7) és az  ő szavait 1 idézzük: "Minden állampolgár annyit 
ér. .. " a gondolat befejező része a vízszin-
tes 1. sz. sorban. 2 
VIZSZINTES: 1. az idézet befejező ré-
sze megf. 2. virág porzója, latin előlj. (tói, 

3 óta), a piac egyik. résztvevője 3. ételt fo
gyaszt, olvasó teszi 4. árat csökkent, kén, 
Benjamin része! 5. Sütő népiesen,jövőt 4 
kutató, angol Úr, helyrag 6. német női név, 
magot szórja (vissza) 7. Afrikai vihar, az 
egyik. nem, gyennekköszönés 8. Kis T ii- 5 
da része! O'nnérték 9. D. mozdony ten
gely jele, titkon néz, RRA 10. Arab Köz
társaság, robbanó anyag, tonna 11. Lónév, 6 
igen csúf, Edgar Allan •.. (Holló: költője) 
12. Áttets:z6ékk6, atom része!, földbe tesz 

? 13. Tórt arany!, Zoltán 

FÜGGőLEGF.s: 1. Adél, megfejtendő 
a miniszter neve 2. Templomi esemény, 
becézett női név, 113 kár1 lat. utóirat (röv.) 
3. Kutyavész intézkedése, dühös lesz 
(argó) 4. Ne fogj tollat, becézett Imre, 
hibáztatá 5. Hibásan nyakaz!, tapasztala-
tot szerez, némán elér!, cellalakó 6 . ... 10 
Miklós q,{tész, péksütemény, gépkocsi. 7. 
Római 87.ám, megfejtend6 8. Hentes áru, 
háromszoros Oat) 9. Kozmetikai márka, 
mO'sor k6szlet szerepek összessége 

1 

E16:z6 számunk megfejtése: "Kell a vas- 12 
at Európdban". A könyvjutalmat helyes •w[•\,";s' ' 1 

megfejt6ink közül Htki Hedvig kedves 
13 olvasónk nyerte. ( 1171 Budapest, Nóg

rádkövesd u. 9) 

2 3 4 s 6 
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íróasztal mögül nem megy 5 

Otthont íg6rtek az ldlnati 1 

Egy végyélom Hirténete 7 

ARANYBETŰS ÜZENET AZ UTÓDOKNAK 
AKTUÁLIS 

Történelmi ugrás Felsőzsolca 
· és Hidasnémeti közön 

1998 a választások éve 
A demokrácia szabad véleménynyiMnf

tási lehetőségével ebben az évben többször 
élhetünk. Májusban arról dönt az ország és 
dönthet minden állampolgár - akinek szava
zati joga van -, hogy fordítsa-e és ha igen, 
merre a kormányzás kerekét. ősszel az önkor
mányzatok összetételérril szavazhatunk. El
dönthetjük. hogy kik jussanak politikai hata
lomhoz a következő négy évben. Kik kormá
nyozzák Magyarországot az ezredfordulón. 
Nem könnyli feladat ez. Akik eddig voltak, 
azokat ismerjük, bemutatkoztak. Akik a hata
lomra törnek. nem. illetve kevésbé ismertek. 
Mi lesz az ígéretekbril. alaposak-e azok? Ha 
odakerülnek, azt teszik, amit mondtak, lgér
tek. vagy amit akarnak? Kiderült-e eddig, 
hogy mit akarnak, vagy csak azt mondták el, 
hogy a többiek mindent rosszul csináltak. 

szavazzunk! A program ismerete es�n nem 
mondhatják nektiak, hogy nem ezt lgttttlk. 

A mút megújulá�ának lépcsőjeként villamos
vontatású pálya köti össze Budapestet Varsóval. A 
február 25-én átadott Felsőzsolca-Hidasnémeti vil
lamosított vonal ezáltal vált az észak-dél közleke
dési tengely részé\é. 

Csupán látszólag krs lépés, de mégis nagy ugrás 
a vasúttórténetben. ha egy vonalat villamo,ítanak! 

FeLfü olca és Hidasnémeti közt az átépítés fo. 
lyamata ré,zben befeJeződött. Ezt követi a vonal 
pályarehabihtációJa. A fehővezeték húrja 25 ezer volt 
feszültséget hordozva a vasúti ÍU\ arozás szolgálatá
ba állt. �tivel a szlovák vasút (ZSR) korábban a maga 
területén befejezte csatlakozó vonalának villamosítá-
át, a houákapcsolódó magyar szakasz immár lehe

tővé tem Kassa, Tamow. Krakkó. Varsó villamos 
vontatású összeköttetését. 

A tmezés1, előké zítési és egyeztetri munkák 
1995-ben indultak. A fogaskerékként összefüggő mun
kálatokkal 14 cég \zakemberei határidrire birkóztak 
meg. A 160 km-e� óránkénti sebesség is elérhető im
már a kihúzott vezetéknek kó,zönhetően. Mindezidá
ig az 55 km-es 1CLeték nélkiili szakasz akadályozta az 
egységes közlekedési rend k1alakítá5át. míg az új léte
sítménnyel minden a helyére került. A gép, a szerelvény 
é, a szakaszfordulók részeivé váltak a rentábilis üze
meltetésnek. A beruházást jellemzi, hogy 1123 vezeték
tartó oszlopot állítottak a 4539 m' betonba. A vonal
vrllamosítás 1,8 milliárd forintba került' 

Hom Gyula miniszterelnök. Lotz Károly közle
kedési, hírközlést és vízügyi miniszter, Tömpe /strán, 
az igazgatóság elnöke, Sipos István vezérigazgató je
lenlétében. nagy lakos ágr érdeklridés mellett, ünne
pélyesen átadta a vonalat. A kormányfő megköszön
te, hogy a vasutasok vállalták a megpróbáltatásokat, 
de - mondta - meg 1s kell bmulm riket! Végul szh
ból gratulalt az eredményekhez. 

Az avatószalag átvágását követően "krglancolt" 
V 43-as húzott előre az elsri vágányon, felcsillantva 
valamit az új teherkocsiparkból is. 

A kérdés. a kétkedés jogos. A megoldás 
mégis máshol keresendó. Mégpedig ott, hogy 
az állampolgároknak a maguk kezében kell 
tudni tartani a hatalmat gyakorlókat. 

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a nem
zet munkavállalói és civil szervezetekben is 
szerveződik. Ezek a szervezetek megen'isöd
nek és hatást, lényeges hatást gyakorolnak a 
hatalomra. Ezáltal segítik az egyensúlyhely
zet kialakulását. 

A szakszervezetek e téren kiemelked6 po
zícióban vannak. Régóta szerveződnek. tapasz
talataik felhalmozódtak. Tény. hogy a helyzet 
folyamatosan változik. mozgásban van, de a 
lényeg, az összefüggések. a törvényszertlségek 
helytállóak. 

Lapunk a "Szakszervezeti mozgó!� 
cs&I" cfmG sorozatban ebhez a nem kötmyG 
döntábez kfvút báttérinfonnációkat adni. 

A november hónap nem lesz könnyf. Ene 
az id6smra nm a kaMnyed6 "6szi t6rgyal6-
so1t· mellett jelentas szerephez jutnak az üze
mi tanácsi, köulblmarotti és lllllllkav�lmi 
képvisellli választások is. 

A VSz nem indít. nem állít képviselaje
lölteket. A képviselllséget az alkotmánynak 
megfelelllen '1lampolgári jognak tartja. Nin
csenek negatív elriftéleteink a iépviselriséget 
vállalókkal szemben, igaz, hogy az eddigiek
nél több eredményt várunk el tlllük. 

A sz.akszervezeti tisztségviselők parlamen
ti képvisel&ége nem elftélend6 dolog, akkor 
sem, ha �y szakszervezeti veutll "savany6 
a szőlő" okok miau ezt előszeretettel. negatív 
hangvétellel visszhangozza. Ha valakit felkér
nek. és ha sz.akszervezeti vez.ettí az illetll, a szak
szervezete is mérlegel és döntenek. Vállalják 
vagy nem vállalják a képvisel&éget? Mindket
trinek megvan a következménye és a magatar
Wi formája. Akiket nem kértek fel, azok pedig 
különféle módon hívhatják fel magukra a fi
gyelmet és sajnáltathatják magukat. 

A képviselőséget véleményünk szerint 
úgy kell ellátnia a szakszervezeti képviselllk
nek. hogy abból semmínemli hátránya ne szár
mazzék a szaksi.ervezetének. A nem könnytl, 
sok elfoglaltsággal járó feladat nem okozhat 
mllködési zavarokat, ellenkezőleg jelent& 
löbbletinfonnációnl kell, hogy szolp)joa • 
érdekvédelmi munka során. 

Emléktáblát avatott a vasutashelytállást méltató miniszterelnök Szabó Béla 

A szociális érzékenység utópia. ha 111'1 a 
kormány nincs rákényszerítve. Igaz, van akit 
erre csak olykor-olykor kell ösztbkélni. El6-
re tört a tőkeérdek, ez ténykérdés. Háttérbe kf. 
vápják szorítani a munkavállalókat. - szintén 
az! Megerrisödtek a multik, - vitathatatlan! A 
tőkeérdek errisen hat a politikára. a kormá
nyokra, s6t meghatározza a mozgásteret is. 

A7. MSzOSz képviselőjelöltjei nem poli
tizálhatnak •szabadon•, ha képviselllk lesznek. 
Feladataikat pontosan rögzíti az MSZP
MSzOSz szocialista-szociáldemokrata plat
form együttmliködési megállapodása. 

Szolidaritás MOSZ módra 
Tehetünk-e valamit a szolgasorsba 

süllyedés ellen? Igen. Egyetlen olyan közös 
pont van, amely kialakítja a munkavállalói 
ellensúlyt. Ez az összefogás ereje. Nem mind
egy, hogy a magyar munkavállalók hány szá
zaléka szervezett dolgozó. A statisztikák is
mertek. Fontos kérdés, a félelem igazgasson. 
vagy az összefogás ereje? A döntésben kemé
nyen benne \'an a felelrisségünk. Látnunk 
kell a világos különbséget a pártprogramok. 
azok realitása és a hordószónoklatok között. 
Ne az "azt mondták a nagygytTiésen" alapján 

Megfelel6 figyelmet kell fordítanunk a VSz 
közelgő áprilisi XIV. és az MSzOSz decemberi 
kongresszusára. Nem közömbös, hogy miként 
jelenik meg szervezetük a tagság, a vasutasság 
elritt, és tőlük milyen tmnogaúst kap a kövdke
ző ezredfordulót is meghaladó évekre. A VSz az elmúlt két évben kemény munkát 

végzett annak érdekében. hogy a korkedvezmé
nyes munkaköröket szabályzó, meghatározó 
168/1997 (X.6.J kormányrendelet I. számú mel
léklete kerülJiin aktualizálá<.ra illetve kiegfoí
té.sre olyan munkakörókkel, amelyeket szakénők 
és a szakbizolbágok 1s alkalmasnak találtak 
arra. hogy az azokban eltöltött szolgálati évek 
után a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorha
tár előtt nyugdíjba vonulhasson. A kocsivizsgá
lói munkakör szakértói, bizoföág1 vizsgálatai 
megtörténtek. A munkakör korkedvezményes é 
minősítését a jelenleg hatályos Jogszabály nem 
teszi lehetővé. Az érdekegyeztetó tanfoban lét
rejött megállapodás 1999. december 31-ig Java
solja felülvizsgálm a Jelenlegi állapotot. Ezt kö
vetrien 2000. január l -től kerül berezetésre a 
megújított szabályozás. 

Más helyzet forog fenn az CDJ. ASA, TVG 
stb. vezet& munkakörével kapcsolatban. A VSz 
álláspontja szerint ezek a jelen jogszabály he
lyes értelmezésével korkedvezményes munka
körök. Az ügy rendezése érdekében megkere�tük 
a KHVM, a MÁV Rt. :,.;yugdíjbiztosítási Igaz
gatóság és az Országos N) ugdíjbiztosítá i Fő
igazgatóság (ONyF) illetékesét. Több hónapos 
vizsgálódás eredményeképpen meg,zületett az 
állásfoglalás. Az illetéke ek a kormán)Tendelet 
"Közlekedé né! l'égzett munka" cím5zó alatti 

TÜV 

@@;[Kfir 
ISO 9002 

felsorolá ·ában szereplő mozdonykísérő (moz
donyvezetriJ munkakórrel azonosíthatónak talál
ták a vtZsgált munkakóröket. 

Az ON)F ugy1ratban értesítette a MÁV Rt 
;-.;yugdíjbiztosítá r Igazgatóságát arról. hogy 
melyek azok a munkakörok. amelyekben az el-

töltótt munkaidő korkedvezményre jogosító 
időként ismerhetri el. Ez a levél 1998. január 29-
én kelt. A néhány érintett kolléga öröme nem 
tarthatott sokáig. mivel az O'.'iyF 1998. február 
19-én az alábbi értesíté5t küldte a MÁV Rt. 
:,.;) ugdíjb1ztosítás1 Igazgatóság ré5zére. 

ORSZÁGOS NYUGUÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 
1132 Budapest. Vasegrádi 1L 49. - fuitarin: 1554 Budape5t BS. PI': 70 - lelefm: 270 tnlO 

NyugdíJmegállapítási és Folyósítási Szakigazgatási Osztály 
Telefon :i70 8055 Fax: 270 8184 

Hív.szám: Gy. lO0 l-779/1997/1. 

Ur. Kurucsai László 
ig:1.1.ga16 

MÁV Rt. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1062 Budapest. Andráss) út 66. 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Iktatószám: 7/3 - 6 - 3/98 
ONYF - 287 

Előadó: Zanyí Andrásné 
Melléklet: 
Tárgy; tájékoztatás 

A Mozdonyvezetők Szakszervezetétől kapott információkra tekintettel indokolt
nak látjuk a GY.2014-H-258/1997.PHMSZ.D számú átiratban foglalt munkakö
rökben foglalkoztatottak korkedvezményre jogosultsága tárgyában kiadott 1998. 
január 29-én kelt állásfoglalásunk felülvizsgálatát. 
Kérjük. hogy újabb érle�ítésíg az állásfoglalásban 
foglaltakat ne alkalmazzák. 

B11dapest, 1998. Jebmár 19. 

, , 
1 

osztályve7.et6 

A munka, az eredmény számonkérhetri. a 
felelllsség utolérbetri. 

� � 

Az 1848-49. é\i forradalom és szabadságharc 150 év múltán is a 
legfényesebb csillag hazánk történelmi égboltján. Szellemisége. 
értékrendje ma egyszerre követendő minta és elérendő cél. 

Március 15-e eseményein. az elsö felelős minisztérium megalakulásán, 
az áprilisi törvényeken. a tavaszi-nyári paraszt-. munkás- és nemzeti-
ségi megmozdulásokon át egy olyan polgári állam jött létre, amely 
határozottan volt képes megszervezni önvédelmét. Tehette ezt 
azért. mert a honl'édelmet soha nem rendelte a polgári átalakítás. 
fejlődés alá. Közjogi helyzete nem sértette a különböző társadal
mi csoportok érdekeit. A polgári szabadságjogok mellé tisztes 
megélhetést biztosító polgári tulajdont is akartak. Európában 
egyetlen olyan gyriztes forradalom volt, amely mindvégig 
megmaradt parlamenti demokráciának, soha sem vált diktatúrává. 

N.Sz. 
l nnepi mterjunk a 2. oldalon ohashaló \tmtth \:.ilard t llaból. 

., ., .,., 

MAVVASJ 
J ármiíjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 

A 125 éves üzem • 125 év a vasút szolgálatában • 125 éve a vasútért 



2 MAGYARVR 
Példaképem a cselekvő ember 

BESZÉLGETÉS DR. PUSZTASZERI LÁSZLÓVAL 
AZ 1848/49-ES ESEMÉNYEK ÉVFORDULÓJÁN 

"Mi dolgunk a világon? küzdeni 

Erőnk szerint a legnemesbekért. 

Ellfttiink egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha ·azt kil'íttuk a mély sülyedésból 

S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet, 

Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság.férfi munka volt.1" 

Vörösmarty Mihály: 

Gondolatok a könyi·tárban 

(részlet) 

Nem sorolható a tudomány szok• 
ványos művelői körébe. Hiányzik be
lőle a tanáros pedantéria, s a kutató 
gyakran csetlő-botló szórakozottsága. 
Témaválasztásai tói, külső megjelené
séig egyaránt rendhagyó jelenség. 

- Készfthetek veled egy rendhagyó 
interjút? 

- Annak bizony nagyon örülnék, 
mert ki nem állhatom a szokványos dol
gokat. Hol akarod az interjút elkészíte• 
ni? A Duna jegén, léghajón. vagy a Luk
ács-uszodában? 

- Ez valamiféle polgárpukkasztás? 
- Ellenkezőleg! Szerintem az puk-

kasztja inkább a nyitott. kreatív gondol
kodású polgárt. ha a tudomány vagy a 
közélet területén a tehetetlenséggel, az 
áporodott unalommal találja szemben 

magát. Én nagyon is hagyománytisztelő 
ember vagyok, ami értelmezésem szerint 
mindannak féltését, ápolását jelenti, amit 
Európa humánumban, felvilágosultság
ban, toleranciában, viselkedés kultúrában, 
s természetesen tudományban és míivé
szetben létrehozott. Ha mégis rendha
gyónak látszom, akkor az abból követ
kezik, hogy szeretem a magam útjait jár
ni és a dolgokat néha másként csinálni. 

- Sokféle dolgot művelsz egyszerre ... 
- Többnyire egymás után, de olykor 

párhuzamosan is. Engem megáldott, 
vagy megvert az Isten többféle műfaj 
művelésének képességével. Ezért az egy
síkúság neurotizál, s ha ilyen helyzetbe 
kerülök, akkor igyekszem belőle mielőbb 
kimenekülni. 

- Végül is mi vagy tulajdonképpen? 
Történész, író, 1ijságíró? 

- Elsősorban is történésznek, vagy 
_történész írónak vallom magam, s már jó 
ideje a tudományos ismeretterjesztést tar
tom fő feladatomnak. Főleg írott formá
ban, de szóban is. A történész ne feled
kezzék meg arról, hogy először is nem a 
szakmának. hanem a szélesebb társadal
mi közegnek kell alkotnia. Negyedszá
zada szereztem tanári oklevelet, s azóta 
intézményes keretek között, vagy alkal
mi előadások formájában tanítok. 

- Igaz, hogy olykor pódiumművész• 
ként is fellépsz? 

-Igaz. de nevezzük ezt inkább isme
retterjesztésnek. Néha oldottabb formá
ban kell az ismereteket közölni. hogy a 
lehető legszélesebb körben megértésre 
találjon. Egyébként. ez a fajta önkifeje
zés mindig közel állott hozzám. Zsenge 
ifjúkoromban voltam Róz5ahegyi-növen
dék, az Egyetemi Színpad tagja, aztán 
magam is vezettem egy főiskolai amatőr 
együttest. 

- Ez a sokszínűséged netán családi 
eredet!1? 

- Nem. Én egy nagyon egyszer(! és 
nagyon szegény kőbányai vasutascsalád
ban nőttem fel, ahol arra kaptam ösztön
zést, hogy tanuljak, s próbáljam többre 
vinni, mint az apám. Szerencsére a 
proligyerek akkortájt még olcsón tanul
hatott. A m(ivészetek iránti érzékemet is 
valószín(I)eg apámtól örököltem: aki 
nagy akaratú, de érzelemgazdag, zene
kedvelő ember volt. 

- Mint történész, elsősorban 1848-
49-es tárgy1í kutatásaid és írásaid által 

váltál ismertté. 
- Valóban sokat köszönhetek a for

radalom és szabadságharc történetének, 
amely életem meghatározó élménye. Ide 
mindig a legnagyobb szeretettel és cso
dálattal térek vissza. Lehet, hogy elfogult 
vagyok iránta, de számomra ez a magyar 
történelem legvonzóbb, legnagyszertlbb 
eseménysora. 

-Miért? 
-Mert a történelemben elsősorban az 

emberi teljesítményt, helytállást és fele
lősségvállalást vizsgálom, amely a nagy, 
materiális meghatározott�ágú folyamato
kat életközelivé, színesebbé teszi. A tör• 
ténelem főszereplője. formálója , s el
szenvedője is a cselekvő ember. A felnö
vekvő generációk elé csak hús-vér em
bereket lehet példaképül állítani. Elvont 
gazdasági, társadalmi. vagy politikai fo
lyamatokat soha. Azt tartom, hogy esz
mények, lelkesítő példák nélkül lehet 
ugyan élni, de nem érdemes. 

-Ha nem tévedek, akkor neked is mn 
ilyen lelkesítő történelmi s;:,emélyiséged? 

- De mennyire! Görgey Artúr hon
védtábornok. Aki nem csak kiváló kato
na, hanem természettudós és figyelemre 
méltó tulajdonságokkal megáldott ember 
is volt egy személyben. Tisztelte az em
bert, a közkatonát. s gyűlölte a frázisos, 
hivalkodó hazafiaskodást. Görgey nem 
hazafias pózokban tetszelgett, hanem 
valóságos hazafi volt, mert hideg fejjel 
és forró szlvvel mert dönteni. cseleked
ni, áldozatot és felelősséget is vállalni 
cselekedeteiért. 

- A 150. é1fordu/6n mit emelnél ki 
legszfresebbe11 /848/49 örökségéből? 

- Mindenekelőtt azt, hogy a magyar 
nép akkor az európai társadalmi, politi
kai folyamatok élharcosa volt. A hazai 
politikai elit példátlanul rövid idő. néhány 
hónap alatt képes volt eljutni a teljes ta
gadástól az akkori világ első kisebbségi 
törvényének megalkotásáig, a polgári 
jogegyenlőség és a tulajdonszerzés sza
badságának garantálásáig. Sőt. az euró
pai egyesülés gondolatáig is! Mindezek
kel Európa egyik legdinamikusabban fej
lődő gazdasági és társadalmi berendez
kedését alapozta meg, amelyre méltán le
hetünk büszkék akkor is, ha utóbb, tő
lünk független okok és kivédhetetlen erő
hatások következtében ez a folyamat 
hosszú időre megszakadt. 

Németh Szilárd 

BESZÁMOLTAK, MEGVITATTÁK, VÁLASZTOTTAK 

Ketyeg az ''időzített bomba!'' 

1998. március 5-én, csütörtökön újabb be· 
számoló- é tagozatvezető-1•álasztó küldöttérte
kezlet helyszíne volt a VSz Benczúr utcai szék
házának második emeleti tanácsterme. Ezúttal a 
VSz GIB \1(iszaki Kocsiszolgálati Tagozata 
"vette birtokába" a termet. A rendezvényen meg
jelent Ps:ota Árpád, a GIB titkára, S:abadi 
Lász/6, a GIB titkárhelyettese, valamint Győri 
Istvá11, a VSz szervezetpolitikai alelnöke. 

A munkabizottságok tagjainak megválasztá
sa, valamint a napirendi pontok és az ügyrend el
fogadása után Zubály Bmalan leköszöoo tagozat
' ezető szólalt fel. Elmondta: a beszámolót meg
próbálták röviden. tömören és valósághíien elkészí
teni. Szerinte több vád is érte a tagozatot. miszerint 
az csak a kocsi1 izsgálókat képviseli, ami nem igaz' 
A tagozat tagjai szeretnék, ha főállású oktatótisztek 
lennének és igénylik, hogy az új típusú személy
kocsikról több legyen az adat. a leírás. Nincs meg
oldva a sz.akmai utánpótlás sem. Hiába lettek a ko
csivizsgálók a MÁV Rt.-nél "védetté" nyilvánítva, 
azaz nem bocsáthatók el, az átlagéletkor mégis 4Q. 
45 év. Ha nincsenek fiatalok, nem ér az egész sem
mit! A jó szakembergárda egyre fogy. félő, hogy 
már ketyeg az "idlizített bomba•. amely, ha "felrob
ban", beláthatatlaif következményei lesmek! Saj
nos a tagozat a különböro pótlékok ügyét nem tud-

ta rendezni. A Gépészeti Intéző Bizottsággal való 
kezdeti nehézke., kapcsolat mára olajozottá. napra
késszé vált. A beszámoló (ön)kritíl11san próbálta 
meg vis. zaadni az elvégzett munkát. A leköszönő 
tagowtvezető egyúttal arról is beszámolt. hogy or
vosolták a külföldi kiküldési napidíj fizetése kö
rül felmerült gondokat. 

Szabadi Lás:/6 levezető elnök ezután fel
olvasta dr. Márkus Imrének, a VSz elnökének le
velét, mely véleményt "mondott" a tagozat 
munkájáról. A rö\·id levél mondatai eléggé fel• 
paprikázták a jelenlévőket. 

A felszólalók főleg n kocsijavító míihe
lyekben dolgozók kiszolgáltatottságára hínák 
fel a figyelmet. A kocsiJavító műhelyekben óri
ási mértékfi létszámleépítés volt, ezért talán ért
hető, hogy az ott dolgozó vasutasok félnek el
mondani véleményüket - tartva az újabb elbo
csátásoktól. A kocsijavítókban dolgozóknak 
szinte csak kötelezettségeik vannak, jogaik alig 
- fűzte hozzá S:alai György Szombathelyről. 

Pswta Árpád kifejtette: meg kell találni a 
munkával egyenes arányban lévő fizetéseket, bár 
ez nehéz. Sajnos mindenki nem kaphat vezér
igazgatói fizetést. Felhívta a figyelmet az infor
mációáramlás fontosságára. "Ne álljon meg a fü. 
letelcben az itt hallott információ, hanem adjá
tok tovább az embereknek, a tagoknak!• -
mondta végezetül. 

Varga Gyuláné, a VSz központ közgazda
sági és jogi osztályvezetője szerint szükség 
van a személyes élményekre, a területen való 
munkára. Ez a tagozat a talponmaradt két szak
mai tagozat egyike, ez a tény pedig önmagáért 
beszél. A vezetők feladata nem az öntömjéne
zé , hanem a még meglévő gondok, problé• 
málc ismertetése. A meglévő bértarifa-táblázat 
fölösleges feszültségeket teremt, ezen változ
tatni kell. A korkedvezmény kérdése szintén 

egész évre munkát adó feladat. Az oktatótisz
tek felvetése teljesen jogos érv. 

Gyóri lS/l'án a beszámolót példaértékű
nek, kntikusnak. sőt önkritikusnak találta. Az 
írásos anyag végigelemezte a négy évvel ez
előtt vállalt feladatokat. próbálkozásokat. va
lamint az elért eredményeket. A tagszervezett
ség zuhanását azonban a vezetők elfogadhatat
lannak tartják. Eg)edüli hiányosságként azt 
emelte ki, hogy a beszámoló nem foglalkozik 
a Jövendő feladatokkal. 

A küldöttek végül szóbeli kiegészítésekkel 
elfogadták az írásos beszámolót. maJd egyhan
gúlag tagozatvezet6vé választották Zubály Ber
talant, valamint tagozatvezető-helyettessé Fe

hér lst1ánt. 

Zubály Benalan 1961. szeptember 11· 
én született Kisvárdán. Az általános iskola 
elvégzése után Szegedre került, ahol a 
Bebrits Lajos Szakközépiskola Vasútgép&z 
ágazatán tanult. 1980-ban Nyíregyházán, a 
vontatási főnökségen kezdett el dolgotni 
villamos ján01lszerel6ként. majd Záhonyba 
a vontatási f6nökségre került dízelmoz. 
dony-szerel6aek, kés6bb ugyanitt féklab
tos lett. 1987-ig ebben a munkakörben dol
gozott. 1987-ben felvételt nyert a MÁV 
TJSZtképz6re, ahol 1988-ban a Gépés7.eb 
Vontatási sutoo végzett. Azóta a Mttmti 
Kocsiszolgflat mffvezet6je. 1990-t61 volt 
bizalmi, szb..tag, szb..elnök ( ezt a funkciót 
jelenleg is betölti), valamint választmúJi 
tag 6s kongresszus, küldött. Tagja volt i 
VSz Tanksmk 1991-t611994-ig. 1990N 
1991 között a VSz GIB Mtlsl.aki Kocsiuol
p)ati 1'agozal llgyviv6je, 1991 óta pedia 
vaetG,je. 

1998. 

ODA-VISSZA 

Szolidaritás 
MOSZ módra 

( .. .folytatás az/. oldalról) 

Ez ám a valami! A szolidaritás csúcsa! El
venni mástól mindent, amit lehet, akkor is, ha 
a MOSz-nak sem előnye, sem hátránya nem 
származik a dologból. Mellette persze azt állí
tani ország-világ előtt, hogy ők soha semmit 
nem akartak a másiktól elvenni! 

A VSz ismeretei szerint a korkedvezményre 
jogosultság fentiekben álló értelmezése alap
ján 1998-99 évben. évente tízes nagyságrend
ben kétkezi, fizikai munkás mehetett volna az 
öregségi nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba.A 
MOSz néhány hős vezetőjének ez is fájt. A bü
rokrácia útvesztőjén át kitaposott kicsinyke 
lehetőséget is el kell orozni a másiktól. 

Érdekes álláspont! "Segíteni nem akarok, 

ártani igen! Mindenki érezze, hogy 
vezetők, itt vagyunk, és bármit ké 
gyunk megakadályozni!" 

Ismételten felvetődik a kérdés: 
mozdonyvezetők is így gondoljálc, va 
e egyáltalán, hogy a nevükben mit tesz 
sek? Ez a példaértékfi szolidaritás? Mii• 
ke fűződik a MOSz-nak a hátrányoko 
ilyen akciók jelentősen növelik a fesz' 
a vasutasság soraiban. 

A VSz a mélységesen elítélendő 
ciót követően a Nyugdíjbiztosítási Fő 
sághoz fordult. 

Dr. Banucz Sándor főosztályvezetl 
laszát sem mellőzzük. Szó szerint, e 
tesszük köué. 

ORSZÁGOS NYUGDÚBIZTOS{TÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 
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Nyugdíjmegállapítási és Fo lyósítási Szakigazgatási Osztály 
Te lefon: 270 8055 Fax: 270 8184 

Dr. Mdrlcus Imre 
e lnök 
Vasutasok Szakszervezete 
1068 Buda,pest Benczúr u. 41. 

Iktatóswn: 7/3 • 6 · 7/98 
ONYF. 287 

111. 11 , 

Tinltlt Ebtók Úr! 

Tájétomlom,hogyaMÁVRLNyugdíjlgazgal(ldgGy.2014-H-258/1997PHMSZD. szimú'1iradn 
,amár9-éo kdt7/¼'}J19')8.S1Amiállásfoglalmkalblmmwlakfelfiiggmttselá!gyibmazilld&an 
lyósítósmvbtzcljuaatooMÍ131UnkbanfoglallakmegwboztalámcsakaMol.lbtyYezcf&S� 
nckismerct&mlioklebetlSségel_ 
Sajnála10snak tartom, hogy az adott kérdésben a si.akszervmtek köz ött m ég  nem alakult ki egysqes áll 
emianazűrsl.ágosNyugdi]biztosílásiFőigazgaJóságemlftettállág�megalapozoaságamegltádll,el 
A �lemmyelc különböz&égének lényegét az jelenti, hogy ioookolt-eakorkedvczményrejogosultság 
moldl munkakörökben <k>lgozókllllllkaidejüknek csupán kis� kÖ7.lemllek (köiliednek) � 
Álláspontom az. hogy a kialakult helyzetben indokoladan jogalkalmami bizonytalan5'got okozna� fi 
vita; ÍO!l'N lehet, ha a kifogások figyelmen kívül hagyá.dval, azok ellenére� az általálas áváiy1[ 
kításacl&t lll!hány esetben holZájándnánk az emlíldl IIUlbkiirökben eltöltött id&lek mtedvezmén)'a 
lén6elimms&cz. 
Kácmszfves �� lilrelmétazzal, hogy akmbbiakbanjell.dl újabbv&mmyetmcgismeláttl:s a 
ges�köYdóminl&mlilnka�reodemmlek&en. 

Budapest, /998. március 4. 

,.,�� 
� 1 f7-
\/ Dr. . ez ndor 

.OV$Q yvezetö 

A vágánvtetőkre lákal 
ültetnek. Maid. 

1998. február 23-án. hétfőn reggel 9 órakor 
(vita)fórumot tartottak a Nyugati pályaudvar 
első vágánya melletti üzemi étkezdében, mikro
fon nélkül. A meghívottak közt foglalt helyet dr. 
Márkus Imre, a VSz elnöke. dr. Péter Mihálv, a 
MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsának elnöke, 
Szögi Sándor állomásfőnök ,  Vajda Kálmán, a 
MÁV Rt. ingatlangazdálkodási főosztályának 
vezetője, Köl/er Lás:16, a MÁV Rt. fejlesztési 
osztályának vezetője, valamint Urbán Lajos 
szakértő és több szb-titkár, üt-elnök és nagyon 
sok véletlenül "betévedt". a munkahelyéért ag
gódó egyszerff vasutas. Sipos István, a MÁV Rt. 
vezérigazgatója, illetve Bajnai Gábor, a MÁV 
Rt. személyügyi vezérigazgató-helyettese a 
meghívások ellenére sem tudott megjelenni. 
Varga Gyuláné levezető elnököt, a VSz köz
pontjának közgazdasági és jogi osztályvezetőjét 
azonban ez a tény nem zavarta. 

Elsőként Vajda Kálmán szólalt fel, elmond
ta: a bérbe adott 1,5 hektárt Északon a Ferdinánd• 
híd, Keleten a Podmaniczky utca, Nyugaton a 
Váci út, illetve az l-es vágány határolja. A vétel
árból 310 millió forintért a nyertes cég vállalta, 
hogy egy új, 1700 m2-es alapterülenl épületet épít, 
amely els6sorban szociális célokat szolgál majd. 

Urbán Lajos igyekezett a jelenlévőket 
megnyugtatni: természetesen. amíg az új éplllet 
nincs kész, addig a régi fogja ellátni ezt a funk
ciót. Az új épület helye valószínffleg a 
Podmaniczky utcában lesz, ahol eltakarja majd. 
az emberek tekintete elől a vasútüzemi területet. 

Az egyest61 a nyolcas vágányig terjed6 pe
ronok lefedhetők lennének, ám az ilyen irányó 
munkákhoz kincstári engedély kell, hiszen nem 
a MÁV Rt. tulajdonában vannak. Ez a beruhúás 
körillbelül 3-3,5 millwd forintba kerülne, a 
nyertest pályúaton választják majd ki. A rende-

zési terv szerint a vágánytetőkön f ákat
és zöldterületet alakítanak majd ki. 

Oros: Péter megköszönte a "biztatl 
teket", ám ahogy fogalmazott a Nyugad 
udvar egy csodaszép ken. csak mo 
mintha nagyon gyomos lenne. A Dom· 
biztosítóberendezést pedig a munkálc 
nem azok után kellene beépíteni. 

Matyó lldik6 szb-titkárt érdekel 
hogy mi lesz a Nyugati pályaudvari 
berendezés-szakasz sorsa. ám csakúgy 
előtte felszólalók, érdemi választ nem 

Többen arra hívták fel a figyelm 
Nyugati pályaudvar hatalmas területé 
mintegy fele van kihasználva, a vált 
nuális. kevés a létszám és a forgalom, 
sági feltételek nincsenek meg, minde 
század küszöbén! 

Dr. Márkus Imre, a VSz elnöke a 
pályaudvart a maga szépségével a vasút 
jének nevezte. Eredményként értékelt 
városrendezési terveknél sikerült elé 
rom nagy pályaudvar (Déli, Keleti, 
marad a városközpontban , nem telcpf 
A "maradóknak" viszont egyre jobb 
mazkodniuk kell a városképhez és ilzl 
ve logisztikai központokká kell válni 
hogy az érintettek kapjanak több inti 
tervekről, a küszöbön álló berub 
szen a vasutasok tájékoztatása a m 
MÁV Rt. törvényben rögzített kötel 
nemcsak luxuskérvény. 

A felszólaló emberek olykor 6rjf 
szent kérdésekkel ostromolták a 
Rt-t képvisel6 sutembert: - Hogy 
majd a jelzőket. .. ? A fórum végén az 
áll "1szott: nem ilyen v'1aszokat v ,,,.. 
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MOZGALMAK. PÁRTOK. POLITIKUSOK. KOZGAZDASZOK, POLITOLÓGUSOK. KISVASUTASOK 

Szakszenezeli mozgólépcsőn 
Szakszervezeti vezeték a parlamentben? 

AKI VÁLASZOL: SÁNDOR LÁSZLÓ, AZ MSZOSZ ELNÖKE 

-Az MSzOSz Szövetségi Tanácsa 
6 ellenszavazattal és 8 tartózkodással 
hagyta jóvá, hogy az MSZP listáján 
parlamenti képviselőjelöltként szere
peljen. Hogyan kommentálná a sza
vazás eredményét? -fordultam a leg
nagyobb szakszervezeti konföderáció 
vezető'jéhez. 

-A legfontosabb: a két kongresszus 
közötti időszak legmagasabb vezető tes
tülete ( 178 taggal) elsöprő többséggel 
voksolt amellett, hogy menjünk a parla
mentbe. és havnáljuk ki azt a lehetőséget. 
amelyet a T. Ház a munkavállalói érdek
védelem számára nyújt. Ugyanakkor a 
realitcí.1t fejezte ki az.ellenszavazat és a tar
tózkodás. Ha ennél lényegesen több a tar
tózkodás és az ellenszavazat, akkor szán
dékaim újrngondolására kényszerülök. Ha 
viszont számottevően kisebb. akkor azt 
nem tartottam volna életszerűnek, hiteles
nek. Utólag megtudtam. hogy a tartózko
dá� és az ellenszavazat mögött elsősorban 
az 1994-98. közötti időszak kellemetlen ta
pasztalatai játszottak közre. 

- Korábban úgy nyilatko;:_ott, hogy 
nincs szúndéJ.:.ciban indulni képviselője
löltként. Most mégis másként döntött. 
Miért? Milyen okok és megfontolások 
vezettek ehhez az elhatározáshoz? 

-Akik most ezt a szerepet vállaltuk, 
új körülmények közepette gondolkodunk. 
Napjainkban nem kell számolni újabb 
Bokros-csomaggal. Kedvezőbbek a gaz
dasági növekedés feltételei. Az a szán
dékom, hogy -amennyiben az MSzOSz 
kongresszusától bizalmat kapok - ezt a 
ciklust az MSzOSz-ben töltöm el. A szak
szervezeti mozgalom megerősítését, tár
sadalmi szerepének kiteljesítését, a mun
kavállalók védettségének, biztonságérze
tének megteremtését a következő évek 
egyik legnagyobb kihfrásának tartom. 
Beleértve ebbe azt is, hogy a munkahe
lyeken kihangsúlyozottá váljanak a mun
kaadók és a munkavállalók pozíciói. 
Ezért is gondolom: ebben érdemes sze
repet vállalnom. E célok megvalósítása 
viszont lehetetlen az Országgyűlés által 
nyújtott lehetőségek kihasználása nélkül. 

Számomra a képviselőség - sem ko
rábban, sem ma - nem célként jelenik 
meg. Ugyanakkor az utolsó év tapaszta
lata, az ágazati vezetőkkel folytatott be
szélgetések arról győznek meg. hogy az 
MSzOSz elnökének nagyobb politikai 
szerepet kell vállalnia, és minden alkal
mat meg kell ragadnia a munkavállalók, 
a nyugdíjasok érdekeinek eredményesebb 
képviseletéért. 

E helyen is hangsúlyozom: elvi prob
lémát soha nem jelentett e két funkció 
párhuzamos ellátása. Soha nem értettem 
egyet azokkal, akik keményen bírálták, 
hogy a szakszervezeti vezetők a parla
mentben is jelen legyenek. Az pedig evi
dencia számomra, hogy a szakszervezeti 

mozgalom alapvetően baloldali s:zellemi
ségtl, tevékenységében jórészt a baloldali 
értékrend érvényesül. Ezért a v:ilág leg
természetesebb dolga, hogy tartós érdek

szövetség általában a baloldali pártokkal, 
de elsősorban a szacialista párttal jöhet 
létre. A szakszervezeteknek, a magyar 
munkavállalóknak ezért érdeke, hogy a 
májusi választások után is szocialista 
kormányzás maradjon fenn. 

- Miben látja annak a magyaráza
tát. hogy mind a;: MS;:OS;: szocialista
szociáldemokrata platformja és az 
MSZP együttm(iködési megállapodását, 
mind a s;:akszeri·e;:eti vezetők. képi-iselő
jelöltségét ellenérzések. véleménykülönb
ségek kísérik? 

-A viták arra vezethetők vissza, hogy 
Magyarországon a kormányváltás nem a 
fejlett polgári demokráciák klasszikusnak 
mondható forgatókönyve szerint játszó
dott le. A szocialista-liberális kormány
koalíció nem egy felfűtött, növekvő gaz
dm;ágot örökölt, hanem a gazdasági-pénz
ügyi csőd szélén álló országot. Ebből 
eredően olyan intézkedésekre kénysze
rült, ami nem a hagyományos szociálde
mokrata értékek érvényesítésére adott 
módot, de ma már világossá vált: elkerül
hetetle11 volt. Amikor megszorító intéz
kedésekről, reálbércsökkenésről, a szo
ciális vívmányok megnyirbálásáról szól
nak az érdekegyeztető viták, akkor tör
vényszerű, hogy feszült a viszony a kor
mány és a társadalom, a kabinet és a szak
szervezetek között. Ha ezt az elkerülhe
tetlen helyzetet még módszertani problé
mák is tetézik, amikor - az idő sürgeté
sére hivatkozva - a részletkérdések ki
dolgozatlanok, nem futnak keresztül az 
érdekegyeztető fórumokon nem számol
nak eléggé a társadalmi következmények
kel, akkor a feszültségek még konfliktu
sokba is torkollhatnak. 

Az általunk képviseltek körében 
gyakran felvetődött, hogy az anyagi-szo
ciális megszorítások időszakában tompít
hatta volna a feszültségeket, ha a pénzbe 
nem kerülő, a pénzügyi egyensúlyt nem 
veszélyeztető. de a munkavállalók számá
ra fontos döntések korábban megszület
nek. Jó lehetőség kínálkozott a Munka 
Tórvénykönyve módosítására, a munka
ügyi ellenőrzés bevezetésére, a kollektív 
szerződések megkötésének ellenőrzésé
re, a munkahelyi viszonyok javítására, a 
szakszervezetek függőben lévő ingatlan
jainak visszaadására. Emlékeztettek arra, 
hogy az MSzOSz több átfogó témakört 
tartalmazó, kidolgozott javaslatot is elő
terjesztett; olyanokat, amelyek az igazsá
gosabb közteherviselést szolgálták. Saj
nos. ezek az ajánlások nem valósultak 
meg. noha egy-két elemét még maga a 
kormányfő is támogatta. 

- Vajon nincsenek-e más okai is a 
kritikus véleményeknek? 

- De vannak. A fő ok abban keresen
dő, hogy a parlamentbe jutott szakszer
vezeti képviselőink a közvélemény előtt 
nem tudták kellően bemutatni mindazo
kat az erőfeszítéseket, amelyeket a frak
ción belül, a parlamenti bizottságokban 
kifejtettek. Viszonylag keveset szerepel
tek a plenáris üléseken. Csak szűk kör
ben vált ismertté, hogy közreműködésük 
nélkül nem szilletett volna meg néhány 
olyan fontos törvény, mint a Munka Tór
vénykönyvének módosításáról, a társa
dalombiztosítási önkormányzatok fenn
maradásáról, a szakszervezeti ingatlanok 
tulajdonba adásáról szólók, és a munka 
világát érintő más jogszabályok. Olyan 
körülmények is közrejátszottak abban, 
hogy a munkavállalók érdekei nem elég 

markánsan jutottak kifejezésre, mint 
amilyen Nagy Sándor távozása volt az 
MSzOSz éléről, vagy a frakción belüli 
munkacsoportok vezetéséről történő le
mondások, a szakszervezeti képviselők 
tevékenységének összehangolatlansága. 
Sajátos problémaként említem. hogy 
több szakszervezeti tisztségviselő-talán 
maguk sem végig gondolva mondaniva
lójuk következményeit - nyíltan bírálták 
az érdek védők parlamentbe kerülését, de 
csak attól kezdve, miután nyilvánvalóvá 
vált, hogy nekik személy szerint ez nem 
sikerült. Gondot jelentett az is. hogy 
azok a közös erőfeszítések. sikerek, ame
lyek 1993-94-ben a megyékben, a tele
püléseken is szoros. naprakész együtt
működést alakítottak ki a szocialista párt 
és a szakszervezet aktivistái között. ezek 
a kapcsolatok a '94-es választásokat kö
vetően maglazultak, sőt, egyik-másik 
helyen teljesen kihűltek. 

-Ezek alapján melyek lehetnek a jö
vőben hasznosítható tanulságok, netán 
garanciák? 

- Mindkét lel számára további önkri
tikus elemzést igényel ennek a helyzetnek 
a feltárása, a tanulságok feldolgozása. 
Annál is inkább szükség van erre. mert 
az együttműködés fenntartásához, javí
tásához nem férhet kétség. A múlt érté
kelésére, tapasztalataira olyan mértékben 
van szükség, amennyire ezek hasznosak 
a jövő alakításához. A magam részéről
előre tekintve - azokat a szálakat kívá
nom erősíteni szgvetségeseinkkel együtt, 
amelyek összekötnek és nem szétválasz
tanak. Olyan közös érdek érvényesítése 
kerülhet középpontba. amely parancso
ló szükségként írja elő: egy Európa felé 
tartó, modernizálódó országban minden 
tevékenység eredményességét azon kell 
mérni, hogy az emberek élete miként ja
vul, s az emberért, az emberek érdekében 
történik-e minden? 

Nem feledhető: az emberek boldogu
lása - a személyes erőfeszítések mellett 
- azon is múlik, hogy számíthatnak-e a 
társadalom szolidaritására, társaik segít
ségére. Az állampolgárok, a bérből. fi

zetésből, nyugdíjból élők helyzetének fo
lyamatos, gazdaságilag megalapozott ja
vításának lehetősége ma megvan nálunk. 
Úgy érzem, a jövő években válhat teljes
sé a társadalmi stabilizáció, amikor a gaz
dasági-pénzügyi egyensúly megőrzése, 
megszilárdulása mellett szociális értelem
ben is megtörténik a stabilizáció. Ezzel a 
kihívással kell szembenéznie a megvá
lasztásra kerülő új parlamentnek és kor
mánynak is. A választópolgároknak pe
dig azt kell alaposan mérlegelniük. hogy 
melyik az a politikai erő. amely a legtöbb 
garanciát nyújtja e célok eléréséhez. 

A szakszervezeti szakértóK már az el
múlt hónapokban is bekapcsolódtak nz 
MSZP programjának elkészítésébe. 
Együttműködési megállapodá�unk pedig 
garanciát nyújt ahhoz. hogy ha az MSZP 
kormánytényező lesz továbbra is, akkor a 
szakszervezeti rézvétel biztosított a kor
mányprogram kidolgozásában is. A par
lamenti frakción belül pedig olyan mun
kacsoport létreho1.á<;át tervezzük. amely a 
munka világát érintő kérdésekben segíti a 
frakció eredményesebb tevékenységét. 

Kárpáti Sándor 

A mozgólépcső megállt. Elmond
ható: ilyen töménységben pártveze
tő'k, politológusok a szakszervezeti lét 
kérdéseire még soha nem adtak ennyi 
használható, értékelhető, vagy éppen 
elvethető' választ. 

Sz.Cs. 

,, 

Hol a baloldaliság? 
TISZTÍTÓ FOGALMI ÉS POLITIKAI VITA A "TÖREKVÉS"-BEN 

A Vasutasok Szakszervezete március 5-én 
Budapesten a "Tórekvés" Mtlvelődési Központ
ban országos vitára hívta meg az MSzOSz-hez tar
tozó szakszervezetek tisztségviselőit, a nagy ága
zati szakszervezetek lapjainak főszerkesztőit, s 
mindazokat, akik már régóta várták, hogy a bal
oldaliság, mint értékrend. hogyan is fogható fel 
napjainkban. Kiváló alkalom volt erre a napokban 
megjelent Káipáti-könyv, az "Ostorcsapás az ön
érzeten" "lapozgatása" a szerző jóvoltából. 

Dr. Mdrkus Imre, a VSz elnöke. aki egyben 
házigazdája is volt a "konzultációnak", mindjárt 
meg is indokolta a téma aktualitását, mert hogy 
1998-ban tartja a Vasutasok Szakszervezete után 
az MSzOSz is a soron következő kongresszusát. 

Csak természetes. hogy a szakszervezetek a 
már megélt gyakorlati tapasztalatokra támasz
kodva keresik a helyüket. és szeretnék körbejárni, 
hogy hol tart ma Magyarországon a baloldali
ság, melyek a kikezdhetetlen baloldali értékek. 
Kdrpáti Sándor újságíró-szerkesztő tömör egy
szerthéggel, közérthetően fogalmazta meg ha
zai és nemzetközi példák sokasságával bizonyít
va. hogy a szociális érzékenység, a munkához 
való jog, a szervezkedés szabadsága, az oktatás 
esélyegyenlősége, a szolidaritás, az igényesség, 
a tisztesség, a becsületesség, a közjó szolgálata, 
a kultúra megőrzése ... mind-mind baloldali ér
ték b. Értelmezte, hogy a baloldaliság életér
zést, szemléletet. stílust, magatartást is jelöl. A 
szakszervezetek ugyan rendszerfüggetlenek. ám, 
kongresszusaik előtt mérlegelniük kell, hogy 
értékrend nélkül nincs stratégia, s az is fontos, 
hogy a fejekben is rend legyen. A jó szakszerve
zeti vezető értékvédő. Egyébként Európában a 
szociáldemokrata pártok állnak közel a s1.akszer
vezetekhez. A pártokkal \ aló együttmtlködést a 
józan, higgadt mérlegelés kell hogy jellemem. 

Dr. Sándor Lás:Ió, az MSZOSZ elnöke 
sem öt percre szabta mondanivalóját. Eg)etértett 
azzal, hogy a s1.akszervezetek önállóak, anyagi
lag függetlenek. de tagságuk (a munkavállalók, 
a nők, a fiatalok. a nyugdíjasok) egy adott tár
sadalmi-gazdasági környezetben élnek. tehát a 
megélt és fölvetődő problémákra, gondjaikra a 

szakszervezetek hivatottak reagálni (kiszolgál

tatottság, szegénység, munkanélküliség). 

Dr. Sándor László leszögezte: Napjainkban 

sem sztlnt meg, sőt az egypólusú globalizálódó 

világban kiéleződött a tókemunka viszonya, ki

békíthetetlen az ellentét közöttük. A jóléti társa
dalomban a kormányok drasztikusan megnyir

bálják a szociális kiadásokat. Identitászavar, útke

resés jellemzi az európai szervezeteket is. A mul

tinacionális cégek a névtelenség mögül diktálnak. 
Magyarországon ma csaknem korlátlan lehetősé

geik vannak. A munkavállalónak, a munkásnak 
annyi jár, amennyit a szakszervezetek ki tudnak 
t61ük csikarni. Sándor László nem rejtette véka 

alá, hogy a szakszervezetek igenis kivehetik ré
szüket a parlament munkájából. A parlamenti je
lenlét a jövőben hozzájárulhat a szakszervezetek 

megizmosodásához. a munkavállalók biztonság
énetének növeléséhez. a jelenlegi torz jövede
lemarányok pozitív megváltoztatásához. 

Dr. Mdrkus Imre a baloldali hovatartozás
ról mintegy összegezte a fórum véleményét. 
Használata megkérdőjelezhetetlen. Immár 200 
éve. Tartalmában ott áramlanak a folytonossá
got jelző és vállalható elemek. 

Az élénk eszmecserét az is jellemezte. hogy 
a 15 hozzászóló, köztük dr. Péter Mihály, a KÜT 
elnöke. Papp 7-ollán, a VSz szombathelyi terü
leti bizottságának titkára, Izsák Csaba tb-titkár 
Pécsről. Molnár György, az 0NySz elnöke, dr. 

Kun Dezső alelnök, Németh falárd, a VSz szer
vezetpolitikai menedzsere, Németh 7ibor, a 
MÁV Északi Járműjavító Kft. szb-titkára, Sza· 
lai Csaba, a Magyar Vasutas főszerkesztője, 
Tóth Péter. a záhonyi tb-titkárhelyettese. sokszí
nűen. érzelmektől sem mentesen gazdagította a 
baloldaliság fogalmát. 

Az országos fórum résztvevői elismerték 
ugyan, hogy társadalmi és gazdasági ótkeresé
sünkre a "Hogyan tovább Magyarország?" kér
désre nincs végleges modell, de úgy vélik. hogy 
a centrumországokhoz való felzárkózást a kapi
talizmus negatív hatásainak lesrófolását a szak
szervezeteknek is felelősen vállalniuk kell! 

Némethy Paula 

Egy kis részösszeuzés 
Tavaly nyáron a Mozgólépcsőben so

rozatot indítottunk útnak, a "A túlélés 
művészete" címmel. Célunk az volt. hogy 
bemutassunk egyszerű vasutasokat is, 
betekintést nyerjünk életükbe, megismer
jük gondolataikat és véleményüket, mun
kakörüket és munkakörülményeiket. Ők 
az átalakulások - a rendszerváltás -, a 
MÁV részvénytársasággá alakításának
nyertesei vagy vesztesei. E rövid összeg
zés egy átfogó képet próbál adni az 1997. 
augusztusa és 1998. februárja között el
telt időszakról és a kilenc részt megért so
rozatról. Hogy milyenre sikerült ez a so
rozat, annak értékelését, mint mindig, 
most is önökre, az olvasókra bízzuk. Egy 
azonban biztos, reméljük, hogy egy ki
csit pótolni tudtuk az űrt, melyet néhá
nyan jogosan éreztek a sorozat előtt, mi
szerint: eddig keveset "szerepelt" a lap
ban az egyszerű vasutas. a kisember. 

Heten nyilatkoztak, ebből hatan az 
erősebbik, egyikük pedig a gyengébb 
nemhez tartozott. Átlag életkoruk 45 év. 
A legfiatalabb interjúalany 27, míg a leg
öregebb 54 éves volt. Tóbbségük vidé
ki, hárn1an ingáznak. Négyen budapesti, 
hárman vidéki állomásokon dolgoznak. 
A megkérdezettek körében a legtöbb vas
utassz..akma képviselve volt - azaz két for
galmi szolgálattevő, egy tolatásl'ezető, 

egy rendész. egy s;:emél)pénztáros, il
letve egy állomáskezelő- persze a teljes
ség igénye nélkül. Az átlagos szolgálati 
idejük 20 év. ám egyikük 35 évet töltött a 
vasúton. A legtöbbet (bruttó 90 ezer fo
rintot) és a legkevesebbet (bruttó 30 ezer 
forintot) két fővárosi vasutas kereste. 
Egyiküket kivéve valamennyien VSz ta
gok. Egyikük sem politizált. ám a helyi 
történéseket, illetve a nagyvilág esemé
nyeit mindegyikük figyelemmel kísérte. 
Az aktuális kérdésekről - például a nyug
díjreformról - mindannyiuknak megvolt 
a véleménye. A legfontosabb dolognak az 
életben az egészségük megóvását tekintet
ték, ám a munkahelyüket egyikük sem 
érezte túlzottan biztonságosnak. Négyen 
a vasútnál végzett munkájuk mellett föl
det művelnek, illetve állatot tartanak. Szó
rakozásuk a televízió, a rádió, néha-néha 
az újságolva�. vagy maradék szabadide
jükben a séta. Moziba, színházba vagy 
könyvtárba csupán egyikük járt, de ő is 
csak esetenként. Nyilatkozataik során hi
ányolták a szakszervezeti üdültetéseket. 
Valamennyien meg voltak elégedve jelen
legi munkakörükkel. Azonban füetésüket 
és megbecsülésüket mindössze hárman 
tartották elfogadhatónak, megfelelőnek. 
És ez a tény elgondolkoztató! 

Berta Sándor 

MÁV MAVFKG 
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A JÁRMŰJAVÍTÓS IS EMBER! 
11 

Moslohagyerekek
11 

találkozója 

A MÁV jánnűjavítói - bár önálló gazda.�ági 
társa�ágok és zömében egyszemélyes MÁV-tulaj
donban vannak, valójában a vasút "mostohagyer
mekeinek" számítanak. Sajátos problémáik, élet
ben maradásért folytatott szélmalomharcuk elle
nére dolgozóikat ugyanúgy vasutasnak tekí�tik. 

Január 19-én, csűtörtökön a budapesti Esza
ki Jánnűjavító központi irodaházának harmadik 
emeleti tanácstermében tartották a VSz Jánnű
javítók Intéző Bizottsága beszámoló- és titkár
választó küldöttértekezletét. Az 50 küldöttön kí
viil a rendezvényen résztvett dr. Márkus Imre, a 
VSz elnöke. Győri lstrán, a VSz szervezetpoli
tikai, é dr. Bir6 7ibor, a VSz érdekvédelmi al
elnöke, dr. Péter Mihály, a MÁV Rt. Központi 
Üzemi Tanácsának elnöke, valamint a járműja
vítók dolgozóinak képviselői: szb-titkárok és 
elnökök, üzemi tanácsi elnökök. 

Az eseményt az Északi Járműjavító Kft. 
ügyvezető igazgatója. So6s Endre és Németh r,. 
bor szb-titkár nyitotta meg. majd a küldöttek 

TÜV 

T6th László levezető elnök vezényletével elfo
gadták a napirendi pontokat. 

Kis Tamás leköszönő titkár szóbeli kiegé
szítőjében elmondta: 1995-ben megszavazták a 
XXXIX-es törvényt, kétszer módosították a 
Munkatörvénykönyvét. Ezek a változások kiha
tottak a MÁV Rt-re és a jánnűjavítók életére is. 
A vasúttársaság megrendeléshiányai többszöri 
munkaidő-csökkentéshez. leállásokhoz vezettek. 
Szerencsére a gondok ellenére sikerült stabilizál
ni a létszámot. Az elmúlt évek bérfejlesztései
nek köszönhetően a dolgozók átlagbérei emel
kedtek. Az eredmények közé tartozik. hogy min
den járműjavítóban van kibővített kollektív
szerződés. A kft-knél jelenleg mintegy 200 
olyan dolgozó van, aki nem tagja a VSz-nek. A 
testület munkáját egy VSz Alapszervezeti Okle
vél (1995-ben a szolnoki jánnújavító kapta), 6 
VSz Aranyjelvény és 48 VSz Oklevél is jól mu
tatja. Sajnos a következő évek sem l�sznek 
könnyebbek, az új kihívásokra új válaszokat kell 
adnia az !B-nek. A feladatok megoldásához meg
felelő szakértelem. együttgondolkodás szükséges. 
Harcos kiállá\t,jó idegrendszert és végül jó egész
séget kívánt az új tisztségviselőknek. 

Bir6 7ibor szerint ő a legkellemesebb hely
zetben volt. amikor az írásos beszámolót érté
kelnie kellett, hiszen az tökéletesen összefoglalta 
a te�tület elmúlt négy évének munkáját. Az 1B 
maradéktalanul elvégezte a rábízott feladatokat. 
i\agyon jónak ítélte a célirányos képzést. Céltu
dato. munka folyik itt - mondta elismerően. 

Egy szolnoki hozzászóló több időszerű. ál
landóan napirenden lévő problémára hívta fel a 
jelenlévők figyelmét. Először is a taglétszám
csökkenésre. A kilépők rájönnek-rájöttek ugyan
is arra, hogy a kollektívszerződésben. a szakszer
vezetek által kiharcolt dolgok rájuk is vonatkoz
nak, minek fizessenek akkor 1 %-os tagdíjat! So-
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kan pedig úgy érvelnek, majd belépnek akkor, 
ha már véglegesítik őket. A privatizáció óriási 
létbizonytalanságot teremtett a munkahelyeken 
és sajnos a szakszervezeti tisztségviselőknek is 
kevés információ áll a rendelkezésére. A munka
ellátottság csapnivaló, így nem csoda, hogy az 
emberekben fölmerül a jogos kérdés: vajon tu
datosan akarják őket leépíteni a MÁV Rt-nél? 
Az 1993 január elseje óta dolgozó újbelépóknek 
nem jár a szabadjegy és ez óriási terheket ró az 
amúgy is rossz anyagi helyzetben lévő jánnűja
vító kft-kre .. A szabadjegyek kérdésének megol
dására egyébként minden jelenlévő nyomatéko
san felhívta a figyelmet! 

Czibere Gábor, a debreceni jánnűjavító üt
elnöke szerint ökölharc folyik a MÁV-megren
delésekért. Nála az üzemi tanács és a KÜT kap
csolata egyenlő a nullával, ezen változtatni kell. 

Pintér Lász/6 Miskolcról a beszámolót jó
nak, egyes részeit gondolatébresztőnek találta. 
Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy a MÁV 
Rt-nél tömegével jelennek meg a bérelt kocsik. 
A vasúttársaság egyre csak azt hajtogatja, hogy: 
'Drágák vagytok. drágák vagytok!" Meg kelle
ne nézni, hogy miért drágák a mai magyar jár
múJavítók?! 

Paál Attila, a MÁV 1iszavas Miskolc Jármű
javító Kft. szb-titkára szerint az elbocsátások nem 
jelentenek igazi megoldást, hiszen ez a kft-knek er
kölcsileg és anyagilag is sokat jelent a \'égkielégí
tések miatt. Szerinte a tömegsporttal lehetne újra 
ö .  szefogni az embereket 

Péter Mihály reagálásában elmondta: saj
nos neki semmilyen alá-fölérendeltségi viszo
nya nincs a járműjavítók üzemi tanácsaival. 
Nem igaz - mondta, hogy a KÜT, valamint a 
VSz nem segített a járműjavítókon. Inkább ott 
kell a hibát keresni, hogy sok járműjavító kö
szönő viszonyban sincs egymással! Jánnűjaví-
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ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál felépítésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható alumínium oldalfalú i _' ' 
fedett teherkocsi 1 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kefeskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

tós a jánnújavítósnak miért farkasa? 
Németh Tibor. a MÁV Északi Járműjavító 

Kft. szb-titkára szerint a szakszervezeti tagdíjat 
nem csak adómentessé, hanem adócsökkentő tétel
lé, tényezővé kellene tenni. Kiemelte, hogy az ok
tatások színvonalának megtartása a jövő feladata. 

Dr. Márkus Imre a beszámolót jónak, min
taértékűnek tartotta. Arra hívta föl a testület fi. 
gyelmét, hogy az eredményeit ugyanúgy tegye 
közzé a jövőben, mint a kudarcait. Fontosnak 
tartotta kiemelni a csapatmunkát. 

Toronymagasan példaértékű a jánnűjavítók 
szervezettsége. A VSz-nek egyre inkább ágazati 
szakszervezetté kell válnia. Ez a harc Cg) szél
malomharc, de sajnos folytatnunk kell - jegyez
te meg a VSz elnöke keserű iróniával. Támoga
tásáról biztosította a felmerült javaslatokat. Az 
elnök végül a leköszönő titkárról szólt. Szerin
te Kis Tamás példaértékűen végezte a munkáját, 
képezte magát, állandóan naprakész volt. Sok 
segítséget adott a VSz vezetőinek is. Kevés az 
ilyen lelkes, felkészült szakember - mondta vé
gül elismerően dr. Márkus Imre. 

A küldöttértekezlet az írásos beszámolót a 
szóbeli kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta, 
majd 49 igen és I tartózkodás mellett társadal
mi IB-titkárrá választotta Kis Tamást, továbbá 
egyhangúlag megválasztotta társadalmi IB-tit
kárhelyettessé Németh Tibort és Kiss 16zsefet, 
a �1ÁV Vasjármű Szombathelyi Járműjavító 
Kft. szb-titkárát. Mindhárman megkfüzönték a 
küldöttek bizalmát. 

Kis Tamás 1941. j6nius 27-ál 
ten született. Általános és kö7.q,iskolai 
myai elv� u1'oaBmki Doút 
Mllszaki F6iskolán tanult S 
okleveles g�z üzemm6rnöt 6s ott 
gépész mllszaki tanár. lskolti mellett 
sen elvégzett egy fels6fot4 mllllkailgyi ea 
ingatlanközvetít6i tanfolyamot is. 1961 
gusztus harmadikától dolgozik a MÁV-ml. 
letve a MÁV Rt-nél. El&b a Oépjavft6 0 
ben volt sze�t6. majd IIOrJlná� 
lógus és nonnatechnológus csoportved 
Később a MÁV Rt Vezérigazgatóúgán 
ügyintéz6. 1962 óta a VSz tagja. Volt 
1990-től a VSz Jánnffjavftók Intél.6 B' 
ga titkára. Tagja a VSz Elnökségének 6s 
lasztmányának, valamint az MSzOSz S 
ségi Tanácsának. Szakszervezeti munlija 
rán kiemelt feladatként kezelte a munkff 
lók munkához való joga mellett a szoci 
biztonság és az emberi munkafel�elek · 
igényét is. Szükségesnek tartja, hogy a 
a munkájával összefüggő kérdésekben 
csak végrehajtó legyen, hanem a feltéte 
irányvonalak kialakításában is beles 
son. A MÁV átalakítása utáni, összefü 
iben új, minőségi helyzetben a privatiúc' 
ban való részvételt, a koncessziók és a 
rek kiírásánál a feltételek meghatwzásit, 
azoknál a mwlkavállalók érdekeinek ha 
képviseletét tartja legfontosabb felada 

.,,. 

Nem sokat adlak 
a lormaságokral 

1998. február 18-án a VSz Pályagazdálko
dási Intéző Bizottságának beszámoló- és titkár
választó küldöttértekezletére Budapesten került 
'Or. A meghívott kiildötteken kívül megjelent a 
VSz teljes vezérkara is. 

Ács Péterné leköszönő megbízott titkár, 
mellesleg titkárhelyettes elmondta: a pályagazdál
kodás mostohagyermeke a magyar vasútnak. A 
pályák karbantartására fordított pénz nem elég. 
Sajnos nem érződik a vasút vezetőinek kiállása, 
lobbyzása a vasűtért. Többször került sor kény
szerszabadságok. csökkentett munkaidők beveze
tésére a gazdasági társaságok rossz anyagi hely
zete miatt. Az 1997-es esztendő a legnehezebb 
éve volt a testületnek. Bérelmaradások és végki
elégítések miatt többször is segítséget kellett 
nyújtania. Tóbb kft-t felszámoltak, illetve priva
tizáltak (például KONTUR Kft., illetve MÁV
AUT. AUTORAIL, ÉSZAK-TRANS Kft-k). 
Tóbb helyen nem megfelelő a kapcsolat a kft-k ve
zetői és az szb-titkárok között. A szakszervezeti 
tisztségviselők többször nem, vagy csak igen ne
hezen jutottak hozzá az alapító okiratokhoz, vagy 
az üzleti titkokat nem sértő adatokhoz. Az IB több 
eredményt is elért. Ezek között volt például a 
szakági szintű szorzók 100 százalékos megeme
lése az év utolsó három hónapjára, illetve a T VG, 
az UDJ és az ASA típusú munkagépek vezetőinek 
korkedvezmény biztosítása és egy bértétellel 
előbbre sorolása. Jelenle� két függőben lévő ügye 
van a bizottságnak a MAY Rt-nél: a túzvédelmi 
feladatokat is ellátó munkavállalók 10 százalékos 
bérpótlékának emelése, valamint a Győri Pálya-

• gazdálkodási Főnökség (PGF Győr) dolgozóinak 
egy munkásszálláson történt túlfizettctése. Tóbb 
fórumot tartottak - Kiskunhalason, Veszprémben 
és Gyöngyösön a kft-knek -, amelyeken a VSz 
vezetői is megjelentek. Ezeken a rendezvényeken 
a szaksz.ervez.eti tisztségviselők mellett általában 
rmt vettek az üt-elnökök és - Gyöngyösön - a 
kft-k ügyvezető igazgatói. Mindhárom fórum jól 
sikerillt, őszinte légkönl, problémafeltMó és meg
oldásokat kereső volt. A szakigazgatósággal a 
kapcsolat végig töretlen maradt, bér � akadtak 

viták is. A testület együttműködött a VSz eln&
ségéYel és választmányával is. Az 1B a hatás� 
ét meghaladó témákban segíL�éget kért a VSz .... 
nökétől vagy az alelnököktől. A VSz munkas• 
vezetével a kapcsolat szinte mindennapos volt. • 
szervezet tagjaitól minden lehetséges segítsép& 
megkapott a bizott.ság. Sajnos probléma maradi, 
hogy a gazdasáf i társa�ágok egyre nagyobb • 
hódítanak a MAV Rt-nél. és a tagság ezzel egJt-, 
nes arányban a kft-kbe kerül át. Ennek a problr 
mának a megoldása a jövő feladata. Összessé_., 
ben a kapcsolatokat jónak. valós problémákat fli
tárónak, forma,ágoktól mentesnek ítélte meg a• 
köszönő titkár. 

A rendezvényen felszólalók - köztük „ 
Márkits Imre is - az intéző bizottság munká1-
jónak, sőt példaértékűnek ítélték. és ugyanefl 
mondták a beszámolóról is, amely alapos és PC&: 
cíz volt. A küldöttértekezlet egyhangúlag fogad
ta el az írásos anyagot és a szóbeli kiegészíté• 
ket. A VSz Pályagazdálkodási Intéző Bizotts� 
nak új titkára Vida Péter, míg titkárhelyett� 
Ho/16 Vilmos lett a Gazda�ági Tagozat részéról 1 
Pol�ár J6:,1ef a Pályagazdálkodá�i MÁV Rt-s (f 
gozat részéről. 



1998. MÁRCTUS 

Érdekvédelem lelsólokbn 

A MÁV Rt. Vezérigazgatóságának földszin
ti konferenciatennében a VSz KHIIB (Közpon
ti Hivatalok és Intézmények Intéző Bizottsága) 
beszámoló- és titkárválasztó küldöttértekezletét 
tartották február I 7-én. A rendezvényen megje
lent Sipos István, a MÁV Rt. vezérigazgatója, 
Bajnai Gábor. a MÁV Rt. személyügyi vezér
igazgató-helyettese, dr. Márkus Imre, a VSz el
nöke. valamint dr. Biró Tibor és Győri István, a 
VSz érdekvédelmi és szervezetpolitikai alelnö
kei. Az értekezlet határozatképes volt. 

Dr. lmrédy Gyuláné leköszönő titkár szóbe
li kiegészítőjében elmondta: az 1B a MÁV Rt. 
és a VSz helyi szintű legmagasabb rangú tiszt
ségviselőivel a vitás kérdésekben mindig meg
találta a kompromisszumot. A testület joggal 
lehet büszke önmagára, hiszen az üt-választási 
eredménye (79%) kiemelkedő az országban. A 
tagok száma 2500-ról 2100-ra csökkent, ám a 
titkárasszony mégis úgy vélte. hogy megfelelő 
érdekvédelmet tudtak megvalósítani az !B-ben 
- igaz mindezt társadalmi munkában végezték. 
Nehéz új tisztségviselőket találni, hiszen a leg
többen az állásukat féltik. A küldöttek megtud
hatták tőle azt is, hogy a BVSC-nél működő 
alapszervezet a közeljövőben meg fog szűnni. 

Biró Tibor szerint a MÁV Rt. Vezérigazga
tóságán és egyéb központi intézményeiben dol
gozókat érintette a legjobban a társaság átalakítá
sa. Hozzáfűzte: a magasan kvalifikált emberek ré
szére hozta létre a VSz 1994-es kongresszusa a 
szakmai intéző bizott�ágokat. Nehéz a vezető be
osztású munkavállalók érdekeinek védelme. Az 
átalakítást végzők munkája - főleg bérszempont
ból - nincs elismerve. A privatizáció(k) beindu
lásával, az egyszemélyes MÁV-tulajdonú gazda
sági társaságok megalakulásával újabb akadályok 
gördültek a testület elé. Ám hiányzik a konkrét 
feladatok számbavétele, nincs kimutatás a mun
kavállalói. illetve a taglétszám csökkenéséről és 
a testület gazdálkodásáról. 

Sipos István hosszasan taglalta a MÁV Rt. 
múltbéli és jelenlegi helyzetét. valamint jövő
jét. Elmondta: a VSz vezetése jól megérezte. 
hogy egy alapvetően bizalmatlan légkör veszi 
körül a MÁV Rt-t, egyrészt a fuvaroztatók és az 
utasok. másrészt az állam. harmadrészt pedig a 
szakszervezetek irányából. Hiányzott a megfele
lő párbeszéd a társadalom. illetve a szakszerve
zetek, az állam és a vasúitársaság között, így a 
vállalatnál bizalmi válság alakult ki. Ezek a 
problémák a MÁV Rt. vezetőinek leváltásával, 
illetve különböző intézkedésekkel - például a 
MÁV Rt. tavalyi szanálásával - megoldódtak. 
1997-re sikerült megszilárdítani az állammal 
való kapcsolatot is. Nőtt a személyszállítási be
vétel, a menetrendszeníség és a tranzitforgalom. 

A vezérigazgató őszintén "bevallotta", hogy 
a MÁV Rt. még egyelőre nem tudta megoldani a 
vasúton feladott áruk korrekt, biztonságos őrzé
sét A vasúttársaság az idei évet előreláthatóan 
14,7 milliárd forintos veszteséggel zárja majd. 

Sipos István úgy vélte: az érdekképvisele
teknek pontosan azt kell tenniük, amit 1997. 
december 3 I-ig tettek, hiszen ők az emberek, a 
tagságuk érdekeinek védelmére vállalkoztak -
főállásban. A vezérigazgató szerint az egészséges 
kompromisszum(ok) jót tesz(nek) a vasutasság
nak. A MÁV Rt. azt is vállalta, hogy foglalkoz
tatási tervet készít. "Nagyon kemény bérharc 
volt a tavalyi, ám úgy gondoltuk, hogy a vasuta
soknak ne legyen rosszabb bére, mint a többi 
munkavállalónak" - zárta le gondolatát a vezér
igazgató. Az idei tervezett I 820 fős leépítés -
szerinte - a tennészetes lemorzsolódással vár
hatóan megoldódik. 

Márkus Imre szerint a VSz olyan történelmi 
fordulóponthoz érkezett. ami után meg kell való
sítani az érdemibb érdekképviseletet. A változá
sok miatt szühégessé vált egy gazdasági alelnö
ki poszt létrehozása a szakszervezetnél. Nem 
mindegy persze, hogy a VSz milyen munkát tud 
kifejteni ezen a speciális területen. A tények isme
retében azonban az eddig kifejtett szakszervezeti 
munkáról elmondható. hogy jó volt, amit az is bi
zonyít. hogy az üt- és FEB választásokon sok 
nem VSz-tag is a Vasutasok Szakszervezetére adta 
le a voksát. Ki kell cserélni az infonnációkat, fon
tos a csapatmunka és párbeszéd is kell. A VSz nem 
állítja, hogy hibátlanul és tökéletesen csinálja azt, 
amit csinál, de legalább felhívja a problémákra a 
figyelmet. A VSz elnöke elmondta: "Engem nem 
tesz boldoggá a fluktuáció. Sokkal inkább érde
kel az. hogy aki önként elmegy a va,;úttól, az mi
ért megy el? Aki pedig idejön a vasútra. annak 
van-e jövőképe?" 

A jelenlévő küldöttek a szóbeli kiegészíté
sekkel egyhangúlag elfogadták az írásos beszá
molót. majd megszavazták a korábbi három 18 

(a KHI 18, az Anyaggazdálkodási 18 és a Terü
leti Irányítási Központok 1B l egyesülését 
KHIIB-vé. A korábbi intézőbizottságok autonó
miát élvező tagozatokként működnek majd, így 
a beszámoló- és titkárválasztó küldöttértekezlet 
végrehajtotta a VSz elnökségének és választmá
nyának korábbi döntését. M i  vet a titkári és a tit
kárhelyettesi posilra is csak egyetlen jeltllt volt, 
így ll jelenlévők nyílt szavazással titkárrá dr. 
lmrédy Gyulánét. míg titkárhelyettessé fület 
Ládót választották. Közös munkájuk garanci
ájaként látták a tagság érdekeinek képviselését. 

Dr. lmrédy Gyuláné, vagy ahogy kollégái 
hívják Sacika, Budapesten született . Itt végez
te el az általános iskolát, a gimnáziumot is, 
majd az érettségi után a Budapesti M6szaki 
Egyetem Számítástechnikai felsőfok6 tagoza
tára nyert felvételt. 1972. decemberében került 
a vasútra, számítástechnikai rendszerszervező. 
programozó munkakörben dolgozott a MÁV 
Adatfeldolgozó Intézetében. majd ennek jog
utódjában a MÁV Számítástechnika Intézet
ben. Itt e16bb a szociálpolitikai bizottság el
nöke, majd 1980-tól 1990-ig szb..ti!Ur is volt. 
1990-ben került át a MÁV Vel.érigazgatóságá
ra. 199 1 -től a KHIIB titkára. Függetlenített, 
ami annyit jelent, a szakszervezeti érdekvédel
met f6állásban csinálja. Csak azért elvégzett 
egy fels6fok6 munkaügyi tanfolyamot, hogy 
még jobban végezhesse a szakszervezeti mun
káját. Elve - a tag az első, a második helyen 
áll a tagot képvisc16 szervezet és csak hanna
dik helyen van az adminisztráció (jelentés a 
VSz központnak) - eleinte nem talált nyitott 
fülekre, ám mára megszokták kollégái a ha
gyományostól cltér6 szakszervezeti érdekvé
delmi felfogását. Továbbra is a tagság, az egy
si.ertl VSz-tagok érdekeinek védelmét tartja a 
legfontosabb feladatmiak. 

Berta S4ntlor 

Uj üzletág kifejlődó'ben ... 
Üzleti Internet-Internet üzlet 

A MÁV �ormatika Kft. új név a hazai Internet szolgáltató piacon. Eddig Társaságunk 
csak a MA V Rt-nek volt az Internet szolgáltatója, a jövőben ezt a szolgáltatásunkat to
vábbi ügyfélkörnek, közép- és nagyvállalatoknak is szeretnénk ajánlani. Kapcsolatban 
vagyunk más hálóza.tiq,lgáltatókkal is, amelyekkel együttműködésre is nyitottak va
gyunk. A technikai háttérről röviden: országos hálózaton nyújtunk jelenleg Internet és 
Intranet.m>lpltatást, az IBM Global Network és az EuroNet szolgáltatókon ketesztül · a '9ilághálót. Szolgáltatásaink: ön4ll6"'-4in nlu, hon lop, tortolomszolgdltotds 

A témával kapcsolatos további kérdéseinm készséggel válaszolunk. 

g NiÁV INFORMATIKA i=K.ereslc«Jelml, Szolgl/tdtó és Td/Jksadó Kh. 
�t. Krlsztllld krt. 37/� 1153 Buddpest. Pf. 28. 
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íróasztal mögül nem megyl • 

A Vasutasok Szakszervezete Forgalmi és 
Értékesítési Intéző Bizottsága Forgalmi Utazó 
Tagozata ( VSz FÉIB FUT) 1998. március 2-án 
tartotta a szakszervezet Benczúr utcai székházá
ban beszámoló- és tagozatvezető-választó kül
döttértekezlctét. A megjelent 55 küldöttet és a 
meghívott vendégeket - köztük dr. Márkus Im
rét, a VSz elnökét, Győri Istvánt és dr. Bfró Ti
bort, a VSz szervezetpolitikai és érdekvédelmi 
alelnökeit, valamint Orosz Pétert, a VSz FÉIB 
titkárát - Nagy Ferenc levezető elnök köszön
tötte. A küldöttértekezlet elfogad11 a munkabi
zottságok tagjait és a napirendi pontokat, majd 
megkezdődött az érdemi munka. 

Elsőként a leköszönő tagozatvezető, Frid
rich Imre kapott szót. aki szóbeli kiegészítőjé
ben elmondta: úgy érzi, hogy az ügyvivő testü
let által készített írásos beszámoló valósághű
en tükrözi az itt elvégzett munkát. A forgalmi 
u\azóknál is "kidomborodik" a társszakszerve
zetek célja, ami szinte egyenlő a VSz gyengíté
sével. A sikerek mellett azonban nem szabad el
felejteni a problémákat sem. Kialakult egy meg
felelő munkakapcsolat a FÉIB-bel, ami a titkár
helyettessé történt választása után még jobban 
kiterebélyesedhet. 

Oros= Péter FÉIB-titkár arra hívta fel a jelen-

lévők figyelmét, hogy I 994-tól megváltoztak a 
tagozati jogkörök. Ebben az időszakban merült 
fel az a vitás � is, miszerint kinek a szava 
erősebb, a tagozatvezctóé, avagy a FÉIB-titkánlé? 
Ez a második olyan alkalom, amikor ténylegesen 
az érdckvédelcmr61 esik szó és nem egyébr61, 
másról. Ennek a tagoi.amak a munkáját nem szab. 

daliák személyi viták, problémák és ez meg is lát
szik az eredményben. Nem véletlen, hogy a VSz
nek ez a legsztrájkképcscbb csoportja! 

Orosz Péttr azonban hiányosságként rótta fel, 
hogy a tagozat tagjai "utálván • az adminisztrációt, 
nem jegyzetelnek, gyakran nem �zítenck jegyző
könyveket. Enélkül azonban nem megy, így csak 
vánszorog az információáramlás. A tagozat nem 
tudja elérni, hogy a munkáltató a forgalmi utazó
kat - bérszempontból - jobban megbecsülje. Na
gyobb gondot kell a jövőben fordítani a teriilcti te
vékenységre is. az embereket személyesen is meg 
kell látogatni a telepállomásokon. Nem lehet az 
irodából meggyőzni és megőrizni a tagokat! 

Kritikaként elhangzott Szabó János felszó
laló szájából, hogy az új szakszervezetek bár csak 
ígérgetnek. nem sajnálják az időt, hogy kimenje
nek az emberek közé. A szakmát nem sallangok
kal és üres mondatokkal kell( ene) képviselni! 

Dr. Márkus Imre, a VSz elnöke hozzászólá
sában kifejtette: a beszámoló a jövőbe is tekint, 
nemcsak a múltba, ezért feladatmeghatározó. A 
megállapqdások megkötése nem a vége, hanem 
szinte a közepe a szakszervezeti munkának. A hír 
fontos: az első hír infonnáció, ám a második 
(hír) már csak magyarázkodás. Ennek a szellemé
ben kell(ene) az adminisztrációt "utáló" tagozati 
tagoknak is írásos anyagokat készíteniük, hogy 
a tagság megtudja mit tettek értük. A számító
gépek nem pótolják a személyes beszélgetése
ket! Oda kell figyelni a tisztségviselő-képzésre 
is. Fontosnak tartotta, hogy a beszámoló szól a 
személyi kérdésekről és konfliktusokról is. Ám 

tudomásul kell venni, hogy ez egy küldöttbte
kezlet, itt nem avalllak smbrot senkinek, de nem 
is feszítenek keresztre senkit A tagozatnak a kö
zeljövőben rendeznie kell a kapcsolatát a buda
pesti területi bizottsággal. A konfliktusok meg
oldásával növelni lehet a tagl6tszámot is. 

Fridrich lmrt reagálása után a testület végül 
az írásos beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel -
egy tartózkodás mellett - elfogadta, majd hason
lóan cselekedett az SzMSz eset&co is. Fridrich 
Imre mellett tagozatvezetónek jelölték Szab6 Já
nost is Szeged területről, ám az ő támogatottsága 
nem érte cl a küszöböt, így nem lett jelölt Ezt 
egyébként a helybeli - többször megismételt -
szavazás is bebizonyította, hiszen mindössze tí
zen szavaztak rá igennel, 43-an nemmel, I tartóz
kodás mellett. f gy bizonyossá vált, hogy még je
lölt sem lehet belőle ezen az ülésen. A jelenlévők 
végül 48 igen, 3 nem és I tartózkodás mellett újra 
tagozatvczetővé választották Fridrich Imrét, aki 
megköszönte a küldöttek bizalmát. 
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Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendelők szolgálatában. 

Vasútépítő, vágány- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gepek hibacsökkentő vagy hiba-

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járművek és munkagépek gyártá
sa,javítása, felújítása, korszeru-sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár- tása és javítása (pl. hegesztési varrat 
dudorletoló, sínfúró-, sínköszöru berendezés, stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójármíivek futásbiztonsági és diagnosztikai.felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 
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MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászki�r, Jászlacbinyi út 10. 
11': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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1998. MÁRCTUS 

A RENDSZERVALTÁS LEGNAGYOBB VESZTESEI 

Mi történt a vsz Országos Nyugdíjas Szövetségének 
második kongresszusán? 

A Vubtas Szakszervezet Orszá
gos Nyugdíjas SzövetRge 1998. feb
ru6r 26-6n tartotta m6sodik kong
resszuút Budapesten a MÁV Rt. Be
vételellen6rúsi lgazgatós6g dfszter
mében. A 32600 nyugdíjas szakszer
vezeti tag képviseletében 230 kong
resszusi küldött vett részt. 

A 10 óra 30 perces kezdésre - az 
alckreditációt követően -a terem megtelt. 
A díszes elnökségi asztalnál ülő elnök
ség tagjai: Rabi Ferenc, az MSzOSz al
elnöke, dr. Czerván Mártonné, az 
MSzOSz Nyugdíjas Választmányának 
elnöke, dr. Márkus Imre, a VSz elnöke, 
Mihalovits Ervin, a Nyugdíjasok Orszá
gos Képviseletének ügyvezető elnöke, 
Sipos István, a MÁV vezérigazgatója, 
Pallos György, az ONySz ügyvezető el
nöke, Molnár György alelnök, dr. Kun 
DezstJ, a kongresszusi levezető elnök és 
Feleky Pál, az ONySz elnöke. 

A Himnusz elhangzása után Feleky Pál 
elnök emelkedett szólásra. Meleg szavak
kal köszöntötte küldöttársait, vendégeit. 

-Súlyos időszak áll mögöttünk, mi
vel az eltelt négy év a megpróbáltatás 
ideje volt. A Konnány szükségszertT gaz
dasági lépései hozzájárultak elszegénye
désünkhöz! Érdekvédelmünk arra a 65 
ezer nem szakszervezeti tagra is kiterjedt, 
akiket ennek hiányában is sorstársunk
nak tartunk -mondotta bevezető gondo
lataiban, majd így folytatta: - a rendszer
váltás legnagyobb vesztesei vagyunk. A 
gondtalan öregkor elkertilt bennünket. 
Am mégsem éltünk hiába! Ttlrők:épessé
günkért a társadalom adósunkká vált. Volt 
időszak, amikor úgy tűnt, hogy szégyell
ni kell a múltunkat! De, hogy ez nem így 
van, százezrek és milliók igazolják. 

-Célunk a nyugdíjak értékállóságá
nak megóvása-mondta az elnök-, amely 
öt évvel a nyugdíjazást követően 50%
kal csökkent. El6bb megérintett, majd 
elért bennünket a létminimum keserve. 
Emiatt mind többen kérték a szakszerve
zet segítségét, de sajnos a vagyonosztoz
kodás a VSz-t is nehéz helyzetbe hozta. 
Nem volt módjában több segítséget adni. 
Mégis köszönetet kell mondani a VSz 
vezetésének, hogy a körtilmények ellené
re mtlködési feltételeinket - bátran és 
határozottan -támogatta. 

- A Vasutas Szakszervezet Országos 
Nyugdíjas Szövetsége II. Kongresszusát 
megnyitom. 

A mandátumvizsgáló bizottság je
lentette, hogy az 1997. évi választást 
követően 240 főt delegáltak küldöttként 
a II. Kongresszusra, amelyb61230-anje
lentek meg, míg tízen igazoltan távolma-

radtak. A kéthannados többséghez 
egyébként 152 fő jelenléte szükséges. 

A beszámoló a szólt a szakszervezeti 
mozgalom megosztottságáról. Az érdek
védelemben is tapasztalható eltérő véle
ményekről. A munkahelyek megtartását, 
az életszínvonal romlását megállító törek
véseiket emelte ki. A MÁV és a Konnány 
közötti megállapodás rendezte a vasút 
adósságát. Hozzájárult a m(iszaki fejlesz
téshez. Valósággá vált a hegyeshalmi 
vonal 160 km sebességre történő átépí
tése, és tény a vasútvillamosítás folyta
tása. Á m  szorongató érzést kelt, a mel
lékvonalak felszámolása. Sikerült ennek 
gátat vetni, mi több Szlovéniába új vas
útvonalat vezetnek. 

A beszámoló szakmai része hiteles 
képet nyújttott arról, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete tisztában van a MÁV napi 
helyzetével. Gondjait és eredményeit ér
zékeli. Segíti a vasút vezetését a személy
és árufuvarozás teljesítményei növekedé
sében. Harcol a vasútegészségügy önál
lóságának megőrzéséért. Küzd a kultú
ráért, a sportért, és az értékek "kiárusítá
sa" eladása ellen! 

Hozzáértően bírálta a beszámoló: 
egyfelől a nagy érték(I 7.5 milliárdos 
SZIR, másfel6l a 10 km-es lassú jelekkel 
terhelt mellékvonalak ellentmondá�ossá
gát. Idézi Baross Gábort - "Első a köz
ügy, az egyes ember érdekei csak ezután 
következnek". 

A nyugdíjas szervezet, csökkenő lét
száma ell�nére aktívan szolgálja az érdek
védelmet. Érdeklődésre tart számot, hogy 
1997-ben a tényleges állományi létszám 
58316 fő, amelyb6l a VSz taglétszáma 
37237. Az összes vasutas nyugdíjas lét
száma 137081 fö, a VSz nyugdíjasok 
taglétszáma 32600 fö. 

A nyugdíjasok 81 alapszervezetben 
és 32 "csatolt" csoportban a ténylegesek 
szervezetén belül tevékenykednek. 

Az adóhat6saa kímélaUen 
A kényszemyugdíjasok, a létszám

csökkentés áldozatai elfordultak a szak
szervezeti élett6l. Sokan nem értik, hogy 
miért van szükség a vasúton belül: a szak
szervezeti konföderációra, 3 reprezenta
tív. illetve 6 vagy 7 kisebb szakszerve
zetre? Megszokták, hogy egy szakszer
vezetbe tömörültek. 

A nyugdíjas alapszervezetek 1997. 
évben 2 millió 944 ezer forintot fizettek 
ki segélyként. Az dtlag nyugd(j összege 
217 32 forint. Sérelmezik a nyugdíjasok, 
hogy a részükre adott szociális segély 
39%-át az adóhatóság elvonja! 

A Vasutas Intézmények Nyugdíjasait 

Otthont ígértek 
az időseknek 

KÉT FELSZÓLALÁS A VASUTAS NYUGDÍJASOK 
KONGRESSZUSÁN 

Sipos István, a MÁV Rt. vezérigaz
gatója mind a saját, mind a tényleges vas
utasok nevében tisztelettel köszöntötte a 
megjelenteket, és eredményes munkát kí
vánt a kongresszusnak. Hangsúlyozta, 
hogy ballgatni kell a hosszú szolgálati id6 
alatt Mséges tapasztalatot felhalmozott 
nyugdíjasokra. Azolcat az embereket, akik 
sok évtizeden át segítették a vasút mun
káját, támogatni kell. Megnyugtatott min
denkit, hogy jó irányba halad a MÁV, 
igenis lesz jövője. A fejlesztés fokozódik, 
el6segítésére a konnány hitelt vesz fel. 
Erre vonatkozóan emlékeztetett a lcözel
móltban megkötött brüsszeli megállapo
dásra. A vasúti közlekedés lrulturáltságá
nak növelése érdekében folytatódik a vil
lamosítás. Megszilárdul a vasút gazda
s4gi helyzete. Erre mutat az is, hogy a ta
valyi célkit117hlek megvalósultak. Figyel
meztetett azonban arra, hogy a korábbi 
lemaradúokat nem lehet rövid id6 alatt 
pótolni. 

A korlátozott pénzügyi lehet6�gek 
ellená'e is v'1tozatlanul segítik a nyug
clfjaa(mt. P6datffltemlftdte. hogy tm>
ptjA u idlJs vasutasok otthonának lét-

rehozását a fővárosban és vidékén egy
aránt. A vasutas nyugdíjasok megbecsü
lése jeleként emelik a vezérigazgatói ki
tüntetések számát. Örömmel állapította 
meg, hogy a VSz szorosan összetartja 
id6s tagjait és megfelelő támogatásban 
részesíti 6ket. 

Molnár László, a Vasutas Segélye
ző Egyesület ( az el6tt VABE) ügyvezet6 
elnöke három, egyenként több mint száz
esztend6s, százezreket tömörítő vasutas 
segélyező egyesület képvisel6jeként 
emelkedett szólásra. Büszkén hivatkozott 
arra. hogy a nyugdíjasok és az egyesüle-· 
tek kapcsolata zavartalan. A régi jóvi
szony alapján ezt az együttm(Iködési szer
ztídés is szavatolja. Ennek keretében évi 
félmillió forinttal segítik a nyugdíjasokat 
és rendszeresen meghívjálc 6ket baráti 
beszélgetésre. Természetesen kedvező a 

visszhangja az egyesületi díjmentes üdül
tetésnek is. Ajöv&en ugyancsak a szfn
vonalas kapcsolattartásra helyezik a' 
hangsályt. Elegend6 t6kével rendelkez
nek és magasabb összegil segélyek fo
lyósftását is vállalhatják. 

Horwltla Kllro'1 

Támogató Alapítvány 1997-ben 2 millió 
482 ezer forintot fizetett ki segélyenként. 
Néhány jellemző adat kiemelésre méltó 
az ÖTA nyugdíjasokat támogató tevé
kenységér6l. A gondozásban résztvevők: 
száma: 1745 fő. Ráfordítás 26 millió 158 
ezer forint évente, kórházi �egély 52 millió 
129 ezer forint, gyógyszersegély össze• 
ge 69 millió forint, temetkezési segély 98 
millió 644 ezer forint. 

Megállapítja a bes1.ámoló, hogy a kap
csolatok kölcsönös javítására a Központi 
Üzemi Tanácoal további tárgyalás kívá
natos! E szervezettől függ a szociális költ
ségvetés jóváhagyása a vasútnál. 

A beszámoló jelentős eredményként 
értékeli, hogy évente 15 nyugdíjas részé
re vezérigazgatói dicséret adható. 

Hangsúlyozza azt az erkölcsi és anya
gi támogatást, amelyben az ONySz-t a 
Vasutasok Szakszervezete részesíti. E 
tény tartást. határozottságot és bátor út
vezetést ad a nyugdíjasok életviteléhez! 

Az ONySz választmánya és elnöksé
ge mellett különböző bizottságoknak is 
szerepe volt az életkörülmények javításá
ban. Elsőként említi fel a Nyugdíjas Kl11b
szöret.1ég Választmá11yá11ak szerepét, 
amely eredend6en mint kulturális bizottság 
m(Iködött. Tartalmas és gazdag kultúréle
tet teremtett' A \f1Sutas Ny11gd1]as Klubok 
Országos Sziii•etsége pedig régiókban já
rult hozz.á, hogy a kultúra eljusson a nyug
díjasokhoz. Kirándulások. szakkörök. ta
lálkozók, kultúrműsorok. seregszemlék 
váltak részeivé a közfo.etja\itó lehetőségek
nek. Az infonnációs és tájékoztatási bizon• 
ság- mint a szakszervezeti média része -
rendszeresen infonnált a segélyekr6l, az 
ÖTA-ról, a vasútátalakítá�i folyamatokról, 
a m(isz.aki fejlesztésekr6l. Híreit közérdek
lődés követte, hiszen a tagok egy része el
szakadt a szakmától, csak ezúton jutott in
fonnációhoz. 

Végül összefoglalja a tapasztalatokat, 
amelynek részei: a létszámmegtartás 
szükségessége, a megbecsülés fokozása, 
a nyugdíjas szakszervezeti munka elis-
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merése, kezdeményezés a szociális jut
tatások adómentességéért! Ajánlja új klu
bok alakítását és szorgalmazza az érde
kek védelmét. 

Néma tiszteletadás 
Pallos György szóbeli kiegészítőjé

ben elmondta: a nyugdíjasok társadalmi 
befolyásoló erejének alakítója az ONySz. 
A rendszerváltás időszaka vétett a szak
szervezeti mozgalomnak, amelytől az 
meggyengült. A szociális körtilmények 
romlottak. S csak az elmúlt egy évben 
érzékelhettünk érdemi változást. 

,-Vesztessé vált a nyugdíjas. Nyug
díja egyre-másra elértéktelenedett. Szük
séges tehát, hogy új kezdeményezések 
induljanak. A jogos igények teljesülésé
nek a tisztes időskort kell szolgálni. Segí• 
teni a rászorulókon, az alacsony nyugdíj
ban részesülők:ön -egyik feladatunk. Se
beket kell gyógyítani! Erkölcsi és anyagi 
támaszt nyújtani a lehetőségek birtokában. 
Mert-mit kapott a nyugdíjas?- teszi fel 
a kérdést. Hiszen vagyona egy részét el
vették. Pedig a munka iránti szeretet, tisz
telet és hűség jellemezte mindazokat, akik 
ma keserveket élnek át. S végül szólt a 
kudarcról, a lét-;z..ámvesztésről, az új nyug
díjasok távolmaradásáról. 

Pallost követően a Pénzügyi Ellenőr
ző Bizottság tett jelentést. Döbbenettel 
fogadta a Kongresszus a hírt. hogy az I. 
Kongresszus óta 6800 nyugdíjas távozott 
az élők sorából. E szomorú tényt egy 
perces néma tiszteletadással fejezte ki. 

Molnár György alelnök szerint az új 
időszak átnyúlik a harmadik évezredhez. 
Felelősen kell politiz4lni! Érezze a tagság, 
hogy a nyugdíjasok vezetÓ!, egyénenként és 
szervezetileg is ott állnak gondjaik mögött. 

A kongresszusi felszólalások "ve
zényletét" dr. Kun Dezső alelnök vette át. 

Vissza-visszatérő kérdés a nyugdí
jasok között-"mit ad a sz.akszervezet?". 
Javaslatok hangzottak el a nyugdíjas klu
bok szaporítására. a szociális biztonság 
fokozására a GDP 4, 7%-os eredményét 
követően. Kérdezték: lesz-e idősek háza 
és hol? Javítható-e a kapcsolat a tényle
gesekkel, akik előtt ők maguk követésre 
méltó példaképek. 

Majd Sipos István a MÁV vezérigaz
gatója kért szót. Idézzük: 

-Más irányú elfoglaltságaim közül a 
mai napot önöknek szántam tisztelt nyug
díjasok. Lemondtam "azt a má'iikat", hogy 
itt lehessek!- Tőle megszokott visszafo
gottsággal, hallc hangon adta át a MÁV Rt. 
vezetősége és személyes üdvözletét. Meg
hallgatva a nyugdíja-;ok hozzászólásait, 
kiemelte - ''szívesen fogadnám, ha tény
leges kollégáim hasonló nyíltsággal szól
nának". Szembe kell nézni a nyugdíjasa
inkkal - mondotta. segíteni és megbecsülni 
kell 6ket. Vezérigazgató dicsérettel, alapít
ványi támogatással, erkölcsi és anyagi el
ismeréssel értékelnünk kell tegnapjainkat 
és mai életünket. 

S végül dr. Márkus Imre a Vasutas 
Szakszervezet elnöke emelkedett szólás
ra. - Azért jelentkezem utoljára, hogy 
valamennyi felszólalást értékkel mérhes
sem ! A VSz fontosnak tartja, hogy a fel
merül6 problémákat, legyenek azok 

bárminem(iek, közösen meg tudjuk olda
ni. Az eltelt négy év új struktúrát terem
tett. Része ennek, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete XIV Kongresszusára a 
nyugdíjas delegáció is meghívót kap. -
Szerintem, lényeges, hogy a részletes és 
gondosan összeállított tájékoztatás eljus
son a nyugdíjasokhoz. Fokozni kell a 
gondoskodást és meg kell szólítani az 
alapszervezeteket és együttesen kell elő
re lépni. -El kívánjuk érni, hogy az "idő
sek otthona" ne csak Budapesten, hanem 
vidéken is családias találkozóhelye legyen 
a nyugd(jasainknak! 

A hallgatóság figyelemmel és érdek
lődéssel fogadta az üzenetérték(I elnöki 
fogalmazást: -Az 1991 . évi 28-as tör
vény szétnyomta a szakszervezeteket. Mi 
azonban a törvények alapján állunk és 
elismerjük a végzett munkát. A MÁV tá
mogatását. a 15 vezérigazgatói dicsére
tet a cég megbecsüléseként fogadjuk el 
és értékeljük. 

Húséa a vsz-hez 
Feleky Pál elnök kért ismételten szót. 
-Mint arról tudomásotok van, a to

vábbiakban nem vállalhatom felelősség
teljes tisztségemet! Betöltöttem az 76. 
életévemet és szellemi képességem még 
tiszta. Az utóbbi négy év idegeimet is 
megrongálta. A cukor mellé belépett a 
Parkinson-kór is. A hátra lévő néhány 
évben szeretnék egy kicsit nyugdíjas len
ni. Ez nem jelenti azt, hogy elszakadok 
t6letek. Kérem, járuljatok hozzá, hogy 
kongresszusi hozzászólásom megte
gyem és az engedélyezett időt túllépjem ! 

A leköszönő elnököt meghatottan 
hallgatták a küldöttek. Közel nyolc évti
zed állt előttük, annak emberi tisztessé
gével. Legnagyobb eredménynek ítélte az 
elnök, hogy tiszteletet és megbecsülést 
vívtak ki a vasutas nyugdíjasok és szer
vezetük iránt. Szólt arról, hogy az ONySz 
ma is egységes és hű a VSz iránt. 

• Eredményeink: - a kivételes ellátás 
visszaszeu.ése, a nyugdíjas törvény előké
szítésében való részvétel. Példaérték(I -
mondotta-, hogy a vasút vezetése - mai 
viszonyok között egyedülálló módon -
segíti nyugdíjasait! Kudarcként éltük meg, 
hogy a va<;uta, egész,ségügy maradék önál
lósága tovább csökkent, a taglétszámunk 
szinte megállíthatatlanul mérséklődik. Fel
adatként ajánlotta, hogy a bizalmi-hálóza
tot fiatalítsák. A májusi parlamenti válasz
tásokról úgy nyilatkozott, hogy -"figye
lemmel kísérjük az eseményeket és azt üzen
jük, ha mi nem csalódunk, bennünk sem 
fognak csalódni!" 

A szünetet követően került sor az új 
tisztségviselők: nyílt szavazással történő 
megválasztására. Ennek megfelelően régi 
elnök helyébe lép társadalmi elnöki meg
bízatással MolnárGyörg): Régi-új ügy
vezető elnök Pallos Gyiirg); társadalmi al
elnök dr. Kun Dezső. Az ONySz tiszte
letbeli elnöke: Feleky Pál. 

A kongresszus határozott 33 választ
mányi tagról és 30 nyugdíjas küldöttként 
való szereplésér6l a Vasutasok Szakszer
vezete XIV Kongresszusán. 

Kongresszusi tudósító: 
Szab6 Béla 
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eMeRTon-díjas 
növendék 

M,z6
j 

Gabriella 

A "magyar Grammy-díjként" is emlegetell 
eMeRTon-díj átadásakor az egyik első helyet -
az 'Év felfedezellje" címei -a budapc.,ti Vasutas 
Zene- és Képzőmúvészeti Iskola növendéke sze
rezte meg. Ennek apropóján beszélgettünk Pál 
Gdbor igazgatóval. 

A FAME című musical több, mint száz eló
ad�t élt meg, a sikersorozat azonban folytató
dik, hí zen március 23-án, 24-én, 30-án és 31-
én, valamint április 6-án a békéscsabai városi 
színházban viszik színpadra. �1ájusban �agyka
nizsán, míg a nyáron már a csodálatos, újjáépí
tett Thália színházban mutatják be. Szabadtéren 
is látható lesz majd a darab: Vácot! és Tatán. A 
musical a mai életről. a mai fiatalokról szól. A 
legtanulságosabb mondanivalója: siken és 

eredmén)t csak ki1anó, kö\·elkezetes és kemény 
munkával lehet elérni. Szól a drogról, az ezzel 
kapcsolatos problémákról. Problémafehetése rá
illik nemcsak a mai magyar társadalomra. Al is
kola távlati elképzelései közöli szerepel a buda
pesti Pesti Barnabás Szakközépiskola Eiffel ál
tal tervezett belső udvarának színpaddá szerve
zése, ahol- terveik szerint -azok az iskolák, me
lyek színház-, illetve musicaloktatást vállalnak, 
nyári programokat adhatnak elő. 

Az idei 1998-as, a �fagyar Rádió és Tele
vízió által megrendezeu Sztárkereső Tehetségku
tató Popzenei Ver eny ebó helyezettje Mezőfi 
Gabriella, egyúttal az eMeRTon '"Év felfedezeu
je" díjat is megkapta. Dalát egy szintén az isko
lába járó növendék, Kasza TI bor ína, a dalszö
veget pedig .\1ik/ós Tibor. A díj mellé Mez,ifi 
Gabriella még egy félórás televízió, illetve rá
diószereplést is kapott. A verseny második he
lyezellje Naszvagyi Tamás lett. aki szintén az is
kola növendéke. 6 pedig a Hungarotontól ka
poll egy önálló CD kfaítést lehetfüéget. 

-A 14 indulóból egyébként 6 a m1 isko
lánk növendéke mit - mondja büszkén Pál Gú

bor-. így például a negyedik helyeze11, az 1996-
os Ki Mit Tud győztese Nádasi Veronika is. A 
rangos szakmai 1.súri - melynek tagja volt Klir
mendi Vilmos (zsűrielnök), Benkó L.Lfsz/6. S:1ge-
1i Ferenc, G6r Nagy M,fria, \á�a ltfik/6s, 
Benkes Zsu:sa és Km·ács Tibor - csak fokozta 
az esemény rangját. Az eredményhirdetés egyéb
ként a televízió 8-as stúdiójában mii március 5-

én. az interjú pedig április 4-én látható 1s lesz 
majd az állami, "közszolgálati" televízióban. 

Berta Sándor 

A vasutas rézfúvósok pattogós indulóval várták a konnánponatot Hida\németiben február 25-fo 

A ferencvárosi teljesítmény-jutalomról 
Több helyen nehezményezték, hogy Ferencvá

ros már megint többel kapott, mint a többi állo
más. Nem egy helyen már látni vélték lelki szeme
ikkel: újra viss1.aáll a kiemeli forgalmi jutalékrend
szere, illetve a budapesti állomások újra 40% mú
szakpótlékot kapnak. Erról szó sincs, viszont a bér
tarifa bevezetésével éppen a fővárosi nagyállomá
sok vesztellek a legtöbbet, himn a különbözlí 
többletjuttatásokat lenyelte a bérrendszer. Ezzel 
szemben vidéki állomásokon akadt, ahol 30-40% 
bérfejlesztést kaplak 1992. január l-én. 

Mindkét megoldás igazságtalan. El kell is
merni, hogy a budapesti szolgálati helyek több
ségénél a teljesítmények nem csökkentek olyan 
drasztikusan. mint a MÁV összhálózaton. A 

munkaerőpiacon nehezebb s,akembert találni 
Budapesten, mint, idéken, mivel a fő1áro,1 bé
rek még mindig JÓI al magasabbak, mint az Al
földön. 

Ha a bénarifa nem tükrözi a teljes(tménye
ket, akkor plusz jutlatásokkal kell elismerni a 
többletmunkát. Ez pers1e nem csak a budapesti 
állomásokra vonatkozik, hanem a vidéki leter
helt csomópontokra is. Abban bízom. hogy az 
1999. évi bénárgyalásoknál több nagyállomás 
kerül be a teljesítmény-jutalom rendszerébe. \e 
csak a csomóponti főnök leg} en érdekelt a jobb 
munkavégzésben, hanem a rendelkező és kocsi
rendező is. 

T. P. 

Kacagtatott a humor Nők napján a VSz székházában is 

MAGYARVR 
Gyűjtenek a fűnyíróra 

Manapság sok mindenre szoktak gyűjtést 
szervezni: éhező afrikaiakra. beteg gyennekek 
gyógyítására, hátrányos helyzettl családoknak, 
de fűnyíróra még nem volt példa. 

Tönént ugyanis, hogy Kál-Kápolnán az állo
más fúnyírója elromlott. A megbízou állo�fó
nök megbízta a málházót. hogy a gépet vigye el a 
szerelőhöz. A szakember meg is javította potom 
4700 forintén, amelyet a hősünk zsebből kifize1e11, 
de sz.ámlát nem kapou. Már egy éve "használja" a 
MÁV a málházó pénzét, de a csomóponti főnök 
nem akar fü.etni. Az egyik szakszervezeti tiszt-ég
viselő felajánlotta a flínökafüonynak, hogy meg
szerzi a szerellítól a számlát, de az hallani sem akar 
róla Nem szerel fizetni. de nemcsak a málházónak. 
hanem a kál-kápolnai állomási dolgozóknak sem. 

mivel kijelentette: a felmerült túlórát a vasutas a 
következő hónapban csúsztassa le, mindezt saját 
kérésére. Szinte látom lelki szemeimmel, ahogy a 
raktárnokok és személypénztárosok követelik Fü
zesabonyban: "Drága flínök asszony, könyörgünk. 
ne fizesse ki a túlórát. Csak azt ne'" 

Persze a fúnyíró minderről semmit sem 
tud. most pihen, men tél van. De majd tavasszal 
pergő késekkel nekivág az állomás páz.sitjának, 
és nyír. A málházó meg hitelez mindaddig, amíg 
a kollégái össze nem gyújtik a 4700 forintot. 
Most több mint háromezernél tananak, de ha a 
csomóponti főnökasszony is beszáll - talán az 
1998. évi \ezetlíi prémiumból - akkor biztos 
összegyúlik a 1anozás. 

topé 

Életmentő forintok 
A nyírségi kisvasút megőrzését 30 millió 

forinttal támogatja a kormány - jelentetle be 
február első napjaiban Kovács Kálmán, a Köz
lekedési, Hírkozlé i és Vízügyi �1inisztérium 
államtitkára. a Kárpát-medencei Kmasutak Ta
lálkozóján, amelynek a MÁV Rt. adott otthont. 

Az összeg hasznosítását illetően - telefo
non - Kallós Bélá11é, a Nyírvidéki Regionális 

. , 
1za 

öó 

Kisvasút üzletkötője tájékoz1a11a lapunkat: 
- Legfontosabb a jelenlegi infrastruk1úra 

javítása. Mivel 30 millió forint az ideszánt 
összeg, nem nagyon beszélhetünk múszaki Íej
lesztésrlíl, c�akb a pálya jobbítására lehet fordí
tani. A fó cél elsősorban az üzemi igények kielé
gítése. 

Húri Valéria 

.. ' . . • 

Elcserélném 37 m2 -es komfortos, elsó eme 
kenes, telefonos, parabola antennás, déli fe 
sú MA\;-lakásomat nagyobb önkonnányzati 
kásra. Erdeklődni lehet du. 17-19 óra közö 
06/1/261-7872 telefonon. 

Vasutas szabadjeggyel (MÁV+FIP) küW 
utazásokhoz érdeklődő társakat keres hatvané 
énelmiségi nyugdijas asszony. Jelentkezés t 
fon.on; 1342-666. Kotaszek Imréné, nyu 
MAY intézlí 

Kimaradt 
Anyagtorlódás miatt kimaradt. de a követk 
számunkban megjelenik "A vasúti környezet 
delem nagy játszmája": Orosz Kdro/y és H 
Béla szerzőnk mind a két írása. Megénés" 
kéri a szerkesztőség. 

Jótékonyság 
a Tea együttes zenéjére 

Engem ért a megtisztehetés - írja Bogdán 
nell, 4. 0

0
,ztá)yos tanuló :,.;agykanizsáról 

hogy a KOGAZ-csarnokban egy jótékony 
koncenen, melyet vacsora és hál követeli, 
köszönheuem az előadást. A bevételi Zoli 
Presszer Gábor. Gerendás Péter és Hon 
Kornél a vasutas gyerekek javára ajánlotta i 

Debrecenben a Vasutas Egyeténés Müvel 
Központban a Petlífi tér 6. alatt március 19-én. 
tönökön 16 órakor 'Ostorc. apás az önérzet 
címmel Kárpdti Sdndor újságíró, közíró muta 
zik be legújabb kötetével. Házigazda az MSzDP 
rosi szervezetének k11lturális bizollsága. 

< 
I ru,t, / \r, -_ 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

e Vasúti jórmüvek és részegységeinek gyá 
és jovítóso 

• Villamos forgógépek, tronszf ormátorok 
javítása, tekercselése, vókuumimpregnálósa 

• Acélszerkezetek gyórtáso, szerelése 
e Alkatrészek rne,oonkálóso, fogask 
e Forgottyústengely-köszörülés 
• Keménykrómózés, ónozás, fémszórás 

,TOV 

Nr. 75.100.5695 DIN EN ISO 9002 

1101 B1dapest, KAíayai ít 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1814 

Telefax: 260-6566 

Keresztrejtvény 
150 éves é, fordulóját ünnepeljük ez évben a 
mag)ar nemzet XIX. századi nagy harcának. Ez 
a küzdelem a \Ízszintes l. és függőleges 1. ki-

1 vívásáért fol)t. A magyar tönénelem kiemelke-
dó esemén)ének színhelye volt 1849. ápnlis 14. 
függőleges 4., vízszintes 10., függöleges 6 .. ahol 2 
a Függetleíl\égi �yilatkozat elfogadásával ki-
mondták a Habsburg-ház trónfosztását. 

3 \"ÍZSZI�TES: 1. Megfejtés I. része 2. bádog 
(ném.J: motor igéje 3. Ol11•án) i Tamá.,; véröm-
leny; férfi név 4. találod; ... tencia (vezeklé, lat.) 
5. hajlik; üd\' (ném.) 6. ellentétes kötlíszó; meg-

4 

haragudott; irányjelző 7. kemény; Air ... ; nitro-
5 gén 8. kötőszó; . ./DC rockegyütles: dalos 9. 

kopogótánc: guba fele; Gábor Éva 
10. lócsemege; megfejtés IV. része; suttogva 

6 mond 11. le vele; Területi Árfelügyelőség: lán-
gol (vissza) 12. keleti istenség: leáll egynemű 
betűi; életút 7 
FÜGGŐLEGES: 1. �oémi; megfejtés II. része 
2. budapesti egyetem; Ödön; személyes név-

8 más; nem rab 3. lemér része; eb jelzője; csonka 
karod!; Ausztria; tüdő betegség; arzén 4. dolgo-
1.atírás van ilyen: megfejtés tII. része: társulás ré- 9 
sze! 5. déli étek: fürge rágcsáló; Papp Anna; tré-
fás ötlet 6. megfejtés V. része: NPG; kép jelzlíje 

10 7. ír fegyveres alakulat: EHLA; számnév: keni 
szerszám 8. elsöprő; rágó testrész 9. üde egy ne-
mtl betíii: Dobó István; billeg párja: elrugaszko-

11 dó 10. Kötőszó 
Készítette: Bdnsugi J6zstf 

Az előző szúnunk megfejtése: Bellusi Baross 12 
Gábor. Vasminiszter ... amennyit a közjavára tesz. 
\ k >DH) t 
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Alntlisl. 

Becsengettek a vsz 
XIV. kongresszusára 

Értékrend nélkül nincs stratégia 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE VITAFÓRUMÁN ELHANGZOTT BESZÉD 

RÖVI DÍTETT VÁLTOZATA (VITAIRAT) 
Demján Sándor, az ismert nagyvál

lalkozó mesélte a következő történetet egy 
tudományos tanácskozáson elhangzott 
előadásában. K anadai tőkés ismerőse -
aki mellesleg vallásos ember, a keresz
ténydemokrata pártok szimpatizánsa és 
Margaret Thatcher gazdaságpolitikájá
nak a híve, - két éve, Magyarorsz.ágon 
járva. arra kérte magyar barátját, hozza 
össze őt a KDNP néhány vezetőjével. 
Amikor ez Budapesten megtörtént, meg
kérdezte beszélgetőpartnercitől: van-e ná
lunk olyan párt, amelyik végre tudná 
hajtani a Vaslady gazdaságpolitikáját'? 
Igen, van -hangzott a válasz. -Melyik? 
-kérdezte a vendég. - Az MSZP. Miután 

elképedése után ismét levegőt vett kana
dai emberünk, tovább érdeklődött: - És 
mit csinálnak a jobboldali pártok?-Bal
ról előznek -felelték a házigazdák. 

Má-;. 1990 januárjában a baloldaliság
ról rendeztek vitafórumot a Budai Viga
dóban, amelynek előadói ismert személyi
ségek voltak. Az egyik irodalomtörténész 
így jellemezte a baloldalt: az egy kisebe
sedett. elüszkösödött kutya lábszárához 
hasonlít. A neves ellenzéki író valamivel 
szelídebben fogalmazott: a baloldaliságot 
most legalább öt évig s:ekrénybe kell zár
ni. Azóta már sokan és sokszor mondták, 
hogy elavultak a bal-jobb kategória-pár
tok. Legutóbb Poi,5gay Imre is azt nyilat-

kozta a "legkedveltebb" napilapban, hogy 
a baloldaliság túlhaladott fogalom. S 
amikor az újságíró megkérdezte a 180 
fokos fordulatot megtett politikust, hogy 
Ő minek vallja magát, az MSZMP PB 
egykori tagja, az MDF mai parlamenti 
képviselője azt válaszolta: baloldalinak. 
Hum Gyula is mondott már homlokrán
coló dolgokat ebben a tárgykörben. Az 
egyik (őszi) fórumon úgy vélekedett, hogy 
a munká'imozgalom jelszavai már hru;znáJ
hatatlanok, a má'iik (tavaszi) országos ér
tekezleten pedig kijelentette: az MSZP 
elkötelezett a baloldaliság iránt. (Jó lenne 
látni és tapasztalni.) 

(Folytatás a 2. oldalon ... ) 

Nem szépítik a jelent. üzennek a jövőnek 
Ml JÓT MOND KONGRESSZUS ELŐTT A VASUTASS Á GNAK? (az interjúk a 4-5. oldalon ... ) 

Sándor lászl6 Dr. Lotz Kárai, 
MSZOSZ elnök 

• ... Ha mlamikor, most rendkfviil nagy 
szühég van a türelemre, a megértésre. 
egymás vélemé11yé11ek kölcsö11ös tiszte
letére. a 1·asutcn-s:aks:ervezetek közös
:;é�einek alkot6 együttműködésére ... ·• 

Kiss Péter 
munkaügyi miniszter 

" ... Ahhoz, hog\' ez a fellódés foglalkoz
tatást hozzon a MÁV "kom·hájára", s ne 
foglalkoztatást vigven onnél, rugalmas 
foglalkoztatási rends:erekre, s mi,ule
nekelótt emberi beruházásokra va11 
sziikség ... " 

------

-�,·- I_, 
j _.,. 

·�: . 

, 
·• . 

KHVM miniszter 

" ... A msutak piaoesztésének, a közúti 
s:állftás lépésének egyik hatása a fokozott 
kömyeurszennyezés. S:.akemberek egybe
hangzó becslése szerint követke:ménye az 
is, hogy a jelenlegi irány:at folytat6dáw 
mellett Európa közútjai néhány iven belül 
a ;:,súf oltságtól járhatatlanok lesznek.. " 

Sipos István 
MÁV Rt. vezérigazgató 

·• ... Azokat a munkatársakat szeretném 
átképe:tttni, akik egyrészt hajlandósá
got mutatnak erre, másrészt pedig azo
kat, akik önhibájukon kfrül lpp a mú
szaki-techno/ógrai feJ/Ddés miatt vesz(. 
tik el mu11kahelyeiket ... " 

Szakszervezetünk el6z6 kong

resszusa óta pontosan négy év telt el. 
A XIV. kongresszus ájabb mérföldk6, 
amikor vissz.atelcintünk. számot vetünk 

elvégzett munkánkról. 
Slllyos volt az örökség az 1994-98-

as cildusra. Az 1991. XXVIlI. tv. kemény 
hely7.efetid2.ettelőazágai.ali vagyoomeg
osztás tekintetében. Az 1993-as üzemi és 
közalkalmamtti tanácsi választás utmú 
vagyonha2nálat teljesen rendezetlen volt, 
még a vagyontárgy� sem kezd6dtek 
el a társsz.aks7.ervezetekkel. 

1994. májusában a VSZ bels6 fize
tőképességét is rendezni kellett és a 

nyakunkon volt a vagyonhasználat el

lenértékének törlesztése is. Majd az 
1995-ös üzemi és közalkalmamtti taná
csi választási eredmények alapján a vég
leges vagyonosztozkodá-;t kellett meg
oldani. A kifizetett összeg több mint 100 
millió forint volt. Az 1994-1996-os idő
szakban nehezítette munkánkat a bel� 
ellendrukkerek magatartá<;a, mivel min
dent megtettek, hogy a szakszerveze
tünkben minél nagyobb káosz legyen és 
a másik két reprezentatív szaksrervezet
hez képest romoljanak a VSZ pozíciói. 
A talponmaradás mellett, markánsabb 
arcu1atot és radikálisabb érdekvédelmet 
várt tagságunk, ezért nem volt egysze
rtI feladata a választmánynak és az el
nökségnek. amikor a személyi kérdése
ket kellett rendezni. Sőt! Er&íteni kel
lett a szakértői munkát és ezzel 
egyidőben meg kellett találni a helyét és 
szerepét az intéz6 bizottságoknak. Az 
IB-k többsége jól, a létrehozási célnak 
megfelel6en mtlködik.jelentós szerepet 
vállal a megállapodások végrehajtásá
nak ellenőrzésében, a tagsággal a mun
kahelyeken történő kapcsolattartásban. 

Érdekvédelmi munkánk színvona
lának emelése érdekében megindult az 
oktatás, a továbbképzés is, amelyben 
800-an vettek a beszámolási ciklusban 
részt. Önállóan mtlködik az Országos 
Nyugdíjas Szervezet, a Női és Ifjúsá
gi Tagozatunk. A rétegszervezeti mun
kában szép eredményeket tudhatnak 
maguk mögött az eltelt ciklusban. 

Megünnepeltük a vasutas szak
szervezeti mozgalom, az els6 vasutas 
érdekvédő sejtek, szervezetek megala
kulásának 1 00. évfordulóját. 

A llltalolllb61: 

A VSZ sólyának növelése érdeké

ben felkészítettük az alap- és középszer
ver.eteinket a nyomás keményebb esz

közeinek gyakorlására. A "f6próba" az 
el6z6 év végén a munkáltatói "lebeaél6 
akciók" ellenére jól sikerült A tagúg, a 
VS�szel szimpatizálók és a mimkQta
tó meggy6z6dhettek arról, hogy a leg

nagyobb vasutas-szakszervezet önálló
an is képes a nyomásgyakorlásra. A má
sodfokú bírósági határozatot a sztrájk
felhívás ügyében az elmlllt napokban 
kézbesítették. A döntés "felemás". Egy
értelmtlen kimondja. hogy a munkahe
lyillcet önhibájukon kívül elveszft6 mun

kavállalók átképzésére a Foglalkoztatá.. 
sí Alap létesítésének követelése nem 
jogellenes. A KSZ-t is érint6, de id&e
ni hatályának lejártát követően beve:ze
tendő követelések tekintetében a bíróság 

határozata részben nem világos, részben 
-álláspontunk szerint- túlterjeszkedik 
a Sztrájktörvény szabályain. ezért a Leg
felsőbb Bírósághoz fordulunk. 

A konfliktushelyzet legnagyobb 
eredménye, hogy tapasztalatokat szerez
tünk, eddig soha nem alkalmazott mun
káltatói reakciókról, amelyekre a jövő
ben megfelel6en fel tudunk készülni. 

Az eltelt négy év számtalan tapasz
talattal gazdagította ismereteinket A j� 
vőben ezeket hasznosítania kell a VSZ
nek. Szinte minden testületi ülésen és fó
rumon tárgyaltunk a tagsággal való él6 
kapcsolattartás fontosságáról. E tekinlet

ben is sokat léptünk előre, de az elért 
eredmények még nem elégségesek. A 
szakszervezeti munka középpontjában 
az ember, a szakszervezeti tag áll. Nél
küle, bizalma és támogatása nélkül sem
mire sem megyünk. Épp ezért, a szinte 
napi kapcsolatra kell törekednünk. 

Az élet síirtljében, az optimálisnak 
egyáltalán nem mondható körülmények 
között foglalkoztatott munkavállalók 
érdekeinek szem előtt tartásával, az élet 
könyörtelen kihívásainak mindenáron 
való megfelelés elszántságával kell vé
geznie a munkáját a VSZ-nek. 

A célunk egy: az emberért a vas

úttal, a VSZ-szel Európdba! 

� ln-
Csorbát kalapálni a nvuudíirelormon 

A Vasutasok Szakszervezetének 
Országos Nyugdíjas Szervezete figye
lemmel kísérve az új nyugdíjtörvény 
gyakorlatban felmerülő problémáit, 
tagságának véleménye alapján csatla
kozik a Nyugdíjasok Országos Kép
viseletének állásfoglalásához az aláb
bi témákban: 

ki az Alkotmánybíróság e tárgyban ho
zott ismeretes döntése. Ez viszont nem 
tünteti fel a forrást. Álláspontunk szerint 
az érintettek 30%-os különbözetét a köz
ponti költségvetésből, öz,·egyi kiegés7J
tésként, alanyi jogon kell megadni. Becs
lések szerint az érintettek köre nem jelen
tős. mivel Magyarországon 1945 után a 
kétkeresős családmodell alakult ki. 

jelentené, amelyre az országnak nagy 
szüksége van. 

Kis történet az emberségről 

l )  Az özvegyi nyugdíjrendszer átala
kítása során a csak háztartást vezető öz
vegyek (szükséges munkaviszonnyal 
nem rendelkezők) a korábbi 50%-os öz
vegyi nyugdíj helyett 1999. január l-jétől 
20%-os özvegyi nyugdíjra lesznek jogo
sultak. Ezt a diszkriminációt küszöbölte 

TÜV 

@@� 
ISO 9002 

2) Szervezetünk véleménye, hogy a 
20%-os özvegyi nyugdíjat valamennyi 
özvegyre ki kell terjeszteni, függetlenül 
az ún. "feléledési id6től". 

Ez az intézkedés sem érintene nagy 
réteget, a társadalmi béke megteremtését 

3) Korábbi véleményünket megismé
telve ragaszkodunk az évi nyugdíjeme
léseknél, a tényszámok alapján számított 
nettó bérkiáramlás szerint járó különbö
zet július l-jével történő - visszamen6-
leg január l-jei hatállyal-kifizetéséhez. 

Tesszük ezt azért, mert a KSH adatai 
május hónapban már rendelkezésre áll
nak, továbbá a nagyobb áremelkedések 
az év elején történnek meg. 

,, 

Dr. Huszti Rezs6né 
az ONYSZ Társadalombiztosítási 

Bizottság elnöke 

Kisállomá� valahol Nyugat-Magyarorszá
gon. Az állomásnevet jelző fehéres-zöldes szín(I 
neoncsövek legtöbbjét már rég lesz.1kftotta a szél 
vagy a jég. A Sz-szerelvény zöldet kapott, a for
galmi szolgálattevő lány már menesztené. A pe
ron végén azonban egy bicegő, "rohanó" öreg né
nike ninik fel batyukkl:ll rregrnkodva Csomagja
iból messzire kilátszik a tojás, a kenyér. Biztosan 
a vásárból jön, mint ilyenkor mindenki errefelé. 
A fiatal vasutaslány nézi, méregeti szemével a tá
volságot Rövid habozás után dönt: leereszti tár
csát tartó kezét és helyette segít6kész.en nyújtja 
másik, üres tenyerét, és fölsegíti az öreg nénit az 

MAVVASJ 
Jármííjavító 

DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 

A 125 éves üzeme 125 év a vasut ol_ .. �....... • 

utolsó kocsi lépcsőjén, majd föladja a csomago
kat is. A néni köszönetet mormol, ám hangját el
nyeli az induló S1.erelvény 7.aja. Az ajtók becsukód
nak. az anyóka lehuppan a kocsi panorárnaablaka 
alatti "kiflíülésre", majd visszanéz és integetésre 
emeli a kezét. A vasutaslány elmosolyodik, majd 
visszaindul a forgalmi irodába. Tartása azonban 
egy kicsit büszkébb: vajh ki tudja miért? A Bz
ben az utasok türelmetlenkednek. -Pár perc ké
sés a néniért? - okvetlenkedik egyikük, mire a 
társa rá�l:-Mi bajod van, behozzuk! Ismerem 
a vezért. - No  ebben mindenki megegyezik. 
Nincs harag. B. S. 

IB. 

5 éve a vasútért 
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Édékrend nélkül nincs stratégia 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE VITAFÓRUMÁN ELHANGZOTT BESZÉD RÖVIDÍTETT VÁLTOZATA (VITAIRAT) 

( ... folytatás az /. oldalról) 

Az előzőekhez képest ugyanakkor azt lát
juk-halljuk, hogy Franciaországban baloldali 
kabinet kormányoz. Olaszországban a baloldali 
erők egységét kovácsolják, Tony Blair Balközép 
Internacionalét szervez. Németországban pedig 
- a Magyar Rádió berlini tudósítója zerint - a 
Kommunista kiált\ány 150. és Benolt Brecht 
születésének 100. é\ fordulója volt a német mé
diák februári vezető témája. 

Hagyjuk a további példákat. hi zen napi ta
pasztalatunk az eddigiekben érzékeltetett énel
mezési zllr�var és �. bogy ki•ktathatatlan sz6-
has:ndlatunkból a bal- és jobboldali fogalom
pár. Ezén (is) választottam egyik fő kutatási té
mámnak a baloldaliság problémakörét, ezén je
lentettem meg az Ostorcsapás az önérzeten cí
mtI, Rendszerváltás és baloldaliság alcímtI leg
újabb könyvemet. Válogatott írásaim gytljtemé
nyével megpróbáltam elvégezni az olyan foga
lomtisztázás!, amelyből énhetővé válik, hogy 
mi a bal, a baloldal, ki a baloldali ember. me
lyilc a baloldali párt, milyen a baloldali politi
ka, melyek a baloldali énékek. Igyekeztem bizo
nyítani, hogy a szociális érzékenységgel, a sze
gények pánolásával nem meriil ki a baloldali
ság fogalma. Az tágabb. bővebb. mélyebb ennél. 
A baloldaliság nem egyenlő a baloldali értékek 
- szabadság. demokrácia, társadalmi igazságos
ság, esélyegyenlőség, szolidaritás. kritikai szel
lem, kollektivitás, stb. - puszta számtani össze
sítésével. A baloldalisdg: életfelfogás. szellemi 
alapállás, magatanásforma és gondolkodásmód, 
éle�rzés. szemlélet és stílus, hagyomány, egy
szersmind mindennapi gyakorlat. 

Szakszervezet 
és értékrend 

K4rptiti SdMor Fotó: Piltz 

önálló és független, ám nem semleges (az esemé
nyektől, a körülményektől, a munkaügyi konf
liktusoktól. Lásd: bérharc, sztrájk. stb.) Ezén 
mosolyfakasztó az olyan felhívás, núnt a haj
léktalanoké, amelyik "politilcamentes tüntetés
re• invitálja az embereket, vagy naiv az olyan 
vélemény, amely a Bős-Nagymaros vitát tisztán 
zakmai kérdésként képzeli el. 

A szakszervezetnek van jelző és kontroll
szerepe. mi több, nevelószerepe is, hiszen az ér
tékek tiszteletére hív fel, a közösségi szellemre. 
a közjó zolgálatára. A �zakszervezet az egyik 
legszebb szervezet. men a legemberibb. Ember
központú mozgalom. Mindent az emberén tesz. 
az emberi méltóság védelméén. a dolgozók élet
és munkaköriilményeinek javításáén. a jó köz
érzetén. Más oldalról ez egyet jelent azzal, hogy 
fellép az embenelenség, a megaláztatás. a kiszol
gáltatottság ellen. szót emel a szegénység, a 
nyomor ellen, az elesettek, a rászorultak, az alul
maradottak érdekében. 

Ebből táplálkoznak a szakszervezetek gyö
kerei. erről szól egész tönénetilk. Friss bizonyí
téka ennek Gadanecz Béla - Gadanecz Eva 
most megjelent könyve, A vasutasok szaksur-

szociáldemokrata platformja és a Magyar Szoci
alista Párt. Ez az egész kérdéskör azonban - a 
szakszervezetek és a pártok kapcsolata, a szak. 
szervezeti vezetők képvisel6sége - ma is heves 
viták tdrgya mind a szakszervezeteken belül, 
mind a szélesebb társadalmi közvéleményben. 
Bizonyos ménékben megosztja az érdekvédő
ket is. Ezén igényes elméleti munkára, tisztbás
ra, folyamatos párbeszédre, higgadt mérlegelés
re, meggyőző érvelésre van szükség. 

Mindazonáltal kellenek a partnerek. a szö
vetségesek is. Alapelv ugyanis, hogy minden fó. 
rumot, alkalmat és szervezeti keretet ki kell hasz
nálni a hatékony érdekvédelemén. Elsősorban 
olyan időben, amikor a szakszervezetek meg
gyengültek, szétforgácsolódtak - sok tekintet
ben - leszálló ágra keriiltek. mtlködési zavarok
kal küszködnek. Ilyen fontos fórumok lehetnek 
az Országgyűlés, a tb-önkormányzatok, a kama
rák, a különböző egyesületek. szerveződések. 
Nem az a baj ugyanis, hogy a szakszervezeti 
tisztség\ iselók bemennek a parlamentbe. Ez in
kább óriási lthetóség a munkavállalói érdekek 
képviseletére. A kérdés az, hogyan tudták eddig. 
miként képesek a jövőben kihasználni ezeket a 
lehet{í égeket az érdekvédők? 

Őszintén és nyíltan elemezni kell(ene) az el
múlt parlamenti ciklus tapasztalatait. A pánok ál
láspontját képviselték-e a szakszenezetben, vag} 
a szakszervezeti célokat jelentették meg képvise
J{íink a parlamentben, a tb-önkormányzatokban? 
Egyéni karrierjük építésével voltak-e elfoglah·a. 
vagy választóik, a munkavállalók, a nyugdíjasok 
érdekeit szolgálták a törvényhozás-alkotás folya
matában? Mennyire voltak aktívak, mennyit sze
repeltek a szaks1.en ezeti kép\ iselók, elszámoltak
e négy éves parlamenti tevékenységükről azok
nak. akik megválasztották, odaküldték őket? 
Ezek az újabb döntések elfüt meredező. mérlege
lend{í. megválaszolásra váró kérdések. 

Az igazi szakszervezeti vezet{í álláspontja 
a s:aksurveuti értékrendre épül. Gondolkodá
sa, magatartása, stílusára az jellemző, hogy min
den kérdé hez a swcidlis kUma Jelöl közelít. Azt 
mérlegeli. hogy ez \agy az, hasznos vagy káros 
a dolgozó embernek, a nyugdíjasnak. E szerint 
dönt, e szerint kell állást foglalnia. üljön a par
lamentben vagy tárgyaljon a Vezérigazgatósá
gon. legyen szó a magyar vasút bármilyen prob
lémájáról, \ agy éppen az üdülésr61, a segélyezés
ről. A jó szakszervezeti tiszt ég\ iselő nemcsak 
anyagi érdekvédelemben gondolkodik. hanem 
szellemi é.s erkölcsi érdekvédelemben, sőt énék
\édelemben. Az érdekek és az énékek összhang
jára szükség van, hiszen nemcsak kenyérrel él az 
ember - noha ez a legfontosabb -. hanem szel
lemi, lelki szükségletei is vannak. erkölcsi elvei 
is vezérlik. A vasúti lopások, a környezet pusz
títása. a korrupció burjánzása elegendő okot ad 
arra, hogy az erkölcsi értékekre is figyeljünk. 

Baloldali 
nézöponlból 

ieuti mo:galmának történtte, amelyből érde- Mit jelent ma, 1 998 tava zán. tágabban. a 
me lenne egy újabb vitafórumot szervezni. A századvégi Magyarországon érvényesíteni a bal-
szakszervezetnek tehát van énékrendje; olyan, oldali énékrendet? Mielőtt erre válaszolnánk. 
amelyre épülnek céljai, módszerei, egész tevé- kívánatos aláhúzni: itt nem valamiféle leegysze-
kenysége, amely alapját képezi a szakszervezet- rtlsített, erőszakolt, formális érvényesítésr61 van 
politikának, az érdekvédelemnek, - képviselet- szó, hiszen a problémák összetettek. a baloldali 
nek. Értékrtnd nélkül nincs stratégia. Különö- énékek is keverednek liberális, konzervatív esz-
sen fontos erre emlékeztetni olyan időszakban, mékkel, törekvésekkel, és az olyan örök emberi 
amikor parlamenti választásokra készülünk, a énékekkel. mint amilyen a tisztesség. a becsü-
Vasutasok Szakszervezete és az MSZOSZ kong- let, az egyszertlség. az őszinteség, a szorgalom, 
resszusai előtt állunk. a pontosság stb. 

Ilyen értelemben a szakszervezet rendszer- Nézzünk ezek után �y gyakorlati pél<ÜI 
független, de nem abszolút értelemben. Köze- arra, mit jelent a baloldali nézőpont egyes prob-
lebb áll azokhoz a kormányokhoz és pártokhoz, lémakórök megközelítésében, megítélésében? 
amelyek szakszervezet- és munkavállaló-bará- Swbadsdg: igen, de - Heltai ltnó szavaival élve 
tok; azokhoz, amelyek nem szakszervezetelle- - "a szabadság nem perzsavásár." Vagyis szabad-
nesek, amelyek a legtöbbet tesznek az érdekvé- ságot szabadosság nélkül. És van szervezkedési 
delem feltételeinek a javításáén. Természetes szabadság is. Dtmokrácia: nélkülözhetetlen, ám 

dolog, hogy ezen a �n is mtlködilc a rokon- nem a parttalan demokrácia. az áldemokrácia. 
szenv-ellenszenv. Ilyen értelemben évtizedek Nem lehet olyan gumifogalom. amelyen minden-
óta - Keleten és Nyugaton - a szocialista-szo- ki azt ért, amit akar, csak éppen a lényege sikkad 
cidldemokrata pdrtok állnak legközelebb a el: a nipuralom. A demokrácia beleszólást, fele-
szakszervezeti mozgalomhoz, éppen az érték- l&séget is jelent, azt- Bibóval-, hogy "nem fél-
rend hasonlósága okú. ni." Van képviseleti és közvetlen demokrácia, 

Gondoljunk ma, hogy 1990-94 kö7.Öll kik meg szakszervezeti demokrácia is. 
tezdemályezték és szavazták meg a szakszerve- Eabtri jorol: természetesen fontosak, be-
zetellenes törvényeket, és kik lqJtet fel ez.ek el- leátve a másság tiszrelettt és a kisebbségek érde-
fogadúa ellen? Kit akwk sdtvemi a Nagy �kgondom61.A legfontosabbazonbanmég-
Sdndor vezette MSZOSZ-t és kik védi& meg? IS csak a nu,nk4hoz való jog, hiszen a munka az 
A parlamentben egyedül az MSZP, az Onúg- élet alapja. a csaUd megélhetésének forrása, a sze-
gyGl&en kfvtll pedig a Muilispút és az mélyisqnet, a leljesftmáty felmuta,,sánat leg-
MS1.DP illt ti a "pútfflami ut6dszeneat" fflbb emöz.e. színtae, feltbele. Amikor Jacques 
:meU.;,Az WIZODt mepll mú Mid&. bogylD Dalid6tói a fracil 5m1ll8ÚIÚ, Ameriliba 1> 
VlldbM t� leU MSZP. IIIIIY· d4, legoagyoll616 filozófustólaaegkénml&, IJYUJ{lem).frvmyesftette a -1oldali-. 111J tart a� legftJbb tfz bajállt, a tlllnlikus a uGt mozgútme hivatkozva, -valO,jjban a egyetemi tar els6 helyen emlfteae a fflllllkanlJ. 

lllOlledri, pldadgpolitíka felvmalúa, Y6p lillilt1tt, Ez novan,. nem ........ ,n ·'"······-•L 

iajtm lllillt. gotjelmt, ... � � A tölclöni!s bfdJatok és az elbideglll6 d- ravetelt86pt. A .....taa6lkllliv6 v'1t emba' azt 
�alt&P111i1111a1•'1fla Zllloi: 1Z tlaaMetDlll)I......,... • 6llaldól, a eW f;a .,_yblltet • '°1el1M a fel!lt; dnedelonl6I, llogJ !l!ICI rtsztib61.11C1111111-
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is. Nemcsak a pén7.keresett61 esik el, de sáül pszi
chésen. roncsolódik személyiségében, leq,lllbet 
embetségében is. Az élethez való jog nem azt jelenti, hogy a 

négyszeres (százhalombattai) gyilkost életfogy
tiglani bönönre ítélik és tfz év múlva kiengedilc 
a fegyházból. Ez álhumanizmus a javából. Tanúi 
vagyunk annak, hogy túlharsogják az emberi 
jogokat. ugyanakkor eltűrik a nyomort, a koldu
lást, szegénységet, az éhező iskolás gyermeke
ket, az embenelenséget, a lelketlenséget. Dívik 
a szószegé.s, az udvariatlanság, az erőszak, a ke
gyetlenség, terjed a kultúrálatlanság, az itny
telcnség, az önzés, a sztdr lesz korunk hőse. Eh
hez elegendő példát szállít naponta a televízió 
reklámterrorja. harsány. nézőcsalogató. felszínes, 
öncélú mtlsorai, az énéktelen, amerikai szappan
operák dömpingje. 

Sikerágazat a privatizáció? Igen. De nem
csak siker. És hol van a bevétel? Tavaly 860 
milliárd csak a kamatok visszafizetésére ment. 
Mi lesz a privatizáció befejezése után? Privati
zálódtak a szakszervezetek, az emberek is. Kell 
az ad6uis, el kell fogadni ajöl'edelmi külimbsé
gtket, de ekkora aránytalanságokat, mondjuk a 
bankárok titkárn{íi és az egyetemi tanszékveze
tők között az előbbiek javára? Szaciálpolitika? 
Inkább lebegő mgénypolitika folyik. Harc a 
túlélésén, a megmaradásén. Egémégügy: félol
dalas reformok. Gyógyszerárak? Mindenki tud
ja mit jelent fizetni. főként az idős emberek. A 
lábgombásodás elleni tabletták ára havonként 
12 ezer forint - a kisnyugdíjból. 

Oktalás: És a nevelés? Közösségi nevelés 
a szakszervezetekben? Milyen a \iselkedéskul
túránk az utcán, a lakóterületünkön, a munkahe
lyeken? Esélyegyenlőséget a beiskolázásban. A 
tandíj legyen arányban a szülők anyagi teherbí
ró képességével. A tehetséges szegény gyerekek 
is jussanak be az egyetemekre, főiskolákra. Hoz
z_uk létre a népi kollégiumokat. ahogy Göncz 
Arpdd már többször javasolta. Középpontba az 
oktatást, a tudás megbecsülését - erről beszélt 
legutóbb Clinton amerikai elnök is. Kultúra. 
művészet: Előtérben a bóvli, háttérben az énékes 
kultúra. És hogyan állunk ezekkel a szakszerve
zetekben? A művelődés mennyiben ré.sze mos
tanában az érdekvédelemnek? Hová lettek a 
szakszervezeti mtivelődési intézmények, az or
szágo hírű, nemzetközileg is ismert amatőr 
művészeti csoponok? A vasút területén 1986-
ban 99 amatőr muvészeti egyiltte mtlködött. A 
Vasutasok Szakszervezetének sokszfntl, gazdag 
kulturális tevékenységét a könyvtárak ismeret
terjesztő előadásai, kiállításai, vetélkedői jelen
tették, színvonalas ének- é zenekarok, színját
szó csoponok, irodalmi színpadok, képzőmtlvé
szeti �örök, színház- és operabérletek fémjelez
ték. Es most? 

Ha valóban elindul a "fenntarthat6" gazda
sági nöwkedés, akkor azok is kapjanak. akik a 
legtöbb áldozatot hozták, a legtöbb terhet visel
ték. Ilyen összefüggésben helyeselhetjük azt a 
struktűraváltást. amely az MSZOSZ szövetségi 
tanácsa kongresszusi vitairatában megfogalmazó
dilc. Külföldi t6ke: igen, de mennyi profit megy 
ki az országból? Erről is illenék tudnunk. Ne csak 
núndig a tőke fontosságáról. szerepéről halljunk, 
e sék több szó a munkáról, a munkásról is! A kor
mányzat illetékes képviselői mindig a szakszer
vezeteket intik önmérsékletre. És a multik mién 
nem fogják vissza profitéhségüket? 

Pilu h az dllam: Az egyik véglet az, hogy 
eltörölni a piacot, mindent az állam oldjon meg. 
A másik egyoldalúság szerint teljesen leépíteni 
az államot. hiszen a piac mindent elrendez. Köz
ben Angliából hozzuk be a burgonyát, s ha va
lami kell, akkor azt az állambácsitól követeljük. 
A Rendőrséget, a Honvédséget, a Vasutat, a 
Lánchidat, a Budai Várat és még sok minden 
mást nem lehet magánosítani. Nem kell az álla
mosított társadalom gyakorlata, de elutasítjuk 
az állampolgárok gondjaival szemben lcözömbös 
dllam eszményét is. Az állampolgárok akaratá
ból és az adófizetők péoúből létező állam nem
csak a bankokén és a kaszinókén felelős, hanem 
az emberek egészségéért, mtlvel&léséért is. A 

szociális szüks6gállapot, a csal-'ok tízezreinek 
dfjhátralékossá, fizetésképtelenné �le nem d
lik az állam dicsőségére. Az állam ne a kilakol
tatás k�gét erffsftse, hanem segítse fizető
képes �elyzetbe bomi a polgárok tömegét. Te-
::��!=16tt ���� 

�: apjaink (rettegábeo tartó) s"gen61116jL Kfizben ilyenetet ballunt: "M6g 
mindig jobb a helyzet, mint yugaton•. "Ne 
rakjuk koDJmt,e a cigúyokat, mert nUt mSI 
bozr.6 a N,agat•. Ne csat ana figyeljllnt. llit 
mSI � a Nyugat, az érdetelJCD bennllltd, 
mit szól bom a magyar r,Jp, a magyar IIIIL!lb
vállaló. A Nyugatot nem utúozni, múolai� 
hanem -a magyar saj� figyelem� 
tel6vel - tOIIIUIUUlk kell tme. Amiben leiiii� 
Amibmjallf, Amiftliallb1,,m_bll.._. 
nllak.llJC!llbGlvaa nek8'k�de1 :U Ha bo-
m::ClM•W(•) 
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2002-ig, de nem mindegy, hogyan? Üres 1.lebbel, 
feltartott kezekkel, feladva nem7.eli mvereoid
sunkal, �keinket, a muakúbagyomúyobt, 
vagy meg&izve önbecs81ésiinket, tartúunbt. 
Van mit bevinnünk, van mit fehmtatmmk Fa, 
éves államiságunkat. törtéoelmi tapasnalatain
kat, kultúrénkat, tudományos, mGvém:ű eredm6-
nyeinket, a magyar föld híres term&eit, szamm
kásaink képzettségét, a magyar szürteállomúyt, 
a kreativitást, a leleményes túlélési tecbnitb. 
Tartanak is t6lilnk a görögök, a portug'1ok, a dél
olaszok és a délspanyolok. 

Tudatosítsuk önmagunkban és rúsokban, 
hogy az EU nemcsak gazdasági és politikai, hanem 
kulturális és szoci4lis Eur6pdt jelent. Nem pusz
tán ráció, de érzelem is. Gondolnunk kell F.urópm 
kívülre is, például Délkelet-Ázsiára. Nyitottnak 
kell maradnunk. Arra is számítsunk, hogy Nyugat
Európa már nem a tegnapi, jól� államok köms
sége. 18 millió munkanélkülije van, sok prob� 
val birkózilc, olyan új fenyegelésekkel néz szembe, 
mint a növekvő bllnözés, a kábítószer-fogya.v.tás. 
Nem lesz sétagalopp a csatlakozás. lu.ml6 nehéz. 
ségek, érzékeny kiadások, kőkemény feltételek. al
kuk várnak ránk. Az sincs kizárva - szakértők m
rint -, hogy kisiklik az EU-vonat, és bekövet
kezhet a kesertl csalódás. Tehát: illúziók nélkül. 
Nem a jogharmonizáció a legfontosabb - mond
ja Ko-pdtsy Sdndor közgazdász-. hanem az, mi
lyen a va-sútállomások vécéje. Az elárul min
dent. Nekünk belül kell európaiaknak lennünk! 

Ellensúlyt 
képezni 

Izgalmas, ellentmondásos, jelentős kor
szakban élünk az ezredforduló küszöbén. Meg
sztlnt a két ellentétes társadalmi rendszer riva
lizálása, szembenállása. A Szovjetunió széthul
lásával. a közép-kelet-európai szocialista orszá
gok rendszerváltásaival egypólusúvd vált a vi
lág. Amerikai dominanciájú, globalizálódó vi
lágban élünk. amelyben rendkívül nagy a pénz 
hatalma, a profit az úr, a tőke uralma a megha
tározó. Életvilágunk egyik sajátossága a növek
vő különbségek, a másik a bizonytalanság, a ta
nácstalanság, a harmadik pedig az, hogy útke
resés folyik, nincs végleges társadalmi modell. 
Egyik oldalon a tudomány, a technika fejlődé
se, az tlrkutatás, az informatika, a számítógép, az 
Internet, a gazdaság; a másikon a tömeges mun
kanélküliség, az írastudatlanság, a kulturális el
maradás, a szegénység, a hajléktalanság, a kuli
zás, a bunözés, a környezet rombolása. 

Oly korban élünk most, amikor az egyes or
szágok kormányainak is a nemzetközi tőke in�
ményei és vezetői diktálnak. Tehetik, mert nincs 
akadály, hiányzik az ellensúly. Ellenerő a nemzet
közi baloldal lehet, amelynek centruma a szak
szervezeti mozgalom. Ez az ellensűly azonban 
még gyenge, széttagolt. Mit lehet tenni? Az nyil
vánvaló, hogy a kapitalizmus nem az utolsó vá
lasz az emberiség problémáira, mert ha így marad
na. akkor vagy a kapitalizmus pusztulna bele, 
vagy az emberiség. Azt kell tehát tenni, hogy m
sékeljük a kapitalizmus negatív hatásait és basz. 
nál juk ki okosan erejét, értékeit, mtlködő- és tel
jesítők�iét. A szakszervezetekben, az érdek
védelem is. Ugy. hogy az érdekvédehni szervezet 
egyszersmind élni tanítson, stg{tun. 

Legutóbb egy olyan tudomúyos tanksto
záson vettem részt, amelynek fff kérdése az volt: 
hogyan vdltoz:.unk a változó világban? A görög 
bölcsek óta tudjuk - napjainkban is tapasztal
hatjuk -. hogy semmi sem állandó, csak a dl
tozás. Következésképp, a változások vOIIDl8Jól 
senki sem vonhatja ki magát. Változni, riltoz
tatni tehát kell. Ez nem kétséges. Az igazi kér
dés azonban az: miben, hogyan és meddig vál
tozzunk? Erre núndenkinek mag_dnak kell vála
szolnia. Mert variációk vannak. Úgy változzunk
e. mint ahogy a budapesti Május 1 utat Henni
na útra. a Rajkó zenekart Tálentumra változtll
ták, vagy � terv�t. a programot ójabban projekt
nek mondjuk. Ugy változzunk, hogy - ilyen -
olyan érdek, előny, stb. miatt - feladjuk Öllllll
gunkat, megtagadjuk eddigi életutunbt, eldob
juk meggyőződésünket, mint az elbaszúlt ru
hát? Átmenjünk �leonba, bullúnlovasbl, 
fordítsunk köpönyeget? 
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VASUTNEZOBEN 

Egy életben maradt 
óvodáról Délvidéki kóma 

LELAKATOLT SOMOGYI FÉLELMEK 

modemi7.ációs terveit, de azért a párbeszé
det fenn kellene tartani, nem?! Mellesleg 
pedig szerintem nem csak expresszeket és 
InterCity vonatokat kellene mtlködtetni, 
hanem úgynevezett irányvonatokat is. 
Azt például senki sem kérdezte meg, 
hogy Győrbe hányan utaznának ebbm a 
régióból? Ha talán a MÁV Rt. rugalma
sabban állna hozzá a menetrendhez, ta
lán több lenne az utas is. Az viszont biz
tos, hogy a miénkhez hasonló intézkedé
sekkel lehet a leghamarabb az utasokat 
végleg elüldözni a vasútvonalakról. Kap
tunk volna 2 millió forintot a MÁV Rt
től, ám ezt a javaslatot 3:2 arányban le
szavazta a somogyudvarhelyi képviselő
testület, és abban is főként azok, akik az 
ellenzékemet képviselik. 

A kicsinyek körülülik az "enyhős" búboskemencét Fotó: Pi/tz Gyula 

Somogyudvarhely többszéz ,ves 
település, Gyékényestlíl 21-22 kilomé
terre keletre. A volt vasútállomástól 
bekötéiút visz a falu féiterére. Mintegy 
2-2,5 kilométer hosszban kanyarog a 
dimbes-dombos terepen az alig 2-3 
méter széles betonozott-kavicsozott, 
döngölt agyagút. 1997. november 30-
a óta Somogyudvarhely csupán táb
lás megállóhely. Ekkortól szfint meg 
itt az öt embernek munkát adó vasúti 
szolgálat és ettlíl a naptól helyezték 
üzembe a fénysorompókat is. A MÁV 
Rt. ezeket a lépéseket a forgalom csök
kenésével, a racionalizálással, illetve a 
műszaki korszerfisftéssel indokolta. 
Lakat került a váróteremre, és a MÁV 
Rt. elvitte a tulajdonát képezéi búto
rokat is. Az "ésszera intézkedésnek 
köszönhetéien", aki ma Somogyud
varhelyrlíl vasúton akar elutazni, az 
jobb, ha egy komplett ,·árótermet is 
visz magárnl, ugyanis az oszlopos tor
nác alá bizony gyakran be-befúj a szél 
és beesik az eséi. 

Kati néni i6slatai 
Kellemes, tavaszias időben keltem 

útra, hogy felkeressem Debrecenben a 
"Va,;út a Gyennekekért Alapítvány" óvo
dáját a forgalom zajától távol egy kis ut
cában. Ennél ideálisabb helyet keresve 
sem találtak volna egy gyermekintéz
ménynek. 

Az udvarra belépve az első. ami szem
be tűnik a látogatónak, az, hogy sok a 
fából készült játék. házikók. mászókák 
ékesítik a terepet. Továbbhaladva a met
szőolló csattogása csalhatatlanul jelzi a 
kikelet közeledtét. A létrán álló férfi ba
rátságosan köszönt. 

A vezető óvón6. Sárká11rné Ga-::.da 
Ágota hasonló szívélyességgel fogad. 
Barátságos, napfényes irodájában ülünk 
le beszélgetni. 

- Hogyan maradhatott életben az 
Ó\'oda, his:.e11 kiiztudott, hogy s:.ámos ha
so11/ó ii:.emi létesítményt ítéltek halálra? 

- Szerencsés helyzetben voltunk, 
ugyanis a MÁV kereste azt a formát, 
amellyel meg tudta tartani az óvodát, így 
1994. februárja óta alapítványként mű
köqünk. Az alapító és a főszponzor a 
MAV, ezenkívül megkapjuk az állami és 
önkormányzati támogatásokat is. A be
zárás helyett tehát ezt a lehetőséget ak
názta ki a vasút. 

-Mifre11 kedi-ezmé11veket éfre:.nek a 
vasutas s;ü/<1/.: gyermek�i? 

- Ők csak az étkezési díjat fizetik, 
ami naponta 124 forint. De, természete
sen vannak "nem vasutas" gyerekek is, 
szüleiktől ezen felül 5400 forint önkölt
ségi díjat is kérünk. 

-Mekkora kilwsználtsággal mz'íköd-
11ek? 

- Az óvoda 200 főre van tervezve, a 
jelenlegi összlétszám 180 körül mozog. 
A csoportlétszám maximum 24, de a kis
csoportban ez nem emelkedik 20 fő felé, 
hogy nyugodt, családias környezetet tud
junk kialakítani. 

- Ki tudják-e elégfte11i a megnói·e
kedett szülői igényeket az oktatás-neve
lés területén? 

- Igen, igény mutatkozott az angol 
nyelv oktatására, ez azért is fontos. hogy 
a gyennek ismerkedjen azzal. hogy a sa
ját anyanyelvén kívül más nyelv is léte
zik. Saját tornatermünk van. ahol külön 
foglalkozáso4t vezet egy testnevelés sza
kos tanárnő. lgy a tehetséges gyerekek 
nem kallódnak el, mert a szülők figyelmét 
a testnevelés-szakos iskolák felé fordítja. 
Mindezeken kívül naponta láb- és tartás
javító foglalkozást tartunk, ezt a tanfolya
mot minden óvónőnk elvégezte. Azoknak 
a gyermekeknek, akiknek gondot okoz a 
beszédfejlődés, logopédus segít. 

-Abban az esetbe11, ha a gyennekem 
például lisztér:.éke11y, meg tudják-e olda
ni az étke:.ését? 

-Természetesen, ugyanis saját főző
konyhánk van. Volt már kátrányérzékeny 
gyermekünk, s6t még vegetáriánus is. 
Nekünk az sem okoz gondot. ha a gyer
meket diétáztatni kell, emiatt nem kell a 
szülőnek otthon maradnia. Megpróbál
tunk minden egyéni igénynek megfelel
ni az étkeztetés területén is. 

MÁV 

-Az eddigi bes::.élgetésünkből kide
rült, hogy az önök intézménye 11agyo11 
rugalmas. Mivel lehet e::.t még "megfe
jelni"? 

- Például azzal, hogy nálunk nincs 
szigorúan időhöz kötve, hogy mikor 
hozza és viszi a szülő a gyereket. Az az 
alapelvünk, hogy ha a szülőnek van le
hetősége arra, hogy akár egy perccel töb
bet töltsön a gyermekével, akkor ezt ha�z
nálja ki. és ne kelljen alkalmazkodnia 
hozzánk. 

-Sok divatos 11evelési módszer jelem 
meg a;: utóbbi él'ekben, önök melyiket 
rés;:esítik előnrben? 

- Nálunk á tevékenységközpontú ne
velés került előtérbe, ennek a program
nak az a lényege. hogy a gyermek az is
mereteit tevékenység és tapasztalat útján 
szerezze meg. Ezenkívül fontos szerepet 
kap az egészséges életmódra nevelés is. 

-Mit nyújt ö11öknek a MÁV? 
-Az elmúlt 4 évben, mióta alapít-

ványként működünk. minden támogatást 
megkaptunk, intézményünk nagyon jól 
felszerelt, és soha semmiért nem kellett 
könyörögnünk. Az írószerektől me_g
kezdve az ágyneműig mindent a MAV 
biztosít. A berendezési tárgyak felújítá
sának gondjai sem ránk hárulnak. Ezen
kívül a MAV gondoskodik a szakmai 
továbbképzésről is. Ez is az óvoda szín
vonalát növeli, mert az óvodapedagógu
sok a legkorszeruöb módszereket hozzák 
el és ültetik át a gyakorlatba. 

-A sziiló'k hogyan i-is-::.011yul11ak az 
i111é:.mé11yhe:.? 

- Nagyon sok pozitív visszajelzést 
kapunk. A szülők is kiveszik a részüket 
az óvoda szépítéséből. Az egyik csoport
szobába búbos kemencét építettek a szü
lők, a másikba faházat és mászókát, ma
ximálisan segítik a munkánkat. Nagyon 
sok szülő hozza ide a gyermekét, azért, 
mert hallon az óvodánkról, és tetszett neki 
a mi nevelési módszerünk, környezetünk. 
Én úgy gondolom. ennél nem is kell jobb 
"cégér", hiszen mi azért dolgozunk. hogy 
mindenki elégedett legyen. A jövőben is 
szeretettel várjuk minden vasutas és nem 
vasutas szülő gyermekét. Arra bíztatok 
mindenkit, jöjjön. látogasson meg ben
nünket, ha óvoda váltás előtt áll, ez még 
nem jár semmilyen kötelezettséggel. 

Beszélgetésünk végén az óvodaveze
tő körbevezet birodalmán. A gyennekek 
éppen akkor ébredeztek délutáni pihenő
jükből. Huncut arcok között lépdelünk 
csoportszobáról-csoportszobára. Való
ban ott van a búbos kemence a sarokban, 
máshol növénysarok díszeleg. Az óvó
nő büszkén mutatja. hogy milyen szépen 
nő a cserépbe ültetett krumpli. 

Látogatásom lassan befejeződik, a 
vezető óvónő kedvesen kísér az ajtóig. 
Amíg hazafelé sétálok a meleg napsütés
ben, arra gondolok. hogy amikor 
Brunszvik Teréz megalapította az első 
kisdedóvodát, és az Angyalkert nevet 
adta neki, ilyen környezetet képzelt el vé
denceinek, mint amilyet ebben a vasutas 
óvodában teremtettek a gyermekeknek. 

Faragó Maril/a 

A falusiak nem értik 
A somogyudvarhelyi polgármester, 

Mester Károly arca gondterhelt, vállait 
mázsás súly nyomja. A festői szépségű 
községnek 1236 lakosa van. A nemrég 
csődöt jelentett falu polgármesteri hiva
talában beszélgetünk. 

- Nem értjük, miért bánik velünk ilyen 
mostohán a MÁV Rt., hiszen Somogy
udvarhely nem egy kis tanya. Azért, mert 
visszaesett a forgalom, úgy torolják meg, 
hogy "elveszik az állomásunkat"'?! A csök
kenő forgalmat nem lenne szabad a meg
maradt utasok nyakába varrni, hiszen ak
kor egy idő után 6k is odébb fognak állni. 
Elismerem, hogy nagy a va<;út konkuren
ciája. Sok gyorsautóbusz-járat, amely ed
dig nem is érintette e határszéli települé
seket. most rendszeresen "be-betéved" ide. 
Ma már egyre többen választják a buszt, 
mert minden környező gócpontra (Nagya
tád. Csurgó, Babócsa. Vízvár stb.) el tud
nak vele jutni. Sajnos úgy látom, a MÁV 

Rt.-nek nincs "kedve" harcolni ezért a vo
nalért, az itt élő emberekért és az itt lévő 
településekért. 

- A MÁV Rt. "akciója" után So
mogyudvarhely egy ideig át tudta vállalni 
a tulajdonosi feladatokat. Három hónapig 
egy, az állomás közvetlen közelében lakó 
asszonyt foglalkoztattunk közhasznú 
munká,ként, azért, hogy rendben tartsa az 
állomást és annak környékét, valamint. 
hogy nyissa. illetve z.árja a várótermet. Ezt 
azonban nem tudtuk tovább vállalni, hi
szen ez egyrészt nem a falu dolga (az állo
más nem a falu, hanem a MÁV Rt. tulaj
dona), másrészt pedig a többi közhasznú 
munkás kifogásolta, hogy az a,szony napi 
egy-két órai munkáért ugyanannyi pénzt 
kap, mint ők a napi nyolc órai munkáju
kért. Hajlandóak lettünk volna - és haj
landóak vagyunk ma is - vállalni ezt a fel
adatot. ám hiába kértük aMÁVRt-t. hogy 
küldjön rendszeresen valakit, aki reggel 
nyitja. délutánonként pedig zárja a váró
termet; "Erre nincs pénz!" - volt a válasz. 
Csak azt furcsállom, hogy ha előtte a vas
úttársaságnak hónapokon. sőt éveken át 
volt pénze a négy-öt vasutasbérre, - amely 
mintegy havi 150-200 ezer forintot tett ki 
-, akkor mostanában miért nincs pénze 
arra. hogy ennek az asszonynak havonta 
2-3 ezer forintot adjon?! Azt pedig már 
nem is tudom minek nevezni, amikor a 
falu kultúrházából odavitt székeket se szó, 
se beszéd kirnkták a váróterem elé az ud
varra, a szabad ég alá, valamint a vizelde 
és az árnyékszék közvetlen közelébe. Ez 
tessék mondani, micsoda?! Annyit leg
alább megtehettek volna az illetékesek, 
hogy szólnak:- "Vigyétek el őket!" Meg
értem és tiszteletben tartom a MÁV Rt. 

., 

A vasútállomás felé ballagva öreg 
anyókával találkozom. Szomszédjánál 
volt a falu túlsó végében, most hazafelé 
igyekszik, ám nehéz az egyik batyu. A 
faluban gyorsan elterjedtek az újságíróról 
szóló hírek és ezt mi sem támasztja job
ban alá. hogy az öreg néni megpillantva. 
üzletet ajánl: ő nyilatkozik nekem, ha vi
szem egy darabon a csomagját. Mikor a 
vasútról kérdezem Kati nénit, szomorúan 
tekint maga elé. Lassan, vontatottan szó
lal meg, mintha minden egyes szót úgy 
kellene - óriási kínok árán - kipréselnie 
magából. Csöndesen csak ennyit mond: -
Tudod fiam, én 87 éves vagyok, túléltem 
két világháborút, egy szabadságharcot és 
forradalmat 1956-ban, de annyit mondha
tok: ilyen kutya rossz világa a magyar vas
útnak, a magyar vasutasoknak sose volt. 
Ezt onnan tudom, hogy a fiam jegyvizsgá
ló immár tizenötödik éve. Nem is a pénzhi
ány itt a legfőbb baj, hanem a hozzáállás. 
Ha régen egy vasutast csak "meglegyintett" 
valaki, a társai jól megruházták az illetőt és 
pluszban még kapott is mondjuk tíz-tizen
öt évi börtönbüntetést. Ma meg? Már szin
te divat lett a vasutasverés. Az nyeri az in
gyen utat. aki a legrövidebb idő alatt a leg
több vasutast megveri! 

Lassanként a portájához érünk. 
Csendre inti a vicsorgó. morgó kutyáját, 
Csibészt, majd így folytatja ízes vidéki 
kritikáját: - Mondhatnak az emberek, a 
MÁV Rt. szakértői bármit, itt a lényeg az, 
hogy valakinek valahol odafönt megin
dult a fejében a hangya(boly) és ezt a cso
daszép kis falut valamelyik íróasztal mö
gött az egyik "racionalizáló" egy tollvo
nással már leírta. Idő kérdése csupán, 
hogy meddig állnak még itt meg a sze
mélyvonatok. Félő, egyszer majd csak 
egy porszem leszünk itt a déli határvidé
ken. Csak egy kis kopár, néhány törött 
téglával "díszített" kis tisztás fogja emlé
keztetni az embereket arra. hogy valaha 
állomás, megállóhely volt Somogyudvar
helyen. Olyanok leszünk, mint a Csipke
rózsika meséje. Csak a mi vasútállomá
sunk. ha egyszer "elalszik", félő, hogy 
már soha többé nem fog felébredni eb
ből az örökké tartó álomból - mondja 
csillogó szemmel Kati néni. 

Záró gondolatán talán majd elmélá
zik valaki széles e honban: "Az állomás 
falán egy emléktáblát kellene elhelyezni 
a következő mondatokkal: "Itt állt a so
mogyudvarhelyi vasútállomás. Ami az 
elmúlt évszázadok alatt a tatárnak, török
nek, labancnak, németnek és orosznak 
nem sikerült - vagyis a falu térképekrl>I 
történő eltörlése-. az az Úr 1997. eszten
dejében november havának 30-ik napján 
egy Magyar Államvasutak Rt. nevezett! 
állami közlekedési vállalatnak igen. Béke 
tégláira. pornira!" 

Az ügyben megkerestük Tamási 
László útátjáró-felelőst, a MÁV Rt. PHM 
Szakigazgatóságának pécsi munkatársát, 
aki a polgármester szavaira reagálva el-
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mondta: a fénysorompók üzembe helye
zése manapság egyre nagyobb teret hódit 
A magyar állam évente 2 milliárd forintot 
fizet a MÁV Rt-nek azért, hogy ezt a fajta 
korszertlsítést évente végrehajtsa. So
mogyudvarhely 1997. november 30. óta 
táblás megállóhely. A vasúti szolgálat 
megsztlnésével a MÁV Rt. fénysorompó
kat telepített az átjáróba, melyek telepítési 
költségei elérték a l 0-12 millió forintot. 

- Kértük a polgármestert, hogy ne 
kelljen oda fénysorompót telepíteni, mi
vel az út egy betonüzemhez vezet, nin
csen buszjárat, sem egyéb olyan forga
lom, ami ezt indokolta volna. Ő ezt a ja
vaslatunkat nem fogadta el. mint ahogy 
azt a felajánlásunkat sem, hogy 2 millió 
forintos -vissza nem térítendő- "támo
gatást" adunk a falu fejlesztésére. Ez utób
bi javaslatunkat egyébként - tudomásunk 
szerint - 3:2 arányban leszavazta a so
mogyudvarhelyi önkormányzati képvi
selőtestület. Felajánlottuk a várótermet, 
illetve később az egész állomást megvé
telre vagy bérbeadá�ra jelképes összegért, 
ám ezt sem fogadta el a falu képviselő
testülete. Sajnos. nekünk nincs arra pén
zünk, hogy a váróterem nyitására, illetve 
zárására külön foglalkoztassunk valakit. 
Ez már csak azért is "balgaság" lenne a 
részünkről, mert amikor nyitva volt a vá
róterem, még a konnektorokat és a veze
tékeket is kilopták a falból. Hiába nagy a 
falu, ha kicsi a forgalom. A havi árbevé
tel az ott dolgozó vasutasok személyen
kénti átlagbérét sem érte el. Esőbeálló 
van, így az utasoknak nem kell a szabad 
ég alatt állva vonatra várniuk. Úgy gon
doloTl}, hogy ez a dolog a helybéli önkor
mányzat hozzáállá�án is múlik, hiszen 
Csikóstőtősőn vagy Bélaváron szintén 
fénysorompókat szereltek fel, és ott -
érdekes módon - semmilyen ''tiltakozás" 
nem történt. Mi megértjük a községi ön
védelmet. a lokálpatriotizmust, hiszen az 
emberekben az a téves előítélet él. hogy 
ha a vasút visszavonul egy vonalról, ak
kor azt biztosan fel akarja számolni a 
MÁV Rt. vagy a magyar állam. Ezek a 
félelmek azonban ennek a 60-as (Nagy
kanizsa-Murakeresztúr-Gyékényes
Pécs) vasútvonalnak az esetében megala
pozatlanok. hiszen ez a vonal semmilyen 
megszüntetési vagy forgalomszünetelte
tési elképzelésekben nem szerepel. Maga 

a vonal jelenleg 80 km/ó sebességre és 
teljes tengelyterhelésre alkalmas. Az, 
hogy Somogyudvarhely táblá� megálló
hely lett, az jórészt a csökkenő utasfor
galomnak köszönhető. Az ott szolgáló öt 
vasutas közül egy nyugdíjba ment, egy 
gyesen van, míg a többi három továbbra 
is a MÁV Rt-nél dolgozik Gyékényesen 
kapusként. Ezek az emberek föl lettek 
készítve az átszervezésre, egyeztettünk a 
szakszervezetekkel is. Mindent megtet
tünk azért. hogy ne kelljen őket elbocsá
tani. Érthető számunkra ez a reakció, hi
szen Mester Károly polgármester a köz
sége, Somogyudvarely érdekeit védi, mi 
pedig a MÁV Rt-jét. Furcsállom azonban, 
hogy 1996. május 27-én. az első hatósá
gi bejárás alkalmával, melyen részt vett a 
megyei közlekedési felügyelet, a MÁV 

Rt., valamint a somogyudvarhelyi önkor
mányzat egy-egy képviselője, az önkor
mányzati képviselő semmilyen panaszt 
vagy észrevételt nem tett. 

Mi megértjük Mester Károly törek
véseit, ám neki is meg kell értenie, hogy 
a magyar vasútnak korszerúsödnie kell, 
és nem engedheti meg magának azt a "lu
xust", hogy veszteséges legyen. Az ál
lomás tulajdonjogával kapcsolatos tár
gyalások egyelőre megszakadtak, mivel 
a vagyonmegosztás a MÁV Rt. és a kincs
tár között még nem fejeződött be. Ennek 
ellenére bízom a megegyezésben. 

Berta Sándor 

ISO 9001 

12100 7400 



4 MAGYARa 1998. ÁPRILIS 

A KONGRESSZUS A SZAKSZERVEZETEK LEGMAGASABB FÓRUMA 

Nem szépítik a jelent, 
Sándor László: Elismerő biztatás Kiss Péter: Segély helyett esély 

- Milyennek lálja a Vasutasok Szak
szervezetét, hogyan ítéli meg tevékeny
ségét? - kérdeztem az MSZOSZ elnö
két, parlamenti képviselőjelöltet. 

-A VSZ a MSZOSZ-ben meghatá
rozó.jellegadó szervezet. Régóta tudjuk, 
hogy a vasuta5ok között- a munka jelle
géb61 adódóan erős az együvé tartozás, 
a szolidaritás érzése. A szolgálati felada
tok ellátásában az egymásrautaltság fe
gyelmezett kapcsolatot és a dolgozók 
egymá5sal szembeni, kiszámítható maga
tartását igényli. 

Ebből fakad, hogy szakszervezetként 
is erős, nagy tömegtámogatással rendel
kező szervezet a VSZ. Ami különösen 
öröm számunkra, hogy az utóbbi időben 
történt megnyilatkozásaiban a VSZ nem
csak a va�úton belül, de azon kívül is erős, 
markáns szervezet benyomását kelti. A 
vasúton belüli szakszervezeti pozícióját 
pedig képes volt megerősíteni. A VSZ 
mind eredményesebben tud bekapcsolód
ni az MSZOSZ-en belül a szövetségi 
munkába. Ebben komoly szerepe van dr. 
Márkus Imrének, Győri Istvánnak, dr. 
Biró Tibornak, akik személyükben is 
képviselik az MSZOSZ-t, több szakértő 
végez tiszteletreméltó munkát az 
MSZOSZ különböző bizottságaiban, dr. 
Ptter Mihály pedig a szövetség keresz
tény-szociális platformjának vezetőjeként 
vált ismertté. Tóbb évi közvetlen. szemé-
1 yes kapcsolatom alapján állíthatom, 
hogy a VSZ vezetői, a tárgyalásokon 

résztvevő tisztségviselők minden alka
lommal határozottan, a tömegtámogatást 
élvezve, magabiztosan képviselték a vas
utas dolgozók és a nyugdíjasok érdeke
it. Ám miként a nagy, erős szervezetekre 
jellemző, képesek voltak kompromisszu
mokat is kötni. Ezért a tárgyalópartnerek 
tiszteletét is kivívták. A többi között az
zal, hogy a társszakszervezetekkel együtt 
eljutottak egy több évre szóló megálla
podá5ig, amellyel példaértéktl precedenst 
teremtettek az egész magyar érdekegyez
tetés számára. Ily módon a meglévő prob
lémák ellenére is kiegyensúlyozott lég
kört és mindenki számára tervezhető, ki
számítható jövőképet formáltak. 

-Ezek után mit vár a továbbiakban? 
-Ami a következő éveket illeti: elkez-

dődött az Európai Unióhoz csatlakozás 
tárgyalási sorozata. ami az egész ország
ban, így a vasút területén is igényli, hogy 
sz.akmailag alapos, színvonalas elemzése
ket végezzünk. Olyanokat, amelyek nem 
merülhetnek ki a jövedelmezőségi, gaz.dál
kodási, mtlszaki összefüggések feltárá�á
ban. hanem -ezekkel egyenértéktlen -
tartalmaznák a vasutas munkavállalókfog
lalkoztatásí, bérezési és swciá/is körül
ményeit is. Ezért a jövő magatartását nem 
az energiákat felemésztő rivalizálá�. sem 
az egymás lejáratása, a kisebb csoportok 
érdekeinek harsány képviselete jelenti, 
hanem az öss::.efogás, az egységes fellé
pés esélye, a humán érdekek és értékek 
hatékony érvényesítése. 

VASJ 

A szakszervezeti munkában még in
kább felértékelődik a pontos, reális hely
zetismeret, az elemzőkészség a kreativitás, 
az alkotó gondolkodás közös állásponttá 
érlelésének képessége. Megspórolhatatla
nul sok megbeszélés, vita áll előttünk. 
Senki sem hordozza egyszemélyben a 
bölcsek kövét. Ha valamikor, most rend
kívül nagy szükség van a türelemre, a 
megértésre, egymás véleményének köl
csönös tiszteletére, a vasutas szakszerve
zetek ké\zö ségének alkotó együttmtlkö
désére. De legalább ennyire fontos az is, 
hogy a választott tiszt5égviselők kezdemé
nyezői, aktív formálói legyenek ezeknek 
a vitáknak. Rendelkezzenek olyan elkép
zelésekkel, amelyeket véleménycserére 
ajánlanak, a közösen megfogalmazott ál
láspontot pedig példamutatóan képviselik 
és azt másoktól is megkövetelik. Ilyen 
értelemben új szakasz kezdődik. Új fel
adatokkal, változó körülményekkel. Az 
elmúlt időszakban a VSZ-sokszor a sa
ját hibájából is tanulva-képes volt alkal
mazkodni, új módon dolgozni. A mögöt
tünk hagyott ciklus munkájának kong
resszusi értékelése adjon felfrissült lendü
letet a további feladatok eredményes el
végzéséhez, a munkavállalók, a nyugdí
jasok érdekeinek sikeres képviseletéhez. 
Az MSZOSZ ilyen sz,ellemben és mérték
ben s:.ámft a vasutas dolgozók nagy kö
zösségére és a szövetség erejével támogat
ja érdekvédelmi törekvéseiket. 
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A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 
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A CTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál f e/építésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható alumínium oldalfalú „ 
fedett teherkocsi 1 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

- Mint miniszter, hogyan értékeli 
a foglalkoztatáspolitikát az eltelt 4 év 
alatt? 

- Azt gondolom, hogy megfelelő 
gazdaságpolitika teremtette meg a fog
lalkoztatáspolitikában elért eredmények 
hátterét: 1996-ban 2%-os, 1997-ben 4%
os gazdasági növekedés valósult meg. 
1996-ban lefékeződött. majd 1997-ben 
megállt az országban a foglalkoztatás 
csökkenése. 1994-hez képest 160 ezer 
fővel csökkent a munkanélküliek száma, 
s az 1997 év végi 7, 7%-os (nemzetközi
leg összehasonlítható) munkanélkülisé
gi ráta messze jobb az EU-országok 
10,9%-os átlagos rátájánál. Ezek az ered
mények persze nem maguktól születtek 
meg. Aktív foglalkoztatási stratégiát dol
goztunk ki, melynek lényege: a foglalkoz
tatásbővítés támogatása, segély helyett 
esély nyújtása a munkanélkülieknek. 
Négy év alatt 34%-ról 4 l 'íé-ra növeltük 
az elhelyezkedést segítő támogatások 
arányát. Ennek mértéke az idén 60 milli
árd forint. Évente 300 ezer munkanélkü
li részesül ilyen támogatásban, melyek 
zömmel a pályakezdő fiatalokat, s a tar
tósan munka nélkül lévőket segítik a 
munkába állásban. A regionális fesztilt
ségek enyhítését és a hátrányos helyzetű 
rétegek foglalkoztatását segítik az Orszá
gos Közmunkatanács programjai, melyek 
döntően az elmaradottabb térségekben 
valósulnak meg. Ez évben a hangsúly már 
a foglalkoztatás bővítésén, a munkahely
teremtés támogatásán van. A prognózi
sok 1998-ra a foglalkoztatás 30-40 ezer 
fős növekedését jelzik előre. Ezek a té
nyek -gondolom -önmagukért beszél
nek a foglalkoztatáspolitika eredményes
ségét illetően. 

-Hogyan látja Ön a foglalkoztatás 
felől nézve a MÁV jövőképét a munka
erő-megtartást, a tovdbbi léts:.ámszűkí
tés illetően? 

-A MÁV jövőjét-megítélésem sze
rint- az határozza meg, hogy vissza tud
ja-e szerezni azokat a szállítási pozíció
kat, amelyeket Európában korábban be
töltött. Azt hiszem, hogy erre a kom1ány
z..at és a MÁV együttes erőfeszítésével jó 
esély van. hiszen a fontos szállítási út
vonalak jó része ma is Magyarországon 
vezet keresztül, még ma is a MÁV Euró
pa "fordítókorongja". Ha ebben előre 
tudunk lépni - s én remélem, hogy így 
lesz-akkor a MÁV fokozatosan stabili
z,álhatja a létszámát. A foglalkoztatás szer
kezeti átalakítá<;ára azonban szükség van. 
A fejlődés bizonyos munkákat kiiktat, 
ugyanakkor új szolgáltatási igényeket is 
támaszt, ami más képzettségű munkaerőt 
igényel. Ahhoz, hogy ez a fejlődés fog
lalkoztatást hozzon a MÁV "konyhájára", 
s ne foglalkoztatást vigyen onnét. rugal
mas foglalkoztatási rendszerekre, s min
denekelőtt emberi beruházásokra van 
szükség. 

-Az EU-csatlakozás szempontjából 
melyek a legfőbb feladatok a munkál
tatás oldaláról? (Már ami a szabad 
munkaerő-áramlást illeti.) 

-Az a tapasztalat, hogy egy-egy or
szág EU-csatlakozása nem növelte meg 
érdemben a munkaerő országok közötti 
vándorlását. Magyarországon pedig még 
inkább az a jellemző, hogy az emberek 
mobilitási hajlandósága nem túl nagy, 
még a szükségesnél is nagyobb mérték
ben helyhez kötöttek. Így nem valószí
nO', hogy a hazai munkaadóknak a jó 
szakembereik tömeges elvándorlásától 
kellene tartani. 

A magyarok külföldi munkavállalá
sának, illetve a külföldiek magyarorszá
gi munkavégzésének növekedésére az 

európai munkamegosztásba való bekap
csolódásunk további fejlődése kapcsán 
került sor, ami azonban a gazdasági 
együttmtlködés természetes velejárója Ez 
els6sorban azok számára jelenthet előnyt, 
akik az európai normáknak megfelelő 

szakképzettséggel, kellő szakmai gyakor
lattal, s nem utolsósorban nyelvismeret
tel rendelkeznek. Az európai integráló
dás főként a fiatal korosztályok számára 
jelent kihívá�t, de egyúttal nagy esélyt is. 

- Milyen lehetőséget lát arra, hogy 
a szabad alkut favorizáló Munka Tör
vénykönyve mellett minél több kollekttv 
szerződést kössenek? 

-A hazai munkajogi szabályozás 
szervesen épít a kollektív szerződések
re. A Munka Tórvénykönyve mellett a 

kollektív szerződésben látom azt a garan
ciát, amely a munkavállalókat a kiszol
gáltatottságtól megóvhatja. Különösen 
fontosnak tartom, hogy olyan ágazati 
kollektív szerződések szülessenek, ame
lyek hatálya azokra a -néhány főt fog
lalkoztató - munkáltatókra is kiterjed, 
akiknél nincs szakszervezet. A kollektív 
szerződések szerepének erősítése eddig 
is a munkánk középpontjában állt. Ezért 
került be a foglalkoztatási célú támoga
tásokat szabályozó munkaügyi miniszteri 
rendeletbe az a szabály. hogy a támoga
tások odaítélésénél a munkaügyi kapcso
latokra, így a kollektív szerződés megté
telére is figyelemmel kell lenni. 

A Munka Tórvénykönyve módosítá
sa pedig előírta hogy a reprezentaúv szak
szervezet kezdeményezésére a munkál
tató köteles a tárgyalóasztalhoz ülni. (Ezt 
megelőzően 50%-os támogatottság volt 
a kritérium.) A munkáltatókat is igyekez
tünk érdekeltté tenni a kollektív szerző
dés kötésében. Ezt szolgálja az az előírás, 
amely az éves túlórakeret mértékét össze
kapcsolja a kollektív szerződéssel, 
amennyiben a 144 órás keret kollektív 
szerződésben 200 órára, több munkálta
tó által kötött kollektív szerződésben 300 
órára emelhető. 

Az Érdekegyeztető Tanácsban is nö
velni kí\'ántuk a szociális partnerek lehe
tőségeit. Ezért javasoljuk, hogy egyes, a 

kollektív szerződés szempontjából is lé
nyeges szabályokat - mindenekelőtt a 
munkaidőre, a túlmunkára, illetve ennek 

a díjazására vonatkozó szabályokat - a 

Munka Tórvénykönyvéből kiemelve, az 
Érdekegyeztető Tanács hatáskörébe utal
juk. Sajnos, ezt a kezdeményezésünket a 

munkáltatói és a munkavállalói oldal egy
aránt elutasította, pedig ezáltal nagyon 
fontos kérdésekben növekedhetett volna 
meg az ÉT, s így a szakszervezetek jog
köre. A kollekth szerződések nyilvántar
tó regisztrációjáról január l -jével hatály
ba lépett rendelet is segítséget nyújt ah
hoz. hogy a kollektív szerződések tartal
ma javuljon. 

A szakszervezetek kezdeményezésé
re a kormány törvényjavaslatot terjesz
tett az Országgyűlés elé az üzemi tanácsi 
választásokról. A törvény - amelyet az 
Országgyűlés már elfogadott, sőt a Ma

gyar Közlöny március 16-i számában el 
is olvashatnak-ez év november 16-27. 
között írja elő az üzemi tanácsi választá
sok megtartását. 

Emellett elvi jelentőségO' az a felha
talmazó szabály, amely szerint a kormány 
az Érdekegyeztető Tanácsban résztvevő 
szakszervezeti szövetségek egyetértésé
vel rendeletben határozza meg, hogyan 
kell országos, ágazati, illetve területi szin
ten összegezni az üzemi tanácsi válasz
tások eredményeit. Ezáltal lehetőség nyí
lik arra, hogy a szakszervezetek repre
zentativitását nemcsak munkahelyi, ha

nem országos, ágazati és önkormányzati 
szinten is objektíven megállapíthassuk. 
Mindez különösen az ágazati kollektfv 

szerződések kötését mozdíthatja elő az
által, hogy egyértelmaen tisztázható 
majd, melyek azok a szakszervezetek. 

amelyek jogosultak részt venni az ága4 

zati kollektív s:zerzéídés megkötés6re ili1' 
nyuló tárgyalásokon, illetve amelyek alá
írása nélkül ágazati kollektfv szerz� 
nem köthető. 

Sz.alal C,_ 
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üzennek a jövőnek 
ar. 1.a1z Káralr. Mint élelPálYa sem álom 

-Ön a MÁV Rt. tulajdonosi jogait 
gyakorolja hivatalb6L Árulja el, hogyan 
mentette meg a MÁV Rt-t a teljes leépü
léstől annak ellenére, hogy a teljesft
mény (fuvarozás) a 130 millió tonna/év 
magaslatáról alázuhant? Az utaslét
szám is alaposan megritkult. 

-1978-ban volt az az év, amikor 134 
millió tonna árut szállított a MÁV. Még 
1980-ban is 68%-32% volt hazánkban a 
vasút-közút közötti (tonna-kilométerben 
mért) szállítási teljesítmény aránya. 
1995-ben ez csaknem megfordult 38%-
62%-ra. Ez nem sajátosan magyar hely
zet, hiszen 1995-ben a vasúti és közúti 
szállítás aránya Európában 1 1  % illetve 
89% volt. 

Érdemes mind az okokról, mind pe
dig a következményekről szót ejteni. Az 
ok Európában és Magyarországon is 
nagyjából egészében ugyanaz. A vasút
társaságok a XIX. században jöttek lét
re. Sem az akkoriban kialakult szerve1e
ti struktúra. sem a működési elvek nem 
bizonyultak alkalmasnak, hogy a vasút 
eredményesen nézzen szembe a szánd új 
kihívásaival. és az ugyancsak ebben a 
szá7..adban létrejött ÚJ ver enytársaival, a 
közúti és a légiszállítással. 

A vasutak piacvesztésének. a közúti 
szállítás lépésének egyik hatása a foko
zott környezetszennyezés. Szakemberek 
egybehangzó becslése 5zerint következ
ménye az is. hogy a Jelenlegi irányzat 
folytatódása mellett Európa közútjai né
hány éven belül a 1súfoltságtól járhatat
lanok lesznek. A Közlekedési Miniszte
rek Európai Fóruma, amelynek az elnö
ki tisztét 1996-ban betöltöttem. levonta a 
megfeleló következetést. amikor kimond
ta: a XXI. századnak a vasút évszázadá
nak kell lennie. Ez azonban nem megy 
magától. Szervezetileg és technológiáját 
tekintve is korszerűsíteni, XXI. századi
vá kell tenni a va:-.utat. 

Magyarországon a fentiek mellett még 
két tényezővel kellett számot \·etni. A pi
acvesztést a kormányzat eleinte közvetlen 
állami dotációval, később hitelek felvéte
lével ellensúlyozta. Ez hazánkban nem 
csupán a vasút 1994-rc már vészes eladó
sodását "eredményezte", de a régi szerve
zetet is konzerválta. S,ámos ok miatt 
ugyanakkor hazánkban kisebb mértékű 
volt a va,úti szállítás vissza,zorulá,a. A 
megújuló magyar vasútnak, tehát elvesz
tett piacainak legalább részleges viss1.a
szerzésére irányuló törekvései mellett, el
sősorban meg kell őri;nie az uniós álla
mok társaságainál lényegesen kedvezőbb 
pozícióit. Ezt a célt is teljesíteni hivatott az 
unióval harmonizált jogsz.abályok kidol
gozása, a piacgazdasági s,emlélet érvé
nyesítése, ami elképzelhetetlen lett volna 
a 115 milliárdos adósság átvállalása, lét
számcsökkentés és a felesleges eszközök 
leépítése, illetve értékesítése nélkül. 

- Mit kellett felad11ia, s mit ért el a 
négy esztendő alatt a i•asút előre, - és 
visszafejlődésének frontjá11? 

-Nem elólépésr51 vagy visszafejlő
désről. hanem megújulásról, átalakulás
ról, és mindenek előtt korszerűsödésről 
van szó. A kormányhatározatok nyomán 
ma jóval biztosabb a Mt\V Rt. gazdál
kodása. A szervezeti átalakítás keretében 
az európai gyakorlatnak megfelelően szét-

, 

vált a kereskedő és pályavasút. Az állam 
és a MÁV Rt. kapcsolatát szerződés sza
bályoz..za. Közép-Európa legnagyobb in
formatikai beruházása gyorsítja a magyar 
vasút korszerűsödését. Évtizedek óta elő
ször új vasútvonal épül a Szlovéniával 
való kapcsolat megteremtéséért. A jövőt 
jelentő kombinált szállítás területén már 
ma többszörösen túlteljesítettük a Brüsz
szeli Charta 2000-re szóló kívánalmait. 
Ezzel együtt sem vagyok elégedett a vál
tozá,ok ütemével. Nem a megfelelő, és 
elvárt mértékben javult a MÁV Rt. telje
sítménye. Ráadásul az igazi feladat és cél 
az, hogy a mára működő vasutat jól mű
ködővé. a teljes liberalizáció felé feltartóz
tathatatlanul haladó uniós fuvarpiacon is 
versenyképessé kell tenni. Itt még a folya
mat kezdetén állunk. Nagyon-nagyon sok 
munkára és pénzre, beruházásokra van 
szükség. hogy ez teljesüljön. 

- Kormányrendeletekkel visszate
relhető-e a környezetbarát vasútra a 
környezetszennyező közútról a kamio
nos fui·aroztatás? Szabályozzuk-e majd 
- s mikor - környezetvédelmi törvény
ben nálunk is, mind például Svájcban? 

- A kombinált szállítás sikerága1.at. 
Az Ön által említett kívánatos célt azon
ban nem kormányrendelettel lehet és kell 
elérni. hanem pontos. gyors, rugalmas, 
korszerű. vonzó, fuvarozóbarát, egyszó
val versenyképes vasút megteremtésé
vel. A versenyképességhez az is hon..á
tartozik. hogy épp az említett tapasztala
tok miatt a nem kísért kombinált fuvaro
zás előtérbe helyezése tűnik célszerűnek. 
Ha már példáról van �zó, akkor ezen a 
területen is arra kell tekintettel lennünk, 
hogy Magyarország néhány éven belül 
uniós ország lesz. Az Unióval kell együtt 
haladnunk. 

- Mi volt az, amiben a legnagyobb 
vasúti szakszervezet, a VSZ gazdasági 
jellegű követelései, céljai megegyeztek a 
közlekedési minisztérium állásfoglalá
sairal? S mi mit az, amiben széfl:á/tak 
a nézetek, avagJ: éppen a célok? 

- Közösen akartuk. hogy az infrast
ruktúra. és így a va�út fejbztése ne pus1.
tán terv legyen. hanem forrá\ is rendelőd
jék a tervhez. Közös célunk a jövő kihí
vásainak is megfelelő. versenyképes vas
út megteremtése. Nehéz volt viszont szót 
értenünk a fedezet és teljesítmény nélküli 
bérkiáramlás megszünteté�ében. Az önök 
által említett 134 millió tonna áru továbbí
tá\ában valamivel több mint százezer vas
utas mű-ködött közre. Ma harmad annyi 
az áru, így talán érthető, hogy vitáink vol
tak a létszámgaJdálko<lás területén b. 

- Nem álom-e a i·asutas életpálya 
menedzselése az elkövetkezendő évek
ben? Leírható-e már a biztos jövőképe 
a MÁV-nak, úgy, hogy abban a i·as
utasság is reménykedve bízzon? 

- Gondolja, ha teljesíthetetlen álom 
lenne csupán a vasutas életpálya mene
dzselése, akkor nyolcévnyi sztrájkharc 
után immár második éve munkabéke len
ne? A vasutasság megértette és munkájá
val nagyon aktív rés1.1 vállalt a Parlament 
által is elfogadott közlekedéspolitikában 
rögzített céljaink megvalósítá�ában. Nem 
csupán értük, hanem velük együtt értük el 
mindazt„ amiről a fentiekben szó esett. 

Szalai Csaba 

Uj __ üzletág kifejlődőben ... 
Uzleti Internet-Internet üzlet 

AMÁV Informatika Kft. új név a hazai Internet szolgáltató piacon. Eddrg Társaságunk 
csak a MÁV Rt-nek volt az Internet szolgáltatója, a jöv6ben ezt a szolgáltatásunkat to
vábbi ügyfélkörnek, közép- és nagyvállalatoknak is szeretnénk ajánlani. Kapcsolatban 
vagyunk más hálózati szolgáltatókkal is, amelyekkel együttműködésre is nyitottak va
gyunk. A technikai háttérről röviden: országos hálózaton nyújtunk jelenleg Internet és 
Intranet szolgáltatást, az IBM Global Network és az EuroNet szolgáltatókon keresztül 
érjük el a világhálót. 
Szolgáltatásaink: önálld domain név, honlap, WEB-lap tervezés és tartalomszolgáltatás 
A témával kapcsolatos további kérdéseikre készséggel válaszolunk. 

:á MÁV INFORMATIKA 
MÁV lnformatllca Kereskedelmi, Szo/glltató és TdlláCSéldó Kft. 

1012 Budapest, Krisztina krt. 37/a. 1253 Budapest, Pf. 28. 
Ugyfélszolgálat: 457-9393 Tel.: 457-9300 Fax: 457-9500 

www.mavlnformatlkd.hu e-nwl: mav/nformatlka@mavlnformatlkd.hu 

siooslstrán:Szakképzési alap? Azonnal hozzáiá1111taml 
- A MÁV RL vezérigazgatója-mint munkál

tató - érdekegyevetiskor már megszolcta, hogy 
nem egy, hanem több szakszervezettel tárgyal, 
küzd, lcöt kompromisszumot.. Személy szerint szf
vesebbtn ülne le csak eggye� vagy érdemesebb a 
munkáltat6nak a megosztottságon shi/áznia? 

- Nagyon őszinte leszek, amúgy is az va
gyok. Természete. en. ha csak az érdekegyeztetést, 
s nem a szakszervezeti pluralizmust nézzük, eg) -
szerűbb volna a munkáltató élete. ha egy érdek
képviselettel tárgyalna. Eggyel. Azonban a de
mokráciával velejáró dolog, hogy többen ülnek a 
vasuta,ság érdekében az asztal másik oldalán. 
.\lánnost az egy kissé er6s. hogy küzdök. Korrek
ten kompromisszumra törekszünk. Mindig 1s azt 
mondtam, már a kinevezésemkor is - s erről az 
érdekképviseletekkel rögtön szót váltottam - én 
törvényi aiapon igyekszem betartani {s be is tar
tom) a két fél közt az egyeztet6t. ugyanakkor tu
domásul veszem, hogy az asztal túloldalán ülők
nek egészen más érdekeltségük van egy bizonyos 
ponton, mint nekiink. S az az egy bizonyos pont 
nagyjából a fél úttól kissé följebb van. Ugye min
denkinek érdeke, hogy a vasút elóbbre haladJon. 
Ám nem hunyhatjuk be a szemünket az előtt. 
hogy hiába akar a .\IÁV vezetősége nagyobb jö
vedelmet adm. - amit egyébként kiérdemeltnek 
tekint. Azon munkálkodunk, hogv a hároméves 
megállapodás keretein belül ne c;ák szmten tart
,uk a reálkereseteket. A közös érdek attól a pont
tól megy kétfelé, hogy az egyiknek ott van a gaz
dasági kötöttsége, amit elbír az rt. büdzséje, a má
siknak pedig ott. hogy mind jobban képviselje 
tagjainak érdekeit. Ha ebből kijön egy kompro
misszum, nunt ahogy 97. december 31-én 13 óra 
02 perckor is kijött. úgy remélem előrevisszuk a 
vasutasok ügyét. 

- Hogyan tekint a hatalmas méretű meg
fogyatkozásra a régi, ízig-vérig forgalmi szak
ember? .Vem fáj-e néha Önnek "mo:,donyos ", 

vonatos omdgjárása során, hogy a vigrehaj
t6 szolgálatb6� a 130 ezer vasutasb61 már 
minden második emberüket tleresz.tetttk? 

- Persze hogy fáj, de arra büszke vagyok, 
hogy a változás - mert így menedzseltilk - fe
szültségtörést sem az érdekképviseletben, sem a 
társadalomban nem okozott. Vegyük tudomásul. 
ha az áruszállítás 12 év alatt 130 millió tonnáról 
46 millióra apadt, éves szinten számítva pedig 64 
millió utast veszítettünk, úgy ezekhez a tények
hez igazítottuk létsúmában a foglalkoztatást. 57-
58 ezer alkalmazott maradt a �lAV-nál, s a 12-16 
ezer kit-kben dolgozót e felejllük. Ám tavaly 
előtt december elején épp a Vasutasok Szak zer
vezete elnöksége ülésén kifejtettem, hogy a nagy 
létszámleépítések ideje lejárt. Ezt mutatja a szám
sor: 96-ban 6.500-al. 97-ben 2600-al, 98-ban 
1800-al le z kevesebb a dolgozó, aktív vasutas
ság. Majd.e folyamat megáll. Én nem az az em
ber vagyok, aki a kózlekedés biztonságát egy 
percre is kockára tenném. A konnány minden év
ben milliárdokkal járul hozzá a személyzetkivál
tó beruházásokhoz. Tehát más kérdés, hogy fej
lesztünk. s azt követően ebből hogyan lesz meg
nyugtató létszámmegtakarítás. 

- Ha fölltndül. netán a: EU-rsatlakozás
tól a vasút ügye, eszébe jut-e, hogy a képzett va
sutasokat mint szellemi l'agyont, idó e/ótt úgy
mond tlfecsértlték? Iga;;, szükségszerűségből, 
de így meg mi lesz majd a minóségi pótlással? 
Fölkészült-e me a MÁV Rt. \!ezérigazgat6sá
ga, mert alig hihető, hogy, majd ha jó a f ellen
dülés kora, csak azért, mert érettségi bizvnyít
l'ányos (okleveles) munkanélküli 1·alaki, a:on
nal küldhetó is 1·asúti pályára? 

- Igen. a nu vasutasaink semmivel sem 
rosszabbak, mint más n)11gat-európai ország vas
utasai. De a léts1ámleépítés 130 mrről 60 ezerre 
úgy ment végbe, hogy először az9któl váltunk 
meg, akik a "Hf\· a va,út- vár a MAV" korsz.aká-

ban kerültek ide, tehát akiknek nem volt vasutas 
szíve. Ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy 
épp a VSZ által kezdeményezett elkülönített szak
képzési alaphoz azonnal hozújárultam. Azt 
mondtam rendben, mert egyaránt szolgálja az 
utas, a munkavállaló és a munkáltató érdekét, rá
adásul EC-csatlakozásunkat is. Azokat a munka
társakat szeretném átlcépeztetni, akik egyrészt haj
landóságot mutatnak erre, másrészt pedig azokat, 
akik önhibájukon kívül épp a mliszaki-technoló
giai fejlődés miatt veszítik el munkahelyeiket. 

- Konkrétan, Ön szerint menedzselik-e a 
jövőben a vasúti életpályát? 

- Hogyne, persze! Azt kértem az új sze
mélyügyi vezérigazgatóhelyettest61, nézze meg 
máris, hogyan lehet a Vasutas Gyermekekért 
Alapítványt és azokat a vasutas intézményeket 
támogatnunk {ha nem is úgy, mint a 70-es évek
ben J, hogy a vasutas dinasztiák é,· mint év, ge
neráció. mint generáció újra éledjenek. 

- Sem kormányoptimizmussal nézve, dt 4-
5 megf oghat6, már világosan láthat6 bizonyí
téka 1·an-e a"a, hogy a vasút jövőjében bízzon 
a vasutasság? 

- Bőven vannak "bizonyítékaim". Először 
is 94-161 97 végéig }25 milliárd forinttal szanál
ta a konnány a .\1AV adósságát. Említhetem. a 
fejlesztés útján 97-ben a Budapest-Heg)eshalom 
között átadott 160 km/6 sebe ségli pályát. So
rolhatom, hogy kicseréltük a nemzetközi sze
mélykocsi állományt 80-85%-ban egy jóval 
magasabb komfortfokozatra. 98-ban ,asúti pá
lyarehabilitációról beszélhetek. A távolsági já
ratok lC-khez kapcsolódá,áról. A MÁV Rt. a vi
dék vasútja is akar lenni. Könnyli motorvona
tokra 60 millió márka hitel vehető fel. A mély
pontra süllyedt áru és személyszállítás pedig az 
összehasonlító adatok alapján megindult felfe
lé. Ennyi elég kell hogy legyen a biz.akodáshoz. 

Szalai Csaba 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

' . 

PÁLYAKARBANTARTÁS 
" . 

Vasútépítő, vagany- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy hiba

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ± l mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagym unkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járművek és munkagépek gyártá
sa.javítása, felújítása, korszerű-sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek„ berendezések tervezése, gyár- tása és javítása (pl. hegesztési varrat 
dudorletoló, sínfúró-, sín köszörű berendezés, stb.). 

ALKATRÉSZGYÁRTÁS,SZOLGÁLTAT. 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó1cezelési eljárások, gumi vulka
nizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'lr: (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 

.,_, 
11100 7400 
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Több értékes ötlet töri a felszínre 
A "Vas megye Míiszaki Fejleszté

séért" címmel kitüntetett Szabó Zol

tdn, a MÁV Vasjármíi Kft. igazgatója 
vasutas múltjának előző periódusá
ban a szolgálati ágak szinte teljes ská
láját végigjárta. Gépészmérnökként a 
külszolgálatnál szerzett tapasztalata
it az igazgatósági központban gépé
szeti, majd üzem,·iteli osztályvezető
helyettesként, valamint üzem,·iteli, 
gazdasági, műszaki igazgatóhelyette
si munkakörökben kamatoztatta. A 
magánosítás időszakában pedig az új 
kihívás felé forduh·a a fejlődés pályá
jára állította az összeomlás előtt álló 
nagy múltú vállalatot. 

-Mi ösvörwvea 1111mkahelyváltásra? 
-Az igazgatóság kötelékében több 

vonalon, sok ötlet megfogalmazódott 
bennem a változtatásra. de önálló dönté
si jogkör hiányában mindezek nem értek 
célt. Úgy éreztem, elképzeléseim meg\'a
lósításához nélkülözhetetlen, hogy sza
bad kezet kapjak. Így 1992-ben, a máso
dik körben benyújtottam pályázatomat és 
nyertem. 

- Gazdaságilag zűrzavaros é\'eket 
éltünk azidótájt. 

- Valóban alkalom kínálkozott a 
megméretteté5re. Először ís létrehoztuk 
a marketingosztályt, felmértük a piaci igé
nyeket, s megfogalmaztuk hogyan ma
radhatnánk talpon. Export-import jogot 
szereztünk. Az anyaggazdálkodás, a ke
re. kedelem és a kapcsolatépítések terü
letein új módszereket vezettünk be. Dön
téseink egy része már gyümölcsözik, 
másik hányadának termése később, azt is 
mondhatni hosszabb távon érik be majd. 
Felismertük, hogy csupán jármüjavítás
ból nem tudunk megélni. A saját termék 

EGY KITÜNTETÉS ELŐÉLETE 

előállításának irányába mozdultunk el, 
végigjárva a kezdeményezések buktatóit 
is. Például a kevésbé gazdaságos konté
ner, valamint osztrák megrendelés([ hur
kakészítő, vontatható jármíívek gyártásá
val felhagytunk. Rá kellett döbbennünk, 
hogy fejlesztési lehetőségeinket a vasúti 
sínpálya környékén érdemes keresnünk. 
Energiánkat efelé fordítottuk. Egyrészrffi 
elindult a tervezőmérnök-képzés s vele 
párhuzamosan a bonyolult. precíz tech
nológiát igénylő alkatrészgyártás. A gé
pek felújításával lassan betörtünk a piac
ra. Majd elérkeztünk ahhoz a felismerés
hez is, hogy a vasúti járrníípark színvo
nala az utasok igényeit nem elégíti ki. 
Marketingpolitikánk azt diktálta, hogy 
elébe menjünk a megrendelő kívánsága
inak. A BZ 300-as sorozat fejlesztési si
kerét igazolja, hogy a MÁV a 300 dara
bos járműparkját e szisztéma szerint ala
kíttatja át. Az első jelentős alkotás nyo
mában a fejlesztőgárda fantáziája kisza
badult a palackból, s egyre több értékes 
ötlet tört a felszínre. A tavaly tavasszal 
felvállalt Inter-Pici hatalmas üzleti áttö
rést hozott számunkra. A hihetetlennek 
tűnt kihívásnak cégünk megfelelt, hisz 
amíg a nyugati világban két esztendei 
tervezés szükségeltetik az első prototípus 
létrehozásáig, majd újabb fél év a �oro
zatgyártásig - addig vállalatunk mínd
ö �ze három hónap alatt produkálta mind
ezt. A szeptemberben elkészült modell az 
IP továbbfejlesztett változata. 

- Kol/ektí1• munkáról beszél, de az 
Ön karmesteri szerepe, merészsége és 
optimizmusa nélkül vajon megszii/ethe
tetr volna ez a sikertörténet? 

-A mííszaki fejlesztések végigveze
tését rengeteg kritikával fűszereztem. 

Mi legyen a 
szolidaritás tartalma? 

VÁLASZOL: MOLNAR GYÖRGY, A VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS NYUGDÍJAS 

SZÖVETSÉGÉNEK TÁRSADALMI ELNÖKE 

Az Önök februárban megtartott második 
kongresszusa fig>elmet keltett mind mondani• 
,alójánl, hang,fülé,el, mind érzelmi gaz
dagságá,al. Utoanakkor - miként ez lenni 
szokott -, maradt még Mven tennivaló a 
nyugdíjasok életkörülménJ einek ja,·ításában. 
Ezek közül melyeket emelné tevékenységük kö
zéppontjába? Más megfogalmazásban: a 
kongresszus tükrében mi legyen a szolidaritás 
tartalma a következő időszakban? 

ugyanakkor nem lehel /eszakfteni a nyugdíjak 
nagyságára, a segélyezésre. Nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy a nyugdíjasok életkörülméo) ei 
d1fferencid//ak attól függően. hogy például csa
ládban élnek, vagy egyedül. magányo an. Ez 
utóbbiak száma ugyani, folyamato an emelke
dik. A fő figyelmet tehát az egyedül élőkre, a be
tegekre. a leginkább ruzorulókra kell fordíta• 
nunk. A mi szervezetünk dolgozik azon - az 
MSzOSz �yugdijas Választmányával és a Nyug
díja. ok Országo, Képviseletével együtt -, hogy 
egy humánus idóspolitika megvalósításához 
szükséges keret/örvény szülessék meg belátható 
időn belül. É; végre a parlament ratifikálja az E11-
r6pai Szocidlis Chartdt, amellyel 1991 óta adós. 

Jól eső érzéssel mondhatom, hogy kong
resszusunk - minden gazdasági nehézség elle• 
nére - e/ismerően szólt a MÁV Rt. és a Vasuta
sok Szakszervezete nyugdíjas politikájáról; ar
ról a hozzáállásról, ahogyan a volt aktív dolgo
zóik gondjait, ügyeit kezelik. Ilyen feladatokat 
egyébként egyedül az országban csak a MÁV 
kollektív szerződése tartalmaz. Biztató a jövli
re az is, hogy döntés született a MÁV ld<Jsek Ou
hona létrehozására. 

ösztökélve munkatársaimat a tökéletes
ségre. Az IP debütálásának eredményes
ségében. s a kapott díjban kollegáim 
munkája is benne foglaltatik. Mi az 1996-
os esztend6t az első felfutás okán a "Si
ker évének" tekintjük. hisz a nettó árbe
vételünk több mint 50 százalékkal nőtt. 
A tavalyit a "konszolidáció évének'' ne
vezzük, s ez a gazdasági szaka,z új konst
rukciókkal telítődött. Az idén a "Kihívá
sok évét" éljük. Fejlesztési palettánkon a 
Bz és az M43 motorok. az M47 két pro
totípusa. valamint az IP teljesen új válto
zata szerepel cseh partnereinkkel koope
rálva. E1. évben szeretnénk létrehozni a 
cég integrált információs rendszerét. A 
vasútvillamossághoz szükséges acél
szerkezet-gyártás óriási volumenére 
ugyancsak készülünk. Az ISO 900:! 
DIN-EN 729-2 szerinti "Európai He
gesztő Üzem" címet éppoly kemény és 
színvonalas munkával lehet megtartani, 
mint amilyen céltudatos tevéken)ség a 
megszer,é,éhez szükségeltetett. Mivel az 
IP az ors,ág több térségének a tetszését 
megnyerte, remélhetőleg az önkonnány
zatok összefogása megrendelésekben 
tükröződik majd., a közeljövőben 6-10 
járműre szerződést köthetünk. Létérde
künk, hogy minél magasabbra törjünk. 
Ehhe1 viszont megszállott emberek kel
lenek. Nagyszabású műveket csak kitíí
n6en játszó, nagy lébzámú zenekarra le
het komponálni. Nálunk már megjelent 
a sikerélmény vágya, s mindannyiunkat 
ez mozgat a mindennapi munkában. 

- Léte:ik szabadideje, hobbija vagy 
a cégl'ezetésnek r:.enreli minden idejét.? 

-A számítógép és a filmezés a szen
vedélyem. Programok írásával már a "hős
korban" foglalkoztam. így elmondhatom, 
hogy maga� szinten művelem, s munkám
ban is kamatoztatom. A nagy terjedelmíí 
anyagokat otthon nézem. alakítgatom át, 
hisz napközben nem marad rá időm. A 

fotózás, filmezés élmén)e ugyancsak a 
régmúltra nyúlik vissza. A fotólabor mel
lett mini filmmCíhelyt alakítottam ki. Ko
moly technikai színvonalú kamerával dol
gozom. A családi eseményeken kívül 
megörbkítem a különleges tájakat, épüle
teket, s az olyan természeti képeket. mint 
például a hangya mozgása a füvön. Tavaly 
három hetet töltöttem az USA-ban. A 13 
órányi vágott filmből húsz percnyi a ro
konlátogatással kapcsolatos anyag. 

-M i�vermek lán a a tengerentlÍli mílitft? 
-A demokiácia mértékében talán nem 

különbözünk. de az emberek mentalitása 
merőben más. Nyíltak, barábágosak. ud
variasak. ötletesek egészen addig a pon
tig. míg érdekütközést nem tapa ztalnak. 
Utána a viselkedésük 180 fokos fordula
tot vesz. Az ország egy remekül szerve
zett show-műsor, melyben láthatólag min
dent megmutatnak. De valójában a kénye
sebb területekre-t6zsde,játékbarlangok ... 
-a betekintést megakadályozzák. Viszont 
nagyszerűen képesek "eladni magukat", 
s megítélésem szerint a mi lemaradásunk 
e momentumban rejlik. 

M 
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Amiről nem szívesen 
beszélünk ... 

VITACIKK A TEMETKEZÉSI GONDOKRÓL 

A ,·asutas nyugdíjasok februári 
kongresszusán élesen vetődött föl a 
kegyeleti törvény hiánya és a temetési 
költségek ijesztő méníi emelkedése. 
Ez a gond egyaránt sújtja a fiatal hoz
zátartozókat és a kisjövedelmű özve
gyeket. Nem öröm erró1 a témáról írni, 
de napjainkra ez a kérdés olyan anya
gi és erkölcsi feszültséget teremtett az 
időskorú emberek körében, amely 
miatt szembe kell nézni az állami be-
avatkozás szükségességé\'el. 

Mi történt 
az elmúlt években? 

Az állam szép csendben megszaba
dult ettől a társadalmi feladattól és a pri
\ atiz.áció üdvös hatá:-,ában bízva magán
kézbe adták át a temetkezések lebonyolí
tását. Sokak emlékezetében derengett 
valami a kapitalizmusról, miszerint ott 
sok magánvállalkozá:-, egymással versc
n) ezve leszorítja az árakat és ez a szol
gáltatást igénybevevők javát szolgálja. 

Az eredmény: ma már a legtöbb he
lyen az átlagos temetési költségek szám
la szerint is elérik a 80-100 ezer forintot. 
A1. ilyenkor szokáso�. de számlával nem 
igazolható kifizetésekről (boncmester, 
sírásók, egyházi kiadások stb.) még nem 
is szóltunk. 

A temetés után a köziga1:gatási ön
kormányzatokhoz temetési segélyért le
het folyamodni. A szociális törvény csak 
azokat zárja ki. akiknek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a három
szorosát (ez jelenleg 41 ezer 100 forint). 
Az igénylőnek kifizetett füszeg nem le
het kevesebb. mint a helyben zokásos 
temetési költség l0'k-a, de legfeljebb a 
telJe:, költség összegéig terjedhet. 

Mi ennek a rendelkezésnek 
a szépséghibája? 

Részben a feltételes mód: kérni lehet, 
a segély adható! Másrészt az önkor
mányzatok előre meghatározott. rendsze
rint szú1.:ös keretei. amelyeket befolyásol 
a halálesetek száma. időpontja, a telepü
lés egyéb, egymástól jelent6sen eltérő 
szociális terhei. A törvén) előírásait ke

vesen ismerik és e élyegyenlőségről 
csak álmodhatunk. A kapott egély azo
nos jövedelmi viszonyok ellenére telje
sen eltér6 lehet januárban, vagy novem
berben, az ország nyugati vagy keleti 
részén. Rendszerint az említett 10%-ot 
sem éri el. de a valóságos temetési költ
ségeknek csak elenyésző százalékát fe
dezi. A hátramaradt házastársak é\'ekre 
eladósodnak, a nagycsaládos utódok 
sokszor csak óriási nélkülözések árán 
tudják eltemetni szüleiket. Akik pedig 
hónapok múltán végleg az önkormány
zat "kényszertemetési" lehetőségét kény
telenek igénybe venni. azok erkölcsileg 
porig megalázott helyzetbe kerülnek. 

Hogyan leheble 
igazságosabban szabályoni 
ezt a fontos szociális kérdést? 

Jövedelemtől függő, de normatív ala
pon járó; számlával igazolt. de az átlagos 
temetési költséget figyelembe vevő térítést 
kellene folyósítani, hitelezett formában, a 
tényleges eseteknek és kifizetéseknek utó
lagos elszámolásával az önkormányzatok 
és az állami költségvetés között. 

Az a legtöbb embertől elvárható, 
hogy gondoljon az elmúlásra és legalább 
2 havi jövedelmét (nyugdíját) erre a cél
ra félretegye. A felette lév6 temetési költ
séget térítené az állam. Pld. ha valakinek 
30 ezer forint volt a nyugdíJa és az átla
go (II. osztályú) temeté i költség 80 ezer 
forint. a különbözetet (20 ezer forintot) 
kaphatná meg a szükséges igazolások 
bemutatása után az eltemettető. Értelem
szerűen a 40 ezer forintos jövedelemha
tár felett már nem járna segély. 

Miért szükséges 
a kegyeleti törvény? 

Nehéz erre tömör választ adni, men 
indoklásként hosszan kellene azokat a 
kegyelet,értő eljárásokat és temetési 
visszásságokat felsorolm. melyekr61 időn
ként a napilapokban olvashatunk. A tör
\'ény következményeit szakembereknek 
kell megfogalmazni. de a lakossági igénye
ket az átlagember is el tudja mondani. 

A vállalkozói engedél) ek kiadását ne 
a pénz, hanem szakemberek által kidolgo
zott műveltségi vizsga, illet\'e pszicholó
giai alkalmasság döntse cl. A kegyeletsér
tő szabálysértéseket ne pénzbüntetéssel. 
hanem a vállalkozás rövidebb-ho szabb 
ideig tartó szüneteltetésével. súi)OSabb 
esetekben annak végleges bevoná ával 
torolják meg. A "ti ztességes polgári ha
szon" ménékéig a temetkezési vállalkozók
nak adjanak adómentességet, azonfelül a 
legnagyobb léptékű progresszív adóztatás
sal vonják el a vállalkozói profitot. Az 
önkormányzatok nevezzenek ki felelős 
ellenőrt. aki a temetkezés minden fázisát 
kísérje figyelemmel és őrködjön a kegye
leti szabályok, illetve a közegészségilgyi 
el6írások betartá�a felett. Ezek csak hiá
nyosan felvázolt gondolatok. A felosz
tás vitacikk jellege illetékesek hozzászó
lására, vagy érintett személ)ek gyakor
lati példáinak megírására buzdít. 

Mindenesetre JÓ lenne olyan társadal
mi környezetet kialakítanunk, ahol a szüle
té és a halál. életünk két meghatározó ese
ménye ne üzleti alapon, egyes emberek jo
gosulatlan meggazdagodását elősegítve 
történjen, hanem államilag szabályozott, 
társadalmilag elfogadott formában. A vas
utas nyugdijasok sz.akszervezeti kongresz
szusán meg\·itatott program többek között 
ezeket a gondolatokat, kö\ etelményeket, a 
mindenkori kom1ánnyal és törvényhozók
kal szembeni jogos igényeket tükrözi. 

dr. Kun Deuő 

-

ADtranz 
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VAGONGYÁRTÓ 
ésJNfró Kft. 

Vuúti aemélykocsik 
gy•rbisa, javttúa 

a fö profil, de rina,a 
tevékenystg6hu 

kapcsalád6 mu munkik 
eivtp!sitis 

- Kongresszusunk követte az elmúlt évek 
változásait és \ ázolta a további teendőket. Van 
jele annak, hogy a Mag) ar Vasút kezd magához 
térni. Ennek eredményeire mi i építhetünk. An
nál i, inkább. mert 30 zázalékkal romlott a 
nyugdíjak reálértéke a rendszerváltást követő 
é\ ekben. Ez tobb mint a bérek reálértékének rom
lása. E7.t zó nélkül nem szándékozunk tudomá
sul ,enni. Harcolunk azért, hogy az elmaradást 
bepótolják a gazdasági nö,ekedéssel összhang
ban. Természetesen nem az aktív dolgozók rová
sára. hanem kondícióik ja, ításával együtt. Azt is 
el akarjuk érni, hogy - az évi nyugdíjfejlesztés
ből - az özvegyi nyugdíjakra fordított 2,5 sl.áza
lék, ne húzódjon át a következő évekre, tehát ne 
terhelje tovább a nyugdíj bázisát 

Kedvező jel az is. hogy a kongresszuson 
megválasztott tisztségviselők körében nőtt a 
"fiatalabb" korosztály aránya. A választmány 
tagjai között több az új arc. Öt évre szóló prog
ramol fogadtunk el, amely magába foglalja az 
idős vasutasok életkörülményei - kulturális, 
egészségügyi, stb. hel}zetének - javítását, az 
ezekkel kapcsolatos feladatokat. Arra van szük
ség, hogy a MÁV Rt. területén mt11cödó vala• 
mennyi szakszervezet tegyen az idős vasutasok 
érdekében. Ilymódon több közös pontot is talál• 
hatunk ahhoz, hogy erősödjék az összefogás, a 
swlidari1ds a MÁV dolgozói körében. Meghat
ványozza munkánk hatásfokát az is, ha szerve
zetünk vezetésében nem egyes tisztségviselők 
egyéni ambíciói dominálnak, hanem a közösség 
szolgálatának szelleme, a nyugdíjasok érdekei
nek szakszenl, reális és hiteles kq,viselete. ALAPÍTVA: 1926 

Tel.: (1) 160-2926, 16�!041 
(27) 341-951, !42-8!2, !42-893' 

Fax: (27) 342-997 
Al. időskorúakat foglalkoztató kérdéseket kbp4ti 
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aflillfníhoz 
AVAGY KI AZ, AKI NYÍR? 

Lapunk ilí6l'd81 ha.t ldlÜball )dk, hogy lqfiutlshez sz;dmla sz/llaéges . 
...... Jelen& ... a ffl DM.,-.olsoU 2. Ajeknkgi ,-gblr.ott dllo,tt4s/6-
-,I aWnllaL A ...... táyel ma- nlJlc Mm 01,0no6 az llkkori megblr.ott dl-
kaaok, ftlYls hl111talaun 111B1 mit �l,alciafliny{rote�egy 
llelynlpzftanllllk, mert fnja pati- bark4csolni suret6 emberhez. aki aja
nak oUá1 nem 6UftoUa, (nfv szerint vltdsr6I terml6Utesen sr.dml4t nem 111-
Nm) bOI)' Szil4DI Fnwnenl CIOl8'- dott adnLA volt megb{zott dllom4sf6nlJk 
ponti fWk, Ftmsabony � jeknkg nuutkat4na a kdli dllomds dol
nlke UODOI KQ-l(jpolna egykor goz6inak. 
meat,fzott üomúffnatfvel. Olyas- 3. Szabzervezeti klpvisel6t, sem 
mivel aem badakoüatunk, amivel mdst nem llta6{tottam el a sz;dmla 1cijiu
nem la foglalkoztunk. A glosnúr6 tlslvel kapcsolatban, ugyanis megkeres
qyanll nem frt arnSI egy betdt sem, ni sem keresett meg senki. 
hOIY IDÚ'das 24-fn U-Upolna 61- A volt megblzott dllomdsj6nlJk aja
lomWn ki á hOlfan tart munkú• vltds megtiJrténte utdn klrt vékmlnyt a 
uGlfst. Nem folytatJuk. Megadjuk a 1cijiutlsekre, melyben nekem sem hatds
� jopt Szil4ai Ferene"'• lciJri, sem intézudisijogom nincs. 
ul, de a min&ftflelre IÚI' nem va- 4. Túlórdra vonatkoz.6/ag szintén el-
l)'llllk kfvúc:slak. (A Suri.) felejtették azt a tényt kiJzölni, hogy nem 

én vagyok a MÁV Rt. tlllajdonosa, tehát 
nem énfiutek zsebbt1l. "A Magyar Vasutas 1998. lvi mdr

cius havi szdmdban megjelent "topé" 
aldfrdssal szigndlt "Gytljtenek a ftlny{
rora" cfmll cikk szeml/yffnet milyen sér
ti. Visszautasftom a cikkben kfrtakat,/6-
leg annak stOusdt, mert a valósdgnak 
egydltaldn nem/eleinek meg. 

A cikk fr6jdt "szavahihetc1 informd
tora" az aldbbiakrol elfelejtette tájékoz
tatni, üktve, ha a ciklcfr6 ténysurtI akart 
volna lenni, akkor a kiJvet/cezc11crt1l is td
jékozódnia leellett volna: 

1. Kdl-Kdpolna nem csatolt dllomd
sa F/Jzesabonynalc, tehát nem én vagyok 
az dllomdsf <1nök. 

Ez azért fontos, mert a pénzügyi sza
bdlyzatok lehetc1vé teszik az adott dllo
mds dllomdsfc1nöklnek a 10 ezer forin
tig tiJrtén6 utalványozdsi jogot, melyhez 
engedélyt nem kell kémi senkitc1l. Meg
klvdnom jegyezni, hogy mlg az dltald
nos iskolai végzettségtl emberek is tud-

A tdl6ra kifizetésére, szabadid6vel 
tiJrtén6megvdlasztdsdra a KSZ 43. §. 2. 
pontjdban foglaltaknak megfelel6en a 
dolgoz6 maga diJntheti el - a vdlasztds 
joga ndla van - mit vdlaszt! 

Soha, egyetlen egy dllomdsf6niJk felé 
sem rendelkeztem eltér6en. 

1998. mdrcius 24-én Kdl-Kdpolna 
dllomdson tartandó munlcdsgytllést én 
senki szdmdra nem �ttem kiJtelezc1vé az 
dllomdsfc1niJk urat kirtem meg, Berta At
tila szakszervezeti kipviselc1vel idt1pon
tot egyeztetve, annak megtartdsdra. 

Kérem levelem lciJzllsét helyreigazf
tdsul kiJzölni a lapban. 

Maradok tisztelettel: 
Szil4gyi Ferencné 
Csom6pontifc1nök 

Füusabony dllomds 
dllomdsf6nö/ce 

Arcképes közlemény 
Menetjegy-ellentk7.ések során meg-

81apftára kenllt, hogy a MÁV-dolgozót 
és az utazúi kedvezményre jogosult csa
Wtagok arcképes igazolv"1� tart� 
zó 1998. évi szelvények hátoldalin sze
replc5 adatok hiányoznak, a szelvények 
nincsenek kitöltve. 

Szíves tudomásulvétel céljából köwl
jük, hogy a MÁV-dolgozók (családta
gok) menetkedvezményre jogosító arcké
pes igazolványa csalt akkor érvényes 
utazúi okmány�nt, ha többek között az 
okmány núnden egyes rovata elMrássz.e
nlen kitöl�sre kerül. (Menetkedvezmé
nyi utas(W) 

A menetokmány kiállítása az arra il
le tékes szervnek, míg a szelvény ki töl�
se  a menetokmány tulajdonosának a fel
adata. (&vényességi fel�telek). 

Ha az érvényesség követelményei 
közül bármelyik hiányzik, a menetok
mány a kedvezmény ig énybevételére nem 
jogosftja tulajdonosát. 

Felhfvjuk valamennyi MÁV-dolgozó 
( családtag) figyelmét a hiányosság pót-

E1116kíre11 
Az 1848149-a forndalom � snbedúglwt 

150. Mordulója llbhmból Lott K4roly t6zle. 
�-. bfrt6zl&i- & vfzligyi miniszter a P6csi 
Vasutas Koncert ft1v6moebmak Sdchenyi F.m
timet adomúyozott. Az eml&&met Lotz 
K4r.olJ mmélyesen acb 61 a miebl' elnlltmek 
....._ 13-áaK�.HfrtOzlm-&Vfz
Doi Minitmriuma. 

lililSZéll 
ADV.uap111a1Qarimll6Jlllk 

....... f ........ - ...... . 
..,111:1,., ........... ..., 
..... (( t 

lására, au.al, hogy folyó év április 1-jétffl 
a kitöltetlen szelvénnyel utazókat a jegy
vizsgáló személyzet menetjegy nélküli 
utasoknak f�teni és ut4nfizetést 
fog megállapítani. 

Ismételten felhfvjuk továbbá az érin
tett MÁV-dolgozók figyelmét arra, hogy 
11 csahkftagok rés7.ére járó arckfpes lp
zolvúy klúr61q mapncfht utaú
lOkhoz veheti lafnybe, munUba j6-
r'8boz1e1De8etenkint, 8elll rmdaere
sen nem veheti lgfnybe. A családtagi 
arc�pes igazolvány munkába járáshoz 
Wrtá16 felhaszmlúaesetéo az utazási iga
zolvány bevonás4ra és utánfizetésre, to

vábbá a menetkedvezménybffl t�n6 ti-
1.ámra kerül sor. A családtagok munkába 
járásához az e célból rendszeresfteu "Havi
vagy fBhavijegy vasutas arckq,es igazol
vánnyal rendelkezfflc részére" elnevezéstJ 
menetjegyet vehetik igénybe. 

Fentiek betartú6t fokozottan el
len4riznl loaJuk! 

a szemllyszdllltdsi 
f6osztdly 

Vasutasok Szakszeivezete 
Ifjúsági Tagozat 
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lallls nyújtó) 16gkondíclonált, k6Mtlerl � 
tord6szobás szobákban. A szálloda wnddget a �• lll[lall
Q hasznalalllt fl!fflésl1lanle vehedl tgdnybe. 
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napos kltandulás allcalmavat IBljas alltá. 
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(gyermekek 12 6ves korig 50%-os klldYazná1yt kapnak) 
51.• R repOIGjegy ára a raplérl Illetékkel. 

Utazás: Bn11111t-Llm1a-l1d1p11t kGzölt kOZ� llllfl8ll'8nd SZl
rlnll MA� járattal 

Befizetési határidő: 1. részlet 50.000 Ft jalentkazl!skor 
II. részlat 80.000 Ft Indulás altltt 30 nappal 

Jelentkezni lehet: a terOletl és lntézO bizottságoknál, valamint,,,.,, '""'•koll6-
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Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 
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Tíz perc emlékezc5 szünet a közleke-
désért. Ezt tervezi az egész vi]jgoo a 1UI, 
a Közlekedési és SzálHwi Szakszerve-
zetek Nemzetközi Szövetsége. Ezzel a 

demonstnicióval is igazolni akajAjeleo-
létüket a Föld országaiban. A si.ervezet 
az idén, 1998. február 5-e 6s 7-e között 
tiszt4jftó kongresszust tartott. A részle-
tekrffl T6th J6zsejf6titUrt faggattuk. 

-A novembm,en d1tolasztoa kong
ressvat mlgis sihrlJlt,,,.ftanani. ilaz_ 
nem Kuwutban, llaMm •tlllrlai/illltbm• 
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meanyi fö1dr6sz UptiviW � 
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A szóbeli kiegészítés, amely 
fölért a beszámolóval 

EREDMÉNYESSÉG, SOKSZÍNŰSÉG, HIÁNYOSSÁGOK 

Inkább gJóztek a logikus érwk, mint 
az indulatból fakadóak. J'vO· ,,, n 

A formaságokon túl elsőnek min
denki dr. Márkus Imrére mit kíván
csi. Három címszót tűzött beszédének 
zászlajára. EredménJesség, sokszínű
ség, hiányosságok. Négy évet kellett 
átölelnie. Akárhogy is, ez roppant fel
adatnak bizonyult, így az előadó nem 
C5ak rutinból ",·izsgázott". Igen, a leg
fontosabbakról szólt. 

Az érdekszolgálat ellenére megcsap
pant a taglétszám a VSZ-ben. Miért') Az 
élő kapcsolat volt a gyenge láncszem a 
tagság és a vezetők között jó ideig. En
nek vége. 

Több fórumot? De milyet? Ez sem 
volt amolyan költői kérdés. Eltűnődtette 
a küldötteket, mert a kampányszerű fó
rumokból b elég már. Több meggyőzést 
várt' l\londjuk arról, hogy vajon hány 
munkavállalót küldtek volna el a vasút
tól, ha nincs a VSZ. hisz önmagában a 
kollektív szerződés ma aligha védi meg 
a dolgozók munkahelyét. 

Képzést? Hogyne! Csak állandóan, 
folyamatosan. Másképp minden érdek
védelmi jogszabály, vagy akár a Munka 
Törvénykönyve, csak írott malaszt. Is
merni kell, főleg a tisztségviselőknek. 
Kőszeg, Gárdony -föléledtek az oktatá
si központok. A kiadott tankönyvek meg
teremtették a képzés alapját, ám egyéb 
szakmai művelődési lehetőséget is nyújt 
már a VSZ -hallhattuk. A munkaerő
piaci menedzserképzőről van szó, ahol 
már többen sikerrel jeleskedtek. 

Dr. Márkus Imre nem rejtette véka alá. 
hogy a beszámolóból kimaradt egy beis
merés. Az. hogy a Bokros-csomag felbon
tása idején a nyugdíjkorhatár felemelésé
vel szentben a VSZ tiltakozása erőtlennek 
bizonyult. Ráadásul a nyugdíjbiztosítási 
önkormányzatban az osztozkodásnál rom
lottak az MSZOSZ pozíciói. íg) hát a 
VSZ nem jutott képviselethez. 

A küldöttek a sokat emlegetett VSZ
vagyon hányadának megmentéséről szóló 
történeti részt is visszafojtott lélegzettel 
hallgatták. Megelőzte több szigorú gaz
dasági intézkedés is, hogy e vagyon az 
ebek harmincadjára jusson. S itt érdemes 
szó szerint idézni a kiegészítő. elnöki so
rokat: "A VSZ-nek 94-ben nem volt 
pé11ztőkéje, ill. tőketartaléka. A kész
pénzforgalom 27 millió Ft hiányt 11111-

tatott. Az 1991. évi 28. tön-ény a szak
szervezeti vagyon megosztásáról rendel
kezett. Az osztozkodás alapja az 1993. 
és 1995. évi üzemi tanácsi választási 
eredmény volt. 1994-ben már tudtuk az 
1993-as választási eredményeket, de a 
vagyontárgyalásokat a VSZ az 1994. évi 
XIII .. kongresszusig nem kezdte meg, 
nem lehetett tudni a költségkihatásokat. 
Kemény tárgyalások során sikerült 
megállapodásokat kötni a vagyonhasz
nálal elknértikéről 31.243.000 Ft nagy
ságrendben. A végleges vagyonmegosz
tás során további 71.993.000 Ft-ot fi

zettünk ki. Sajnos a VDSZSZ szokásos, 
kiszdmithatatlan magatartása miatt 
nem sikerült minden ingatlant megvál
tani. A Benczúr utcai székház 25%-os 
részéhez természetbeni kielégítésként 
ragaszkodtak. " 

ldlszeni inlonnatikai 
banaházuok 

Nem volt érdektelen az egyéb szám
szeniségek ismenetése sem. Mindenki 
örömmel vehette tudomásul. hogy az 
alapszervezetek nem énékelték a nehéz 
anyagi helyzetet, a megszorító intézkedé-

seket, s megkezdődhetett a VSZ infra-
• strukturális lemaradásának fölszámolása. 
1994-ben a székházban 2-3 számítógép 
volt található. Köztük olyanok is, ame
lyeket már más cégek kidobtak. 1997-re 
42 komplett számítógépet vásárolt a VSZ 
sok más egyéb informatikai eszközzel 
együtt A terüleú és az intéző bizottságok. 
a csomópontok 27 db fénymá�olót, 34 db 
rádiótelefont, 22 nyomtatót, 2 telefonköz
pontot, 20 db faxot vehettek közel 20 
millió Ft értékben. Jelentős költ<;éggel járt 
a központi területi és intézőbizottsági 
számítógépes hálózat kiépítése. a prog
ramok megvásárlása. Ezekre 1994 és 
1997 között 38.428.000 Ft-ot költött a 
VSZ. 1998 első három hónapjában még 
további 19 faxot. 5 szánútógépet, 3 nyom
tatót és egyéb irodai gépeket. szoftvere
ket szerzett be 5 millió Ft értékben a cso
mópontok számára. 

- Föl kell hát tenni a kérdést. - állt 
meg az összegszerű felsorolással Már

kus Imre. -A fenti informatikai beruhá
zások vajon megvalósultak volna. ha a 
középszervezeteket továbbra is az alap
szervezetek finanszírozzák? Egyértelmű 
a válasz. Nem. Lenne-e tisztségviselő
képzés, ha az évi 10 millió Ft-os képzési 
költség nagy részét az alapszervezetek 
f izetnék ki'? Volna-e Magyar Vasutas, 
lnfo, számítógépes rendszer. működné
nek-e az alapszervezetek pénzügyi mun
káját se�ítő instruktorok. kiknek átlagbé
re a MAY átlagbér alatt van 11.000 Ft
tal. vagyis bruttó 43.778 Ft. Vajon meny
nyi pénz gyűlt volna össze az üzemi ta
nácsok választási kampányára adakozás 
formájában'? -hökkentette meg a hallga
tóságot dr Mdrk11s Imre. 

Új tagdíjmegosztók 
jelentkeztek 

Minthog) a kritikusság végig jelle
mezte a szóbeli kiegészítőt. az új tagdíj
megosztók sem számíthattak arra, hogy 
kézlegyintés intézi el a hatvan-negyven 
százalékos arány "jóságát" hirdetó'k javas
latát. Fehéren-feketén bebizonyosodott. 
hogy ha nem ötven-ötven százalékos a 
tagdíjmegosztás a VSZ Központ és az 
alapszervezetek között, úgy a VSZ mű
ködtetésében 1.avarok keletkeznének. Saj
nos még olyan választmányi tagok is akad
nak, akik még ma sem látják át tisztán a 
VSZ pénzgazdálkodását. Vagy, ha igen, 
úgy valan1i mást akarhatnak. -Egyébként 
-hangoztatta Márkus Imre - a tagdíjbe
vétel és a munkaidő kedvezmény megvál
tru,ából szám1azó bevétel Cg) ütt adja a mű
ködés fedezetét, úgy, hogy az összes be
vételből kb. évi 50 millió Ft takarítható 
meg az 50-59%-os tagdíjmegosztá� mel
lett, ha a :'\1AV-tól kapott munkaidőked
ve1mény-megváltá�i összeg nem lesz ke
vesebb 100 millió Ft-nál. 

/vfcírk11s Imre ,,azal az eldöntendő 
kérdéssel is maga mellé állította a küldöt
teket a számtani levezetése után, hogy 
vajon a VSZ érdekvédelmi szervezet-e, 
vagy segélyegylet? 

-Kollégáim, pénzt nem adunk? De 
legyen minden! Ez nem megy! 

Az okfejtést megnyugtató elképzelés 
követte. melynek lényege. hogy az elkö
vetkezendő öt évben a VSZ stabil vagyo
ni és pénzügyi alapokon álljon. A vagyon 
halmozódjon föl. a VSZ rendezze a szék
ház ügyét, az új székház hozzon bevételt, 
s tartsa is el magát. Álljon jelentős össze
gű készpénz rendelkezésére sztrájk esetén. 

A vasútegészségügyieket, mivel az 
alattomos bomlasztások ellenére is kitar
tottak a VSZ mellett. csak az őszinte di
e éret illethette meg. Ugyanígy az 
ONYSZ-t és a Női Ifjúsági Szervezetet is. 
Mind a kettő' kimagasló munkát végzett. 

-Az eredmények lehettek volna job
bak. - mondta az örök meg nem elége
dés hangján Márk11.1 Imre, de lehetett vol
na nagyobb az összetartozás, az együt
tes tenniakarás. 

A befejező gondolatsor már Euró
pát láttatta, de a szakszervezeti f&iszt
sl!gvisel6 ekkor sem tagadhatta meg 
magát, men így fogalmazott: "Európá
nak, a vasútnak, a VSZ-nek a dolgozó 
embert kell szolgálni. Az emberért a 
vasóttal, a VSZ-szel Európába." 

S:..C,. 
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Szolidaritást, de hogyan? 
PENGEVÁLTÓ VÉLEMÉNYEK, KICSORBULT VITAKARDOK 

Dr. Márkus lmr, leköszöoo V�lnök írá
sos beszámolóJának szóbeli kieg6zft6je után a 
mikrofonnál többen magukhoz ragadták a szót. 
Mindegyik felszólaló nagyban bozz.ájárult ahhoz, 
hogy a VSZ XIV. Koogrcsszusál ne nevezhesse az 
utókor unalmasnak. A pergő nyelv« szakszerve
zeti tiszt égvi elók félre tették a barátságot és a 
teremben ( zakmai) szópárbajokat vívtak. Ez.ek
ból a penge felszólalásokból gytijtöttiink a sajtó
páholyban egy "fegyvertárra" valót! 

Gonda J6zsef, Szeged terület küldötte és 
választmányi tag az írásos beszámoló első felé
ben méltatott eredményeket egy-két részletében 
kérdőjellel látta el Küldöttársai azt tudhatták 
meg tőle, hogy az emberek nagy bizakodással 
fogadták az 1997 december 31-én megkötött 
megállapodásokat, ám: miért nem sikerült ki
harcolni a teljes 13. havi fizetést? A pozitív vagy 
negatív d1szknmináció pedig akár szakszerve
zet-ellene ségbe 1s átcsaphat a későbbiekben -
figyelmeztetett Gonda J6;.sef. A tapasztalatok 
mnnt a nem �lÁV-tulajdonú gazdasági társasá
gok nem repesnek örömükben a VSZ "kellemet
lenkedése1" miatt. Úgy érzi: aki nem tud közö
sen együtt munkálkodni, annak mennie kell. 

S11s:ter Csaba Nyíregyházáról dicsérte az 
frá�os beszámolót. mondván az igen részletes. 
Sz.avaiból k1világlott a szakszervezeti tisztségvi
selők gyakran nem tudnak konkrétumokat mon
dani a rájuk bízott tagoknak, holott az emberek 
elvárják a tájékoztatást. Sokan például a mai na
pig nem értik kristál)tisztán, hogy mi volt a prob
léma tavaly, év végén a sztrájkfelhívással? 

A szervezettség (alakulása) 
érzéken, miiszerl 

Király Károlyné, a budapesti területi bizott
ság titkára mnnt a szervezetpolitikai munkát 
nem lehet éle,en szétválasztani az érdekvédelmi 
munkától. Ám a tagokat az ilyen kérdéseknél 
sokkal inkább érdekli az, hogy milyen gyorsan 
oldódik meg az ó, aját problémájuk. Az elmtílt 
négy év kevé volt a hiányosságok pótlására. A 
szervezew ég alakulása érzékeny műszerként jel
zi a tagok vélemén) ét, •� � közül sobn 
úg) gondol Ják (v.isutasnfelvvel élv'e 61c a "potya
uta ok' J, hogy ők mmek fizessenek I száulékos 
tagdÍjat, annkor a ,zakszervezetek által kiharcolt 
kedvezmények rájuk. szakszervezeten kívüliekre 
1s vonatkoznak. 

Dr. Kun De:.ső a nyugdíjasok egyre nehe
zedő helyzetéről beszélve kifejtette: a korábbi 
szerény. de meglévó létbiztonság megszllnt. 
Szinte az összes nyugdíjasnak gondot okoz a 
g) ógyszetek é a lakásrezsi kifizetése. - Nekünk 
nyugdíjasoknak megkülönböztetett figyelemre 
\'an szükségünk -mondta. majd hozzáfllzte: -
nu a vasutasokért haragszunk! Végül megje
gyezte: a va utas ág, ha tetszik, ha nem. egy csó
nakban evez. 

Hollik Mik/6s szb.titkár szerint a bértarifa
táblázatot elbaltázták. A nyíregyházi hozzászóló 
,élemén}e 1ennt az "erosáramú" sz.akma a VSZ 
"mostohagyenneke". Jobban oda kell(ene) figyel
ni az eredmények ismertetésére is. 

Orosz Péter FÉIB-titkár talán Gy<1ri István 
ügyrendi elnök kopogásai miatt, amivel az az 
ötperces határidő lejártát jelezte, bejelentette, 
hogy a kongres zus megfeledkezett a közelgő 
parlamenti képviselőválasztásokról és kérte 
küldöttársait, hogy adja le mindenki a "kopog
tatócéduláját". Ezután megjegyezte: a VSZ 
1994-ben létrehozta a területi bizottságokat és 
a szakmai intéző bizottságokat. Ez a most eltelt 
kísérletJ nég) év i azt bizonyította, hogy - bár 
ez az id6szak nem volt mentes a személyi konf
liktusoktól -működik a dolog. Orosz Ptter ön
magának i. feltette a kérdést: vajon kívül s be
lül hog) an állunk a szolidaritással? Jóslata, mi
szerint; "Ha nem lesz magasabb a tagszervezett
ség, akkor ennek a szervezetnek veszélyben van 
a jövője" érdeklődést váltott ki társaiból. 

Molnár Jó:.sef, a MÁV Rt Központi Mun
kavédelmi Bizottságának elnöke és a VSZ Élet
és Munkakörulményi Bizottságának tagja arra 
hh ta fel a fig)elmet, hogy az elk6pzelések meg
valósultak mindkét testületben, ám van még 
tennivaló. A megtett dt igen rögös volt. A t4r
gyilago ág kedvéért hozdfflzte: nem minden 
területen tudtak eredm6oyt el6mi. Sajnos a 
MÁV Rt.-nél az elmdlt négy év alatt tovább 
romlottak a munkakörlllméoy� ebhez kapcso
lódóan pedig emelni kell a munkav6delmi ok
tatás színvonalát is. 

lojalitás 1111 mMldH? 
Kotttr József Doinb6wmSI azt kifopaol

ta, hogy a lojalitás ds az ..,.,,.súg 1-.ádáe 
összemo ódik a VSZ-belL Sajool a letöszW 
elnökhöz , aló lojalilá gyüqo ...... _.. 
sabb a alkalmasságnál _ ...._ -me.!d,e b 
rült a gőg?! Sokszor ••• 16phrln. 

vi szaélésekre (?) kerül sor. A tapasztalatok sze
rint csak az kerülhet bele valamilyen magas 
VSZ-pozícióba, aki lojális. Szerinte itt az ide
je, hogy a demokrácia szakszervezeten belüli al
kalmazását megerősítsék és jó lenne. ha újra elő
térbe keriilne a tisztesség, a szaktudás, a hanno
nikus munkaszellem, és csak ezek után jönne a lo
jalitás ! E sajátosan ostorozó kritikát mély, döb
bent csend fogadta, sokan nem is értették meg iga
zán, hogy mi volt ez az elmúlt négy év minden 
eredményét elutasító hangvétel. A nyomasztó 
csendet csak a következó felszólaló. Holló Vil
mos szb-titkár szógörgetegei törték meg. 

A gyöngyösi MÁV Hosszúsíngyártó Kft. 
VSZ-es tagjainak "pásztora" színesnek és jó 
szerkesztettnek min6sítette az írásos beszámo
lót. ám hiányosságként említette. hogy az anyag 
nem tükrözi hllen a folyamatokat. Nincs politi
kailag "osszerakva" ez a szervezet és még min
dig benne van a levegőben a kérdés: a VSZ szak
szervezet legyen-e, szövetség vagy valami más? 
"Nem a VSZ feladata a makrofolyamatok elem
zése" - jelentette ki megfellebezhetetlenül. 

Az oktatás a iövöl 
Ruzsáü Józsefné azt nehezményezte, hogy 

az eltelt é\ek alatt nem sikerült a MÁV Rt.-nél 
hatékony anyaggazdálkodtt létrehozni. A hely
zet odáig súl)osbodott, hogy a dolgozók ma már 
egy eg) szerű leltártól is rettegnek. A létszámcsök -
kentésen kívúl eg)éb "eredményre" már nem fu. 
totta a MÁV Rt. erejéből! Az oktatá�ra szánt pénz
összegek fontosságát viszont hangsúlyozta 
Ruuáli J6Viefné. Végül megjegyezte: egy szak
szervezet rosszabb helyzetben van, mint egy párt! 
A párt �gyllílis, ha nem jut be-a parlamentbe, ak
kor nem történik vele semmi. négy év múlva pró
bálkozhat újra. Ám, ha egy zakszervezet nem csi
nálja jól a dolgát, vagyis a tagok érdekeinek vé
delmét, akkor elveszíti a tagiait. 

Kis Tamás. a Járműjavítók 1B titkára vív
mányaikról é a kft.-k nehéz sorsáról tette köz-

dali felkarolást , ártunk - ftlzte hozzá. - Hogy 
ehelyett mi lett. azt mindenki döntse el és vála
szolja meg maga - jegyezte meg epésen. -Most 
van igazán szükség az egységre 6 az osszefops
ra - jelentette ti , égill. iezárva ezen utolsó 
mondatával az elnöki írásos beszámoló fölöt
ti vitát, átadva a pulpitust a lekoszonő elnök
nek, dr. Márkus Imrének, aki rogtön a dolgok 
közepébe vágott. 

Csapatmunka nélkül 
nem megyl 

Dr. Márkus Imre összegzésül rogtön rea
gált. Nagy figyelemmel hallgatták. Még a papír
zizegés is hallatszott. Elmondta: - sokan sokat 
várnak. de mindennek sajnos nem könnyll meg
felelni. Ez tűnt ki - mondta -az elhangzott hoz
zászólásokból és reagálásokból. Korszenl gépek 
(számítógépek. fénymásoló gépek. faxok) kelle
nek, ám mit érnek ezek a hozzáértő, képzetlen 
emberek nélkül? Az ember nélkül nem megy, 
nem is mehet a \ a�út Európába! Ám szolidari
tás és világos, tiszta irányeh ek nélkül a VSZ 
sem igyelrezhet oda! A VSZ bebizonyította, 
hogy, ha kell, eg)edül, önállóan i mer sztrájkot 
hirdetni. és bár a sztrájkfelhh ás c ak felhívás 
maradt, a VSZ bejelentése mégis egy hatalmas 
elégedetlenségi. sztrájkfelhi\ ásokkal telittizdelt 
lavinát indított el! Kiemelten kell kezelni az 
üzemi tanácsok üg)ét. Folyamatosan tájékozód
nia kell a VSZ-nek: meg kell tudnia, hogy mit 
akar az állam a ,asúttal? A közeljö\6ben járat
lan útra fog lépni a VSZ. hiszen el fog indulni 
a kollektív keretszerződések ösvényén, már ami 
a gazdasági társaságokat illeti. Ezenkívül meg 
kell tudni egyezni a munkáltatóval. valamint az 
eg}es gazdasági társaságok tulajdonosaival is. A 
lényeg, hogy a szolidaritás. az eg) enló elbánás 
és a kölc önösség elve mindenhol és mindenkor 
érvén)esüljön. Az elmúlt nég) é, a próbatétel 
éve volt. Bebizonyosodott a négy é\ alatt. hogy 
azok viszik a hátukon a VSZ-t. akik társadalmi 

Kinek van nagyobb igaza? - volt min elUlnódniük a záhonyiaknak és a szom. 
bathelyleknek is. Az els6 nap majdnem 20-an adták le hozzászólási jegyOkeL 

zé gondolatait. Kiemelte, a jármlljavítókban fo. 
lyó szakszervezeti munka, a körülbelül 6600 fős 
összlétszám megtartásának fontosságát, vala
mint a tagmegtartást, mint a privatizáció alatti 
egyik legfontosabb szakszervezeti feladatot a 
munkahely-megőrzés mellett. 

H1rceglr Mária, a VSZ Női Tagozatának 
vezetője azt taglalta öt perce expozéjában, 
hogy az elmtílt négy évben súlyosan esett latba, 
hogy hol, ki volt az alapszervezeti bizalmi vagy 
szb-titkár. Rámutatott a vasutasn6k nehéz hely
zetére, hiszen alanyi jogon megsztint a gyes 6 
a gyed, a családi pótlék. Ide jutott a magyar t4r
sadalom. Sok mindent tett a tagozat, ám, hogy 
a nyugdíjreform "értelmes" elk6pl.éléseket is tar
talmaz, még korántsem jelenti a munka végét. 
Van még tennivaló! A n6k alternatívát kínálnak 
a társadalom számára és szeretnék ráirányítaru a 
figyelmet arra, hogy a döntéseik mögött e alá
dok -vannak! 

Polpr J6ut/ visszautasította a 1� 
elnök és az elnö�g bizonyos tagjai elleoi alat►-
talao vjdabt, és az érthetetlen haogulatkclt& 
tfsérl�t. Rámutatott am, hogy a VSZ-eo be
lül meg kell javítani a bels6 szolidariaút! Az 
egym 6rdeke helydt jó leooe, ba emdliSID

denkmB a S7.CIVe1.Ct érdeke katllneel&ldiől 
W..JlrMf•�besiSt. 

Az emberek az MSZP 1994-ea wlazlái gy6-
� nem caodaat vútat, éat aoayit, 
hogy mjd a pút feltarol,P. a vasutuúgot, a 
weUse4pl Bt, blleWali torma,fM llllol,. 

munkában végzik szakszervezeti megbízatásu
kat. Ezek a nem függetlenített szb-titkárok, 
akiknek munkájáért csak köszönet jár. Tovább
ra is fontos az oktatás, a szakszervezeti tisztség
v1selók képzése, hiszen a világban csak a válto
zás az állandó! A lényeg, hogy minden a tag�
dek�ben történjen. Az eredményekhez kölcsöoils 
bizalom, az eddiginél jobb l�gkór és csapatmun
ka kell. A leköszönő elnök Kotter József harso
gó, meg nem alapozott kritikájára tömören azt 
válaszolta a PEB, a FEB, valamint a VSZ v,. 

lasztmány nevében is: " Visszautasítom!" 
F,l,ky Pll, az Országos Nyugdíjas Szme.. 

zet (ONYSZ) tiszteletbeli elnöke egy borft4ot 
és az országban egyedülálló oklevelet kapott 
azért a több évtu.edes, fáradhatatlan � emben6-
ges lllllllká_pát, IDIil még napjainkban is v6gez. 
A percekig zúgó, utemcs (vas)taps ts azt bi7D
nyftotta, hogy a dr. Mdrhs 1.,,,, letaszöíJ6 el
nök által átadott oklevél és bori!& jó helyre b
rült Feleky Pál könnyekkel kümödve vette M 
az ajáod6kot..Munkájl örökli felejlhetetlea ma• 
rad és p6� lesz a fiatalok--. 

A'VSZDv.h.lat ; 1 ...... _,. 
,._Mtutel86,-liaf lrimH .... 
................ 'lljPl:81·• 
W■tm, Illene a VSl'. elall:k 1, 1 t St 
W.•�•••W•tMs t 
P6a.iulllrdí:IIJ ... t ... rllah"M 
wtaa I t,.,s d 011 Akllflt) b r 

..... :.UlrlS: IPM:I 



9"-valloáajlléa'�i Fueac-�
tor cv mk�-ngy kgaYbb 
ia--bittindftvDyraegy..,.,indft,, 
vatny� A•·••• .. Qlf(ldl!ldmtmll
t&, 68 a VSZ�c:iadl� 
pek si.avaitbasznQvadgyDIODdm.dGcl
beldt iam6t az •&dögi ti!rforp". 

A ballg-68'g sz4mú'a nem ellett 
különösen bizonygatni, hogy pontról 
ponb'a haladva, s csak� több
séggel szabad elfogadni a legeslegójabb 
alaps7.&b'1yt. Így válhat ldkezdbet.etlcm
lM!. Bizony, abban a kádésben •a1aps7.a
b'1yOUD" dönleni, hogy a tagdfjmegosz
tás m6rt&e mekkora legyen, sukftópró
ba lehet. Akár itt a kongresszuson, még 
az utolsó pillanatban is. 

Az is majdnem szakftópróbajellegCl
vé v4lt, hogy a választlJ\ánynak - mint 
ahogy azt egyesek a1wtálc -állandó el
nöke legyen. A küls6 szemlél6 a sajtó
páholyban törhette a fejét, hogy mi eb
ben a rQSsz? Talán az, hogy kett6s hata
lom jöhetne létre, s ez bíz a szervezet 
megosztásához vezetne! 

Az sem yolt érdektelen, hogy miként 
hívható vissza a választmányból valaki, 
ha pl. nem is jár el oda. Nos, a delegáló 
alapszervezeté a vizsgálat indításának a 
joga. ám ha ezt elmulasztja, magára ves
sen. Helyette intézkedhet a választmány. 

Az alapszabály pontjainak megsza
vaztatásakor esett hanyatt egy már kötél
táncot járt kérdés. Listás, vagy személy
re és posztra szóló legyen-e az elnökre 
és az alelnökökre szóló szavazás? Vége-

zctül elbukott negyvenvalahány szavazat
tal a személyre szóló indítvány. 

Az alapszabály pontos{tgatás, de a 
jóváhagyások is megdolgoztatták a kül
dötteket Végül szinte egyszerre sóhajtott 
fel mindenki, hogy ez is befejez6dött. 
Bebizonyosodott, hogy a küldöttek meg
fontoltan, érdekeiknek megfelel6en hoz
ták meg döntéseiket, így aztán nem vé
letlen, hogy a pontokat kétharmados 
többséggel fogadták el. A küldöttek és a 
szerkeszt6bizottság az alapszabályban 
egymásra találtak. 

Sz.Cs. 

Sikeres szavazás még éilél e11·n1 
A 2/3-0S, ELSÖPRŐ TÖBBSÉG VOLT A JELLEMZŐ 

A VSZ NnzUgyi Ellen6rz6 Bizott
dg elnökjelöltjére, 1irjdknl Dr. Novdk 
1""""" ia meay6z6en szavaztak. Szinte 
egybangó]ag! 

A VSZ Fc1Ugyel6 és Egyeztet6 Bi
zottság elnöke pedig Tatár Árptúl lett -
hiidette ki N"'"'11 Tibor, kezében az el
maradhatatlan számlálógéppel, a szava-

lt 
A szavazókártyás nyílt szavazás egy piUanata FOTó: PILT'Z 

zatszed6 bizotts4g nevében. Tatár Árpdd 
is is fölényesen gy6rott. 

Ám jóval izgalmasabb volt és sokan 
tartottak attól, hogy másnap hajnalban ér 
véget az elnökségválasztó procedára, 
mert ha els&e-csak egy nem fut be a 13-
ból (vagyis imlmr a 9-Ml), úgy a szava
zás addig ismétllídilc, amíg eredményes 
nem lesz, amíg az 50%-os szavazati kU
szöböt a riválisok. közUl át nem lépi vala
ki. Nos, többen is átlépték úgy, hogy 
mégsem kerUltek be az elnökségbe, aho
vá egyébként a nyugdíjasoktól 1, a vas
útegészségügyt6l l, a KHI-tói 1, a terü
letekt61 3, és a 1Pkrnfttól ugyancsak 3 
képviscl6 jutbltdt be. 

t�:7:<\.'.: , . . . -
\. . . . . . 
r • " 
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Immár lörlánelmi 
dokumentumok 
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A kOldOllek nyflt szavazás úlján-189 igen 6s 2 nem szavazattal - homjárultak, hogy a jel0!6 blZott· 
ság által javasolt lista fetkerOljOn a szavazólapra. 
A 11111111 mnál 1redm•11Y1: szavazásban, részlvell: 192 fel. Igen: 156, nem: 26, érvdnylalen 10. 

VSZ elnOke: Dr. lllrhl lmr, 

VSZ szervezetpolillkal aletnOke: Slmoo Dlzll 
VSZ MÁV Rt érdekvédelmi alelnOke: Dr. Biri TIHr 

VSZ MÁV Gt érdekvédelmi alelnOke: KII T1má 

A küldöttek nyílt szavazás útján -egyszen1 IObbsággel -homjarultak, hogy a Jel014 Bizottság attal a 
FEB és PEB elnOkének, tovabbá tagjainak javasoltak felkerüljenek a szavazólapra. 
A .......... : 

VSZ FELÜGYEL1l tS fGYmETO BIZOTTSÁG 
SZlMllllsban n!szlvett: 18714.-lgenSl.Mlalvalamennyljelöllre: 187 

elnOk: T-'r "1,M MÁV RI V�I FclnOkSl!g Bp. F� 
tagjai: 81l0111 E■ll11 Miskolc, Fltlla s,,M,11 Sz80ed 

Habi F1t11•I Pécs, Kl"r B,,,.111 ONYSZ 
Komoldlú Blldllr .-,11 Szmlhely, LMt,11 ,,,,_ Gt 
SZ.ti 11,.,,,,,, Debrecen, Tlrlk JI•• Záhony 

VSZ P�NZÜGYI �S ELLEN0RZ0 BIZOTTSÁG 
szavaábanrészlwll:187I4 
Igen szavazatok: 11r/lllll tit. ... ,,.., MÁV Rt. � .Jármaj;wttó Kit. (186) 

.,,,,,, 1111,Bp. (187). r...... ,..,,,,Szmnahaly (187) 
LIIMa .,,._, Bp. (187), Dr . ......, ... ,., Bp. (186) 
l'llala __ , Bp. (187). ,,,,. lz#lrll Miskolc (187) 
Szlrlkl ln Szeged (187) 

AJel014 Bizottság elnökének javaslata alapján, a kOldOltek nyRt szavazás útján-llgyrend módosftwal 
178 igen, 6 nem szavazattal - hozzájárultak, hogy a jelllltek az eHogadott elveknek rnegtelelff csoporto
sffásban kerüljenek fel a szavazólapra. 
A 1111101 IZftlDI 1ret1m•1J1: 
ONYSZ 1 6Mnytel8n szavazat 

1. •• ,.,r a,,,,, ONYSZ elnOke 186 Igen 
EGtszstBOGY 7 drvt1nytBIIJfl szavazat 

1. Dr. ,,_ ..,_,,_ Debracen TEK 122 lgln 
szavazatot kapott még: Dr. Sztrln/ral Usz/6. Szombathely TEK 58 lgln 

1ZA1MM 3drvt1nytelenszavazat 
1. 
2. 
3. 

szavazatot kaplak ml!g: 

#lfddl ,,_, MÁV Rt. Pg.Fl1n.� 137 Igen 
OrNr ,,,_ FéB titkára 170 igen 
Rüub SI.., MÁV Rt. Vont. Fcln. Miskolc 105 lgln 
Hol/6 VllmosPg.18 titkár-helyettes 36 lgln 
Molnk Ákos TEB 18 titkár 93 lgln 

TEROLETEK 4 drvt1nyte/Bfl szavazat 
1. KlrllJ U,,,,,,, Budapest TB 95 Igen 
2. •1r1 - Szeged TB 13Q Igen 
3. ,.,,,.,hl.,. Uhony TB 116 lgln 

Sl1Yal111Qtkaplakt1111g: ,.,.,_,.MAVll.�.Bp..ldDllvtilll 54lglll 
HorvlJI CSIIJtfMV Rl Vonl. ffli __..,, 61 lgln 
KoltllJt J61SfJtMÁV Rt. VIII. Von F&t. ..,_ 40 !gin 
dr. PMBr MNtKOT elnOk 54 1G11n 

IIZPOITI ........ ó•tmZIBYEI ll 12JMttMJóRJV1111 
1 Dr.,.,,,..,.,. •.•• 

lxliViUIMlripllllllllig: l'alllfUsz/6KHIIB_..,.._ 
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Dr. Biró Tibor "hozzányúlt" néhány 
forró kérdéshez. A jövőben a szak
szervezeten kívüli munkavállalók is 
járuljanak hozzá az érdekvédelemhez. 

A VSZ középtávú programterveze
tét dr. Biró Tibor, a programszerkesztő 

bizottság vezetője ismertette. Elmond

ta: - a programtervezet jelentős része 
nem új, hiszen már az előző, xm. kong
resszuson is szerepelt. Maga a tervezet 
az érdekvédelmi célok és feladatok gyűj
teménye, afféle leltára, amelyben a VSZ 

az eredményes és tervszerű érdekvéde

lem megvalósítása érdekében meghatá

rorott elképzeléseket gyűjti össze. 
A leltár természetesen nem lehet tel

jes, hiszen egyes gazdasági, politikai és 

jogalkotási folyamatokat nem lehet teljes 
bizonyossággal el&elátni. A feladatok és 
célok többsége nem újkeletil, hiszen már 
a XIII. kongresszuson is elfogadták a 
killdöttek, ám -mondotta Dr. Bíró Ti

bor -ezek egy része átcsúszott a követ
kező időszakra, mert a társadalmi, gaz
dasági környezet nem minden vonatko
zásban alakult a várakozásoknak megfe
lelően. Sajnos nincs összhang az érdek
védelmi eredményekhez való anyagi hoz
zájárulás és az elért eredményekből való 
részesedés között -éppen a jogi szabá
lyozás miatt. Fontos, hogy a jövőben a 
szakszervezeten kívüli munkavállalók is 
anyagilag hozzájáruljanak az érdekvéde
lemhez és ne csak a babérokat arassák le. 

A legfontosabb cél továbbra is a mun
kahelyek megőrzése, valamint az egész
séges és biztonságos munkavégzés feltét
eleinek megteremtése. Más helyzetben 
vannak a MÁV-nál, illetve a MÁV-érde
keltségt1 gazdasági társaságoknál foglal
koztatott dolgozók. A MÁV-val kötött 
középtávú bér- és foglalkoztatáspolitikai 
megállapodás vállalati szinten ugyan meg
állította a vasutaskeresetek reálértékének 
csökkenését, de továbbra is alacsonyab
bak a vasutasbérek, mint a nemzetgazda
ság hasonló ágazataiban. A bérfejlesztés 
fedezetének kigazdálkodása nagyon sok 
esetben a dolgozók kárára történik olyan 
módon, hogy a munkáltatói jogkörgyakor
lók különféle,jogszabály(ok)ba és a kol
lektív szerződésbe ütköző trükökkel foszt
ják meg a munkavállalókat jogos jánmdó
ságaiktól vagy azok egy részétől. Az Eu
rópai Unióhoz való csatlakozás új helyzet 
elé állítja mind a MÁV-ot, mind pedig a 

VASJ 

Vasutasok Szakszervezetét. Ez.ért lenne 

fontos a VSZ-nek, hogy felvegye a kap

csolatot az EU-tagorsl.ágok vuutas-szak

szervezeteivel. Dr. Blr61fbor egyáltalán 
nem taláyos moodalai után vitára bocsá
totta a v� kmq,táw programtervezetit. 

••• 

A kongresszus alatt immár násod
szor óráldg tartó, heves vita kezd6dött. 
Ahogy mondani szokták, kissé fölpap
riká7.ódott a helyzet. 

Els6ként Orosz Péter FÉIB-titkár 
kért és kapott szót. Kritikája még az alvó 
oroszlánt is felébresztette volna. Csoda
e, hogyha els6 mondatai után új er6re ka
pott a fáradt küldöttsereg. Sajnálatos, 
mondta, hogy a kongresszusra a parla
menti választások előtt kerül sor, mert az 
új szakszervezeti vezetésnek lenne üze
nete a leendő kormány és a leendő köz
lekedési, hfrközlési és vízügyi miniszter 
számára is. A MÁV Rt. által előírt direk
tívák nincsenek összhangban egymással 
-toldotta meg szúró kardját egy mondat
nyi lépéssel. Az előírt követelményekhez 
nem tudja biztosítani a MÁV a megfele
lő feltételeket! Szerinte a mai magyar vas
útnak két kerékkötője van: az egyik a vas
utasság, 6k nem engedik a vasutat a lej
tőbe zuhanni, a násik a valódi hozzáér
téssel nem, de döntéshozó szerepkörrel 
bírók, akiktől nem tud a vasút előre men
ni. Az InterCity világában elég furcsának 
tartotta, hogy nagyon sok helyen még az 
egészséges ivóvíz sincs biztosítva. Ma a 
rossz pályákon, koszos és filtetlen kocsi
kon a zsörtölődő és olykor agresszív uta
sok fáradt, s elégedetlen vasutasokkal ta
lálkoznak. Változott a kormány taktikája 

TÜV 
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A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

; r 
_, 

ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál felépítésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolhat6 /edeUI 
teherkocsi 

Eltolhat6 alumínium oldalfalú 
fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 

• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
f6vizsgájával kívánunk hozzáj4ru]ni 
a keresked6 vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasátérL 

is: eddig a mellékvoa81ak� 
sét hangoztatták, ma pedig.mm monda
nak semmit, s6t meg sem IZllnteblelc 
semmit, csak nem adnakJemmpe � 

Ezek az igen kritikus, aj�oaan 
"oroszpéteri" nézetek v6jleg tll&iHllltt 
fáradt küldöttek szem&618' "brilmkat"! 

Vida Plter PályagmMJkodási IB-tit
kár-tisztéb61 adódóan-a p6lyavasáton 

dolgomk gondjával-bajával foglaltozott. 
Elmondta: - a munkáltató a megállapo

dások ellenére sem tartja bo a megálla

podásokat. A PGF-nél sem rózsásabb a 
helyzet. Épp ezért az 1B jogos kifogáso
kat emelt a bürokratikus sarobzmook, a 
határid6k átgondolatlan v6grehajt4sa 

miatt a pályagazdálkodái szakigazgató

ságnál. Fájlalja - mondotta vége7.dtll-, 

hogy a pályagazdálkodúi szakszolgálat 

vasúti munka�pkezel6'met Qtalunk ki

harcolt nyugdf_üogosultságát éppen egy 

társvasúti szervezet (a mozdonyvezet6-

ké) ütötte el. Vida Plter szerint a léts7.ám 

tovább már nem csökkentbet6, mert egy 

ilyen lépés már veszélyeztetné a vasát

üzem-biztonságot. A b6rszfnvonal e te

rületen a vasúton belül a legalacsonyabb 
és a "bérolló minden évben egyre jobban 
szétnyílik". Jelenleg - szerinte -a meg

lévő infrastruktúrák feleo:áztése folyik. 
Az EBRD- és a PHARE-hitelek pedig 
csak enyhítik a gondokat, de teljesen nem 

oldják meg 6ket. Meg kell hirdetni az 

amortizációs politikát, amelynek alkal
mazkodnia illenék a m«szaki elavulás

hoz. a felújításokhoz, a karbantartások
hoz. Vuta a jelenlegi tanácstalanságból, 
tétovázásból súlyos következtetéseket 
vont le, feltéve -mondta-, ha a kormány 



1998. ÁPRILIS 

Dr. Lotz Károly közlekedési, hír
közlési és vízügyi miniszter, Sándor 

László, az MSZOSZ elnöke és Sipos 

István, a MÁV Rt. vezérigazgatója ta
lán először találkozott így együtt a Va
sutasok Szakszervezete kongresszu
sán. Ez a XIV. - tagadhatatlan, in
kább bíráló, mint dicsérő ódákat zen
gedező volt. Ám eljött az ideje a mind 
keményebb vélekedéseknek is, csak
hogy a vasútország jelentős vezetői 
ezúttal is higgadtságra intettek az 
MSZOSZ elnökével együtt. Az érv, 
hogy a sok éves lemaradásokat nem 
lehet egyetlen év alatt bepótolni, nem 
váltott ki osztatlan sikert a gyors vál
toztatásokat sürgető küldöttekben. 

11
Kell a vasút 

Magyarországnak! 
11 

Elsőként dr. Lotz Károly szólalt fel. 
Miután köszöntötte az új tisztségviselő
ket, elmondta a részleteiben itt-ott már 
ismert. tartalomgazdag beszédét. S mint
ha fordult volna a kerék. Példázatát mél} 
tisztelettel hallgatták a megjelentek. El
mondta: - Nem olyan régen hangzott el 
és hangzik el folyamatosan ma is sokak
nak a szájából Európa vezetői közül. 
hogy: "Kell a vasút Európában és Euró
pának!", ám kell a vasút Magyarország
nak is. de nem akármilyen! Akkor, ami
kor \'alumennyi európai fórumon. az 
Európai Közösség különböző bizottsá
gaiban, vagy azokon a fórumokon. ahol 
az Európai Unió vezetői az utóbbi idők
ben a közlekedésről szólnak. mindenütt 
az egyik legérzékenyebb kérdésnek te
kintik a közlekedést és a közlekedésen 
belül is a vasutat. Most. amikor nyugod
tan mondhatom. hogy történelmi jelentő
ségű tárgyalások megkezdődtek. rangso
rolják a feladatokat. A jelszó az. hogy: 
"Kezdjük a könnyűekkel. és tegyük a 
végére a nehezeket'" A magyar vasút 
kérdésének érdemi tárgyalására feltehe
tően az év őszén kerül majd sor. Ezekre a 
tárgyalásokra nagyon fel kell készülni. és 
ez szintén igaz a magyar érdekek védel
me esetében is. Magától értetődő. hogy 
ezen a területen maximálisan támaszkod
ni kívánunk a szakszervezetek érdekvé
delmére. és nagyon örülök. hogy ezt a 
témát már többen is felvetették itt. A do
log sürgető és minél hamarabb ki kell 
alakítani egy megfelelő stratégiát, vala
mint meg kell nézni. hogy melyek azok a 
késleltetési igények. amelyeket nekünk az 
Európai Unióval szemben meg kell fo
galmaznunk. és melyek azok. amelyeket 
körömszakadtáig védenünk kell. 

A va út szerepe Európában nem 
könnyű kérdés. Az Európai Unió ma azt 
mondja és nem is teljesen alaptalanul, 
hogy az elmúlt 10-12 évben a közút javá
ra billent a mérleg nyelve. A kihívás óriá
si! Foglalkozni kell a mellékvonalak kér
déseivel. fejlesztési lehetőségeikkel. Vár
hatóan problémákat fog okozni a vasúti 
pályák szabad hozzáférhetősége. Ez egy 
kulcsszó ma Európában. Ez azt jelenti, 
hogy a MÁV-nak a jövóben talán meg kell 
majd küzdeni(e) más európai, nála haté
konyabb va�úttársaságokkal. A megkez
dett folyamatot (Budapest-Hegyeshalom 
vonal korszerűsítése, koncessziós villa
mosítá'i, stb.) a MÁV-nak a jövőben is foly
tatnia kell. O,ak az érdekek bölcs összehan
golásával lehet eredményt elérni. 

MAGYARVR 5 

K O L Ö N S Z Á M 

Mindenki on ült, aki számíton 
Kerüljenek elötérbe 
a munkavállalók! 

Sá11dor Lászl6. az MSZOSZ elnöke 
felszólalá'iát a jelenlegi társadalmi helyzet
be ágyazottan fejtette ki, nagy ívekben: 

- Az MSZOSZ nevében tisztelettel 
köszöntöm a kongresszust, egy olyan 
szövetség elnökeként. ahol magát a szö
vetséget lehet különböző jelzőkkel illet
ni. ám a szövetség elnöke nem. hogy nem 
önelégült. de nem is elégedett a mai hely
zettel. Erre minden okom megvan. A VSZ 
által jelenleg tárgyalt program nem egy 
program a sok közül. 

A 8, l 0. 15. 20 vagy esetleg 30 éves 
elmaradásokat nem lehet egy vagy két 
esztendő alatt pótolni. Jó lenne, ha végre 
megfelelő súllyal szerepelnének a politi
kai döntésekben azoknak az érdekvédel
mi szervezeteknek az érdekei is, akiknek 
a problémái az elmúlt években a háttérbe 
szorultak. Legyen tőkebefektetés, legyen 
verseny, legyenek versenytársak, legye
nek vállalkozások. arányaiban azonban 
hangozzon el a politikusok szájából több
ször és szerepeljen a politikai döntések
ben fajsúlyosabban, hogy ebben az or
szágban vannak munkavállalók is, akik 
az egészet létrehozzák. Azt gondolom, 
hogy nekünk e kérdés feltevéséhez van 
erkölcsi alapunk. 

Elképesztő, hogy 1998-ban vasutas 
területen a legnagyobb szakszervezeti 
szövetség keres meg (kell. hogy megke
ressen) egy döntésre illetékes testületet, 
hogy a korkedvezményre jogosító mun
kakörök esetében, a pálya vasútnál a ki
terjesztő értelmezésnek érvényt szerez
zen. Egy kisebb, de annál harsányabb 
szakszervezeti csoport szintén a vasúttól 
bejelentette vétóját a döntéshozásnál. 
Amikor dr. Márkus Imre nekem szólt. 
vállaltam, hogy segítek. Most örömmel 
mondhatom, hogy az ügy pozitívan lezá
rult, megvan a visszajelzés, a kiterjesztő 
értelmezést elfogadja a társadalombizto
sítás. El kell azonban azon gondolkozni. 
hogy ennek az országnak politikai és ál
lamigazgatási értelemben maroknyi, har
sány kis csoportok véleményére kell-e 
elsősorban odafigyelnie, vagy egy kiszá
mítható. szervezett erővel kell-e időben, 
érdemben megállapodást kötni. Úgy gon
dolom, hogy ez az egész ország érdeke. 

Úgy érzem. hogy mind a Vasutasok 
Szakszervezete. mind a magyar szakszer
vezeti mozgalom egy minden tekintetben 
új helyzetben való igazodás kísérleti sza
kaszán ment keresztül. és talán most van 
az a pillanat. hogy le lehet számolni az il
lúziókkal. reálisan előre lehet nézni. hogy 
mit kell tennünk és reálisan számot lehet 
vetni a saját gyengeségünkkel is. Az or
szághoz hasonlóan a magyar szakszerve
zeti mozgalomnak is nyugalomra és kiszá
míthatóságra van szüksége. Legyenek 
tenni akarók, a tagsággal és a vezetőtár
sukkal jó együttmú1cödésben dolgozni 
tudó, egymá��al toleráns vezetők, akiket 
nem kell lökdösni, hogyha valami újat kell 
csinálni. ugyanakkor rendelkeznek azzal 
a bölcsességgel. hogy mások véleményét 
is kellő súllyal beszámítják és legalább 
kísérletet tesznek arra nézve, hogy hogyan 
lehet a nagyon (szét)szórt véleményeket 
egy csokorba fogni. Igenis részesüljenek 
pozitív diszkriminációban a szakszervezeti 
tagok. Azt a problémát. hogy a munkavál-

lalók egyharmada cipeli a magyar társa
dalmi béke anyagi és politikai terhét is, meg 
kell szüntetni. 

11
Másképp látom ... 

van biztos iövöie a vasútnak
11 

Sipos István, a MÁV Rt. vezérigaz
gatója végleg lehűtve a kedélyeket kimér
ten elmondta: 

� Végighallgatva a hozzászólásokat, 
egy kicsit másképp látom a magyar vas
út helyzetét. Ez azonban nyilvánvaló, 
hiszen én más székben ülök. Szerintem 
nemcsak múltja és jelene, hanem jövője 
is van a magyar vasútnak. Mindezt arra 
alapozom, hogy egyrészt van egy vasúti 
törvény, amit lehet ugyan szidni, de azt 
nem lehet vitatni, hogy ez a törvény sza
bályozza a vállalati gazdálkodásban va
lamilyen módon résztvevők felelősségét, 
jogait és kötelességeit. Az elmúlt évek
ben nagyon sok minden megváltozott a 
vasút körül. A vasúti törvény szabályoz
za azt is, hogy a nyomvonaJa5 létesítmé
nyek fenntartása és fejlesztése - a min
denkori költségvetés lehetőségeitől füg
gően - állami feladat. Sikerült visszaállí
tani a gazdasági egyensúlyt 1997-ben 
szanálással. 1996-ban keretmegállapo
dást kötött a MÁV Rt. és a magyar kor
mány. Sajnos megingott az utasok és a 
fuvaroztatók vasúttársaság iránti bizalma, 
amit csak nehezen lehetett újra helyreál
lítani. Furcsának tartom viszont a sztrájk
kal való, minden törvényi alapot nélkü
löző fenyegetőzéseket. 

1997-ben sikerült - önökkel együtt
visszaállítanunk a MÁV gazdálkodásának 
törákeny gazda<;ági egyensúlyát. 1997 kö
zepére kialakult az a szervezet a magyar 

államva-;utak területén. amely az EU-aján
lá5oknak, a va<;úti törvény előírásainak és 
a vasúti tradícióknak is megfelel. Mi -
szemben a hozzá5zólókkal - igenis odafi
gyelünk a szakszervezetek véleményére. 
Én magam például körülbelül 16-szor vol
tam kint a vasúti(üzerni) területen. hogy 
beszélgessek az emberekkel, megismer
jem a problémáikat. gondjaikat. 

A vasúti érdekképviseletekkel 1995. 
december 29-én megkötött hároméves bér
megállapodá5 egyedülálló az országban. 
Ennek köszönhető, hogy volt munkabéke. 

Modem európai vasút nélkül nincs 
európai csatlakozás. A kormány e gon
dolat jegyében vett fel több tízmillió ECU 
hitelt pálya- és járműfelújításra. A kor
mány hozzájárult ahhoz is, hogy a MÁV 
fejleszthesse az elővárosi személyforgal
mat. Fontos. hogy megérezze az adófi
zető: mi vagyunk érte, s nem fordítva. 

Nagyon fontos, hogy legyen, egy az utas
szoká�okat is figyelembe vevő menetren
dünk. Nagyon fontosnak tartom kiemel
ni, hogy alapvetően a VSZ javaslatára 
elkülönítettünk egy 200 millió forintos 
Képzési Alapot. 

A va5út területén a nagy kft-sítés kor
szaka lejárt. Az erőfölénnyel való vissza
élés nem a MÁV részéről áll fenn. Nem 
igaz, hogy a MÁV elhanyagolja a saját 
cégeit, ám az sem megy. hogy a saját cé
gek belecsipkedjenek az anyavállalatukba 
Szeretném. ha a menetrendszerűség. az 
üzemviteli mutatók javulása nemcsak az 
Andrássy úton (dolgozók munkáján) 
múlna. Mert csak így, összefogva lehet a 
MÁV Rt.-nek szebb jövője. Egy biztos: a 
magyar vasuta<;oknak nincs szégyellniva
lója. Büszkéknek kell lennünk arra, hogy 
ilyen alkalmazottaink vannak. 

Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARlfANTARTÁS 
,._ 1, Vasútépítő, vagany- és kité

rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy hiba

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járművek és munkagépek gyártá
sa, javítása, felújítása, korszerű-sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár- tása és javítása (pl. hegesztési varrat 
dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

ALKATRÉSZGYÁRTÁS,SZOLGÁLTATÁS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló1c részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó1cezelési eljárások, gumi vulka
nizálás, stb. 
Va1,úti munkagépek, vontatójánnűvek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

JÁS1.KISÉR 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'D': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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Fele/ty Pál átadta 
a jelképes stalétabototl 

Feleky Pali bácsi, a VSZ frissen 
megv'1asztott korelnöke, az Országos 
Nyugdíjas S:zervezet (ONYSZ) tisztelet
beli elnöke utolsóként emelkedett szólás
ra. SokakDak; csalt könnyeket a szemé
be. - "Ett61 féltem" - hatódott meg ő is. 

Miutá gratuWt a megválamott tiszt
ségvisel&nek, a mai vasutas nyugdíja
sok sorsát, keser11 életét ecsetelte. El
mondta: a nyugdíjasok az elmúlt négy 
éves kemény, követku.etes munkával tisz
teletet és megbecsülést vívtak ki önma
guk iránt. Eredményeik közül kiemelte a 
rendszeres s:zervezeti életet, és azt a fon
tos tényt, hogy a nyugdíjasok -minden
fajta bomlasztási kísérlet ellenére - ma is 
egységesen Mek a VSZ-hez. "- Erre 
büs�k vagyunk" - fflzte hozzá. Szava
iból kideriilt: a VSZ vezetői a kezdetek
t61 fogva támogatták a nyugdíjas szerve
zetet, ám ezt a segítséget a továbbiakban 
is elvárják a VSZ-től és annak régi-új 
vezetőjétől. Példaértéktlnek és egyedül
'1lónak nevezte azt a meg'11apodást, amit 
az ONYSZ és a MÁV Rt. kötött, hiszen 
ez a magyar vasutat a II. világháború után 
újjáépítő, több vasutas-generációt felne
velő nyugdíjasok elismerését, megbecsü
lését jelenti. "Sipos úrnak megköszöntük 
és itt is megköszönjük emberségét és 
kérjük további támogatását." (Sipos Ist

ván rezzenéstelen arca talán ekkor lágyult 
meg először, ami az előzményeket tekint
ve nem is csoda.) Feleky Pál rávilágított 
arra, hogy az általuk, nyugdíjasok által 
kivívott jogok és kedvezmények a követ
kező vasutas nemzedéké is lesznek. Ilyen 
"kedvezmény" például "A Vasút Szolgá
latáért" arany, ezüst és bronz fokozatú ki
tüntetés, ami a korábbi "kiváló Vasutas" 
kitüntetés helyébe lépett. Ezt is az 
ONYSZ kezdeményezte. 

Szomon1an osztotta meg azonban 
Pali bácsi a küldöttekkel, hogy a saját 
tagdíjból való jutalmazás és a vállalati 
szociális segélyezés is adóköteles. E 
probléma megoldásához az MSZOSZ és 
a kormányzat segítségét kérte. 

Nem felejtette el megemlíteni az elő-

zó napi oklevél átadását és a VSZ korel
nökévé történt megválasztását. Hálásan, 
elhaló hangon rebegte:" - Úgy érzem, 
hogy a megtiszteltetés idlSs társaimnak 
szól. Egyben elismerését jelenti a Vasuta
sok Szakszervezete iránti Mségnek. (59 
éve kötelezte el magát a szakszervezeti 
mozgalommal és 57 évvel ezelőtt a vas
úttal.) V1SSzatekintve úgy érzem-mondta 
-, hogy mindenkor azt tettem, amit ten
nem kellett. Mindenkinek a szemébe néz
hetek, volt munkatársaim nem mennek el 
szótlanul mellettem." A tiszteletteljes 
csendben lévő hallgatóság figyelmével 
tüntette ki Feleky Pált, akinek zárógon
dolata tanítandó lehetne: "Emberséget 
tanultam és tanítottam a legnehezebb idő
ben is." Hogy nem érzi öregnek magát, 
azt a nyugdíjasok között eltöltött, moz
galmas 1 6  esztendlS is bizonyítja, amit 
Feleky Pál az ONYSZ-nél "lehúzott". 

A fiatalokhoz szólva kiemelte az egy
ség és a Mség fontosságát, példaként ál
lítva eléjük az ONYSZ VSZ iránti elköte
lezettségét és kitartását a hírhedt szaksrer-

vezet-ellenes törvény éveiben. Ezalcöve
tendlS út! "Tartsátok meg tradfcióinkat." 

Ezek után adta át a s�étabotot jel
képesen a kongresszus két legfiatalabb 
küldöttének (Kovács Krisztiánnak és 
Pető Nolminek) a kis zászlóval illuszt
rálva. "Kívánok nektek jó egészséget és 
sok sikert. Tiétek a jövlS." Feleky Pál 

emberi nagysága nem véletlenül váltott 
ki spontán, dübörglS tapsorkánt a küldöt
tekből. Amikor a zászlók összeértek, az 
öreg és a fiatal kezek egy másodperc tö
redékéig elválaszthatatlan egységet alkot

tak. Felejthetetlen pillanat volt. 
*** 
Innen mér csak nBlúty percre 

volt a végs6 programösaegzés, amely 
dr. Biró Tibor szájából hangzott el biz. 
tatólag. Majd a régi-új elnök, dr. Mdr

kus Imre zárszava következett, aztén 
a Szózat hangjai csendültek föl, ahol 
vigyézéllésban mindenki kissé magá
ba mélyedve azt gondolhatta: "Ez j6 
mulatság, férfimunka volt." 

Berta Sdndor 

Feleky Pál még a jelképes stafétabot étadésa előtt átveszi dr. Mdrlcus Imrét6l a 
csak az 6 száméra készített mfivészi, úgyis mondhatni specúüis, elismer6oldevelet. 

Egy-két távirat, üdvözlet, 
jókívánság a sokból 

Ti.astelt 

Vaautaaok Szakszervezete, 

XIV. ko&)paaazu•i küldöttek! 

Dr. M4rlnu 1..-e, 

a Va.n,tas Szaluzervezet e"'6N ,.._,,. 

Kedves Imrei 
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A Vasutasok S7.&kszervezete Oruá
gos Nyugdíjas Szervezete harminc k01-
döttj6nek egyike voltam s7.akszerveze
ttlnk XIV. tongresszusú. Országos 
Nyugdíjas S:zervezetiinket IDiJdegy 1200 
tag utm egy-egy küldött k6pviselte. Sze
rintem ez jó aránynak tekinlhet6 a nyug
díjas vasutas szakszerve7.di tags4g érde
keinek képviselete tekintet.6ben. 

A Vasutasok Szakszervezete Választ
múya megbízása alapján mér a kong
miszust előkészítő mmkáhm is mm vet
tem, ezért is személyes ügyemnek tekin
tcltcm és drukkoltam s� Most, na
pokkal a kongresszus után átgondolva 
annakminde,i mozvmalik, hangulalM, lar
talmiúgát, i\gy éaem a� intenz:fv 
tanácskozás jól betöltötte szerepét, sike
res volt. Az értékel6 jelentés, az alapsza
bály, aköz.éptávúkladatokatfelölelópog
ram vitáiban a nyugdíjasokat képviselő 
küldöttek éppúgy, mint aktív kollégáink� 
vékenyen vettek részt. 

Küldötteink a nyugdíjas va.,utas szak
szervezeti tagság véleményét, szándékát, 
kívánságait közvetítették. HOZ7.ászólása
ik mellett az eddiginél jobb Betfeltételekélt, 
köriilményekért végzend6, még hatéko
nyabb szakszervezeti munkára adlák vok
sukat A kongresszus nyugdíjas küldöttei 
túl azon, hogy az általuk képviselt szak
szervezeti tagság megbízása alapján vol
tak jelen, valamennyi nyugdíjas vasutas 
érdekét szolgáló munkát végeztek. Jó len-

ne, ha ezt ők is tudnák. A tongreuzus 
egázealalttapmtalbaaam, lqy a VSZ 
ténylegesei és nyugdíjasai egyemanp 
tagjai a szavezetnek. Kök:ailoös smtida
rilú � mind azegyik. mindaJD6. 
sik tábor spc:ci'1is érdekeit szolg'1ó ká
dések felvetá&en, batározaltá emelá6 
ben. A szolidaritásnak ilyen megnyiM1&, 
lása mindenkit meggyómetett arról, hogy 
a Vasutasok S7.&kszervezete egységes, 
er&, elismert tekintélyei s:zervezet. Meg
nyugvással tapuztalbafblk, hogy a nyug
díjasok mlekei, gondjai iránt érdekl&lés, 
�éssegMmnd& nyilvmultmeg 
a 1"!81Dagasabb szinUI szakszervezeti és 
szakmai vezetők rmá'ffl. 

Dr. Lotz Károly, közlekedési, hír
közlési és vfzilgyj miniszter épp6gy, mint 
Sipos István, a MÁV Rt vezérigazgató
ja, de Sándor Lász/d, az MSZOSZ elnö
ke is támogawt ígért a nyugdíjasoknak, 
jobban, többet mint eddig. 

Oda fogunk figyelni(!) a nyugdíja
sok hb.ának megvalósítására, a segélye
zésre fordítandó keretek alakulására, a 
szervezet matödési feltételeinek továb
bi biztosítására és mindarra, amit az öt 
évre szóló program tartalmaz. 

Nyugdíjas tagságunk iránti megttl
lönböztetett megnyilvánulása volt kong
rcsszusunknak Feleky Pál volt nyugdí
jas elnök korelnökké választása, melyet 
a küldöttek lelkesen ünnepeltek. 

HegM48UrolJ 

Dr. Kun Dezsl, 
a vsz Országos Nyugdíjas 
Szenezelének alelnöke 

Személyiségét nem kell bemutatni. 
Ezrek és ezrek ismerik, lévén 23 éven át 
a TlSZtképzó és Továbblcq,z6 Intb.ct igaz
gatója Humanista felfogása beépült sze
mélyiségébe, hisz élete jelentős részében 
emberekkel, emberi prohlémákkal foglal
kozott, eredményesen. Ma az ONYSZ 
alelnökeként tevékenykedik fáradhatatlan 
buzgalommal. Teszi ezt tényleges és 
nyugdíjas társai jelenéért és jövőjéért. 

- Mit jelent számodra a VSZ XIV. 

Kongresszusa? 

íme a válasz: 
-Akongres.mJsaszaks7.en,cmimoz

galom mérföldköve. Számvetés, amely 
mindenkit érint! Mi nyugdíjasok a VSZ 
tagságának 46%-át tesszük ki! Nyolcvan
egy alaps:zervez.et és csatolt csoportok jel
zik az idősek érdekl<Sdését ma is. Február
ban 230 nyugdíjas értékelte - küldöttként 
- az elmtilt négy év munkáját. Vezetőket, 
választmányi tagokat és kongresszusi kül
dötteket választottunk. Tizenhárom fős el
nölclqtink mellett megváhmlDauka nnm
kabimttságokat is. Részt vettünk a XIV. 
kongresszus ellSkészfb'l tmnkéiban is. Ma
gam a VSZ köz.éptávú pogramjánakládol
gozésában vettem �zt. Válaszom erre 
szdkftem: "teljes jogú 1agjai vagyunkaS7.8k-

sl.aVCZetnek!" Annak feladatait magunk
ra n6zye j11 eg6vkb,tút&eljük. Matma 
is�bemioketa vasótgandjaésmd
ményccgyanfm. Footoioak ítéljük.hogy a 
"ténylegesek" az éves bérharcokn'1 hatá
rozottan foglaljanak '1lást. Ne vigye cl az 
infMció mindazt, amit elértek! Lényeges a 
munkahelyek megtart4sa. a szociélis vív
mányok meg&zése, a vasútegészségügy 
önállóságának védelme, amelyek mai gon
dokként jelennek meg. 

- Tóbb hónapon át készült a program, 
amelyet a kongresszus jóváhagyólag el
fogadott. Úgy érzem, hogy abban sike
riilt a nyugdíjasok érdekvédelmét is meg
jeleníteni. Feladatomnak fogtam fel, hogy 
a mi sajátos helyzetünket feltmjam tény
leges munkatársaim előtt, hisz kés&b ők 

is követnek bennünket. Jelentőséggel bír, 
hogy a Vasutas Idősek Otthona megva
lósul. Az ünnepi megnyilvánuláson túl a 
hétköznapok kaptak szerepet a program
ban. Tetszett, ahogy szóltak a mozgalom
ról, annak erejér61, egységesítési törek
véseikr61 és a megoldandó érdekvéde
lemről. Az új vezetésrffl további tcttebt, 
józan cselekvést és bátor kiállást remé
lek/remélünk. 

S1.Jlb6Blla 

Hor,llh ISIYln, 
a vsz leranc1árasi szb-fllkára 
- Munkatársaim megbecsWések6nt 

fogtam fel. hogy smn!lyaJR esett a w
lasztúuk. Általuk lettem kongresszusi 
ltilldöU. Ferencvárosnak m6g ma is .,.n

m neve van asportbanc!sa v8ldlooegy
aránL A batvanhetdros laillet.amelyen 
febzit, valamikor l350dolgm6 nmnb
belye volt. Akkor 4.800-5.000 mcait is 
gmftoaü la•IZ'l1DDl'cY '1ábm. Ma 530-
an vagyunk. s ennek IDÍlllelY .,,.__ a 
v..llaltSl8bm1ea;rr,wta11p.Ma 
4j IN:bnib .,. recalCJildlia-. cllk a 
lmletipdtdn�uyupli--
fopd6411indfl6�,...,-
Pmyit. �A- .... [ ··-h 

ldtaólW'·MPM_._...,_.__ 
pieabl.atitWr IIG S\;: .,, rlHI 
61 11 ,11115p11:c,•---,f;F -
�v• Di---, J ft4,tr7 lfs 
drt,h¼wl -'Ht Uldl 

.. • 1 ► Cc2Ufi11&f ?5 iTJ• 
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K O L 6 N S Z 4 M 

Az ilyenkor szokásos szakmái iníl 

Molnár György, a NYOSZ elnöke is 
természetesen a VSZ elnökségi tagja, 
csupán a csoportképMI maradt kivé
letlenül. Fotósunk, Pillz. Gyula, az els6 
nap, csak kés6 éjszaka tudta a kame
réja elé aillftani az elnökség tagjait. 

MOLNÁR GYÖRGY 

fme a megvailasztott VSZ elnökség, itt titulusok nélkül: balról Simon Dezs6, Kis Tamás, dr. lmrédy G,ul4ni, dr. Pinu, 
Katalin, Mári Gábor, dr. Márkus Imre, Pöhacker Attila, Király Károlyné, Rohonka Sándor, Orosz Pét.r, dr. Blr61ibor i, 
N6grádi Sándor. l'OTC): "L1'Z 

68 éves MÁV főtanácsos. 51 éve tag-
ja a Vasutasok Szakszervezetének. A 
Szolnoki MÁV Jármtijavítóban lett szak
munkás, mozdony lakatosként dolgozott. 
MSZMP Politikai Főiskolát végzett. Az 
üzemi, megyei, majd az országos ifjúsá
gi vezetésben dolgozott, közben 6 évig a 
hadsereg hivatásos tisztje, ma tartalékos 
alezredes. 1970-1980 között a Vasutasok 
Szakszervezete kb-titkára volt. Szerve
zetépítés, TB, ifjúsági, nyugdíjas és sport
területek tartoztak munkakörébe. 9 évig 
volt az ÖTA Ügykezelési Bizottságának 
elnöke. Itt sok refonnot kezdeményezett. 

TIRJÁKNÉ DR. NOVÁK ILONA 

Pl.: idősek ideiglenes szociális gondozó-
rendszerének kiépítése. 9 évig volt a 
BVSC elnöke. 1980-1990-ig- nyugdí
jazásáig-a Szak.sm.vezetek. B�
redi Oktatási Intézetének igaziatója. 
Azóta a VSZ Nyugdíjas Választmányá
ban dolgozik: tag, alelnök, a Nyugdíjas 
Szervezet II. Kongresszusán választot A VSZ PEB elnöke. 1955. decem

ber 8-án született Budapesten. A közép
iskola után felvették a budapesti (akkor 
még Marx Károly) Közgazdaságtudo
mányi Egyetemre, ahol "jó" rendtI dip
lomával végzett 1978-ban. Az egyetem 
elvégzése után 1978. szeptember 4-én az 
Északi Jánntijavító Üzemben kezdett 
dolgozni a Terv-, Pénzügyi. majd a Szám
viteli Osztályon. 1987-ben áthelyezéssel 
került a MÁV Vezérigazgatóság Közgaz
dasági Főosztályára, mint ügyintéző. Itt 
a hálózati szinttI bér- és munkaerő-gaz
dálkodási folyamatok koordinálását, el
lenőrzését, irányítását végezte. Irányító
ja, szervezője volt a SZJA bevezetése 
kapcsán végrehajtott MÁV színttI bér
bruttósításnak. Rendszergazdája volt a 
hálózati számítógépes munkaügyi infor
mációs rendszernek. A szakmailag szép, 
és önálló feladatok mellett 3 évig tanított 
a MÁV Tisztképző Intézetben, szakmai 
(közgazdaságtan, munkaügy, gazdálko
dás) tantárgyakat. 1990. október l -jén 
pályázat útján jött vissza az Északi Jár
mCijavltó Üzembe, gazdasági igazgatói 
munkakörbe. A Vasutasok Szakszerve-
2'.Ctálck 1978 óta tagja. Az Északi Jánntl
javftó Üzemben, majd a vezérigazgatósá
gon is bizalmi tisztséget töltött be. A 90-

es évek elején aktívan bekapcsolódott a 
szerveztíd6 tagozatok munkájába, és dol
gomtt a PEB-ben. 1992 óta VC7.Cti a VSZ 
PBB munkáját. 

ták elnökké. A VSZ Aranyjelvényével 
kitüntetett. 

TATÁR ÁRPÁD RÓBERT 

DR. MARKUS IMRE 

A VSZelde. 1954. május 21-én 
született �áron. Az általános iskola 
befejezése után a zombatbelyi Nagy 
La.JOS Oimnúium 6s Szaktöápisto1'
ban áatl6gizett 1972.jwnus I0-6L 

1912 j4Gius 20-tól gérleta,to,,k6nt 
v'11alt munll:jt a MÁV Járm1Ijavíf6ban 
S7.0IDbatbelyen. Az ll7.embendú.ehw
dony v6� �t&lllt 
�--�Qr,.t'1ym 
Ugyinl&.ffi munküftrhelratllt..A.--
�--NYiddbeíl---• 

ifiliflil-t etsb rPaeti tilZll�pt. BiWDi,-.; 
-- ab-titir poaton �. 
� ..... 

Munka mellett végezte el a Pécsi 
Janus Pannónius Tudomány Egyetem 
Jogtudományi Karát 1991.június 15-én. 
1994. szeptember 28-án Jogi Szakvizs
gát tett. Jogászként Vas megyében az 
MSZOSZ Jogsegélyszolgálatát látta el. 

1994. április 8-tól a VSZ elnökévé 
választották. 1995. március 9-tól a Mun
kaügyi Kapcsolatok szakértője (61/1995. 
jegyzék.,;zám). 

Tagja a Munkaügyi Bírák Egyesüle
tének. 1996. május-tói tagja a Munka
ügyi. Közvetítői és Döntőbírói Szolgá
latnak (MKDSZ). 1997-tól MÁV Rt. FB 
tagjává választották. 1998. januártól a 
Győri Széchenyi István Mllszaki Főis
kola Humánerő-forrás menedzser szaká
nak küls6,e�ójakq,� kom,l�t 
tevékenykedik. MllllkMiszonya keuleté
tól a mai napig folyamatosan a VIIS'li�tt. 
a vasutasokért dolgozik. 

SIMON DEZSŐ 

A VSZ szerva.etpolitikai alelnöke. 
1945. július 26-án Nagykőrösön szüle
tett. Nős, két gyenneke van. A nagyob
bik most készül tanári diplomájának a 
megvédésére, a kisebbik első éves főis
kolai hallgató. 1962-ben villanyszerelő 
szakmunkás, majd ezt követően 1977-
ben vasúti távközlés-technikai és bizto
sító-berendezési szakmai végzettséget, 
szakközépiskolai érettségi bizonyítványt 
szerezett. A Magyar Á llamvasutak Táv
közlő Fenntartási Főnökségénél 1962-
ben mint szakmunkás kezdett dolgozni. 
A távközlési szerelő csoportban 1962-től 
1980-ig, majd ezt követően 1980-tól 
1982-ig a Budapesti MÁV Kórház táv
beszélő központjában dolgozott. 1982-től 
függetlenített szakszervezeti tisztségvise
lőként dolgozik. A SZOT Központi Is
kolájának egyéves nappali tagozatának 
Szakszervezeti Vezetőképző Tanfolya
mán 1986-ban oklevelet szerezett. Mun
katársai 1980-ban megválasztották szak
szervezeti bizalminak, 1981-ben a BTBF 
szakszervezeti bizottsága elnökének, 
majd ezt követően 1982-ben függetlení
tett titkmnak, mely tisztséget 1987-ig töl
tötte be. 1987-től 1990-ig a Vasutasok 
Szakszervezete Budapesti Területi Inté
ző Bizott5'gának muntawsaként dolgo
zott, majd 1990-t61. 1998-ig a VSZ Bu
dapesti Területi Bizottságának a titkára. 
Vasutasok Szakszervezete " Aranyjel
vény" kitüntetésben �t 1992-ben. 
Jelenleg tehát nw- alelnökként tagja a 
VSZ elnökségének 6s a központban ki
k6rt munkatárst6nt dolgozik. A Vasuta
sok Szakszerv�nek 1962 óta tagja. 

DR. BIRO TIBOR 

A jogi szakvizsgát 1992-ben sz.erezte meg. 
1989-től munkajogi ügyintéroként, 1991-
tól lakásgazdálkodási csoportvezetőként 
dolgozott a Budapesti Vasótigazgatóság 
Munkaügyi Osztályán. 1993-tól a Buda
pesti Vasútigazgatóság Forgalmi Oszt4lya 
Bér- és Munkaerógaz<Wkodási Csoport
jának vezetője, 1995-től pedig a Forgalmi 
Szakigazgatóság főmunkatirsa. 

1975 óta tagja a Vasutasok Szakszer
vezetének. A Vasutasok Szakszervezete 
soron kívüli kongresszus.a 1995-ben ér
dekvédelmi alelnökké választotta. 

KIS TAMAS 

A VSZ MÁV RL Gt,, ,rdekvidel
mi alelnöke. 194I.j�U$ 27-én Buda
pesten született. ÁI� és köl.épiskolai 
tanulmányai el vég• után a Bánki Do
nát Gépipari Mtiszaki F6iskolán tanult. 
Szakképi.ettsége okleveles gépész üzem. 
mérnök és okleveles gépész mCiszaki ta
nár. Iskolái mellett sikeresen elvégz.ett egy 
felsőfokú munkaügyi és egy ingatlan
közvetítői tanfolyamot is. 1962. augusz
tus hannadikától dolgozik a MÁV-nál, il
letve a MÁV Rt.-nél. Előbb a Gépjavító 
Üzemben volt szerszámkészít6, majd 
nonnatechnológus és nonnatechnológus 
csoportvezető lett. Kés&b a MÁV Rt. 
Vezérigazgatóságán lett ügyintéző. 1962 
óta a VSZ tagja. Volt bizalmi, l 990-t61. a 
VSZ Jármtijavítók Intéző Bizottsága tit
kára. Tagja a VSZ lilnökségének és Vá
lasztmányának, valamint az MSZOSZ 
Szövetségi Tanácsának. Szakszervezeti 
munkája során kiemelt feladatként kezcltt 
a munkav�llalók munkához való joga 
mellett a szociális biztonság és az emberi 
munkafeltételek iránti igényét is. Szük
ségesnek tartja, hogy a tagság a munká
jával összefügg6 kérdésekben ne csak 
végrehajtó legyen, hanem a feltételek, 
irányvonalak kialaldtásában is beles7.61-
hasson. A MÁV átalakítúa Ulái, össze
függéseiben új, �gi helyzetben a 
privatizációban való r6szv•lt. a kon
cessziók és a tenderek kün1sú4l a fel• 
telek meghatározását, 6s azoknál a mun

kavállalók érdekeinetbal&ony kq,viae
letét tartja legfontosabb �ladatánelr. 

DR. PENZES KATALIN 

vasutas nyugdfjta, ill. azok bozzátarto.. 
1.Ói. 1988-ban üzemorvosi szatYi7.spt, 
majd 1998-ban hm.orvosi szatvizspt 
ammt.Munkh.U..6ta t1rpaV. 
Ul88olr �- 1989dllu1111• • 
katmai megtisztel6 hi:rahb4b61,:aopail
bi7.almi 6s a Debreceni MÁVTBK Szak
sm vemi Bimas4gánakhtgja. M:em• 
ban eddig is megpr6bálta-6s a jöv&m 
is az a caja-kiállni a vastitegá� 
egys6g66rt, mert �lem6nye 87.elintdllt 
így biztosítható a vasutas dolgozók me&· 
felcl6 szinalorvosieWtáa: ep7!Jl9"'8· 
&úse, ami munkájukat ismerve ösamr
sadalmilag is rendkívül fontos. 

NOGRADI SANDOR 

52 éves, a MÁV Hódmezővásárhe
lyi Pályagazdálkod'5i F6nökség bels6 
ellenőre, szb-tag. N6s, két felnőtt gyer
llJCke és négy unokája van. 

1946. januú l -jén született lGskun
félegybázán, hét testvér közül negyedik
lcént. Szülei általános iskolai tanítók vol
tak. 1962-ben fiatalkoniként lépett elő
ször MÁV szolgálatba a Kecskeméti Pft. 
F6nökségnél. l 962-t61. három �vig nap
pali tagozatoa tanult a budapesti Pálya
fenntartási és Vasútépít6 Technikumban, 
amit levelez6 tagozaton a honvédség utú 
197 l -ben végzett el. 

1966-tól 1968-ig tényleges katonai 
szolgálatot teljesített. 1968-tól a Szente
si Építési Fooökségen betanított munkás, 
a technikusi képesítés megszerzése után 
a Hódmezővásárhelyi Pft. Főnökségen 
munkavezet6, majd 1973-tól ismét a 
Szentesi Építési F6nökségen dolgozott, 
ahol tervstatisztikus, függetlenített szb
titkár, szociálpolitikai ügyintéző, nonna
technológus munkaköröket látott el kü
lönböző ideig. 1993. január l -jével kft.
vé alakult fooökségr61 visszakerillt jelen
legi munkahelyére, ahol el&b karbantar
tó feéfmikus, majd 1996-tól bels6 ellet'l
dr manlcakött ldt el. 

1975-t61. választott tisztségvisel6. 
Kezdetben ( l  l évig) függetlenített szb
titkára, 1993. december 21-ig tmadalmi 
szb-titkára volt az Építési Főnökségnek, 
illetve a VHM Kft.-nek. 1994-től a Hód
mezővásárhelyi Pályagazdállcodási F6-
nökség szb-tagja. 1980-tól a VSZ Építé
si Főnökség és Üzemek Intéző Bizottsá
gának tagjaként, 1990-tól IB-elnökként 
igyekezett a szakmai érdekvédelem meg
teremtésében, elfogadtatásában és ered
ményes mtiködésében részt veMi. 

1988-tól lett tagja a VSZ Központi 
Vezet&égének, majd választmányának. 
1997-től a VSZ elnökség tagja. 

1976-ban középfokó munkaszerve
ző és id6elemz6 tanfolyamot, 1977-ben 
l éves szakszervezeti vezet6képző tan
folyamot 6s 1984-ben fels6fotó munka
ügyi tanfolyamot végzett. 

Rendelkezik "Szaksz.ervezeti munká
ért oklevél" (SZOT okl. 1983.), "Szak
szervezeti munkáért Ezüst jelvény" 
(SZOT 1988.) 6s " VSZ Aranyjelvény" 
(1993.) kitüntetéssel. 

OROSZ PETER 



1998. ÁPRILIS 

bemutatkozások 
ROHONKA SÁNDOR 

1959. szeptember 10-én született 
Miskolcon. Vasútgépész szakon szerzett 
szakközépiskolai érettségit. A MÁV-nál 
1978. óta dolgozik. Az elmúlt 20 évben 
folyamatosan a MÁV Miskolci Vontatá
si Főnökség dolgozója, különböző mun
kakörökhen. Villamosmozdony-szerelő
ként kezdte va�úti tevékenységét. A Bánki 
Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szer
vező szakon 1983-ban üzemmérnöki. 
1992-ben szaküzemmérnöki oklevelet 
szerzett. A vasúti szakvizsgák (nagyfor
galmi, villamosmozdony-vezetői. felső
fokú vontatási) megszerzését követően 
1985-től üzemeltetési reszortos, rövidebb 
megszakításokkal. Ekkor üzemgazdasá
gi csoportvezetői, illetve üzemeltetési 
részlegvezetői feladatokat lát el. Jelenleg 
a Janus Pannonius Tudományegyetemen 
másoddiplomás "Jogi szakokleveles 
mérnök" képzés IV. féléves hallgatója. A 
Vasutasok Szakszervezetének 1978. óta 
tagja. 1990-ben főbizalmi, majd 1992 
decemberében választották meg szb-tit
kárnak. amely megbízást jelenleg is el
látja. A Gépészeti Intéző Bizottság alapí
tó tagja. 1994-től a V SZ Választmányá
nak és a Miskolci Területi Bizottságnak 
a tagja. 1993-tól az Üzemi Tanács elnö
ke. 1993-97 között a Területi Jóléti és 
Szociális Munkabizottság vezetője. Je
lenleg a gépészeti szakszolgálatnál mű
ködő bizott\ág tagja. Elsődleges feladat
nak a valós munkavállalói érdekvédel
met, és a VSZ tagság érdekeinek képvi
seletét tartja. 

KIRÁLY KÁROLYNÉ 

TB titkár, Budapest. 1950. augusz
tus 12-én Pápateszéren született. 1968-
ban érettségizett Győrött, a Kazinczy 
Gimnáziumban és még ugyanebben az 
évben, augusztus I 3-án Győrszabadhegy 
államoson forgalmi tanulóként -a csalá
di tradíciót folytatva - lépett a Magyar Ál
lamvasutak szolgálatába. Először sze
mély-pénztárosként, majd három évig 
Pannonhalma állomáson fogalmi szolgá
lattevőként teljesített szolgálatot. 

1971-től Bp. Ferencváros állomáson 
teljesítmény-kiértékelőként. é.s 1980-tól 
1994-ig Bp. Kelenföld állomá�on a kör
zeti munkavédelmi feladatokat jól össze 
tudta egyeztetni szakszervezeti titkári 
tisztségével, amit 1982-1994-ig töltött be 
Bp. Kelenföld Körzeti Szakszervezeti 
Bizottságban. 

1969-től a Va\uta�ok Szakszervezet
ének tagja. 1970-től társadalmi funkció
ban több szakszervezeti tisztséget is el
látott. 1994-ben megválasztották a Buda
pesti Területi Bizottság titkárhelyettesévé. 
Személyi változás miatt I 997. májustól 
a területi bizottság titkári feladatait is vé
gezte, és 1998. január 20-án, a Budapes
ti Területi Bizotbág választó értekezletén 
megvála�ztották a területi bizottság titká
rának. 1971-ben ment férjhez. két gyer
meke van, 23 és 26 évesek. 1975-ben 
végezte el a MÁV Tisztképző Forgalmi
kereskedelmi tagozatát. Munkavédelmi 
technikusi és felsőfokú munkaügyi vég
zettséggel rendelkezik.jelenleg a Győri 
Műszaki Főiskola munkaerő-piaci mene
dzser szakára jár. 

Munkája során mindig a munkavál
lalók érdekét szolgálta és az elkövetkező 
időben is a tagság érdekének képvisele
tét tartja elsőrendű feladatának. Felada
tai között szerepel a tagsággal és a tiszt
ségviselőkkel történő kapcsolattartás és 
bizalom erősítése, a tagmegtartó és tag
szervező munka javítása, az új tisztség
viselők felkészítése feladataik ellátá�ára. 

Ehhez a munkához véleménye sze
rint nem kell más, mint felelőséggel dol
gozni egymás munkájára figyelni és azt 
tiszteletben tartani. 

MÁRIGÁBOR 

VSZ TB titkár, Szeged. 1946. szep
tember 24-én született Szegeden. Va�uta\ 
dinasztiából származik: édesapja, nagy
apja is évtizedeket dolgozott a vasúton. 
1965-ben Szegeden, a Radnóti Gimná
ziumban érettségizett, majd Pécsett, az 
500-as Ipari Szakmunkásképző Intézet
ben távközlő- és biztosítóberendezési 
m(iszerész szakmunkás bizonyítványt 

szerzett. Visszatért Szegedre, ahol a Sze
ged-Rók-usi TBFF szerelőcsoportjában 
dolgozott közel tíz évig. Itt választották 
meg 1975-ben szb-titkámak, majd 1976 
tavaszán a területi bizott�gr.:1 került a szer
vezési és káder ügyek intézőjének. Azóta 
dolgozik a területi bizottságon munkaidő 
kedvezménnyel foglalkoztatva. 

A TB-n folyamatosan képezte magát: 
az alapfokú anyaggazdálkodá,i tanfolyam 
után elvégezte a Tervgazdasági és Beru
házási Tisztképzőt, majd az MSZMP Po
litikai Főiskolán egyetemi diplomát szer
zett. Jelenleg a Győri Főiskolán tanul. a 
munkaerő-piaci menedzser szakon a II. 
félévet fejezte be. 

A VSZ Szegedi Területi Bizottságon 
az 1990-es választások előtt-Dr. út�osi 

József nyugdíjba vonulásával - először 
választják meg négy évre TB titkárnak, 
majd ezt követi az 1994-98-as ciklus, de 
harmadszor is neki szarnztak bizalmat. 
1994-től tagja a VSZ elnökségének. és a 
VSZ választmányának. Kimagasló mun
kája elismeréseként 1993-ban a Vasuta
sok Szakszervezete Aranyjelvény kitün
tetését vehette át. ,Hári Gábort munka
társai, VSZ tagjai nyugodt. higgadt. 
nagyfokú kompromisszum-készséggel 
rendelkező.jól felkészült vezetőnek, szak
szervezeti tiszt-.;égviselőnek tartják. Olyan 
vezetőnek, aki fogékony a dolgozók 
problémáira, aki segíti azok megoldá-.;át, 
és aki felkészültsége folytán megfelelő 
súllyal képviseli őket. 

PÖHACKER ATTILA . 

TB titkár, Záhony. 1952. február 
18-án született Debrecenben. Szakkép
zettsége vasútgépész és vasúti biztosító
berendezési technikus. 

A MÁV-nál 1970. óta dolgozik. A 
Vasutasok Szakszervezetének 1970. óta 
tagja. 1973-ban kapcsolódott be a szak
szervezeti mozgalmi életbe. 1978-ig bi
zalmi, majd m(Jhelybizottsági titkár, 
1979-től pedig 1982-ig szb-titkárként 
szolgált. 1982-től 1990-ig a Záhonyi 
Területi Bizottságban közgazda-;ági mun
katársként tevékenykedett. 1978-tól 
1990-ig a VSZ központi vezetőségének 
volt a tagja, 1990-től és jelenleg is a VSZ 
Országos Választmányának a tagja Több 
szakszervezeti felkészítő tanfolyamon 
ismerte meg a szakszervezeti munkát. 
Jelenleg a Széchenyi István Főiskola Hu
mánerőforrás szakán tanul. 1990-ben vá
lasztották meg területi bizottsági tllkár
nak. A szak.,zervezeti tevékenységet ,zol
gálatnak tekinti. Legfontosabbnak tartja 
a VSZ erejét növelni, erős hiteles szak
szervezettel szeretné védeni tagjaink ér
dekeit, megőrizni Záhony egységét. biz
tos és biztonságos munkát, tisztességes 
megélhetést szavatolni az itt élőknek. 
Nős, három gyermeke közül kettő dol
gozik, egy középiskolába jár. 

DR. IMRÉDY GYULÁNÉ 

KHI 18 titkár. Ahogy kollégái hív
ják Sacika, Budapesten született. Itt vé
gezte el az általános iskolát, a gimnáziu
mot is. majd az érettségi után a Budapes
ti Műszaki Egyetem Számítástechnikai 
felsőfokú tagozatára nyert felvételt. 

1972. decemberében került a vasút
ra. számítástechnikai rendszerszervező
programozó munkakörben dolgozott a 
MÁV Adatfeldolgozó Intézetében. majd 
ennek jogutódjában a MÁV Számítás
technika Intézetben. Itt előbb a szociál
politikai bizott,;ág elnöke, majd 1980-tól 
1990-ig szb-titkár is volt. 

1990-ben került át a MÁV Vezérigaz
gatóságára. 1991-től a KHI IB titkára. 
Függetlenített, ami annyit Jelent, a szak
szervezeti érdekvédelmet csinálja főállás
ban. Csak azért elvégzett egy felsőfokú 
munkaügyi tanfolyamot, hogy még gör
dülékenyebben folytathassa a szakszer
vezeti munkáját. 

Elve - ..t tag az első. a második he
lyen áll a tagot képviselő szervezeté.s csak 
harmadik helyen van az adminisztráció 
Uelentés a VSZ Központnak) - eleinte 
nem talált nyitott fülekre, ám mám meg
szokták kollégái a hagyományostól elté
rő szakszervezeti érdek-védelmi felfogá
sát. Továbbra is a tagság, az egyszerű 
VSZ-tagok érdekeinek védelmét tartja a 
legfontosabb feladatának. 

MAGYARVR 9 

K Ú L Ó N S Z Á M 

Élethű jelenetek 
a padsorokból és a lolvosóról 

A titkos szarnzás. Leadta? Éppen csúsztatja. Még kézben tartja. FOTÓ. PllT'Z 



10 -
K O L 6 N S Z A M 

Nép,- sokadalom, civil társadalom 
BESZÉLGETÉS AZ. ÖRÖK CIVILLEL, VITÁNYI IVÁNNAL 

Nemffgiben Vitányi Iván arról be
szélt fiataloknak és nem fiataloknak, 
hogy a Jöv6 szociáldemokráciéjainak 
útja, ha a társadalom kezébe veszi a 
Jóléti állam által megteremtett intéz
ményeket, a szociélistól a kulturélisig. 

- Úgy is értelmezhető, ez a gondo
lat, hogy a pártok szélesebbre nyitják a 
kapukat a nép, a sokadalom, a civil tár
sadalom felé? 

-Öregek és fiatalok, mindnyájan be
szélünk, gondolkodunk arról, hogy vajon 
milyen lesz a világ az ezredforduló után. 
Vajon a civil tániadalom megvívja-e a nagy 
csatát, és megerősödve kerül-e ki a pár
tok, a hatalom nyomása alól. Képes lesz
e arra az emberek többsége, hogy önálló 
erőként legyen jelen a civil társadalom 
alapjaként a történelem színpadán? Nap
jainkban is, de abban a sokféle múltban 
is, amit én megélhettem, sokan sokfélekép
pen akartak - legalábbis szavakban - a 
népnek, a sokadalomnak jogokat adni. A 
különböző szíml hatalmak érdekeik sze
rint osztottak is valamit számukra. Az 
emberek pedig 6lték az életüket, és igye-

kcztek a család, az állam, a hatalom kö
:zöUi &i 11:rmész.eti vismnyokS7.Övevényé
ben megmaradni. Vívták a hétköznapok 
csaláját a� nevelték a gyer
mekeiket, építették átvitt értelemben is 
ház.ailcat. Közben megteremtették., alakí
tották azokat a közösségeket, ahol gondo
latot cserélhettek szaktársailckal ... 

- Ez lett a szakszervezet? 
- A Webb házaspár vagy Jászai Sa-

mu, Mónus fi/Is máig frissnek ható sorai 
jól mutatják be azt a folyamatot, ahogy az 
első átfogó civil szervezetek, a szakszer
vezetek létrejöttek. Ma már több szakmai 
szervezet százéves múltat tud maga mö
gött. Mindennek ellenére fennmaradtak, 
mert sokan döntöttek úgy, hogy nem hagy
ják abba, amit nagyapáink csináltak. 
1990-ben sokan gondolták úgy, hogy 
nincs már szükség szakszervezetekre. Az 
emberek. a nép, a sokadalom jó része awn
ban kiállt értékei mellett. Ma már jól lát
ható, mennyire szükség van azokra a kö
ZÖsségekre, amelyeket a szakszervezetek 
a ke:zdetektffi jelentettek. Még az államszo
cializmus évtizedei alatt is keretet adtak a 
köros kulturális programoknak, a sport
nak, mfficödtek a mtivelődési otthonok. 
Ebben a ma már elveszett közösségi hát
térben benne volt az is, hogy beteget láto
gattak, vért adtak, és benne volt az is, hogy 
elment a brigád a színházba. Igen, szín
házba, meg kiállításokra, mert azért azzal 
senki se álltassa magát, hogy mindezek a 
dolgok csak néhány száz ember privilégi
uma lehetnek. Én ezért hiszek abban, 
hogy sokadalom, az emberek többsége 
megtalálja azokat a kereteket, amelyekkel 
újra lehet építeni az elveszett közösségi 
háttereket, építeni lehet a házakat, megte
remteni a gazdaság új fejlődése közepette 
az új körosségeket. S ez lehet az egyik 
válasz arra, hogy mi is lesz az ezredfor
duló után. A sokadalomnak, az emberek 
többségének megerősödött civil-tudata 

elvezet oda, hogy a több demokn1cia mel
lett áll ki, nem engedi. hogy szuverenitá
sát pártok, az állam, a hatalom csorbítsa. 
A civiltudat er6södésének megfelelő ke
rete lehet az új kihívásokra ój válaszokat 
adó szakszervezet. A szakszervezetekben 
ott vannak a munkások, a fiatalolti az ala
kuló politikai középosztály, értelmiségiek. 
Velük lehet a társadalomban, a jövőben 
gondolkozni. Én azt tapasztalom, hogy 
nagyon nagy az igény az emberekben a 
csendes, nyugodt mozgalmakra, amely 
egyben a közös lét, az együttgondolkodás 
örömét is megadja. 

-Ez lesz majd a "civil demokrácia"? 
- Hiszek benne. Civilként, szociálde-

mokrataként vallom, hogy a világ új kor
fordulójára új módon kell válaszolnunk. 
Tudjuk, hogy a jóléti állam hagyományos 
formája nem tartható fenn. Nyitva van a 
pálya a jövő felé. Nem az utóvédharcot kell 
választanunk a jóléti vívmányok megvé
désére, hanem előre kell tekintenünk és új 
koncepciót vállalnunk. Ez a koncepció 
röviden éppen abban foglalható össze, amit 
"civil társadalomnak", "nyílt társadalom
nak", "erős demokráciának", "civil de
mokráciának" nevezünk. E mellé kell áll
ni, ennek útját kell kidolgoznunk, ezen az 
úton kell szerepet vállalnunk. 

- Közelednek a választások, és mi az 
ezredfordulót követő világról beszélünk. 

-Ha most jól választunk, akkor van 
esélyünk arra a jövőre is, amiről beszél
tünk, amely a civil társadalom, a civil de
mokrácia jövője lesz. Ebben hittem egész 
életemben. Én, aki mindig a küsrobön áll
tam hosszú életem során, beleláthattam a 
hatalomba, és láttam annak véges voltát. 
Aki mindig a küsrobön áll, az megmarad
hat örökös civilnek. Jó érzés személyesen 
is számomra, hogy szociáldemokrataként, 
és örök civilként álmodhatok erről a jö
vőről. és álmaimat meghallgatják. 

L,,xJutJu 

A rendórség is tehetetlen! 
SZIPÓSOK ÉS RÉSZEGEK GYŰRŰJÉBEN 

"Szerelvények tartottak a semmi
be" és "Átéllftotta a váltókat" cfmmel 
újságcikk Jelent meg 1998. mércius 
25-én a Magyar Nemzet cfmíf napilap 
20. oldalain. Nem feladatunk, hogy az 
ott lefrtakat megkritizéljuk, ezt meg
teszi helyettünk Rilospalota-Újpest 
éllomésf6nök-asszonya. Minket sok
kal inkébb az a férfi, az az egyszeni, 
fiatal vasutas érdekelt, aki, ha nem is 
tömegszerencsétlenséget akadályomtt 
meg, "csak" egy szipós életét adta 
vis..za. A lényeg, hogy megtette. 

Szincsák Gábor segédfelvigyázó
váltókezelő eleveníti fel a történteket: 

- Március 11-én szolgálatban voltam 
a kettes váltókezelői őrtoronyban. Késő 
délután, 17 óra 24 perckor közeledett a 
Nyugati pályaudvar felől a 2336-os szá
mó, Vácig közlekedő személyvonat. Mi
után a szerelvény "bejárt" Rákospalota
Újpest vasótállomás jobb átmenő fővá
gányára, kinéztem a toronyból és láttam, 
hogy egy fiatalember dobálgatja(!) a tí
zes váltó sólykörtéjét. Ide-oda. Feldü
hödtem, hiszen tudtam, hogy veszélybe 
kerillhet az élete. Szóltam volna neki, de 
kiszaladt a közeli kerítésen kívülre és el
ttfnt az állomás közelében lévő, a sínten
ger felett átfvel6 felüljáró lábánál. Futot
tam, hogy megnézzem, mit csinált, de 
smencsére.semmilyen kárt nem okozott. 
Az állomúsal Rzsút szemben lév6 kö-
7.ért el&t álló rend6rök fogták el végül. 

Amikor odaértem hozzájuk, fel vették az 
adataimat és megkérdezték, hogy a "fiú" 
okozott-e kárt? Erre nemmel válaszol
tam, ám ennek ellenére feljelentettem a 
fiatalembert. 

-Noha nem okozott kárt, mégis ha
ragszom rá, mert könnyen bajt tehetett 
volna önmagában. Az újságcikket én is 
olvastam, ám ekkora baleset nem is tör
ténhetett volna, hiszen a következő, 
2446-os számú, Veresegyházig közleke
dő személyvonat csak az eset után tíz perc 
múlva érkezett meg az állomásra. A szi
pósok egyébként rengeteg gondot okoz
nak mifelénk, állandóan a sínek között 
kódorognak, még elzavarni sem lehet 
őket. Nekitámadnak az embernek. Na
gyon hátráltatják a munkánkat, elterelik
elvonják a figyelmünket. Hiába van mil
liónyi feljelentés ellenük, a rendőrség és 
mi, vasutasok is tehetetlenek vagyunk. 
Eltifordult, hogy akit előállítottak, az két 
óra mólva belevigyorgott az arcomba. 

Szincsák Gábor 1993 óta vasutas. 
Rákospalota-Újpesten segédfelvigyázó
váltókezel6. Az állomás forgalma miatt 
jött ide. Nagymarosi lakos, de most egy 
dunakeszi munkásszállón lakik. 14 éves 
kora óta készUlt a vasútra, ám szillei el
tiltották ettől a pályától! {gy, kényszer11-
ségb6l élelmiszeripari eladónak tanult, 
ám szakmájában egy percet sem dolgo
zott, és megvalósította gyermekkori ál
mait. &lesanyja 1973-tól 1987-ig sze-

mélypénztárosként dolgozott ugyanitt. 
Ez az eset Szincsák Gábort arra sar

kalta, hogy a vasútbirodalmon belül rá
ruházott munkáját még jobban, még pre
cízebben végezze a közeljövőben. Szeret
ne egyszer rendelkező forgalmi szolgá
lattevő lenni egy, a Rákospalota-Újpest 
vasútállomásnál is nagyobb forgalmú 
állomáson. mint például Rákos vagy 
Kőbánya-felső. 

Rákospalota-Újpest a szipósok, ré
szegek és hajléktalanok közkedvelt ta
nyája. Ezért a vasutasok itt már-már szinte 
életveszélyben dolgomak. H6nig Etelka 
állomásfőnök-asszonnyal történt állo
másbejárásunk alkalmával is tapasztal
tam, hogy az "életveszély" szó egyálta
lán nem eltúlzott! Ha ugyanis nem épp 
egy vasutas élete forog a dühödt szipó
sok miatt kockán, akkor egy részeg haj
léktalan fekszik rossz helyen, mondjuk 
úgy tíz centiméterre (!) a nyolcas vágány
tói ! A helyzeten pedig úgy látszik, sem a 
vasutasok, sem a rend6rök nem tudnak 
változtatni, bármennyire szeretnének is. 
Vajon meddig lesz ez {gy? Mindenesetre 
Szincsák Gábor rákospalota-újpesti se
gédfelvigyázó-váltókezelő március 11-
én, kora délután, ha nem is többszáz, de 
egyetlen ember életét megmentr,tte. Tulán 
éppen azét, aki másnap már a vágányten
ger kellős közepéből fogja szidni őt, 
amiért éppen elzavarja jó kis vackából. 

Makkaard 

IÁV �tranz1YJ> Kft. 

2120 Dunakaezl, Allomés 8'tény 11. 

KOIDnbOz6 nyom�vl1 vast1tl szemlly- n 

spectálls kocsik gyártása, Javltba a M profil, 
de vállalja tevlkenyslglhez /capCsol6d6 
más munkák elvlgzlsM Is. 

ALAPITVA: 1928 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342..e93 

Fax: (27) 342-997 

Ear ll1rmí■Jdiias 
nyomában 

Az Autonómok Szakaenaeti 
Smvetsqe az elmóltévdecembenhen 
tartotta kongresszuát. AMagyar Vas
utas azért kért interj1it BoniJ; Jib,os
tól, a szervezet térselnöMt8, a Moz
donyvezet6k Szaknervaetinek Ogy
vem6 alelnökd, mert a VSZ�
felbfvúa miatt konfliktus volt a két 
szerva.el kÖ7.Ött, kömen a mor.donyve
zet6k és a VDS7SZ vezet61 ködtt kö
zeledési folyamat indult el. Az ügyve
zet6 alelnök ezt céfolja: csalt arról van 
sm, hogy a Liga S:zakszervaeti Smet
ség - amelynek Gaskó Isi.dn az elnö
ke -feltétel nélkül csatlakomi ldvén az 
Autonómokboz. Borsik János szívesen 
Iétné a konföderációban a Vasutasok 
Szakszervezetét, ennek ellenére a 
MOSZ akadályozta meg a korkedvez
mény kiterjesztését az UDJ-vezetAre. 
Sándor Ldszló, az MSZOSZ elnöke be
jelentette a VSZ XIV. Kongresszusain, 
hogy a korkedvezményt mégiscsak 
meglqtpték az érintettek. 

-Decemberben ismét megkötötték a 
bérmegállapodást a reprezentatfv szak
szervezetek a MÁV-val, amelyet mege/6-
zött némi egyet nem értés az érdekképvi
seletek között. Ennek fényében hogyan 
értékeli a VSZ és a MOSZ viswnyát? 

-A tárgyalások időszakában a szak
szervezetek között - objektív okok miatt 
- kialakulnak véleménykülönbségek, hi
szen mi egy szakmai csoportot képvise
lünk, míg a VSZ egy gytijtőszakszerve
retet. A megállapodások aláírásával ezek 
a szakmai viták lezáródnak. Úgy gondo
lom, hogy ugyanaz a korrekt kapcsolat 
helyreállt, amely jellemezte a két szerve
zet viszonyát. 

-Ha ez fgy van, akkor az a szakszer
vezet, amelyiktl sztrdj1cfe(hfvásokban e/dl 
járt, milrt nem tá>nbgtttta a VSZ sztrájk
fe/hfvását? 

-A legfontosabb ok, hogy nem kér
ték a támogatást Ezen túlmenően a sztrájk
felhívás szakmai szempontból nem volt 
kellően végiggondolva. Amíg van esély a 
megállapodásra, addig tárgyalni kell, ezért 
elhamarkodottnak tartottuk a lépést. Azt 
hiszem, hogy a bíróság döntése után to
vábbra is hiányban szenved a VSZ tag
sága, mert nincs egy közös sztrájkélmé
nyük, amely fontos az érdekvédelmi 
munkában. 

-A MOSZ által szervezett sztrájkok 
alkalmával kérték a többi szakszervezet 
támogatását? 

-Tóbbségében igen, de önálló sztráj
kot a mozdonyvezetők csak 1991-ben 
tartottak. Akkor azt a megmozdulást a 
VDSZSZ és a VSZ is támadta, ennek el
lenére sikeres volt. Ez azért volt fontos, 
mert a Mozdonyvezetők Szakszerveze
te, mint önálló szervezet mutatta meg, 
hogy képes az érdekérvényesítésre. A 
többi sztrájkban együtt vettünk Rszt a 
többi reprezentatív szakszervezettel, illet
ve ők sztrájkoltak velünk. Ha a támoga
tottsági adatokat megvizsgáljuk, kiderül, 
hogy a mozdonyvezetők �le majd
nem l 00%-os volt szemben a VDSZSZ 
és a VSZ tagjainak támogatottságával, 
amely sokkal alacsonyabb volt. Ennek 
több oka van: többek köiött az is, hogy a 
mozdonyvezetőkön kívül a többieket az 
elbocsátás Rme ma is fenyegeti. 

-A MOSZ Is a VSZ kiivi konfliktus 
nem annak tudható be, hogy a moulony
veut6k közelednek a VDSZSZ-lwz, hi
sun a kit szerveut egylllt indl,lt a F

E

B 
vdlasztdson? 

-Szerencs&enil,aaemo,lfSe1röze
led6s a VDSZSZ irúy6a, az ÜIYVÍ'V\1 
testületünk is úgy foglalt 6llút, hoo 
egyenl6 távolságot Clitun.lJ'audWf tep
reantatfv szak4ze� A VIZ-uel 

a partnerikapcsolatok�jelil, 
bogyrö "d id&l belel=- ta 

vagyon:egosztúbii., � .... 
nrmpe,restr.dtflok 
sobt illeti, az e� 
eJrnonclbalmp,bod 

a megállapodással. Az tlgyviv6 testüle
tünk is utólag úgy foglalt állút, hogy a 
közös lista csak a VDS7SZ-oek volt el6-
nyös, nekünk nem. A testület ógy dön
tött, hogy ilyen együttmdköd6sre a jöv6-
ben nem készUl a MOSZ. 

-Ennek ellenére megjelenl a sajtó
ban a hfr, hogy a liga Szaks,erveutelc 
egyesülnek az Autonómokkal. Ez nem je
lenti-e azt, hogy a VDSZSZ is fuziondl a 
MOSz-szal? 

- Ez k6t kUlön kérdés. Az Autonó
mok Szakszervezeti Srovetsége a hanna
dik legnagyobb ko,nfötleráció Magyaror
szágon. Túlnyomó részt a közszolgálati 
szférában vagyunk jelen. SrovetségUnk 
decemberben tartottam. kongresszusát, 
ahol Gaskó István, a Liga elnöke felaján
lotta a feltétel nélküli közeledést. Egyéb
ként ez már korábban is sroba került, nq 

1995-ben informálisan felkértek a Liga 
elnökének, amelyet én visszautasítottam. 
Nem is egyesülésről van szó, hanem ar
ról, hogy a Liga szervezetei beolvadnak 
a mi tagszervezeteinkbe, amely remélhe
tőleg erősíti az Autonómokat. Ami a kér
dés másik részét illeti, a VDSZSZ ugyan
olyan tagszervezete lesz szövetségünk
nek, mint a MOSZ. Szó sincs egyesü
lésről, mivel a Mozdonyvezetők Szak
szervezete egy szakmai szervezet, míg a 
VDSZSZ egy kontraattit(Idre létrejött 
gy(Ijtőszakszervezet. Más lenne a hely
zet, ha a VDSZSZ az MSZOSZ-be töre
kedne, akkor a két gytijtőszervezet nem 
férne meg egy konföderációban. 

- Ha a MOSZ törekszik az egyen/6 
távolságra, akkor miért emelt lcifo�ást a 
Mozdonyvezetők Szakszervezete az 
U DJ-vezetők korkedvezménye ügyében, 
amelyet a VSZ harcolt ki? 

- Nem kifogást adtunk be, hanan 
felszólamlással éltlínlc. Nem megakadá
lyozni akarjuk ezen törekvéseket. hanem 
korábban az Érdekegyeztet6 Tamcsban 
kötött megállapodás és a törvények nem 
teszik lehetővé ezen munkakörök kiter-
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OrOkm1Z1é l1k1m11í11k 
A BABAKÁDBAN IS JÓ EVEZNI EGY BARLANGÁSZNAK 

- A Debreceni Lokomotív Tdmeg
spon Egyesület örökmozgó sz.akosztályát 
1996 novemberében alakítottuk meg. 
Tagjaink, olyan lélekben és testben fia
tal, örökmozgó tennészetbarátok, alcik 
valójában hegyeket és völgyeket járnak. 
- kezdi Húri Noémi sz.akosztályvezet6 az 
egyesület bemutatását. 

-Az 1500 méter magasság -néha et
t61 följebb is -s a föld mélyében lévő bar
lang mélysége változatos túraprogramot 
kínál számunkra. Szakosztályunk aktív 
tagja a Vasutas Tennészetjárók Szövet
ségének (VTSZ) és a Magyar Természet
barát Szövetségének {MTSZ) is. Az egye
sületünkben hánnan vagyunk bronzér
mes túrázók: Csordás János. Tajthy 

Zsolt. s jómagam - tájékoztat büszkén 
Noémi, miközben szerénységének hal
vány pírja jelenik meg az arcán. 

- Ez az értékelés az MTSZ pontozá
si rendszere alapján történt - kapcsoló
dik beszélgetésünkbe Csordás János, aki 
szintén élenjáró tagja a szakosztálynak. 

- A Vasutas Tennési.etjárók pontozási 
si.abálya alapján viszont pillanatnyilag, csak 
Húri Noémi büszkélkedhet a termési.etjá-

Tessék 
kérdeznil 

A Magyar Vasutas, mint az már 
látható utolsó el6tti oldalunkon, új 
rovatot indít a népszenI "Postalá
dánkból" mellett. Igen, tessék kérdez
ni! Válaszolunk. Ha kell, megpróbá
lunk utánajárni közérdektl vasúti, 
vagy a szakszervezeti ügyeiknek, egy
egy föltárható problémlinak. A borí
tékra írják rá: "Tessék kérdezni!" 

Elcserélném 37 m2 -es komfortos, első 
emeleti, kertes, telefonos, parabola anten
nás, déli fekvésll MÁV-lakásomat na
gyobb önkonnányzati lakásra. Érdeklőd
ni lehet du. 17-19 óra között a 06/1/261-
7872 telefonon. 

r6k broozjelvény�el -jegyzi meg Jdnos. 

- \f:m-é kapcsolatotok egyib e�sU

letekkel, s milyen minőségben? 

- A Természetbarát Hét zárótúráján 
sikeriilt összeösmerkednünk az erdei ter
mészetjárókkal. Már egyeztettük az id6-
pontot is. Augusztus végén a Bihari-hegy

ségben találkozunk - veszi vissza a szót 
Noémi, pergetve az eseményeket. -A bar
langászokkal is nagyon jóba vagyunk. 

- "Gyermekcipc1ben" járva, milyen 

nevesebb találkozón vettetek részt? 

-Tájékozódási túraversenyeken: Azi-
mut Kupa, Encián Kupa stb., de ott vol
tunk a Téli Mátra, a Hajdú és a Lefagysz 
teljesítm6nytúrákon is. 

- S hol kalandoztatok legutóbb? 

- A Kaiser Trophy túlélési túraver-
senyen, amelyet a Kaposvár melletti Bá
nya településen szerveztek. Ott - félre
értés ne essék - kupakokat kellett össze
gyajtenünk. Igen nagy segítségünkre 
volt az egyik kiskocsma tulajdonosa. S 
ez volt a belépő. T61ünk öten indulhat
tak. melynek egyetlen női tagja en vol
tam. Érdekesebbnél érdekesebb felada
tokkal kellett megbírkóznunk, mint pél
dául: rönkhajítás, falmászás, kerékpáros 
gyorsulás, dárdavetés, célbadobás, fára
mászás, parasztszekér vontatás, evezés. 
Tennészetesen az állomások felkutatása 
is külön tájékozódási rejtvényt jelentett. 
Számomra legszórakoztatóbb a ba6afür
dőkádas evezés a tavon, oda-vissza. 

Búcsúzóul, Noémi, alci egyébként a 
MÁV kötelékében Debrecenben, mint 
személyszállítás értékesítő, Csordás Já

nos pedig ügyeletes tisztként teljesít szol
gálatot, a szlogenjüket egyszem: skandál
ják: - "örökmozgók vagyunk. Mi hajt 
bennünket? A barlangjárás." 

Vali 

IAÁYiSDII 
JÁRM0JAYfT6 IFT. 
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SZIRINFO Lotus Notes 
A Szállításirányítási Infonnációs Rendszer 
új modulja, amely révén az ügyfél szállítmá
nyairól, saját vagy bérelt kocsijairól, azok 
mindenkori aktuális állapotáról időazo
nos infonnációhoz juthat terminál

1..otusBusiness "PaltnerkéntaNdes 
programmal kapcsolatos szolgálta
tásainkkal a me_grendel6 igényétffl 
függően kétféle válto7.atban háló-
7.ati szolgáltatást (Lotus Közmtt), 

illetve integrált irodai rendsl.ert 
valósítunk meg. 

ján, ill. az Interneten keresztül. 

az intelligens menetrend 

Egy korszerű elektronikus utastájé
koztató program, amellyel teljeskörű 
menetrendi tájékoztatást nyújtunk az 

tel.Jes l<örü 
INTERNET 
szolgáltatás 

Közép- és nagyvállalatok részére, 
WEB-lap tervezés és tartalomszolgál
tatás. Társaságunk a MÁV Rt. Internet 
szolgáltatója. 

utazóközönségnek. 

A hirdetés felmutatása ellenében oJ.41,dé/c prognu,,1IUI) kedve� 
azok részére, akik megtisztelnek bennünket az IFABO-n látogatásnkkall 

Keresztrejtvény 
MÁJUS ELSEJE A MUNKÁSSÁG 
ÜNNEPE 1886 ÓTA. Május régi ma
gyar neve (vízsz.J.) Az év ötödik havá- 1 
nak eredete római istennő nevéből 
(vízsz.5.) Ennek az amerikai eseménynek 
állít emléket a május 1 ünnepe (függ.J.) 2 

3 

4 

5 

6 

1 2 

■■· ■■■■■■ 
■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■ •' 

VÚSZINTES: 1. Megfejtendő 2. Nagy
sikeríí musical. film; ruhagyár márka 
volt; menyasszony 3. Török férfi név; 
adóhivatal 3/4-e; lövő eszköz 4 • ... Mik
lós (építész); szekeret húzó S. Megfej
tendő; Eiffel része; Béla, Yvett, László 6. 
Indián nemzetség; angol nem; angololaj 
keverve 7. Gyors (lat); színpadi mafaj 
8. kilométer; bagoly fajta; ejtőernyős 
vcl.ényszó 9. Európai folyó; római ezer; 
igavonó; kevert kopasz 10. Ősi magyar 
nemzetség; Nóra; erdő tagja 11. Valós; 
fogával dolgozik; Ittrium; fogában van! 
12. Római hat; Roger ... ; ... girl (táncos
n6) 13 . ... a csodák csodája : �--■■■■■■■ 
FűGGóLEGF.s: 1. Pengő; Megfejten
dő 2. Fél ftI; ... Regina; fekvő alkalma
tosság; papúra ró 3. N'tkkel; női�; 
szül6 becézve; Béla; fotós esi.lcöz eleje 4. 
Néma kör; kereskedelmi kifejezés 5. 
Népszera fizika professzor (TV); fél 
duda; kutya teszi 6. Semmikor, elmenne; 
n6mán ráz 7. Tudmmnyos fok; hajlat; 
hinta féle; Yvett. Géza; ,qél Jáze 
8. Fejen van; kevert bio; �Je 
9. Kedves megszólftás; �oldal 
10.Madár jellem7.6,Je; iga mcSdosft 

:■■■■■■■■■ 
:■■■■■■■■■ 
:�,:■■■ ••• ■ •• J ■■■■•■■•i . ;� . . ! � 

� • . -'•- ) ' • .. - ,.i' 
i' . .. ./-:.- ., r ��•:t 

"r.iilf .. -���·. !;!<."'• . 
l." , V: ; . }. ·:; �:;-,'>;L .. , ·...,;;, ..._t..,, .• ,,' :;)'. .. l(,,��.r � .. �-'-��. �� 
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Csillag a n•lárban* Képek n,ellén beszél a VárasHgll 
M .,,IAe?b � a tin,,.J,,;Jl.,.,_ Jellemza, hogy most olyan libenlis 

oly emberi dolog, mint a feléjs,i & a 6s konzervalfv jobboldali pmtok is meg
ne,m&tíc1Ökm6g. Bml6bzöijdabQemes emlékez6seket tartanak orsúgszerte, 
61m6nyelcre. Eml6keznf teU mindazon amelyetnemr6g m6g anapdrból is kitö-
esem6Dyelcre, amelyeknek� meg- rölték volna ezt a - számunkra ingerlő, 
&7áJe érdemesek. melyeknek tanulsá- ne111S1.Cretem - napot, s a májusi hóna-
gai 6s Uzenetei 6ltetit, serkentik a követ- pot legsz(vesebben mindjárt másodiká-
ku.6 nelJl7t'd6keket. val ke:r.dt6k volna. 

Ilyen Onnep mdjl4f elseje, ami 6jra el- Hiába duzzognak és különcködnek 
jOa. Ahogy énebltOk egykoron: "Itt vm - ilyen-olyan okok miatt - egyes szak
rújua e.lseje. .. " Rúk köszöntöd orgona- szervezeti kooffldmciók ti�gviselffi, 
virágzáskor e várt, es&-napos tavasziln- május elsejének k�ziós ereje nem apad 
nep, a munka, a nemzetközi szolidaritás el. Varázsa évrffl-évre fölfénylik, és jó-
e kedves napja, harcos seregsumléje. kedvvel, barátsággal, bizakodással aján-

Eljöttilnk mi, mai s:zalcsurvezeti ak- dékozza meg a szórakozni, demonstrál-
tivist4k is ide, a rendsurváltás forduló- ni vágyó embereket. Az ünnep megerő-
ján felállltott emlékoszlop elé, hogy tisz- sfti önérzetünket, d6sftja elszántságunkat 
telegjUnk elődeink. az 1886-ban tilntet6 a munkavállalók, nyugdíjasok érdekei
és kivégzett chicagói munkások el&t, fejet nek védelméhez és képviseletéhez. 
hajtsunk azok előtt a budapesti proletá- Május ünnepe él apáink és nagyapá-
rok el&t, akik 1890-ben el&zör ünnepel- ink emlékében, és élni fog gyermekeink. 
ték meg május elsejét, itt a Városligetben. unokáink tudatában, lelkében is, mert 
S azóta, mint tudjuk, az úttörok utódai és vonzását nem lehet kisatfrozni az embe-
követ6ik 108 éven át eljöttek minden ri szfvekMI és agyakból. Amíg szem-
esztend6ben, hogy itt találkozzanak és ben áll a t6ke és a munka, amfg lesznek 
er& merítsenek további küzdelmeikhez a ennyire gazdagok és ennyire sugények. 
rövidebb munkaid6ért, a magasabb bé- amíg megmaradnak ekkora jövedelem-
rért, a szociális biztonságért. különbségek és egyen16tlenségek, amíg 

Ez a tény önmagában is kifejezi május a puszta megélhetés lesz a legf&b gond, 
elseje nagyságát és erejét, mert miben rej- addig lesz munkaharc és érdekvédelem, 
lik ez az er6, mit sugall az ünnep es�- lesz május elseje! 
nyisége'? A munkások, a dolgozó emberek Nem engedjük bántani és megalázni 
összefogásának, egységének akaratát, az a munkásmozgalom hagyományait, nem 
élet- és munkakörülmények javításának engedjUlc elvenni t6lünk május elsejét! 
szAndékál, az emberi bánásmód követését. Őrizzük és védjük - jobban, mint rend-
Figyelmeztetés a kizsákmányolás, a kiszol- &ök a közbiztonságot. 
gáltatottság elutasítására, felkiáltójel az Kfváncsiak lennénk. mit mondana az 
emberi méltóság meger6sítésére. idei május elseje alkalmából József Atti-

Május elseje olyan értékeket hordoz la, ha élne? Mi nem vagyunk köMzse-
magában, mint a szabadság, a demokrá- nik és újsütettI Cicerók sem. Mi csak 
cia, a társadalmi igazságosság, az egyen- annyit mondhatunk - s talán ez sem ke-
16ség, a testvériség, a közösségi szellem, vés: -szeretünk téged, május elseje. Tet-
az "Egy mindenkiért, mindenki egyért!" szel nekünk, mert szép az arcod, fontos 
jelszava. Ezért nem lehet eltörölni, mi- vagy számunkra, mert kifejezed azt, amit 
ként annyian s annyiszor akarták már. gondolunk és akarunk. A naptárban - a 
Ezért nem sikerült a politikai törpéknek világi és egyházi ünnepek között- te vagy 
eljelentékteleníteni, sörös-virslis majális- számunkra az egyik legfényesebb csillag. 
sá lefokozni, igazi szellemiségétől meg- K4rp6ti Sándor 

fosztani, miként azt egyes makedvel6 • Elhangzott a vdrosligeti emllkM lcosw-
politikusok szeretnék megtenni. ní:.dsi Unnepslgln, 1998. dprilis 30-dn. 

K(.HOL VOLT? HOL ÉREZTE JÓL MAGÁT? 

Országjárás Május 1-ién 
MISKOLC 

A borongós, de mégis száraz id6 ez
reket csalt ki a Csanyik-völgyébe. Ko

bold Tamás megnyitója után a bányász 
fúvószenekar következett. A mtlsort 6k 
szolgáltatták. A megszokottnál is több 
pártsátor karóját ütötték le. Mindenki 
lcibasmálta az agitációs alkalmat még az 
országgy(Ilési választások előtt. 

A VSZ emberei az MSZOSZ Bor
sod-Abaój-2.emplén-i képviseletének fa
házában és sátrában találkoztak. Lehető
ség nyílt arra, hogy Rocco I.Arizz.a órral, 
az Olasz Köztársaság szenátorával (a 
Parlament Gyáripari és Munkaügyi Bi
zottságának tagja) megismerkedhesse
nek, véleményt cserélhessenek korunk 
ellentmondásáról. Az európai gazdasági 
növekedés ellenére n6 a munkanélküli
ség. Hogy e folyamat megállltbató le
gyen, arra közös program készül. fgy hát 
- szttrbették le a közös gondolkodás vé
g6o- a s1akuervezeti mozgalom aktivi
zálódik. '1n összefogás bfján minden a 
�giben maradhat,- ott is. 

SullllniGlu, 

tb-tiü 

SZOMBATHELY 

A városban három helyen ünnepel
hettek az arra vágyók. A szabadidőpark
ban vursli várta az érdekllxl6ket. A park 
kijáratánál emelkedett az MSZOSZ és a 
SZEF sátra. Itt aztán bárki kérdezhetett, 
kérdéseket adhatott föl a meghívott szak
ért6knek a legkülönböz&b szociális ér
dekvédelmi témakörökben. 

A Mózeumfaluban pedig néptánc és 

bábszínház tette színessé a kirakodóvá
sárt. Az egyik korabeli ház udvarára az 
MSZP országgy(Ilési képviselői, jelölt
jei, a város és a megye veut6i hívták be 
egy üveg sörre, egy kupa borra, (na és a 
f6tt kolbászra) a sétálókat. 

A szombathelyi repill&éren a három
napos program adta lehetőség keretében 
sokan poharaztak a sörútorban, tapsol
tak a katonai bemutatón, szórakoztak a 
koncerteken. Aki akart, repült is egyet. 

Sátrat a VSZ szombathelyi területi 
képviseletéhez tartozó vasi autóbusz
vezetfflc önálló alapsurvezete állftott. 
Büszkén viselte a VSZ és az MSZOSZ 
úszlóil 

F1111l1ás 

Ülve és állva ... Jöv6re több mk, lóca fogadja a VSZ udvarában a majállsolcSkat 



,_..kfitf ,v1u 

....... :,=:=. 
'-PlA1111.=ajdt1 ... ...., 
r.,i7 ... llihífoa6-.ílpmlváz 

(ScaWud,V..-,ye) 
DH & fii V... lfttl f, f11 11 llr 

�: Papp U,,U. fedmlYáz) 
m· IF t t)I o½rct S lv½zllUr 

( 1111* Kn,jairrw8 Barik. fesl6. 
... ) 

Qalfl ,.,._, a Mecai B'8yúz lulbnlis 
Sllnell6g llgyvezefl1 elnöb 

w,_. ... .,,,,...;llkblgymesta,men-
Wmaa olimpiml. 6.iú,fro 

P 1 alJf IS Tat rtlllllltlMlliT IS o• 

(Mlly,lá ta.tf6. Klllytly IIIVáMI), 
Badaplll 

Sr1,1kll�h•fae111brfs........, 
c.,.t(�:ROllaS4Nlor.br
-,y, tnJmbitlm(Yáz), Nyngybúa 

USZllltaNl'---S... 
(ft7.l!lffje: Kird1y lliklt1a, bralgy), 
Badapest 

.... , ..... ...... 
... , .... . 

A leprclekfeszfd,b napirendi pont
jához &kezelt az IU6s. aktor, amikor dr. 
Nanlai IIOIIII, a MÁV Pécsi Tertlleti 
E�l(özpootf6ervosa&szooya 

A kalauníi lellalálla magát 
AZr MA SEM TUDNI, MIÉRT ADTÁK EL DUPLÁN A 88 PÓT JEGYET 

lí9•"'1iú � llou, 30 ffe 
ema ftlldalokkmyent. J. aakw
Dllkalate .....,_ terilleUt '11ejúta", 
mlndenbel dolpr.olt. Volt Jeopillz
tú'osll, letPd'bbJe&twlupk'Mnl ta
MPmdea#ek Tele• lnterCltr J'nto
-•Ny 1 ,.., ... �•NJfno-

vel-lBekkel végzi vasutas munkája, an
nál ilyen hibák nem eshetnek meg. éb 
már 30 éve dolgozom a MÁV-nál, de 
ilyen J>éld'tlan helyjegy-eladút'a nem 
emlékszem. Pedig néhány éve m6g nem 
voltak ilyen korszer«ek az adatátviteli 

��--�--� 

berendezések. Úgy litszik. u emberi 
mulaszdsnak nagyobb a lehettJidae. 'Az 
m6gis csak futcsa. hogy rúd'8ul tit 
egymAst klWetff napón �..,!l• 
MÁV 88 embert az 016s nyu 

,�,,., 
ntM o1i & lact M i!Mbl._ 
c.Mt,•...., lZ!wllllllllpli- Ul ..... �lfd� ......... 
u__,.t KlsámealW.fdllU,1ut_..,..._..,4111t1;taoe,M1II• 
U....Aztá .,_....JálborB�bel�..,_.nsdeaftlltf
�vdo Ő ..... � taY1ta ..._ aldtia oua6j6t41 wfe 
egyltta felel&t. A múdus 1Ma,aJeiywepmdel6t•�-- 1 dte• 
WiyGI ftlt, ldb611an. FcJ&kmt Ő la aeld"lt �-llmm ....,,.. 
lalúl ioet, amely nembolY nem vetJ6 fáayt a....,_......,...�• 
a MÁV növekv4jóbfnre sem. 
-----------�-----------
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A MÁV üvegszálas optikai kábellorradalma 

12 MILLIÁRD FORINT = 3600 KM VONALHOSSZ 

;Jl 

Mi látható? Egy "nyolcas". Ez hát ama 
tartalék fénykábel a kötéspontnál a ma
gasfeszültségű tartóoszlopon. Hogy ne 
lopják le, a végét megbontják kissé: ve
gyék észre a fémtolvajok, hogy nem réz
huzalból van. 

A legkors7.enlbb infonnatikai sztrá. 
dát épfti a távközlési divízió. A rendszer 
kompatibilis az európai vasutak azonos 
rendszerével. Teljes zavarénéketlen� 
még a fels6vezeték mellett is. 

A hírközlés egyidős a vasúttal! Egy
más nélkülözhetetlen elemei. 

Negyven év kellell az első vonat in
dításától, hogy korszerűsítsék a vasúti 
távközlést. A Gattinger harangjelzések 
üzemeltetéséhez galvánelem helyeit mág
neses induktort alkalmaztak. Aztán 1910-
től valamennyi fővonalon megvalósítoll 
kapcsolat közelebb hol.la egymá\hoz az 
állomásszemélyzetet és a nyíltvonali őrö-

TÜV 

ket. A harang és távbeszélőrendsrer egy
szálas, földvisszatérős vezetéken futott, 
amikor másodpercenként 40-50 jelet le
hetett leadni. Majd az ötvenes években 
lesrerelték a Morse-féle távírókat, ame
lyeket CB és LB telefonok váltottak fel. 
1990-ben már megjelentek az analóg 
elektronikus telefonközpontok. Mindez
zel új információs út épült, hogy négy év 
múltán 1994-ben azok helyett a még kor
szerűbb digitális központokat helyezzék 
üzembe. Az elmondottak érzékeltetik a 
gyorsuló időt. 

Ezúttal a MÁV a legkorszerűbb táv
közlő rendszerét telepíti a lézertechnika 
színvonalán. Az üvegszálas optikai ká
belek a valóságos informatikai sztrádát 
jelentik. 

&rő1 kértünk tájékoztatást a távközlé
si divízió vezetőitől Tari Istvá1116l, Rurik 

Péter divízióvezető-helyettestől és Czakó 

Vilmos távközlési főmunkatárstól. ő egyút
tal a Va�utasok Szaksz.ervezetének főbizal
mija is. A menedzsment üzemi gyakorlat
tal, villamosmérnöki, átvitel-technikai és 
üzemgazda,;ági ismerettel felvértezve vezeti 
azt az 1200 szakembert, akik a vasút táv
köiléséért felelnek. S annak z.avartalan üz.e
mét tevékenységükkel garantálják. 

- A vasúti közlekedés biztonsága, 
üzletvitele és ügyfélkapcsolata nem nél
külözheti a gyors, megbízható és zavar
mentes informatikát, -állítja Tari István. 

- Emiatt épül ki a távközlés továbbfej
lesztett korszerű változata az adatátvitel, 
a műszaki fejlesztési céloknak megfele
lően. Az utóbbi négy év figyelemre mél
tó törekvése nemcsak szükséges, hanem 
szinte nélkülözhetetlen lendületet adoll. 
Napjainkban a hírközlés, az információ
áramlás átlépi a határokat és kontinentá-

VASJ 

!is arányokban belesimul más vasutak 
azonos rendszereibe. 

Csere, vállú 
Éppen emiatt 1989-et követően a li

beralizáció segítette a vasút előbbre lépé
sét. A vázolt helyzetből megérthető, hogy 
a hazai és a multinacionális cégek terme
lés kultúrája, piaci kapcsolatrendszere az 
értekezés és a tájékoztatás gyorsítását 
igényli. Európa globális vasútjain szállí
tott utasok. valamint az áruk, a kamionok 
fuvarozásának előkészítése, követése 
kölcsönösen beilleszthetővé váljon egy
más üzletvitelébe. A nyugaton elkészült 
rendszerekhez való kapcsolódás a MÁV 
EU törekvéseinek is szól. 

Rurik Péter hangsúlyozza a műszaki 
fejlesztés szükségességét. A gyakorta vál
tozó vasúti vezetés is méltányolta ebbeli 
törekvését, és azokat a mérsékelt forrá
sok ellenére is támogatta. Ezzel lehetővé 
tette, hogy a digitális/Rotary cserét létre
hozzák. Az elektronikus átviteltechnika 
ezzel lecserélte a mechanikai üzemelte
tést, és az elektronikát részesítette előny
ben. Időközben kiépült a szállítá�-irányí
tási rendszer (röviden SZIR). Megvaló
sítás alatt áll a gazdaságirányítási rend
szer, a GIR is. 

Állítják, hogy az optikai kábel -kü
lönféle csomagkapcsolt hálózatként -
egyidejűleg az adatátvitelt is lehetővé te
szi. Ennek lényege a megbíz.ható érteke
zés és a "hibajavító kódok" belépése az 
üzemeltetésbe. Erre épült a nyugati vas
utak modem kommunikációs gyakorla
ta. A hír- és adatátvitel infrastruktúrájá
nak, a menet és helybiztosítá,nak (MHR) 
továbbfejlesztése optikai kábelek alkal
mazásával nyerhet teljességet. 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
DIN-EN 729-2 SZERINTI "EURÓPAI HEGESZTŐ ÜZEM" 

Smmbathely, Szövőu. 85. Tel/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams nornuil felépítésű, 
magas oldal/ alú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható a/,umínium oldalfa/,ú 
fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • meglév6 kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

(lm] 
MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési 

Építő és Szolgáltató Kft. 
1142 Budapelt, � 111ca 3. 

Tel/Fu:� 1/332-4940, 129--0623, MÁV N: 01/44-05 

TE�YEZÜNK, BY Á�TUNK, KIVITELEZÜNK: 
• BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEKET 

· SOROMPÓKAT 

-TELEFONHÁLÓZATOKAT 

-OPTIKAI� HAGYOMÁNYOS 
KÁBELHÁLÓZATOKAT 

-KÖZLEKED�I � IPARI 
AUTOMATIKÁKAT 

ISO 9001 

� 70380 @ 
Megtöri a MATÁV 
monopolhelvzetél 

-Az új szakaszt -veszi át a szót Tari 

István - az indokolja, hogy a technika 
három évenként újítja önmagát. Emiatt a 
műszaki korszerűsítés megállítása, késlel
tetése egyenlő lenne a lemaradással. A 
rendszert már felszerelték a hegyeshalmi 
és a miskolci vonalakon, míg a Felső
zsolca-Hidasnémeti vonalon azt most te
lepítik. Üzernkészségének értéke zavarér
zéketlenségében rejlik, amelynek eredője 
a fémmentességl Ok.--sóbb a hagyományos 
kábelnél és mivel azonos szálon több be
szélgetés és jeltovábbítás is végbemehet 
-ennek értéke má�odpercenként 622 mil
lió elemi jel -, a kapacitása korlátlan. Ez 
pedig már világszínvonal! A verbális üze
netek és kódok lézertechnikának megfe
lelő továbbítása jelenti, hogy a hang és a 
jel átalakul elektromos impulzusokká, azt 
követően mikrofénynyalábbá. Majd fény
sebességgel száguld az üvegszálban, s 
amikor az üzenet a csatorna végén eléri a 
vevőt, fordított sorrendben minden visz
szaalakul. S létrejön a kommunikáció! A 
hajszálnál is vékonyabb, 125 mikron mé
retű üvegszálak könnyűek, hajlíthatók. 
Kiemelkedő tulajdonságuk, hogy 25 kV 
50 Here feszültségű áram sem képes mű
ködését zavarni. Így a villamosított vona
lakon oszlopigény nélkül, a felsővezeték
tartókra kiköthetők. 

Felgyorsul 
a meneUellYkiadés 

Tari István szerint a létesítés relatíve 
olcsó! Az ezredfordulóig rendelkezésre 
álló 12 milliárd forintból 3600 kilométer 

vonalhosszban lesznek képesek az llj 
rendszert kiépíteni. Ez megfelel a f6-
törzsvonalak hosszának. Az optikai ká
belek alkalmassá teszik a vasutat, hogy a 
MATÁV monopolhelyzetét megtörve al
tematí vát nyújtsanak a lakosság távköz

lési szolgáltatásához. A PanTel Rt. nm 

ezen munkálkodik, amelynek részv6nyc
se a MÁV is. A jelenlegi és a későbbi fej
lesztések forrá�ai ezzel a piacorieotMt, 6s 
versenyképes lépéssel megteremthet&. 
Egyúttal megnyitja az utat új dimenziót 
felé. A látható és hallható uta�tájék.ozbds 
gazdagabb szolgáltatói tartalommaljelen
het meg az ügyfelek előtt. Felgyorsul a 
menetjegyeladás. a helyfoglalás belföldi 

és nemzetközi forgalma, a menednoyf
tás, a KÖFI üzemeltetés, és létrejönnek 
az EU kapcsolatok. 

A mérnökök Ausztriában, N6metor
szágban, Angliában és az Amerikai� 
sült Államokban sajátították el a� 
lódó információtechnológiát, adtálcM a 
távközlési mű vezetőknek és a s7.abam
kásoknak. A Sienes színvonal ez:zel be
lépett a vasúti adatátvitelbe. 

C-;,akó Vilmos VSZ főbizalmi ezer & 
ezer hegesztést végzett maga is az Államok
ban, hogy tudá�át továbbadja Mint fflbi
zalmi reméli, hogy a Va�utasok Szakszer
vezetének XIV. Kongresszusa hadroz az 

új szervezeti rendről a szakigazgatósági 
szervezethez illeszkedően. A vasl1ti struk
turális változ.ásokatkövetve létrej&meta 
szakigazgatósági szb-k. ahol szakmai616-

kek találkoznak az érdekvédelemmel,«
dekegyeztetéssel. S ezzel létrejön egy jó
zan egység a munkáltatók és munkaválla
lók azonos gondolkodásán keresl.llll. 

SzaMBllo 

-----------------------

Sínmezóben 
Idősebb vasutas kollégák még jól 

emlékszenek a sínek közön megjelenő 
gyermek-"munkás" csapatokra, akik tisz
tára takarították a pályát. Kora reggel a 
munkába vonuló ftltisztító gyerekek vál
lát nehéz - három-négykilós ftTnyeső 
kapa, no meg a napi elemózsia nyomta. 
A mai utódok idejekorán megismerked
tek a pályával és annak minden ny(Igjé
vel, nehézségével, a munkával. 

A napi nyolcórás munkaidőben egy
egy sínmező volt a norma, amit tisztára 
kellett gyomlálni, n��zni. Ha egy-egy 
mewvel elkészültünk- mert könnyebben 
haladtunk rajta-, segíteni kellett annak, 
aki lemaradt, mert az övé tarackos volt. 
Nagyon előre jutni, haladni nem volt sza
bad, hiszen akkor nem tudta volna szó
val elérni a legtávolabbit János bácsi, az 
előmunkás, ha jött a vonat. 

Nem tagadom egy-egy tömör tarac
kos sfnmez& kifogva elszorult a torkom, 
de vigyázlam a� mert a csapat
ban lányok is hajladoztak. A pályames
ter llgy segített az embereinek, hogy a 
lmyokat is felvette, leginkább vfmordó
nak. János bácsi látva rajtunk a csUgge

d6st maga is beaegfteU, ha a forgalom 

megengedte, kedves gyerekeimaetsz6.. 
lfton bennünket. Évente kéts:rer is ....... 
gyalogoltunk a szakaszhoz tartow'VOllll
lon, hisz mire a végére értünk rmr ZOJ
dült az eleje. Mire befejeztük- allpalllll 
megfogyatkozott a szünidő, alig.-
három hét az igazi nyaralásra •-� 
nagyszül6knél, ahol a libapás� 
a nehéz ftlnyesés után már gye 
nak számított. 

A sínmezőtisztítás megtanf 
nünket a munka tiszteletére, a 
megbecsülni, no és a keresmény 
a családnak. Aztán sok ftlnyeső 
a VMUtasok �pes. nagy családj 
ágy, mint jómagam is. 

Ma már hiába keressük a s 
ben hajladozó gyerekcsapat 
vány a �gmlil�. Amikor ny 
dili a vasúti pQya, s olykor a 

kít, megjelennek a vegyueres 
szerelvények. Utánuk marad a 
leégett növénytakaró. 

Atizenéveset 
bizonyára ifjtíság eDeai 
na. ta1'n szt116 sem alr.adna. aki 
héz testi" IDUDkát várna el 
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U[)A \ :sszt, 

kinek állt meg az órája? 
"Nem ön,nflll'rt Tan a vasdt" 

cfmmel ködl cikket Do-.oko, IA}os, 
a MÁV RL dollft4Slnak lapjjban a 
V■-tas Bfrlap 1991. jprills 28-1 m

lÚball a v ... taaok Szakszenezete 
xiv. tc....,..... !DNMiknapi tör
táláeln1L 

A szerz6 legfontosabb megállapítá
sa: "Mindent egybevetve, a tudós{tónalc 

az volt a lc{nos benyomása a teremben 

Ul6 klus lcUldiJttelc számára - tisztekt a 

lcivételnd:-,nintha megállt volna az id6. 
A többség mtg mindig lcettéoS1Jja a vilá

got és a világban él6lcet: vasútra éJ vas

llton IIÜra, vasutiuolcra és nem vasuta

solcra. Nlr.etU/c szerint a vaslltról, a vas

utasolcról a t4nadalomna/c a piaci folya

matoktól, a tlnyleges teljes(tményektt1l 

fiJggetlotlil kell gondoslcodnia. " 
Kedvenc �m s1.avaival élve: ógy 

«Inik számomra, hogy nem ugyanazt a 
mérlcőzést láttuk. 6 akkor szokott ilyes
mit mondani, amikor a mérkőzésr61 tudó
sító elfogultan, cél1.atosan sajátos néző
pontból ítéli meg a játékosok produkció
ját. Nem tudni, hogy a szerző miként ju
tott az említett idézet utolsó mondatában 
megfogalmazott sommás megállapítá,;ra, 
mivel a kongresszuson elhangzottak erre 
semmiféle okot ( alapot) nem smlgáltanak. 

Engedtessék meg, hogy az idézetre 
tegyek néhány észrevételt. A boldog bé
keidőkben a vasutasok valóban vasuta
sokra és nem vasutasokra osztották a vi
lágot. Ekkor még rang volt vasutasnak 
lenni. A MÁV biztos állást, biztos egzisz
tenciát jelentett, pedig nem lehet azt mon
dani, hogy nem piaci viszonyok uralkod
tak ebben az időben Magyarországon. 
Természetesen manapság is ketté lehet 
osztani a világot vasutasokra és nem vas
utasokra, csak a végeredmény nem az 
lesz, mint korábban. A vasutasok jelen
legi viszonylagos fuglalkoztatás-bizton
sága, valamint u, hogy a vasutas bérek 
csak ennyire vannak elmaradva a hason
ló ágazatok bérviszonyaitól, az a VÉT
en kötött megállapodásoknak köszönhe
tő! A rendszerváltást követően kialakuló 

rmben még ku.dctleges piaci vismnyok. 
a vasót vonadcozásában csak nyomaiban 
fedezhet& fel. Az önfinanszírozó vasót 
misztériuma a mólté. Az 1993-ban meg
született vasáti törvény alapján megkö
tendő állam-MÁV szerződésnek lenne a 

feladata, hogy a vasutat valódi piaci sze
replővé léptesse elő. E szerzl5dések -bár 
valamiféle kiszámíthatóságot visznek a 
rendszerbe - korántsem felelnek meg 
ennek a célnak. Nem is felelhetnek meg 
olyan körülmények között, amikor az 
egyik szerz&léskött5 fél hatalmi helyzet
ben van a másik féllel szemben. 

Az érdekegyeztetésben a szerepek 
ki vannak osztva. A bér- és foglalkozta
tási megállapodásokat a MÁV és a szak
szervezetek kötik az állam-MÁV szer
ződések által determinált pszeudó piaci 
viszonyok között. A MÁV bevételeinek 
egy jelentős részét a különféle címeken 
juttatott állami támogatások képezik. 
Ezek mértékének megállapításánál az 
állam hatalmi helyzeténél fogva a MÁV 
nincs valódi alkupozícióban. Természe
tesen ilyen körülmények között érthető, 
hogy a MÁV-tól a kormányzat "elvár
ja" azt, amit feladatként kiszabott, s várja 
annak teljesítését, de népszetilsítését is. 

Nyilvánvalóan jelentt5s elt5relépés, 
hogy a MÁV felhalmozódott adósságai
nak egy részét elengedték. Ez azonban 
nem egyedüli gyakorlat Európában és 
nem hiszem, hogy ezért a vasutasságnak 
hálával illene tartoznia a kormánynak. 

Köztudott, hogy a MÁV állami támo
gatásának aránya jelentt5sen elmarad a 
nyugat-európai vasutakéhoz képest. 

Az Európai Közösségek Bizottsága 
által a közép- és Kelet-Európa társult 
országai számára összeállított ún. "Fehér 
Könyv'' 210. oldalán a következt5 olvas
ható: "A vasutak az egyre jelentt5sebb 
konnányzati beávatk'ot.ást megsínylétt&, 
ami csökkentette hatékonyságukat és el
nehezítette a piaci reakciókat. Gyakran 
hiányzott az erős pénzügyi háttér és ko
moly adósságterhektffi szenvedtek; pénz
ügyi menedzsmentjük egyre inkább alkal-

TESSEK KERDEZNI 

Meddig 

matlanná, az állammal való péuOgyi 
kapcsolatuk pedig elégtelenné v6k." 

Ez a megállap{t. nem a magy•�
forgalmá vasétra értend6, de atú arra is 
vonarkmbatna Tennészde8en nem�
len. hogy a 91/440/EGKnnyelv d>bet 
között el6írja a vasát igazgadsmak ,Q. 
lamtól való függetlenítését, valamint a 
vasutak pénzügyi helyzet6nek az állam 
általi javítását. A nem megfelelő állami 
finanszírozás miatt a MÁV felbalmozó. 
dott belső adóssága továbbra is létezik. 
Ez nem csak a vasát mttszaki állapotán 
mérhető le, hanem a munkakörillménye
ken, a béreken, a szociális rendszeren is. 

A Vasutasok S7.akszervezete érdek
védelmi szervezet Nem az a dolga. hogy 
a kormányzati politikát népszetilsítse a 
vasutasok között, nem az a dolga, hogy 
megmagyarázza a vasutasoknak, hogy 
miért nem szerepel a MÁV középtávó 
programjában az előbb említett elmara
dások felszámolása Tekintettel arra, hogy 
a kormánynak a finanszírozáson keresz
tül jelentt5s ráhatása van a vasút gazdál
kodására. a vasutasság helyzetére, nem 
teheti meg. hogy kimarad a vasóti ága
zatban az érdekegyeztetésből. Ha nincs 
a felek között érdemi párbeszéd, ha so
rozatosan figyelmen kívül hagyják a 
szakszervezetek idevágó észrevételeit, 
könnyen meg vádolhatók az érdekképvi
seleti szervezetek azzal, hogy a sztrájk
fenyegetés szüntelen lebegtetésével zsa
rolják a társadalmat. Természetesen -már 
tavaly decemberben tapasztaltuk - a 
MÁV-nak nem érdeke, hogy kiderüljön: 
nemcsak a Mozdonyvezet& Szakszerve
zete az egyedüli sztrájkképes szakszer
vezet a vasútnál. Abból, hogy a vasútnál 
"a sztrájkkal való fenyegetőzés ma már 
egész éven át fel-fellángol egyik-másik 
szakszerveretnél", sokféle következtetés 
levonható. A nem megf elel6 következte.. 
tések következményeiért azonban a fele
lősség nem hárítható át a Vasutasok. Szak
szervezetére. A felelősség ugyanis objek
tív kategória, nem az áthárftástól függ. 

Dr. Bir6 7ibor 

kell még más lüstiét szívni? 
Kérdéssel fordult hozzánk telefonon 

egy nemdohányzó üzletember, aki heten
te háromszor fordul meg Budapest-Deb
recen között InterCityvel. 

-"Mihteag«lia MÁVVezhiga:rga-
1614ga, llogJa rangos lnlaCity vonato
kon - lta a kiJ•Wt fiJ/lwffl'},ffi is - do
lubt10WUlak? A%t ltilNtnl az ember, 
ltogy290forintosp(,1Jeadla8,enegáz
llgadlb � kiJ11Jltis utazhat. 
L41na Voldn ha BKVjtlralainselwl sem 
t6rik ,-, a fistlJlht, 1 ffJ ,.,,.n utas 
111/borgds nllklil dfogadjt,!" 

F.cldig a k6rd&. 
�Imi vi;,sgáhld:igu.ol-

� lmgy a passz(\' dobanyz4s útalma
sabb, mint az aktfv. Vagyis a cigaretta
ftlst múodlag0$ bep.(vúa elviselhetet
len a keringési bete�kben, a szív- és 
� szenvedőknek, a terhes 
any8nakáagyennekeknck. Aktor h4t 
mi6rt? Az InterCity vonatok tfznél több 

tényezővel magasabb szolgáltatást nyáj
tanak vonattársaiknál. Miért nem mérsék
lik, netán korlátozzák a kocsifeljárótérre 
a dohányzás engedélyezését. Vagy mi
ért nem közlekedik a szerelvénnyel -
más vonatok példája nyomán - nemdo
hányzó kocsi? Mert(!) a füst áthatol a 
kocsitereken, a folyosón. Évek alatt be
(vódik a textil-kárpitba, üléshuzatba és 
évtizedek máltán kellemetlen szagot 
áraszt Nem különböztetve meg nm vo-

natok kocsijainak áporodott szagától. 
Sem a légi járatokon, sem az autóbu

szokon nem engedik meg a dohányzást. 
Pedig a távolsági buszjáratok végpontjai 
megegyeznek a vonatokéval. Miskolc, 
Szeged, Szombathely, Nyíregyháza, 
Debrecen, Pécs elérhető anélkül is, hogy 
a menetidő alatt hám is cigarettára gyájt
son. A 290 forintos pótjegy ellenében 
elvárható az európai szin«I gondoskodás. 
Azért nem árt fejben tartani, az Ország
gy(llés még nem vette le napirendjéről e 
kérdés átfogó megvitatását. 

Ne feledjük, az egéméges életá7.6s 
érdekében az EgyesWt Államokban 30 
millióansr.oklaklcadohánymsról.� 
rországon a vasát 10 millió utast kíván 
visszahódítani, hogy a kongó ilress6gtl, 
sivár állomásokism«éleuelieklegyenck. 

Egy volt vemigazgafó valloUa- "Az 
utasnak mindig igaza van!• 

KO/anb6z6 nyomtfvrJ vaslffl szemMy- á 
speclMls kocsik W'rtáa, Javttba • f6 profil, 
,hf-dlal/a tffllkenydglhez kapcso/6d6 
1111$ munlálc BIWltlm't Is. 

Csen 

MOITÓ: "Nem ajog/rannonitJlci6a legfon
tosabb, hanem 01. milym�vé
céje. Ál t14nd mindent.,, 

Koplllsy�� 

A VSZ S7.0lllbathelyi 'Iatlldi Bi7.oadp
nak felk�re. az akkori tb-titkm' Horvdth 

Csaba telefonos �a helyi MÁV 
Terilleti Eg�gyi �tEgtvJégügyi 
Felügyelőségének v�és rnunkarmai ta
valy felmérést kmftellek. ADr. Belelcy Mdria 
vasóti higiénikus főorvos által VC1.dett csoport 
kör.egés1.ségügyi hiányomgokal tmt fel 19'J'/ 
nyarán. En6I jelentést is ké.v.freuek. A legbi
tilcusabb állapotban lév6 27 vastitállomásról 
és mcgállóhel)WI már írtunk. Nagyot nyelve 
ST.emlélem a jelentés mmrengetegét. mclyMI 
kiderül: a 17, 2 1, 22, 23, 24 és 25-ös vastitvo
nalon a vasútállomások és megállóhelyek ár
nyékszék-. valamint WC-csoportjainak tiszta
sági mcsrelései évek óta elmaradtak, a táblás 
megállóhelyek takarítása, környezetük rendben 
tartása megoldatlan. &deltlődésemre kiderült: 
Vasváron a női WC aj13ia felkerillt a helyére, 
AJkán pedig már reridbé oozták a korábban ki
rúgott(!) ajtófélfát Sajnálattal vettem azonban 
tudomásul, hogy az eltelt hat-hét hónapban 
mindössze ennyire futotta a MÁV Rt. erejéb61 
(pénzéb61). Sümegen a leromlott mtiszaki ál
lapotú WC-ék mellett továbbra sem lehet ke
zet mosni, Ukkon mind a mai napig balesetve
szélyes a forgalmi ii'Odll padlója, míg K6sl.e
gen a WC-ék fala szennyezett, a vakolat a vi
zeldc!ben lehullik és a csempcburlcolat is hiá
nyos! 1.alaegerszegen, a pályagazdálkodási fő
nökség 3. szakaszának és a mellette lévő, vele 
SZOIIL'i7.édos lakásnak a szennyvize a gytijt&k
nából rendszeresen kifolyik, dc hasonló prob
lémával kell szem�illc a vasutasoknak, 
polgároknakésuwoknakagyöoyörilBakony
béli kisvárosban, Zircen is, ahol a szennyvíz 
máregyenesena városkautáit "öntözi". 

Zalasuntmihály-Pacsa vu6tállomáson, 
aboliörtllbclW �i!famicl:Jlgóm. égy
szenlen nincs szemllyuti WC! Ami YIR, az 
pedig elsősorban az utas( ok)é, bár a "luxuski
vitellI", 45 fokban megdöntött árnyékszék 
pókhálós fedlapját elnézve, már nagyon régen 
használhatták e királyi alkalmatosságot Az ál
lomás gyönyörtl és tiszta, az állomásra vezet6 
bekötőút mentén ágaikkal és lombkoronájuk-

kal�az araj{dnlkaziq,oánlt. 
ny(m. 6k valabogynemaztalOIIOl..._ 
n&,bogy "virlasmmk" �f6e'nc MmD lllm
goló budi mellett! Agyomomllltis .... 
nak ilt.Abdybctit.k�---16-
soprjsidijat kívmakszednin96nall 
WC�olyannyiramegnlll116dlt
l6dés! Arról pedig már jobb nem is bea6li, 
hogy a nmég ide bctrJcplllt 30-40„lllit 
sz61t a� 

átbdedmSZállJIDla,bogyaDll)'Obb• 
rosot {például Vamr), vagy az lklllJ5. 6a • 
risztikai célpontok (K6sr.eg, Sümeg6al.B). 
valamint�(pScMul� 
szeg) miért vannak ene a som kábozlltva? 
Mat nincspmzegyWC�,rmd
behozatalára, ffilépftám vagy ilyal lllldA 
engedélytlbJre? Solt belyOlt ugyamis mám
reztek ( a lruncsorogtak 57.Ó jobban idcillene!) 
festéket, ecsetet és fest&, csupú a "startjelre" 
várnak! Csak az a kérdés még, meddig? A hi
giénia és a korszenl WC nem fontos az Euró
pai Unió felé menet? AMÁV Rt vei.érigaqa
tóságán miért van csempé7.Ctt WC és vidékt:o 
miért nincs? Mitől különbclc itt fenn Budapes
ten a vasutasok és az utasok? (Itt jcgyl.elD meg. 
az ig� az is hozzátartozik: nagyon sok 
budapesti állomáson sincs ez a probléma 
megoldva!)Jó magyar szokás szerint azt hi
szem, hogy e téren is csak akkor fog törtálni 
valami, ha valamelyik miniszter, államtiü, 
vagy hasonló beoszlúi és poz(ciójú smnSyi
ség kerül "szorult" helyzetbe! Persze a Zala
szentmihály-Pacsa vasútállomáson és a Ulbbi 
ilyen "áldott" helyen dolgozó vasutasok nem 
ilyen ST.emélyek, fflc csupán nap, mint nap dol
gozó átlagemberek! Persze az ottani "luxulki
vitcltI'', 45 fokban megdöntött pókbálós, fed. 
lapos illemhely pókjának mindez mindelJI 

Jó lenne, ha végre történne valami 11,atr
� helyett! 1.almentmihály-Pacún 1978 
óta, vagyis kereken 20 éve annyit sem� 
elintézni a MÁV Rt. illd&aei, hogy meg-, 

ják a WC-fcl6j(lási cugedQyt! Pedig.llldnat 
prol,lémdnS1,him:n a  �..W 
val minden évben megtelcintik a magy.Vlldt 
eme "ékes nevezetességét!" Smaaepdtide 
vagy oda, fapados ámy&sn9doel inegyOntBa
rópába és minden valósmtWg szaint így fog
juk majd "átlépni" az cmdfonluló kUs1.öbét! 

... s--

Vasúti 
értelmetlenségek 

A magyar vasóti menetrendrffl (ró.. 
dott cikkek többsége nem éppen elisme
rően szól a MÁV Rt. "bibliájáról". Én is 
több olyan kevésbé érthető dolgot talál
tam az "Utaskalauz" -ban. amelyek nem 
világosak számomra. Több olyan, nm 
évek óta menetrendben szereplő megál
lóhely van az "exkluzív" köoyvecsk6ben, 
ahol a vonatok már meg sem állnak. Deb
recen-Tégláskert ( l 06-100-es) vaadlvo
nal), Dobaipuszta (127-es), Jaboqat és 
Jámborbalom(l30-as);Ki111ti1-tsmm'11 
(145), 61 TmzbaloaJt.54) mepll6be
lyeknek min&ülne�negyedéa vonat 
sem áll meg ezeken a belyem. &tbetet
Ien. miért mnpclnek6vek óta a menet
midben? Arról a két� 
ról lldr ne is beszéljlat, ahol évek óta 
DiacJGe�lji forpl6ip. á. teberfar
pbilat is� léllét"waai. A 8� 
��- .... 

aonlt.ffomnba-.,.lllf.öal)•,tpf,11 
�---jM...,-..11t A.44.. 

�---61� 
�fflbmn • szinl8n ipz. Az 

.... , ... ..,...,...,.. 
"zt&IF a1ildllbi • 

IC&�4t� 
...... 1lf»be#,IP 1111aW Mtc111 
-1mri ..... 1 ,.,� ...... 

ógy, hogy nem állnak meg egy id6 után 
ezeken a helyeken a smnélyvonatok. 'le
rézhalom megállóbely például valamitor 
a tanyavilág lakóit swlgálta ki. Ma nm? 
Csak el kell menni megnm;nil oa valaha 
vas61:i megálló volt Newt, hclyét csupÉ 
egy tisztás &zi. Egyszer pedig majd a 
tisztást is benövi a gaz ... ! Lehet, s& na
gyon is valószfnG. hogy hasonló sors m 

még Bime is, a37-es (Somoa,smb-S. 
latonszentgyörgy) vasdtvoaaloa. oa ia 
lldr csak innyonkmt egy,egeli 6s es, 
déludni szem61yvonat Qt meg. 

A "ftlggticges vooal"V.-mitllr4r 
cl oda? Vajon az illeslamt (flandol1'11� 
hogy a "flia(fleges vonalat"-bt melyek 
aVOllll?Okmeg nem...._jelendt.edllil 
Mily meg búy embert. jobban� 
fid_.wrt : 1 41.NemMIIII_.. 
adai-· ........ v4lhlm6-'lldld .... 
fllat.B,allfflliiiNBIZily mddaalrillflia 
� ..... .., ,.., ,.,, 
ií.deW1J1 uictámljlta.,, ,,, .... 

...... ,u ,r:: 
Ultlllt .. � ........ . 
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LOIO 
külföldön 

A LOKOMOTÍV TSE atWW (balr61 
Jobbn) P•kár Zsolt, Pal4sthy Deu6. 

A Belga Vasutas Sportközpont meg
bfv6s6ra - Vida Péter egyesületi elnök 
vezetésével - sportküldöttség képviselte 

6prilis v6i6n a magyar amattir v
tömegspoltot a belgiumi HARELBBKFr 
ben. Az egyesOlet atlc!tű "EURO 12" 
elnevez&tl nenu.etközi hossmtávfutó
versenyen vettek "8zt. ahol egyben a 
MÁV Rt. szfneiben is indultak. (Az 
egyéb�nt nyflt, nemzetközi futóverse
nyen, a belga, holland, francia, portugál 
és magyar vasutas sportolólc eredm6nyei 
külön lettek értékelve.) 

A LOKOMOTfv TSE atlétái - a 

korábbi évelchez hasonlóan -most is esé
ly�nt érkeztek.és ehhez méltó, ért&es 
helyezésekkel tértek haza: Pekár bolt 
(PGF. Gy6r) a vasutasok között 2. he
lyezést, míg Palásthy Dezs6(MÁV TI
szavas Jármtljavító Kft. Miskolc) 3. he
lyezést ért el. A LOKOMOTÍV futóatlé
tái további versenymegbfvúokra swnít
hatnak a versenyz&et indító külföldi va
sutak sportszervezetei részér&. 

A klubokban még van élet 
TALÁLKOZÓ ELŐSZÖR SZEGEDEN 

Mid:u Jdnosné és Székely Imréné 

Az 1. Dél-magyarországi Vasutas 
Nyugdíjas Találkozót április 16-án ren
dezték Szegeden, a vasutas mavelődési 
házban. A találkozón Szeged, Szentes és 
Békéscsaba nyugdíjas klubjainak tagjai 
és nem klubtag nyugdíjasok vettek részt. 

Kapitány István, a Vasutas Nyugdí
jas Klubok Országos Szövetségének el
nöke megnyitójában elmondotta: ország
szerte 37 klub mtlködik 3450 taggal. A 
klubok most els6 ízben itt Szegeden ren
deztek találkozót azzal a céllal, hogy egy
más munkáját megismerve közelebb ke
rilljenek egymáshoz, kapcsolatokat épít
senek ki, tapasztalataikat átadják mások
nak is. A regionális találkozókat rendsze
ressé szeretnék tenni, ezért Szegeden kí
vül júniusban Székesfehérváron a dunán
Uili, míg októberben Nyíregyházán a Ke
let-magyarországi nyugdíjasok részére 
szerveznek ilyen összejövetelt. Kapitány 
István elmondta azt is, hogy a VOKE-val 
kötött együttmOködési megállapodás alap
jú a klubok támogatásáért pályázhatnak. 

Pallos György, a VSZ Országos 
Nyugdíjas Szervezet ügyvezető elnöke 
köszönt6jében szintén a Vasutasok Szak
szervezete és a VOKE együttmOködését 
emelte ki, amely hozzájárult az első regi
onális találkozó megrendezéséhez. Hang
súlyozta, hogy a vasutas klubok, a nyug
díjasok együttmtlködése több, mint száz
éves múltra tekint vissza, amely az ehmllt 
évtizedekben szép eredményeket hozott. 
Mint mondotta, a hábonít megelőz&n 
mintegy 75-80 önálló klub mtlködött, 
napjainkban pedig 37-40 önálló vasutas 
klub segíti a nyugdíjasok kulturális igé
nyeinek kielégítését. 

A Mii&��v4benF.rankú,ios
néklubveiet6 adott �oztatást a kQl.e) 
25 éves szegedi klub tevékenységérffl. 
Korábban havonta, idén januártól pedig 
már kéthetente tartanak klubnapot, ahol 
a zenés, szórakoztató programokon kívül 
alkalom van a beszélgetésre, sakkozás
ra, vagy akinek kedve van, a kézimun
kázásra is. Rendezvényeiknek - farsan
gi mulatság, nőnapi ünnepség, kirándu
lások, bálok, bográcsos vacsorák, stb. -
nagy sikere van. 

A találkozó második részében a dél
magyarországi nyugdíjas tlubok mtfvé
szeti csoportjai, el6adói mutatkoztak be. 
A jelenlévők nagy tapueljutalmazták a 
szegedi nyugdíjas mazsorett csoport be
mutatkozását, a békéscsabai Varga And
rásné ízes, népi nyelven elmondott me
séjét, a szentesi Misku Jánosné és Szé
kely Imréné énekszámait, de a többi sze
replőnek is méltán kijárt az elismerésb61. 
A vidmn hangulatú találkozón bebizo
nyosodott, érdemes rendemi ilyen össze
jöveteleket, amely lehetőséget ad a klu
bok bemutatkozás6ra, egymás még jobb 
megismerésére. 

G.llirt J6zsef 

NyugdQasok tanácskozása 
A VSZ szegedi nyugdíjás alapszer

Vm.ete április 22-én tartotta taggyfflését a 

vautas nilveltídési házban. Ezen Gulyás 
Femnc � titkár adott tAjékoz
lllát az elm6lthóaapok két jelenttis vsz 

�yáffl, a nyugdíjasok második és 
a VSZXIV. �- Ezt köve
t&n elmondta: alapuc:rvezetük munká-
i" a Kongresszusra való felkészülés jel
lemezlle PG� a szerve7.et-
6p(*, a t4jétoztatú, informálás, az 

�Jagot Uayes-bajos dolgaival való 
�-.... oz"'."':ú-jelJemezte.Kfllönösensobt 
�'IZ'lij nyu&d(jt&v6ny f� 
.......... �--· 
-!'•!!==t

?IIÍ

�.f.45 azOzvegyi 
.. �. 

j-1• , lial 
J ,,. • 1n•• 

.... 

bi évben csökkent, fffleg a magas �á
loz6s miatt. A tagdg össr.efogását nehe
zíti, hogy a sztlk.sé&es 52 bizalmi helyett 
csak 46 dolgozik. Tavaly 127 seg61yk6-
relmet bínlltak el és a r6szorulólmfk 134 
eur forint szociális segélyt utalnak ki. 
Elismer&n uólt az ú.ü.,.kult nyugdí
jas klub munkájáról, akiknek tagjai az 
onzágban els&6nt su"eztét meg a 
nyu&dfJIII klubot regionáJia ta14lkowj'1. 

A taggytllésea felszólalt Mdri Gtf
bor tb-titlw is, aki részletes t4jékozta
tút adott a VSZ XilYrlJ(ongresszu,úól. 
�ában kiemelte a VSZlk'ek
v'8oü. Saókuid& ealbeqk� 
*i gondjainak enyhftáá'ffl, a szoca
lit jualdsot �et� Fe
ne..-azlcl5aet-06ailal6tlehods6-
lilk.-,O,••· 

ASapdl.V..�a t6ztl
m611111111rt,oaamrmdea._;m&eaz egye-
• •niMdbln- S1.lb6 a,.la twdalmi el
DIii �Ja UIÚ Putaj Mflyú ligyvezd6 
eJllltffdet.sdelitiegázfl&az Egyalllet 
IWI. m � átAel6 frúos bem
moldlloz. Putaj Mjtyú elmondla, hogy egy 
Jadflll nelá, de eredmmyetben sibra 6vet 
rMtK. A uatoszdlyot t6dl kiemelte a tijfu
ióbt, akik SÚIÚll az idei 6v vatoszdlyuk tör
tádnek egyik legjobb 6ve volt. A:z orsúgos 
bajnotúgoton elát 176 bajnoki ponttal az or
ma 150 � sr.atosdya közlll az els6 
helyen vqeztek. Eredmályeit elismms6t jelzi 
az is, hogy kft magyar bajnotúg rendelái jo
g� is elnyert&. Cselgáncsozóik a rangsorban 
harmadikok lettel A birkózót a nwciusi 6jra
szerveztld& óta 16 versenyen indultat, ahol 10 
els6 belyelát sureztek. A:z orsúgos bajnokú-

,-A6 p'(lltot gyf°Jhlll 6jrl indlll6 --
ieyot'tnzal a� bimlyul
tü. S, p szin16n fiiJdemre m6Jt6: IZ � 
nyolc tiemeJl YISUIII � mpcri
bla II SZVSE az Gllldit belyet qlalja el 

A MÁV Rt. ti ráz8be biJbftoa feldjj, 
túi bred,& megmdt& a lftesftm,1:qyet rmd
bebcmlaWt: tifalea& az ölt6z&et, a tonlller
met, elv6gatett& az áiév6delmi vizsge. 
tot, és• szüb6ges javftúobl. Mindezettel 
kedva.&b sportolúi feltbeletet hl7.losftottü. 

A közgyGlés ttlldiklei elfogadtit az• 
slllet 1998. 6vi kiHts6gvet686t, az alapszabily 
módosítúát 6s a lemondott mmvizsg'16 bi
zottdg helyett 6jat v'1asztottak. V6gtll Szabó 
Gyula tmadalmi elnök az "Egyeslllet6rt" tev6-
kenyked6 tmadalmi aktívák közül többet juta
lomban r&usített. 

• Gtllirt-

A MUNKA VILÁGABOL 

Anyák Napia 
A 11lrebá M11vel�i Központbaa ta

mr llnnepellllt. 
NyOt. be1q,(Jd(jal mttsoml a 'mrekv& Pa

csirta Dab tagjai mmtek nagyon-aagy (lrö. 
Old a� A lllhb mint lwom óda DIG
sorban a leguebb dalok banp,aat el az anyA
ról. A gyönyödl dalok nemegysm könnyeket 
csaltatanb&ésazel6adót smn&e. 

A m'5odik alblommal a vasutas nyugdí
jasokat köszöntöttük az ünnep altabúból. Ha
gyományainkhoz híven a Threkvés lwom gyer
mek n6ptúccsoportja az Apróságot, a Csepe
red& és a Suttyót mutatták be fergeteges mtt
sorubt, melyben 70 gyermek túcolt A nyug
dfjasobt az P.mberbmt Alapítvány és a N6pli
geti McDonald's támogatásával 1 pog�val és 
üdítővel láttuk vend6göl. 

Sz6116si llo• 

A munkaügyi kapcsolatok kultúrájának 
leilesztése 

A címben megfogalmazott cél érde
kében szervezett a Munkaügyi Közvetf
tt,i é$ Dönt&frói Szolgálat - a Munka
ügyi Minisztérium tán).ogadsával-�
hetes tanfolyamot a kis- és köi,e� v�
lalkozások munkáltalói részére. A tanfo
lyam megnyitóját Kiss Péter munkaügyi 
miniszter tartotta, az el6adólc közt sz.erepeh 
Dr. Héthy Lajos államtitkár, Dr. Herczogh 
László helyettes államtitlw és Dr. Kiss 
György f6osztályvezet6 is. A kittlzött cél 
és az el6adók személye előre vetítette: a 
közeljövőben a Munkaügyi Minisztéri
um az EU normáknak megfelelően kép
zeli el a munka világának törvényi sza
bályozását, előtérbe helyezve a munkál
tatók és munkavállalók kölcsönös érde
keinek érvényesíthetőségét, a mindkét fél 
szám6ra kiszámítható és elfogadható vi
szonyok kialakítását. 

Nagy érdeklődést és megfelel6en po-

zitív visszhangot keltett Dr. Márkus Imre, 
a Vasutasok Szakszervezete elnökének 
előadása a kollektív szerz&lések köté
sé� elengedheteden �e.sségérffl. 
Sikere a jelenlév� �u�kálJIIJ� �9,f,ében 
annak volt köszönhet<S, hogy az egyik 
legjelent&ebb munkavállalói érdekvédel
mi szervezet vezetőjeként nem elfogult, 
hanem tárgyilagos, a közös érdekeket kö
zéppontba helyező vitaindítót tartott. 

A kollektív szerz6dés nem más, mint 
felismert szükségszeraség, mind a mun
káltató, mind a munkavállalók oldaláról. 
Ebbe minden belefér, ami nem ütközik 
jogszabályba. A munkáltató érdeke a pro
fit megszerzése, a piacok megtartása; a 
munkavállalóké a foglalkoztatüi, az eg
zisztenciális és szociális biztonság. Ez a 
látszólagos érdekkülönbség kölcsönös
ségi elven, kopromisszumokkal közös 
nevezőre hozható. Ez nem más, mint a 

kollektív szerz&lés: a munkabéke alap
dokumentuma 

A kollektív szerz&lés megkötésmél 
nagyon fontos a közi>.$ PQDt meatafet
sa, amely csak akkor �épzelbet<S el, ha 
mindkét oldalon - munkáltatói és szak
szervezeti - jól képzett szakértők ülnek 
le a tárgyalóasztalhoz. Márkus Imre ez
zel mintegy javaslatot tett a munkaügyi 
és szakszervezeti vezet6k jöv6beni kö
zös oktatására, képzésére. A rendezett, 
kiszámítható kapcsolatoknak jelent6s 
eredménye van mindkét fél számára: 
nyugalom van a munkahelyeken, az in
formáció megfelelően 6ramlik, stabil pi
aci pozíció nyerhető, a cégnek kívül-be
lül jó bfre lesz. 

Összegezve: a munka világának 
komplex értelme1.ése elengedhetetlen fel
tétele a békés, nyugodt fejl6désnek. 

Nhuth SrJl4rd 

Mit akar a munkáltató, 
és mit a munkavállaló? 

kevésbé költséges igénybevételének a 
lehetősége. Az el&bi célok érdekében a 
munkáltatók a Munka Törvénykönyve 
bizonyos szabályainak megváltoztatüt 
szeretnék elérni. 

Munkavállalói oldalon ezzel szem
ben értelemszertlen az egyenletes fizikai 
és szellemi terhelés, a magánélet el&e ter
vemet&lége, a zavarmentes, kiswnflható 
sza.badid6 eltöltés, a dolgozók szükség
leteinek megfelel6 id6pontban igénybe 
vehet6 suhadnaplk és nabadságot stb. 
kí-vánúp fopJme:rodik meg. Továbbá 
- köuledvén a századvéghez és "Euró
pához" - a munkav'8alóta heti 40ór6s 
munkaid&cret csökkentésá'e swnfta
nat, valamint növelni szeretnék a mun
ka.uüneti napot smnaU. &telems7.er1fen 
a jövedelmi viszooyot változatlansqa 
mellett ldvmják mindezt el6mi. E köve
telések ha-zánkban a termelés jelenlegi 
szintj6n mnem tekinthet& iD'dtimek, 
illetve a IIIUDkaiM idtJtartam4nak mep
vidttMst életmin&égjavft6 halúd lenne. 

vés közelítésére bizonyos kompromisz
szum lehetőségek fennállnak, ezt a kon
ferencia résztvev6i meg is fogalmaztJlc. 
Köz.ös, nemzeti érdek hazánk gazdadgi 
helyzetének er&ítése, az államok közti 
gal.dasági versenyben minél jobb pcmci
ók elá'ése. Így a munkavállalói oldal a 
rugalmmabb foglalknztads J:,evezelil!s6net 
lebettlséFtdevenemlásfljael,deaztc:,ak 
valamilyen ellentétcle7b. kompendció 
mellett 14tja megvalósíthatónak. A s7.llk
szerveutek abból indulnak ki, hogy a 
kereslet változásához jobban igamdóter
mel6s, szolgáltads •rneu+'lbeólmlttöt»
letjövedelmet jelent..fgy ebb6I a munka
vállalóknak is rázalllnifltkdl. 

A munkQtaf&tonketan. � 
fogalmad meg az éWJII mmkaicltlkmt.
ben történ6 JDPDkMtads tQtal4nosú „ 

lének az ipya A munkavállalók a 38 
6rú D111ntaM« üdcn munkav'lllkn 
kiterjed6. köuli bevezethet&égét sem 
--�nek A kcnfereocia 
résztvevtiegyetátdtekabban. hogy ba-
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Miért beteg a magvar vasút? 
Hivatalos borítékban (GY: 01-04-

20/98) érkezett Pusztaszabolcsról Szabá 
Béla levele. "Sajnos ahogy én látom" 
címmel. Néhol, itt-ott megigazítva a so
rokat közreadjuk. 

"Elsősorban az állami támogatás 
csökkentésében, a késleltetett, de mester
ségesen erőltetett privatizációban" látja 
a baj okát. -Nagyobb dózisú to"'k.einjek
cióra volna szükség. Nem a megfelelő 
emberek ülnek a kulcsfontosságú beosz
tásokban, holott igen nagy szükség ml
na már olyan vezetőkre, akik viss:.a is 
mernek szólnifelettesüknek. Végülis de
mokrácia van. Nem akarok vészmadár 
lenni - írja-, de ha nem lesz gondolko-

ln memor1am 
Köztudott tény. hogy az emberi 

élet is múlandó, a változó, mozgó vi
lágnak vagyunk részei. Születünk, 
élünk és meghalunk. de akkor. ami
kor a közvetlen közelünkben történik 
haláleset, megdöbbenünk és elgon
dolkozunk. 

A rohanó életben néhány percre, 
órára magunkba zárkózunk és számot 
vetünk. Elsősorban arról. hogy azzal 
a baráttal. kollégával szemben milyen 
magatartást tanúsítottunk. Jó lehet-e a 
lelkiismeretünk? Másodsorban arra is 
gondolunk, hogy az Ő családja ezt a 
tragédiát vajon hogy éli meg? Azután 
az is eszünkbe jut, hogy jaj, csak ve
lünk ne történjen ilyen, legalább még 
sokáig ne! 

Szalai Laci barátunk, kollégánk 
szinte az egész országban ismert volt. 
1970-től dolgozott a MÁV-nál. Dol
gozott kocsifelíróként, váltókezelő
ként, térfelvigyázóként, forgalmi srnl
gálattevőként. Betöltött és ellátott, for
galmi kereskedelmi hivatalnoki, bel
ső ellenőri munkakört. A MÁV Rt. 
Budapesti Igazgatóságának Munka
ügyi Humánpolitikai osztályvezető
helyettese volt, amikor a Vasutasok 
Szakszervezetéhez kérték ki. 

A szakszervezeti mozgalomban is 
jól ismert kolléga volt. Szb-titkárként 
közel tíz évig védte és képviselte a 
munkavállalókat, a tagságot. 

1994-től a Va�utasok Szakszerve
zete titkáraként kifogá�talanul végez
te könnytlnek nem mondható felada
tát. Nagyon értett a szervezéshez. nem 
ismert lehetetlent. Mindenkit minden-

·./'" .ARANYSZÁJ 
'(" ' . � 

Skol 
Egy finn és egy magyar utaznak a 

vonaton Malm6 és Stocholm között. 
Mindegyiknél van egy üveg pálinka, 
id6nként meghúzzák. Vagy kétszáz kilo
méter után megszólal a finn és csak annyit 
mond "skol" (egészségére), mire a ma
gyar honfitársunk azt mondja: "Mi az 
koma, iszunk, vagy beszélgetünk?" 

• Sdndbtúl-

dásbeli változás. akkor csődöt mond a 
vasút. Nem rugalmas a l'ezetési techni
ka. lga:.ából, amire kellene, nincs pénz. 
Ha van is, letagadják. Példa: az ex
presszárujuvaro:.ásnál Budapest-Pécs 
l'iszanylatban Sárbogárd állomcison 
mindent át kell rakni, minden pécsi árut. 
E:. oké is lenne, ellenben a dolgozók, mi
vel málházói hérhesorolásbcm mmwk, 
éi·ek óta nem kapnak teljesít111é11ypé11zt. 
Ú.n. súlypénzt, ami mázsánként 1,50-
2,50 Ft, amit már él'ek óta szintén nem 
emeltek... - érvel S�abó Béla. Előre je
lezvén, hogy következő levelének dme 
"Fejetlen aforga/0111\'égralwjtcí.1. t.:i:yre 
több a bliccelii". 

hol utolért. Szerette a pontos feladat
meghatározást és a precíz végrehaj
tást. Nem szerette a mellébeszélést, a 
munka elvég,ése helyett. annak meg
magyarázását. Munkaügyi osztályve
zető-helyettesként, de fó1eg a VSZ tit
káraként ismert volt a kormánytiszt
viselők. a VSZ-szel munkakapcsolat
ban lévő minisztériumok. ors7.ággyű
lési képviselők, MÁV és kft-vezetók 
körében. Szigorú rende� és fegyelmet 
tartott titkárságunkon. 0 volt az "idő
gazda". Tudta, hogy időből van a leg
kevesebb, ezért sokszor azt mondta a 
kollégáknak a telefonba. hogy a "vé
gén kezdje kolléga úr, a mesének nem 
most van az ideje". Megbízható mun
katárs volt. 

Emberként is példaértékűen, mér
tékadóan viselkedett. Mindig odafi
gyelt a dolgok másik oldalára is. Aki

nek tudott. segített. 
Nagyon hirtelen, váratlanul távo

zott akkor, amikor azon a péntek dél
utánon a munkaidő végén azt mond
ta: "Kollégák. most a kongresszus 
után talán könnyebben leszünk. Egy
értelműek a feladatok és mindenki 
dolgozni akar!" 

A jó hangulattal induló péntek dél
után, a BVSC meccset követő esti csa
ládi beszélgetés után, nyugovóra té
réskor senki sem gondolta. hogy va
lahol, ahol a sorsunkat kézben tartják, 
másként döntöttek. 

El kellett mennie! 
Emlékét jó szívvel megőrizzük! 

Dr. Mdrkus Imre 

elnök 

Tessék 
kérdezni! 
A Magyar Vasutas, mint az már 

látható utolsó el6tti oldalunkon, új 
rovatot indít a népszeriI "Postaláddnk
b6l" mintájára. Igen, tessék kérdez
ni! Válaszolunk. Ha kell, megpróbá
lunk utánajárni közérdekfi vasúti, 
vagy a szakszervezeti ügyeiknek, egy
egy föltárható problémának. A borí
tékra írják rá: "Tessék kirdezni!" 

Üdülés Montenegróban 
A Szerb Vasutas Szakszervezettel kötött mególlapodósunk alopjó11.. monlenj,g· 
rói csereüdülést szervezünk csalódok részére. ' < -
o6Pc:Nr: 1998. szeptember 10·22 � � ,-HELY: 10 éjszaka a Budvón lév6 #Budva# Szóllóbctn ( J 
ElHELYEZÉS: 2 ógyas, fürd6szobós szobókbon - � -. 
EUÁTÁS: napi hóromszori étkezés 
PROGRAM: pilienés, strandolós a tengerparton r „ 

�észnapos kiróndulósok: Sutomore, Kotori-áböl 
félnapos kiróndulás: hajókiróndulós 

RtSZVÉTEU oú: 40,000 fl/fo 
UTAZÁS: Budapesl·Subotica-Bor és Bor·Subotice-8udapesl útvonalon 

a csoport kívónsógónok megfelelóen kuselt vagy hólókocsibon. 
A részvételi dij a különkocsl órái nem tartalmazza. 

FtZEttSI HATÁRIDŐ: 1. részlet: 1998. június 15. 16.000 Ft 
II. részlet: 1998. augusztus 10. 24.000 Ft 

Jelentkezni lehet a szakszervezeti bizoltsógoknól, a területi 
képviseleteknél és a VSZ központban 
(Budapest, VI. Benczúr u. 41 .) Döme Lászlóné kolléganónél 
a 19-17 /157, 16-86 üzemi ill. 3221-895/157 vórosi telefonon. 

J6 ..... ,.,, ........ , ..... ,., 
kfwj■ ■ VSZI 

Figyelem! Görög út! \ 11 1 10-15 éves korú gyermekek számára jelentkezéseket a'� , 1 � 
még elfogadunk szervezett görögországi üdültetésre. '::((�s�

,, 

IDŐPONT: 1998. június 28. - július 16. RÉSZVÉTELI DÍJ: 35.000,-Ft � , _ 
Jelentkezni a VSZ Központban és a területi képviseleteknél lehet! • . • · . 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T /F: (26) 313· 105 

"MINDEN ÚJSZÜLÖTT AZÉRT 1 2 3 4 
SZÜLETIK ... " befejezés a megfejtés-

5 

ben. R.G . ... (i·í:.s::..7.) szép gondolatát 
1 kérjük bekilldeni. 

VÍZSZINTES: 1) méter; részben Fe- 2 
renc: megfejtés II. része 2) ízletes gyü-
mölcs; Országos Sport Hivatal; Imre 

3 vége 3) ráadás (lat.J: fúvós hangszer 4) 
áthaladó, átmenő: biztosítás része! 5) új-
ságíró; mezé>gazda,ági eszköz 6) csavar; 

4 eladó egynemtl betűi; duplázva hangszer 
7) megfejtés (az író neve); rossz hír 8) 
savanyított; férfi név 9) győzelem isten- 5 
nője (gör.); tiltószó; medve (angol) IO) 
altesti öltözetbe: számnév J I) Etiópia ré-

6 sze: szarvastehén 12) német tengeri ki-
köt6: néma katona: ... klub (tv adó) 
FÜGGŐLEGES: 1) megfejtés I. része 

7 2) .. .levél (levestészta); kegyelem; Hen-
riett közepe 3) Nepál része!; férfinév 
(vissza); kelet; Der ... Das; méter 4) RN 
kimondva; fényképészeti üzlet; néma 
láma 5) közlekedési miniszter; .. .fere; 

9 képemy5 (orosz vissza) 6) arzén; tragi-
km,an egynema bettli: hullogat; nitrogén 
7) közhasznú társaság: hátsó hátulja; ütő-

10 dött 8) futómadár, helyhat.: n6i név; csor-
ba tlrménék! 9) orvos röv.; háziállat hím-
je: kronométer; tölté. 11 

Előz6 számunk megfejtése: Pünkösd 
12 hava, Mdria, Haymarketi vérengzés. 

A kon:,vJutalma h 1 
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13 te. (3'\29 Mt kolc. Pt:rn h 1 
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Kinek kell nagvvasíli lillllDIS-iánnlszarali? 
A TANULMÁNYI VERSENY BRONZÉRMESE ÁLLÁST KERES 

Szabó István magas szőke fiú, alig 
múlt 18 éves. Könetlen, főleg ha kü
lönleges szakmájáról faggatom. Lehet
ne szűkszavú is, mert jóval többet re
mélt a Kiskunhalason megrendezett 
országos verseny után, mint nag_vvas
úti villamos-járműszerelő tanuló. Ott, 
a döntőben harmadik helyezést ért el 
165 pontjával, olvastuk a Vasutas 
Hírlapban, s igencsak meglepődött, 
hogy eredménye közhírré tétetett. Ő 
ugyanis a lapot nem kapta meg. Csak 
figyelmeztették, hogy "benne van" ő 
is. Nos, aki azt gondolná, hogy az 
ilyen tehetséges fiatalon kapva-kap a 
szakma a MÁV Rt-nél, az bizony té
ved. Szabó István legtöbbször hajdú
böszörményi otthonában tartózko
dik.1'incs munkája. Miért? Majd ki
derül a beszélgetésből. 

- Kitől tudta meg, hogy szakmai ver
senyt írtak ki? 

-A nyíregyházi tanműhelyben tájé
koztattak erről, ugyanis harmadik osz
tályban szakmai gyakorlatomat ott töltöt
tem el. Debrecenben nem is hallottak er
ről a nagy lehetőségről. A Beregszászi Pál 
Ipari Szakközépiskolában osztályfőnö
köm is tőlem szerzett tudomást róla, bár 
az iskolatitkárságon már bővebb felvilá
gosítással szolgáltak. 

- Miből állt a kiskunhalasi megmé
reuetér? 

- Tulajdonképpen három részből. 
Az írásbelin számításos feladatokon és 
egy teszten törhettük a fejünket. A gya
korlaton feladatként egy M44-es motor
kontaktor javítását végeztem el, vala
mint egy vegyesgerjesztésű motor mé
rése tett próbára. A szóbelin -azonos 

szakmú belOI -mindenki ugyanazt a 
kérdést kapta, amit �etesen kcl1ett ki
fejteni a szakmai zs4ri el�tt. 

- Ha j6l tudom, "Önnek" m4r nem 
kel I sYJlcnuu,k,ás vizsgdt tennie. 

-Igen, eredményem alapján vizsga 
nélkül is szakmunkássá nyilvánftottak. 
Egyébként tigy érzem, hogy a verseny 
fogósabb volt, mint maga a szakmun
kásvizsga. 

-Kapott-e munkaajánJatot a MÁV-tól? 
-Feliratkozhanam egy listma, hogy a 

MÁV elhelyezhessen valahol. Ám eu.el a 
lehetőséggel nem éltem, mert nekem is 
akadt városomban, Hajdóböszönnényben 
más munkaalkalom. Sajna, nem a szak
mámban. Igaz fizetésem lényegesen ma
gasabb lett volna. A MÁV-nál egy szak
munkás fizetése kb. 20 ezer forint körül 
sétálgat a 9-es fizetési osztályban. Aztán 
újra visszamentem a vasúthoz munkáért, 
de azt már nem tudtak adni. Röviden: két 
szék közül a ffildre ültem. 

- Mégis mit tanácsoltak a MÁV-nál? 
- Azt hogy menjek el a DKV-hoz, 

ott talán kaphatok munkát, náluk a villa
mosokat javítbatnám. Csakhogy én meg 
nem értek a villamosokhoz, inkább sze
retnék szakmámon belül elhelyezkedni. 
Villamosokkal az iskolában még elméle
ti síkon sem foglalkoztunk, nemhogy a 
gyakorlatban. Így hát valószíntneg ille
nék átképeztetni magam, noha a vonat
szerelés érdekel. Ezt tanultam, ehhez ér
tek. Sőt, szeretem is a szakmámat, de az 
sem közömbös, hogy mennyi a bérem. 

- Vannak-e távlati tervei? 
- Majd továbbtanulok. Szeretném 

megszerezni a technikumi képesítést és 
az érettségit Ez azonban már feln&tkép-

7.ésnet min&Ol, és a Bereguúzi Ipari 
Szakközépiskolában fizetni kell érte. A 
továbbtanulú heti két alkaloounal és 
csak este kötne le. {gy el� tudnám terem
teni a tandíjra valót és még snkrnárnat is 
gyakorolbatnám. 

• • • 

s� Stbulor ab-tltUr Debre
cenben. Elm "rJa a aoa,ni tmye
ket, ml szerint u a tendencia a MÁV-
8'1, hogy a tebetHges llatal aakem
bereket nem tudJil elhelyezni, vau 
ha mégis, ligy nem a aakm4Juban. 
Sr.al,6 Stbulor fgy fopbnaz: 

-A MÁV Rl gyakorlatilag munka
nélkülieket kq,ez. Nem kis összegekért. 
Az elhelyezkedési esély nagyon �ly, 
f&eg a speciális vastiti szalaúkban. 

A szb-titkár segfteni próbál az ifjú 
szakembereken. K6réssel fordult felet
teséhez, Guba Sándor vontatási főnök
höz, hogy helyezze el &et. 6 azonban a 
kérést kerek-perec elutasította, els&or
ban a bér hiányára hivatkozva A szb-tit
kár nem adja fel a reményt, lehet, hogy 
az 6 közbenjárásával sikerül elhelyezked
nie az ifjú szakmunkásoknak. Levélben 
kéri Juhász Gyula gépészeti szakigazga
tót, hogy vegyék fel munkára Szal,6 Ist
vánt, s mellette még Dede 7.oltánt és Mo

litoricz boltot is. Mind a kettő dízelmo
tor-szerelő. Ők is kimagasló szakmai tu
dásról tettek tanúbizonyságot Kiskunha
lason -írja a szb-titkár. A pártfogoltak 
és pártfogók egyel&-e bizakodnak: van 
értelme szakmai versenyeken elindulni, 
van értelme szakmunkás-bizonyítványt 
szerezni. Így is. 

Nem kiszállás volt 
A VSZ országszerte megtartotta tit

kártalálkozóit, így Hajdúszoboszlón má
jus 20-án és 21-én a Rudolf szállodában 
(EBSE) adtak egymásnak randevút Zá
hony, Debrecen és Szeged területének 
tisztségviselői. Ide is a VSZ vezérkara 
vonult ki. A titkárok fesztelenül, közvet-

lenül, nagy vitakedvvel hallgatük meg a 
VSZ elnökének, Márkus Imrének és a 
bemutatkozó új alelnököknek a program
ját. A tényfeltáró el�. S az volt a 
legnagyobb haszon. állftotta Kiss Tibor, 
a rendezvény helyi házigazdája-, hogy 
azonnal termékennyé vált a munkakap-

Hollik Miklósnak Debrecenből (a képen jobbnSI) IIIJMClaka volta.,..__ 

nye, hogy a titkári összejövetelen azonnal ki lehet pnMlnl a lea,lobb tapasz
talatokat. l'Ol'ó: P1LTZ 

Dienes Károly, friss szb-titklir Kiskunfél 
"bombázta" dr. Biró Tibort. 

csolat. Aktívan kapcsolódtak be például 
Márkus Imre kongresszus utáni helyzet
elemzésébe. A jogok és kötelességelc har
móniájáról nem csak úgy általában hall
gattak valamit. Nyilván az is �rdekelt 
mindenkit, hogy a tagság péll7.e mire, és 
hogyan fordítható. Az se maradhatott vé
lemény nélkill, hogy mi jár annak a tit
kárnak, aki tisztségéhez méltón nem ak
tív, ha közömbös. 

Kis Tamás tapasztalatait adta közre, 
már ami orsúgjárását illeti a gazdasági 
társaságoknál. Simon Dew1 a szervezet
politikai mtlbelymunka összefüggését 
t4rta fül: "az egyéni ambíció jól lehet haj
tóerő, de nem k6tfelé hózzuk a s:r.ekeret" 
-mondta,-"mindig a szakszerve:r.eti tit
kár rátermettsége döntsön!" 

Talán dr. Biró 1ibor kapta a legtöbb 
kérdést, aki fffleg a foglalkoztatási fe
szültséget elemezte a MÁV-nál. Nem ti
tollint, de nyilvános5'gra hozta, hogy 
a MÁV létszám- és bérgazdálkodását is 
meghalároz6MÁV-állam szerz&l6s meg
köt6sénél a vastit nem egyenrangú félként 
vesz részt. Ennélfogva a munkáltató a 
léts2'mleépftát érdemben aligha tudja 
befolyásolni. 1eb4t nem valódi alkuról 
van szó. Ez csak egy morzsa volt a dr. 
Bir6 11bor múodit-napi el6adásából, 
melyet a bozzdszólások sora t_övetett. 

Az egyik szllnetben a kislwnfélegy
lw:i szb-titkát, Dknes Kdrolyt mól fag
gattuk. hogy mint távolról ideérke:r.ett 
tisztségviael6, milyen hasznot htizott a 
találkozóból? Mondta is: - Nagy segít
ség mmomra. hogy jól .ldnjmlták az 
el6adót. k6zdlk dr. Mdrbs Imre, a tag
létsdmftlSveMI � ugyanis va
lóban nem•• l'lül7ftYfl2eletlejn
tása a mi utaat. Netont mindig pozitf
van tell mepyilv4nulni. 
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OLVASTUK: 

Mi legyen a pot,autasokkal? 
S1.ere�k hozzászólni Bossdnyi Ka

talin frúáboz (Potyautasok?), mert vi"
ra � o6h4ny megjegyl.ése a S7.8k
szervezetekr61. Azzal a gondolattal 
kezdem. amivel frú4t befejezte: mit& 
szakszervezet a szakszervezet? Nyilván 
nem attól, hogy szolgáltatásait ráer&za
kolja bmkire. 1N>b mint egy évszázados 
hagyománya szerint a szakszervei.et ér

dekképviseleti és érdekvédelmi feladato
kat lát el a munka világában, és ennek 
keretében igyekszik önkéntesen si.erve-
7.M6 tagságának munkaen5-piaci pozíci
óit a lehet6 legnagyobb mértékben javí
tani. Ezt köMyebben megteheti, ha töb. 
ben vállalják a szervezethez való tarto
zást, mert nagyobb lesz a nyomásgyakor
ló képessége, viszont kisebb a mozgás
tere, ha tagsága csökken. Ahhoz nem a 
szakszervei.etek ragaszkodnak, hogy a 
kollektív szerzMés egy adott munkahe
lyen mindenkire vonatkozzék, err61 a 
Munka "rnrvénykönyve rendelkezilc. csak
úgy, mint arról, hogy kollektív si.erzMést 
csak szaksi.ervei.et köthet. Egy el6nyös 
kollektív si.erzMés azonban legalább 
annyira érdeke a nem szakszervei.eti ta
goknak, mint a szaksi.ervezethez tarto
zóknak. És minél jobb a szervezettség 
egy munkahelyen, minél több tagja van 
a szakszervezetnek, annál jobb kollektív 
szerz&lést tud kötni. 

Abban talán még egyetértésre lehetne 
jutni Bossányi Katalinnal, hogy nem hát
rányos a munkavállalóknak, ha biztonsá
gosabb köriilinények között dolgozhat
nak. A véleménykülönbség az érdekegyez

tetés költségeinek vállalásánál mutatkozik. 
Egy kollektív tárgyalás ugyanis gyakran 
hetekig elhúzódhat, szakértffic bevonása, 

elerm.ések k&zf� válhat szülcséges

sé. a uerztídés aWrása egy hosszú folya
mat végs6 állomása. Mindez nemcsak 
munkát igényel, hanem pénzt is. Jelenleg 
az érdekegyeztet6s költségeit a szaksz.er
vezeti tagok 67.étik, miközben a tmgyalá
sok eredm6oyeib61 minden munkavállaló 
�zesW. S amikor a szakszervei.etek az 
érdekegyeztetésben valamiféle közteher
viselés kialakf�javuoljálc ( és nem azt, 
hogy zmják ki az eredményekb61 a nem 
szakszervei.eti tagokat), akkor Bossányi 

Katalin a munkavállalók szervezkedési 
szabadságát �vja a szaks:zervei.etekt61, és 
a munkavállalók ad6ztatá.wól, a szakszer

vezetek szereptévesztésér61 fest ijeszt6 
képet az óvatlan olvasó elé. Rémképekhez 
mindenkinek joga van. De mit válaszolna 
a szaksi.ervezeti tagok kérdésére, amikor 
tudni akarják: mire költi a szakszervezet 
tagdíjukat? Miért csak ffic vállaljálc a költ
ségeket, miközben az eredményeken meg 
mindenki osztozik? 

Sokféle választ lehet erre a kérdésre. 
adni, többek között azt is, hogy lépjenek be 
a munkavállalók a szakszervezetbe. Ennek 
a s:zerveutt dolgozók őszintén örülnének. 
A munkahelyeken felerősödött függőségi 
viszonyok ismeretében azonban erre alig
ha lehet komolyan gondolni. A munléavál
lalók közül több mint egymillióan tfz fooél 
kevesebbet foglalkoztató munkahelyeken 
dolgoznak, s eukben a kis munkas:zerve
i.etekben a szaks:zerveutek még sehol a 
világon nem tudtak eredményesen s:zerve
z6dni. A multinacionális vállalatoknál is 
meg kell harcolniuk a szaksl.Crveuti tiszt
ségvisel6knek a saját harcukat. A munkál
tat61c jelent& része a nyomásgyakorlás vál
tozatos lehetőségeit használja fel annak ér-

... • 
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dekében, hogy "vol tartsa a sz.akszerve7.e
tekd a munkahelyekt61. A közkeleUI véle
kedésekkel ellentáben egyre több privati
zált cégnél alakul szaksurvezet (multina
cionális vállalatoknál is), az MSZOSZ 
tagszervel.Ctei taglétszámának ma már 85 
százaléka a privát szférában dolgozik. 
Azokon a munkahelyeken, ahol már van 
szakszervezet, a szervezettség szintje 40 
százaléktól 90 százalékig terjed. Ahol 
m(lködik szakszervezet, ott a szerz6dé
ses kapcsolatrendszerek is gyakoribbak. 
Az MSZOSZ szervezMési területén a 
kollektív szerzMések a munkavállalók 
60-70 százalékára terjednek ki. A nem 
szakszervezeti tagok "adó7.tatáw'a" a szak
szervezetek a lehet6 legkevésbé gondol
nalc. mert a közteherviselésnek ez a mód
ja aligha növelné a szaksl.CfVel.Ctek tekin
télyét és szembeállfthatná a munkahelye
ken a dolgozók egyes csoportjait, holott 
éppen az egymásra utaltság, az összetar
tozás, a szolidaritás erősítésére lenne szük
ség. Más megoldásra gondolunk. 

A "potyautasság" problémája ismert 
a világban, korántsem magyar jelenség, 
és a nemzetközi gyakorlat többféle meg
oldást kfnál ellenszeréül. Egyes orszá
gokban a szaksurvezetek csak saját tag
jaikra kötnek kollektív surződést, másutt 
a szakszervezeti tagok részére a kollek
tív szerz6désben többletjuttatásokat köt
nek ki (Belgiumban például szaksurve
zeti pótlékot kapnak a szervezett dolgo
zók), a szomszédos AusJtriában kötele
ző munkáskamarai tagság m(lködik, Ro
mániában a nem szaksl.CfVeuti tagok egy 
munkahelyi szociális alapba fizetnek hoz
zájárulást. A nemzetközi tapasztalatok 
nagyon tanulságosak lehetnek, de meg-
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A MÁV Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

ACTS fordit6keretes teherkocsi 

Eams normál felépfllsa, 
ma,gas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolhat6 fedelfJ 
teherkocsi 

Eltolható alwnlnium oldalfalú 
fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • megMv4 kocsik 8talakftúával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
f6vi7.s�á:v.al kívánunk hozzájárulni 
a.1eer•1111 vasút sikereihez 

125 fves m.éttl a vasúttal a vasútért. 

oldásokat mégis csak a hazai jogi kör
nyei.el ismeretében és a szakszervezeti 
mozgalom tradíciói alapján l• keres
ni, és eMek során mártelcintátel kell len
ni az Európai Unióban tialakult normA

ra is. A ratifikálásra váró Európai Szoci
ális Charta például kötelezettséget ró az 
államra a kollektív megállapodások, és 
ezáltal a dolgozói écdekvédelem támoga-
� tekintetében. 

Szakémfmk véleménye smint a kol
lektív tárgyalások költségeit (ameMyi
ben azok továbbra is minden dolgozóra 
érvényes megállapodásokra irányulnak) 
vállalhatná a központi költségvetés köz
vetlenül vagy közvetetten (adó-visszaté
rítés lltján), történhetne a munka világá
nak szerepl6i által befii.etett munlcaen5-
piaci alapból, esetleg a munkahelyi kol
lektív szerzMésekben lehelne elismertet
ni bizonyos költségeket. A lehetséges 
megoldási módok közül nem lehet kizár

ni, hogy a kollektív szerz6désekben a 
szakszervezetek tagjaik részére többlet-

juttatM<>kat fogadtassanak el, olyanokat, 
amelyek az alapvet.6 feltételek tekintet6-
ben nem jelentenek hálrányos megkfllön
böztetést a többi munkavállaló részére. 

Az érdekegyeztetés terheinek közös 
viselésére a szakszervezetek els6sorban 
azokat a megoldásokat tmnogatja, mpe
lyek nem a szakszervezeti tagok egyol
daló tehervállalására építenek, ugyanak
kor bálrányt sem jelentenek a többi mun
kavállalónak. Hiszen nem kényszerpi
lyák �vén, hanem meggy6zéssel szeret
nénk növelni a munkahelyeken a si.erve
zettséget. Az összefogás, a szervel.Cttség 
mindenképpen kedvez&b helyi.etbe jut
tatja a munkavállalókat, de err61 csak ta
pasztalataik gy6zhetik meg fficet. Hogy 
miként lehet mindezt megtenni? A tapasZ
talatok feltárásában számítunk Bossmtyi 
Katalin tényszertI véleményére is. 

RllbiFerne 
az MSZOSZ alelnöke 

(Megjelent: Népszabadság 98.05.27.) 

Egy közelkip denls, mondhatni jüedvd pillanata a bajddszoboszl6l titlwi 
tanácskozéson, ahol nemcsak a férfiak, de a nA is megcsillogtatta irvelket. 
Ők is mg több ilyen bar6ti hangulatú, ma felelllíssqgel nemj6tszadom ösae
jövetelen szeretnének rmt venni a közeljövhn. FO'IÓ: PILTZ 

A szociális h·e1risé1 
pazarlóan nagy volt? 

JÖVÖ ÖSZRE ELKÉSZÜL 
AZ. ÚJ PÓLUS A NYUGATINÁL 

( .. .folytatds az 1. oldalrol) 

A MÁV a szerz6désben kikötötte, 
hogy ezen épületeket addig nem lehet le
bontani, amfg az új szociális létesítmény 
el nem készül. Az épftésiengedélytel&-e
láthatólag még májusban megkapta a be
ruházó. Ha az építési engedélyt a kivitele
z6 megkapja, akkor q,egke7.dtidnek a 
munkálatok, amelynek során 8 méfene 
ásnak le, így a régi smciálisépületlépcs6-
házait át kell fordítani az állomás felé. Az 
elképzelések szerint 7 hónap alatt megol
dódna az ideiglenes állapot, mivel ekkor
ra készill el az új szocWisépület. Feltebe
t61eg tartható a határid6, ugyanis a beru
házó ádeke a mihamarabbi�ltöztdá. 

A leglályegesebb kád6s, hogy hová 
kertll az ój szociális épl)et? Az az� 
zelés nyert, hogy csak qlyan � épft
helik, amelyterilletvéglegMÁV1UlaJdon
ban maad. An6gysmlleatpllletllnli_m 
elt&zOltet, miszerint a Percliall&cMd'1 
\lcfelGlioldalm�etllek lltllllyet.it 
el avmatkfsén5�•�•• 
oktató helyis6geket, abplmj61 a mi
szaki dolgozdknak�At'-H d 
többsz&"próbdldkelmli,.� 
lonl6Derekbenbelye:rátelae: s Mt 

ebb6I eddig annyi� .. 
kocaiYiaplct�k6td....,_ 1ea. 
smint19986v� 

�J:,� 
··••-• 
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Pedaaóausnapi-ronzkereszt 2600 KÉRELMET �A� PIL 

Alapítvány a VaslDI IIJl1dfiíiilirl A SZÜLÖK KÉRTÉK 

A pedagépmap alk■hn.6INSI a 
� Elnök á'demes & ered
mmyesm�elilmla'&ekmt a Ma
gyar Közünadg Bronz Érdemke
resztje ldtönteUst adonaúyozta Sq
rlnyi Zollánnllllllc, a Vasút a G;rerme
kekfft Alap(tvmy DunakesrJ övoclj
Ja vezet6)mek. A ldtanteUst GiinezÁr
pdd aemQyesen adta ét a Parlament 
kupolatermében nuijus 27-én rende
utt ünnepség keretében. 

A parlamenti ünnepséget követő na
pon telefonon kérek egy röpke interjúra 
időpontot Seprényi 7.oltánnétól, nekem a 
pénteki nap lenne megfelelő. -Sajnos ak
kor nem tudom fogadni, gyenneknapi ün
nepségünk lesz -hangzik a válasz. Ahol 
a gyerekek Ugye az első, ott a riporternek 
illik alkalmazkodni, {gy hát csütönök dél
utánban egyeztünk meg. 

harmincfős, stabil kollektfváé is. 
- Mióta dolgozik a dunakeszi óvo

ddban? 
-A kecskeméti ÓV� Intb.et 

befejeúse ut4n, friss diplomával a zse
bemben 1979-tffi az óvoda vezetője va
gyok. Ahhoz a generációhoz tartozom, 
amelyet azzal indítottak útjára. hogy el
sősorban ember légy és csak másodsor
ban pedagógus. Ezt egész pályafutásom 
alatt alapelvnek tekintettem. 

-Az utóbbi évek változásai hogyan 
érintették az óvoda m11ködését? 

A Vasutasok Szalcszervezete a Va
sutas Nyugdíjasok helyzetének egyre 
romló tendenciéját felismerve 1991-ben 
láreboztaa "Vasutas Intézmények Nyug
díjasait Támogató Alapítványt". Az ala
pítvány célja, hogy a nehéz helyzetbe ke
rült és segítségre szoruló nyugdíjas va
sutasokat lehetősége szerint támogassa. 

Köszönet az alapító Vasutasok Szak
survezetének és az alapítványt támoga
tó más surveuteknek azért, hogy segí
tettek megvalósítani az alapítvány célját. 

Az alapítvány vagyona a megalapí
tás 61a napjainkig többs7.örösére növeke
dett, amivel eredményesen gazdálkodik 
a kuratórium. 

Az alapítvány héttagú segélyezési 
bizottsága a segélyezési szabályzat és az 
alapító okirat szigorú követelményei su
rint negyedévente meghatározott időköz
önként végzi korántsem könnytI felada-

w. Az évekóca5m7&Utapesztal#okv.t 
mutatják. hogy egyre több a dszorultat 
száma és közülük mind nehezebb a leg
sólyosabb helyzetdetet. a leginkjbb rá
szorultakat kiválasztani. látvén, hogy a 
többieken is segíteni kellene. Utóbbielc 
"kihagyását" bizony nem lehet á'zelmek 
tffi függetlenül elviselni, ám a lehettJsc!
gek határai végesek. 

Az alapítvány megalapítását köve
tően napjainkig a Segélyezési Bizottság 
mintegy 2600 kérelmet dolgozott fel, 
ebből 2000 kérelmezőnek ítélt meg 
összesen 8 millió forintot. nc!gy és tfz 
ezer forintos összeghatárok köZÖtt. 

Ahhoz, hogy a még mindig szapo
rodó rászorultakon az eddigi módon vagy 
annál is eredményesebben segíthessünk. 
szükség van a támogatók további eddig 
is tapasztalt dicséretes hozzáéllására, de 
számítani suretnénk azokra is, alcik csak 

enan balmomtel. hogy a nyuadfjllcJt 
ineD6állnak. A7eddigieWtt, & IIIDiteaet 
Uldnteamctazalap(tványJebe66ae:iwt 
DÖ� a segélyaeueltne'6ea. 
ia ismételten köszönetet IDOlldunt. 

Mind az alapító, mind a támopfdt. 
de a segélyezettek is biztouk lebetnet, 
hogy az alapftvány minden tisztségviae-
16je lelkiismerettel, humánusan és boz
?Mrt6en végzi feladatát ön7.etlen dnadll
mi munkával. Csak remélni tudjuk. hogy 
a nem túl távoli jövaben csökken a li
S7.0l'Ulók száma. és mfg ez bekövetkem, 
növekedik a segélyezést biztosító anyap 
lebet&ég. A vasutas intézm6nyek d.v.o
ruló nyugdíjasai tájékoztadsát fordulja
nak a Vasutasok Szakszervezetének he
lyi nyugdíjas alapszervezeteihez. és köz
pontjaihoz (Budapest VI. Bencmr u. 41, 
Bajcsy Zsilinszky u. 25) 

Heg«lfhUrolJ 
Az óvoda kertje igazi gyermekpara

dicsom: hinták, csúszdák, szabadtéri játé
kok kavalkádja. A vezető óvónő örömtffi 
sugánó arccal fogad. Asztalán a Köztár
sa�gi Elnöktffi nemrég átvett bronzke
reszt és a hozzá tartozó okirat. Először is 
gratulálok, majd a parlamenti ünnepség
rffi kérdeum. 

- A nyolcvanas években a vasút na
gyon jó feltételeket teremtett a gyennek
intézmények mfflcödtetéséhez. Ez a szak
ma mtiveléséhez is biztos, nyugodt hátte
ret adott. A járm(Ijavftó privatizálása ho-
7.0U egy átmeneti bizonytalanságot, amely 
a Vasút a Gyennekekért Alapítvány meg
alakítása ut4n rendez6dött. Ma már konk
rétan is érzékelhetőek az alapítványi mtI
ködés előnyei, hisun pályázatok révén, 
cégek és magánsumélyek támogatásával 
valamint a szül& többsége által az alapít
ványhoz irányított 1 % sumélyi jövede
lemadó segítségével többletforrásokhoz 
jutunk. Ennek köszönhető, hogy az óvo
da felszereltsége kiváló, az alapítvány se
gítségével önálló fiTtési és közmtI-csatla
kozási rendszert alakítottunk ki. 

A VASE SZOCIÁLIS SZEMÜVEGGEL NÉZVE 

Tisztújító közgyiilés 
- Csodálatos élmény volt, hisun a 

Parlament kupolacsarnoka igazán gyö
nyör(I helyszíne az ünnepségnek. Idén 
110 pedagógus kapott magas állami ki
tüntetést, ha jói számoltam, köztük nyolc 
óvónő. Terrnésutesen nagyon örülök az 
elismerésnek, de hozzá teszem, hogy 
surintem ez az egész kollektíva munká
jának elismerése, sőt rajtunk keresztül va
lamennyi vasutas gyermekintézményben 
dolgozó pedagógusnak szól. 

- Úgy tudom, hogy a szlllcrk kezde
ményezésére tüntették ki. 

.:.. Igen. és számomra ez adja az elis
merés igazi értékét. Nagyon meglepett 
az a meghívólevél, amelynek feladója 
Köztársasági Elnöki Hivatal volt. Csak 
ne�gen tudtam meg, hogy a �lők 
levelet írtak az illetékes minisztmtek, 
mert úgy gondolták, hogy a t61Uk min
dennapos találkozásaink során kapott 
elismerés mellé odaillik egy magas álla
mi kitüntetés is. Hangsúlyozom, hogy 
egy fecske nem csinál nyarat, a siker a 

- A jó felszereltségen túl mi teszi a 
szaJ/flc körében népszerllvé eZJ az 6vodál? 

-A vasút és a 2-es út valamint a jár
mtijavító köulsége miatt a bejárók és a 
vasutasok számára egyaránt vonzó az 
intézmény. A ligetes, fás csendes környe
zetbe szívesen helyezik el a szülők gyer
mekeiket. A gyermekeket a szül& lehe
t6 legnagyobb mértéktI bevonásával ne
veljük. óvodánk, teljesen nyitott, el6u
tes egyeztetés ut4n bármelyik szülő bár
milyen időpontban bejöhet.jelen lehet a 
foglakozásokon, közvetlen tapasztalato
kat surezhet az étkeztetés, az elhelyezés 
körülményeirffi vagy az & leginkább ér
deklő kérdése�. Tehát az évek során 
kialakított pedagógiai gyakorlatnak és a 
nyugodt légkörben tevékenykedő kollek
tívának köszönhető, hogy Dunakeszin jó 
híre van intézményünknek. 

Szab6 Sdndor 

TEREBÉLYESEDIK A BAROSS-EMLÉKÉV 

Az élc reszelöie 

Méjus 16-én Budapesten a Keleti 
pélyaudver kultúrtermében tartotta 
közgydlését a 122 évvel eze16tt alapí
tott VASE (au16tt VABE). Az egyesü
let utóbbi ötéves tev&enységérQ Mol
nár Ldszló ügyvezet6 elnök szémolt be. 

Molnár László megemlítette, hogy 
kezdettffi fogva -a szociális gondosko
dás jegyében - a tagok és családtagjaik 
megsegítése volt az egyesület célja és ezt 
nyújtotta meghatározott segélyek és 
egyéb juttatások útján. A beszámolási 
időszakban dönt6 jelentőség(I volt a tag
ság szolgáltatások iránti igényének ero
teljes növekedése. Ugyanis a megválto
zott gazdasági helyut, a vasút átsurve
zése, a nagyarányú létszámcsökkentés 
erősen érintette a tagokat. Ennek egyik 
következménye a taglétszám visszaesé
se. Az egyesület a segélyezésnél kiemelt 
figyelemmel volt a többgyermekes, a 
beteg és az alacsony összeg(I nyugdf.üal 
rendelkező sumélyek támogatására. 

Megjegyzésre érdemes, hogy a tag
létszám az 1993. évi 140 ezerrm az 
1997-es évre 114 ezer 600-ra fogyott, 
ugyanakkor bevételek 149 millióról 
325,5 millióra emelkedtek. Ebben köz-

rejátszott a háromszori tagdíjemelés is. 
Figyelemre méltó, hogy a tagdíjbevétel 
60%-át fordították készpénz formájában 
szociális segélyekre. A közkedvelt hé
vízi gyógyüdülőben elhelyezettek szá
ma az 1993. évi 2 ezer 600-ról Utvaly 4 
ezer 4 00-ra növekedett. Ez az üresen 
maradt fér6helyek kedvező hasznos(tá
sának köszönhető. A budapesti vendég
szobaházat igénybe vevők száma folya
matosan csökkent. A magas üzemelte
tési költségek, az alacsony térítési díjak, 
továbbá a szükséges felújítási költségek 
magas volta miatt felvet&lött az értéke
sítés gondolata. Ez tavaly meg is tört6nt 
a vendégszoba-szolgáltatú fenntartása 
mellett. Ez átmenaileg aNyugati pálya
udvaron bÍ7JOSÍlOU, lJ«yanott ajöv6 év 
második felére elkészül egy szociális 
épület, amelynek egyik emeletét megve
szi az egyeslllet. Az itteni férffllelyek ki
elégítik az igényeket. A besl.árnolóból ki
emeljük még az ügyfélszolgálat mfflcö
désének fontosságát.jelentőségét. A tár
gyalt időszakban az egyesületet 332 
eursur keresték meg �yesen és le
vélben. Ez napi átlagban 250 ügyinté
zést jelent. A felekkel való foglalkozás 

színvonalának fokozása érdekében az 
idén - mintegy t(z millió forintos beru
házással áttérnek a számítógépes ügy
intézésre. Ezzel a gyorsabb és még pon
tosabb kiszolgálást érik el. 

Az ellen6rzési biwttság (korábban 
sl.árnvizsgáló bizottság) jelentése ut4n a 
közgytDés módos(totta az alapszabály 116-
hány pontját. A tucatnyi hozzászólást 
követően - közöttük a Vasutas Nyugdí
jas Szervezet és az ÖTA- kezdődött a 
tisztségviselők választása. Ennek egy
hang11 eredménye alapján az egyeslllet 
elnöke újra Koszorus Ferenc lett; több 
mint két évtizedes ügyvezető elnöki te
v&mységét követ&n islld e lllin&W
ben folytatja munkáját Moln4r Ldf/111. 
�a vaUasit:rn,1íny és-'et
len&zti bizottság tagjait� póttegjail'la. 
A közgytDés Koszorus Fert,,t dl1ari
val fejeződött be. 

A résztvevők az eredm6nyea mun
ka ut4n elfogyasztották a hévfzi gyógy
üdülő ízletes f6ztjét. slltemény6t. meg
kóstolták a Balatonfelvid6k nemes bo
rát és baráti beszélget& Ulm tátek vissza 
otthonaikba. 

Újabb kis csokornyi Yicl6múgot gyGJtöt
tink Sági Errc6 - Sági Vas: A vlSlit lt� 
n álllG könyYBM11. Az & rmMjénl érdesf
tett t&Unelek tikftbea kinjmlódik 1 ,asmi
niater eCJ&IW&e & ezzel ilmeflaf ... 
rfdc&ltk ob. 

besúlt a 7.ÓDÚ'ÓI: uut ln tiUtm aócs6 tz a vas
ÚI - migis csak olcs6bb gyalog. Egy magyar úr 
nyilatkozata: Mit lr az olcs6, ha ntm potya? 
Egy dlisgazdag bankár így szólt: Nlgy forint 
Fiumiba? Hdl lrdema gazdag tmbtrntk kMi? 
- Következzék egy vers. 

Tanfolyam a GIB kebelé,en 
A hmln1 /lrfiú. Ktmlny Gdbomak, a ke

reskedelmi ügyek miniszterének Baross Gdbor 
volt az államtitkára. Neki már akkor szemm 
lobbantották, hogy túlságosan szigorú. Ilyenkor 
azt mondta: 1116, hogy az államtitlir a minisz
ter nyomdokaiba lépjen. 6 Ktmlny Gdbor, ne
kem pedig a fegyelem érdekében mMJy Gábor
nak kell lennem. 

J'údl. Az Alföldön nyár dereUn csak
ugyan t4rbetetlen a forr65'g. Nem csoda, ha a 
fátlan állom4s hivatalnob kiv�lesen egy sö
ttt üveget hlltött be �gbe az íróasztala mellett. 
Baross táviratot adott fel. Rangrejtve utazott 
ugyan, de évO'dve megkérdezte: Mi van az üveg
ben? Tinta! Tinta?...Csodálkozik a miniszter. -
ffjt mi a fene volna más? ••• 

Baross Gábor kom.akalkot6 llrifapolitili
jáat eredm6n� volt a vudti smn6lydf,)Ulbás 
reformálása: a z6nanndsur bevezetáe. Lénye
ge abban állt. hogy az onúgot 14 1.6nára osz
totta. Budapest voll a llldS1Jffpont. A fflv"°8ból 
az ormg Iesdvolabbi állomáára, Fiumébe is 
cset6ly n6gy forintát lehetett utazni. Abból a 
torb6I t6zlDnt nébÉy tlfflt. 

Ai-- ....,,_ Egy falusi llyafi (gy 

Zóna - Baross dal 

Örömben úszik Hunnia 
Mily boldog nemzedék! 
Baross dicsét dübörgi ma 
Minden vasútkerék. 
A rossz termés ellenszere 
A kedves, aranyos 
Barossnalc zóna-rendszere, 
Éljen tehát Baross! 
Sdguld a kormos paripa, 
a gyors lokomotív, 
A barossj zóna-tarifa 
olcsón utazni hív. 
Magyar! kit megrontott aszály, 
ha nincs vet&nagod. 
7.ónú Baross-vasótra szállj 
S utazúl egy nagyot. 
Álljunk. mi sajtó, sorba mind 
s kiáltsuk, hogy: vivát! 
S dics6rjük ádeme szerint 
A zóna-tarifát. 

Közreadta: Horwld, UrolJ 

A VSZ GIB immár ötödik éve ren
dezi meg a kenesei gyermeklldlllőben a 
tisztségviselők továbbképző tanfolyamát. 
A május 26-28-i időzítés két szempont
ból is szerencsésnek bizonyult. Az or
szággy(Ilési választások második fordu
lója ut4n és az eredmények ismeretében 
fölbuzgott bennünk a vitakedv. Az idő
járás is kedvezett a délut4ni programok 
lebonyolftúához. A tanfolyam ternatik4ja 
az uniós csatlakozási ismeretekre épült. 

A felkbt eltiadókjól el&észftették és 
kiegészítették egymás mondanivalóját. 

Az els6 nap Horváth Lajos, a KHVM 
f&sztMyve7.Ct6je tartott előadást a MÁV 
6s az EU csatlalcozás tárgyában. A sza
bályozások 6s mtiszaki fejlettség, vala
mint az eladósodottság összefüggéseit 
világította meg. Ismertette a MÁV és az 
állam feladatait a csatlalcozás el&észfté
sében. A délutáni el6adó Hercegh Má
ria, a VSZ tisztségvisel6je az érdekek. 
ádekviszonyok ismertetésével, tört6ne
ti áttekin�vel alapozta meg a követke
ző napi el6adók térmját. 

KDIDnbDZl1 nyomtivl1 vasl1tl szem6/y- Is 
speclllls lcocslk W,#Usá, Jav/tba a f6 profil, 
l)e vlllalja tevlkenyslglhfZ �l6d6 
mb munkMc� 1$. 

Íllt: � 341-951, 342-892, $42� 
Fax: (27) 342-997 

A második nap Katona Jdnos (dr. 
Bajnai Gábor képviseletében) tartott el6-
adást és konzultációt a MÁV bels6 érdek
egyeztetési folyamatairól. valamint az 6r
telmezési eltérések okairól. Eb6d után dr. 
Herczog László, a MŰM helyettes ál
lamtitkára az érdekegyeztet6s országos 
szintjének jövőjérffl besz6lt az EU irány
elvek tükrében. Az EU konformitás 
(megfelelés) várható teend6it vúolta. 

A harmadik, nap bels6, akluális ügye
inket tárgyaltuk meg, 6s i!rt6keltllk a tan
folyamot. (Bértarifa-�. delnc:e
ni g6pész kispályás focitorna szervezé
se, a VSZ Ellen&-zégi Biz-Otts4poak te
vékenysége, múodik Mévi munkatervi 

a javaslatok. az OT-választúok elW
szftMnek ütemel.ése.) 

Természetesen � csak hivatalos 
programok voltak. az Ddllla lehet6v6 tet
te a pihenést. sportolút. horpszút ia. 

Ezóton is szeretn6nk köszönetet 
mondani az 0 d016 vu.et&égének. alkll
lJl870ltlinat KöszönetOnket fejemlkki 
towbb6azeltalókmnvonalasleV\9mny
ségéért. amellyel segftették atanfoly• 
eiedméoyess6gét. A rmtvev& kifejez
ték óbajllkat. hogy a következ.6 évben ia 
rendezzönk 'Deg a GIB bbe16ben esY 
ilyen jellegG tanfolyamot. 

PffMIIÁqM 
QJB-tilkjr 



�-�&P.di.G:..,._ 
'a,,,.;. MÁV Itt csapednak 'l6viora: 
..... �IJHZJ1ii61,,..,,,N
,.,, FIIUiM � NIIO J6f6v. 

GnilzNllr, N.,_,,,JBJM., llcse#J 
...., N__,,, J_.,, l,uti� 

PQ011,t Zolldll, l11Jli Sá4or, Pd6 
Lt,Jo,, �,.,,., SaMJ"-, .... 
„ bolt, � p_..., Loltur l'&r 
áVW.P"'1:. 

Sállrlábor a Bükkben 
A Vasutasok Vörösmarty MGvel&t6-

ai Hm kilencedik alkalommal hirdeti 
meg a nyúi útortáborozút, amely a 
Bllkki Neim.eti Parit terüle�n Szendé
leken lesz. 10-14 évesek részére: 

1, tarnas jólius 20-tól jálius 26-ig 
D. tarnas jólius 27-t& augusztus 2-ig 

A 2-4 személyes sátrakat a mefvel6-
d6si bú bmosftja, a gyermekeknek csak 
b'16zúkot és a szükséges egyéni felsze
reléseket kell vinniük. 

A színes, változatos programban 
megismerkedhetnek a hegység növény-

á állatviljgával, emlékbelyeivel, kmn
duWsokat tesznek barlangokhoz. 

A b&éges étkezésrffl klllön szakács 
gondoskodik. aki bográcsban készíti el 
a finoms4gokat. 

A vidék b4borftatlan mpsége, remek 
ttirázúi és sportolási lehe�séget nyájt. 

Naponta 10-15 km-es b1r4kat lehet 
t!nni, a programban szerepel Lillafüred 
és környékének a megismerése is. 

A t4boroz4ssal kapcsolatos Mvebb 
felvilágosftút a 04/15-54-es telefonszá
mon kérhetnek az érdeld&lfflc. 

Golloztak isi 
A büki vasutasok is csatlakoztak a Day negyedik kateg6riáj'1. (3000-799'J la

Kihfvú Napján, május 27-én rendezett kosű helyiségek) Arról a tudósítónak nin
ktlaégi megmozdulá.dhoz A 33 vasutas csen infonn4ciója, hogy az om.ágban m4-
egybarmada kikerékpáromtt Bükftlrd&e. sutt szervC2etten vettek-e részt vasutasok a 
lllb04zfak, gyalogoltak, fuwuak, s& még Kihfvú Napján ilyen egész napos nmgá
aolfmtak is. Külön öröm lett számukra, sokat igény� akcióban. 
mii)' a település megnyerte a Challenge Sz. JaW 

Sportversenyek 
Vasutasnapra 

1998. Július 11-én P-tól 
, C.,�v ,- '>.j< ,e • ";>.,/ , >, < > ,_,• ... �'f' "• ,..., " 1! , 

',. V ,, ' • > . , ' t '' , < � > > 

Zalaegerezeg, a Sport utcai Sportcentrum (volt Épft6k pélya) 
�nyitó: 9.30-kor 

A eportégak k6z6tt megtalálható a hagyoményos férfi labdarúgés, teke, 
IOYNzet és a gyermek programok. Újdonságként szerepel Igény szerint 

a na labdanlgés, koaérra dob6s, a sakk + csalédl vetélked6k. 

A 12-aenl v"°Ratott, kzorm 
IIIIIIJIII"......., 1935-bealOdáglaa
pad,ajnok & persze vllqbaJniik lte
bur-áTuiilldiily 79ffllkor6iglma> 

rejút,fekvtimaaobtaiált&be
bbonyftotta,hOl)'sdl&p:rd'nalrllelll 
� utolsó. A rebur (fordftott eme
Iá) °'1-fops lett.1apasztala� .. 
acsalfft olyan bfresdgek veuengtek 
• tolongtak, mint Kolledronu Tibor & 
Heg«lfb Clllba, Eredményei eUenáe 

megmandt811Dak, aki volt: egy erköl
csös, egyaerG, aeUd, aermy, cegWdl 
vuatasnak. 

1998 4prilis4ban volt nyolcvan esz
tend6s a magyar birkozósport legöre
gebb, még él6 doyenje, a ceglédi vasutas 
sportoló Gdl JtJuef. az 1950-es stock
holmi birkózó-világbajnokság kötöttfo
gúű gy6ztese. A szakmai körökben csak 
"reburkiraly"-ként emlegetett Gdl JtJuef 
még mindig kiteln6 egészségi állapotnak 
örvend. Err6l azok is meggy6z6dhettelc, 
akik részt vettek a 80. szül�napja tisz
tele�re rendezett meghitt bens6séges 
ünnepségen május 21-én, a ceglédi Kos
suth MC1vel&t6si Központ kaszinójQ,ao, 
Józ.si bdcsi itt Yebette át Dr:. Bajnai Gd
bortól, a MÁV Rt vezérigazgató-helyet
tesét& a mai legmagasabb vasutaskitün
tetés, a "Vasát Szolgálatáért" arany fo
kozatát Továbbá köszöntötte 6t a Ceglé-

di v....._ � (CVSB� ..,_ 
�eltQb.Sdildnolpo.lpm •• 
is. valamin&Sulll:,Mlll4ly. a VSZbelyi 
� ... •aa1!ul�Si,J
nfdktibert�fflant. valálllÜit 
Hlpsdd Mih4ly, a BVSC ögyve7.et6el
nöke. Su1ndlBl""61. aMagyarv-. 
Sportközpoat elnök6tm pedia egy gyö
nyörG �eget vehetett 4t a még mindig 
ruganyos mozgúá tusmester. Gdl Jó

zsef/el otlbon4ban beszélgealblk. 
A szerényen bcreodezeU,nyuga)mat 

árasztó lakú basonlft az egykori vil4g
bajnokra. A falakon díszes festmények, 
mindenütt rend és tisztaság uralkodik. 
"Én inUbb m6g kap41nék!" - harsan a 
kertb6l az er&eljes, de barátúaos hang. 
Kisvártatva elibém toppan az öregm. 
K6zfogúa m6g mindig el'&, bzem, 
hogy egykor az ellenfelek által rettegett 
kéz ereje az évtizedelc alatt mit sem vál
tozott. Gdl JtJuef tlstökösként emelke
dett fel a magyar birk� 1948-
ban, amikor hazat6rt a szovjet-orosz ha
difogságból, er&fteni kemett. &ejére a 
szakemberek is hamar felfigyeltek és 
engedélyezi& neki, hogy megmérk6:aön 
F erena. KtJrollyal, aki félnebézs11lyban 
kq>viselte volna a magyin- színeket a lon
doni olimpián. Ám hiába győzte le ma
gabiztosan ellenfelét Gdl Jduef. mégsem 
6 képviselte ha1Anlrat. "Ez nagyon elszo
morított" -emlékszik viSS1.a a bivalyerejtI 
vasember. 

-Ami mentem akkor a vaslitra, mert 
biztos munkahely volt Fuvaromszerve
zfflcént dolgoztam az állomúon. Mivel 
Cegléden akkoriban a birkózás volt az 
egyik meghatározó sportág, engedve 
szomszédom, ütbnbt!rger Pdl csábft4-
dda t932-ben„ 1il 'Met koromban le
mentem vele a birkóiótelenibe. A szak
embeiet rögtön tehetségesnek tartottat. 
én pedig - örökölt er6mnek köszönhe
t6en - elkezdtem mindenkit odaverni a 
földre. Egy id6 után m4r rettegtek tfflem 

Éjszaka is rajthoz álltak 
A Vasutas Termfszetj4r6 Szö

vetsfg 1998. m4jus 16-17-fn rendez

te me1 a Vasutas Kupa nappali és a 
Süti Nagy Attlla fjszakai üjfkoz6-

d4si versenyt a Börzsönyben, Ki
rilyrften. 

A rendezvényen két vidéki és h4rom 
budapesti szakosztály képviseltette ma
gát, összesen 16 csapattal A nappali ver
senyen 11 km hosszl15'gl1 és 400 méter 
szintldllönbségtl pályán 16 ellen6rz6 
pontot kellett érinteni, miközben egyes 
pontokon �veszta bóják nehezítették a 
tájékozódút További nehézséget jelen
tett az ellen&z6 pontok közötti menetid6-
sz4mftú, mely a verseny végeredmény
ét is dönt6en befolyúolta. 

A nappali verseny f,radalmainak ki
� utú�or ismét rajthoz 
álltak a� hogy az éjszakai ver-

seny tereta>en is összemérjék t4j&ozó
dúi tudúukat. Az éjszakai versenyen 9 
km hosszl15'gá és 300 méter szintkü
lönbségtl pályán 12 ellen&z6 pontot kel
lett érinteni. Az éjszakai t4jékozódú a 
csapatok többségének nehézséget oko
zott és csak jelent& idfflúbával érkel.tek 
a célba. A miskolci Vörösmarty MCfve
l&lési Hú Természetjáró Barati Körének 
csapatai sikeresen szerepeltek. 

A nappali versenyen eWbelyaát 
ért el a S1,fJfflOSÍ Csaba, Gdl KrisVina és 
Tornai Ani ta összeállftúá csapat. 

Az éjszakai verseny ei8' helyezett 
csapatának tagjai: Rusvrai Gtlborés Ml
sz dros Ldsz/6. 

Az összetett eredmény alapján eW 
belyaett aapat a Vörösmarty MCfvel6-
d6st Hú'lamá7.etjú6Badti Köre. 

S1.IIMnl N"l1 Jdlla 

.,,, ,.,, , .... -.t97Wat, 
cli.,,.��líil#� 
IAf,a��-·Jaliaa a 
iálazit-,•�•--.-. 
��·-·••Ifi ...... 

bi��jau. Azawz. 
.... hogy rouikorJZllleUrm. 

- 1948-bao, a ba7.abrONlem utú 
nagyooeJkeaenlcllem,amibraemJiaet 
ki a loadoai olimpma, 4m amepeaftett 
munka és a sors ms1.aadta az akkor el
vett lebet&égeL 1950-ben. Stockholm
ban a �nokúgoogy&:tem. Veret
lenfl1 41Jbattun � a dobogó legfelaG fo
kára. Amikor j6ts:r.att4k a Hirnnn•�. ak
kor á'tettem és áeztem meg igaz4n mit 
is jelent az: magyarnak lenni. 111etanJea
nagyszerdbb érúse és élménye volL 
Btlme voltam ma, bc)gy vailfl'tai Yl
gyok. Sajnos 1952-ben, a helsinli:i olím
pián csak� lettem, pecbemré na
gyon rossz sorsollst kaptam. 1955-tGI 
1960-ig a CVSE t4rsadalmi elnöke vól
tam, azóta visszavonultan élet. A villa

bajnoki fogadtatásomat azonban soha 
nem fogom elfelejteni. Annyi ember 
gy(llt össze ugyanis• tiszteletemre a he
lyi kisvasát kocsijaiban. hogy a mozdony 
nem bfrta a vagonokat fölhm.ni a tan4cs
h4wg. Hiába minden kitüntetés, a Ida
emberek Szerdete esett a legjobban. Ma
napság a �vét nézem, kapálgatok á le
sem a galambokat. Az vei.érekegáz &
temben, hogy mindig becslllettel elvégez
zem a munkmnat. aUr a birkómsr.tinye
gen, aUr azon kfvfll. A kitllntet.lRbek 
a vib'inben a helyük. 

A "Vasát Szolgálat4ért" kit0ntet6s és 
a Magyar Vasutas Sportközpont '1tal 
adományozott serleg méltó helyre brtll 
•� bpott'C:�Mchtfszpolpra, 
at1� lltvettPest megyesportjMrt 
tittln�k á az 1995-ben átvett Ma
gyar Bbtózó Szövetség AranygyCfnrJe és 
Emléldapja mellé. 

Varsanylalhílás 
A nyfregyhúi Vasutas MC1vel&t6si 

HúO. .... líllalalWnlVerwuyt 
rendez 1998.jalius 3-án. 

A versenyen 2 f& csapatok indulhat
nak. Csapattag lehet minden MÁV dol
gom, illetve VQKE alkalmims4ban 4116 
szem61y. A veseny a pool bili4nl 8,.as ma
bálya szerint tört6nik. 

Nevezni a kikllldött nevezési lapok 
kitöl�vel és visszaküldésével lehet az 
alábbi címen: 

Vasutas MClvel&t6$i Hú 
4402 Nyfregybúa 

Toldi u. 23. Pf.: 13. 
Tel: 42/3 11-521, üzemi: 03/43-26. 

Jelentkez&lllatúldl: 
1998. "'8fas 20. 

Vújuk minden érdeld&l6, minden 
bili4rdot szem6 verseop.6jelen:\tds4l 
B6vebb felvil4gosfdst a VasataaMdve
l&Msi Húakban 6s bt�ytdben 
tMaetnet. 
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úi menetrend 
nagy bosszúsáaokkal 

Menetrend 19981'J9. Megtörtént 1998 
mdjus 24-én. Százhalombattáról utaztam 
a 60-as vonalon Dardnyba, majd onnan 
szerettem volna e/jumi a mellette lév6 lst
vdndiba, egy Somogy megyei kis faluba; 
Pusztaszabolcs-Dombóvár között a 259-
es számú Is Szentl.irincig a 8052-es s,_ vo
nattal. ltt ért a nagy meglepetés, ugyanis a 
8915 sz.. vonat 10 óra 40 perckor elment. 
A fejrovatos napló szerint a 8052-es ér
kezése 10 óra 44+ 1 perc. Vasárnap lé
vén "csak" 8 utas volt kénytelen a Pan
non Volán szolgáltatását igénybe venni. 
Holott évek óta volt csatlakozás. llyen 
apró dolgokra nem adnak. Csak azt nem 
tudom, hogy ez kinek jó {gy? A vidéki.fa
lusi emberek úgy is el vannak nyomva. 

Mert nem mindenki akar a Cityvel utaz
ni. Ezt tessék mdr végre tudomásul venni! 
A menetrendszerkesztdk miért nem figyel
nek odo? Miért kérik be a menetrendi ja
vaslatokat, ha nem veszik azokat figyelem
be? Most is azt mondom: nyolc osztályom
mal különb menetrendet készítenék számí
tógép nélkül, mint Önök Uraim, diplomá
val és szdmftógéppel. És szerintem az új 
menetrendnek egyre rosszabb a szerkeze
te. Javítás javítás hátán. Én most felaján
lom: megtervezek egyet, de azt minimum 5 
évig még csak módosítani sem lehet. 

Ajánlom a Vezérigazgató Úr figyel
mébe is kijelentésemet. 

Ttsztelettel: Szabó Béla 

Pusztaszabolcs, 1998. május 25. 

Búcsúzunk Váczi Jánostól 
Fájdalom, ha az emberi élet gyü

mölcsöző éveire következik be a ha
lál, de még szomorúbb. ha a napi 
munkakötött'iégektffi megszabaduló 
nyugdíja� élet tervezését teszi immár 
mindörökre semmissé. Akkor, ami
kor egy rögös munkásélet után a 
családi közösségben az unokákkal 
együtt még sok-sok esztendőnek il
lett volna eltelnie. 

Váczi János I 940. október 29-
én Füleken született, szegény mun
Iwcsalád gyermekeként. Kitanulta a 
gép- és jármffiakatos szakmát, amit 
nagy szorgalommal, munkatársai 
megbecsülésével végzett. Első és 
egyetlen munkahelye a Landler Jenő 
Jánn�vító, korábbi és kés�bi,ne
vén az István-telki főmtihely volt. A 
jó esztI, szókimondó, az irányításhoz 
értő fiatalembert vezetői is hamar el
ismerték, és 1969-tffi csoportvezetői 
megbízással fejezték ki megbecsü
lésüket. 1972-ben Kiváló Dolgozó 
kitüntetésben részesítették. Igen ko
rán bekapcsolódott a munkások ér
dekeit megjelenítő szakszervezeti 
mozgalomba. 1975-ben már függet-

Köszönet
nyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazoknak: 
munkatársaknak, kollegáknak, barátok
nak, ismer&öknek, akik szeretett férjem, 
feledhetetlen halottunk temetésén május 
14-én a Rákospalotai temetőben megje
lentek, umája előtt életéről, pályafutásá
ról megemlékezve koszorúkat, virág
csokrokat helyeztek el. 

ör.v. Sv,Jai Lásr.lóné 
Is a gyász.aló csaldd 

lenített titkárnak választották meg. 
Megbecsült érdekvédelmi munkáját 
1983-ban ezüst, majd 1987-ben az 
aranyjelvény kitüntetés fémjelezte. 
1996-ban megkapta a "Szakszerve
zeti Munkáért Aranygyllrűt". 

Sajnos munkahelye sok viszon
tagság után a MÁV Rt. felső veze
tőségének döntése értelmében meg
szllnt, ami lelkiismereti és érzelmi 
válságba sodorta Jánost. A VSZ Jár
míljavító Intéző Bizottsága. melynek 
alapítója volt 1978-ban, a felelősség
teljes irodavezetői megbízással fog
lalkoztatta, melyet nyugdíjba vonu
lása után is ellátott. 

Szerette munkáját, munkatársa
it, de legjobban a családját. Imádott 
felesége, két kis\ánya, majd négy 
unokája bearanyozta életét. Nem 
panaszkodott soha. Ezért ért várat
lanul mindnyájunkat súlyos beteg
sége, majd halála. 

Nehéz a búcsú. 
Kedves János barátunk, szívünk

ben tovább élsz. 
Nyugodj békében. 

Németh Tibor 

Élménygazdag 
nyugdíjasok 

A közelmúltban Komáromba kirándultak a 
VSZ Országos Nyugdíjas Tagozatának tagjai. 
Az érdeklődők megtekintették a Közép-Európa 
legnagyobb erodjének tartott komáromi várat. 
Az építmény egy évszázadon keresztül a Magyar 
Honvédség katonagenerációit szolgálta. Az oro
szok kivonulása után megnyitották e hadtörté
neti mtlem�ket a nagyközösség előtt. A vár te
rületén kiállítást szerveztek, így a mai kor em
bere is láthatja a falra festett feliratokat, oktató
táblákat, a huszárok egykori lóistállóit. B.S. 

Üdülés Montenegr6ban 

--
Szabó és Fia Kft. 

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

Vasutas Kulturális Alapítvány 1998. 
PÁLYÁZATÉRTÉKELÉS 

A Vasutas Kulturális Alapítvány 
1998-ban nyilvános pályázatot hirdetett. 
A felhívásra 40 egyéni és csoportos pá
lyázat érkezett. A pályázatok többsége bi
zonyítja, hogy a vasutas hagyományok
nak megfelelően igényes és magas szín
vonalú kulturális munka folyik a vasuta,; 
kulturális intézményekben, klubokban. 

A pályázók összessen 2,5 millió fo
rintot igényeltek a Vasutas Kulturális Ala
pítványtól. A VKA kuratóriuma az anya-

gi lehetőségekhez mérten 24 pályázatot 
támogatott 360 ezer forinttal és 16 pályá
zatot utasított el pénz hiánya miatt. 

Reméljük, hogy a jövőben mind töb
ben támogatják anyagilag a Vasutas Kul
turális Alapítványt, mind többen élnek az
zal a lehetőséggel, hogy a SZJA-juk 1 %
át a VKA-nakajánljálfel. Az APEH 1997-
ben a rendelkező nyilatkozatok szerint 
(SZJA 1 %-a). 9 ezer forintot utalt a Vas
utas Kulturális Alapítvány számlájára. 

Festészet a váróteremben 
"A  MÁV-nál eltöltött 36 évi szolgálat 

alatt engem is jóI•átjárt a mozdony füstje. 
Nyugdíjba vonulásom után iratkoztam be 
a Szegedi Vasutas Képzőmllvészeti Kör
be, ahol Cs. Patay Mihály festőmílvész úr 
irányítá,;ával elég hamar sikerült elsajátí
tanom az alapvető szakmai fogásokat" -
vallja Cs. Fodor József, akinek 1998. má
jus 20-tól június 14-ig tekinthető meg ki
állítása Miskolcon, a Tiszai pályaudvar ol
vasó-várótermében a Vasuta,;ok Vörös
marty Mílvelődési Háza szervezésében. 
"Nem mindennapi történeti áttekintést lát
hat a kiállítást megtekintő utazó vagy míI
vészetkedvelő. A festmények úgy vannak 

csoportosítva, hogy a gőzmozdonyt szü
letésétffi az elmúlásig örökítette meg a fes
tő. Az állomások pedig megállóhely, kis-. 
közép- és nagyállomás, valamint pályaud
var ÖSS7.eállitásban szerepelnek" -mondta 
megnyitójában Mez6 Ferenc csomóponti 
főnök. Cs. Fodor József ezzel a munkájá
val a vasút történetének egy szeletét mu
tatja be. A kiállítási anyag a szerzői jog 
fenntartásával a Szegedi Vasúttörténeti 
Alapítvány tulajdonát képezi. A Váróter
mi tárlatsorozat támogatója a Vasutasok 
Szakszervezete által létrehozott Va�utas 
Kulturális Alapítvány. 

Sr..N.J. 

Turisztikai seregszemle 
Egyedülálló kezdeményezés, hogy 

egy közlekedési vállalat szervez idegen
forgalmi kiállítást, mégpedig a régió leg
nagyobb turisztikai seregszemléjét. A 
szegedi területi igazgatóság 1994-ben ti
zenegy kiállítóval rendezett először Uta
zási-. Idegenforgalmi Kiállítást és Vásárt 
Szegeden, összefogva a térségben mllkö
dő turisztikai kínálatot. Idén immáron 
negyven cég részvételével, ötödik alka-

lommal rendeztek ilyen kiállítást, melyet 
Sipos István vezérigazgató nyitott meg. 

A szegedihez hasonlóan három éve Bé
késcsabán is rendemek évente utazási ki
állftást, legutóbb április 4-5 között. Mind
két városban a régió utazási irodái mellett a 
Duna-Maros-Tisza Eurorégiós megállapo
dás jegyében bemutatkoztak a swmszédos 
országok megyéinek kiállítói is. 

e Yalllll jllrmO•Us 
6sjnl6sl 

.... furg6g6pek, 
jn16sa,lllbiml6sa, 

eAmlabnllkflárlma,_.. 
.Ablralc ......... 
. �� 
• Knnyla6m6ms, 6naz6s, .......... 
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DEBRECEN, SZOLNOK 

Emlékezés 
a bombázások 

áldozataira 
A debreceni vasútállomást és kör

nyékét ért 1944. június 2-i szőnyegbom
bázás áldozataira emlékeztek a városban. 
A XX. század hőseinek és áldozatainak 

emlékét őrző nagyerdei emlékmCln6l 
Hevessy Jó:.sef polgármester eml6kez
tetett rá, hogy 54 évvel ezelőtt az Ola
szországból érkező több mint száz szö
vetséges repülőgép 300 tonna bombát 
zúdított a pályaudvarra és a közelben 
lévő Iakónegyedre. A támadások sz.ep
temberben folytatódtak: összesen kilenc 
szőnyegbombázás érte Debrecent, amely
nek nyomán több mint kétezren hal• 

meg, és 700 épület dőlt romba. A 9 
noki vasútállomást 1944. j6nius 2-4'61 
bombatámadásra, az akkor elhunyt \'111'1 
utasokra emlékezett kedden a MAV Rt. 
és Szolnok Önkormányzata a MÁVkop
jafás emlékparkjában. A partot taqfy, 
a pest-szolnoki vasútvonal 6pft656nek 
150. évfordulóján alakítotúk ki. Az an
golszász repülők akkor a földel tett6k 
egyenlővé az állomást és kömy6k6L A 
területre 870, nagymérettl, romboló 
bomba csapódott, s a támadáskor 1272 
ember, köztük 42 szolgálatot teljesítő 
vasutas vesztette életét. 

Magyar Nemzet 
1998.jlÚIÜU 3. 

ARANYSZAJ 

Lenin, a kfs■II 
Magyar irodalomból azéretts6gi -1 

így szólt: Feleségek a költéued>en. S ho
gyan keuk'Jdöttamegfrtdolgmatd!l6m? 

- Juhász Gyula verseiben Anna 61, 
Anna élt és Anna élni fog. 

A MÁV Rt. éH a MÁV NOHztalgla K.f� szervezésélhem 

ti 
liiia1ill I 

1998.rnóJus 2-tól szeptember fó-l 
. M'in.cfen szombaton ! !. g 

Indulás 9 .45 Nyugati pályaudvarról 

?{psztalgia vonat /éöz�i/é. 
9.45 
9.59 

10.11 
10.36 
10.52 
11.06 

;lg4::nyauerlnt 11.16 
-�pos �rom 11.29 

�-et;,éddel 11.41 
a Feketesas Udva1lázban 11.48 

BJ:?8Sf. Nyuga tJ pu 18.01 
Rókospolofa-UJpest 17 .48 
Dunakeszl-Gyáitelep 17 .34 
GOd 
Vác 
Kismaros 
Nagymaros-Visegrád 
�os 
Zeoegény 
Szob 

17.13 
16.59 
16.49 
16.45 
16.34 
16.25 

Tov6bbi Információkért forduljon i'odálnkhoz. varw lnc:Uálkor az utosldsérOhOz 
1056 Budapest BelgrOd rkp 26. Tel: 117-16-65 

1066 Budapest NyUQOtl pu. Tel: 269-52-42 



CIIIIIMiG1'Jrovemipzpt6ba
...,_üval 1951. augusztus nmodik 
ftárnapjúak vasutamapa- nyllri
DMWt rendelte el, amelyet Md>bjli
lhlíra helyeztek ,t. Volt mú- konib-

1Nln Is, 1925-ben, K•t.tl Dlnn vmr
lpapt6j6w1W,61, akkor az tbmepsé
.- bew.Wt a vautas ú-rik kaptü. 

EaiUal 48. alkalommal iiDDepel a 
v-ul '• A közel félévszámd a sike
rek és keservek id6szakát fogja át. fel
villantva �nyeket és kudarcokat. 
Az els6 vasutasnap hat évnyire volt a 
bjborti vég«&, de maga mögött tudhat
ta a vasutak részleges helyidllí�t. A 
felrobbantott hidak már a folyómedrek 
fölé emellcedtek, s a robban'5októl dara
bolt síneken már közlekedtek a vonatok. 
Mementókfflt még láthatók voltak a sz.ét
ddlt állomások, és "bocipullmanok" (te-
�l átalakított személykocsik) 

l S I Jedtek. A központi állff4s1i váltókat 
l,l!nlkáltahelyszfnr61b:zeb& A.kram

jellemezte a P')yafenntart'8t. S 
a mozdonyola,btlllil� f,lelt 

"öllla,4iíit.MMUWbm11s 
momonyobt (Trumanokat) vúároltak. 

A közfigyelem a vasót és a vasutas 
felé irányult. Kimondták az "Arccal a 
vasát felé" jelszót. És indultak a sz.énvo
natok az er6mtlvekhez. Eközben ott áll
tak a vasutasok, hogy megfeszített szor
galommal, 300 órás teljesftményekkel te
gyék a dolgukat. 

Az eredmények lassan emelkedtek. 
Változott a szolgáltatás min6sége! El&b 

kivonták a forgalomból a "bocipullma
notat", a pzviNgftist �14 a vil
� Allaaz 1. és 2.� 
kocsilrb61 "Fapcldol" és "P6mú�és 
jutott szerephez, mondván, ne legyen 
osztálykülönbség. Emelkedett az üzleti 
forgalom trendje. Az árufuvarozú 130 
millió tonnával, a szcmélyszállltás 365 
millió utasf6vel tet6ZÖtt. A vasutasság 
létszáma pedig 130 ezerre szaporodott. 

Aztán jöttek a keservek! Vonalak és 
állomások sztlntek meg, és a humán kér
dések háttérbe szorultak. De a fejl&lés 
nem hátrált meg. Szerephez jutott a villa-

mosftás, a bossZllsinesftá ... Megjelen
tek az integra-domin6 berendemek. A 
__,.'"'1dltoldtadfzel$. Aifr-
11bzáirealidelat&.atia'd8&11íl Le
szerelt&llMone-ti9e1'vfmt.a� 
vetet. utat tört az elekbooib. Analóg be
rendezéseket telepftettek. Az osztlllymér
nökségb61 �yafenntartási-, a ftMházból 
vontatási f6nökség lett. Mára létrejöttek a 
szakigazgatóságok és a divíziók. A szak
képzettség el6zte és követte a változáso
kat. Mind több közlekedési és üzem
mérnök mellett szereztek tisztképroi 

( F olytalds a 2. oldalon ••• ) 

A VDSZSZ mézesmadzaaa 
IDŐBEN SZÓLNI TAGJAINKHOZ! 

még három hónapig, a négy hónapi tag
ság után fizetnie kell. Az sem világos, 
hogy a beléptetettoek hogyan alakul majd 
az adóiása? ·Az a bizonyos befizetés 
ugyams, mint jövedelem el nem blijtat
bató, akárhogy is fut be az önsegélyero 
pénzt'1 számlájára. S vajon a beléptetés 
el&t Ima-e a leeod6 tag a pénZW' alap
szabélyát'? Ebb6l következik: ismeri-e jo
gait. azaz kötelezettségeit'? 

Vagyis, illenék a beléptetettel el6re 
tisztmi a dolgokat, hogy ennek tudatá
ban döntlön. Az a k6rdés sem kerillhet6 
meg, hogy ebb6l a szolidáris alapból ki 
és milyen cfmen segélyezhet67 Kik tar
toznak ebbe a köme, s kik nem? 

A VSZ-n614gy vélik, hogy ez a meg 
nemgoedoltönseg6lye2J6sintémmyeaz 
ÖTA�úa vasutasbizto
sffótdr •'lllt�isintayuLAn, 
Cl a� ltolt.kfslrid-"1.l}c
/ali. 1Joo „ klhdM lltrelttmd •IY 
wdd4�"1lwl4.lia1/tl� 
��plctdtt; 
��a�,._ 

a GySEV-1, am.lynelc nem elst!dleges cél
ja a si.akszervezeti toborzás, amelyb6l 
nem leh.t kireuszteni senkit. Nemcsak 
a reprezentat(v szakszervezeti tagoké. 

A� PyiladrQ7Jltnt "átvi-
1'g{tva" atiö'-�és,PAsookiderillt,hogy 
azöoseg61yem intb.nimyénetéldretel
� a VDS'ZSZnemel&l!ttmegsenkit, 
csak id6legesal (már másodsmr) swrillt 
netiegykiazavacsbaogli � 
dobra verni. A VSZ. jogilag abszolút kris
t'1ytisztadgd alapsmb6lyra épfti r4azöo
seg6lyez6p6nzlmt. Nem is olyanS<ti.Rö
videsen érdemi dolgokról tárgyal mát a 
MÁV Rt. aOySEV, a MOSZ. azÖTA,66 a 
VSZ.egy megvilalbató. mindmf7&enjogi
lltg readben im,, �lmd. fel-
6pfldt�pmzts0g),bm. 

Seztllöwd...;tazalabló� 
A VSZ-netazöme&61�p6aztM 

Op�ftJQlosl Af6he«af6 61 
�_,.alapZClrVCz68s
drildNilW,..,.VDS'ZSZpálzfiritag
eoke,.,.......,, .. clM.i! 

•,_..dAdi:r 

�Hllal:IRllliielltllllllM.
�l A úmlitpcfSzealllllDb
vállalók és az utaiok fizetta A vasdt 
vezetáe - már mint a mindenkori lik· 

tuQis! -glizsbakötve próbálko7.ottl 
Az ój miniszter nyilatkaiata arra 

oqcd következfemi, hogy a MÁV Rt-t 
gazdasaigi lályez6kált. a maga valdú
gában vmgálj4k meg, és irioy az BU! 
(gy a feladat ia egyszer11. A oonnatf. 

A rendsze11állás sem Sldll1a el 
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS VASUTASNAP 

Az onúgos nyugdfjas vasutas
nap 1998. Jlillus 1-Jei tinnepsqére 

több mint 300 nyugdfjas kapott meg
:.!vút. Az ünnepl&t a patlnú bírG, 
a UO évével kissé megviselt 'mrek

vés MGvel4clési Központban rendez
te a Vasutalok Szakaervaete Ond
lOS Nyugdfjas Szövetsége. Részese 
volt ennek a Vasutas Nyogdfjas Klu
bok Ormp Sdvetsége is. 

nz órakor Pallos GyiJrgy, az ONYSZ. 
llgyvezet6 elnöke tartott megnyitót. majd 
átadta a smtMolndr György elnöknek. Az 
elnök kiemelte a nyugdíjas vasutasok egy
lai � 1JDnoolját a vuútlijjáqJ{
tá&en. Haogslilyozta, hogy a nap jelen
t&Wg6t annak bels6értéke. bailgulataadja 
meg a Vft1Ddass4g mtndra.Jelmlia mdltat 
és ajdent. M61ts1Úa afelel&ségnekés a 
IIJIPtioak J6, hogy areodaervált'8 nem 
!IO(b1ael ezttapbagyományt.AIÍllile
let • lllDgl,caOl6s uoknak szól, akik a 
YUllll8 biv• válamon,Qr � 
,.........,.aoa.bogyaVlllldnimlpl-

tatu megfeleljen a tmsadalomigéoyeiaelc. 
F.gyneamedélc61ékná6je.natjem,bogy 
mennyire becsllli a nwllat. 

Elismerte, hogy a fialBl vasutasok 6s a 

MÁVRL �anr:bá:körtllmmyek 
ellendredattesmekanyuadfjasolrát.De 
eliamer1e ezt az ONYSZ. ll-ik és a VSZ. 
XIV. Kongresszusa is. E gondoskodút 
szimbolizáljaaládinldésekrka ige 

-Olyan kolléptbplak ádemi elis
merést, akik lályieges lrorukban 6s nyug
dfjask6nt is vállalbik a köz6816get egy
múért. A kitüntetettet éreu.6k ti, hogy 
aem6lyflkben a többi nyugdíjas elisme
ráe is megtestestll. 

Ezt követ6en dr. ll.finQi (idbt,r ue
m6lytlgyi � 12ve
driaagatóidk:sáCJeUamc,61t.tb:.Mdr
aa1nw,av ..... s-...-a

nöke l"mlc•---,;.�otw.-e
let_.&._..,qaMÁVRa..lallr&
poalí __, lt$t I fa! 3 ........ 
Vudl8wf1,:rlt1.--:,u, tilt,..._& 

--Jl.Cllllillli.) 
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Visszapillantás 
az elsöre a 48. alkalmából 

( .. jol)tatds az /. oldalról} 
képesítést és követelmény lett az érettsé
gi. Az üzletfilozófia új tartalommal bő
vült: első az utas és afuvaroztatú.1 En
nek ellenére zuhanásba ment át az utas
lét�zám, amely 158 millióra zsugorodott. 
Az árufuvarozás mintegy 48 millió ton
nán stagnál. Ezt szeretné javítani. növel
ni a vasút. Ha tudná! Mert a piacgazda
ságnak megfelelő arculat átformált min
dent, amelyhez új felfogású alkalmazko
dóképességre lett szükség. De ki emlék
szik az első va,utasnapra'? A szendvicses
sörös együttlétekre. Az emlékezők vala
mennyien nyugdíjasok. Közülük 38 ez
ren a Vasutasok Szakszervezete tagjai
ként érzékelik érdekvédelmüket. 

Az 1998 évi 48. vasutasnapkor ismét 
átszövi a közhangulatot a remény és re
ménytelenség. A félelem! Maradnak vagy 
megszűnnek egyes mellékvonalak?! Em
beri sorsok természetes szorongása kíséri 
a hétköznapokat. 

De nem változott a vasutas felelős 
magatartása. Még élnek a dinasztiák! A 
nagyapák és apák nyomdokaiba lépni ér
demesnek tartja az utód. Talán. mert az 
mégiscsak vonzó lehet. hogy annyi hát
rány ellenére új típusú szolgáltatással sze
lik át az országot az EuroCity-k, a nem-

zetközi vonatok, az lnterCity-k és az 
lnter-Pici-k. A SZIR és GIR rendszer a 
szállításirányítást és a gazdaságirányítási 
gyorsítja, pontosítja, hogy a létszámában 
aggasztóan megcsappant 57 ezres vas
utasság képes legyen üzemeltetni a 7500 
km-es hálózat forgalmát és üzemvitelét. 

Régiók képeznek vasúti egységeket. 
Egy állomásfőnök több állomást is vezet. 
Gépláncok tartják karban a pályát. Az új 
és a feljavított mellett még túlsúlyban 
varrnak a 25-30 éves személykocsik. És 
ezrével állnak a selejtezésre érett teher
vagonok, miközben belépnek forgalom
ba a letolható oldalfalú korszerű eszkö
zök. A szociális létesítmények helyenként 
múlt századiak. A lavór és a kanna ket
tős még :-zolgál. A VSZ azonban küzd a 
maga frontján, hogy följebb tornázza a 
süllyedő élet- és munkakörülmények 
színvonalát. 

A vasút él és szolgáltat. Nélkülözhe
tetlen része a nemzctgazda,ágnak. Fejlesz
tése cl nem hárítható. A vasuta, lelkében 
váltja eg) mást a hit, a bizalom. a remény 
és a reménytelenség. Másképpen lesz hol
nap?! A vasutas megérdemli. hogy meg
becsüljék. Csupán annyit, amenn) i a, ő 
része ebből. S az sem kevés' 

Szabó Béla 

Dicsérő oklevelek 
és aranvielvények 

MINT A MEGBECSÜLÉS JELEI 

Immár a megszokott helyen. a MÁV 
Rt. Pályagazdálkodási Központjában. a 
Hunyadi János utcában ünnepelte meg a 
VSZ elnöksége a vasutasok napját. Ide 
hívták meg az anmyjelvényck és a dícsérő 
oklevelek új tulajdonosait. 

Szelei Ferenc osztályvezető köszön
tője után megnyitó beszédet dr. Márkus 
Imre VSZ elnök mondott. Arra is kitért. 
hogy az új kormány prognunjában a vasút 
ügye egyelőre csak pár sorban szerepel. 
s a szakszervezetnek, minthogy jobbol
dali kormány van hatalmon, félreérthe
tetlenül a tipikus szakszervezeti munka 
jut osztályré!'>zül. Méltatta a Vasutasnap 
rangját, amely a jövőben is megmarad. 
Ezek után sorra átadta a megbecsülés je
leit. a dícsér6 okleveleket és az aranyjel
vényeket. A jelenlévők végezetül egyper
ces néma felállá,sal emlékeztek Heged(is 
Zoltánra, özvegye jelenlétében. Férje 
nemrég hunyt el. s így az aranyjch·én)1 a 
VSZ elnöke már csak neki. a gyászoló 
feleségnek adhatta át. 

Elnökségi Dtcsérö Oklevelei 
kapott 

• a VSZ Debreceni Nyugdíjas Alap
szervezete a nyugdíjasok körében és 
érdekében tartósan kiemelkedően vég
zett munkája elismeréséül. Ez az ország 
legnagyobb létszámú alapszervezete. 
Évek óta kiemelkedő eredményeket ér
nek el a tagmegtartá,ban, az érdekvé
delem területén, a szervezeti, valamint 
a kulturális életben. 
A kitüntetést átvette: Badó Antalné. az 
alapszervezet elnöke. 

• a Szentesi Regionális Vasút VSZ 
Alapszervezete tartósan példaértékű 
munkájáért. a tagmegtartó, tagszerve
ző munka területén elért eredményéért. 
Évek óta stabil liszt,égviselői háttérrel, 
maga, színvonalú érdekvédelmi, érdek
képviseleti munkát végez. 1997-ben az 
alapszervezet I szavazattal maradt el a 
kitüntetett alapszervezettől. 
A kitüntetést átvette: Rácz Sándor, az 
alapszervezet titkára, aki egyben több 
éven át végzett munkája elismeréséül a 
Vasutasok Szakszervezete Elismerő 
Ok.levél kitüntetésében részesült. 

Ar111J1l16nJ kilillllliüe■ 

NUISilt 

• ,uztalos Ldszló. a MÁV Rt. Pályagaz
dMkodási Főnökség Budapest-Ferenc
v� alapu.ervezetének társadalmi lit
kma. a Budapesti Területi Bizottság tag
ja. Munkabirsai által is elismert, kiemel-

kedő alapszervezeti, területi és intéző 
bizottsági munkája elismeréséül. 

• Km·ács Kálmá11, társadalmi lisztségv1-
selő, a �1ÁV Rt. TBF Debrecen szak
szervezeti bizottságának volt tagja. 
Négy évtizedes tagsága. csaknem há
rom évtizedes kiemelkedő társadllhtii 
tevékenysége alapján, szakszervezeti 
életútja elismeréséül. 

• Erdős Gábor, a MÁV Rt. Állomás
fcínökség Dombóvár alapszervezet
ének társadalmi titkára. a Pécsi Terü
leti Bizottság titkár-helyettese. A szak
szervezetben két évtizeden át, továb
bá az ti7emi tanácsban, a területi szo
ciális jóléti bizottságban végzett ki
emelkedő munkájáért. 

• Nagy Já:.sef, MÁV Rt. Vontatási Fő
nökség Békéscsaba alapszervezetének 
társadalmi titkára. A szakszervezetben 
több évtizeden át magas színvonalon 
végzett társadalmi tevékenységéért, 
egész életútja. szakszervezeti munkás
sága elismeréséül. nyugállományba 
kerülése alkalmából. 

• Ambrus lsfl.•á11, a MÁV Rt. Vontatási 
Főnökség Szombathely alapszervezet
ének társadalmi titkár-helyettese. A 
szakszervezeti mozgalomban több mint 
két évtizeden át odaadással végzett tár
sadalmi tevékenysége elismeréséül. 

• Mártha Gus:.tá�·. a MÁV Rt. GRF Zá
hony alapszervezetének társadalmi el
nöke, f6bizalmi. Tóbb mint négy vá
lasztási cikluson át a tagok megelége
désére végzett lelkiismeretes munkája 
elismeréséü 1. 

• Gácrné Kálmán Klára, az ADtran1 
MÁV Vagongyártó és Javító Kft. du
nakeszi alapszervezetének gazdasági 
felelóse. Több évtizeden át végzett ki
fogástalan. lelkiismeretes munkájáért, 
szakszervezeti életútja elismeréséül, 
nyugállományba kerülése alkalmából. 

• Gazsi Lajosné, a VSZ Női Tagozatá
nak ügyvivője, szegedi nyugdíjas alap
s1.ervezet gazdasági felelőse. Szakszer
vezeti életútja elismeréséül, amely pél
dául szolgál az ifjú szakszervezeti nem
zedék számára is. 

• tHegedűs Zoltán, a Sátoraljaújhely 
nyugdíjas alapszervezet elnöke. az 
ONYSZ Választmányi tagja. Tóbb, 
mint öt évtizede!> szakszervezeti tagsá
ga hosszú időn át kiemelked6en vfg
zett társadalmi tevékenységéért. szak
szervezeti életútja elismeréséért. 

Három évtized a tagság szolgálatában 

Gács11é Kálmán Klára 

A szakszervezeti tisztségek között 
van egy, amely úgymond "még bizal
mibb" a többinél: ez a tisztség a gaz
da�ági felelősé, aki azon túl, hogy meg
hallgatja az emberek panaszait, taná
csot is ad, és még a tagok befizetett 
pénzét, tagdíját is kezeli. Általában ez 
az a munkakör, ahol a jó munkát rit
kán ,eszik észre, ám egy apró hibát 
annál hamarabb. 

- Hogrnn keriilr a MÁV-hoz? Ho
gyan lett ,?a:dasági felel(is? - kérdez
tem Gác.rné Kálmá11 Klárát. az ADtranz 
MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javí
tó Kft. VSZ alapszervezetének gazda
sági felel6sét. 

A SIKER NÉGY RECEPTJE 

- 1942-ben születtem Dunakeszin. 
Később elvégeztem a Váci Közgazda,á
gi Technikum ipari szakát. majd a mér
legképes könyvelői tanfolyamot. 1960 
júniusától dolgozom a járműjavítóban. 
Voltam bérelszámoló, munkaügyi előadó. 
személyzeti ügyintéző é. műszaki gazda
sági ellenőr. 1960 óta a VSZ tagja vagyok, 
s 1977. április 2-től lettem a, alapszer
vezet gazdasági felelőse és büszke va
gyok arra. hogy az eltelt 21 év alatt be
csülettel helytálltam. 

- Miként látja. az emberek hogyan 
élték meg a prirnti;:.dciát, a vállalat kii/
földi tulajdonba kerülését? 

- 1972-ben még közel háromezren 
dolgoztak itt az üzemben. A �1ÁY - saj
nos - a megrendeléseket abban az idő
ben csökkentette.ezzel párhuzamosan a 
dolgozói és a szakszervezeti tagi létszá
munk is apadt. Ez kihatott a szakszerve
zeti munkámra is. hiszen kevesebb lett a 
befizetett tagdíj, s ezáltal csökkent a költ
ségvetési keretünk is. A privatizáció után 
átszervezték az üzemet és az emberek 
gondolkodása is más lett. A kft-sítés után 
meg kellett tanulnunk harcolni, új, külső 
megrendelőket szerezni. E,. egyébként 
mind a mai napig íg) , an. 

Fokozatosan lehetett érezni, hog) az 
első. demokratik1.1san megválasztott kor
mánynak, ki tudja miért. nem érdeke. hogy 
szakszervezetek legyenek. A többr szak
szervezet létrejötte. valamint az a1t köve
tő vagyonosztás pedig csak tovább sú
lyosbította a helyzetet. hiszen az egyszerű 
emberek még jobban elbizonytalanodtak. 

Mi lehet a sikere titka:' 

- Keresem, és mindig is kerestem 

azokat a lehetőségeket, amelyekkel a be
fizetett tagdíjakból származó pénzössze
geket visszaforgathatom. Sajnos a gaz

dasági felelős tiszte nem egy cím, ezt csi

nálni kell folyamatosan. hiszen hó eleje, 

hó vége. záros határidők sorakoznak 

egymá� mellett, türelmetlenül várakom, 

megszűnni nem akaró, tömött sorokban 

a naptáramban. A helyzetemet. a munkjm 
során adódó nehézségeket a jó kollektí

va összetartása. szelleme orvosolja. Miri
dcnképpen szerencsés embernek érzem 

magam. hiszen egy egyszerű, nem nagy 

összegű. még meg is adóztatott temct6si 
segéllyel is nagyon sokat segíthetek a 

tagoknak. Bár már 56 éves vagyok, sze
retném a munkámat addig csinálni, amfg 
az egészségem engedi. 

- Hogy ér;:.i. sikeres ember? 
- Attól függ. mit nevezünk sikeres-

nek. Mint mondtam. nekem már az is si

kert jelent, hogyha valakin segíthetek. De 
nézhetjük másfelől is ezt a kérdést. Példá
ul. a jelenlegi 1 200dolgozóból 818 a VSZ 

tagja. úgy érzem. ez valahol az én sikerem 

is. A siker harmadik receptje. hogy- le

hetőleg -ne hibázzon az ember. A negye

dik pedig. hogy "mindig legyen id&i az 

ajtódon bekopogó emberre. toldd félre a 

papírmunkát, bám1ennyire is nehezedre 
esik." Sajnos azonban a helyzetünket egy
re jobban nehezítik az egymás után meg

jelenő, néha egymást módosító. olykor 
egymással ellentétes tartalmú és jelent6stt 
adó- és tb-rendeletek, de ettől még a mi 
munkánk nem állhat le. 

Berta Sándor 

� a,ino Hegedűs 7.oltán már nem érhette meg. ho� gratuláljanak neki. Arany jelvényét dr. Márkus lmrltlil, a VSZ el 
ozvegye vehette át kit fia és az ONYSZ elnöke IMolnár György), s annak ügyvezető elnöke (Pallos György) jele� 



Az�arasz.oló l� blll
lagottakatj&cn. Talpán b&ke.m6nyed6-
aetgyltilrt4. Minden lépés im>nyószá
nsotlcal kínozta. Nézegette a fák rügyeit 
6Jmalr6reztea tavaszt. Az égbolt kék volt 
N�rubájában csak állt a fényben. 

Bwk óta élt egyedül a nagy búban, 
..,nyatos magányosdgban. A munká
.,._mcnekült, hogy legy� magányát 

Bz6ttal tövid ideig maradt. Vissza
cpzogott a házba. TJSztállcodni kezdett. 

Utami készült Miel6tt kilépett a ház-
� bemta a pincét, ahol borát őrizte. Az
tlf sorban valamennyi ajtót, s elindult az 
l)omásra. Nem sürgette az ic:16. Mégis va
lllni bels6 idegesség járta át. Énékenysé
afben nem vette észre, hogy néha szava
lat mond, mint az aggastyánok általában. 

Felszállt a vonatra, s türelmetlenül 
vúta az indulást. Gondolatban egyszer
re élte át a múltat és a jelent. M-hez köze
ledtek mikor megjelent a kalauz. Az öreg 
ember a táskája után nyúlt. Zaklatottan 
kutatott, de nem találta a jegyet. 

-Nyugdíjas vagyok-mondta. -Fel
mutatóra szóló jegyem van! Türelmét ké
rem -mondta egyre idegesebben. Mód
s:zeresen rakott maga elé mindent. Kifor
gatta a zsebeit is. Ám a jegy nem keriilt 
elő. M-ben bekísérték a forgalmi irodá
ba. Mélységesen megbántódott. Sérel
mének emelt hangjával adott hangsúlyt. 

-Hol a fönök? Vezessenek a főnök elé! 
-1ürelem papa-szólt rá a fiatal kalauz. 
Az öregember haragja fellobbant. 

Szemei megvillantak. Arca vörös lett: 
- Papája az ördög! Mit képzel? Ezt a 

hangnemet kikérem magamnak. 
-De uram -szólt közbe a főkalauz -

ne ragadják el az indulatai. Jegyzőköny
vet veszünk fel és ki-ki megy a dolga után. 

A hangoskodásra az ajtón szálas, már 
tisztt16 férfi lépett be. 

ÁLMÁBAN MÉG MINDIG ... 

- Mi tör16nit itt'l Mi ez auivaj't
kérdezte keményen. 

-Jelentem ... -kemte a jegyvizsgá
ló, de nem folytathatta. 

-Szikszó bátyám! -kWtott fel a ftfnök: 
az öregember laán6. melegen átölelte. 

-E'll� adti.azénddgmiles-L 
-6 volt az els6 f6nököm, mondta az 

öreg felém mutatva . 
Elnézést kért a történtek miatt és 

hellyel kínálta. Aztán váratlanul a vendég 
sorsa fel61 érdekl6dött: 

-Keszthelyen élek. magányosan. Van 
egy szép kertem, ott dolgozgatom. Ha ez 
nem lenne, már rég nem élnék. 

Vezekényi elnézte egykori f6nökét. 
Dús, fehér haja nem sokat változott. 

-Hát te mit csinálsz itt? 
- Üzemfőnök vagyok. -válaszolta 

Vezekényi. 
-Tán vonalfönök? -kérdezte az öreg

ember. 
- Nem! Ez most egészen új beosz

tás. A te id6dben ilyen még nem volt. 
Aztán a telefonért nyúl. Árnyalt han

gon szólt: -Édesem! Kedves vendégünk 
érke:zett. Mindjárt felmegyünk. Igen, ná
lunk marad. Hogy ki? Azt majd meglátod. .. 

- De mi lesz a jegyzőkönyvvel? -
Aggályoskodott az öreg. 

-Majd elrendezzük. 
Így keriilt Rákli Szilveszter nyugal

mazott állomásfőnök Vezekényiékhez. 
-Óh, Szilvió bácsi - lelkendezett Ve

zekényiné, amikor meglátta-örülök. hogy 
látom! 

-Izabell, kedves Izabell ! -kiáltott fel 
az öregember, s szemei ezúttal is megtel
tek könnyel. -Maga semmit sem válto
zott. Szép, mint húsz évvel ezelőtt. 

-Szilvió bácsi örök gavallér -mond
ta az asszony. 

- Tudod, édes fiam, -fordult Veze-

Amikor a mundér 
még mundér volt 

Vasutasnap tájékán még mindig he
vesebben dobban meg a szívem. Emlé
keimben csodálatos vasutasnapok fosz-
1'tyai élnek. Minden örömével. néha hát
rányával éltem én is a vasutasgyermek 
mindennapi életét. Édesapám jóvoltából, 
akit már 17 évesen elcsábított a sínek 
világa. Vagy talán a létszükséglet kény
szere irányította. .. 

Kicsit úgy éreztem, hogy elrabolják 
t61em a különböz.6 tanfolyamok. Éveken 
át csak hétvégeken láthattuk -néha még 
ritkQ,ban - bátyámmal, amikor moso
lyogva egy-egy darab déligyümölccsel 
bdveskedvé tért haza. Elég lehetett sze
g6ay édesanyámnak velünk bírni, amikor 
tOrelmetlenOl számolgattuk a napokat. 

6 �IIDUllkásként kezdte hivatását, 
qjd a rénglétra fokain lépkedve sorra 
�cl a pQyakocsi ve:zet6, PFT szak
mankú, el&Dualcú, pályamesteri, okta
� tanfol,--kat. Aztán 11tja a PFT 

technikumba vezetett. Építő-pályamester
ként Dunaújvárostól Záhonyig vala
mennyi, a Keleti-f6csatomát keresztező 
vasút építésénél helytállt. 

Nyíregyháza-Ohatpusztakócs sza
kasz id6sebb és nyugdíjas dolgozói, ha 
megfordulnak Tiszalökön, még mindig 
érdeklődnek Húri Z.0/i bácsi után. A büsz
keség zavara tölt el olyankor. Mint vo
nalkezelőr61 is, de sokszor hallgattam 
már meg ugyanazokat a történeteket más 
és más szájából! 

Még írom e sorokat, többször is 
megpihen a tollam, amikor képzeletem 
filrnkockáin megjelenik a vasutas édes
apa múltbéli alakja. Megismerhettem az 
ország minden "porcikáját", mint vasutas 
csemetének, illett tudnom a főbb állomá
sok neveit, a sínek melletti jelzőtáblács
kák, jelek jelentéseit stb. Együtt kapáltuk 
a kukoricatábla földjét, s jaj, de vigyáz
tam a lépteit, amikor vele sétáltam az epe
kőmtltétje után. 

Még most is fáradhatatlan, de már 
nyolcvanéves és többszörös nagypapa, 
akit álmában még mindig kfsért a vasút 
gondja-baja. Nem véletlen, hiszen a mun
dérnak még becsülete volt. 

Egy élet munkájának gyümölcsét ta
lán éppen akkor látta érlel6dni, amikor 
hivatási htlségének elismeréseként átve
hette a Parlamentben a Munkaérdemrend 
bronz fokozatát. 

Viszontagságos negyvenöt év után, 
1979-ben mtlszaki főfelügyelőként meg
érdemelt nyugalomba küldték. 

6t, a dinasztia második tagját követi 
a pályán a fia, lány unokája s annak férje. 

Reméljük, 6k is ilyen htlséggel szol
gálják a Magyar Vasutat. 

Hríri Vallrio 

' . ' 
' 
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�-ha er&il-enpti,fgy tavasz
• dtra kelet. Vágyat�k a onilt idol 
Ne, ne mond, hogy nosztalgia. Ez több 
annál. Egys:zenlen "élni" akarom a vasutat. 
Felkeresem valamelyik� á1Iomát, ahol 
dolgoztam. 

\'fuklnyi, mintmindig. ezl1tlal isaro
dálatot énett Rálcli S1.ilveszJer idol Kö
vetkezetes és szókimondó ve7.etési stílu
sára jól emlékezett. Ám egy lényeges kér
désre soha ncm taWt feleletet S miértfény
lettek jobban a s:zernek. ha.Rdklivalbeszél
tek az emberek? 

A vacsora meghitt volt. .Rdkli mesélt. 
Életkora bölcsességével adomázott, mi
közben tiszteletet keltett maga iránt. 

-Egys:zer korán reggel belépett hoz
zám Bérczi. Emlékszel rá te is? 

-Mondd miért volt nyitva az iroda aj
tód mindig?-vágott a szavába Vezekényi. 

- Az ajtóm -hökkent meg az öreg
ember. - Hát hogyne lett volna nyitva. 
Minek zártam volna be? Nem volt nekem 
titkom senki előtt. És mítoszt sem akar
tam magam körül... 

-Mondom, belépett hozzám egy reg
gel Bérczi. Szerettem azokat a lóköt6 féke
zőket, ha néha baj is akadt velük. Tudtak 
dolgozni. A vonatok soha sem vártak em
berekre. Különben is, a vezető ne féljen 
kimondani, ha szereti a munkatársait... 

Az idő repült. Az öregember pedig 
szellemesen csevegett. Észre sem vették, 
hogy már éjfél is elmúlt. 

-Ideje lenne nyugovóra térni. Hajnal
ban korán kelünk. Ugye kimegyünk a 
gurf tóra? -kérd6n nézett az üzemf6nökre 
és tekintete el61 nem lehetett kitérni. 

Hajnalban két ember lépdelt az eső
ben, a vágányok között. A csapat éppen 
gurított. Az emberekr61 is csurgott a víz, 
átáztatta a nadrágjuk szárát. 

-A szárító jó, ugye édes fiam?-kér-
dezte halkan az öregember. 

- Milyen szántóra gondolsz? 
-Hát, ahol megszáríthatjákagönceiket! 
- Van egy pihenőhelyük, de nem hi-

szem, hogy fútenék ... 
-Ilyenkor pedig elkelne ... 
Álltak a gurítódombon. Aztán meg

kereste azt a követ, melyre éveken át 
mindig felállt. 

-Jobb időt is választhattak volna fő
nök -mondta a mester, amikor észrevet
te őket. A többiek is odajöttek. Nedves 
cigarettájukat szorongatták. 

- Minden a legnagyobb rendben -
válaszolták. 

-Dicsérd meg őket-súgta az öreg
ember. És továbbmentek a sarusokhoz, 
majd a vonatátvevőkhöz. 

Vezekényi az utolsó este elvitte az Ala
bárdosba. Magukkal vittek néhány fiatal 
kollégát is. Lassan indult a társalgás. Ké
sőbb azonban egyre többen vitatkoztak és 
érveltek. Tóbbnyire a jövőr61 beszéltek, a 
vasút fejlődésér61. Az idős ember figyel
mesen hallgatta terveiket. Ám egyszer 
csak odafordult Vezekényihez. 

- Igaz is Iván. Látogassatok meg. 
Van saját termést1 borom! Megkóstoljuk 
aztán kinézünk a Balatonhoz. 

Mindannyian megígérték. 
A ház hallgatagon fogadta a vendég

ségből hazatér6 öregembert. A szobák 
ablakán bekandikáló fény felesége fény
képére esett. Állt el6tte és elkezdett me
sélni. Kés6bb kiballagott a kertbe. Lábán 
a bőrkeményedések ismét szúrni kezdték. 
A mandulafa virágba borult. Az égbolt 
fényeskék volt. És szívében nagy békes
séget érzett. 

Néhány hét m11lva, amikor \lezekényiA 
megálltak a ház előtt, a red6nyök le voltak 
engedve. A kapu zárva volt A szomszé
doktól tlldbilcmeg: Róldi&PvmJe,toéhány 
napja elkísérte a tavasz feleségéhez, a te
met&e, a cédrusligetes fák alá. 

Sr.ab6Blla 

Az idén adtaik át els6 fzben a Ma
gyar SnkFlffVaetek Orszégus Smvet
� (MSWSZ) Érdemámét. A 12 
surencsá kömtt volt Polgdr J6uef, a 
Veszprémi PélyagazdélkodNi F6nök
sq (PGF) szb-titkéra is. A dfjétadés 
után kerestem föl a szaksunezeti 
IIMq8lom egyik nagy öregjét, évtizedes 
élharcosét, a pályások gladiétonit. 

-Polgár József vagyok - mutatko
zik be szerényen a balatonfüredi peronon 
a magas, szikár, napbarnított, középko
rú férfi, majd a füstöt lassan eregetve me
sélni kezdi eléggé mozgalmas élettörté
netét: -Celldömölki születést1, Vas me
gyei gyerek vagyok -mondja büszkén. 
- Vasutas pályafutásom simán indult, hi
szen apai nagyapám a szombathelyi jár
míijavftóban volt kazánkovács, míg 
apám Celldömölkön dolgozott mozdony
vezet6ként, majd vontatási főnök lett. Én 
viszont pályamunkás lettem 1961-ben a 
MÁV akkori Celldömölki Építési Főnök
ségénél, bár hozzá kell tennem, hogy 
addig villát csak az asztalon láttam evés
kor. Sebaj! Az ott lehúzott tizenegy hó
nap alatt bepótoltam ezt a hiányosságot. 
Szívem szerint egyébként ügyvéd vagy 
tanár lettem volna, hogy segíthessek a 
kisembereknek. ám győzött a vasutasvér. 

-A tizenegy hónap alatt megszerez
tem a szakvizsgákat, így elküldtek Bu
dapestre, a Rákosrendezőre munkaveze
tői (előmunkási) tanfolyamra. Ezután 
Celldömölkön dolgoztam a vasútépítő ka
tonaszázadnál civilként, ám az 1965-ös 
esztendő már újra Budapesten, a Tiszt
képz6 falai között talált. Miután ezt is 
elvégeztem, pályamester lettem előbb 
Városlődön, majd Ajkán. 1970 . január 
elsejét61 a veszprémi GMPSZ (Gépesí
tett Mozgó Pályamesteri Szakasz) veze
tőjévé neveztek ki. Volt, hogy 120 em
ber dolgozott a kezem alá. 1993. április 
elsejét61, a GMPSZ megszűntével lettem 
a veszprémi PGF balatonfüredi, 4-es szá-

md f6p4lyamesteri s:zakudnak ftZCd
je, azóta vagyok fflp6lyamester. BUazke 
vagyok arra, hogy a mozgó szakasz.b61 
senki sem kerillt az utaira. 

Közben 11jabb cigareUúa gy6jt, s to
vti> mesél: -A v.uv.vczea pdlyafu
túornat �ember�clönltien: 
Major Ekmlr akkori szb-titkú' és n,,. 
q,ai Gyula, aki a VSZKözpontjdbandol
gomtt. 1985-ben lettem el&zör toopcdlt 
-nem választott-s•titlw, és 1986-tól 
1993-ig is én töltöttem be ezt a tisztsé
get. Id6n pedig 11jm engem választott meg 
a tagság. 1994 és 1998 között a VSZ 
Pályagazdálkodási lntéz6 Bizottsága 
(PIB) MÁV Rt-s tagozatának vezet6je 
voltam, 1998 februárjától pedig IB-titkár
helyettesként a MÁV Rt-s munkaválla
lók érdekeit képviselem. 

-Hogyan fogad/a a látüntetlst? Sr.d
m{tott-e rá egyáltalán? 

-Öszintén szólva nem 57.ámftottam rá 
Jól esett viszont az a figyelmesség, hogy 
pont a születésnapomon, április 24�n 
vehettem át Sándor László MSZOSZ-el
nök meghívóját. Úgy érzem, hogy ez az 
érdemérem nemcsak nekem és a VSZ-nek 
szólt, hanem a pályamunkásoknak is. Ezt 
az elismerést valahol 6k kapták! A sok, az 
élett61 lcapott "pofont" feledtette ugyan ez 
a díj, ám az élet megy tovább. Maga az el
ismerés ugyanakkor bebizonyította, hogy 
igenis érdemes tenni a MÁV legmosto
hább "gyermekeiért", a pályásokért! 

-Milyen Polgár József szakszerve
zeti tisztségviselő? 

-Számomra minden tagvesztés ha
lál, hiszen az azt jelzi, hogy valahol vala
mit elrontottunk. A legfontosabb éppen 
ezért szerintem - is - a bizalom és az 
igazmondás. Az embereknek nem sza
bad felelőtlenül ígérgetni, amit viszont 
megígériink, azt meg kell próbálni telje
síteni. Ha pedig mégsem sikerül a dolog, 
akkor azt meg kell mondani nekik. 

-Megérte az évtizedes lcik.dis? 
-Ha egy szóval lcellené�om: 

igen. Az igazán szép dolog az az, hogy 
egyáltalán valakinek eszébe jutottunk, mi 
pályások. 

-Hogyan tovább? 
-A következő négy évben szeretnék 

még többet tenni az emberekért. Szeret
nék egy olyan bértáblázat elkészítésében 
részt venni, amely végre megoldaná, vagy 
nagyban enyhítené a pályások anyagi 
gondjait. A Szakmai Érdekegyeztető Ta
nács (SZÉT) tagjaként, úgy érzem, ehhez 
megvan a kellő fórumunk és lehetősé
günk, és a PHM Szakigazgatóság is 
igyekszik minket partnerként elfogadni. 

Berta Sdndor 

A rendszenállás sem sodorta el 
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS VASUTASNAP 

/ ... folytatds az 1. oldalról) 

Kiváló szakszervezeti munkájáért Hege
dils Z.Oltán sátoraljaújhelyi alapszervezeti 
elnök VSZ aranyjelvényt-elhunytát kö
vetően -felesége veszi át. A jelenlév6k 
1 perces felállással adóztak emlékének. 

A legjobb nyugdíjas alapszervezet 
pályázattal elnyert címet és 100 ezer fo
rint jutalmat dr. Márkus Imre adta át a 
debreceni nyugdíjasoknak. 

Ezután Kapitány István, a Vasutas 
Nyugdíjas Klubok elnöke köszöntötte a 
vendégeket és felkérte dr. Bajnai Gdbort, 
hogy szóljon a megjelentekhez. 

-Ölvenhétezer tényleges és 600 ezer 
vasutas hozzátartozó ünnepel. Tórténeti 
áttekint6.sel folytatta. Személyes példá
jával igazolta a szakmai fejl6dés lehető
ségeit. Szólt a korábbi évtizedek megter
hel6 munkáiról, a 300 órás mozdonyve-

zet6i távolléti órákról. Majd a rendszer
váltás, a piacgazdaságra áttérés nehézsé
geit taglalta. Hivatkozott az l 996-ban 
történt bizalommegvonásra, amelyet a 
MÁVRt. vezérkara csak 1997 -ben nyert 
vissza a kormánytól. 

-Nem ellenfele vagyok a VSZ-nek, 
amikor tárgyalok. Csupán az asztal má
sik oldalán ülök. Ám céljaink közösek. 
Szeretettel, közvetlen szavakkal szólt volt 
munkatársairól, akilct61 tanult. 

A megnyitót követ6en felcsendültek 
a szebbnél-szebb magyar dalok. opera és 
operett dallamok. 

S1.6116si Ilona mtlvészeti vezet6 elis
merésre méltó, színvonalas mO'sortervért 
és a megvalósításért köszönetet érdemel. 

A McDonald's jóvoltából szend
viccsel & tldít6vel zárult az ünneplés. 

Sz.B. 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

' ' , •. 1*1'.:=... 
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SPORT MINDEN MENYISÉGBEN, SPORT A KIFULLADÁSIG 

Győzött a versenyszellem 
ZÁHONYTÓL A BVSC SPORTPÁLYÁIG 

Azt is mondhatnók, miután már 
többen megjósolták a magyar tömeg
sport halálát, a Vasutasok Szakszer
vezete úgy helyileg, mint központilag, 
szinte minden sportmegmozduláson 
helytállt. 

Erről győzött meg bennünket főleg a 
Mened1_ser Sportnap Záhonyban (június 
27-én) és a külön VSZ Sportnap a BVSC 
pályán (július 4-én). Ezzel a megállapí
tással nyilván nem különbséget akarunk 
tenni mondjuk a szombathelyi vagy deb
receni rendezvényeket is ideszámítva, hi
szen a fontos az volt, hogy minél többen 
mozogjanak, akár versenyszerűen. Nem 
is annyira a győzelem miatt! Ennek elle
nére a ven;enyláz mindenkit a teljesítmény 
elérésére ö�ztönzött. A küzdeni tudá,ban 
:-em volt hiány, de a létszámban sem. 
Úgy Záhonyban, mint a BVSC Stadion
jában Budapesten Sipos lsn-án vezérigaz
gató kijelentette: a MÁV Rt. a jövőben is 
költeni fog a va\uta\ sportösszejövetelek
re, mert ha legalább 4-5 vasuta\ csak egy 
fél órára is találkozik, előbb-utóbb a szak
máról fognak beszélgetni, és az aktív fizi
kai kikapcsolódás sem árt az idegileg 
ugyancsak igénybevett vas-utasoknak. 

Tegyük hozzá, valóban nem kis pénz
be került főleg a MÁV Rt-nek a többszáz 
kispályás focista, atléta, asztali-tenisze
ző, sakkozó, maga a ,·erseny, annak min
den költségével együtt. 

Záhonyban a 12 benevezett csapat 
közül a VSZ a nyolcadik helyen végzett. 
Sakkban Veréb ,Wcírta diadalmaskodott, 
asztaliteniszben a VSZ pénzügyi osztá
lyáról Eiben Istvánné. Marika a dobogó 
második fokára állt fel. Zubály Bertalan 

(Záhony) mint maratoni futó, a harmadik 
helyre "szorult". Két pontszerzónk is 
akadt: súlylökésben Hon•áth Csaba é 
akkban Szalai Csaba személyében. 

Még előrébb léphettünk volna a csa
patok rangsorolásában. ha az ügyességi 
számban induló versenyzőink pontjait 
"nem bűvészkedi el" egy újszerű, de min
denképp érthetetlen, logikával nem kö
vethető bíráskodás. Ezt a véleményét 
Szelei Ferenc osztályvezető (kispályás 
focista) is frappánsan megfogalmazta. 

A VSZ Központi 
Sportnapiának hivatalos 

végeredménye 
SZÍNHELY BVSC 

Csapatverseny: 
Központi Hivatalok és Intézmények 
Budapest csapata 

1 Budapesti Területi Képviselet 
2. csapata 
Szegedi Területi Képviselet csapata 

v Budapest Területi Képviselet 
1. csapata 

v Debreceni Területi Képviselet csapata 
v helyezettek holtversenyben: 

Záhony Területi Képviselete csapata 
Szombathely Területi Képviselete csapata 
Járműjavítók tB. csapata 

v Miskolc Terulell Képviselete csapata 
v helyezettek holtversenyben: 

Pécs Területi Képviselete csapata 
Egészségügyi IB. csapata 
VSZ tlsztségviselők csapata 

VASJ 

Sportágankénti eredmények: 
Kls�lyais labdanigais 

Jármujavíló 18-k 
(Debreceni jármújavíló) 
Debrecen! Területi Képviselet 
(Lokomotív TBF) 
Szeged Területi Képviselet 

" Miskolc Területi Képviselet 
GOL111RALv: Kontra Attila 
t'lJ08B KAPus: Mikula István 

N6i labdarúgais 

Budapesti Területi Képviselet 
(Szolnok) csapata 
Budapesti Területi Képviselet 
(Komárom) csapata 
Záhony Területi Képviselet csapata 

Gcu<1RANYNO: Reiter Edit, Budapesti 
Területi Képviselet (Szolnok) csapata 

Férfi asztalitenisz 

Agoston István 
Szeged Területi Képviselet 
Misák Károly 
Debrecen Területi Képviselet 
Sz{jJ László 
Budapest KHI 

N6i asztalitenisz 

Rada Lászlóné 
Szeged Terufeti Képviselet 
Turcsik Katalin 
Budapest Területi Képviselet 
Eiben Istvánné 
Budapest KHI 

TÜV 

@t.3[Thf 

ISO 9002 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 SZERINTI "EURÓPAI HEGESZTŐ ÜZEM" 

Sznmbathely, Srovőu. 85. Tel/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

\ 

ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál f e/építésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható alumínium oldalfalú 
fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

Atlétika 

Férfi sfkfutás 

llat, Róbert 
Szombathely Területi Képviselet 
dr Bíró Tibor 
Budapest KHI 

11 Valel László 
Budapest KHI 

N41sikfutás 

Filep Erika 
Budapest Területi Képviselet (Szolnok) 
Du/ló Csabáné 
Budapest KHI 
Németh Gaborne 
Budapest KHI 

Sa k k  

Férfiak 

Pusztai Béla 
Budapest Területi Képviselet ( 

" Rácz István 
Szeged Területi Képviselet 

111 Dudás Kálmán 
Budapest Területi Képviselet 

N6k 

Kapossy Ágnes 
Budapest Területi Képviselet 

, Veréb Márta 
Budapest Területi Képviselet 
(Szolnok-Tápiógyörgye) 

A VSZ által alapi1ott vándorserleget a csapatverseny győztese, a Központi Hivatalok 
mények csapata nyerte, amit 1 évig (a következo központi sportnap időpontjáig) m 

A kicsikkel bohócok 
tornáztak 

CSACSIGOL ÁS, KÖTÉLHÚZÁS, 
TARHONYÁS PÖRKÖLT 

Gyermekzsivajtól és a felnőttek 

hangos csatakiáltásaitól zengett Deb

recenben a Salétrom utcai sporttelep. 

Itt rendezte meg a Debreceni Yonta

tási Főnökség hagyományos gyermek

és vasutasnapi rendezvényét 1998. 

június 27-én. Az egész napos prog

ramsorozatot a három reprezentatíY 

szakszenezet: a VSZ. a l\lOSZ és a 
\'DSZSZ állította össze. Válh'ehe, 

szponzorként a Teletál Bt. és a Vakó 

Kft. segédkezett. 

A fárasztó munkanapok után, mint
egy 400 embert vonzott ez a játékos ki
kapcsolódás. Minden korosztály képvi
seltette magát, voltak idős vasutas nyug
díjasok és jelenlegi dolgozók is hozzá
tartozóikkal. Az egyik legifjabb résztve
vő a három hónapos Vincze \'iola volt, 
aki szemmel láthatóan élvezte a színes 
forgatagot. Mindenki talált kedvére való 
szórakozási lehetőséget. A kicsikkel a 
délelőtt folyamán bohócok tornáztak, de 
korcsoportonként kötelet is húztak. A 
salakpály ákon kispályás focimecl:sek a 
lelkes közönségnek olyan hangulatot te
remtettek, hogy a franl:iaországi futball 
VB híres szurkolói is megirigyelhették 
volna. Az egy évig birtokolható ván
dorkupát az ifjúságiak közül a Dinamit 
nevet viselő csapat nyerte el. A másik 
pályán eközben a felnőttek mérhették 
össze tudásukat, közöttük akadtak olya
nok is, akik korábban versenyszerűen 
kergették a labdát. 

A gyerekek körében a nagy fülü csa-

csi volt a legnépszeruöb. Bár olykor a 

jámbor állat - amely nem véletlenW büsz. 

kélkedhet a csökönyös jelzővel - letbt 

az útról. hosszas ösztökélés és rimánko
dás árán sem volt hajlandó tovább men
ni, a rajta ülők nem kis derültségére. Nan 
maradt el a tombola sorsolá�a sem, amit a 
Bohóc celebrált. vele lehetett alkudomi• 
ajándékokat illetően. Mindezeken lávlll a 
rendezők minden gyermeknek habsziwi; 
cso� tollas-ütővel �edveskedtek. A� 
Bt.Jóvoltából pedig marhapörkölt& .. 
honya gőzölgött a tányérokon, ínycsiklan
dozó illatok szálltak a levegőben. 

Néhány csintalan csemete a p61yA 

melletti salakban homokozott, m'8ot 
vízipisztoly csatába keveredtek. A szll-

16k az árnyat adó fák alatt plédeken Wve, 

vagy asztalkáknál hűsölve figyel�k az 

apróságok ténykedéseit, miközben r6gi 

ismer6sként beszélgettek egymással. 
Szabó Sándor szb-titkár elmondta. 

hogy szeretnék, ha ez az 5 éves hagyo
mány nem szakadna meg. Gondolat4t 

Kiss Lajos, a Teletál Bt. tulajdonosaftlz
te tovább, örülvén annak, hogy a jelenle

gi és a jövő vasutas nemzedékének ilyen 

kellemes szórakozási lehetőséget tudtak 

biztosítani, és ebben ők is részt vehettek. 
Ez a "juniálisnak" is titulálható ren

dezvény késő délutánig tartott. Minden
ki úgy érezte. hogy mozgalmasan & tar
talmasan töltötte el a szombatját, amely

nek emléke valószínűleg még solwg a 

szívükben fog élni. 
Faragó Marilll, 
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3,60 A FOLYÉKONY KENYÉR 

A Vasutasok Szakszerveute Szolno
lilerilleti Thgo:zati Tanácsa hagyományt 
teremtve, családi sportnapot rendeutt 
jtinius 7-én a szolnoki MÁV MTE pályá
ján. A rekken6 Mség ellenére mintegy öt
száz sportolni, pihenni vágyó vasutas 
kolléga jelent meg a rendezvényen. Szin
tén a meghívásnak tett eleget dr. Márkus 

� a VSZ elnöke, dr. Bajnai Gábor a 
MÁV Rt. személyügyi vezérigazgató-he
lyettese. Az esemény díszvendége B. 

Nagy Pál vívó olimpiai bajnok volt. 
Szekeres Sándor alapszervezeti titkár 

üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte 
dr. Bajnai Gábort, hogy nyissa meg a 
rendezvényt. A vezérigazgató-helyettes 
azon reményének adott hangot, hogy egy
szer eljön az az idő, amikor nem lesz kü
lön sportnap minden szakszervezetnek, 
hanem együtt versenyeznek a vasutasok. 

Ezután négy sportágban kezdődtek el 
a versenyek. Kispályás labdarúgásban, 

· asztaliteniszben, sakkban, valamint ulti
ban mérték össze tudásukat a résztvevők. 

Legtöbben a férfi kispályás futballra ne
veztek, nyolc csapat rúgta a labdát és a 
port a hanninc fok fölötti h6mérsékleten. 
A szomjúzók és éhez6k sorban állhattak 
a nosztalgia büfében, ahol három forint 
hatvan fillérért mérték a habos nedat, il
letve egy forintot kellett leszurkolni a 
zsíros kenyérért. A fagylalt már nem volt 
ilyen olcsó, ám itt is legalább annyian 
álltak, mint a sörért. Aki hO'síteni akarta 
magát, az megtehette a szomszédban a 
strandon, amely a VSZ-es rendezvény 
miatt nyitott ki. Néha az izza'>ztó verseny
számokat egyéb míisorral tették érdeke
sebbé: karate-bemutató, versenyautó
modellek száguldása pörgette fel a mo
noton küzdelmet. 

Délben a bográcsban főtt pörköltért 
álltak sorba az éhes sportolók, a sör még 
mindig három hatvan volt. 

A díjkiosztás után megegyeztek a 
résztvevők, hogy jövőre is itt lesz min
denki, csak a hőség nem kap meghívót. 

T.P. 

Aranylábú lányok 
A tiszalöki vasutas Lady SE női gár

dája felülmúlta az előző évi ezüstös sze
replését, 5:0 győzelmet aratott Püspök-

ladány lányai ellen, a közelmúltban ren
dezett City labdarúgó kupa találkozón, 
Nyíregyházán. Húri Valéria 

Intelmek egy lurkóhoz 
Erősen süt a nap, bár még csak dél

előtt tíz óra van. Lassan gyülekeznek a 
VSZ által. a Vasutasnap tiszteletére szer
vezett tömegsportnap résztvevői. a 
BVSC Szőnyi úti sportpályán. Van, aki 
egymagában, van, aki barátaival, az is
merőseivel. vagy a kollégáival érkezik, 
de akad olyan is, aki "felpakolta" az egész 
családját, fanu1iája apraja-nagyját. Így tett 
az a 45 év körüli úriember is, aki az Al
földről érkezett kisfiával. A gyermek 
hajába bele-belekapott a szél, ilyenkor 
alaposan összekuszálta a göndör hajszá
�- ldoges is lett egy id6 után a 4-5 év 
körWi kissrác. Apja próbálta kideríteni 
idegessége okát, ám a gyereket egyre 
inkább lekötötte a körülötte lév6, isme
retlen nénik és bácsik zajos, jókedvíi, 
hangos nevetése, felszabadult magatar
táa.és egy b6rtabda, amely egyelőre még 
pihent az egyik asztal lábának tövében. 
E&Ysur csak egy láb nyúlt a labdáért, 
majd fokozatosan maga előtt görgetve el 
kw.dte kigurftani a gyermek látóteréb61, 

�pi kezdett. . 

okát.a 
.§;heilhatóan ezt 

.. ez itt� 

vasutasok napjának. A gyerek szája ide
gesen megrándult, mikor egy légy elkez
dett körözni a feje fölött, ám kicsiny ke
zeivel ösztönösen hadonászva jelezte a 
hívatlan vendégnek, hogy zavarja, men
jen el. A fiúcska apjára emelte csodálko
zó tekintetét, aki tovább mesélt neki eme 
különös világról: - Sok nénit és bácsit 
ismerünk mindketten, de akit nem, azt 
majd most megismerjük-oktatta. A gyer
mek látóterébe azonban újra a bőrlabda 
került, amely már a salakpályán a lábak 
között vándorolt. Észre sem vette, hogy 
apja el«Int az oldaláról. Talán egy negyed
óra is eltelhetett, mikor szemei felfedez
ték. Melléérve apja folytatta intelmeit: -
Tudod-e fiam, mi leszel, ha nagy leszel? 
A lurkó egy pillanatig csöndben maradt, 
arcán előbb értetlenség, csodálkozás ült ki, 
majd lassan felderült, és sorolni kezdte 
vágyait: - Szeretnék buszvezető lenni, 
vagy nem is, inkább íirhajós?! De ha ka
tona lennék? - tette föl magának a fiatalúr 
a kérdést, majd kibökte: -Vasutas lesuk! 
- hangja határozottan csengett. Apja ed
dig hátul összekulcsolt keu ekkor el6re 
lendlllt; a vaskos ujjak alkotta kosárban ott 
pihemaz áhftott b&-labda.-Ez.entúl a ti6cl! 
- nyújtotta felé a játékszert a papa. A fel
csendlll6 kacagás és örömujjongás egy
velege még sokáig a fülemben csengett 
8ZOll a délutmon, ott a Budapesti Vasutas 
Sport Oub (BVSC) S7.&yi dti pályá.i'Jl. 
&mem,avuutaslabda jómabekaült. 

B.S. 

A meg nem adDII gól 
A sportcip6sök összerúgtak, a fff 

szanaszét repült, némi por kíséretében. A 
csontzene visszaver6dött a házfaláról, de 
nem éreztem fájdalmat. Talán a magas 
adrenalinszint miatt, vagy csa1c a gólöröm 
okozta, mivel a labda a gólvonal mögé 
szédült. Pont csak egy centit volt bent, 
de bent volt. Magasba emeltem a kezem, 
ahogy az ilyenkor szokás és világgá kür
töltem, ahogy ezt szokás, mint egy dél
amerikai szakkommentátor: Góóóóól. A 
kapus lenyúlt a labdáért, majd magához 
ölelte és örömmel nyugtázta, hogy a bíró 
sípja néma maradt. Széttártam a karjai-

A kávé 
Éppen fizetni akal1am a játékvezetőnek a'Z.á

honyi Művelődési Ház könyöklőjében, amikor a 
z.aj egy pillanatra elült (Persze ez az én fonnám a 
meccs után fizetek a bírónak.jó, hogy nem adta 
meg a gólomat).Azért lett csend, mert ido1cöz.ben 
megérkezett a vezérigazgató néhány kisérő társa
ságában. Soiban jelentkeznek le a vezérnél a me
nedz.<,erek, a meghajlá� sz.öge egyenesen arcÍllyos 
a hierarchiában betöltött funkcióval. 

A vezérigazgató hanyag eleganciával öltö
zött, lát�zik. hogy Záhony az igazi otthona. Vá
ratlanul a mi asztalunkhoz ül le. Beszédbe ele
gyedik a VSZ alelnökével. Egy bajuszos kisérő 
földig hajolva kérdezi meg tőle. hogy mit fo
gyaszt? Kávét kér. Néhány pillanat múlva ot t  
gőzölög előtte a fekete. A bajuszos nincs meg
elégedve önmagával, ezért fordít kit.--sit a csészén. 
nem esik kézre a kiskanál. De így sem jó, mivel 
nem látja a főnök elég jól a kockacukrot. Most 
már minden a legnagyobb rendben, a vezérigaz
gató megtalálta a cukrot és a kanalat is. A baju
szos elégedetten mosolyog. 

mat és a bíróra kiabáltam: Hééééééé�é ! 
Így csinálják a nagyok is, a hé spa

nyolul, angolul, németül, de még horvá
tul is ugyanazt jelenti. A játékvezet6 szin
tén feszületet utánzott és csak közölte, 
hogy nem látta. Ekkor a kapushoz, majd 
a véd&höz fordultam, hiszen 6k is lát
ták, hogy bent volt. Csak hallgattak, majd 
egy perc múlva 6k rúgtak gólt, majd még 
egyet, így nyertek kettő nullára. 

A meccs végére az egyik ellenfél 
odajött hozzám és odasúgta, hogy ő is 
bent látta a labdát. Ez jól esett, bár későn 
jött a beismerés. 

A kollégák nyugtattak. hogy ne mo
rogjak. hisun ez csak ját&, de emmbe 
jutott a történet, amikor az amerikai el
nök szerelmi kilengéseit egy bizoaúg 
vizsgálta meg. A s?.eDátor azt kádeztea 
vizsgálóbizottság vezet6j4t61. sámft-e 
egy ilyen piti, kis ügy ahhoz a nagy fel
adathoz képest, amit az Egyeslllt Alla
mok elnöke képvisel. 

A válasz így hangzott: - Ha az ame
rikai elnök ilyen lényegtelen ügyben ha
zudik, mi várható t&e a politikiban. 

Azt hiszem, ez a menedz.serekre is '11. 
topi 

topé Az egyik legnépesebb csapatot a KHI állította ki rotó: OROSZ TAMÁS 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

Vasútépítő, vágány- és kité

rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy hiba

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

GÉPEIG 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járművek és munkagépek gyártá
sa, javítása, felújítása, korszerű-sítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyár- tása és javítása (pl. hegesztési varrat 
dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójármtivek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MAVFKG 
Felépftménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Júzladúyi ú.W,8 

tt: (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) �.97) 450-945 

__ 

,. __ 
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Egy nag)szabású sportnap megnyitójának előjátéka. Vezérigazgató és VSZ elnök egyformán üdvözölte a tömeges 
megjelenést, a küzdeni akarást, a "·ersenyszellemet. (BVSC pálya) 1uro:P1Lrz 

A lencsébe "·égülis nem fért bele minden csapat, hisz annyian Yoltak. 

A \'SZ tisztségliselők. (Záhony) 

� (BVSC p61ya) 

Ugyancsak nagyszerG ponts:r.erzl volt 
a ZMlonyban 2., a BVSC p61yú pe
dig 3. helyezett Eiben lstwinnl, Mari-

Knó: OROSZ TAMÁS ""· (BVSC) RJió: OROSZ TAMÁS 

Zsákban kutyagolni sem kis teljesít
mény. (Debrecen) fUIO:PILIZ 



1998. JÚLIUS 

Mennyit ér a lehér por? 

Nógrádkövesd többezer lakosú 
település a Cserhát szívében. Sok la
kója utazik vonattal, ezért nem csoda, 
hogy még a pesti sebesvonat is megáll 
itt. Rendezettségét, tisztaságát sok 
nagyállomás is megirigyelhetné, ám a 
bazaltkőpor-esőt, mint áldást már 
biztosan nem sokan kérnék maguk
ra. Nógrádkövesden volt az Észak
magyarországi Kó'bányák központja, 
ám annak megszűntével ez a bánya is 
csak egy lett a sok közül. Az itt bányá
szott minőségi bazaltkövet egyaránt 
használják vasút- és autópálya-építés
nél. Minősége kiváló, de a kitermelés
sel járó por és zaj egyre jobban bor
zolja a helyiek és természetesen a vas
utasok idegeit. 

-Porpótlék, mint olyan volt régen -
kezdi beszélgetésünket Ragya/ Gyula, a 
közel 30 embernek munkát adó vasútál
lomás főnöke, aki "mellesleg" VSZ-tag. 
-Amikor 1981 -ben idekerültem, az alap
bér 10 százalékát kapták a dolgozók, ám 
az új bértarifa eltüntette eme "kiváltságot". 
Amit mi most szeretnénk az az, hogy -
munkakörtől függetlenül - legyen újra 
általános egészségügyi pótlék. Hozzá 
kell azonban tennem, hogy rendkívül jó 
a kapcsolatunk a bánya vezetőivel. Igye
keznek enyhíteni a porfelhőn, ám már a 
locsolás sem segít, hiszen a szél visz 
mindent. Ráadásul az egész település és 
az állomás is egy völgyben fekszik, így, 
ha itt vihar van, öt perc alatt minden úszik 
a porban, hiába vannak zárva az ajtók és 
az ablakok. Pluszruhát azonban nem ka
punk, pedig nem ártana, ha legalább a 
kihordási időt csökkentenék. 

-A probléma várhatóan meg fog ol
dódni magától, hiszen a kötélpálya enge
délye hamarosan lejár. A bányából ezen
túl közúton fogják majd az állomásra 
szállítani a bazaltot, itt pedig csúszdán 

töltik majd tele a vagonokat. A terv meg
valósulása most már csak a szomszédos 
települések lakóin múlik, akik -érthető
en -nem nagyon örülnének a főutcáikon 
átrobogó teherautó-forgalomnak. A bá
nyában egyébként egy mű-szakban, reg
gel öt órától délután öt óráig dolgoznak. 
A legfontosabb azonban, hogy mi nem a 
bánya ellen vagyunk, hanem azt szeret
nénk, hogy megkapjuk az egészségügyi 
pótlékunkat. 

Az állomásfőnöktől Bükkösné Végh 
Marianna, a balassagyarmati csomópont 
szb-titkára veszi át a szót: -Néha a zaj is 
túllépi az elviselhető szintet, emiatt és a por 
miatt -tudomásunk szerint-a külföldi, 
francia cég fizet is egy bizonyos összeget 
a helyi önkormányzatnak. Reméljük, hogy 
a vonalat nem szüntetik meg, ám ez a dön
tés elég nagy balgaság lenne, figyelembe 
véve az itteni bazaltkőbányát és az acsa
erdólcürti üzemanyag-tárolót. Az emberek 
is imádják a vasutat, és, aki csak teheti -a 
megnövekedett menettartam ellenére -
vonattal utazik. S hogy milyen fontos a 
vasút szerepe, arra hadd mondjak egy 
példát. Amikor megszüntették a hajnali 
személyvonatot, körülbelül 10-15 ember 
elvesztette a pesti vagy Pest környéki 
munkahelyét. Ha ezt a számot beszoroz
zuk a vonalon található 9 faluval, 100-150 
"friss" munkanélkülit kapunk. Ezért kell 
a vasút- többek között! 

- Eddig annyit sikerült elérnünk, 
hogy az itt dolgozók szódát kapjanak 
védőitalként, bár van vezetékes ivóvíz. 
Bízom a sikerben, hiszen többek mellett 
dr. Márkus Imre VSZ-elnöknek is fel
vetettük a problémát, s ő megígérte, hogy 
megpróbál segíteni. 

Bár csukott ajtók s ablakok mellett 
beszélgetünk, a torkom száraz és kapar, 
majdnem fuldoklok a portól, ami valahogy 
csak megtalálta az utat az ajtó és ablakré
seken keresztül. Nézem a forgalmi szol
gálattevőt. Fiatal asszony. Vajon ő hogyan 
bírja? Néma kérdésemre hamar választ 
kapok, hiszen szódát tölt magának a po
harába, majd jólesően kortyol bele. -Kár, 
hogy nem reggel jött -fordul hozzám, -
hiszen akkor még a szél is erre, az állo
más felé fújt, csak úgy dőlt a por. A fehér 
bazaltkőpor beterít mindent és mindenkit, 
néha olyan a falu, mintha tejfölben fürde
ne. -De így legalább nem kell félnünk a 
szúnyogoktól -bökök az ajtó és az ablak 
felé, próbálván humorosra fogni a kérdést. 
- Látja, ez igaz! -mosolyoctik el. 

Árválkodik a pléhlavór 
ÚJ TALÁLMÁNY A MÁGNESLÁMPA 

A decemberi sztrájkhelyzet óta fél év 
telt el. Az l 997. december 31 -én aláírt 
megállapodásokban a MÁV Rt. sok min
dent vállalt, így például a 106954/1997 / 
13-as számú megállapodás második pont
jában azt, hogy a tulajdonában lévő épü
letek karbantartására, felújítására és ezen 
keresztül a munkavállalók munkakörül
ményeinek javítására az idén megközelí
tően 2,2 milliárd forintot fordít. 

Sokan azt mondják: ahhoz, hogy az 
ember átfogó képet kapjon a magyar vas
út jelenlegi helyzetéről, a csúcstechnoló
gia és a nyomor eme furcsa keverékéró1, 
elég csak kirándulni az ország legna
gyobb pályaudvarára, a budapesti Fe
rencvárosba. Egyrészt méretei, másrészt 
a még mindig itt dolgozó többezer vas
utas véleménye ad hű képet a mai honi 
vasúti szállításról, a gépek és épületek 
állapotáról. Az emberek szavaiból kitű
nik: örülnek a rendezőpályaudvaron dol
gozók, az elegyrendezésben résztvevők 
a teljesítményjutalomnak, hiszen bár csak 
kicsivel lesz több a borítékban lévő pénz
összeg, de tudjuk, aki a kicsit nem be
csüli, az a nagyot sem érdemli. A teljesít
mény-jutalomnak és az általa kiváltott 
versengésnek köszönhetően nőtt a fe
rencvárosi pályaudvar forgalma, és ez
zel együtt bevétele. De ... 

Nem kell ahhoz a Balkánra menni, 
hogy háborűs állapotokat lássunk. Elég, 
ha kimegyünk a "Fradi" személypályaud
vari szociális helyiségeibe. A látvány: a 
vizes, omladozó falak, a roskadozó szek
rények, az ősrégi szeneskályhák, a törött 
zuhanytálcák, a nem mffködő zuhanyok 
sajnos önmagukért, a magyar vasútnál oly 

gyakran tapasztalható ellentmondásokról 
"beszélnek". A látványtól az arcomba szö
kött a vér, amikor megláttam, hogy az öt
ven nőnek "helyet adó" zuhanyzóban 
mindössze egyetlen egy pléhlavór árvál
kodik. A bizalmatlanabb hölgyek azonban 
már azt is elzárják, hiszen joggal tartanak 
attól. hogy még ennek is lába kél. A férfi
vécében a falra egy mágnes van felszerel
ve, azon lóg az ütött-kopott elemlámpa. 
Kisérőmtó1, Horváth István szb-titkártól 
azonban megtudom, hogyha nincs elem, 
akkor a férfikollégák bizony gyertyával a 
kezükben kénytelenek elvégezni kis és 
nagy dolgukat. -Minő vadregényes kör
nyezet, pont jó lesz -sóhajtbatna föl Steven 
Spielberg amerikai filmrendező. Valószí
nű, hogy a ferencvárosi helyiségkaval.kád 
kőkort idéző állapota megfelel mondjuk a 
Jurassic Park című film harmadik része 
forgatásának helyszínéül. Sajnálom, hogy 
idáig süllyedtünk! 

Az itt dolgozóknak már csak egy le
hetőségük maradt, skandálni a jó öreg 
közmondást: "Az ígéret szép szó, ha 
megtartják, úgy jó"-t, majd csak felfigyel 
rá valaki. Úgy látszik, a ferencvárosi sze
mélypályaudvar dolgozóinak szociális 
helyiségei és a többi, hasonló problémá
val küszködő nagy - és kisállomások és 
táblás megállóhelyek nem tartoztak a 
MÁV Rt. vezetőinek túl gyakori gondo
latai közé. "Forró ősznek nézünk elébe" 
-suttogják itt is, ott is, ám félő, hogy ez 
a suttogás egyszer csak olyan hurrikán
ná, orkánná fog válni, ami elsöpör majd 
mindent, ami az útjába kerül. Félő tehát, 
hogy egyszer ki fog borulni az ígéretek
kel már telerakott vasutasszatyor. 

7 

VASÚTNÉZŐBEN 

··utazók'' közt a panasz járatán 
"OLYKOR EMBERSZÁMBA SEM VESZNEK!" 

Péntek délután a budapesti Déli pá
lyaudvaron. A hazafelé tartó emberfo
lyam mintha már kissé viss7.ahúzódott 
volna. A délutáni bajai gyors indulása 
előtt jó félórával a két jegyvizsgáló már 
megérkezett és készen állnak a "vasút 
és az utasok szolgálatára". A tömzsi, 
mokány, a legendák Botondjára emlé
keztető Dudás Sándor és kolléganője, a 
magas, csinos Pajkos JudiJ Szekszárdig 
viszik ezt a vonatot, ott átszállnak a 
visszafelé induló gyorsvonatra. 

- A miskolci Baross Gábor Vasút
forgalmi Szakközépiskolába jártam, majd 
miután leérettsé_giztem, letettem a techni
kusi vizsgát. Edesapám nyugdíjazása 
előtt Forró- Encs állomásfőnöke volt. -
mond ja bevezetőképp Judit. -1991 -ben 
a Miskolc-Tiszai pályaudvaron lettem 
vonatvezető, majd elmentem gyesre, az
tán a budapesti Déli pályaudvar létszá
mába kerültem. Ide vettek föl, itt volt hely. 

-A MÁV Rt-nél eltöltött 6-7 év alatt 
rájöttem arra, hogy igazából nem nőknek 
való az "utazás", de sajnos jelenleg alig 
van más lehetőségünk, ezenkívül a há
roméves kislányomat is tisztességesen 
szeretném felnevelni. 

-Szerintem az "utazók" megbecsülé
se akkor fog javulni. ha a MÁV Rt. hely
zete is javulni fog, addig még "emberszám
ba sem vesznek minket"! Bár az átlagos 
magyar fizetéseknél magasabb a bérünk, 
ám az átlag magyar állampolgár nem dol
gozik naponta 12-15 órát. Mi hallgatjuk 
az utasok szitkait, akár ünnepnap is. 

-Ha van egy megbírságolandó uta
som, akkor az azt hiszi, hogy én ezt jó
kedvemben, "úri passziómból" csinálom. 
Holott, ha felveszem az egyenruhámat, 
akkor én szolgálatba állok, tehát nekem 
a "gazdám", a MÁV Rt. érdekeit kell kép
visel nem. Bár néhányszor egyetértek az 
utasokkal. ám először is örülni illenék az 
embereknek, hogy egyáltalán vannak vo
natok Magyarországon, másodszor pe
dig talán a "szent és sérthetetlen" utasok 
is jobban meg becsülhetnék ezt a "szol
gáltatá�t". A szeméttart6kat sem mi szed
jük le és adjuk el a MÉH-nek, az ülése
ket sem mi szakítjuk ki, a vécéket sem 
mi firkáljuk össze. 

-Soroljam még? - kérdezi Pajkos 
Judit, majd megkér arra, hogy egy szo
morú történetet mindenképpen írjak meg, 
annak bizonyítására, hogy a jegyvizsgá
lók gyakran még saját vasutas társaiknak 
is ki vannak szolgáltatva. 

- I 997. december 24-én reggel 10 
órakor végeztünk. Miskolcra indult egy 
InterCity, beálltam a hosszú sorba IC
pótjegyet venni, ám a sor csak nem akart 
fogyni és félő volt, hogy lemaradok a 
vonatról. Látva a patthelyzetet, odamen
tem a peron végén, a szerelvény mellett 
álló InterCity-s jegyvizsgálónőhöz, aki
vel mellesleg négy évig együtt koptattam 
a tanfolyan1 padját. Kértem a megértését, 

hiszen karácsony volt! Válaszában az 
emberség egy fikarcnyi szikráját sem 
mutatta, szemrebbenés nélkül csak ennyit 
mondott: "1250 forint!", utalva a 250 
forintos IC-pótjegyre és az 1 OOO forin
tos bírságra. Mivel nem volt nálam ennyi 
pénz, csak 4 órával késóbb értem haza a 
kislányomhoz, aki a kidíszített kará
csonyfa mellett várt szomorúan. 

Egy másik jegyvizsgálót, akinek szin
tén nem volt IC-pótjegye, és aki szintén 
mögöttem állt sorba, a "kolléganő" szó 
nélkül felengedett a vonatra. Talán egy ki
csit több emberséggel. megértéssel és em
pátiával elérte volna, hogy most szeretettel 
gondoljak vissza az 1997-es évi Szentes
tére, és ne legyen keserű a szám íze. 

Kollégája, Dudás Sándor észrevét
lenül helyet foglal Judit mellett. Barátai 
és munkatársai öblös hangja miatt az 
"oroszlánhangú" becenevet adták neki. 

-Egerben születtem, itt végeztem el 
az általános iskolát és a szakmunkáskép
zőt is. A Heves megyei Állami Építőipari 
Vállalatnál voltam festő, ám egy bérelosz
tási vita miatt otthagytam a munkahelye
met. Hazafelé nem a munkás busszal, ha
nem vonattal mentem, és a jegyvizsgálók 
megkérdezték: miért nem leszek kalauz? 
Édesapám 1984 óta kocsivizsgáló, így 
valószínű, bennem is elkezdett "buzogni" 
a vasutas vér. Elmentem Miskolcra, átes
tem az orvosi vizsgálaton, elvégeztem a 
jegyvizsgálói tanfolyamot. Első vonalam 
a (Budapest) Füzesabony-Eger-Putnok 
volt. Az első munkanapomon nagyon iz
gultam, a szívem a torkomban dobogott, 
de a harmadik-negyedik szolgálat után már 
természetesen -jegyvizsgálóként- visel
kedtem. Feleségem, akit 1996 januárjában 
szintén én "hoztam" a vasútra és szintén 
jegyvizsgáló, most gyeden van a öthóna
pos kisfiammal. 

-Judittal 1997 szeptember elsejé
től vagyunk egy "fordapár". Neki nem 
volt "fordapárja", az enyém pedig sza
badságon volt. Lassanként rájöttünk, 
hogy földik vagyunk, ráadásul az élet és 

a világ dolgairól is nagyjából hasonló
an vélekedünk. Én kollégát látok ben
ne, és úgy is kezelem. Erre jó példa, hogy 
például éjjel nem hagyom egyedül dol
gozni. Szerencsés és boldog ember va
gyok, hiszen van egy aranyos felesé
gem, egy csodálatos öthónapos kisfiam 
és egy jó kollégám. 

Miután lesegített egy öreg anyókát, 
Dudás Sándor így folytatja: -Judittal el
lentétben én akkor szeretek dolgozni, ha 
sok az utas, mert szeretek az emberekkel 
elbeszélgetni, no persze ez utóbbit nem 
szó szerint kell érteni. Nekem ugyanis 
már az is "beszélgetés", ha valamelyik
nek azt mondom: "Legyen szíves, mutas
sa meg a jegyét, bérletét, igazolványát!" 
Sajnos sokszor az esti vonatokon nincs 
utas, és bizony minket is el-elnyornna az 
álom, ha nem vigyáznánk. A munka mel
lett fejlesztem is a tudásomat, hiszen ta
valy januárban elkezdtem járni egy-le
velező szintű - személypénztárosi "ma
gántanfolyamra", ugyanis szeretném le
tenni a személypénztá-rosi vizsgát. Már 
nem a holnapra gondolok, hanem a hol
naputánra! A munka mellett persze igyek
szem minél több időt tölteni a családom
mal. Ha a gyermekem felnő, szeretném, 
ha tudná, hogy ki az anyja és az apja. Ha 
valaki egyszer majd azt mondja neki le
kicsinylően, hogy: "Az apád vasutas?!", 
akkor ő majd büszkén húzhassa ki ma
gát és emelt fővel válaszolhassa: "Az 
enyém az vasutas, de a tiéd micsoda?!". 

Judit és Sándor szerint, amíg ren
desen és tisztességesen végzik a dolgu
kat, addig nem kell félniük az elbocsá
tástól sem. 

-Ha mégis bekövetkezne az elkép
zelhetetlen ... 

- Valószínű, kamatoztatnám több
éves VSZ-tagságomat! -mondja malici
ózusan, mosolyogva Pajkos Judit. Mit is 
kívánhatnánk? Erre egyrészt soha ne ke
rüljön sor, másrészt őrizzék meg az élet
kedvüket, életfelfogásukat és sajátos, 
egyedi humorukat. 

Nagygyűlés a Palócföldön 
Egyszerű rendezvénynek indult, 

maratoni nagygyűlés lett belóle. Talán ez 
a fenti mondat jellemzi a legjobban azt a 
fórumot, amelyet a Vasutasok Szakszer
vezete helyi alapszervezetei rendeztek Ba
lassagyarmaton, 1998. június 9-én, a 
vasútállomás ebédlőjében. 

Knyazovicki Károly, a Balassagyar
mati Vontatási Főnökség szb-titkára kö
szöntötte a megjelenteket, köztük dr. 
Márkus Imrét, a VSZ elnökét, Simon 
Dezsőt, a VSZ alelnökét és Lázár Ist
vánt, a VSZ Budapesti Területi Bizottság 
titkárhelyettesét. 

A VSZ elnöke nem húzta az időt üres 
frázisokkal, hanem nagyon gyorsan a 
dolgok közepébe vágott és ismertette a 
több, mint száz fős hallgatósággal a VSZ 
XIV. Kongresszusán elhangzott főbb 
feladatokat, valamint fellúvta a figyelmet 
a közelgő üzemi tanács választásokkal 
kapcsolatos tennivalókra. Kiemelte, hogy 
csapatmunkára van szükség, amely a bi
zalom elvére épül. Elmondta azt is, hogy 
a besorolási rendszert felül kell vizsgál
ni, és hogy a MÁV Rt. által elkészített és 
nemrég a szakszervezeteknek vélemé
nyezésre átadott munkahelyi "tükrök" 
nem túl jól sikerültek, emiatt további fi
nanszírozásokra van szükség. Megnyug
tatta a jelenlévő tagságot, hogy létszám
leépítésről előreláthatólag az idén már 
nem kell tartani. Végül fontosnak érezte 

még kihangsúlyozni az üt-választásokat, 
ahol a tét, a 65 százalékos küszöb átlépé
sével, az elismertség megszerzése. 

Lajtos János helyi pályamester egyet
értett az elhangzottakkal, ám kérte az elnö
köt, hogy beszéljen egy kicsit bővebben a 
VSZ érdekvédelmi tevékenységéró1, vala
mint a tavalyi sztrájkfellúvás utáni vissza
lépés miértjéről és a korkedvezményről. 
Márkus Imre kérésének eleget tett. 

Varga Z:Oltán vezető jegyvizsgáló arra 
az abszurd helyzetre hívta fel a VSZ elnö
kének figyelmét, hogy május elsejétől csak 
a mozdonyvezetó1c kapnak ivóvízet, mi
vel nincs az állomásokon megfelelő mi
nőségű ivóvíz, a vonatszemélyzet többi 
tagja nem részesül eme "kiváltságokból"! 
Ugyanehhez a témához szólt hozzá 
Leszenyiczki János vonatfékező is. Sápi 
András váltókezelő elmesélte, hogy több
ször is kényelmetlen helyzetbe került már 
amiatt, mert a mozdonyfelvigyázóktól kért 
ivóvizet vagy szódát. Vasutastársai nem 
repestek az örömtől kérése hallatán. 

Daróczi Tibor kirakó egyszerre több 
kérdéssel ostromolta dr. Márkus Imrét. 
Vajon a MÁV Cargó létrehozása nem ve
zet-e létszámleépítéshez? Nincsenek füg
gönyök a személykocsikon, rossz a gé
pek állapota, vajon ezt észrevették az il
letékesek? A tehervonatokon miért nin
csenek telefonok? 

Testvére, Daróczi János körzeti irá-

nyító javasolta, hogy a nagyobb szolgá
lati helyeken, így például Diósjenőn, 
Nógrádkövesden, vagy Balassagyarma
ton szereljenek fel szódagépeket. 

Gonda Sándor pályamester szintén 
felvetette az ivóvízgondot. Beszélt a pá
lyások minősíthetetlen anyagi és erköl
csi helyzetéről és kitért arra is, hogy vé
leménye szerint, úgy ítélik meg dolgozói 
a vasutat, ahogy az bánik velük. Kérte a 
VSZ elnökét: beszéljenek a "potyautas" 
problémáról. 

Dr. Márkus Imre mindenkinek, sze
mélyre szólóan, egyenként válaszolt Meg
ígérte, hogy megpróbálnak megoldást ta
lálni az ivóvízkérdésre. Részletesen magya
rázatot adott a "potyautas" problémára, 
amelynek lényege, hogy a nem szakszer
vezeti tagok is élvezik az érdekvédelmi szer
vezetek által kiharcolt juttatásokat, kedvez
ményeket, éppúgy, mint a szakszervezeti 
tagok. Megnyugtatta Daróczi Tibort, hogy 
a MÁV Cargó Kft. nem azért jött létre, hogy 
csökkentsék a vasutasok létszámát. Rész
letesen beszélt a tavalyi sztrájkfelhívás előtti 
és utáni lépések okairól. Végül arra kérte 
az embereket, hogy a helyi tisztségviselő
kön keresztül juttassák el a híreket a gond
jaikról és problémáikról a VSZ központjá
ba A kötetlen beszélgetésekké átalakult 
nagygy(Ilés késő délután ért véget. 

AZ OLDALT fRrA lls ÖSSZEÁLÚT01TA: Berta Stúulor 
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Lapunk jwúusi számában nyílt leve
let tettünk közzé Wda Péter pályagazdál
kodási 18 titkár tollából. 

EbMl a napnál világosabban az «Int 
ki, hogy a VSZ érdekvéd6 munkáját (fő
leg azt!) tál azon, hogy a kritika tárgyává 
tette a Miskolci Pályagazdálkodási F6-
nöbég vezet6je, de mintha arra buzdí
tott volna, hogy ott kell hagyni a VSZ-t. 

Egy vita sebeket oszt, ha nem papír
karddal vívják. A szerkeszt&ég, mint pá-

Bumeráng 
ratlan bíró megállíthatná a küzd6 feleket, 
de Rajszi doktor nekiront a Magyar Vas
utasnak is. kiragadva a tudósításokból az 
6 vélt igazságait aládúcoló részleteket Ám 
a PGF vezetője Miskolcról sem várhatja 
el t6lünk, hogy a kisebbség okán és a a
játos demokrácia-fölfogás kedvéért felad
juk a lapban a VSZ tagságmegtartó, az 
üzemi tanácsi választásokra készülő stra
tégiáját. Nem várhatja el azt sem. hogy mi 
ne "az egységben az erő" -t demonstráljuk 

MAGYARVR 

a törpe sz.akszervezetekkel szemben. Igen
is, a szavazatok nem forgácsolhatóak szét, 
nem értéktelenedhetnek el üzemi tanácsi 
választáskor sem? 

Azt pedig valóban csak értésére ad
juk, hogy a vasutas dolgozók élet- és 
munkakörillményein olykor-ol) kor maga 
a pályagazdálkodás fónök a legilletéke
sebb kézzelfoghatóan enyhíteni. Számon 
kéri mástól ugyanezt csak utóbb lehet. 

Szalai Csaba 

Cave canem et ... 
AVAGY TÉM AZÁRÓ VÁLASZ EGY HISZTERIÁDA ÉRTELMEZŐJÉTŐL OKULÁSKÉPPEN IS 

A Magyar Vasutas júniusi száma 

"Újabb miskolci (de nem szJrájk)fenye
getés? ! "e. ímában Vuia Péter pályagaz
dálkodási IB-titkár nyílt levelet intézett 
a demokrácia és a szólá�szabadság sa
játos értelmezőjéhez, e sorok írójához. 

Nagy szerencse. hogy levelét gondos 
pontossággal, név, munkakör és szolgálati 
hely megjelölésével egy konkrét esemény 
okán írta, így vála\zolhatok aggodalmaim. 

Nyílt levelét olvawa kíváncsi lettem: 
"Ki ez az Ember'?". mert érdekelt, mi mo
tiválta. Miért ruházott fel éppen "agitáto
ri-komisszári" tulajdonságokkal. miért e 
félelem, honnan e vélekedés? A kiindulá
si alap-a lapban megjelent életrajza s1.e
rint -: adott, de ez csak az egyik ok lehet. 

Jrá�a hátterére magyarázatul. tartami 
állítá�airn cáfolatul maga a lap szolgál és 
ehhez elég a legutóbb megjelent egyéb 
témájú írásokat figyelmesen elolvasni. 
Különösen ajánlom "Az a gárdonyi két 
nap; Egy voksot se a törpékre!" avagy 
"Nem kiszállás volt" és kiemelten a "Ki 
a hálátlan" című írásokat. " ... az egység 
nemcsak szavakban él...a sikerek koro
nája, jövőnk megalapozója az üt válasz
tásokon való VSZ győzelem ... megnyer
jük a vála,ztá�okat. A cél azonban a mi
nél nagyobb arányű győzelem' ... az ÜT 
csak ij l�gert,sebb szakszervezet. -ti. a 
VSZ -támogatá�ával lesz valódi és ha
tékonyan működő érdekképviseleti tes
tület. Ezért nem érdemes törpe, erőtlen 
szakszervezeteket tán10gatniuk, mert ez
zel csak elvész a szavazat." 

Ezek alapján döntsön az Olvasó! 
Ki antidemokratikus? Ki öntelt és 

tévedhetetlen'? Ki demagóg? 
Aki alternatív megoldások gondola

tától is pánikba esik (taglétszám. válasz
tá�, érintett alanyi kör, támogatá�). az nem 
diktatórikus'? 

Aki nem tűr más véleményt. az de
mokratikus? Aki viss7.aél a szándékoltan 
tényfeltáró, -elsősorban szakmai és mun
kavállalói érdekeket érintő magánbeszél
getésen elhangzottakkal, annak tartalmát 
kiforgatva, az érintettet előnytelen színben 
feltüntetve (korábban ilyen inforn1ációk 
továbbítá�áért külön ügyosztály tevékeny
kedett), az kinek-minek minősül'? Talán 
aki nem hoz..�annázik a VSZ "maga\ r,m
gú" tisztségviselője láttán-pláne nyilvá
nosság előtt-. azt meg kell kísérelni elle
hetetleníteni, ha már az érintettnek nincs 
szerencséje hivatásos aktivistának lennie. 
Valójában itt V3!1 az eb elhantolva! 

En tudom, (On nem) hogy az alapszer
vezet 1997. decemberétől vezetetlen. kény
szer és önjelöltek bohózatba illő keresgé
lése, ... na. vállald már el... stJ1usban zajlik. 

Nagyfokú apátia, kiábrándultság és 
reménytelenség. megalázottság hatja át a 
tagság pszichéjét. Hitehagyott. megélhe
tési gondokkal küzdő munkavállalókkal 
felelősen, eredményesen munkáltatni, 
követelni és számon kémi nem kis fel
adat. Szerintem nem mindegy. kit válasz
tanak meg titkárnak. Fontos, milyen sze
mélyiség, mennyire felkészült. tájékozott.. 
probléma-érzékeny. mennyire hiteles 
partner és elfogadott a tagság körében. 

A munkáltató és a munkavállaló cél-

/. 

jai, törekvései egybeesnek. az igények 
kielégítése viszont korlátozott. Az érdek 
közös, és ez a lényeg! 

Vallom: a jó lényege egyszerűen az 
igény kielégítése, de mivel mindig van egy 
hézag az ideális és az aktuális között, arra 
kell törekedjünk. hogy elégítsünk ki a1 
emberi szükségletek tömegéből annyit. 
amennyit képesek vagyunk a legkevesebb 
áldozat révén. Persze csak ott. ahol nem 
autokrata vezetési módszer érvényesül. 
Miskolc valójában ilyen. viszont az nehe
zen bmeri fel, akinek nincs rá affinitása. 

Ked�·es Vida Péter! 

Ön nem értette meg mondanivalóm 
lényegét. melyet nem a titkárválasztás, 
hanem az Ön megtisztelő jelenléte okán. a 
felsőbb szakszervezeti tisztségviselőknek 
címzetten tettem, érzékeltetve, hogy ele
günk van a formális érdekképviseletből. 
a szakszervezetek öncélú versengéséből. 

Eredmfoyeket vár a tagság. olyat. amit 
Ők 1s annak élnek meg. Több időt kell( ene) 
a dolgozók körében tölteni! Akkor láthat
m1k., hogy munkavállalóink megélhetésü
kért mire kényszerillnek. Csőlátásban szen
ved, aki nem látja a feszülő ellentéteket' 
Érdekellentéte., terilletek munkavállalói ér
dekképV1seletét di.szkrirnináció nélkül ellátni 
nem lehet, mint azt érzékeljük. Mindig.a pá
lyava�úti munkavállaló a vesztes! 

Higgye el, Kedves Vida Úr, ha vál
lalkoznánk más, "saját" szak(mai) szer
vezel létrehozására. már megtettük vol
na tilt,ísa ellenére is. 

A szervezkedés szabadsága alapjog! 
Az Ön hisztérikus reagálását éppen 

e veszélyesnek érzett helyzet váltotta ki! 
Ennek okán próbál minden eszközt fel
használni arra, hogy az önállósodás gon
dolatát fel vetőket. alternatívákat megje
lenítőket ellehetetlenítse. Képes felvállal
ni, hogy Önnel még az időjárásról se 
merjen senki oldottan társalogni, attól 
rettegve. hogy mikor és miért zúdulnak 
fejére az agilis titkár dörgedelmei. 

Bátorkodtam kifejteni. hogy mozgá�
terünket (a "vezetőkét") munkavállalói 
jogalanyiságunknál fogva mi minden kor
látozza. Ugyanezen korlátok léteznek az 
irányítási szintek mindegyikén. csak a 
végrehajtó szolgálatoknál az átélések sok
kal közvetlenebb módon megszemélye
sülve jelentkeznek. Számtalan területen 
ma csak az érdekképviseletek tudnának a 
siker halovány reményében fellépni! 

Szememre veti, hogy elégedetlen 
vagyok a fizetésemmel. Muta�son nekem 
valakit. aki elégedett! Ha talál ilyet,javas
Iom okát is kivizsgálni. 

Számon kéri rajtam a munkaviszony
rn vonatkozó szabályokban előírt köte
lezettségeim teljesítését, noha erre sem 
joga, sem oka. Csak a konstruktív viták 
mentén remélhetjük helyzetünk jobbra 
fordítását. lehetőségeink számbavételét. 

Sajnálatos a gyakorlati eredmény: a 
valós érvek nélküli alaptalan rémisztge
tés. Az újdonatúj Titkár Úr a demokrá
cia és szólásszabadság szeplőtelen védel
mezőjeként lép fel, tanácsokat osztogat, 
kioktat és minősít anélkül, hogy erre -
önös és egzisztenciális érdekét Ieszárnít-

va -alapos oka lenne' Csakhogy Én ko
molyan is gondolom, nem üres frázisok
ként pufogtatom azokat! 

Vélelmezett motivációjaként megmu
tathatja: a VSZ-el sem (miként a \'DSZSZ
el sem) lehet packázni! Versenyre kelhet a 
"konkurens" VDSZSZ ügyvivővel, hang
:;úlyozva, hogy lám, most aztán már a VSZ 
is odafigyel e területre. nehogy már elfogy
jon vagy átpártoljon a tagság! 

Végezetül tájékoztatom, hog) írása 
az általam vezetett főnökségen viss1..atet
szést, érzékelt felháborodást (dc kaján
kodást is!) ,·állott ki. 

Nem csatolom az e vélemén) t meg
formáló nyilatkozatot, mert félő, hog) 
ebben a részemről megnylivánuló despo
ta vezetői reagálást vélne felfedezni, ne
tán a Kommunista Kiáltvány társszerző
ségével gyanúsítana. 

Így járt el cikkében is, mikor a vá
zolt napi gondokat. hiányosságokat, el
húzódó intézkedéseket is érintő társalgást 
a szervezeti felépítés. a magasahb vez.e
tők homíértése degredatÍ\ beállításaként 
aposztrofálta. \1egnyugtatom, ezt amikor 
annak helye van, szintén megteszem 

Szerintem a felelősségét 6 munka
környezetét átlátó vezetőnek mindent 
meg kell tennie a minél eredményesebb 
működés érdekében, megtartva önbecsu
lé.sét akkQr is. ha ez konfliktu ·helyzetek 
felvállalásával jár. A megbúvás, az alat
tomos uszítás. a hátbatámadás (tudJa a 
módját) nem az én stílusom. 

Ezzel a lovagiasság szahályamak ele
get téve nyílt levelét megválaszoltnak te
kintem és a jövőre nézve korrekt. tény és 
tárgyszerű. tiszteleten és őszinteségen 
alapuló, azzal nem visszaélő cgyiittmú
ködésre hívom fel. 

Kijelentem, hogy esetleges viszont
válaszra -légyen az bármilyen tartalmú 
-nem kívánok reflektálni, most i� csak a 
személyes megtámadtatá, okán tettem. 

Eredményes munkát kívánva: 
dr. Rajszi Zsolt 

pál)·agazdá/kt1dcísif<iniik 
volt VSZ tag 

Konfliktuskezelés 

"A PHM S;:.akiga;:_gat6scíg eddig is 
kiemelten kezelte a munkuiigyi kapcso
latokat és a;:. érdekegyeZJetést. Nyitottak 
vagyunk a problémák megbe�;:.élé\ére, 
megritatására. Mindenkor a tárgyalcísos 
módszer és a konszenwssal meglw::011 
döntések hívei vagyunk, ezt többszür bi
wnyított11k. A területünkön m11küdlíizak
szen·ezeteknek esélyegyenl<iséget bizto
síwnk, nem kfrámmk állást foglalni a;: 
érdekkép1úeletek egymás közti ritájában. 

A fentiekre hivatkozár.rnl kifogásol
juk és egyben visszawasftjuk az "Újabb 
miskolci ( de nem sztrájk} fenyegetés?'" 
cfmű cikket, mint a konjliktmhe/yzet ke
zelés új módszerét. Az esetleges prob/é
mdk ilyen módon történő kezelése nem 
szalgálja a PHM Szakigazg,116.1tíg és a 
VSZ PG IB közötti, eí?yébként kifogá.11u
lan, �armonikus egyiittm11ködést." 

Udvözlettel: 
Dr. Zsákai Tibor 

szakigazgató 

'\'\ 

2120 Dunakeszi, Allomás sétány 19. 

MÁV A�ranz ]yJ} Kft. 
Külőnbőz6 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javftása a f6 profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

ALAPfTVA: 1926 
Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 

Mélyen Tisztelt Rajszi Doktori 
"AKI SZELET VET, VIHART ARAT!" 

E mottóval indítva írásomat kijelen
tem, hogy szívesen megkövetném Önt (6 
higgye el meg is tenném), ha volna rá 
okom! De a válaszát olvasva nem talá
lom cáfolatát a vitaindító idézeteimben 
foglaltaknak. Ezzel Ön is elismerte, hogy 
mindez így történt (beleértve az Ön fel
vezető beszédét és az én akkori -határo
zott, de nem "hisztérikus" -válaszomat). 
És ez itt a lényeg, bárhogy is próbálnánk 
kimagyarázni! Gondoljon csak bele Ön 

I 
is. hogy válasz nélkül hagyta volna-e 
bárki azt a megn) ilvánulást, ha egy ér
dekvédelmi szervezet, (párt, civil szerve
zet stb.) szakmai ülésén a meghívott ven
dég (pl. gazdasági vezető) már a BEV E
Z ETŐJÉBE • az adott szervezet eddigi 
eredmén)emek semmibevételéről zóno
kolt volna, (hivatalos magánvéleményé
.,,el), vagy alupvetően megkérdőjelezte 
volna az adott s,ervezet létjogosultságát!'? 
Ha Ön ezt a HOZ ZÁSZÓLÁS. vagy a 
VITA napirendi pontjában teszi, ez a faj
ta véleménynyilvánítás nem váltott vol
na ki ilyen válaszreakciöt, sem újságcik
ket. Ekkor , iszont elveszett volna az a le
hetőség, hogy előzetesen megpróbáljuk 
befolyásolni u \ álasztókat fa a megvá
lasllandó személ) t esetleg eltántorítani 
azon szándékától, hogy elvállalja a meg
bízást (hiszen a főnöke nem 6t akarja erre 
a posztra)! Ez tehát a LÉNYEG! Kérde
zem: miért 1s nem mit "1997. det:embe
retől" kezdve személy. aki elvállalta vol
na c11 a titkári funkciót'? A válasz min
denki számárn egyértelmű, magyarázatot 
nem igényel! Rajs1i Úr! Megnyugtatom 
Ónt, hog) én nem a személye ellen sz,ín
dékoztam támadJst intézni. hanem ezen 
Jelenség ellen, ami hála istennek még 
példa nélküli a pályavasúti szervezetnél. 
Tm úbbrn is vállalva az akkori szituáció 
által keletkezett as zOCJációimat nem ér
tem. hogy mire ez a nagy felháborodás!? 
Talán azért. mert Ön még igazából nem 
tapasztalta meg. hog) valaki is kétségbe 
vonhatja az Ön állításai(>! (Szíves figyel
mébe ajánlanám, hogy a királyok a,ért tar-

toltak udvari bohócot. hogy megtudják 
uralkodásuk valódi megítélését, ugy 
az udvaroncok mindig csak őfelség 
dicsőítették, mert ez volt a szerepű 
Azonban királyok jöttek és mentek. de 
udvaroncok maradtak és mindig az u 
mon lévő királyt dicsérték. Ez a tanme 
ma is igaz!) Örülök, hogy sok minde 
ben egyet is értünk. pl. hogy több id 
kellene eltöltenünk a dolgozók köré 
A tagság szervezése és érdekvédel 
azonban csak maradjon meg a szaksze 
vezet feladatának! Ezért is nem érte 
hogy Ön tulajdonképpen mit akar'? (az 
túlmenően, hogy ismerjük véleményét.a 

MÁV Rt-nél működő érdekvédelmi sz 
vezetekről) Most szociális érzelmű gq. 
dasági vezető, vagy autokrata érdekv6, 

del mi titkár szeretne lenni? Mert mint Öl 
is tudja, a kettő együtt nem megy. figy 
lemmel a TRADE UNION-ok alapve8 
funkcióira. Persze mint gazdasági vez� 
tőnek - az "oszd meg és uralkodj" elt 
alapján - nem jönne rosszul több új. kit 
sebb érdekvédelmi szervezet megalaku
lása. pláne ha mondjuk a vezetője a zst 
bünkben van. :\fás kérdés, hogy taktikat
ilag kinek az érdekét s,olgálja a szaksZCÍ" 
vezetek feldarabolá�a. amit természeteseat 
a VSZ nem kíván elősegíteni, de nem ia 
tilthatja meg, csupán "az egységben al 
erő" jelszó szellemében agitál ellene a doli, 
gozók érdekében. Még egy dolog: én ak
kor hivatalos minőségben tartózkodtaQI 
Miskolcon és az Ön által magánbeszéf• 
getésnek titulált megbeszélésünk selJI 
négyszemközt zajlott le. hanem több hf.l 
vatalos személy jelenlétében, tehát ne 
minősíthető magánbeszélgetésnek (le 
feljebb jegyzőkönyvön kívülinek). his 
az Ön irodájában mindnyájan hivatal 
célból voltunk jelen. 

Tisztelt Rajszi Úr! Az alábbi idé 
tet ajánlom a figyelmébe: Descarte 
Cogito ergo .rnm. 
Budapest. /998. június 29. 

Tisztelettel: 
VulaPétet 

Ez is szolgálati 
közöny? 

A Vasutas Hírlap 1998. június 23-án 
megjelent 11. számának utolsó oldalán ol
vasható "Szolgálati közöny" című írás to
vábbgondolkodásrn késztetett. Soraimmal 
én is ugyanezt szeretném elérni az olvasók 
é., az érintettek esetében. S ha netán még 
po1ítív változás is bekövetkezhet, sok em
bernek még sikerélményt is okozhat. 

Miről ,an tehát szó? A kulturált uta
zás, és a �zolgáltatás színvonalának eme
lése érdekében. alig néhány éve vezették 
be a Budapeq-Szob vasútvonalon (70. 
sz. vonal) a BDv-szerelvényeket. Köz
ismert nevén a "Hernyót". 

Az eltelt idő alatt az utasok már meg
szokták, hogy az ülések viszonylag szű
kek. kényelmetlenek, a nagyobb csoma
gok, hátiz:-.ákok az utas mellett az ülésen 
"utaznak". Nagyobb gond általában a 
hétvégeken van, amikor a kirándulók 
hada útra kel a Dunakanyar felé, és meg
telnek a vonatok. Ilyenkor a hátizsák az 
ülés alá- ha befér-vagy a tulajdonosá
nak az ölébe kényszerül. Viszont jóleső 
érzés volt hallani a pozitív, dicsérő meg
jegyzéseket, amikor a mozdonyvezető 
ud,ariasan köszöntötte az utasokat. kö
zölte a következő megálló vagy állomás 
nevét, sőt még azt is, hogy melyik olda
lon lesznek nyithatók az ajtók. 

Mivel magam is viszonylag gyakran 
utazom ezen a vonalon, sajnálattal álla
pítottam meg. hogy ez a jó kezdeménye
zés - mint sajnos sok más - a feledés 
homályába merült. A mindennapos, ru
tinos utazókat ez nem zavarja, de az al
kalmi utasok, a turisták bizony nem ép
pen nyugodtan leskelődnek az ablakon. 
vagy kérdezgetik az utastársakat. hogy 
mikor. hol kell leszállniuk. 

Valóban az utasokért vagyunk'? Való
ban bővítjük a szolgáltatásaink színvona
lát? -vetődik fel az emberben a kérdés. 

A kérdést kérdés követi: mi lehc;t 
ennek az oka? Csak találgatni lehet. Szo.,. 
gálati közöny? Vagy a mozdonyvezet� 
bérében nincs benne a tájékoztatás, miit 
ahogy a hivatkozott írásban szerepi• 
jegyvizsgáló is csak négy kocsira kapjl 
a bérét? Persze, lehet, hogy valamifél 
külön jutalék fejében csak megtennék e 
a szivességet. Az is lehet, hogy csak a 
kor. ha majd már minden mozdonyon o 
lesz a hűtőszekrény'? 

Még valamit elárulok a mozdonyv 
zető uraknak. Amikor a "Hernyó" cs· 
egy egységből áll, és nagy sebességgel v 
gigrobog a megálló peronjának elejéi 
holott az utasok döntő többsége inkább 
peron közepe-vége tájékán helyezkedik 
ugyancsak emlegetik a felmenőit. Pers 
ez őt nem zavarja, hiszen elöl van és ne 
hallja. Türelmesen várja, míg apraja
ja nyelvét lógatva liheg a vonat után, ho 
az utolsó 1-2 lépcsőnél sorba állva fel 
paszkodjon. Ha valaki pedig nem búná 
tempót, vigasztalódhat: fél óra, vagy e 
óra múlva jön a másik vonat. 

Hát röviden ennyit. Ígérem, a jöv 
ben az ilyen eseteket feljegyzem mag 
nak, s a kételkedőknek szívesen bocs 
tom a rendelkezésére. 

E sorok me� nem a bántó 
dék vei.etctt, csupán felrámi, elg:ondloUCIJd 
tatni akartam, hogy mindenkiben 
jon: nem az utasok vannak miértünk! 

Sz.uklc Fen 
1181 Budapes 

Csontváry u. 3 
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MUNKA ÉS MUNKÁSVÉDELEM EGYÜTT 

Részletek egy meg nem 
alkuvó felszólalásból 

Június 4-én országos fórumot szer
vezett a vasutas munkavédelmi képvi
selőknek Budapesten, a MÁV Rt. Köz
ponti Munkavédelmi Bizottsága. IAu
kó Pál, a MÁV Rt. Szentesi Vontatási 
Főnökségének csoportvezetője, dízel
mozdony-szerelő, aki mint munkavé
delmi képviselő is tevékenykedik. Most 
az ő felszólalásából ragadtunk ki né
hány érdekes gondolatot: 

"- Ma már elmondhatjuk, hogy a 
munkáltató partnerként kezeli a munka
védelmi képviselőket... Ezúton kérném 
tisztelettel a MÁV Rt. jelenlévő illetékes 
vezetőit, hogy mérlegeljék és lehetőség 
szerint bővítsék a képzési órakeretet..." 

"-A munkavédelmi bizottság kapcso
lata a munkáltatóval kisebb súrlódásoktól 
eltekintve jónak mondható. Az adott terü
let képviselői rendszeres meghívást kap
nak a munkavédelmi vezetőtó1 üzem-, il
letve munkavédelmi szemlékre, amelyen 
a képviseló1c lehetőségükhöz mérten részt 
is vesznek. A szemléken tapasztalt prob
lémákkal kapcsolatban megtesszük észre
vételeinket a munkáltató felé, gyakran csak 
szóban, de a tapasztalat azt bizonyítja, hogy 

a munkáltatóval írásban közölt észrevéte
lekre jobban odafigyelnek. Érdekképvise
leti munkánk ezen a területen szorul javí
tásra, hogy megfelelő formájú és érvek
kel alátámasztott beadványokat tegyünk a 
munkáltató "asztalára"." 

"-A Szentesi Vontatási Főnökségen 
és telephelyein a munkakörülmények -
tekintve a létesítmények életkorát és tech
nikai felszereltségét -jónak mondhatók. 
A szentesi dízelmozdony-javítócsarnok 
(motorgarázs) fűtéskorszerűsítése nagy-

mértékben javította a dolgozók munka
körülményeit. 

"-Egy pár gondolatban érinteném a 
mozdonyvezetők munkakörülményeit 
helyi viszonylatban. Mint köztudott, igen 
régi probléma a vontató járműveink ve
zetőállásainak zaj- és huzatvédelme. E 
területen a legnagyobb gond, hogy saj
nos sok esetben a járműjavítókból kijö
vő gépeken sem végzik el a megfelelő 
módon a szigetelések cseréjét. Ezért he
lyi szinten sok vontató járművünkön a 
lehetőségekhez mérten elvégeztük a meg
felelő zaj- és huzatvédelmi szigetelések 
cseréjét. A Bz típusú motorkocsik veze
tőállásai pedig pótfűtőtesttel lettek ellát
va a fűtés javítása érdekében." 

"-Meg szeretném említeni az ominó
zus védősisak kérdését, mivel a védősisak 
viselésével helyi szinten gyakran akadnak 
problémák a dolgozó és munkáltató között. 
A sisak viselése szerintük túlszabályozott, 
egyes helyeken viselése a dolgozót kimon
dottan zavarja a munkája végzésében, de 
tudnék olyan helyzetet mondani tapaszta
latomból, ahol a szabály megköveteli a si
sak viselését, ám ez a valóságban lehetet
len. Védőkesztyű terén csak minőségi prob
lémákat tapasztaltunk és ezeket jeleztük is 
az illetékeseknek, az ellátottság biztosított. 
Munkaruha és védőbakancs tekintetében 
már közelről sem lehet sok jót elmondani. 
A munkaruha-ellátottság akadozó, gyako
riak a méretproblémák és a ruhák minősé
ge sem mondható túl jónak. A védóbakan
csok minőségének kapcsolatában már 
számtalanszor jeleztük észrevételeinket. 
Változás alig jelentkezik". 

. B-

Készüljön ivóvíz-térkép 
a MAV-nál! 

A Vasutasok Szakszervezete Élet
és Munkakörülményi Bizottsága 
1998. június 18-án Miskolc Tiszai Pá
lyaudvar - vasúti csomóponton -
munkakörülményi bejárást tartott. A 
tapasztalt hiányosságok felszámolása 
és megszüntetése érdekében a VSZ 
írásban fordult a MÁV Rt. Vezérigaz
gatójához, az illetékes szakigazgatók
hoz és a szolgálati vezetó1dtöz. 

Tisztelt Vezérigazgató Úri 
A Vasutasok Szakszervezete Élet

és Munkakörülményi Bizottság -élve 
az Mt. 22. § (2) pontban megfogalma
zott jogosultságaival -1998. június 18-
án Miskolc Tiszai pályaudvar vasúti 
csomóponton munkakörülményi bejá
rást végzett. 

A helyszínen tapasztaltak alátámaszt
ják a Vasutasok Szakszervezete állás
pontját. hogy a vasutasság munkakörül
ményei az elmúlt tíz évben romlottak. 
Többször hangoztatott álláspontunk, 
hogy a MÁV Rt-nél az elkövetkező évek
ben kiemelt feladatként kell kezelni a 
munkakörülmények javítását és erre ki
emelt összegeket kell biztosítani. 

Az említett bejárás alkalmával ta
pasztalt hiányosságok felszámolása ér
dekében szakszervezetünk megküldi 
feljegyzését az illetékes szakigazgatók
nak és szolgálati vezetó1mek. 

Az Élet- és Munkakörülményi Bi
zottság három olyan problémát tapasz
talt, amelyben Vezérigazgató Úr azon
nali intézkedését várja szakszervezetünk. 

- Miskolc Tiszai pu. állomás fel
! :ételi épület személypén�tár helyiségei 
i Jelen állapotukban emben tartózkodás
i ra alkalmatlanok. A pénztárak levegőz-

tetését biztosítani hivatott légcserélő 
elhasználódottsága miatt rendkívül za
jos, ezért használhatatlan. A "friss" le
vegőt -a berendezés -az utas peronról 
szállítaná. A szűk pénztárfülkék ál-

mennyezettel lezártak, az ajtók szab
ványnak nem megfelelő rendkívül szűk 
folyosóra nyílnak. Az emberi tartózko
dáshoz szükséges légcsere a pénztár
fülkékben nem biztosított. A pénztár
ban 13 órás szolgálat a jellemző. (Meg
jegyezni kívánjuk, hogy az osztott 
munkaidő feltételei sem biztosítottak. 
KSZ 36. § (2).)A pénztárfülkék leve
gőtlensége 1997. nyarán több rosszul
létet okozott. 

A VSZ kezdeményezi a tönkrement 
szellőztető berendezés azonnali leselejte
zését és cseréjét, valamint az álmennye
zet átalakítását úgy, hogy szükség esetén 
ne akadályozza a teljes légcserét. 

-A PG főnökség Miskolc l -es fő
pályamesteri szakasz épülete körbedú
colt, az épület folyamatos mozgásban 
van. Kérjük az épület soron kívüli sta
tikai vizsgálatát, egy esetleges tragédi
át megelőzendő. 

-A MÁV Közegészségügyi Intézet 
Miskolc Területi Igazgatóságot érintő
en legutóbb 12 szolgálati hely vízrend
szerét nyilvánította emberi fogyasztás
ra alkalmatlannak. Ivóvíz témában egy
re több a probléma. Hivatkozva a Mun
kavédelmi törvény 24. §-ra kezdemé
nyezzük, hogy a Magyar Államvas
utaknál készüljön ívóvíztérkép és hely
zetfelmérés. Kívánatosnak tartjuk, hogy 

az elöregedett vasúti fúrt kutak karban
tartása helyett a települési önkormány
zatok vezetékes ivóvízhálózatához való 
csatlakozásra költsön a vasút. 

Ivóvíz témában készüljön olyan in
tézkedési terv, mely záros határidőn be
lül megnyugtatóan rendezi a munkál
tatás ezen alapvető feltételét. 

Vezérigazgató Úr tett intézkedése
iről mindhárom témában várjuk tájé-
koztatását. 

1 Tisztelettel: 
dr. Márkus Imre 

elnök 

A balesetnek szemtanúja nem volt ... 
Legalább is ezt rögzítik az első vizs

gálati megállapítások az 1998. június 1-
jén Hegyeshalom állomáson bekövetke
zett halálos munkabalesetró1. 

Mi is történt Hegyeshalom állomá
son a fenti napon? 

Az állomáson a Il.sz. tartalék 1 + 1 fővel 
különféle tolatási tevékenységet végzett. A 
tolatásvezető utasítására D. L kocsirende
ző a szalasztott kocsik biztosítását végezte. 
A tolatásvezető irányította a munkát, ő akasz
totta szét a kocsikat is. A tolatásvezető az utol
só négy kocsi betolásakor a tolatási irány 
szerinti első kocsi lépcsőjén állott. Eközben 
rádión értesítették a tartalék mozdony veze
tőjét, hogy az először szalasztott kocsik üt
közője között egy embert látott a TEEM 
vágányon elhaladó vontatójármű vezetője. 
A tartalék négy kocsival azonnal megállt. A 

mozdonyvezető és a tolatásvezető egyértel
műen állítja, hogy összetolás céljából az álló 
kocsisort nem mozgatták. 

Mivel a balesetnek az előzetes vizs
gálat szerint szemtanúja nem volt, így 
feltételezhető, hogy a balesetet szenvedett 
egyenes testtartással lépett a járművek 
közé összekapcsolás céljából, s közben 
a mozgó kocsik ütközői összenyomták. 

A baleset bekövetkezésének okairól 
egyértelmű választ csak a további vizs
gálatok adhatnak arra is, hogy az elhunyt 
az első kocsisor vagy a kés°őbbi kocsi
sorok szalasztásakor lépett az ütközők 
közé, mert az összenyomás tény. 

E tekintetben az F2 sz. Forgalmi Uta
sítás 4.19. pontja egyértelmű utasítással 
szolgál: "A tolatásvezetőnek olyan helyen 
kell tartózkodnia, ahonnan a tolatásban 

résztvevőkkel közvetlenül vagy jelzés
adás útján értekezni tud, a vágányzatot 
kellő távolságban áttekintheti és megfi
gyelheti a tolatásban résztvevők, valamint 
a jármű mozgást". Tovább lehetne foly
tatni az F2 sz. Utasítás 4. fejezetének elő
írásait, amelyeket elég gyakran megszeg
nek, megsértenek. Véletlenszerű egybe
esés, hogy a halálos baleset hírét egy 
országos munkavédelmi tanácskozáson 
jelentette be dr. Bajnai Gábor vezérigaz
gató-helyettes, aki együttérzéssel szólt 
amikor átadta az elhunyt özvegyének a 
MÁV Rt. Vezérigazgatóság adományát. 
Felhívta a tanácskozók figyelmét a tragi
kus esetre, s a munkaadók és a munka
vállalók közös felelősségére, a munka
biztonsági előírások betartására. 

Pásku Jenő 

Nem kozmetikázva! 
MUNKABALESETEK - MÁV RT. 1998. 1. NEGYEDÉV 

Megnevezés 1997. 1. negyedév 1998. 1. negyedév 

összes baleset 

- ebből halálos, súlyos 

1 OOO félre jutó balesetek száma 

Kiesett napok száma 

Egy baleseti sérültre jutó napok száma 

A MÁV Rt. Vezérigazgatóság Mun
kabiztonsági Osztálya a baleseti statisz
tikai adatok feldolgozását számítógépes 
program bevezetésével korszerűsítette. 
Ez a módszer lehetővé teszi a munkabal
esetek több összefüggésének elemzését, 
ok-okozati körülmények reálisabb feltá
rását, amelyek jobban szolgálják a hason
ló balesetek megelőzését, célirányosabb 
intézkedéseket eredményemek. Mivel a 
számítógépes adatfeldolgozás ez évben 
kezdődött el, az első negyedév adatai 
kerültek tárolásra, ezért e cikkben csak 
néhány összefüggő számot emelek ki a 
munkabaleseti statisztikából. 

AMÁV Rt-nél 1998. I negyedévben a 
múlt év hasonló időszakához viszonyítva 
a munkabalesetek száma 5,5%-kal csök-
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9649 

45,3 

3,4 
7897 
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kent. Nagyobb százalékban mutatták ki a 
kiesett munka és az egy baleseti sérültre 
jutó táppénzes napok szárnát(l 8 ill. 14%). 

1000 főre vetítve 3 %-kal kevesebb 
baleset fordult elő. 

Kedvező, hogy az I. negyedévben 
súlyos kimenetelű baleset nem történt. 

A korszerű statisztikai feldolgozás 
megteremtette a lehetőséget olyan adatok 
nyilvántartásának is, amelyekre eddig 
manuálisan nem volt mód. 

Kiemelve ezek közül néhányat, pl. az 
első negyedévben a sérültek 62%-a 22-
36 éves életkorú, holott számarányuk a 
MÁV Rt. összlétszámának 45%-át teszi 
ki. Számba véve a baleseti körülménye
ket, a sérülések többsége a munkahelye
ken gyalogos nyílttéri közlekedés köz-

ben, járműró1 történő le- és felszállásnál 
következik be. Ide sorolva a munkavég
zéssel járó mozgásokat is. 

A sérülések 40%-a történik a fenti 
tevékenységek során. Vezet a végtagok, 
a kéz és a láb zúzódása. Feltűnően sok a 
bokaficam, rándulás, amely az esetek 
20%-át teszi ki. Már a negyedéves ada
tokból is látható néhány tendencia, amit 
eddig a munkavédelmi helyzet bemuta
tásánál nélkülöztünk. 

A feldolgozott adatokból kiolvasha
tó: a sérültek 14%-a kocsivizsgáló, fék
lakatos, járműszerelő és egyéb javítási 
munkán foglalkoztatott. 12,4%-a kocsi
rendező, tolatásvezető, sarus, gépkísérő, 
vágányfék-kezelő, 9,5%-a mozdonyve
zető. 8%-a pályamunkás, 8%-a kalauz, 
hálókocsi kalauz, 5%-a forgalmi szolgá
lattevő, reszortvezető, irányító munka
körben dolgozik. 

A balesetek 56%-a fordul elő a fel
sorolt munkakörökben dolgozóknál. A 

MÁV Rt-nél foglalkoztatottak számará
nyaival összehasonlítva ezekben a mun
kakörökben dolgozók számánál lényeges 
aránytalanságot tapasztaltunk veszélyez
tetettségük rovására. 

Pásku Jenő 

Csatasorba áll a VÉT! 
A Vasúti Ér

dekegyeztető Ta
nács (VÉT) tagjai, a 
MÁV Rt. és a há
rom nagy reprezen
tatív szakszervezet 
ez év tavaszán már 
megkezdték az elő
zetes, puhatolódzó 

tárgyalásokat az év végi megállapodások 
miatt. A VÉT, ahogy egy ismerősöm 
megjegyezte, egyre inkább hasonlít egy 
csatamewre, ahol a tárgyalófelek kipró
bálhatják oroszlánkörmeiket, letesztel
hetik az adott kérdésekre adott felelete
ket, gyakorlatilag számottevő "vérvesz
teség" vagy tekintélycsorbulás nélkül. 
Milyen kérdésekre is keresik a választ a 
VSZ tárgyalóbizottságának delegáltjai? 
Erró1 és sok minden másról kérdeztük 
Va,ga Gyulánét, a VSZ Közgazdasági és 
Jogi osztályának vezetőjét, a VSZ VÉT
tárgyalóbizottságának tagját. 

-Mennyivel lett más a VÉT munká
ja, hogy idén február 17-e óta már csak 
a három nagy, úgynevezett reprezenta
tív szakszervezet van jelen a tanácsban? 

-Az Ön által említett időpont előtt a 
kisebb vasutas szervezetek is képvisel
tették magukat a VÉT-en, ám számukra 
úgy tűnt, hogy ez a hatékonyság rovásá
ra megy. Úgy láttuk, hogy csak fecsérel
jük a drága időt. Most a "kicsik" kiválá
sával, a tárgyalófeleknek több idő jut a 
hatékony érvek kicserélésére. Vélemé
nyem szerint összességében jobb, gördü
lékenyebb lett a VÉT munkája. 

-Ajövó'ben melyek a VET legfonto
sabb megtárgyalandó pontjai? 

- Köztudott, hogy az idén lejár a 
MÁV Rt. és a szakszervezetek között 
megkötött hároméves és a kollektív szer
ződés, valamint (bár ez csak közvetve 
érinti a munkavállalókat!) hasonló sors
ra jut a MÁV Rt. és az állam között ko
rábban megkötött megállapodás is. Ezzel 
kapcsolatban szeretném megjegyezni, 

ho&y a VSZ nem híve a rövid, lejáratú 
MAY-állam szerződéseknek. Ugy gon
doljuk, jó lenne egy legalább négy-ötéves 
szerződés, hogy legalább középtávú vál
lalati tervek születhessenek, hogy a hu
mán stratégiát legyen mire telepíteni. 

-Milyenek az eddigi benyomásaik? 
-Pozitív lépésként értékeljük, hogy a 

munkáltató már június 29-én "megszólí
totta" a reprezentatív szakszervezeteket. 
Hivatalosan jelezte nekünk ugyanis, hogy 
egyrészt szeretné -akár határozatlan idő
re is -megkötni a kollektív szerződést, 
illetve szeretné az őszi tárgyalásokat is mi
nél előrébb hozni. Az igazsághoz ugyan
akkor az is hozzátartozik, hogy több elő
terjesztésünkre, melyek a munkavállalók 
helyzetének javítását célozták volna meg, 
azt a választ adta, hogy erre a kérdésre már 
van érvényes szerződés. Kétségtelenül 
van, de ennek a "status quo" állapotnak a 
fenntartása egyedül a MÁV Rt. számára 
jó. Rendkívül sok feszültséget szül az, 
hogy egy-egy szerződést, vagy annak bi
zonyos részeit az aláírást követően a mun
káltató másképp értelmez. 

- Ha jól tudom, a VÉT munkaterv
ében szerepel a bértarifa "rovata" is. 

- Való igaz. A hároméves megálla
podás egyik fő követelése volt egy kor
szerű, átláthatóan működő bértáblázat el
készítése. Jelen pillanatban már a próba
besorolásokat kellene véleményeztet
nünk tagjainkkal a különböző szolgálati 
helyeken, ám erre még nem kerülhetett 
sor, mivel a MÁV Rt. részünkre még nem 
adta át a próbabesorolásokat. Amennyi
ben elkészülnek vele és részünkre átad
ják őket, a véleményeztetés után igyek
szünk majd a különböző dolgozói cso
portoktól érkező javaslatokat minél job
ban beépíteni az új bértáblázatba. 

-A bérterifával összefüggő lényeges 
követelésünk az, hogy a szakmunkásokat 
a MÜM (Munkaügyi Minisztérium) 6./ 
1992-es számú rendelete alapján sorolja 
be a MÁV Rt. Ezen kívül folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a tavaly december
ben megkötött további tizenhat megálla
podás munkáltató általi betartását. Az éves 
bérfejlesztésről, vagy a vasúti minimálbér
ről szóló megállapodások szinte azonnal, 
napok vagy hetek alatt teljesültek, ám más 
a helyzet a szociális- és munkakörülmé
nyek javításáról szóló megállapodásokkal, 
ezekró1 mondhatni folyamatosan tárgya
lunk. Az őszi tárgyalásokon egyébként a 
VSZ már igyekszik az EU-csatlakozás 
szellemében fellépni. Követeléseinket is 
igyekszünk ilyen irányba terelni. 

-Milyen pontokon kellene módosíta
ni a jelenleg hatályos kollektív szerződést? 

-A meglévő ksz-nek több neuralgikus, 
feszültségteremtő pontja is van. Az egyik 
ilyen például a várakozási idő megítélése. 
Egy vontatási utazó ugyanis már a havi 
összegyú1t 20 órája után is jogosult a sze
mélyi alapbér 110 százalékára, míg ugyan
erre egy forgalmi utazó csak a huszonötö
dik órája után! A távolléti órák száma a von
tatási utazóknál 220, míg a forgalmi uta
zóknál 230 óra lehet összesen. Úgy érez
zük, hogy semmi sem indokolja az ilyen és 
ehhez hasonló, feszültségteremtő megkü
lönböztetéseket. Egyik alapvető és új törek
vésünk, hogy a távolléti díj mértéke a jö
vóben egyezzen meg az átlagkeresettel. Am 
ilyenkor, egy-egy új javaslat felvetődése
kor lehet csak igazán látni, milyen igaz az, 
amit már korábban említettem: a munkálta
tó, a MÁV Rt. érdeke a "status quo" álla
pot fenntartása. A feszültségek és az eltérő 
vélemények ellenére kijelenthetem: a VSZ 
a tárgyalások híve. Alapos szakértői hát
térrel készülünk az őszi tárgyalásokra. A 
Vasutasok Szakszervezete csak olyan 
megállapodások és szerződések megköté
sében érdekelt, melyek egyaránt ötvözik 
tagjaink rövid- és hosszútávú érdekeit, a 
vasutas munkavállalók helyzetét jelentősen 
az elvárható mértékben javítjuk. A tárgya
lásokra való alapos felkészülés nem jelenti 
az élrdekérvényesítés egyéb eszközeinek 
mellőzését. Berta Sándor 
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TEREBÉLYESEDIK A BAROSS-EMLÉKÉV 

Hol van már a törzskiképzés terve? 
BAROSS ÉS A VASÚTI TISZTKÉPZÉS 

A vasminiszter születésének 150. évfordulója alkalmából ebben 
az évben már számtalan megemlékezés látott napvilágot. Szerte 
az országban számos emléktáblát la lelepleznek, ahol az ünnepi 
szónokok a b6ség zavarával küszködve, húsz perces avatóbe
azédekbe próbálják sűrftenl azt az életművet, amelynek csupán 
adatszerű Ismeretéhez Is, hosszú órákra lenne szükség. 

Időszerűnek látszik Baross sokol

dalú közéleti ténykedéséből a Vasúti 

Tisztképző Tanfolyam 1887-es meg

szervezését és a vasúti szakoktatás 

kérdését kiemelni. Ez a téma is túlnő egy 
újságcikk keretein, de a teljesség igénye 
nélktil talán lehet beszélni róla. 

Baross és munkatársai abból indul
tak ki, hogy a vasúti forgalmi-kereske
delmi szakszolgálat hivatalnoki rétege, a 
közoktatás keretei között nem kap olyan 
szakmai felkészítést, amely alkalmassá 
tenné őket a vasút. középvezetői szintű 
szakszerű, gazdaságos és nem utolsó 
sorban biztonságos irányítására. Így szü
letett meg az az elképzelés - amely 100 
év eltelte után is igazolja életképességét 
-miszerint a középiskolából felvett fia
talok, feladatuk ellátásához szükséges 
szakvizsgák é.\ néhány év önálló gyakor
lati munka után 10 hónapos bentlakásos 
szakmai továbbképző tanfolyamon vesz
nek részt, ahol a szaktárgyakat a vasút 
legkiválóbb vezetői oktatják. 

Az "Intézet" tehát nem a gyakorlati 
élettől elszakadó, elvont elméleti tudás
sal bíró főállású tanárokra bízta a vasúti 
tisztek oktatását. hanem olyan vasúti ve
zet6kre, akiknek a szakmai, mindenna
pos gyakorlati tapasztalatuk, felsőszintű 
elméleti tudással párosult; akik tudásu
kat szakjegyzetek, tankönyvek megírásá
val is bizonyították. Ennek igazolásául 
elegendő kézbe venni az Intézet 1890-es 
években megjelent tankönyveit. vagy át
lapozni a hetvenes években megjelent 
szakjegyzeteket. Csak érdeklődésképpen 
és kiragadva sokak közül említem meg. 
hogy az olyan szakjegyzetek mint pl. 
Bak.la Béla: Vasúti árufuvarozás, Und
ner Júz,sef: Vasúti üzemgazdaságtan, 
Balogh G_wiz,ű: Távírótechnika, Székely 
Tamás: Rádiótechnika. dr. S:.échey Béla: 
Tájékoztató berendezések. Ác.1 Andrli.1: 
Vasúti felépítmény építés, Doskar Fe
renc: Hídismeretek. dr. Erdélyi Tibor: 
Vasúti maga,építési ismeretek, Sebestyén 
Józ.sef: Diesel-vontatás, Déri Tamás: 

gendő pénzt. A témához tartozó kitűnő 
szakjegyzetek és a kimagasló tudású ta
nárok azonban pótolták ezt a hiányossá
got. Az is természetes, hogy ma már a 
számítógépes forgalomirányítá\ képezhe
ti a tartalmi megújulá, tárgyát A "hagyo
mányt" a va,úti hivatástudat elmélyítésé
ben az adott forgalmi-kereskedelmi. mű
szaki középvezetői beosztások jelentősé
gének felismcrtetésében, az Intézet okta
tói-gazdálkodási önállóságának visszaá\
lítá,ában, a tanítást nem kereset-kiegészí
tésnek, hanem életcélnak tekintő tanári 
gárda kiválasztásában, a társadalmi meg
becsülés külsőségeiben kell megőrizni. 
E:.ek a köi-etelmények Baross Gábor ko
ra 6ta sem al'llltak el. 

Ez nem mond ellent annak a követel
ménynek, hogy a vasúti tisztképzés tar
talmát kell megúJítani. Például valóban 
szükség van nyelvtudásra, mind az állo
mási. mind a1. utazó személ)Zetnél. E1 
nem új dolog az Intézet hosszú múltjá
ban. Már a háború előtt is oktatták a vas
úti tisztjelölteket a német és francia nyelv
re. Ez később kiegészült az angol és 
orosz nyelvek oktatásával. (Minden hall
gató egy idegen nyelvet volt köteles meg
tanulni). Sajnos az öt, enes évek közepé
től kimaradt a tantervekből az idegen 
nyelvek oktatása, de 1975-től folyama
tosan működik a nyelvi tanszék, ahol a 
vasúti vezetők százai szereztek legalább 
középfokú állami nyelvvizsgát különbö
ző idegen nyelvekből. Voltak kísérletek 
az utazó személyzet alapfokú nyelvokta
tására is, de ezek megfelelő központi tá
mogatás hiányában később elhaltak. A 
nyolcvanas évek elejétől kezdődött el a 

számítástechnika oktatása. Valószínű, 
hogy ennek tartami megújítása, további 
műszaki fejlesztése is a korszerűsítés 
alapvető követelménye, hiszen a SZIR 
bevezetésével a s7.ánútógépek felhaszná
lása a mindennapok gyakorlatává válik. 
Ennek is vannak azonban olyan vasúti 
sajátosságai, amelyet a közoktatás kere
tében nem tanítanak. 

Összefoglalva: a "hagyományos 
tisztképzés" attól válik korszerűvé. ha 

egy oktatási-pénzügyi szempontból 1inál
ló Intézet meg tudja valósítani a tanter
vek évről-évre történő megújítását, lépést 
tud tartani a technikai változásokkal és 
joga lesz a legkiválóbb szakembereket 
felkérni a tanításra. 

Tudomásul kell venni, hogy a tiszt
képzés: középvezető képzés! Nem a fő
iskolai, egyetemi közoktatást helyettesí
ti, csupán az érettségizett újfelvételesek. 
gyakorlati idő utáni szakmai továbbkép
zését és önálló. felelősségteljes vasúti 
szolgálatra történő felkészítését szolgál
ja. Hagyomán)os névvel és módszerek
kel, dc mindig az időszak gazdasági, 
munkaerő-gazdálkodási, műszaki-biz
tonsági követelményeinek megfelelő tar
talommal! Egyet lehet érteni az olyan tö
rekvéssel, amely a végzett növendékeket 
a folsiifokú közoktatási intézményekben 
való továbbtanulásra ösztönzi. A vasút 
Jelenlegi vezetői közül számosan a Lu
ther utca 3. iskolapadjaiban kaptak ked
vet késóbbi diplomájuk megszerzéséhez. 
Ők a ,  asút szakmailag legjobban képzett 
Jogászaivá, közgazdászaivá és üzemmér
nökeivé váltak. 

Befejezésül, a Baross-emlékév ürü
gyén térjünk vissza a liberáhs vasminisz
ter egy leírt, de soha meg nem valósított 
gondolatához. Baross felvetette egy 
"tör1��tiszt1" továbbképzés tervét is, amely 
az egyetemekről a vasúthoz került fiata
lok vasúti szakmával történő megismer
tetését s70lgálta volna. A főiskolákról, 
egyetemekről felvett fiatalok éveken át 
küszködnek azzal a problémával. hogy a 

vasút követelményrendszerét, a velük 
szemben támogatott sz.akmai igényeket a 
közoktatás keretében nem ismerhették 
meg. Ez a gyakorlatban még a győri fő
i kolásokra is vonatkozik. bár ők azzal a 
tudattal kérik felvételüket a vasúthoz. 
hogy naprakész va!'.úti vezetőket képez
tek belőlük. 

Jó lenne gondolkodni egy olyan át
képzési fom1án a Luther-utcai oktatási 
intézményben. amely "ugródeszkát" je
lenthetne a főiskoláról, egyetemekről 
kikerült fiataloknak az önálló vasúti 
gondolkodás és a vezetési készség el
sajátításához. 

A Nép·zabadság június 6-i száma is 
cikket közöl a 150 éve szilletett minisz
terről. A hozzá intézett és ott közölt, ké
sei levél tanulsága: ma is van mit tanul
nunk tőle. 

dr. Kun Dezső 

Erősáramú villamos berendezések és így 
tovább, a maguk idejében és témakö
rében az or.\"l,lÍf?ban megjelent legmaga
sabb színt{i swkmai munkák voltak. Ha 
nem is lehet az 1960-80 között megjelent 
közel 200 (nem tévedés: kettőszáz) tiszt
képzős jegyzetet "felsőfokú" jelzővel il
letni, a vasúti középvezetőképzést - be
leértve most már a műszaki területeket is 
-mégis korszerű tananyaggal látták el és 
egy kiemelkedően termékeny. a vasúti 
szakoktatást hivatásnak tekintő tanári 
gárdát tükröztek. 

Adakozni 
tantermek éri 

Mostanában sokat hallani a vasúti 
képzés korszerűsítéséről és a "hagyo
mányos tisztképzés" elavultságáról. 
Olyan elképzelések is megjelennek a 
különböző "koncepciókban", miszerint 
a nagy múltú Luther-utcai képzésnek 
ugródeszka szerepet szánnak a felső
fokú közoktatási intézményekben való 
továbbtanuláshoz. 

Ha a "hagyomány" alatt csak a for
mát értjük és nem az oktatás tartalmának 
megmerevedését, akkor vitatni lehet eze
ket a megállapításokat. A Siemens vá
gányutas biztosító berendezést még az 
első világháború idején építették be az 
In�zet 11. számú tantermébe. Forgalmi 
szolgálattevők százai készültek fel az 
alclcori űj technika befogadására. A hat
vanas-hetvenes években már makettek
r6l kellett tanítani a különböző dominó
berende7ácket, mert az Intézet korszerű 
s:zeml6ltet6eszközökrc nem kapott ele-

Lapunk korábban már beszámolt 

arról, hogy Baross Gábor, a "vasmi

niszter" születésének 150. évforduló

ja tiszteletére emlékév ez az esztendő. 

Most Papp Zoltán kuratóriumi elnök 

szerkesztőségünk rendelkezésére bo

csátott írásos anyaga alapján az aláb

biakat kívánjuk olvasóink figyelmé

be ajánlani. 

A MÁV Rt. Baross Gábor Oktatási 
Központ kezdeményezésére a dr. Baross 
Dénes Alapítvány "A Hidakért", vala
mint a Verebély László Alapítvány az 
ország jelentős évfordulóira tekintettel 
elhatározta oktatási célokat szolgáló tan
termek kialakítását. Ezek Baross Gábor. 
illetve Verebély László nevét viselnék. 

A kivitelezés megkezdődött. Az ala
pítványok kérik a vasutasok és az álta
luk képviselt szervezetek támogatását a 
munkálatok mielőbbi befejezése érdeké
ben. Részletes felvilágosítást nyújt: 

MÁ\' Rt. Baross Gdbor 
Oktatási Központ 
/087 Budapest, Luther u. 3. 
Tel./fa r: 314-3475 
1•as1Íti: 01/179 / 

Dr. Baross Dénes Alapfo·ány 
"A Hidakért" 
Papp Zoltán 
I O 12 Budapest, A/lila 11. 115. 
Sz,ámlas;..: Kereskedelmi 
és Hitelbank Rt. 
/040472-40716613-702/0000 

Verebély László Alap(tvány 
1139 Budapest, Üteg u. 15. 
Tel/fax: 320-3032 
Szám/asz.: Kereskedelmi 
és Hitelbank Rt. 
/0402166-2162945 /-00000000 

Szeretnénk, ha e Jó szándékú, szakmai szempontból indokolt kém anyagilag 
is megfelel6 fogadtatásra találna. -hon-
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örökifjú nyugdíjasok 
Egy tiszteletreméltó társa<;ággal sze

retném megi!-.mertetni az olvasót. Egyko
ri kollégáink kövcté,re méltó példájával, 
akik nyugdíjba vonulásukkal már elnyer
ték e nagy család örökös tagságát. Még
is. ahelyett, hogy helyüket nem találva 
törődnének bele az idő megállíthatatlan 
múlásába, fiatalokat is megszégyenítő 
lendülettel, lelkesedéssel tesznek ma is a 
nagy szerelemért, a vasútért. Hiszen "akit 
a mozdony füstje megcsapott'', az egy 
életre lett elkötelezett. Ez nem szakma, 
nem munka, ez hivatás. 

A kiskunfélegyházi nyugdíps klub 
számtalan programja, ténykedése közül 
most egy számomra kedves epizódot ele
venítek fel. 

Történt ugyanis egy tavaszi nappalo� 
szolgálatomban. hogy a kora reggeli órák
ban mind több rég nem látott volt mun
katársunkat véltem felfedezni a peronon 
ásóval. kapával. locsolókannával. Gon
doltam, indulnak a kertbe. hiszen a szép 
idő kertészkedésre csábít, mígnem a fő
nököm felvilágosított. hogy az állomás 
területét fogják rendezni. szépíteni. 

A számtalan kővázában közel három 
köbméter földet cseréltek ki, gyomtala
nították az utasperonokat, önkéntes se
gítségük nyomán új virágok teszik szeb
bé. színesebbé a várakozás perceit. 

Jó érzés volt nézni őket, a korukat 
meghazudtoló lendületet, amivel aktív 
koruk számtalan emlékét ápolják. Ők 
még ma is a vasutas társadalom tagjai
nak érzik magukat. 

Ezúton hívnám fel (kellő tisztelettel) 
vezetőink figyelmét, hogy a vasutat nem 
az elhamarkodott döntések, a széthúzás, 
a gazdátlanság. hanem e tiszteletre méltó 
elkötelezettség. lojalitás. a vasutas társa
dalom tagjainak becsületes munkája tar
totta életben, vitte előre. s végrehajtói 
szinten már régóta csupán a jól végzett 
munka öröme a jutalom. 

Ezért megható volt kollégáink, bará
taink ragaszkodása. szeretete egykori 
munkahelyük iránt. 

Kívánjunk nekik hosszú, boldog 
nyugdíjas éveket. 

Krajcsovic.� lstvá11 Zsolt 
Kiskunfélegyháza állomás 

Oktatás, képzés -
kötelesség 

Amikor 1989-ben a Cocom-tilalmak 
enyhülésével mód nyílt arra. hogy a vasút 
vezetése a legkorszerúbb digitális telefon
központ-rendszer gondolatával foglalkoz
zon, az új tervek már a digitális átviteltech
nika lehetőségével számolva készültek. 
Így került a MÁV-hoz a világviszonylat
ban legkorszerűbbek közé sorolható ún. 
monomóduszú, fényvezető szálas, fém
mentes légkábelre telepített SDH rend�zer. 
Ez az átviteltechnika 155,520 Mbit/s se
bességű jelfolyam, amely hatvanhárom 
primer jelfolyamból áll. Teljesítménye 
harminc adatcsatomának vagy távbeszé
lő csatornának felel meg. A rendszer ér
dekessége belső távközlési felügyeleti 
hálózata is, amely hiba-minőség-konfigu
ráció-biztonsági- és elszámolási felügye
letet lát el. De képes a Schnack központ 
hívásátvételére és átadásra. konferencia
kapcsolat létesítésére, hívásátirányításra, 
váltott beszélgetésre. Hogy mindezt miért 
soroltam fel, annak oka, hogy ezen új tech
nika müködtetése kiművelt.jól felkészült 
szakemberek feladata. Ezért tartjuk szük
ségesnek az oktatás megfelelő színvona
lon tartását. Ehhez kérjük a MÁV Rt. ve
zetésének támogatá,át, hiszen további fej
lesztések, új rendszerek bevezetése, üze
meltetése a "szürkeállomány megtöltésé
vel" biztosítható! 

A speciális számítógépeken alapuló 
első elektronikus biztosítóberendezések 
megjelenése szintén mérföldkő a magyar 
vasút életében. A beépített önteszteléssel 
és hibakijelzéssel a hibaelhárítás gyorsít
ható, eredményessége javítható. A rend
szer autonomikus archiválása segíti a 
mllszaki, a forgalmi és szükség esetén a 
baleseti vizsgálatokat. Ezen berendezése-

ket üzemeltető kollégáim igénylik az el
méleti tudás gyarapítását, a napi szakmai 
munka hatékonysága érdekében. 

A távve1.érelt alállrnn.1sok megjelenése, 
u környezetkímélő villamos vontatás bővíté
sével szintén ráirányítja a figyelmet ezen a 
területen is a továbbképzés fontosságára! 

Akkor pedig. amikor a megfelelő 
szintekre kiképezte a MÁV a munkavál
lalókat - nem kis anyagi áldozatvállalás 
révén -, tartsa "kutya kötelességének" a 

megtartásukat is. Az elmúlt év nagyon sok 
kesera tapasztalatot mutat ezen a téren. 
Ugyanis a különböző elszívó hatások 
felerősödtek és 2-3-szoros bérért elcsá
bítják jól kiképzett kollégáinkat. Felada
ta tehát olyan életpálya menedzselés ki
dolgozása. mely biztosítja hosszú távon 
a munka és a bérek kapcsolatát. Megfe
lelő módon elismeri a szaktudást és nem 
válik ezzel a fejlődés gátjává. 

Mivel ez az elszívóhatás a MÁV irá
nyába a MOL-MATÁV-Kábel-TV-tői 
nem a mozdonyvezetőt érinti, hanem az 
e téren jól kiképzett szakembereket, ezért 
erre is oda kellene figyelni. A vasút eu
rópai színvonalú, gazda�ágos és bizton
ságos üzemeltetése csakis szakképzett, 
jól megfizetett, biztos jöv6képpel rendel
kező dolgozókkal valósítható meg. 

Ezért szeretném kémi mindazon ve
zetőinket, akik tehetnek e cél megvalósí
tása érdekében, hogy egy új magatartás
forma, gondolkodásmód, erkölcsi felfo
gás, érzelmi örökség és vasutas hagyo
mány alapján - talán az utolsó 24-ik órá
ban-, tegyék ezt meg. ( Elhang;.ott a VSZ 
kongresszusán.) 

Bodnár J6u•f 
SZB titkár, TBF Miskolc 
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Hogyan tovább menetrend? 
A menetrend a vasutasok és a vasút 

egységes munkaterve, amely egy év ter
vező, szervező munkaeredménye. Premi
erje május 24-én volt, amikor életrekelt. 

Látni kell a menetrend mögé is. Hal
lottuk, hogy a vonatok menetrendszerű 
közlekedése 96 százalékos. Ez nem 
mondható kimagaslónak, hiszen a koráb
bi években ilyen érték már szerepelt a 
statisztikában. Imponálónak harangozták 
be az InterCity vonatok 20 százalékos fel
futását. Nőtt a kihasználtságuk. 1997-ben 
3.5 millióan szálltak fel e vonatokra. 
Újabb városok kerültek a szolgáltatás 
vonzáskörébe: Nagykanizsa, Zalaeger
szeg, Eger és Záhony, és így 25 helyett 
immár 35 várossal létesült nemzetközi 
szintű vasúti összeköttetés. 

Elővárosi forgalom! A túlkoros, ko
pott, és használt 25-30 éves kocsikról szólt 
eddig az érdemi panasz. Ezúttal e téren is 
látványos a jövő. Hatvan, Vác és Székes
fehérvár állomásokon díjmentesen parkol
hatunk. Örömteli, hogy utasfórumok, kér
dezóbiztosok, személyszállítási szakem
berek együtt beszélték meg a helyi, a régi
ós és a hálózati lehetőségeket. 

A kocsik tisztaságával a vezérigazga
tó sem elégedett. Véleménye az utasbe
nyomásokkal megegyező. Intézkedése 
nyomán, a jövóben csak minőségbizto
sítással rendelkező vállalkozókkal kötnek 
szerződést, mintegy 1 . 3  milliárdért. 

Rákos állomásra előkészítő-pályaud
vart telepítenek a nyugati vasutak mintá
jára. Itt végzik el a kocsik karbantartását, 

INTERCITYSEDÜNK 

javítását, tisztítását és vízzel töltését. 
Az InterCity hálózat kiegészült és 

közlekedési gyakorisága növekedett. Na
gyon ésszerű megoldás, hogy ezeket a vo
natokat Kóbánya-Kispesten és Budapest
Kelenföld állomásokon is megállítják. 

Új fogalom az InterPici, amely na
gyobb testvérének az InterCitynek elő
retolt karjaként kapcsolja egymáshoz 
Budapestet, Ózdot, Sátoraljaújhelyet, Ka
zincbarcikát, Putnokot, Mátészalkát, 
Sárbogárdot, Szekszárdot és Baját. 

Csökkentették a csatlakozási idólcet 7 
százalékkal, átlagosan 23.5 perc helyett csu
pán 16 percet kell várakoznia az utasnak 
csatlakozó vonatára. Az utas szemszögébó1 
előnyös, ám forgalmi szempontból a 7 .5 perc 
idó1cülönbség fenntartásokat is jelez. Növel
heti a késési hányadot, mert kevésbé ad le
hetőséget a késés mérséklésére. 

Közvetlen a járat Gyula-Budapest
Balatonfüred-Tapolca között. ANyíregy
háza-Keszthely közötti vonatpár kiegészül 
az északi parton közlekedő Székesfehér
vár-Tapolca közötti szerelvényrésszel. 

Budapest-Esztergom között sebesvo
nat közlekedik 80 perces menettartammal. 
A forgalom zsúfoltságát enyhítendő, a 
Báthory és a Pannónia expresszeket Vá
con megállítják. A nemzetközi vonatok 
egy része belföldi InterCityként közleke
dik. Így: a Drava, a Kvarner, a Traianus 
szolgáltatása gazdagítja az utazás lehető
ségeit. A Bartók belföldi IC-ként Miskol
con át Debrecenig közlekedik. A Lehár 
végállomása Budapest helyett Miskolc 

lesz, ugyancsak IC-vonatként. Hasonló
an kedvezólc a változások más nemzetkö
z i  vonatoknál is. Lipcse, Berlin, Moszk
va, Szentpétervár "futam"ideje rövidül, 
kedvezóbb irányon át. 

A számba vett kedvezmények az uta
zási kedvet növelik. A menetrend 19 té
tel alatt mintegy 36 kedvezményt ajánl a 
nemzetközi utazáshoz. Felsorolja mit, 
mennyiért, hova. 

A vezérigazgató szerint az utasszám
n övekedés összefügg a kedvezmény
rendszerrel! Hivatkozhatunk a hajdan 
volt "Filléres gyorsok"-ra, amelyek 
1932-1935 között közlekedve növelték 
az említett kedvet. A "triesti populári" 
mintájára nevezték el. Hasonló intézke
dések segíthetik az utasok visszacsábí
tását. Az Inter Rail, a Családi City Start, 
a City Start, a Donau Spree Ticket ked
vezményei méltán keltenek érdeklődést 
és jelentenek utazást. 

Mindazonáltal a menetrend elveszít
heti tájékoztató szerepét, ha éves viszony
latban -korábbi gyakorlatnak megfelelő
en változik. Alapelvként kellene kimon
dani a nyugati vasutakhoz hasonlóan, 
hogy "Év közben menetrendet nem változ
tatunk!" Az utas abban érdekelt, hogy biz
tos adatokhoz jusson. Tanácsként fogad
ható el, hogy a menetrendet meg kell is
merni, sokat kell böngészni. A vasutasok
nak pedig adatait el kell sajátítani. De mi 
várható, ha a nyomás közben történt vál
tozások már 186 vonatot érintenek? 

Szabó Béla 

A paródia padlórengetö volt 
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos 

Szövetsége a MÁV Rt. Közművelődési és Sza
badidő Egyesülete támogatásával a Székesfe
hérvári Vörösmarty Mihály Művelődési házban 
rendezte meg a Dunántúli Vasutas Nyugdíjasok 
Kulturális találkozóját. A találkozón a szombat
helyi, pécsi, nagykanizsai, tapolcai és székesfe
hérvári művelődési házak és vasutas nyugdíjas 
klubok mellett vendégként a Dunakeszi Műve
lődési Ház népes csapata is kirukkolt. 

A harminc fokon felüli rekkenő hőség elle
nére zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház. Szín
háztermében többen lakóhelyi népviseletbe öl
tözötten készültek amatőr művészetüket bemu
tatva szórakoztatni egymást és a közönséget. Az 
ünnepi találkozó vendéglátója Erdélyi Jánosné 
a Művelődési Ház vezetője köszöntötte az ama-

tőr művészeti csoportokat és az őket kísérő 
klubtagokat. 

Kapitány István a szervező klubszövetség 
elnöke méltatva a találkozók jelentőségét, cél
ját elismerően szólt a közreműködő klubok, 
művelődési házak dícséretes hozzáállásáról, a 
vállalkozó szellemű amatőr művészekről, mű
vészeti csoportokról. Ha lehet ezután még for
róbbá vált a hangulat. A közönség hálásan kö
szönte meg a kissé teltebb karcsú, komótosan 
mozgó művészek teljesítményét, nem egyszer 
együtt énekelve, dalolva velük, lelkesen ünne
pelve őket. Mindenkit kiemelni - bár nagyon 
rászolgál - természetesen lehetetlen lenne, hisz 
egyikük jobb, másikuk még jobb volt. Mégis, 
hogy azok is beleélhessék magukat a jó hangu
latba, akik nem voltak ott, néhányukat megem-

lítem, hisz amit bemutattak és ahogyan tették, 
arra sokáig emlékezni fognak nyugdíjas társa
ink. A pécsiek, fehérváriak versmondóit feszült 
figyelem kísérte, mondanivalójuk középpontjá
ban az "őszidő" állott. Nem hiányzott a humor, 
a humoros jelenet sem, harsány derűt fakasztván. 

A tapolcaiak népviseletes pávakörének dal
csokrát a dunakesziek eredeti sváb zenére bemu
tatott népviseletes svábtáncát ütemes taps jutal
mazta. A hangulat tetőpontjára a dunakesziek 
balettparódiájának előadása során emelkedett. A 
Hattyúk táncához babos tüllruhába öltözött ki
lencven, száz kilóhoz közeli "öreg srácok" - a 
kecsestől kissé eltérő -megjelenése próbára tet
te a nevető izmokat. Amit és ahogyan bemutat
ták, az nemcsak fal, - de padlórengető volt. 

Heged11s Károly 
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Ezt a címet viselte az a vasúttörténeti ki
állítás, amelyet június 15-én a Keleti pályaud
var kultúrtermében Horváth Lajos, a KHVM 
vasúti főosztályának vezetője nyitott meg. A 
bemutatott anyagot két általános iskolai tanu
ló - a 15 éves lika Balázs és a 13 éves Kot-

ca11er Péter- gyűjtötte össze, rendezte, és ízlé
sesen, jól áttekinthetően helyezte el a helyisé
gekben szülői és nagyszülői segítséggel. A te
remben vasútmodellek, terepasztalok, egyenru
hák, lámpák, nagy- és kisvasúti szakkönyvek, 
folyóiratok, képeslapok voltak láthatók. 

· Érdeklődtem a két fiútól, mi keltette fel ér
deklődésüket a vasút iránt? Elmondták, hogy 
Péternek már kisebb korában volt terepasztala. 
Balázs nála ismerkedett meg a modellekkel. 
Együtt játszottak és gyarapították szakmai is
mereteiket. Három esztendővel ezelőtt megren
dezték első kiállításukat. Amíg Péter a látoga
tók örömére működteti a terepasztal szerelvé
nyét, Balázs megjegyzi, hogy két éve a Széche
nyi-hegyi Gyermekvasúton teljesít szolgálatot 

és szívesen folytatja tovább is. Közben szeré
nyen felhívja figyelmemet egy képeslapra. A 
négyrészes Hargita motorvonatot ábrázolja, raj
ta: Fotó Zika Balázs. Gratulálok hozzá. Lám, a 
fényképezéshez is van érzéke. 

Búcsúzáskor a két fiatalember a lelkemre köti, 
tolmácsoljan1 köszönetüket a kiállítás megrende
zéséért. Üdvözlik a MÁV Rt-t, a MÁV Nosztalgia 
Kft-t, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasutat, a Ma
gyar Közlekedési Közművelődésért Alapítványt, a 
Láng Művelődési Házat, Molnár Lászlót, a VASE 
ügyvezető elnökét és Péter édesanyját, Kotcauerné 
Bor Katalint, a VASE fökönyvelőjét, mindenkit a 
Keleti Pályaudvaron, akik nélkül aligha sikerült 
volna termet találniuk. 

Horváth Károly 

A nagylelkű Nosztalgia KII. 
Egy re�geli órán a Nyugati pályaud

varon, a MAV gőzvontatású nosztalgiavo• 
natának mozdonya komor füstöt ereget
ve várta a szép számban összejött vidám 
utasait. A Börzsönyi Gyermekvasút kis
marosi állomásán Almássy Antal alpolgár
mester, Nemo-da István kormánytanács
adó, "A Bör-zsönyi Gyermekvasútért 
Közalapítvány" kuratóriumának tagja és 
Gáspár János, a "Magyar Közlekedési 
Közművelődésért Alapítvány" ügyvezető 
igazgatója köszöntötte a vendégeket az itt 
ötödször rendezett Kisvasutak Napja al
kalmából. A napi programot Szórád Zsom
bor, a Böszörményi Gyermekvasút üzem• 
főnöke ismertette. 

Először megtekintették Tusnádi Csaba 
Károly "Magyarország ki.1Tasútjai" cím(í gaz
dag fotó- és dokumentumgyűjteményét, majd 

a Gyennekvasút különvonata a több, mint száz 
éves keskeny nyomközű vonalon Szokolyára 
szállította a kirándulókat. Itt szakértő mutatta 
be a községet és annak nevezetességeit: a XIV 
századból való refonnátus templomot és a Viski 
János-Mányoki Ádám emlékszobrát. Megjegy
zésre érdemes. hogy Mányoki Ádám festőmű
vész ebben a faluban született 1673-ban, s em
lékét szobor is őrzi. Egyik páratlanul értékes al
kotása II. R ákóczi Ferenc közismert arcképe. 

Innen az erdei vasút Királyrétre vitte to
vább az utasokat, akik a csúfondáros időjárás 
ellenére élvezték a kirándulást. Pihenő és 
ebéd után visszautaztak Kismaros állomásra, 
majd a nosztalgia vonatról késő délután jó be
nyomásokkal és a kisvasút-emléktáblájával 
szálltak le a Nyugati pályaudvaron. 

Az élményteli szellemi felüdülést nyúj
tó időtöltés nem valósulhatott volna meg a 

már megnevezett Alapítvány kezdeményezé
se és a Közalapítvány szervező munkája, va
lamint a MÁV Nosztalgia Kft. nagylelkű fel
�jánlása, a házigazda Kismaros és Szokolya 
Onkom1ányzata, továbbá a kisvasutat üzemel
tető Ipoly Erdő Rt. tevékeny együttmúlcödé
se nélkül. 

A még meglevő húsz kisvasút-idegenfor
galmi szempontból is előnyös - további üze
meltetésének népszerűsítésére a vasútbarátok 
eddig 14 tájékoztató füzetet és 80 képeslapot 
adtak ki. Tavaly a Pallas Stúdió megjelentette 
az első hazai kisvasúti útikalauzt, amelyet Tus
nádi Csaba Károly írt és fényképezett, szer
kesztője Knaus� Valéria volt. Minden kiad
vány eredményesen hívta fel a figyelmet a kis
va\utak turisztikai fontosságára. A cél változat
lan: Mentsüka kisvaswakat! 

Horváth Károly 

Tárlatnézőben 
MUTATÓS TŰZZOMÁNCOK 

A közelmúltban a miskolci vasútállomás 
várótermében nagy sikerű kiállításon mutat
ták be a szegedi Cs. Fodor József festményeit. 
A miskolci váróterem rövid idő alatt híressé 
vált, mivel a kevésbé ismert helyi és más vá
ros-, illetve megyebeli művészek alkotásait lát
hatta itt az érdeklődő közönség. Stekly Zsuzsa 
bonyhádi iparművész mutatós tűzzománcait 
még a laikusok is tisztelettel szemlélték. 

Szabóné Nagy Júlia, a miskolci Vörösmarty 
Művelődési Ház igazgatónője elmondta: nagyon 
sokat köszönhetnek Mező Ferenc csomóponti fő
nöknek, aki azt javasolta, hogy a művelődési ház 

érdekességeit a szélesebb nagyközönség elé kelle
ne tárni. Felajánlotta hogy ehhez területet biztosít, 
és gondoskodik a műalkotások védelméről. 

Elsősorban a Miskolci Alkotó Galéria tag
jainak munkáit mutatták be, és ma már amatőr és 
profi alkotók "versengenek" azért. hogy itt há
rom-négy hétre kiállíthassák műveiket. Az embe
rek megszokták és megszerették a kiállításokat, a 
vasutasok pedig észrevételeikkel és építő kritiká
jukkal segítik az igazgatónő és társai munkáját. 
Ebben az évben már minden hónap foglalt - fűz
te hozzá végül büszkén Szabóné Nagy Júlia. 

B. s. 

Ne hallgasson el 
semmit! 

A Vasutasok Szakszervezete Or
szágos Nyugdíjas Szervezete III. 
Kongresszusán elfogadott öt évre szóló 
programjának végrehajtásaként a 
júniusi választmányi ülésére meghív• 
ta Dr. Kamuti Jenőt, a MÁV Kórház 
fői gazgató-főorvosát. A felkérésnek 
eleget téve a főigazgató részletes tájé• 
koztatást adott a MÁV Kórház mú'kö
d éséró1, az időskorúak egészségi álla
potáról, és készséggel válaszolt a vá
lasztmány tagjainak élénk érdeklődé
sére. A találkozást, a kapcsolat erősí
tésére irányuló törekvést ő is szüksé
gesnek, fontosnak tartja. 

Lapunk júniusi számában a kórház 
fogadókészségéről megjelent cikk isme
retében a választmányi tagok sok kérdést 
intéztek a főigazgatóhoz az abban felaján
lott vizsgálati lehetőségekre vonatkozóan. 
Főként a vizsgálatok igénybe vételének 
módozataira. a beutalási rend kialakításá
ra, valamint a lehetőségek széleskörű is
mertetésére irányult nagyfokú figyelem. 

Sajnálatos, hogy az időskorúak több
sége idegenkedik attól, hogy egy min
denre kiterjedő vizsgálat nála esetleg ed
dig ismeretlen betegséget fedez fel. Ezt 
igazolja a főorvosi közlemény azon meg
állapítása is, miszerint tíz nyugdijas korú, 
bevallásuk szerint egészséges emberbó1 
a vizsgálata során négy embert betegnek 
találtak. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a 
betegségekkel kapcsolatban addig a gyó
gyítás is elmaradt. Az érintettek számára 

ez váratlan és valószínűen aggasztó fej
leményt váltott ki. De ha arra gondolunk, 
hogy náluk ezzel a gyógyítás vette kez
detét, a "generális" vizsgálatot minden
képpen hasznosnak tarthatjuk. 

Ezzel kell szembe néznie a kórház 
fogadóképességét mérlegelő nyugdíja
soknak, elfogadván a segítő szándékú 
lehetőséget. A választmány jó szívvel 
ajánlja minden időskorú kollégának a 
lehetőség igénybevételét. 

A beteg időskorút -éppúgy, mint min
denki mást is -panaszai feló1 eddig is ala
posan kifaggatták a házi-, és rendelőinté
zeti orvosok, és ha kellett, akár több más 
szakorvosi vizsgálatra irányították. Ezt 
teszik nap mint nap. Mindemellett mégis 
azt javasolhatjuk mindenkinek, hogy az 
orvosok előtt ne hallgasson el semmit 
egészségi állapotáról. Az orvosok akkor 
is türelmesen meghallgatják a beteget, ha 
tudják., hogy közülük többen feleslegesen 
és túlzottan aggódnak. Ilyen esetekben a 
megnyugtató szavak sem maradnak el. 

A választmány megelégedéssel álla
pította meg, hogy a főigazgató főorvos 
fogadókészséget tanúsított a nyugdíjas 
program egyéb céljai tekintetében is. Tá
mogatja többek között az Idősek Ottho
nának létrehozására irányuló konkrét tö
rekvéseket, és azt, hogy a vasutasok ki
vétel nélkül mindannyian ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a MÁV Kórház a jövóben 
is MÁV Kórházként működjön. 

Hegedíis K. 

ln memoriam 
BecskY Erzsike 

Ismét elment egy barát, egy ízig, 
vérig vasutas közéleti ember, akit Sze
geden a vasutas kultúra mindenese
ként emlegettek. S nemcsak ott, hiszen 
Becsky Antalné, született Kákonyi Er
zsike mindenütt ott volt, ahol a vas
utas közművelődés ügyéért tenni le
hetett. De ki is volt ő valójában? 

A háborút követő zivataros években 
a Felvidékről Magyarországra került 
család gyermeke, aki bizonyítani 
akart: munkával, szorgalommal, hű
séggel hasznára lenni a nemzetnek. Az. 
1970-es évek közepén került Erzsike 
a vasútra. Személypénztári vizsgát tett, 
majd a kereskedelmi tisztit végezte el 
kiváló eredménnyel. Volt személy
pénztáros, forgalmi szolgálattevő, 
oktatótiszt, s igazgatósági dolgozó a 
Szegedi Vasútigazgatóságon, majd 
üzletigazgatóságon. S mindig a vas
utasok szellemi értékeinek gazdagítá
sán fáradozott. Titkára volt a szegedi 
területi művelődési bizottságnak, a 
Vasutasok Szakszervezete művészeti 
nevelést irányító testületének. Ha kel
lett vasutas operabérlet előfizetőket 
toborzott, nevelőotthoni s szakközép
iskolás fiataloknak, nyugdíjasoknak 
szervezett író-olvasó találkozót, szen
tesi kereskedelmi dolgozó, és szege-

di mozdonyvezető szavalóversenyi 
szereplését készítette elő. Mindig 
szolgálatban volt a vasutasok nagy 
családjának szolgálatában. S hogy 
tudott örülni a vasutas sikereknek! 
Emlékszem, mikor a siófoki vasutas 
szavalóversenyen szegedi győztest 
hirdetett az igényes zsűri, békéscsa
bai barátnőjével örömükben elsírták 
magukat. Máskor önzetlenül gratulált 
a fehérvári pályafenntartási vagy bu
dapesti MAV kórházi szavalók díjai
hoz. Rendszeres résztvevője volt a ba
latonkenesei kulturális alkalmaknak, 
tanfolyamoknak, s olykor a közössé
gi hangulatért, molett alakját megha
zudtolóan ropta a szögedi csárdást. 
Nemcsak mozgósított a kulturális al
kalmakra, maga is egész életén át ta
nult, s becsülettel megállta helyét a 
munkában is. Közösségi munkájáért 
számos kitüntetést kapott. 

Ismét elment egy fiatal, alig 52 éves 
barát, egy vasutas, aki előtt több szá
zan rótták le utolsó tiszteletüket a 
szegedi belvárosi temetőben. 

Jelképesen mi is csatlakozunk hoz
zájuk, s velük együtt mondjuk: Erzsi
ke, nyugodj békességben! 

Orosz Károly 
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Erllzlllos kezdés 
A tb-öotonmn�folyó 

vita bizonyította a Vasutasok Smszer
vezete számára a kormány szándékait. 
Nem a púbeS7.éd a fontos, hanem az egy-
57.CID6lyi döntések utólagos elfogadtatá
sa & magyarúgatása a közn6pnek. (Je
len szitúcióban a "polgárok" min6s(tés 
nem lenne helytálló!) A tb-önkorm4ny
zatok son4ról minden el6:zetes egyezte
tés n6Hdll hozott döntés egyértelm1Ien 
mutatja. hogy kq,lnutató a konnányprog
ram azon �ze is, amely a "Rendezett 
pénzügyek" e. fejezetében arról is szól, 
hogy " ... 1999. tavasl.án egy �lratöro tár
gyalúsorozat keretében kfván megálla
podni az érintett korm4nyzati és érdek
képviseleti szervezetekkel." 

A tb-önkormányzat ügy rossz tapasz
talat a számunkra. A korm4nyprogram 
által (géat egy� el&t 1998-ban a "rin
gen" kfvül (értsd ÉT) bevisz a korm4ny 
egy öv alatti ütést az érdekvédelemnek és 
majd ezután, l 999-ben, tárgyalhatnak 
vele feltehet6en a nyomott báekrffi és 

_,[ __ , 

nyugdfjalcról. A szalonképesség, a de
mokralikus8'g látszata miatt a kialakftott. 
konyhakész koncepciót meg kell futtalni 
a szakszervezetek el&t, hogy elmondha
tó legyen: "ez is megvolt, kipi�!" 

Alláspontunk szerint az "Uj évezred 
küszöbén" az érdekvédelemben dolgo
zók is polgárok! 

A tb-önkormányzatok ügyének kor
mányzati kezelése azt mutatja. hogy a 
komwiy ezt nem (gy gondolja! 

A kialakuló gyakorlat nem "a rend és 
összetartozás" érzését er6s(ti. 

Egy g<Sg<Ss, er6szakos kezdés nem 
sok jót ígért a folytatást illet6en. 

dr. Márbs ln,n 
elnök 

Ödkmtes munkav'11a16k. Ők uek, akik nem tör&ltek bele, hogy nincs,= a BVSC sporttelepfn a ldsa,'lyú. S 14n FOCI. A sportkomplemm t1Y 
1998. Jdllus �n adott otthont a VSZ els6 központi sportrendezvényének, a 
hol több mint 400 versenyz6 és drukker Jelent meg. FOTó: PILTZ 

Szombathelyen 
fociztak, lekézlek 

Százakat mozgatott meg Szombat
helyen jlllius 4-én a Vasutasok Szak
szervezetének Teriileti Képviselete. F<S
leg fociztak. tetéztek a Haladás füves, 
és a Vasjárm1I automata tekepályáján. 
Az els6, második és harmadik helye
zettek kupát, a legáramvonalasabban 
öltözött kollegina egy üveg pezsg<St, a 

gólkirály pedig egy futballabdát vehe
tett kézhez. A rendezvény mintegy 300 
versenyz<St, érdekl6d6t és családtagot 
vonzott a pályákra ezen a napos, szom
bat délutánon. 

A sportnapot a MÁV Rt-hez be
nyújtott sikeres pályázat alapozta meg. 

B.S. 

�. POSTALADANKBÓL 

Szakszenezel, mini család 
A dunavarstfnyi vaslllas sztlkszerve

zet, "gy ll, mint család. Vezetó, minden 
Ugyes bajukal ismt!rik a tagsdgnak Is ha 
khet. segflenek Is tandcsokal adnak. Úgy 
jiJnMk ük a tagok, mini az orvosi ren
ú�. Szeretenelfogadnak mindenkit. 
ln nincs harag Is meglcillönböztetls, 
minúnJci nyugdljas, az 1kt megtaposott 
"1jdl jdrd ember. J6les6 lrds taldlkozni 
awú, akivtl hossvJ id6n dt egyUn dol
gor.tunk, Is ilyenkor visstMmlluzJJnkj6, 
vagy rosst napjailtkra. 

A: id6 Mm dllt meg, azóta sok min-

den fejltJdött, korszerllbb lett a vas"'• 
egy 6ra helyett negyven perc a menet
id6 "Pestig", de a pdlydk Is az tfllom4-
sok kopnak, pedig korszerllvonatolchot 
stabil pálya illik. Szó esik ilyen taltUko
zdsokon régifegyekmr6l, a pontos me
netid6r6l, amikor a harangozó a vonat 
induldsdhoz igazftotta órdjdl, pontosan 
12 órakor. 

Maradtam tisztel6jak: 
id. Kolubt J6uef 

Dunavarsdny, 
Stichenyi "1 30. 

FAFARAGÁS. A Vuutaa Mtvel&léaiffú, a MÁV Neai Állon:ullftfl-•�· 
a Gyöngyszem Galéria�megnyfltjllli,-9-6aaMdric:zS'8dorfafarag6 
és a Vasutas M1Ivel6désilfizl>fazMmdváz�tiQJfdsa.�• lcW
Utás jólius 30-ig, hétki\mapotnn 14-d 18 ódig Ciskintbet6 ag. 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendr,, Kondor Bel11 u. 7. T f: (26i 313105 

Keres 
vmZINTF.S: 1. l\lqcftM61 L .... 2. 
Föl�; siránkozik résa(�ea•) 
Ford .... ; összerak 4. Allphn� 
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n6ma savat 
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ID. nae 2. öltöztet; 
log! 3.cipészszerszám; 
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5. sze�ly (argo); uni 
ODA egynem1I betdi; i 
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koafeairme 
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ODA-VISSZA 

Mielőn átadná a vezérlőpultot 
Közlemény "VÉGÜL IS EGY NAGY CSALÁD VAGYUNK!" 

A miskolci Pályagazdálkodási 
Főnökségen 1998. május 13-án tör
tént SZB tltkérvélasztás el6tt -a PGF 
főnök, és a VSZ PG 18 titkára között 
- keletkezett vitáról a Magyar Vas
utas 1998. június XLll/8. és az 1998. 
Július XLll/9. száma "oda-vissza• 
rovatában közölt híradást. 

A kialakult konfliktus megoldásá
ra - a PHM Szakigazgatójénak kez
deményezésére -1998. július 14-én, 
a helyszínen, a miskolci pályagazdál
kodási főnökségen egyeztető meg
beszélés volt, ahol a PHM Szakigaz
gatóságot dr. Zsákai nbor szakigaz
gató, a VSZ vezetőségét dr. Biró n
bor alelnök képviselte. A vitában köz
vetlenül érintett feleken (PGF főnök, 
és VSZ PGF 1B titkár) kívül jelen volt 
még a szakigazgatóság részéről Tóth 
András (Központi Felügyeleti Iroda 
vezető), Molnár Gábor (Területi Fel
ügyeleti osztályvezető), továbbá 
Szendrei Géza (VSZ Miskolc területi 
képviselet titkára). 

A jelenlévők levonták a konflik
tushelyzet tanulságait. 

Tekintettel arra, hogy PGF főnök 
az 1998. május 13-1 megnyitó beszé
dének gondolatiságához utólagos 
magyarázatot fOzött, miszerint nem 
élit szándékában a Vasutasok Szak
szervezetét és annak vezetőit meg
bántani, a megbeszélés eredménye
ként mindkét fél (a munkáltató és az 
érdekképviselet) kifejezte azon 
szándékát, hogy a jövőben is töre
kedni fog a korrekt, előírásszerű 
munkaügyi kapcsolatokra e főnök
ség szintjén is. Ehhez a példát a 
PHM Szakigazgatóság és a VSZ Pá
lyagazdálkodási 1B kapcsolattartá
sának gyakorlata szolgáltatja. 

Budapest, 1998. Július 15. 

dr. Z•ákal Tibor 

szakigazgató 
Pálya, Híd és Magasépftmény1 

Szakigazgatóság 

Vida Péter 

1B titkár 
vsz Pályagazdálkodási 

Intéző Bizottság 

Intézkedés 
Szabó András szakigazgató tájékoztatta a VSZ elnökét. Ennek előzménye 

az a levél, amelyet dr. Márkus Imre elnök fogalmazott meg, s küldött el Sipos 
Istvánnak, a MÁV Rt. vezérigazgatójának. Az Élet- és Munkakörülményi Bi
zottság lépéseket sürgető tapasztalatairól szólt, már ami például a miskolci 
Tiszai pályaudvar személypénztár helyiségeit illeti. 
Íme a reagálás: 

Tis�telt Elnök Úr! 
Tájékoztatom, hogy a 437198/1. sz. 

/e1·eliikbenfoglaltak alapján Miskolc-Ti
szai pályaudvar Ill. sz. cirhelyén a 1m111-
kakörülmények javítása érdekében a;: 
alábbi intézkedéseket tettem: 

Az ü;:emeltetői karballlartásifelada
tok efrégzésére a csomópomifőnökség
nek külön költségkeretet biztosftottam. 

:u5 jal'aslatunk elbíráláscírafelkértem a 
Pálya-. Híd és Magasépítményi S;:ak
iga:.gatósdgot. A s::emél)pénztdr légcse
réjé11ek jal'ílá.1ára vonatkoz.6 ke::demé
nyezésiiket támogatjuk. A 1111111kakörül111é
nyek jobbíuisdra l'Onatkoz.6 konstruktfv 
jai:aslataikat megköszönöm. 

Molnár István a Zalaegerszegi 
Vontatási Főnökség VSZ szb-titkára. 
Tuvalv december óta a beosztását te-- , ,; 

kintve főmozdonyvezető! Am, mint azt 
hamarosan megtudom, rajta kívül a 
vontatási főnökség 90 főmozdonyveze
tőjéból és mozdonyvezetőjéból még 22-
en a VSZ tagjai. Ezt a nem mindenna
pi eredményt neki és elődjének tulaj
donítják, talán nem megalapozatlanul. 
Épp a szolgálatba igyekezett, amikor 
"lecsaptam rá" és faggatni kezdtem. 

-Árulja el, hogyan lettfőmo;:do11y
rezető? 

- Édesapám korábban szintfo itt, a 
vontatási főnökségen dolgozott, így nem 
véletlen, hogy engem is megcsapott a 
mozdonyok füstje. 1948-ban születtem 
Zalaegerszegen. Itt helyben jártam ki az 
általános iskola nyolc. és az ipari iskola 
néhány osztályát is. Az iparit aztán később 
Szombathelyen végeztem el. 1962-ben 
kerültem ide a vontatási főnökéghez dízel
lakatos-tanulónak, majd 1965-ben végez
tem. 1968-ban tettem le a gőz, míg 1970-
ben a dízelmozdony-vezetői szakvizsgá
mat. A rendszerváltás, illetve a MOSZ 
megalakulása előtt én is VSZ-tag voltam, 
mint szinte minden magyar va�utas ... Utá
na MOSZ-tag lettem, ám visszacsábított 
jónéhány kollégámmal együtt T6th Baláu 
elődöm a VSZ-be. Ezért a lépésemért 
egyébként komoly bírálatokat kaptam a 
rnlt MOSZ-os tagtársaimtól. El kell mon
danom azonban, hogy a MOSZ fellépé
sét é:, stílusát jónéhányszor túl kemény
nek éreztem. Véleményem szerint ugyan
is a va-,útnál több ember is dolgozik. nem
csak a mozdonyvezetők. 

-Mi11tcín l'e;:etett régebben i.�. hogyan 
érzi. mi az, ami régen mds mit, mint ma? 

- A dízeles korszak kétségtelenül kul
turáltabb, mint a gőzö • de a gőzösök ide
je volt az igazi. Úgy gondolom. hogy ré
gebben az emberek összefogása nagyobb 
volt. Manapság mindenki fásultabb. ke
vesebb a rendezvény, a találkozó. 

- Hogyan látja a;: érdeh-édelmet, 
mint ex MOSZ-os? 

- Úgy gondolom. hogy nem a moz
donyvezetőket kellene sz.apulni, vagyt:gy
mást, hanem cselekedni, harcolni. Sokkal 
inkább arra kellene figyelni, hogy például 
az aláírt megállapodások vagy szerződé
sek szövege egyértelmű legyen. Ne lehes
sen kiforgatni egyes szavakat vagy mon
datrészeket, bekezdéseket. A mozdonyve
zetői szakma is kibírna egy szakmásítást, 
hiszen például a lakatos is egy szakma. Az 
azonban tény. hogy a VSZ egy összefo
gó, gyűjtő szakszervezet, míg a MOSZ 
helyzete lényegesen könnyebb. 

- Kollégdi hogyjo,?adták a hírt, mi
kor bejelentette az át-, illt>tl'e 1·i.1s;:alépé
sét? Milyen l'is;:onyban 1•a11 a korábbi 
MOSZ-0.1 tagtársail'lll? 

-Az igazsághoz hozzátartozik. hogy 
a kezdetekkor átjött rajtam kívül úgy 20-
25 mozdonyvezető, ezeknek a fele termé
szetes fogyás (nyugdíjba menetel, stb.) út
ján elment. Aki viszont maradt, az nem te
kinti a VSZ-t átjáróháznak. Az átlépést 
egyikünk sem bánta meg. A MOSZ-os 
kollégítkkal köszönő viszonyban vagyunk. 
Én azonban szeretném, hogyha a megkü
lönböztetés megszűnne. hiszen mi végered
ményben egy nagy család tagjai vagyunk. 
Jó lenne harmonikusan, súrlódásmentesen 
együtt dolgozni. Az érdekvédelem nálunk 
"enged\'e van", hiszen a szolgálati főnö
künk VSZ-tag. ám mint mondtam. többre 
vágyunk. A mozdonyok szeretete és vará-
7.sa lehet az első kapocs VS?res és MOSZ
os mozdony\'ezető kollégák között. Igaz
ság :-zcrint, mint az már bizonyára kitűnt a 
szavaimból.jobban szeretem a nyugalmat. 
a békés együttélést, mint a harcot, a sztráj
kot! Bár, honá kell tennem, néha ez utób
biakra is szükség van. 

-Mit Jzeretne? 
-Azt szeretném, hogy az emberek le-

gyenek az európai uniós normák szerint 
megfizetve. Azt szeretném. hogy az álta
lam havonta megkeresett átlag 60 ezer 

Molnár István főmozdonyvezető a ve
zérállásban. A Zalaegerszegi Vontatá
si Főnökség szb-titkára. mro: KERTA 

nettót. minden átlagdolgozó megkapja. 
Legyenek az emberek - az évek függvé
nyében - tisztességesen megfizetve. A 
mozdonyvezetők ne legyenek egy kivált
ságos csoport. hiszen a fűtő. a lakatos, 
vagy a szerelő munkája, izzadtsága ép
pen annyit ér. Meg kell szüntetni a feles
leges feszültségteremtéseket! Ezenkívül 
biztosítani kell az utánpótlást, nem pedig 
leépíteni. Meg kell teremteni a biztonsá
gos. európai szociális és munkakörülmé
nyeket. (Nálunk például nincs rádió se 
Ukk, se Zalalövő felé). Legyen megbe
csül\'e például a vidék is. Zalaegerszeg 
ennek ellenkezőjére jó példa. Sokan gon
dolhatják majd ezt a cikket olvasva: "mi
ért beszél ez haza?". Nos. erre csak annyi 
a válaszom: Miért vagyok én különb, mint 
a többi vasutas? 

Szeretnék például már nyugdíjba 
menni, hogy a fiatalok átvehessék a he
lyemet. Szeretném, hogy akár tőlem is, 
eltanulhassák a szakma fortélyait. Nos, 
"csupán" ennyi mindent szeretnék. 

Berta Sándor 
• Az őrht>lyen tapasz/alt ;:s1ifoltság 

megsziimetése érdekében rendelke::tem 
az állomásfőnök felé. A ből'ítés, mint 
beruházás nem tartozik swkiga;:gatósá
gunk hatáskörébe. A bőifté.1·re vonatko-

Budapest, 1998.júlim 14. 

1h;:.telettel: 
S::.abó András 

.1;:,akiga;:gató 

TEREBÉLYESEDIK A BAROSS-EMLÉKÉV 

A munkavédelmi bizottsági elnök 
nem csupán nyilatkozik 

BESZÉLGETÉS MOLNÁR JÓZSEFFEL 

Emlékeztünk a vasminiszterre 
A �t,\\' Rt. Központi Munka,édelmi Bi

zottságának (K\hB) elnöke Molnár Jó:sef 
mérnök-főtanácsos. Fiatalon lépett a ,asuta
sok táborába, hiszen édesapja állomásfőnök 
tolt, és családjának több tagja ma is ,asúti 
szolgálatot teljesít. Közép• és felsőfokú képe
sítés birtokában forgalmi szolgálatte\'őként 
dolgozott, majd munka,·édelmi szaküzem-mér
nöki tanulmányai befejezésével a szegedi üzlet• 
igazgatóság munkavédelmi vezetője lett. Yele, 
mint a K�hB választott elnökével, beszélget• 
tűnk időszerű kérdésekről. 

Az Eger állomáson működő Vas
utasok Nyugdíjas Alapszervezetének 
vezetősége - július 23-áll - a Baross 
Gábor emlékév alkalmából, emlék
ülést szervezett. 

A rendezvényen szép számban (60 
fő) vettek részt azok a szakszervezeti ta
gok. akik még akkor kezdték a "szolgá
latukat a MÁV-nál", amikor a Morse-féle 
távfrógépen adták-vették - nemcsak a 
forgalmi vonatkozású rendelkezéseket 
(térf.-eket), hanem a "Vasminiszter" ide
jében és szellemében megalkotott árufu
varozásra vonatkozó körözvényeket, 
rendelkezéseket, utasításokat. Ők még 
azok alapján forgatták. kezelték a díjsza
básokat. végezték az elszámolásokat - és 
"szolgáltatták ki metszőpont figyelembe 
vételével" a menetjegyeket. 

Az ünnepi megemlékezést Szajlai 
József, az alapszervezet elnöke tartotta. 
Beszédében kiemelte Baross Gábor gaz
daságpolitikai éleslátását, sokoldalúsá
gát, amely révén új fejezett nyílt a magyar 
gazdasági életben, nemcsak a MÁV te
riiletén, hanem általában a közlekedésben, 
mely maga után vonta az ipar fejlődését, 

a szakmai képzést közép- és felsőfokon. 
Az ünnepségen megjelenteket. a kö

zelgő Idősek Világnapja alkalmával az 
MSZOSZ Heves-megyei Képviselete 
Nyugdíjas Koordinációs Bizottságának 
elnöke, T6th Gyula köszöntötte. Méltatta 
a vasutas nyugdíjasok egységességét, 
összetartozását, összefogását. Ismertette 
az ENSZ-világviszonylatban érvényes 
- idősekre vonatkozó határozatát. Közöl
te, hogy az 1999-es év az idősek éve. és 
ők milyen tervekkel készülnek annak 
megünneplésére. E,zen kívül Egerben és 
a megyében élő nyugdíja,;ok életéről. hely
zetéről adott részletes tájékoztatá�t. 

Az elhangzottakat -mintegy össze
foglalóként -összegezve köszöntötte az 
ünneplőket a VSZ ONYSZ alelnöke, dr. 
Kun Dezső. Tájékoztatást adott a szerve
zet választások utáni helyzetéről. Kifej
tette, hogy csak közösen, egységesen, 
kölcsönös megértéssel lehet eredményes. 
minden vonatkozásban "hasznot hozó" 
munkát végezni. Jól kell gazdálkodni 
szellemi és anyagi javainkkal, hogy egy
mást megfelelően támogatni tudjuk. 

Szajlai József 

- Kérjiik, i-il/a111so11 fel a bizottság felelós
séKtelJes. sokirányú müködéséMI néhány Jel• 
lemzó 1erüle1et. 

- Ez a felkérés a lehető legjobbkor érkezett. 
Ugyanis kezdeményezésünkre a :\1ÁV Rt. támo
gatásával jűniu�ban rendeztük meg a vasutas 
munka,édelmi képviselők 1. Országos Fórumát, 
minteg} 300 résztve,ővel. Eg} es országo� szer
vek előadói elismerték a vasút 840 \'á]a;ztott 
munkavédelmi képviselőjének munkáját, ez 
utóbbiak referátumai pedig a foglalkoztatás-, az 
egészségügy- és a munkabiztoföág kritikus ér
tékelését nyújtották. Lényegesnek tartom azt is, 
hogy dr. Bajnai Gábor vezérigazgató-helyettes 
hangoztatta a munkavédelmi képviselet létjogo
sultsá_gát, érdekvédelmi fontosságát. 

Ertékelé em szerint bizottságunk - és ez 
nag)Tészt munkáltatói, illetve szak.szervezeti vé
lemén)eken alapul - eredménye en gyakorolta 
azokat a jogokat. amelyek a munkavédelmi tör
vény alapján megilletik. Elsősorban azokban a 

MÁV A�ranz]Yl) Kft. 

2120 Dunakeszi, Allomés sétány 19. 

Különbözt5 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javftása a ft5 profil, 

de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

ALAPÍTVA: 1926 
Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 

kérdé ekben foglaltunk állást és tettünk javas
latot a MÁV vezetőségének. amel}ek a vasút 
munkavállalóinak füszmunkavédelmi érdekeit 
érintették, vagy egy-egy szakterület biztonságos 
munka\'égzésének alakulását befolyásolták. Tár
gyilagosan ki kell jelentenem, hogy a munkavál
lalói érdekek ér,ényesítésénél nem mindig tud
tunk sikerrel beavatkozni. 

- Hogyan biztosítják az előírások érvénye
sii/ését és miképpen tartják a kapcsolatot a 
m11nkavá/lal6kkal? 

- Elóírá. ainkat, útmutatásainkat a MÁV 
Rt"Értesítőjében" közzétesszük. A Munkavédel
mi kézikön)vtár eg}es köteteit, ,alamint a Mun
kavédelmi Képviselő című újságot tízezres pél
dányszámban megküldjük a képviselőknek. A 
hozzánk érkező valamennyi problémát megvizs
gáljuk és kezdeményezzük a szükséges intézkedé
sek megtételét. Ezenkívül a rendelkezésre álló saj
tóban rendszeresen publikálunk szakcikkeket. 
Nem hanyagolható el az a körülmény, hogy a 
KMvB személyes kapcsolatot épített ki az okta• 
lások és a szemlék során a helyi képviselőkkel. 

- A baleseti staJis::tika tükrében milyen 11· 
nyeges adatokkal ismerkedhttnek meg olvas6ink? 

- Előrebocsátom, hogy az adatok feldolgo
zását számítógépes program bevezetésével kor
szerűsítettük. Ez a módszer lehetővé teszi a 
munkabalesetek több összefüggésének elemzé-

sét, az okozati körülmények reálisabb feltárását. 
Így ezek mind célirányosabb intézkedfaeket 
eredményeznek. A módszer ez é, elejétől él, te• 
hát az el. ő negyedév adatait tárolják. Ezekből 
emelek ki egy-két jellemző számot. 

A MÁV Rt-nél a múlt év azonos időszaká
hoz vi zon) ítva a munkabalesetek száma 5,5 szá
zalékkal csökkent. nagyobb mértékben a kiesett 
munka- és a baleseti sérültre jutó táppénzes na• 
pok száma (18, illetve 14'1i). Kedvező az i , hogy 
súlyos kimenetelű baleset nem történt. A korsze• 
rú tatisztikai feldolgozás megteremtette olyan 
adatok nyilvántartásának lehetőségét. amelyekre 
addig manuálisan nem volt mód. Pl. a sérültek 
62'k-a 22 és 36 év közötti, holott ők az összlét
szám 45<:t-át teszik ki. A sérülések többsége a 
munkahelyen gyalogos, nyílt téri közlekedés 
közben, jánnfü'ól le- és felszállás következtében 
történt. A \'égtagok zúzódása, ficama, törése na• 
gyon g}alcori: a sérülések felénél állapítható meg. 
Figyelemre méltó. bog) a baleseti érülteknek 
csupán 13.5 százaléka \'Olt a nő munkavállaló. 

- A júniusi f 6rum tapasztalatai birtoká• 
ban mit iart a kö:eljöl'OÖen legfontosabb fel• 
adatának? 

- A működési körünkbe tartozó teendők 
rendszeres ellátását. Ezen belül a munkavállalók 
jogos igényeinek változatlan intenzitású képvise
letét, az ellentétes érdekű felek közötti közvetí
tést. Készülnünk kell továbbá a munkavédelmi 
képviselők novemberi újabb választására, amely 
egy időben történik az üzemi tanácsok választá
sával. Erőt ad munkánkhoz az az elégedettség is, 
amelyet a már említett országos fórumunk váltott 
ki. Kedvező visszhangra talált ugyanis amiatt, 
hogy ilyen tanácskozást itthon a vállalatok közül· 
a MÁV Rt. rendezett első ízben. 

- Egyes helyek munkabiztonsági szempont
ból nem kívánatos állapota miatt többen úgy 
vélik, hogy indokolt volna a to1•ábbi munkavlg• 
zés felfűggmJése. Erről mi a véleménye? 

- Az ilyen esetekre is felfigyelünk. Megálla
pítjuk a szerintünk veszélyes rendellenességeket, 
viszont nincs hatásköriink a munkavégzés meg
szüntetésére. Az esetet közöljük az Orsi.ágos Mun
kabiztonsági és Munkaügyi F6felügyelőséggel. F.z 
a szerv illetékes a tiltó hatkozat megho7.lllaln 

Honátl, KdrolJ 
PtúbJnl 





8 

Francia vasutas szakszervezetek 
tevékenységéről 

Franciaország közlekedési miniszte
re -Jean-Cla11de Ga\'smtt- kormányba 
kerülésekor megígérte a Franciaországi 
Vasúthálózatot (RFF) létrehozó törvény 
megformálását. A reformot április hónap
ra várták, ez azonban késedelmet szenve
dett, ami annak tulajdonítható. hogy a 
téma érzékenyen érintette a vasutasokat. 
Egyrészt az RFF létét a legfontosabb vas
úti szakszervezetek - a CGT és a CFDT -
soha nem fogadták el. másrészt a tárgyra 
vonatkozó vélemények a többségnél kü
lönböznek. Amikor Jean-Cla11de Gavssott 
miniszter még ellenzékben volt. hatályon 
kívül akarta helyezni az RFF-et. Jelenleg, 
egy közelmúltban megjelent hivatalos ki
adványban a következőket írja: "A ható
ság rész.érő! �enki nem gondol az RFF 
megszüntetésére". Az elv az lenne. hogy 
szétválasztják a két közforgalmú létesít
ményt a fuvarozást és az infrastruktúrát, 
lát�zat szerint biztosítva ezt az SNCF-nek 
és az RFF-nek, valójában azonban ezt az 

összetételt egy hannadik struktúrával akar
ják lefedni. Egy ilyenféle megoldás elvét 
már több vasutas szakszervezet tárgyalta. 
A CGT például egy nemzeti infrastruktú
ra ügynökség eszméjét szorgalmazza. A 
miniszter rendelkeúk egyébként egy szá
rnzföldi fuvarozási igazgatósággal, mely
nek hatásköre és eszközei erősíthetők. 
Bárhogy is legyen, a kormány nem elé
gedhet meg egy intézményi refom1 előter
jesztésével. Lehetővé kell tennie a Fran
ciaországi Vasúthálóz.atnak. hogy kikerül
jön az adósság spiráljából, beruházá,i esz
közök biztosítása által. 

Miután föl\ ázolta reformjának elve
it. Jean-Claude Gayssoll közleked6i nú
nisztemek meg kell kezdenie tárgyalása
it, hogy minél előbb összeállítsa törvény
tervezetét. 

Vajon a kommunista miniszter meg 
fogja-e győzni a szakszervezeteket a "re
fonn rcfonnjának" megalapozottságáról'! 

Hajós Béla 

Sürgős, ráadásul örömteli változásokról beszámoló levelet hozott a postás 
Miskolcról, a Pályagazdálkodási Főnökségtől a Benczúr utcába. Dr. Rajs:.i Zsolt 

pályagazdálkodási főnök ragadott tollat. Értesíti dr. Márkus Imrét, a YSZ el
nökét egy igen-igen gyors munkakörülményi bejárás észrevételeiről. Alább 
ebból vettünk ki időszerű részleteket. 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tájéko:.tatom. ho10 telephelyeink ál
lapota (állaga) a meRtekintettnél azért 
jobb, ugyanakkor a tárxyi létesítményen 
kfriil surencsi épületeink Jwsonl6, ill. 
még kritikusabb helyzetben vannak. 

Sajnálom, hogy kérésem ellenére ezt 
nem sikeriilt megtekinteni. A konkrét ész
re1·ételeknél marad11a elmondhatom, 
hogy a tárgyi épület l'izesblokkjánakfel
új(tása forrá\hiánv ill. átcsoportosítások 
miall több él'e húzódik, ugyanakkor idén 
2 millió forintos ráfordítássalfelúJÍt)ltk. 

Az épiilet \tatikai l'i:,.l'gálata elős::.dr 
/996-ban, (Szerencnel együu) majd 
1997-ben nyár l'égén megtörtént, mely
nek kifretkPzménye a jelenlexi aládúco
lás és olcla(fali mPgtcíma1ztá.1. 

Afi1•el az Pgréb .1ziikségleteket saját 
fomísbcíl kielégíteni nem tudjuk, Ííü' is
mételtenfelkértemfeliigyeleti ill. ircíny(
tó s:.en·ezetPinket az akk111 probléma 
megoldási lehetőségeinek meg1•i-:,fgálá
sára és intézkedésre. 

Reményeim szerint köws fellépésünk 
eredménye.s le\Z, fgy az épület e/fogad
hat6 tíllapotba ho::.dsát követően a1círu
léko.1 épiileuarto:.ékok és berende::.ési 
tárgyak 111e11nYi. 1égi és 111i11ő.1égi cseré
jére. érdemifeliijítdsdra is sor kerülhet. 

A:. elmúlt é1·l'kbe11 épiilet-je!tijítd. 1okat 
é.1ftíté1kor.1::.eni.1ítéieket (gá::.osítás) l'é
gevíink Sárospatak, Miskolc-Gömöri pu., 

Miskolc-Rendező p11., Sajószentpéter te
lephe/veinken ill. egyes készenléti helyisé
gekben. Ribb garnitúra ágyne1111i és /111-
zat u,eréJtft hajtotluk régre sajátforrás
b61 é� igrPkeztiink a komfortérzetet is 
nöl'elm (faliórák, tükrök, bútorok, l'izes 
tartozlkok stb.J beszer:.é5ére/ annak el
lenére, lzugy az érdekképl'iseletek ilyen 
igém•t nem támasztottak. Má\ kérdés, 
hogy ezek mg)on és állagmegőrzésére a 
munka1•ál/alók milyen módon törekednek. 

'>zvmortí tapasztalat é\ minden to
reJ..Tés ellenére sajnálatos tény, hogy 01111 

mozog és leszerelhető, az elttinik, wm 
rongállzató, az rongálódik, ami törhetlf. 
az törik (hiimérő. tiikrök, WC-keffk, fiig
giinyök, 1írák, rízcsapok, gdzcsapok. T\{ 
l'ideo, :.uha11y.\z1jnyeg, lámpabúra é.1 
éw'Jk, .1zelepek, papírtartó) stb„ folwat
hat,uím a sort ... 

Mindezen nehé:J11ényekfels:.ámnlá
sám st1Ját eI:.közeinkke/ törekszünk, de 
a minőségi rdlto:.ásoklzo::. elengedhetet
len a:: építmények cíllag11ai·ítása, melyek 
reali:.á/11c110.1ága érdekében tett imézke
déseit megköszöme tájéko::,tatá.10111 .1zf
res e/jogadá.1át kérem. 

Miskolc, 1998. 07. 13. 

1iszteleuel: 
d1: Raj.1zi bolt 

pd/vagazdálkodási {<ínök 

A görögországi Nei Pori 
apartmanfoglalásról 

Nel Pori Thesszalonik1től 120 km-re található udulőhely Hosszan elnyúló. homokos tengerpart Ja 
és számtalan étterem, taverna, szórakozóhely, bár, uzlet váqa a nyaralókat. 
Kirándulásokat lehet tenni Athénba, Delphlbe, Meteora kolostorokhoz Az apartmanház a tenger
part közelében (100 m) fekszik. 

Etfül.YUÍS' háromágyas 
1 szoba 

255 DM 

'(10 200.-Fl/fő) 

negv agyas 
stud1ó 

325 DM 

• 9.750. -FUfő) 

lla1agyas 
2 szoba 

460 DM 

"(9200.-Ft/lO) 

A' -gal Jelölt lor, 1 arak a DM-Ml torténO álszam assal Iá ékozta ó 1e leg ek 

Az. üdulésre jelentkezni a szakszervezeti bizottságoknál a területi és Intéző bizottságoknál, 
valamint a VSZ központban. az alábbi telefonszámokon Döme Lászlóné kolleganőnél lehet: 

üzemi: 19-77, 19-78, 16-86, v6rosl: 351-7745 

Kellemes utazást, jó pihenést kíván 
a Vasutasok Szakszervezete 

MAGYARVR 
Üdülés Montenegróban 

A Szerb Vasutas Szakszervezettel kötött megállapodásunk alapján monteneg· 
rói csereüdülés! szervezünk családok részére. 

OÓFONT: 

HElY: 
EIHEL YEZÉS: 
ELIATÁS: 

l'ROGRM\: 

I' 
1998. IHplember 10-22. 

°'"""' ----.._ ,_ 
10 éjszaka a Budván lév6 •Budva• Szállóban ( ./ 2 ágyas, fürdőszobás szobákban - · "'--""' -. 
napi háromszori étkezés 

r. "\ pihenés, strandolás a tengerparton / " \ 
esésznapas kirándulások: Sutomore, Kotori-öböl 
félnapos kirándulás: hajókirándulás 

R�SZVÉTEU DÍJ: 40.000 ft/f 

UTAZAS: Budapest·Subotica·Bar és Bar·Subotica·Budapest útvonalon 
a csoport kívánságának megfelelően kusett vagy hálókocsiban. 
A részvételi dij a különkocsi árát nem tartalmazza. 

FIZETÉSI HATAAIDÓ: 1. részlet: jelentkezéskor 
II. részlet: 1998. augusztus 10 24.000 Ft 

Jelentkezni lehet a szakszervezeti bizottságoknál, a területi 
képviseleteknél és a VSZ központban 
(Budapest, VI. Benczúr u. 41.) Döme Lászl6né kolléganőnél 
a 19-17 /157, 16-86 üzemi ill. 3221-895/157 városi telefonon. 

Jó üdülést, kellemes 
pihenést kíván a VSZ! 

1998. AUGUSzrus 

FÖLÖTTÉBB ÉRDEKES 

A vasút 
fogalma 

184O-ben így fogalmazták meg: 
- A vasút Wéber báró szerint "oly út, 

melyen a járművek nem az út egész széles
ségének bármely részén, hanem csak meg
határozott vasnyomokon haladhatnak." 

Más meghatározá� szerint: 
- A vasút vassínekből készült nyom

pálya. melyen külön e célra berendezett 
nyom koszorúval ellátott kerekű jármO'
vekkel személyek és áruk továbbíttatnak. 

Sax Emil egyetemi tanár szerint: 
- A vasút nem egyéb, mint gőzerő al

k.ahru17 . .ása a szárd7.földi közlekedés céljaira. 
A közgazdasági írók szerint: 
- A vasút oly szárazföldi közlekedé

si eszköz, amelyen külön előállított nyom-
' pályán. géperő alkalmazásával. szemé

lyek, áruk és hírek szállíttatnak. Ebb6l 
következik, hogy a lóva,utak nem tartoz
nak a műértelemben vett vasutak közé. 
Ide tartoznak: közúti vasutak, villamos 
va�utak, víznyomás, vízesés. állógép haj
totta vasutak, ha a hel) változtatást sín
úton eszközlik. -sz-

s: 
/ >rle/! 

/Sfi-. 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jórmúvek és részegységeinek gyár1ása 

és javítása 
• Villamos forgógépek, transzformátorok 

javításo, lekercselése, vókuumimpregnólása 
• Acélszerkezetek gyórtáso, szerelése 
• Alkatrészek megmunkóláso, f ogosk 
• Forgattyúslenge�-köszörülés 
• Keménykrómózás, ónozás, fémszórás 

TOV 

Nr. 75 100 5695 DIN EN ISO -

1101 Budapest, Kőbányai ít 30. 
Telefon: 260-218S, 263-1114 

Telefax: 260-6S66 

Keresztrejtvény 
A VSZ XIV. Kongresszusán elfogadott 
prognun kiemelten kezeli a szabzerveze-
ti ellenőrzés fonto�ságát. Ezt segíti elő az 
elnökség 5/7/1998 máJus 7. ,z.ám határo- 1 
zat.1val létrehozott ... (megfeJtendő függő
leges 1.), an1elyneka ... (megfejtendő visz. 
12., függőleges lOJJogköre van. 2 

VÍZSZll\TES: 1. Európa-bajnokság; 
megfejtendő; János; 2. liter; legesélye
sebb; szolmizációs hang: 3. nagy pofont 
ad (argó); használtcikkáruház; 4. van-a
tásnál elrontva; 5. nitrogén; mutatószó; 
s1emélynévmás; szúrós; 6. becézett erdei 
vad; a Revizor írója: 7. II. világháborús 
német tábornok; Emilé ... (fr. író): 8. tető
fedéljét; 9. Ecsed nevezetessége: Kel,in: 
sakkban a ,ég; 10. birka szó; igavonó; 
görög mondabeli varázsló istennő; J 1. 
titkok része; angol úr (rö\·.); okozat szü
lőJe; ... Tolsztoj; 12. tmktor fajta; meg
fejtés; 13. Borsodi sör hazája (vissza) 
1''ÜGGŐLEGES: 1. megfejtendő; 2. Bé
la; ketté rnk; ozmium: kén; táplál: 3. nyom
dai hasonmásolat; helyhat.; 4. csónak 
mozgatók: néma mén; aludna; 5. négylá
bú ja; magyar aut. jel; férfi né\ (keverve): 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 ... zuz.; 6. tonna; félve mond; albán pénz: 
kiütés a bokszban; Jolán; 7. Ági egynemű 
betűi: igá, al dolgozik: római ötven: ... Ke-

10 lemen (Rákóczi kísérője): 8. gazdasági tár
saság,: vállalkozási forma; ittrium; spanyol 
festő; néma Ari: néma Laci: 9. állat lak: 

11 keresztül; szél hárfa; evő; 10. Béla 
Előző számunk megfejtése: A rcúfi6 csodd- , 
latos tal,ílmdn): egyetlen mozdulat és csn1d 12 
mn. A kony\- ut.tlm.ií he ) ne � t, mk 
/i I H, J �tefi kcu\�-.. ol\ 1.>1.>nk n� 

tl l7iBudpet 1·ndko�<.dull 13 

Készítette: Bánszegi József 
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Alapítva: 
1904-ben 

Mi ez? 
A választ keresse 

Ára: 28.- Ft XLII / 11. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAP.JA 1998. SZEPTEMBER a Magyar Vasutasban! 

MÁVRt 

Gy .626-680/1998. 

Vasutasok Szakszervezete 
Dr. Márkus Imre úr 
elnök 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Magyar Vas utas 1998. augusztus havi számában "Hanninccgy 
pénztáros levelét megírta!" címmel megjelent cikkel kapcsolatban a 
következőkről tájékoztatom: 

A Keleti pályaudvar rekonstrukciójának megkezdését a 
csarnokszerkezet állékonysági problémái tették halaszthatatlanná. A 
vonatfogadó csarnok felújítását a legkorszerűbb, anyagvizsgálatokon és 
méretellenőrzéseken alapuló elemzések előzték meg, a műszaki tervek 
ezek figylembc vételével készültek. A kivitelezés az egész épületre 
kiterjedő, fokozott műszaki felügyelet alatt kerül megvalósításrn, ebben a 
munkában a Vezérigazgatóság magasépitményi szervezetének közvetlen 
irányításával vesznek részt a területi szakmai szervezetek, a kivitelezők 
és a rekonstrukciós munkák építész és statikus fütervezői. A fokozott 
felügyelet és a heti koordinációs értekezletek biztosítják, hogy az 
ép,!lletben szolgálatot teljesítő vasutasok és a pályaudvaron megforduló 
ügyfelek, utasok megfelelő biztonságban végezhesség munkájukat, illetve 
vehessék igénybe szolgáltatásainkat. 

A Magyar Vasutasban megjelent cikk az átépítéssel érintett 
munkatársak tájékoztatásának hiányosságára utal, ezért intézkedtem, 
hogy a rekonstrukciós munkákat koordináló PHMSZ Magasépítményi 
Divízió - a beruházáslebonyolitó szervezet, a kivitelező és a tervező 
bevonásával - legkésőbb 1998. augusztus 14-ig -adjon megfelelő 
tájoztatást a pénztári szolgálatot teljesítők részére. 

Budapest, 1998. augusztus 7. 1/\h ' ' " 
1 

'1:l i., ''""·· •·111 1 ,,, 

Megnyugodtak 
a 

11

keletis kedélyek
11 

! 
Fórumot tartottak augusztus 13-

án, csütörtökön a budapesti Keleti pá
lyaudvar kormányzati várótermében. 
A rendezvény főtémája a pályaudvar 
rekonstrukciójának belföldi személy
pénztárakat érintő munkálatai és az 
ezekkel kapcsolatban összeakadó 
problémák, dolgozói észrevételek vol
tak. Az eseményen megjelentek: Wirös 
Tibor, a MÁV Rt. PHM Szakigazgató
ságának divízióvezető-helyettese, Sztrá

nyay György, a MÁV Rt. beruházáso
kat lebonyolító osztályának vezetője, 
Ócsai István, a Keleti pályaudvar cso
móponti főnöke, Steinhausz Tibor, az 
EMK Kft., valamint Lakatosné Hó1m 
Emese, a KÖZÉP Rt. képviselője. A 
Vasutasok Szakszervezetét Király Ká
rolyné, a Budapesti Területi Képvise
let titkára és Palotai Árpád, a VSZ Ke
leti pályaudvari alapszervezetének tit
kára képviselte. Természetesen az ese
ményró1 nem hiányozhattak a belföldi 
személypénztárosok sem. Megjelent 
még Balogh Györgyné, a Keleti pálya
udvar kereskedelmi állomásfőnök-he
lyettese is. A fórum rövidsége ellenére 
elégedetten távoztak a résztvevó'k. 

A rendezvény után egy kisebb cso
port gyűlt össze az állomásfőnöki irodá
ban megtárgyalni a történteket. Elsó1<ént 
Ócsai István csomóponti főnök vélemé
nyére voltam kíváncsi: -Amikor olvas
tam az Ön cikkét a Magyar Vasutas 10 .• 
augusztusi számában, akkor még nem 

gondoltam arra, hogy "ekkora ügy" ke

rekedik ki a harmincegy belföldi sze
mélypénztáros által aláírt levélből. Mind
ezt azért merem állítani, mert űgy érzem: 
mi, a munkáltató képviselőjeként maxi
málisan igyekeztünk a dolgozókat tájé
koztatni a várható munkákról és azok 
lehetséges következményeiről, a felme
rülő nehézségekről. Nem hittem, hogy 
ilyen mélyen élik majd át az ott dolgozók 
a munkahidat tartó duplaoszlopok felál
lítását. Levelükben életveszélyesnek mu
tatták be a helyzetet. S bár az aggodal
muk jogos, és érthető volt, azért életve
szélyes helyzet nem állt fönn. 

- Hogyan érzi, milyen a hangulat 
most a fórum után? 

- Úgy gondolom. hogy megnyugod
tak a dolgozók, és a VSZ is megfelelő és 
kielégítő válaszokat kapott a kérdéseire. 
Ki kell emelnem a VSZ szerepét az ügy
ben, hiszen képviselői már a kezdetektől 
fogva felhívták a figyelmünket erre a prob
lémára. Hozzá kell tennem azt is, hogy a 
budapesti Keleti pályaudvar belföldi sze
mél ypénztárainak kialakítása már nem fe
lel meg egy 90-es évekbeli, korszerű vas
úti munkahely követelményeinek. A fóru
mon elhangzott, hogy az új metróvonal 
építésének megkezdése, tehát hozzávető
legesen 2000-2004 előtt nem helyezik át 
a személypénztárakat. Ám ez nem jelenti 
azt. hogy ezekre a munkákra egyáltalán 
nem kerül majd sor! 

(Folytatás a 2. oldalon ... ) 

UTÁNAJÁRTUNK AKTUÁLIS 

Szól a rádió 
Kevés a pénz fejlesztésre - már-már 

közhelyszerű. Ezért örül az ember, ha 
meghallja, hogy valamire jutott pénz. A 
Hatvani Vontatási Főnökség dolgozói is 
régen vártak már az új Motorola rádióra, 
amely darabonként 100 ezer forintjába 
került a MÁV-nak. Remekül tudtak rajta 
kommunikálni a kocsivizsgálók. De ez a 
rádió nem csak ezt tudja, hanem egy 
gombnyomással át lehet állni egy másik 
frekvenciára, amely történetesen a forgal
mi. Remek-gondolta a vontatási főnök
ség vezetőmérnöke. így hamarabb érte
síthető a rendelkező forgalmi szolgálat
tevő bármilyen műszaki problémáról. Le 
lehet faragni a kéréseket. Sajnos azonban 
ez nem ilyen egyszerű, mivel a hatvani 
csomóponti főnök. amikor erről tudomást , 
szerzett, megtiltotta a frekvencia haszná
latát -mondván, ne használja mindenfé
le komolytalan ember a sávot. 

Ezt persze nehezményezik a kocsi
vizsgálók, hiszen ugyanolyan vasutasok
nak tartják magukat, mint az állomásiak. 
Ezek után átiratok mentek,jegyzó1<öny
vek születtek. mégsem lőn megállapodás. 

A törvény értelmében hamarosan 
lejár az üzemi- és közalkalmazotti ta
, nácsok (megbízottak) mandátuma. 

Novemberben újakat kell választa
niuk a munkavállalóknak. Ez azonban 
nem mindenhol jár majd együtt új ta
nácsnokok megválasztásával is. Ott 
biztosan nem, ahol a dolgozók és a 
szakszervezeti bizottságok jónak érté
kelik munkájukat, tenniakarásukat. lel
kiismeretességüket. 

Az 1995. évi választások eredmé
nyeképpen sok VSZ-es szb-titkárt és 
más tisztségviselőt választottak üt-el
nöknek, szakszervezeti tagjaink egy ré
sze pedig üzemi tanácsnok lett. Mint 
ahogyan azt a XIV. Kongresszus is 
megállapította: azokon a munkahelye
ken, ahol kizárólag, illetve meghatáro
zó számban a Vasutasok Szakszerveze
tének tisztségviselőibó1. tagjaiból alakult 
üzemi tanács, semmilyen zavar sem ke
letkezett az érdekvédelmi és érdekkép
viseleti munkában. Felismerték ugyan
is, hogy az üzemi tanács és a Vasutasok 
Szakszervezete csak közösen, a kétféle 
funkciót és tevékenységet összehangol-

tan. folyamatos és élő kapcsolattartással 
tudja szolgálni a munkavállalók érdeke
inek hatékony megjelenítését. 

A V SZ lapja, a Magyar Vasutas kö
vetkező számaiban kiemelten foglalko
zik az üzemi- és közalkalmazotti tanács 
választások tudnivalóival. Szó lesz az 
aktuális határidó1<ről, feladatokról, tá
jékoztatá,t adunk a Vála,ztási Országos 
Koordinációs Bizottság munkájáról, az 
üzemi tanácsok szerepéről. mú1<ödésé
ről és magáról a választásról. 

Arra ké,jük tagjainkat. a teljes vasu
tasságot, a gazdasági társa�ágokban és 
az egészségügyben foglalkoztatott mun
kavállalókat. hogy aktívan működjenek 
közre a VSZ-es jelöltek ki- és megvá
lasztásában. Ezzel az önn,-aguk életkö
rulménycivel. illetve szociális helyzeté
vel kapcsolatos döntést bízzák majd rá a 
jövő üzemi- és közalkalmaz�tti tanács
nokaira. 

�� 

Hosszú. hónapokig tartó egyezkedé
sek után a csomóponti főnök belement 
abba, hogy a tolatócsapat frekvenciáját 
használják. Néhány jól értesült úgy tud- ! 

ja, hogy azért állapodtak meg így, mert a 
főnök presztízst csinált abból, hogy még
se legyen igaza a vontatásiaknak. Így át 
kell hangolni a rádiókat -nem kevés pén
zért -, hogy Mezei úrnak igaza legyen. 

Hajdani vasutakra 
emlékeztek Szatmárban 

Egyébként úgy értesültünk, hogy a 
nagyobb budapesti pályaudvarokon is a . 
külsős frekvenciáját használják a műsza-

1
· 

kiak. Hatvanban a tolatócsapatét. Most 
már csak arra kell vámi. amikor a kocsi
vizsgálók a fékpróba végeztével bele- · 
szólnak a rádióba. hogy "Mehet a kettő!" 
Erre a tartalék mozdonyvezetője elkezd 
tolni a kettőre. Lesz nagy bumm, de a 

A Szatmár-Csenger-Mátészalka 
helyiérdekű vasútvonalat 90 éve, 1908 
augusztus S-én adták át a forgalom
nak. Az évforduló alkalmából Csenger 
Állomásfőnökségén megemlékezést 
tartottak, amelyen a vonalmenti tele
pülések polgármesterei is részt vettek. 

A program keretében a vasútvonal 
történetének felelevenítése után vasúttör
téneti fotókiállítá\t tekintettek meg az ér
deklődők. A tárlatot Fábián László, a 

tekintély, az nem csorbul. topé 

Tagmeutartók 
dicsérete 

' csengeri helytörténeti múzeum igazgatója 
nyitotta meg. 

A Szentesi Regionális Vasút Szak
szervezeti Bizottsága nem oly rég ün
nepi bizalmi testületi ülést tartott ab
ból az alkalomból, hogy a VSZ elnök-

, sége a 48. Vasutasnapon Dícsérő Ok
levél kitüntetésben részesítette ó'ket. A 
szentesi ünnepségen részt vett Kis Ta

más, a VSZ alelnöke is, aki elismerő 
szavakkal méltatta a kollektíva ered
ményeit. Az alelnök beszédében ki
emelte az alapszervezet elmúlt évek
ben kifejtett tagmegtartó, tagszerve
ző munkáját, érdekvédelmi tevékeny
ségét. Majd Rácz Sándor szb-titkár
nak személyre szóló Elismerő Oklevél
lel is tanusíthatta több évtizeden át 
végzett munkáját. 

Rácz Sándor kérdésünkre elmondta, 
hogy májusban nyújtották be azt a pályá
zatukat, amivel most a magas kitüntetést 
kapták. Már tavaly is közel jártak ehhez, 
túszen csak egyetlen szavazattal maradtak: 
el a kitüntetett alapszervezettó1. Mint mon
dotta, a regionális vasút 315 fős kollektí
vájának közel nyolcvan százaléka tagja a 
Vasutasok Szakszervezetének. Munká
jukban mindenkor kiemelt feladatnak te
kintették a szervezettséget és a követke
zetes, határozott érdekvédelmi munkát. 

A híres szatmári szilva szülőföldjén. 
augusztus 25-én újból szebben fénylett 
a nap, a Szatmár-Fehérgyarmat vasútvo
nal megnyitásának 100. évfordulója tisz
teletére rendezett ünnepség alkalmából. 

E vasútvonal hajdani megnyitásával 
Szatmár megye legnagyobb járásának 
régi óhaja teljesült, hiszen az ország bel
seje felé könnyebbé vált az út járhatósá
ga, amely e vidék arculatváltozását von
ta maga után. 

A szerény, de színes program Máté
. szalka állomás egyik várótern1ében vasút-
1 történeti kiállítással Vette kezdetét. A tárla-

tot Szombathy Géza. a debreceni vasút
igazgatóság igazgatója nyitotta meg. a tár
lat vezetője pedig Szabó Menyhért vasúti 
tiszt volt, akinek több évi szívós munkájá
nak eredménvét csodálhatták meg az ér
deklődó'k. A MÁV Rt. és a va�útvonal menti 
települések önkom1ányzatainak tevékeny 
részvételével szervezett ünnepség helyszí
neire induló különvonat 11 óra 30 perckor 
gördült ki Mátészalka pályaudvarról, amely 
a meghívott vendégekkel. minden állomá
son megállt Fehérgyannat és Zajta között. 

A fehérgyannati állomáson emléktáblát 
leplezett le a térség országgyú1ési képvise
lője. Minden állomáson ünnepi bejegyzés 
"íródott" a felügyeleti könyvekbe. Kellemes 
színfoltja volt az ünnepségnek Penyige ál
lomáson az élethűnek kerekedett gyermek
eló'acfü. Nagysi.ekeres művelődési háza fa
lán is emléktáblát helyeztek el Mándy Lajos 
miniszteri tanácsos emlékére. 

Zajta végállomáson is hangulatos 
műsor fogadta a vendégeket. A megem
lékezés Fehérgyarmaton a művelődési 
ház vasútmodell terepasztal bemutatójá
val zárult. 

Húri Valéria 

(Folytatás a 2. oldalon ... ) Emléktábla-avatás Fehérgyarmaton. Közéleti esemény volt. FOTÓ: HURI 
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Nyugdíjasok 
a számok ·•szöges ágyán•· 

A napi sajtó, a folyóiratok és a KSH 
·elmúlt hónapokban megjelent cikkei kö
:r.ött tallózva, érdekes összefüggéseket fe
dezhettünk fel. 

Az elmúlt évben 2119 ezer nyugdí
jas háztartást tartott nyilván a statisztika. 
700 ezren éltek családban, de 701 ezer 
volt az egyedül élő nyugdíjasok száma. 
Utóbbiak közül 357 ezren már 70 éven 
felüliek és ebből a 80 éven felüliek szá
ma 182 ezer fő. Ők a legsérülékenyeb
bek, tartalékaikat már régen felették, több
ségük mély szegénységben él. Ha ezeket 
az arányokat - külön szociológiai felmé
rés hiányában - a 142 ezer fős vasutas 
nyugdíjas rétegre vetítjük, valóban indo
koltnak látszik egy vagy két Vasutas Idő
sek Otthonának létrehozása, amely mind 
a szakszervezet, mind a vasúti és minisz
tériumi vezetés közeli terveiben és elkéi 
zeléseiben szerepel. 

Érdekes társadalmi jelenség, hogy 
130 ezerre tehető azoknak a nyugdíjas 
háztartásoknak a száma, ahol az egyedül 
élő nyugdíjas, vagy nyugdíjas házaspár 
már nem keresőket (pld. idős szülők, 
gyermekek, muhkanélküli családtagok) 
is eltart, vagy rendszeresen támogat. A 
korengedményes és rokkantsági nyugdí
jasok számáttak utóbbi években történő 
kényszeríI növekedése - a létszámleépí
tések kézenfekvő megoldásaként azt is 
előidézte, hogy nagyobb arányban nőtt a 
családot nyugdíjból és különböző szoci-

ális támogatásból fenntartó, gyermekeket 
is iskoláztató nyugdíjas háztartások szá
ma. Figyelemre méltó adat az is, misze
rint a rokkantsági nyugdíjasok közül 60 
év alatti a nők 57-58%-a, és a férfiak 
54,2%-a. A munkaerőpiac feszültségei, 
a többgenerációs családokban élő nyug
díjasok helyzetét sokszor közvetlenül 
érintik, a munka nélkül maradt több gyer
mekes leszármazottak anyagi támogatá
sa révén. 

Melyek a iövedelem
kiegészílés lehelöséaei? 
A nyugdíjasok gazdasági aktivitása 

- a munkaerőpiacon jelentkező túlkíná
lat miatt - igen alacsony. A KSH 1996-
os adatai szerint a nyugdíjas férfiak 
4,4%-a és a nyugdíjas nők 3,5%-a dol
gozik a nyugdíj mellett. 

A "fekete" munkavállalás lehetőségei 
a háztartási kisegítő munkára, vendéglá
tó-ipari tevékenységre, szoba kiadásra 
szillcültek. A nagyobb városok környékén 
kertes családi házakban élő nyugdíjasok 
kevéske gyümölcsüket, vagy pár csokor 
virágjukat kínálják olyan helyeken, ahol 
nem kell piaci helypénzt fizetni. Ezek az 
árusok már messziről megkülönböztethe
tők azoktól a fiatal férfiaktól és nőktől, 
akik a nagybani piacon vásárolva a kapu
aljban, aluljáróban szintén engedély nél
kül árusítanak. 

A jövedelem-kiegészítésben szerepet 
játszanak az önkonnányzatok ált'al nyújtott 
különböz6 (folyamatos vagy eseti) támo
gatások, amelyet a jövedelempótló �o
gatástól kezdve, a rendszeres és átmeneti 
segélyen, a lakásfenntartási illetve gyógy
szersegélyen keresztül, az ápolási díjig, a 
kedvezményes étkeztetésig és a nagyon 
szerény temetési segélyig terjednek. 

Ebből a szempontból a vasutas nyug
díjasok kedvezőbb helyzetben vannak, 
hiszen nálunk az ÖTA sokoldalú segély
rendszere, a vasutas segélyezési (bizto
sító) egyesületek juttatásai, a szakszerve
zeti segélyek, a vasutas nyugdíjasokat 
támogató alapítvány lehetőségei és nem 
utolsó sorban a MÁV Rt. által nyújtott 
vállalati szociális segély enyhítik az arra 
rászorultak terheit. Ezen felül a MÁV 
kollektív szerződés nyugdíjasokra ked
vező étkeztetési és üdültetési előírásai, a 
nyugdíjas szakszervezeti közösségek és 
klubok mfficödési feltételeit biztosító inf
rastrukturális támogatás is javítja nyug
díjasaink életminőségét. A volt munka
helyekkel való szoros kapcsolat, a vas
utasnapok kö:r.ös ünneplése sokszor ked
vezőbben befolyásolja a nyugdíjasok tár
sadalmi közérzetét, mint a néhány száza
lékos nyugdíjemelés. 

( Folytatása következik: "Hogyan 
alakult a nyugdíjak reálértéke, vásárló
képessége ?" címmel.) 

dr. Kun Dezső 

Az üzletpolitika is tantárgy 
TANÉVNYITÓ A BAROSS GÁBOR OKTATÁSI KÖZPONTBAN 

Mivel a vasút üzletpolitikájának 
célja a teljesítmények növelése piac
gazdasági viszonyok között. munka
társait erre kell felkészíteni. A korsze
rii kocsik üzemeltetése, a villamosítás 
új régiókban való folytatása, az álta
lános pályarekonstrukció, az elektro
nika és a számítógépes irányítás tér
nyerése jól felkészült és rátermett vas
utasságot igényel. 

Ezzel összefüggően kértük Bartos 
Gézát, a MÁV Rt Baross Gábor Oktatási 
Központ új igazg&ját véleménye megfor
�ására. Noha az igazgató 1998-ban ( év
közben) vette át a vezetést, az 1998/99. évi 
tanévkezdés már meghatározták feladatait 

- Nem kell elvetni semmit, ami kipró
báltan is jó volt a vasóti képzésnél. Meg 
kell őrizni, akár hagyományként is. Ám 
lépni kívánatos, ha korszeríI pedagógiai 
elveket akarunk érvényesíteni. Olyan 
megoldásokra gondolok, amelyek előre 
viszik a felsőfokó és középfokú képzést, 
amely ma még tisztán vasúti feladat. 

- Szándékunk szerint el kívánjuk érni, 
hogy a vasóti képzettségek - egyes terü
leteken -, az államilag elismert képzési 
fonnák közé soroltassanak. Ezért a MÁV
nak gondoskodni kell, hogy munkatmsai 
kiterjedt szolgáltatásának teljesebben fe
leljenek meg. Képessé váljanak a személy
, és árufuvarozás nyereséges eladására. 
Egyszersmind m.elmileg is megfeleljenek 
az ój kihívásoknak. Globális célok kö:r.ött 

si.erepel, hogy a hallgatóink ne rendelés
felvételnek tekintsék a keiesletkielég(tést. 
hanem eladó-vásárló kapcsolat profi szin
ttl taesked& legyenek. 

V&m6nye szerint ennek éivényesül
�kdl az�--Uz.emvitel és szol
gÖ.atúminden pöntjln. Meghll:&tet
ms--.1111Uasel,hotyedllal több-

ről van szó, mint csupán vasúti képzés. 
Hiszen a mozdonyvezető, s forgalmi 
szolgálattevő, az erősáramú mester, a táv
közlési művezető, a polgári szakmák 
szintjének megfelelő, azon felülemelke
dő szakismeretekkel rendelkeznek. En
nek társadalmi elismerése egyúttal ho� 
zájárulást jelent a szakképzési alap bér
arányokra és eszközrendszerre gyakorolt 
hatásához. Az abból nyert forrás az ok
tatás színvonalemelését jegyezné. 

Az Oktatási Központ nevét a koráb
bi tisztképző tanfolyam helyett azért kap
ta, mert a budapesti régiót érintve: Hat
van, Szolnok, Székesfehérvár, Dunake
szi, Istvántelek, Észak- és a Kőér utcai 
tanmtihelyeket is irányítása alá rendelték. 

Ennél többről is szó van. A területi 
igazgatóságokhoz kapcsolódó gondjai
nak elvi és gyakorlati tanácsadásáról. 

Feladatunk a képzés összehangolá
sa, a tantervek elkészítése, időszeríisítése 
és a tanfolyamok szervezése. Összjelle
gükben a pénzügyi-gazdasági rend védel
me. Ma már elengedhetetlen a gazdálko
dásban a vállalati értelmezés, és gondol
kodás térnyerése. Mivel a képzésnek ára 
van, szándékunk szerint azt irányítani 
kívánjuk a megtérüléssel. 

Szeptemberben kinyitja kapuját a 
Luther utca 3., hogy fogadja hallgatóit: a 
forgalmi-kereskedelmi, forgalmi nappa
los tiszti tanfolyamok mellett felsőfokú 
kocsiszolgálati-, pályaépítési és fenntar
tási tanfolyamok indulnak. 

És természetesen megőrzi szerepét a 
nyelvi képzés is. Kiemelten kezelik az 
angol és a német nyelv iránt megnyilvá
nuló érdeklődés kielégítését. De megfele
lő helyre kerül: az informatika és a számí
tógépes felkészítés, hogy a SZIR és GIR 
használatát kiterjedten alkahnazni bJdják. 

Az eredményes felvételi vizsgákat 
követ6en az új tanévben 269 fő képzését 
kezdik meg. Nappalos tagozaton 122, 
míg a levelezőn 147 fő jelentkezését fo
gadták eredményesnek. Ehhez a szak
ágakkal egyeztetett korszel1'.Isített tanter
vek és óratervek készek. Az el6adó és 
tanári kar évnyitó tanári érteketletét meg
tartotta. Szeptember 14-én a levelező ta
gozatosok, és 2 l -6n � nappalos hallga
tók tan6vnyitójáia kerUl sor. A tantermek 

padsorait 112 évvel az első után hallga
tók töltik be. 

- Hiányolom- moodja az igazgató
' hogy a korábbi � köz.épve

mtli. �visaamxull. Jóllebet. hogy 

az állomásfőnöki, oktatótiszti, kocsiszol
gálati, menetirányítói tanfolyamok az is
meretek felújítását, elmélyítését és új tu
dásszintek elérését tették lehetővé. Ami 
által más beosztású dolgozók is megis
merhették a nélkülözhetetlen szemlélet
váltás szükségességét. 

Az új igazgató nem ismeretlen az 

Oktatási Központban, ahol gazdasági 
vezetőként mintegy két évtizedig fel
ügyelte a pénzügyi érdekek védelmét. 
Beosztásának megfelelően részt vett ta
nári megbeszéléseken. Pénzügyi, szám
viteli és könyvvizsgálói szerepe hozzá
járult a rentábilis forrás felhasználáshoz. 

Bartos Géza úgy vélekedik, hogy a 
vasúti felsőfokú és középfokú képzésnél 
egyaránt globális célokat kell megvaló
sítani. A forgalmi és kereskedelmi tiszt 
véleménye szerint legyen udvarias, kész
séges és jól felkészült. E magatartásával 
intézményét és a vasutat reprezentál ja. A 
mííszaki pedig feleljen meg napjaink mű
szaki feltételrendszerének. Emiatt figye
lemmel kíséri az állomások és vonatok 
szolgáltatásait. Személyes szándékával 
és törekvésével azon van, hogy olyan 
hallgatók kerüljenek ki a központból, 
akik képesek radikálisan új elvek alap
ján dolgozni. Későbbiekben az európai 
normáknak megfelelni. 

Szal,6 Béla 

Tagmegtarlók 
dicsérete 

( ... folytatás az 1. oldalról) 

Hasonlóan fokozott figyelmet fordí
tottak az idős vasutasokra, hiszen a szen
tesi szb azon kevesek közé tartozik, ahol 
a tényleges alapszervezetekhez csatolt 
nyugdíjas alapszervezet is míiködik. kö
zel 400 fős tagsággal. Arra törekednek, 
hogy a nyugdíjba vonuló kollégáik mie
lőbb bekapcsolódjanak a nyugdíjas főbi
zalmi csoport munkájába és érezzék, 
hogy a szakszervezet ott is az érdekük
ben tevékenykedit. Ez az elismeres a fo
lyamatos munk4nak köszönhet6. Kap
csolatuk a partner gazdasági vezet6lclcel, 
a·többi vasutas érdekképviseleti szervvel, 
valamint a helyi önkmmány7.8t0kkal jó és 
korrekt. 

Az ünnepség feb6r asztal mellett ba
ráti beszélgetéssel folytatódott, mely so
rán tizenegy nyugdíjba vonuló munka
tmuktól is elb6csm.tak. 

GJ. 

1�. S1EPIFMBFR 

A Kecskeméti Kisvasút 
nagy napja 

Augusztus második �égéje nagy 
ünnep volt a Kecskeméti Kisvasút éle
tében. A rendezvények sorát pénteken 
délben kezdték el: a keskenynyomköza 
vasúti jánnfi-skanzen s:r.emélykocsija
iban rendezett vasúttörténeti kiállftás 
megnyitmával. Itt az 1928-ban létesített 
Kecskeméti Gazdasági Vasút (KGV) 
korhfi és közelmúltbeli dokumentáció
it, terveit. fotóit, eszközeit, modelljeit 
mutatták be. 

Hagyományteremtő, mindenképpen 
eddig egyedülálló program következett; 
amikor Kecskemét KK és Tórökfái állo
más között megindult a "trazinák" kon
voja! A Vasúttörténeti Alapítvány, a 
Gyermekvasút és a Kisvasutak Baráti 
Köre (KBK) tulajdonait képező, egyedi 
példányokból álló menettel mintegy 50 
érdeklődő utazhatott különleges élményt 
szerezve. Az "Ezüst Nyíl", a "Kék Hin
tó", a "Zöld Pillangó" és az "Anonym". 
motoros hajtányok után üde látványként 
száguldott sárga napemyőjével a kézihaj
tány. Az estét baráti hangulatú vacsora 
zárta, ahol a.megjelenteket Szabó Gyula, 
a MÁV Rt. Szegedi Területi Igazgatósá
gának a vezetője, egyben a Vasúttörténeti 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke kö-· 
szöntötte és méltatta a kétnapos esemény 
jelentőségét. A MÁV Rt. Szegedi Terü
leti Igazgatósága és a Magyar Közleke-

Trazinák menete 

dési Közmíivelődésért Alapítvány 
(MKKA) nevében is a szervezést az öt
éves fennállását ünneplő Vasóttörténeti 
Alapítvány végezte a már régóta hagyo
mánnyá vált "Bugaci Kispöfögő" bará
tainak XIII. Nemzetközi Találkozója al
kalmával. 

A Kecskeméti Kisvasút 70 éves tör
ténetének legnagyobb létszámú- mint
egy 300 fős - nosztalgia vonata indult el 
augusztus 8-án, a Kisvasút Napján a 
490,053 pályaszámú gőzmozdony von
tatta nosztalgia személykocsikból össze
állított szerelvénnyel. 

A vonat többs:r.öri megállással közleke
dett a kiskunmajsai vonalon a bugaci pusz
tába Hittanya megállóhelyig, egésznapos 
programmal az utasok aktív közremfficödé
sével. Volt ezen a napon a kötelem nosztal
gia-víz fogyasztása utáni jakabszállási "víz
vételezés", tiszteletbeli "mozdonyvezetés", 
"pillangózás", tombola sorsolás, bugacháza
pusztai "ökörelütés", bugaci mozdonyfel
lobogózás, hittanyai "bety�-kommandós" 
támadás, ősborókásbeli "vipera-kutatás" és 
egyéb vasutas bohóságok. 

A Kisvasúti Nap lelkes szervezői és 
vendégei az élmények hatása alatt mind-
annyian megfogalmazták magukban a 
"Kisvasút" további megmaradásának 
gondolatait. 

Nagy J6zsef 

FOTÓ: NAGY J. 

Megnyugodtak 
a 
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keletis kedélyek
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I 
( .. .folytatás az 1. oldalról) 

Már most tervek készülnek arra, 
hogy egy korszeríI, a metróval egy szint
ben lévő személypénztár-részleget hoz
nak majd létre. A lényeg tehát az, hogy 
sor fog kerülni a személy�nztárak fel
újítására is! Sőt! 

Még ebben a hónapban próbaképpen 
két vadonatúj átbeszélőt szerelnek föl a 
szakemberek két belföldi személypénz
tárra. Ezenkívül az átbeszélő mikrofono
kat, a dolgozók munkájának megkönnyí
tése érdekében átszerelik a bal oldalról a 
jobb oldalra! Szeptemberre, de legkésőbb 
az év végéig pedig megtörténhet a pénz
társzékek cseréje is! Ezekkel a dolgok
kal enyhíteni igyekszünk az ott dolgozók 
helyzetén, bár én magam is jól tudom, 
hogy a levegőtlenség és a rossz világítás 
nem sztlnik meg. De remélem, hogy leg
alább könnyebb lesz a munka. 

Palotai Árpád alapszervezeti titkár 
szerint is lassanként megnyugodnak a ke
délyek, és ez így jó. Megjegyezte: - Sze
retnénk. hogyha a Keleti pályaudvar felújí
tását nemcsak, mint építészeti és statikai 
munkát fognák fel a MÁV Rt.-nél, hanem 
mint munkabiztonságit is. Kérésünkre a 
MÁ.VRt �MunkavédelmiBimtt
dga is foglalkozott ezzel az üggyel. Öril-

lök, hogy végre kiderült: nem marad ki a 
rekonstrukcióból a személypénztárak fel
újítása sem. Ám szeretnénk, ha ugyanez 
igaz lenne az utazók várakozó helyiségei
nek korszeríisítésére is. 

A lényeg az, hogy az összes szak
szolgálatnál dolgozó vasutas munkakö
rülményei javuljanak. Szintén fontosnak 
tartjuk például a vizuális utastájékoztató 
rendszer kedvezőbb helyre történő tele
pft�sét, ugyanis a központi lépcsőfeljá
róval szemben felállított rendszer előtt
érthetően - rengeteg ember áll, így miat
tuk torlódás alakul ki, hiszen szinte leh� 
tetlenné válik a lépcsőkön való fel-, illet
ve lejutás. A peronok területének lecsök
kenése miatt kisebb helyre összeprése
lódő embertömeg is komoly veszélynek 
van kitéve, hiszen így nagyon nehézzé 
válik például a targoncákkal való közle
kedés. Sok turista ráadásul még a füldre 
ül, (gy csökkentve a meglévc1, l1gyis most 
oly szfficös helyet. Bár eddig- szcrencsé
re -nem történt baleset, ám e tény kétség
kívül egy ki nem zúható balesetvear.élyt 
rejt magában, bármennyire is vigyátmlk a 

vasutasok és az utasok. összességében 
ógy gondolom, hogy sikerült megnyug
tatni a belföldi személypénztárosokat, és 
most ez a legfootosább. 



1998.SZEPfEMBER MAGYAilVWW 
A VSZ JOGI PAJZSA 

Nyíregyházán még nem sértették meg a tönénvt? 
A nyíregyházi állomás közelében lévő va<.• 

utas laktanyában találkoztam dr. Sárvári Ildi
kó ügyvédnővel, aki a nyíregyházi és a debre
ceni VSZ jogsegélyswlgálat vezetője. 

-Hogyan kezdődött a MÁV-val való kap
csolata? 

-Szinte az egész családom vasutas volt, az 
apai nagyapám, az édesapám, az édesanyám, a 
nővérem és most az idősebb fiam is. Az egyete
met is a MÁV patronálásával végeztem el. 

- Vasutasként kezdte a pályafutását vagy 
egybó1főlvették? 

-Nem vettek fel az egyetemre egyből, így a 
végzetségemhezmérten elszegődtem a MÁV-hoz. 

-Miért éppen a ny{regyházi és a debrece
ni jogsegélyszolgálatot viszi, hiszen ha jól tu
dom, Ön Budapesten lakott? 

-A nagymamám itt született, engem ő ne
velt fel és vissza szeretett volna térrú szülőváro
sába, így ideköltöztünk. Elkezdtem praktizálni 
és kb. 3 évvel ezelőtt hívott a VSZ, hogy dol
gozzam a jogsegélyszolgálatnál. 

-És akkor föladta a magánpraxisát? 
-Nem, eleinte csak szerdánként fogadtam 

a vasutas ügyfeleket. Azután találtunk egy olyan 
megoldást, hogy én itt kapok egy irodát, a régit 
pedig feladom. Itt fogadom a magán ügyfeleimet 
és a VSZ tagokat is. 

-Tehát az irodát a VSZ tartja fenn? 
-Nem, én bérlem. 
-D e hogyan tud eleget tenni a VSZ-es il-

letve a magániigyeinek? Gondolom, az illőpon
tok néha ütik egymást! 

-A vasutasok soron kívül bárrrúkor bejö
hetnek, ám a magánügyfeleknek időpontot adok. 

-Mi a véleménye, tapasztalata? Hatéko
nyan mú'ködik a jogsegélyszolgálat? 

-Tennészetesen. Jó, hogy van egy biztos pont, 
ahol felvilágosítást nyújtanak munkaügyi, de csa
ládjogi, polgári vagy akár szabálysértéssel kapcso
latban is. És mindezt ingyenesen. Eleinte csak fel
világosítást kértek, de egyre nagyobb bizalommal 
fordulnak hozzám. rengeteg az ügyfelem. 

- Meg tudná mondani, hány esete volt 
1997-ben, 1998-ban? 

-Szám szerint nem, ennek utána kellene 
néznem. 

-Milyen jellegű problémákkal keresik fel? 
-A munkaügyi problémák szerteágazóak, 

de sok esetben elég egy telefon vagy felvilágo
sítás. Azután vannak a kifejezett munkaügyi pe
res esetek, amelyek ténylegesen jogvitára kerül
nek, ezek egy része nyerő, mert valóban jogtala
nul jártak el a dolgozóval szemben. 

-Gyakoriak az ilyen esetek? 
-Nyíregyházán nem. Mondhatnám, mióta 

Vasutas balettnövendékek 
hódították meg a Virágkarnevált 

A MÁV-NÁL TANÍTOTT NÉPTÁNCOT 

A debreceni virágkarnevál üde színfoltja volt 
a Vasutas Egyetértés Művelődési Központ Balett
iskolájába járó növendékek menettánca. Közön
sé�ikert aratván temperamentumos produkció
jukkal az iskola alapító balettpedagógusa Nagy
né Sárközy Viola - mindenki Vwla nénije -és Ko
csis László balettoktató avat be az iskola múlt
jába,jelenébe és jövőjébe. 

Viola néni 1948 óta tanít a Művelődési Köz
pont balettermében. Azelőtt a MÁV igazgatóság 
épülete adott helyet a néptáncnak. A férje révén 
került a vasúthoz, aki MÁV főellenőr volt. Viola 
néni neve az évek során fogalommá vált vá
rosszerte. Ő azonban mindig hűséges maradt a 
vasút által biztosított apró baletteremhez. Növen
dékek százai kerültek ki iskolájából, közülük so
kan a budapesti Operaház Balettiskolájában nyer
tek felvételt. Útravalóul mindig arra bíztatta tanít
ványait, hogy őrizzék meg szerénységüket, mert 
másképpen nem tudnak elóbbre jutni, sem az élet
ben, sem a táncos társadalomban. 

Büszke lehet saját gyermekeire is, sokáig 
balettmester leánya segítette munkájában, aki je
lenleg az Egyesült Államokban él, fia a santiagói 
balett igazgatója. Viola néni elárulja, hogy ezer 
gyerek közül egy-kettő, aki igazán rátermett a ba
lettre. De mindenkinek érdemes lenne a táncnak 
ezzel a klasszikus formájával megismerkednie. Az 
iskolába 4-5 éves kortól vesznek fel csemetéket, 
heti 2 alkalonunal vannak foglalkozások. A tánc 
által változik a gyerekek lelkivilága, viselkedése, 
finomabb érzésű felnőttek válnak belőlük, vala-

mint nagyobb önfegyelemmel is rendelkeznek, 
mint az átlagos emberek. Az évet július közepén 
balettvizsga zárja. Jelenleg a MÁV Járműjavító 
színházterme ad otthont a mindig teltházas elő
adásoknak. A 84 éves örök-fiatal Viola néni ma is 
töretlen jókedvvel tanítja táncolni a gyerekeket, 
s bár (mint mondja), szigorú tanár, de a gyerekek 
érzik, hogy szereti őket. 

Kocsis László szerint a Virágkarneválra 
már június 15-től készültek. Naponta két órát 
próbáltak. A 20 tagú csoportban 8 és 25 év kö
zötti fiatalok szerepeltek. A növendékeknek fe
ledhetetlen élményt jelentett ez a fellépés. 

Kocsis László elmondja, hogy a 150 tanít
vány zöme lány. Nemcsak vasutas szülők gyer
mekei járhatnak ide, mindenki előtt nyitva áll az 
ajtó. Sajnos, az a gond, hogy a mai fiatalok moz
gásszegények, lusták, gyorsan akarnak látványos 
sikereket elérni, a mozgásművészetet nem elég 
egy-két évig tanulni, hosszú idő kell ahhoz, 
hogy ez rögzüljön és tökéletesedjen. Nagyon 
sokan lemorzsolódnak, mert nem elég kitartóak. 

A tánc a szépség és a harmónia ötvözete, akit 

egyszer megérintett a varálsa, már nem tud élni 
nélküle. Főképpen, ha olyan pedagógusokkal 
hozza össze jószerencséje, mint Nagyné Sárközy 
Viola és Kocsis László. Kezük alatt növendékek 
százai nőttek fel és fognak felnövekedni, 

Ott a Vasutas Egyetértés Művelődési Köz
pont emeletén lévő apró, idillikus, ingyenes 
baletteremben. 

Faragó Marilla 

• 
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én itt vagyok, erre nem volt példa. Debrecenben 
pedig még nem igazán tudom, mivel csak két és 
fél hónapja viszem az ottani jogsegélyszolgálatot. 

-Es a környéken? 
-Ott már találkoztam ilyen problémával. 
-Mondana egy példát? (Alanyom az ügy-

védi titoktartásra hivatkozva név nélkül vála
szol a kérdésemre.) 

-Ez egy nagyon igazságtalan ügy volt. Az 
állomásfőnök visszarendelte az egyik dolgozót 
a szabadságáról, pedig ő már előre jelezte, hogy 
mikor szeretné a szabadságát igénybe venni. Az 
ügyfelem nem vette fel a munkát, így megszün
tették a munkaviszonyát. Ezt a pert megnyertük. 

-Tehát visszaállították eredeti munkahe
lyére az ügyfelét? 

- Nem, először kértük a munkaviszony 
visszaállítását, de én javasoltam, hogy kérjük a 
jogellenes munkaviszony megszüntetésének 
megállapítását és az ezzel járó jogkövetkezmé
nyek megállapítását. Mert hiába kerül vissza 
munkakörébe a dolgozó, valószínű, hogy a kö
vetkező létszámleépítésnél úgyis rajta lesz a lis
tán. Sajnos ez nemcsak a vasútnál van így. Ez 
Magyarországon, a mai gazdasági életben sok
szor előfordul. 

-Ha ilyen a helyzet, a dolgozók könnyen 
kezdenek munkaügyi vitát. 

-Nem, nem memekkezdeményezni. Bár én 
mindig bemutatom az érme mindkét oldalát. 
Így, ha megoldható, a dolgozó enged, mert, ha a , 
késó'bbiekben elbocsájtják, nem biztos, hogy · 
munkát találna. És így már csak két lehetőség : 
van: a munkanélküli segély és a jövedelempót-
16 támogatás. 

-Ha jól értem, akkor a dolgozók igazán ki
szalgáltatottak, a munkáltató pedig csak az uta
sításokat adja. 

- Igen, ez így van. Szerintem a vezetőségi 
helyeken sok hozzá nem értő ember ül, a vasutat 
felülről nem lehet vezetni és ahhoz, hogy irá
nyítsanak, alulról kell megismerrú a hierarchi
kus rendszert. 

-Nemcsak egy szakszervezete van a MÁV
nak. Mit tesz, ha egy VDSZSZ-es tag kér öntó1 
segítséget? 

-Eleinte sohasem kérdeztem meg a segély
kéró1cet hovatartozásuk feló1. Ám, kaptam egy 
egészséges kritikát. Ezután, ha kérdéssel fordul
tak hozzám, közöltem, hogy szívesen válaswlok, 
de csak ügyvédi honor ellenében. 

-Előző válaszából kitíínik bizonyos versengés. 
- Nem hinném, hogy kiéleződött az ellen-

tét. Rivalizálás a tagszervezésben van, de (sze-
rintem) mindez korrekt keretek között zajlik. 1 

UrsuínErika 

Panaszkodni ió?! 
A bejárati nehéz faajtó és a kitett óriási 

tábla alapján valami kacskaringós hivatalnak 
gondolnánk, ám mindössze két ember dolgo
zik a MÁV Rt. Panaszirodájában. A "szemetes
láda" elnevezés, -ahogyan az irodát a néphu
mor nevezi - talán egy kicsit faragatlanul 
hangzik, ám kétségkívül a legmegfeleló'bb szó 
arra, hogy milyen hangnemet kénytelenek 
gyakran elviselni az itt dolgozók, amikor dü
hös és finoman szólva is trágár beszédű, felhá
borodott utasok és vasutasok méltatlankodnak 
a telefonban vagy az elküldött levélben, 

- Csak tessék, csak tessék 1 
- invitál bel

jebb piciny irodájukba dr. Mészöly Ferenc mér, 
nök-fötanácsos, a panasziroda vezetője. Hellyel 
kínál, mielőtt válaszolna a feltétt kérdéseimre. 

- Mikor alakult a MÁV Rt. Panasziroddja, 
és miért volt szükség a létrehozdsdra? 

- Az iroda szinte napra pontosan 10 évvel 
ezelőtt jött létre. Ugyanis Urbdn Lajos, a MÁV 
akkori vezérigazgatója helyesebbnek látta, hogy 
nem az igazgatóknak és osztályvezetőknek kell 
megoldani a panaszügyeket. A MÁV Rt. elnöké
nek, vezérigazgatójának, vagy más magas beosz
tású szakemberének valóban nem hinném, hogy 
az lenne a dolga, hogy reggel 8 órától délután 16 
óráig meghallgassa a sorbaálló panaszosokat és 
ügyüknek, igazuknak utánajárjon. Ezért vagyunk 
mi. Ami a két embert: engem és a kolléganőmet, 
Kratochwill Tivadarné! illeti. Voltunk mi már 
többen is, dehát a létszámleépítések minket is 
sújtottak. Egyébként nem vagyunk önállóak, a 
MÁV Rt. Igazgatási és Jogi Irodája alá tartozunk. 

-Milyen jellegű panaswkat kapnak és hányat? 

- Általában telefonon, levélben vagy sze-
mélyesen keresnek meg bennünket az emberek. 
A legkülönfélébb ügyekben intézkedünk. Van
nak utas- és vasutas-ügyek. Az utóbbiba a vas
utasok munkaügyi, munkahelyi, jogi, személyi, 
ingatlan-problémái, míg az előbbibe pedig a 
vasutas dolgozók viselkedésével kapcsolatos 
bejelentések, a járművek és a várótermek állapo
tára utaló levelek és telefonok, a vonatkésések 
és az utazási kedvezmények tartoznak. A külön
böző menetdíj és pótdíjügyek is ide értendők. 
Most a legtöbb levél és telefon az új menetrend 
használhatatlanságára hívja föl a figyelmet. De 
van olyan is, aki magától a MÁV Rt. vezérigaz
gatójától kér személyes meghallgatást. Sokszor 
- a telefonos MÁV információs szolgálat he
lyett - mi mondjuk meg az érdeklődőknek a vo
natok indulását és érkezését, a csatlakozásokat. 

Hogy a kérdés második felére válaszoljak: 
általában évente 10 ezer személyes, levélben tör
ténő, vagy telefonos bejelentés érkezik hozzánk, 

,, 

ezek közül 1500-2000 esetben lesz ügy. Ám hi
ába senki sem küldi el észrevételeit vagy pana
szát, mert mi minden adatot fölveszünk és to
vábbítunk az illetékes szervek felé., 

-Milyen kötelezettségeik és jogaik vannak? 
-A vezérigazgató felé havonta, a miniszté-

rium felé évente kell jelentenünk, tételesen fel
sorolva a beérkezett panaszosok jellegét. Külön 
örömünkre szolgál, hogy általában ezek a jelen
tések nem sorvadnak el és porosodnak meg va
lamelyik asztalfiókban. 

Úgymond egyetlen jogunk van, bár én in
kább egy igen tág jogkörnek nevezném: gyak
ran ugyanis nekünk kell képviselni a MÁV Rt. 
Vezérigazgatóságát mind belföldi, mind külföl
di ügyekben. Belföldi esetekben pedig utasíthat
juk a területileg vagy szakmailag illetékes szer
veket az esetek ki vizsgálására. 

- Milyen megbecsülésnek örvendnek? 
- Talán meglepően hangzik, de mind az 

anyagi, mind az erkölcsi megbecsülésünk jó, ám 
hozzá kell tennem, hogy ezt a munkát enélkül 
nem is lehetne csinálni. 

- Végül, hadd kérdezzem meg: meg lehet-e 
szokni a sok-sok mocskolőddst, trdgdr beszédet, 
modortalan viselkedést? 

- Sajnos elég nehéz ezeket lenyelni. Talán 
nem véletlen, hogy éppen ezek okozzák nekünk 
is a legtöbb gondot. Másfelől azonban mi is pon
tosan tudjuk, hogy a panasziroda amolyan düh
levezető szerepet is betölt. Ám ez, minden panasz
irodára igaz, nemcsak miránk - mosolyodik el dr. 
Mészöly Ferenc. - Valahol már megszoktuk a 
"kritikát". Tudjuk azt is, hogy nem minden pa
nasz jogos, mint ahogy az sem igaz, hogy min
den panasz jogtalan. Számunkra az a legfontosabb, 
hogy tudjuk: a beérkezett panasszal kihez tudunk 
fordulni, kit tudunk megkeresni. A MÁV Rt-nek 
az 1977. évi I-es, Panaszjogi Törvény értelmében 
30 napon belül válaszolnia kell, de ez már nem 
igazán a mi dolgunk, ezért vannak a szakemberek. 
Rajtunk "csupán" a vasutasok által elkövetett 
szakmai és emberi hibák csattannak, meg ha hi
deg a vonat, rossz a fűtés. 

* * * 
Dr. Mészöly Ferenc egyébként 1967 óta 

vasutas. Azóta tagja a VSZ-nek is. S bár vé
gigszolgált már öt vezérigazgatót, mostani 
munkahelyét mégsem érzi megalázónak és 
bántónak. -Valakinek ezt is csinálnia kell. Rá
adásul én ezt tudom csinálni, remélem jól! -te
szi hozzá beszélgetésünk végén nevetve. Igaza 
lehet, hiszen 10 év nagy idő, még egy kis or
szág kis vasútjának kis panaszirodájában is. 

Berta Sdndor 
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A Vasutasok Szakszervezete 
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ÉLETEK, SORSOK 

A víg kedélyű mohikán 
Nyugodt, csendes ember. Víg ke

délyű, általában mosolyog. Ezek a tu
lajdonságai jutnak először eszembe, 
mikor találkozom Szögi Sándor nyílt, 
barátságos arcával, időnként huncu
tul fel-fel villanó szemeivel. A Nyugati 
pályaudvar állomásfőnöke egyszerű
en fogad, semmi főnöki allűr. Szeré
nyen várja kérdéseimet, miközben 
hellyel kínál az irodájában. Nemrég 
vette át két kollégájával együtt a Ba
ross Gábor díjat. Arcán egyszerre lá
tom büszkeség és szerénység nyomát. 

- Hoxyan kerlilt a rns1ítlw::,? 
- Fiatalabb koromban. 18 évesen 

sodródtam ide. mi\'el nem tudtam más
hol elhelyezkedni. Akkor úgy gondol
tam. ez csak egy átmeneti. rövidtáYú dön
tés. ám az eltelt 39 év bebizonyította. hogy 
nem az. Tizennyolc évesen a mozgó pá
lyafenntartási főnökség miskolci kiren
deltségén lettem vakaszírnok. ám a be
osztá\aim az idővel tennészctesen változ
tak, végigjártam a képze!etbeli ranglétra 
szinte minden fokát. Erdekességként 
azonban megemlítem, hogy engem min
denféle munka" érdekelt, amivel a főnö
keim megbíztak. Ez talán annak is köszön
hető, hogy a szüleim úgy neveltek: min
den munkát meg kell becsülni! 

- Hogyan keriilt " Nyugati pályaud
varra? 

-Harmincnégy évYel ezelőtt, 1964-
ben lettem itt forgalrm szolgálattevő. 
majd térfőnökként és kocsimesterként is 
dolgoztam. 1984-ben Jellem állomásfő
nök. Azóta, immár 14 éve vagyok ennek 
az állomásnak és a dolgozóinak egyszerre 
gazdája és pásztora. 

- Tt::,ennégy é1• nagy idir, pláné egy 
Nyuxati pdlyaudl'llr "nyergében,., 

TÜV 

- Valóban. Ám nem én vagyok a 
csúcstartó. M"rk6 úís;:_ló közel 20 évig 
igazgatta az itteni ügyeket. Meg kell azt 
is jegyeznem. hog)' 1877 óta én mind
össze csak a tizenhatodik állomásfőnök 
vagyok itt! 

- Ha jól tudom, a fia nem. csak a 
lánya kihette a;: Ön példáját. Ő hol dol
gozik és milyen beo.1::.tásban? 

-A Budapesti Területi Igazgatóság 
osztályvezetője. Talán meglepő, de ab
szolút nem avatkozunk bele egymás -
szakmai -életébe. Persze azért a magyar 
vasút helyzete mindig szóba kerül. ha 
találkozunk. 

- f!ogyan telik egy napja? 
-Altalában már reggel 6 órakor bent 

vagyok az irodámban. és 6 óra 50-re. 
mikorra szolgálatba jelentkeznek a nap
palosok, már minden -fontosabb - ese
ményről tudok. A délelőttöm aztán álta
lában ellenőrzésekkel. operatí, intézke
désekkel telik el, ám igazából a munka
időm kötetlen, és, ha egy forgalmi szol
gálattevő. vagy egy váltókezelő be akar 
jönni honám, mert problémája van. az én 
ajtóm mindig nyitva áll előtte. Ha tudok. 
segítek. Ha nem tudok segíteni, azt is 
megmondom neki. 

- A Nyuxati pcílyaudrnr a::, orszcíg 
egyik legnagyobb s�emélypál_rnudrnra. 
Jfi je/n11i itt Önnek az ixa;:,i sikert? 

- Számomra az jelenti a siker egyik 
részét. hogy a dolgozóim zokszó nélkül 
végrehajtják azt, amit mondok nekik. Azt 
is a siker részeként könyvelem el. hogy 
az idő,·el kieső öreg mohikánok helyét 
átvevő fiatal vasutasok képesek ugyan
ezt a szellemet továbbvinni. ami méltó a 
Nyugati pályaudvarhoz. S végül a siker 
harmadik része számomra az. amikor el 
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tudunk indítani egy személyvonatot pon
tosan úti célja felé. 

- .Hilyen l'O!t a::. eltelt 39 év? 
- Nehéz, és nagyon gyorsan elmúlt. 

Amikor kezdtem az 50-es években. még 
gőz{ísök pöfögte_k a magyar vasút or
szágútjain, utána jöttek a dízel- és a villa
mos gépek. Megújult a kocsipark is. 
Csak azt a fránya biztosítóberendezést 
nem sikerült még kicserélnünk -
bosszankodik S::.ögi Sándor. - De remél
jük. erre is hamarosan sor kerül. Ami
kor idejöttem dolgozni. még 2400-an vi
seltük a vasutas egyenruhát, ma már csak 
400-an. dc a hangulat, a vasút belső vilá
ga csak nagyon keveset változott. 

- Mennyire lepte meg a kitüntetés? 
-Hog) őszinte legyek. nem számítot-

tam rcÍ, eléggé meglepett. Sikerült a kollé
gáknak titokban tartaniuk. Egyébként. a 
kitüntetés nélkül is maximálisan elégedett 
, agyok az eddigi életemmel. A díj maga, 
már csak hab a tortán. Ami fontos, hogy a 
dolgozók elfogadnak. Ez az. ami számít. 

- Afilyen te1Tei rnnnak? 
- Nincsenek nagy terveim. Mind-

össze egy kívánságom van: szeretnék 
innen nyugdíjba menni öt éven belül! 

- Honnan adódik e::, a ritka ,·asút
s::,eretet ? 

- Igazság szerint ez már a kezdetek
kor is bennem volt. Nekem ugyanis nem 
teher mindennap reggel 6 órakor bejönni 
a munkahelyemre. Én az egészet inkább 
hobbinak tekintem. mint munkának. Örü
lök, hogy sikerült megtalálnunk -a dol
gozóknak és nekem -az összhangot. Ezért 
külön boldog vagyok. A humánusság 
pedig a természetemből fakad: Sokan 
mondták már az ismerőseim közül. hogy 
bennem valahogy párosul a szakma- és az 

Járműjavító és Gyárt� Kft. 
Dl!'.-EN 729-2 SZERINTI ''EURÓPAI HEGESZTO UZEM" 

Szombathely, Szövő u. 85. Tel/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

A CTS fordító keretes teherkocsi 

Eams normál f e/építésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható alumínium oldalfalú 
fedett teherkocsi � 
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Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 
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emberszeretet. Én ezt most nem felleng
zősen mondom - fűzi hozzá S::.ögi Scín
dor mintegy beszélgetésünk zárásaképp. 

Kifelé menet óriási tolongásra leszek 
figyelmes. Férfi és női kollégái várnak 
rá. Hatan vagy heten is csak vele szeret-

nék megbeszélni a problémájukat. -Lát
ja, erről beszéltem! -mondja búcsúzóul. 
majd barátságosan int és a várakozók felé 
fordul segítőkészen. 

Berta Sándor 

Rabként vitték el, 
maga sem tudta, miért 

A FÉRJ A BÁNYÁBA, A FELESÉG A RIZSFÖLDRE 

"1953 mcírcius 25-e körül /etartó::,
tattak a kiilönbö;:,(f 1·as1ítiga::.1:atósá1:ok 
területén mintegy 200 1·as1íti tis::,tet. A;: 
exykori Mosonyi úti tolonchcí::,ban öss::,e
gy(íjtiitték, majd késedelem nélkül a kii-
1·etke::.<r nap este a Recski Kénys::.ermun
katáborba .1::.lillították ó'ket..." 

( S::.tárav Zoltán, Csdkán\'kéí. 
. Piiski kiadó Bp. 1997.) 

E történethez, vallomáshoz semmit 
nem tettem hozzá, de el sem hallgattam 
beló1e semmit. A teljesség igényét még 
mindig gátolja, hofil a felkutatott, egy
kori rnsutas táborlakók közül többen 
nem vállalták a nyilvános l-isszaernlé
kezést. Visszaernlékezésüket. Kettős az 
ok. Egyesekben még mindig ott lapul, 
ott lakozik a félelem, amit közel fél év
százada plántáltak el bennük. Mások 
pedig nem képesek lefil·őzni e visszate
kintéssel járó fájdalom kínjait. 

Hatvan. A mezőváros egyik gondo
zott kertes házának kapuján becsengetek 
ú1czkóné Kassa Máriával, a Vasutasok 
Szakszervezete nyugdíjas csoportjának 
önzetlen vezetőjével. aki időt nem sajnál
va kalauzolt. A házigazda Binder Géza 
lassú léptekkel. meg-megállva közeledik 
felénk. csaholó kutyája kíséretében. A 
vasút kötelékében 34 évet "húzott le". 
mint tartalékos váltókezelő. A 84 éves, 
hatvani születésű agga,tyán kezében fris
sen kézbesített meghívó lobog. A l 0 éves 
Recski Szövetség hívja jubileumi köz
gyűlésére. 

Azonnal mesélni kezd: 
- Este 9 órakor vittek el még 1950 

június 19-én tizenheted-magammal. Ebből 
heten voltunk barátok. Budapesten az 
Andrássy út 60-ban egy hétig tartózkod
tunk. Aztán irány a Markó utcai fogda, 
majd Kistarcsán három hónapig "vendé
geskedtünk". Szeptember 13-án szállítot
tak el minket Recskre. Volt köztünk orvos. 
pap, de szerzetes is. Családomat június 26-
án teherautóval hurcolták el Hortobágy
ra. Feleségem a gyermekekkel együtt 39 
hónapig élte a táborlakók életét. 

Géza bcícsi küszködve lélegzik. több
ször is szünetet iktat beszédébe. 

-S milyen ,·ád miatt hurcolták el? 
- Az történt, hogy pártemberekkel 

szólalkoztam össze. Akkoriban ezt nem
igen bocsájtották meg egykönnyen. Ne
héz a szívem. Megviseltnek érzem ma
gam. Tudja. minket senki sem hallgatott 
meg. mi csak szenvedtünk. Recsken 
1300-an raboskodtunk, köztük 34 vas
utasra emlékszem. 

- Hogyan telt egy napjuk? 
- Kőbányában fejtettük a tömböket. 

Hegyet bontottunk. Gondolhatja. hogy 
este már szólni sem volt kedvünk egy
máshoz. Enni ettünk. de volt amikor apró 
kaviccsal vegyített száraz babot kaptunk, 
s többnyire szárított burgonyát tettek 
elénk. A kistermetű emberek szívósak 
voltak. jobban bírták a fizikai gyötrelmet. 
mint a nagydarab kövérebbek. Zendülés
ről szó sem lehetett. Szökési kísérlet az 
volt háromszor is. Ha valakit ezen rajta
fogtak. bíróság elé állították. 

- Nei-iikön s::.ólították-e? 
-Dehogy is! - legyint bosszúsan. -

Inkább voltunk mi rablók. ürgék ... 
-S a;: cí,·ósok hogyan i·iselkedtek? 
-Hát megesett. hogy jött az ávó. s ha 

nem vágtam magam vigyázba, s jó előre 
nem vettem le a sapkámat. az ávós 
belémrúgott. Egyszer le is zuhantam a 
szakadékba. Esetenként éjszaka kellős 
közepén fölkeltettek egy kis csuklógya
korlatra. Akadt emberségesebb is közöt
tük. A nagy hidegben. lent a bányában, de 
a barakkban is a metsző hidegben képte
lenek voltunk meleget csiholni . .Mindegyi
künk vitt egy kis csomó iallyat az ágya 
mellé, meggyújtottuk. Am. mire kissé 
enyhült volna a levegő. takarodót fújtak. 
s el kellett oltani. Ilyenkor volt olyan ávós, 
aki takarót adott ránk. Persze. volt bünte
tőbrigád is ám! Gúzsbakötés. kurtavas. 
Ettől függetlenül kegyes volt a sors hoz
zám. Megúsztam agyrázkódással. A kór
házi ápolást megengedték. 

- Cil'ilek sexítettek-e l'(l/amilyen mó
don? 

-Abszolút nem tudtunk kapcsolatot 
tartani velük. Levelet sem írhattunk. a 
család semmit nem tudhatott rólunk. A 
köztünk lévő spicli egyébként azonnal 
besúgott bárkit. Szabadulásunkkor a lel
künkre kötötték. hogy tilos beszélni ar
ról. ami itt történt. Azzal félemlítettek meg 
mindenkit. hogy visszakerülhetünk. 

-S hogyan talcílko;:.ott újból öss-;,e a 
csaldddal? 

-A feleségem két héttel hamarabb ért 
haza. Sírtunk, három éves fiamat akkor 
láttam először. Gyermekeim közül egy 
sem ismert fel. Kérdezgették "ki ez a bá
csi". 400 forintnyi munkadíjjal a zsebben 
szédelegtem haza. Ennyivel fizettek ki. 

-S mi tönént Gé:ti bdcsiml Reok llltÍII? 

-Felhívtak Budapestre a minisztéri-
umha kihallgatá,ra. hogy miért is internál
tak tulajdonképpen. Majd ugyanabba a 
munkaköroe, váltókezelőnek visszavettek. 
Nyugdíjazás után még három évig vissza
jártam dolgozni, most már kimondottan 
csak a kertészkedés ad elfoglaltságot. 

Búcsúzóul megjegyzi: 
- Álmaimban még mindig gyakran 

szenvedek az internálótábor lakójaként. 
H1íri Valeria 

A vastag keretben őrzött rabtanúsítvány. Örök mementó a konyhában RJTó: HtRI 
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ITT SZÜLETETT APHRODITÉ 

.Ciprusi kalandozások 
Ciprus a Földközi tenger harma

dik legnagyobb szigete, háromszázra 
tehető egy évben a napsütéses napok 
száma. A táj rendkívül változatos, kris
tálytiszta vizű strandok termékeny sík
ságok, dombvidék, magas hegycsú
csok, nyüzsgő városok, csendes falvak. 
A tél rövid, ilyenkor Ciprus a mediter
rán országok egyik legfontosabb sípa
radicsoma (Trodosz hegység). A sziget 
mintegy 9 ezer éves, viharos történel
me hódítások, tragédiák, csaták soro
zata, régészeti kincsestár, melynek fel
tárása még sokáig eltarthat. 

Ciprust tehát fel kell fedezni, mert 
minden korosztály számára felejthetet
len nyaralást ígér. Erre kapott lehetősé
get csoportunk, amikor a Vasutasok 
Szakszervezete ciprusi partnerével cse
reüdülést szervezett. A magyar csoport 
1998. június 20-án hajnalban érkezett a 
MALÉV menetrend szerinti járatával 
Larnakába, majd a repülőtértó110 km-re, 
a városközponttól pedig 7 km-re lévő, 
Bean-Rivage szállodában pihenés, majd 
ebéd után a szállodával és környezetével 
ismerkedtünk. A 4 csillagos szintű, lég
kondicionált, fürdőszobás, minibárral, 
színes TV-vel (ez utóbbi nem volt mellé
kes a foci VB idején) ellátott szobákban 
helyeztek el bennünket. A szálloda szép 
zöld övezettel, uszodákkal, teniszpályá
val, konditeremmel, különböző játékok
kal (asztalitenisz, biliárd, játékgépek) 
rendelkezett. Közvetlenül a tengerparton 
helyezkedett el, saját strandján ingyenes 
napernyő és nyugágyhasználattal. Gyer
mekes családok üdülésére is ideális ez a 
szálloda, csoportunk tagjain kívül is sok 
magyar család tartózkodott itt. 

iii. 

vettünk. úgy, hogy a kirándulások előtti 
és utáni nap mindig szabadprogramos nap 
volt. a pihenésé, a strandolásé, a fürdésé, 
a napozásé. A csoport tagjai buszjegyeket 
is kaptak, így egyénileg is kirándulhattak, 
Anna néni, a csoport idegenvezetője pe
dig szívesen vállalta a kíséretet, a tájékoz
tatást. Így került sor például fakultatív ki
rándulásként Nicósia, a kettéosztott fővá
ros, vagy Larnaca meglátogatására. 

De visszatérve egésznapos kirándu
lásainkhoz,június 24-én a Trodosz hegy
ség és a Kykkos monostor megismerésé
re indultunk. A Trodosz (Troodos) hegy
ség a sziget központjában fekszik. Innen 
jut el a városkába, a falvakba az ivóvíz a 
víztárolókból. A látvány gyönyörű: hegy
csúcsok, hegyi falvak. gyümölcsöskertek, 
hatalmas erdó'k, kolostorok. Az Olimposz 
csúcs például 1952 méter magas. A leghí
resebb monostor viszont a Kykkos. 1318 
méter magasan található. Itt látható a cso
datevő Mária ikon. itt lakott novíciusként 
III. Makáriosz, aki 1960-ban érsekként a 
független ciprusi köztársaság elnöke lett. 
Makáriosz 1977-ben halt meg, sírja 2 
km-re a Kykkostól a hegycsúcson látha
tó. Ezután csoportunk a Kykkos étterem
ben ebédelt, majd visszautazott Limas
solon keresztül a szállodába. Limassol
ban a kikötó'be kísértük csoportunk négy 
tagját (az Újlaki és a Lengyel házaspárt), 
akik hajóval Izraelbe utaztak. Limassol 
egyébként a sziget második legnagyobb 
városa, nyüzsgő kikötőváros és kellemes 
nyaralóhely. 

A következő kirándulásunk június 
26-ára, péntekre esett. Úticél: Paphos. 
Festői környezetű kikötővároska, Ciprus 
szinte legkedveltebb üdülónelye. Itt min-

Demarkációs vonal, itt láttuk a kilátóból Famagusztát. FOTÓ'. KASZA LAJOS 

A szállodjban félpanziós ellátást kap
tunk svédasztalos formában, étkezés utáni 
italválasztékkal, a két egész napos kirándu
lásunk alkalmával pedig ebédet is fogyaszt
hattunk étteremben. Minden nap más jelle
gű konyha specialitásait jelenítették meg (pl. 
kínai. olasz, spanyol, görög, stb.) A gyere
keknek külön svédasztaluk volt. 

Első nap este egy hideg ital mellett cso
portunk tájékoztatást kapott a ciprusi part
ner szakszervezet főtitkárától Ciprusról és 
a csoport programjáról. majd megajándé
koztak bennünket egy-egy üveg Comman
dariával, Ciprus leghíresebb vörösborával, 
valamint a hölgyeket egy-egy Aphrodité 
szoborral, az urakat pedig egy-egy fénykép
tartóval. A Vasutasok Szakszervezete ne
vében Döméné Erzsike mondott köszöne
tet és viszonozta az ajándékokat. 

Másnap, azaz vasárnap szabadprog
ram, strandolás következett, a tenger víz
hőmérséklete nagyon kellemes volt vé
gig az üdülés során. 

Hétfőn reggeli után félnapos kirándu
lásra indultunk Ajia-Napába, az egykori 
halászfaluba, amely most a nyaralók pa
radicsoma. Megnéztük fő látványosságát, 
a velenceiek által a XVI. században épí
tett Ajia-Napa kolostort, a 600 éves eper
fát, pihentünk a gyönyörű strandon. 

Mint köztudott, Ciprus ma kettéqsz
tott sziget. Megálltunk utunk során a de
markációs vonalnál és egy kilátóból meg
nézhettük Famagusta híres üdülővárosát, 
melyet a ciprusiak az 1974-es török invá
zió miatt vesztettek el, amikor a törökök 
északon elfoglalták a sziget 37 százalékát. 

Két egésznapos kiránduláson is részt 

den rom Ciprus történelméről mesél, hi
szen itt született Aphrodité, a szépség és 
a szerelem istennője. Az út szőlőskerte
ken és sziklás vidékeken vezet keresztül 
az Aphrodité szülőhelyének nevezett 
Petra tu Romiú-hoz, ahol ma hatalmas 
sziklák emelkednek ki a tengerből, a mí
tosz szerint ott bukkant fel a tenger hul
lámaiból a szerelem istennője. Itt van az 
a szikla is, melyet körül úszva esély van 
arra, hogy nem öregszünk tovább! Vagy 
talán lassabban? Mindenesetre csopor
tunk vállalkozó szellemű tagjai kihasznál
ták ezt a lehetőséget. A strandolás előtt 
megnéztük a Dionüszosz házat, amely a 
III. században épült római villa. A ház
ból gyakorlatilag csak a művészi padló
mozaikok maradtak meg, melyek első
sorban mitológiai képek. Dionüszosz, a 
bor és a szórakozás istene volt, a borivá
szat más témák mellett a mozaikokon több 
helyen is felbukkan. 

Június 28-a vasárnap ismét a tenger 
és a Nap élvezetéé, hiszen másnap, hét
főn hajnalban hazaindultunk. Az utolsó 
este a magyar csoportot a szálloda igaz
gatója és helyettese búcsúztatta egy hi
deg koktél mellett, köszönetünket pedig 
Döméné Erzsike tolmácsolta, megaján
dékozva a vendéglátókat. Természetesen 
a görög táncest sem maradt el. 

Ciprus. vajon mikor láthatunk újra? 
Reméljük, minél hamarabb. És köszönet 
mindenkinek, akik munkájukkal ezt a 
nagyszerű utat lehetővé tették számunk
ra. (Megjegyzés: ez a visszaemlékezés a 
hazaérkezés után egy hónappal íródott.) 

Kasza Lajos 
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Kis ország, 11nagv11 álmok 
Luxemburg. Mindig lenyűgöz a 

város sokarcúsága, mely tökéletesen 
ötvözi történelmének több, mint ezer 
évét, s egyben magába rejtve az Új 
Európa ígéretét. Mint két szerelmest, 
lágy harmóniában egybefogva talál
juk a Grund, az alsóváros középkori 
képét, a modern banknegyed üvegpa
lotáival. A város fölé emelkedve büsz
kén hirdeti a jövőt, az egyesült Euró
pa eszméjét, a Kirchberg platón elte
rülő Európa negyed. 

A Luxemburgi Vasutak Nemzeti Tár
sasága hálózatán félóránként követik a re
gionális vonatok egymást. Az állomásokon 
a vasúttársaság buszai várják, s szállítják 
tovább utasaikat azon települések felé, me
lyeket a vasúti hálózat elkerült. Csendesen, 
120 km/órás sebességgel suhanva gyö
nyörködöm a változatos táj szépségeiben. 
Az "omnibus" - ahogy nevezik - tiszta, 
szinte zajtalanul siklik, öröm vele utazni. 
Lorentzweiler, Dommeldange, a főváros 
elővárosai. Néhány perc, s megérkezem a 
luxemburgi pályaudvarra. 

A több mint 120 ezer lakosú főváros 
egyszerűen csodálatos, viszont a forga
lom sem mindennapi. A tömegközleke
dési igényeket több száz busszal próbál
ják kielégíteni. A belvárosban a járatok 
félpercenként követik egymást, hogy a 
Schuman téren szétágazva könnyen elér
hetővé tegyék a város bármely részét. 
Szükség is van e sűrű járatszámra, mert 
itt az emberek értik a "parking and raid" 
lényegét, s aki csak teheti, személygép
kocsiját a vasútállomások mellett kiépí
tett ingyenes parkolókban hagyva, vonat
tal, busszal közlekedik a város területén. 

Öt éve annak, hogy egy kutatócsoport 
környezettanulmányba kezdett, a főváros 
tömegközlekedési mutatójának javítása 
érdekében, a környezetvédelem, mint fő 
szempont figyelembevételével. Vélemé
nyük szerint, a városban történő gyors és 
kényelmes utazást csak egy modern, vas-

�ti hálózat kiépítésével lehet megoldani. 
Igy született meg egy regionális vasúthá
lózat terve, mely összekötné a környező 
településeket a főváros szívével, kiküszö
bölve ezzel a kényszerű átszállásokat vo
natról buszra és fordítva. A születendő 
tömegközlekedési eszközt elnevezték 
"bahnhybrid"-nek, illetve "metró léger"
nek, a tervezet pedig a BTB (Bus Trarn 
Bunn) nevet kapta. 

Jelenleg a terv megvalósítási stádiu
mában van, a nyomvonal nagy részét ki
tűzték, s megkezdődött az építkezés. Egy 
11 fóből álló munkabizottság koordiná
lása alatt megszületett a vezérgondolat 
"több utast, több vonaton, nagyobb ké
nyelem, tökéletes biztonság". 

A várost a vonatok két irányból kö
zelítik meg: a déli, vagy Luxemburgi 
Kapun és az északi, vagy dommeldange
i kapun. Mindkét állomásnál már kiépült 
a parkoló, gondolván az elővárosig gép
kocsival utazók átszállási lehetőségére. 
Mindkét kapun beérkező járatok érintik 
a belvárost és az Európa negyedet. Egy
szeri átszállással gyors eljutási lehető
séget biztosít a város bármely részébe, 
a nemzetközi repülőtérre, s a Limperts
berg negyedbe, ahol nap mint nap több 
mint 8 ezer diák koptatja az iskolapado
kat. Ez a szárnyvonal nagy jelentőség
gel bír, mivel a reggeli és kora délutáni 
órákban a diáksereg gyors kiszolgálása 
érzékeny pont már évek óta a város tö
megközlekedésében. Aki csak át szeret
ne utazni a városon, megteheti e gyors 
szállítási eszközzel, hisz minden, bár
mely kapun belépő járat teljes kereszt
metszetében átszeli a várost. 

A tervezés jelenleg az utolsó fázisá
ban van, 2002-ben átadják a forgalom
nak az egész közlekedési rendszert. A 
fővárosban 17 ,3 kilométer vasúti pálya 
és 24 megállóhely kiépítése komoly feladat 
elé állítja a tervezó1cet, nem beszélve a hi
dak és viaduktok forgalmának átirányítá-

sáról, s a közút, illetve vasúti forgalom 
belvárosban történő összehangolásáról. 

A két közlekedési gócot a Luxem
burgi pályaudvar és a Hamilius köz
pontnál tervezik, ahol a hálózatot kiegé
szítve a buszjáratok fognak csatlakoz
ni. A környező települések és a főváros 
között félóránként, míg a helyi járatok 
tízpercenként követik majd egymást. A 
pályaudvar és a felsőváros (Corniche) 
között, a járatsűrűséget két-háromper
cesre tervezik. 

S hogy mindez mibe kerül? A jelen
legi vasúthálózathoz összefüggően kap
csolódó, több mint 17 kilométer vasúti 
pálya, a tervezett közlekedési rendszer
rel együtt 8,3-8,9 milliárd luxemburgi 
frankba kerül (1 LUF kb. 6 forintnak 
felel meg) Hat milliárd frank értékben 60 
szerelvény beszerzését tervezik, melyek 
a közeljövóben már a lakosság szolgála
tában járják az µtakat. 

Vincze Árpád 
VSZ Ifjúsági Tagozat 

Luxemburg. Ez még személyvonat 120 
km/óra menetsebességgel. Omnibusz
nak is hívják. 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

, , 

PALYAKARBANTARTAS 

f.,_�-�<>:.;:--'-""--.;.,..---'- _,.._ � 
1------,..,...-----...,,,.--,,- ! ; Vasútépítő, vagany- és kité

rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy hiba

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni . 

., ., ., ,, ., , , ., , 

PALYAEPITO GEPEK GYARTASA, JAVITASA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járművek és munkagépek gyártá
sa, javítása, felújítása, korszerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása és javítása (pl. hegesztési varrat du-
dorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

1 

, ., , , , 

ALKATRESZGYARTAS,SZOLGALTATAS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelól<. részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hól<.ezelési eljárások, gumi vulka
nizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

JÁSZKJSÉR 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'ff: (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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VERESEGYHÁZI NEVEZETESSÉG 

Hogyan lesz az 
állomásból ··esöbeálló

11

? 
Veresegyház. A gödöllői dombok 

lankái között megbúvó települ� elsli
sorban országos híril asszonykórusá
ról nevezetes. A nyugodt. csendes kör
nyezet, a jó leveg6 és az érintetlen ter
mészet egyre több turistát vonz ide. 
Van, aki kés6bb telket vásárol magá
nak, vagy ide is költözik. Az ideván
dorlók és a környékbeliek közül is so
kan választják előszeretettel a vasutat 
Budapest, illetve Veresegyház megkö
zelítésére. 

Veresegyház a 71-es vasútvonal kö
zéppontja. Az utazók közel fele itt száll 
le \'agy föl a vonatokra. Talán emiatt, va
lamint az egyre növekvő személy- és áru
forgalom miatt döntött a MÁV Rt. úgy. 
hogy villamosítja ezt a v'.1sútvonalat. A 
munkálatok szépen haladnak, a villamos 
vezetékeket majdan tartó oszlopok már 
állnak, igaz egyelőre csak csupaszon ár
válkodnak egymagukban. Ám, ha min
den a tervek szkrint halad, akkor már ka
rácsony kor BD V villamos motorvona
tok száguldanak majd a síneken, kivált
va a régi dízeles ingaszerelvényeket. Idő
szerűnek éreztem tehát fölkeresni a ve
resegyházi vasútállomás vezetőjét. Miks

né Fen)wsi Mária állomásfőnököt. 

- Gondolom, hogy a munkák kihat• 
nak majd az állomások és környékük 

rendbetételére is, vagy nem? 

- Mi is így gondoljuk. sajnos. Meg 
kell mondanom. hogy bár az összes állo
máson van például WC. épeszű ember 
azokra rá nem ül. Nálunk. itt Veresegy
házon például 1997. szeptember 30-án 
ismeretlenek egyszerűen kirúgták a pis
soir előfalát. Azóta bárki láthatja azt. akár 
a vonatban ülve is, amit normális körül
mények között nem kellene. Talán nem 
véletlen. hogy kínunkban már büdöske 
virágot ültettünk e veresegyházi neveze
tesség köré és mögé. Általában véve na
gyon sokszor tönkreteszik a várótem1et. 
kiverik vagy egyszerűen elviszik az ab
lakokat az ismeretlen randalírozók. De 
olyan is előfordult már, hogy megverték 
a fóti férfi forgalmi szolgálattevőmet! Ezek 
ellen a dolgok ellen igaz tudunk védekez
ni, bár az efféle "büntető intézkedések" 
igazából kollektív jellegűek. ami nem jó. 
Hiszen. ha valaki szétveri egy állomásom 
ajtaját, akkor én azt általában levetetem, így 
lesz az állomásból esőbeálló. 

- Volt-e olyan esete. amire nem szf-
1•ese11 gondol 1·i.u::.a? 

nvn 
Az ezredforduló lelé 

Tavaly decemberi számunk kará
csonyi mellékletében "Ahol nincs meg 
a minimum" főcimmel újságcikk je
lent meg a Nagytétény-Diósd-i vasút
állomáson uralkodó, elképesztli, kli
korszaki állapotokról. A közelmúltban 
kíváncsiságtól fatve léptem be Ismét 
az állomás területére. Ám titkolt remé
nyem, hogy végre valami mást talá
lok, mint addig, a változatlan pókhá
lós, ro7.sdás mindennapjait "él6'', szét
rohadt vas vécéülőke láttán elillant. 

Az ott dolgozók nem törődtek bele a 
szociális hiányosságokba. éppúgy. mint 
ahogy abba sem. hogy az állomá, munká
ja annak ellenére, hogy fontos csomópont, 
illetve elágazá._ előtt van, nincs megbecsül
ve. Humoruk. bár még mindig változatlan. 
félő. hogy már nem sokáig segíti át őket az 
itteni dolgokon. Olyan is akadt. aki közöl
te velem ottjártamkor, hogy: -"Ha az év 
végéig sem változik semmi. akkor én bi
zony itt hagyom a MÁV Rt-t". Megtudtam 
azt is. hogy akadt volna egy kft„ amely 
vállalta volna a vécé felújítását, sót még 
öltözőt is csinált volna. ám úgy látszik a 
MÁV Rt-nél. senkit sem érdekelt. hogy tá
moga,sa ebbéli szándékában. 

Illés Lás;:.l<í forgalmi szolgálattevő, 
VSZ-bizalmi éppen a kettes őrtoronyban 
dolgozott. Ő nemrég tért csak vissza be
tegszabadságából. Felháborodva mutatta 

meg pillanatnyi munkahelyét. A villany
ve�etékek kilátszottak a falból. Megtud
tam tőle, hogy a villanyszerelők csak nem
rég szedték ki a falakból az elaggott veze
tékeket és kábeleket. amelyek közül sok 
össze volt égve. Most. megunva a hely
zetet, kollégáival együtt úgy döntött, hogy 
megpróbálják önerőből rendbe tenni az 
őrtorony "hibás" belsejét. persze azt azért 
ők is tudják, hogy az anyagi- és szabad
idő-lehetőségeik korlátozottak. 

Illés lá.dó beszélgetésünkkor arra 
is kitért. hogy az itt dolgozó vasutasok 
mellett az utazók sincsenek megbecsül
ve. holott -többek között - belőlük él a 
MÁV Rt. Éppen a manapság oly divatos 
szlogenek ismeretében furcsa egy kicsit. 
hogy az utasok itt még csak kezet sem 
tudnak mosni. de ugyanígy nem tudnak 
meginni egy korty jéghideg vizet sem. ami 
azért ugyehár jól esne a nagy kánikulá
ban. Természetesen az esetek többségé
ben az utasok mindkét vágya megvaló
sulhat. hiszen. ahogy azt Illés Lá.dá is 
megjegyezte. általában a mindenkori szol
gálatban lévő forgalmi szolgálattevő 
megkönyörül az utazókon. 

Persze. ahogy mondani szokták, sok 
jó ember kis helyen is elfér. Bár igaz. hogy 
itt nincs légfrissítő és harmonikaajtó a 
vécében. mint a MÁV Rt. Vezérigazgató
ságán. tükröt sem láttak már régóta erre-

KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 

1998. SZF.PIEMBFR 

- lélúlonl 
felé. és bizony a vécépapír vagy a szap
pan is ritkán látott "vendég" itt, a Nagyté
tény-Diósdon szolgáló vasutasok mégis 
megpróbálják jól végezni a munkájukat. 
Goethe, a nagy német költő egyszer azt 
mondta: "Korlátok között mutatkozik meg, 
ki a mester". Nos ez utóbbit nyugodtan 
bebizonyították Illés László és társai. 

Makkmarci 

A MÁV Rt. vezérigazgat�gának els6 
emeleti luxuskivitelű, harmónika aj
tóval elzárható vécéje. 

A fiatalasszony 1996. augusztus el
sejétől vezeti az állomást. Úttörővasutas
ként kezdte. majd szolgált Rákosrende
z5n, az akkori Úttörővasúton és Buda
pest-Dunapart vasútállomáson, amely 
azóta már megszűnt. Elvégezte a buda
pesti Tisztképzőt és a Győri Közlekedé
si Műszaki Főiskola vasútüzemi szakát. 
Közhen gyesen is volt. 

- Tavaly október 21-én Csomádon 
történt az emlékezetes eset. Este két férfi 
föl feszítette a 15 ezer forint értékű vas
rácsot. behatolt az állomásépületbe. szé
pen megterítettek maguknak. majd a ma
gukkal vitt kis villanyrezsón megfőzték 
az estebédjüket. Mire a rendőrök kiértek 
a helyszínre. már majdnem be is fejezték 
a műveletet. Én hivatalból feljelentettem 
6ket betörés és a közlekedés biztonságát 
veszélyeztető cselekedet miatt. A rendőr
ség válasza: a villanyrezsó I óra 25 per
cen át üzemelt, figyelembe véve a re�ó 
teljesítményt és az elhasznált áram 
mennyiségét. a keletkezett kár45 forint. 
Kit érdekelt. hogy a vasrácsot lefeszftet
ték, és nekünk ebből 15 ezer forintnyi 
kárunk keletkezett?! Sajnos az állomá,ok 
rendbetételére inkább csak ígéret van, 
mintsem pénz. Megunva például a sok 
ígéretet. nemrég mi magunk festettük le 
társadalmi munkában. önerőből az állo
más kerítését. 

Motorkerékpáros magyar világjárók 

- Hogyan hat az. állomds életére a 

1·as1ítrnnal villamosftám? 
- 1998. áprifü 6-án kezdődtek meg 

a munkák és mostanra már az összes vil
lamos vezetéktartó oszlop áll. Eközben 
a villamosítá'isal párhuzamosan folyik a 
pálya felújítása is. így 60 km/órás lesz a 
felújított vasútvonal. A dízeles ingasze
rclvények helyett az ígéretek és a tervek 
szerint korszerű BD V típusú villamo 
motorvonatok közlekednek majd Buda
pest Nyugati pályaudvar és Vác között. 
A tervek szerint a pálya felújításának 
köszönhetően 20-25 perccel csökkenne 
a menetidő is, így a reményeink szerint a 
vasút itt is versen) képes lehetne a Volán 
Rt. buszaival. 

- Hogy viselik az 11ra.10k a megpró

bálwtásokat? 

-Nincs megoldás a randalírozók el

le11? 
-Mióta Veresegyházon szombat éj

jel két va,útőr szolgál. azóta itt megszűn
tek az efféle cselekmények. Minden ál
lomás mellé azonban nem állhatnak vas
útőrök. Se pénz. se ember nincs ilyen 
célra. 

A vasutasok egyik kedvelt intézmé
nye, a Közlekedési Múzeum kellemes 
meglepetést okozott legújabb időszaki 
kiállításával, az ugyanis egy rendkívüli 
sportteljesítményre emlékezik. Milyen 
előzményei ,·oltak ennek a sporttörté
neti eseménynek? Bartha Gyula< 1898-
1972) ésSulkows:.ky Zo/Ján (1902-1950) 
Olaszországba utaztak dolgozni 1927-
ben, hogy pénzük legyen egyetemi ta
nulmányaik költségeinek fedezésére. 
Ott merült fel bennük a nagy utazás 
gondolata. A szóba jöhető közlekedési 
eszközök, a kerékpár, az autó és a mo
torkerékpár közül az utóbbira esett a 
választás. Kézenfekvő megoldás volt, 
hiszen annak karbantartása viszony
lag könnyű, alkalmazkodik a rossz 
útviszonyokhoz, az oldalkocsi pedig 
biztosítja a sok csomag elhelyezését. A 
járgányt 1928-ban Páriz.sban vá�rol
ták meg a Harley-Davidson cégnél, 
amelynek a világ sok helyén volt már
kaképviselete, szervize. A motor ma.�-

ki jellemzői: négyütemű, kéthengeres, 
1207 cm3, 24 LE. Maximális se�ge 
szóló 125/h, oldalkocsival 105 km/h. 

Ennek birtokában még ebben az esz
tendőben nekivágtak a négy évre terve
zett világkörüli útnak. hogy - a program 
kiszélesítése miatt - nyolc évvel későbh 
Budapesten érjen véget a nagy kaland. 

Ez idő alatt öt kontinens 66 országá
ban jártak. töbh mint 170 ezer kilométert 
tettek meg. Utazásuk során s1.ámos autó
klub és magyar egyesület fogadta őket. Ilyen 
esetekben élményeikről vetített képes elő
adásokat tartottak. Amerikában a kerékpárt 
gyártó cégtulajdonosok vendégszeretetét 
élvezhették. akik "rendbe hozatták" motor
jukat is. Visszatértükkor járművüket 270 
automobil klubjának jelvénye díszítette. 
ezernél több róluk szoló újságcikket és 
kétezer fényképfelvételt hoztak magukkal. 

E nem mindennapi világjárás tárgyi 
emlékeit mutatja be a kiállítá,. Két vitrin
ben és négy tablón tekinthető meg eredeti 
útlevelük, az útinapló és a pénztárkönyv a 

támogatók. híres személyiségek és a szál
lodák bejegyzéseivel. az utazók fényképe, 
néhány felvételük nagyított példánya, több 
újságkivágás, sok autóklub eredeti jelvé
nye. és az útir.inyt szemléltető térképváz
lat. Láthat6 egy. az elindulá, évében. 1928-
ban gyártott Harley-Davidson oldalkocsis 
motorkerékpár is. Ugyancsak nézhető az 
utazás második feléről az Újvilágban ka
pott felvevővel készített némafilm. 

Utalnunk kell arra. hogy rendkívül 
hamar, már a Budapestre érkezést köve
tő évben, 1937-ben a hazai olvasóközön
ség tájékoztatására megjelent - Baktay 
Ervin általánosan ismert orientalista elő
szavával -a Motorral a Föld körül című 
könyv. Szerzője az utazók egyike. 
Sulkowszky Zoltán beszámol a hosszú 
évek alatt szerzett benyomásokról, tapa�z
talatokról. közzétéve 170 eredeti fotót. 

A sajtóban és a rádióban is szép vissz
hangot kiváltó kiállítás szeptember 30-ig 
tekinthető meg. 

Horváth Károly -Azt kell mondanom. hogy megle
pően jól. bár kisebb viták és súrlódások 
természetesen előfordulnak. Ez talán an
nak is köszönhető, hogy tartjuk a kap
csolatot a pol,gármesteri hivatalokkal, elő
re kiküldjük a vonatpótló autóbuszok 
menetrendjét. A buszokat egyébként a 
kivitelező VasúJvill Kft. bérli. Általában 
két csuklós, vagy egy csuklós és két szó
ló busz áll az utasok rendelkezésére. 

-Milyen a kapcsolat a dolgo;:.óklwl? 

-Jelenleg42-en vagyunk. A 12 vas-
útállomásból és megállóhelyből (Alagi 
major. Fót. Fótújfalu, Fórfürdó. Csomád, 
lvacs, Veresegyház. Erdőkertes. Nyíres
szőlőtelep, Őrbottyán. Rudnaykert és 
Váchartyán) már csak Fóton. Fótfürdőn, 
Veresegyházán. Erdőkertesen és Őr
bottyánban van szolgálat. Ezeken a he
lyeken úgy érzem, hogy jó a kollektíva, 
s úgy gondolom általában véve jó a kap
csolat a kollégáimmal. Persze ez azért is 
lehetséges. mert kérek és nem követelek, 
vagy parancsolok, s ha szükséges. kiál
lok mellettük. Ezenkívül pontosan tudom. 
hogy mit tudnak elvégezni és mit nem. 
Dehát ez így van rendjén. Mindenesetre 
mindannyian bizakodunk és bízunk ab
ban, hogy jobb, szebb és gyorsabb lesz 
a vasútvonal. mint volt. 

s elsuhant a szellemvonall 

-Mennyire 1•álto:.ou meg a személy
és az áruforgalom? 

1998. augusztus 15-én, szomba
ton pénteki munkarend volt. K6bá
nya-K.ispest vasútállomáson is. 

Reggel 6 óra 35 perc. Az utasok ké
szülődnek, hamarosan megérkezik a szom
bati, 1632-es számú mátészalkai gyorsvo
nat. Ezt a vizuális uta'itájékoztató táblák is 
világosan jelzik: Cegléd-Mátészalka. alatta 
a piros felirat: GYORS, mellette az indu
lás időpontja 6 óra 49 perc. Bár a hivata
los menetrend szerint később lenne az in
dulás. sokan még örülnek is. hogy előbb 
érnek úticéljukhoz. Telnek a percek. 

-A személyforgalom. a diákbérletek 
hiánya miatt egy kicsit visszaesett. ám 
egyre több a pihenni, kikapcsolódni vá
gyó budapesti "turista". A teherforgalom 
viszont nőtt, igaz ezeknek a kocsiknak a 
java része az építkezéshez szükséges 
anyagokat hozza-viszi. Így is, míg pél
dául 1996-ban mindösszesen csak 2( ! ) 
teherkocsi "tévedt be" mifelénk, addig ez 
a szám 1997-ben már elérte az 50-et, idén 
eddig pedig már a 300-nál tartunk. Berta Sándor 

Hirtelen eltűnik a táblánk. helyette új 
jelenik meg: Cegléd, alatta SZEMÉLY, 
mellette az indulási időpont 6 óra 45 perc. 
Egy pillanatra kétségek gyötörnek, de 
aztán megnyugtatom magam. biztos csak 

MÁV A�ranz 1YJ> Kft. 
ALA.PÍTVA: 1926 

\ 
2120 Dunakeszi, Allomás sétány 19. 

Külőnböza nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javftása a ta profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 

felcserélődtek a táblák. A személyvonat 
pontosan érkezik és rövid tartózkodás 
után pontosan el is indul végállomása. 
Cegléd felé. Többen idegesen mocorog
ni kezdenek, felkapják a földről letelt 
csomagjaikat. Csorognak a másodper
cek. 6 óra 47 perc. 6 óra 48 perc, 6 óra 
49 perc. Lassan az ötvenedik percbe lé
pünk át. A vonat sehol. a hangosbeszélő 
is némán hallgat. Valószínűleg késik -
jutunk többen is eme kétségkívül egysze
rű. de a MÁV Rt-nél oly gyakran előfor
duló jelenség megállapítására. Lassan 7 
óra, még mindig semmi. A felkelő nap 
első sugarcli meg-megcsillannak a néma
ságba burkolózó hangosbeszélőkön. Pá
ran rezignáltan legyintenek és elindulnak 
hazafelé, fel a lépcsőn. Egyikük megbot
lik a széttöredezett lépcsőfokok erdejé
ben. Dühében összeszorítja öklét és jól 
hallhatóan káromkodik. 

Mikor 7 óra 10 perckor sikerül vég
re megkérdeznem egy, a Nyugati pálya
udvarra tartó vonat menesztése után a for
galmi szolgálattevőnőt, hogy: -"Elné
zést! Hadd kérdezzem meg: miért nem jön 
az 1632-es számú mátészalkai gyors? -
furcsán néz rám. -Milyen gyors?-kér
dez vissza csodálkozva, majd így foly
tatja: - Ma ilyen számú vonat nem köz
lekedik. Ma a pénteki menetrend érvé
nyes. - mondja még, majd faképnél hagy 
bennünket. A párbeszéd hallatán ismét 
megritkul a várakozók tábora. Alig ha-

tan. heten maradunk. A húszból?! 
Kár. hogy elfelejtették tájékoztatni az 

utasokat arról a picinyke tényről, hogy 
augusztus 15-én. szombaton a pénteki 
menetrend szerint járnak majd a vonatok! 
Amikor ugyanis a forgalmi szolgálatte
vőnő két'iégkívül udvarias felvilágosítá
sa után körbepillantottam, sehol sem lát
tam egyetlen plakátot. falragaszt sem, ami 
a fenti "veszélyre" hívná fel az utasok 
figyelmét. A lényeg azonban az, hogy a 
mai napig ott zakatol a fejemben a kér
dés: vajon a vizuális utastájékoztató rend
szer táblái véletlenül ugrottak a helyük
re. megmutatva a várakozóknak a máté
szalkai gyorsot, vagy mindez csak a tech
nika ördögének műve? 

Egyébként "csupán" az aznap szol
gálatban lévő vasutasokat sajnálom. Kép
zeljék csak el. hány dühös, felháborodott 
utast kellett felvilágosítaniuk. Az utasok 
reakcióit pedig nagyon könnyű elképzel
ni, nemdebár? Szerencsére el tudtam utaz
ni Debrecenbe. Igaz a későbbi nemzet
közi gyorsvonaton. S kit érdekelt, hogy 
Budapesttől Debrecenig végigálltam a 
220 kilométeres utat! A lényeg, hogy sí
nen voltam. Apropó, erről jut eszembe: 
nem ártana bizonyos vonatokon bevezet
ni az állójegyeket! Nagy szükség lenne 
rájuk, ha már ül6hely is csak maximum 
a tetőn jut néha. 

Mallnuuci Rns6 
egyszerll "mezei" utas 
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Szálláshelyek olcsón 
Budapest egyik legszebb részén, a 

Római-parton lévő üdülőbe várjuk a pi
henni, kikapcsolódni. sportolni vágyókat. 

Az üdülő hatalma, kert közepén, köz
vetlmül a Duna partján helyezkedik el. 
Az egész érben üzemelő épületben 8 db 

luírom ágyas,fíird{iszobds apartman ta
lálható. Minden szobához T V  is tartozik. 
Aki helyben kíván főzőcskézni. a jól fel
szerelt közös konyhában kedvére megte
heti. Az üdülő teriiletén büfé üzemel, az 
udvaron hinta. homokozó, fürdőmeden
ce, ping-pong awtal. lengőteke várja a sz.ó
rakozni vágyókat. Teniszpálya és túracsó
nak helyben �relhető. 

Térítési díj MÁV dolgozók részére 7, 
vagy több napra: 
Felnőtteknek: 250 Ft/főlnap+ÁFA 
Gyermekeknek: 175 Ft/főlnap+ÁFA 

Hét napnál rövidebb idő-va,uta-mak is: 
1200 Ft/fő/nap 

15 fő feletti csoportnál to,·ábbi 

kedvezmény! 

Budapest, 1039 Királyok útja 19-21. 
Tel.: 3684-008 üdül6 
Érd.: 01/36-04, vagy (30) 911-409 
S()(íki János 

Folókiállílás 6 helyen is 
Augusztus 20-a és a Szent István 

napi megemlékezések tiszteletére rende
zett ünnepségsorozalokba országszerte 
beilleszkedtek vasuta. rendezvények is. 

A szegedi székhelyű Vasúttörténeti 
Alapítvány nagy hagyománn) a! szerve
zi a vasutas fotókiállításokat. Az alapít
' ánynál olyan mennyiségű vasúti témá
jú fénykép gyűlt már össze. hogy jelen
leg egyidőhcn hat különböző helyen is be 
tudja mutatni azokat, vagy önálló kiállí-

tásként, vagy vasúttörténeti és vasútmo
dellező kiállítással kiegészítve: Siófok és 
Miskolc vasútállomások váróterrneiben, 
Hajdúböszönnén). Isaszeg és Lökösháza 
Művelődési Házaiban. Közösségi Intéz
ményeiben, valamint Kiskunhalas Vas
utas 1\1űvelődési Házában. ahol éppen az 
idén megrendezett II. Ors::,ágo.1· Vc1.mtas 
Fotúkicíllitús teljes anyaga látható: itt a 
megnyitó 21-én 17.00-kor lesz. 

Nagy József 

FÖLÖTTÉBB ÉRDEKES 

1892. Kizárás az utazásból 
MÉG AZ 1950-ES ÉVEKBEN IS KERESKEDELMI 

VIZSGAKÉRDÉS VOLT E TÉTEL 

"Oly egyfoek, kiknek társaságát fel
tűnő betcgségök miatt vagy más okhól 
utastársaik elfücláthatölag cl nem tűrhct
nék, az utazásból kilárandók. hacsak 
külön szakaszt nem váltanak, feltéve, 
hogy ilyen rendelkezésökre bocsátható. 
Ha az utazás meg nem engedtetik, a neta
lán fizetett menetdíj. a poggyászvitcldíj
jal együtt vis zatérítendő. 

Diphteriában (roncsoló toroklob. to
rokgyík, croup), kiütése és ha,i hag) máz
ban (typhusl, hól)agos himlőben, kanya
róban, vörhenyben,, érha;,ban ( dysenteria) 
és leprában szenvedő egyének kiilú11 ko
csikba11: orb,íncban, pokol varban. szamár-

huruthan vagy takon) kórban szenved(í 
egyének elkliliinitl'tt konís::,aka.1:.okban 
vitllítandók. Oly személyek. kik kolerában, 
pestisben vagy kitört víziszonyban (ve
szet�ég) slenvednek. aszállításlxíl ki 1·a11-
nak zán·a. Azon személy szállítása. ki az 
előbb megnevezett betegségek egyikének 
gyanúja alatt áll, orvosi bizonyítvány be
mutatásától tehető függővé. an1elyhól ki
tűnik, hogy az illető nem szenved-e a fent 
jelzett betegségek 1;alamelyikébcn. A kü
lönkocsikban és külön kocsiszakaszokban 
való szállításért a díjszabásszcrúcn illetéket 
kell fizetni." 

Sz.B. 

A pinceklubban 
Augusztus 8-án a celldömölki vonta

tási főnökség rnlt vezetői és műszaki irá
nyítói - mintegy 14-en - találkozóra Jöt
tek össze. A jóízű bes1.élgetést a sághegyi 
pinceklubban egy még jobb ízű pörkölt 
követte. A remek sági bor dicsfretére le
gyen mondva, a közös élmények még íze-

"' 

sebbé ·•avatták" a kötetlen találkozót, ahol 
Hon•áth József első számú vezető számolt 
be "a vasút jelenéről és jövőjéről is''. Ezért 
úgy döntöttek, ez..entúl minden augusztus
ban megrendezik a celldömölki nyugdíja.s 
fútőháLi műs,.akiak találkozóját. 

Sz. Jakab 

MAGYARVR 
A MÁV a vidék vasútja 

is kíván lenni 
Idén az első félévben a Nyíregyháza 

és Fehérgyam1at körzetében utazók több 
mint 623 ezerszer, tavaly egész évben 
több mint I milliószor vették igénybe a 
vonatokat. A színvonalasabb. kényelme
sebb közlekedés a Budapest és Nyíregy
háza között közlekedő InterCityhez való 
jobb csatlakozás lehetőségét teremti meg. 
Szeptember l-től menetrendszerűen köz
lekedik napi 2 pár Inter Pici vonat - je
lentette be Kukely Márton. a MÁV Rt. 
vezérigazgató helyettese, augusztus 31-
én, Nyíregyházán. A MÁV a vidék vas
útja is kíván lenni. 

A NyíregyháL.a-Budapest között köz
lekedő lnter City vonatokhoz biztosít csat
lakozást a szeptember elsején útjára indult 
napi 2 pár lnter Pici. A motorvonat Nyír
egyháza, Nagykálló. Kállósemjén. Nyír
bátor, Mátészalka és Fehérgyarmat állo
másokon áll meg. lnterCity jeggyel pótdíj 
nélkül, állomások között pedig 80 forin
tos pótdíjjal lehet utazni rajta. A Nyíregy
hála-Fehérgyan11at. majd később Fehér-

gyarmat-Debrecen közötti szakaszra év 
végéig öt motorkocsit állít be a MÁV. A 
vonatok felújításához a Központi Környe
zetvédelmi Alaptól 90 millió forint támo
gatást kapott a vasúttársaság. melynek a 
felét nem kell visszatérítenie. 

Húri Valéria 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

Mint a MAY Rt. 

k·záró agos vasúti kocsizár gyártoja 
örömmel tudatia, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 
fém és műanyag ielképes 

és biztonsági zárak 
gyártását és forgalmazását 

nt vasúti, mint közuti célra 
"""'',..a fuva ozók részére. 

1�.SZFPIEMBFR 

Lakáscsere: 3 szobás, kertes, telefo
nos, MÁV lakást cserélek l szoba ÖSSl.lcom
fortos, szabadrendelkezésű lakásra, MÁV 
dolgozóval. Minden rnegoldá<; érdekel. Tel: 
06/57 /421-076. Á llomá�épület. 
•••••••••••••••••• 

CSAP NEM CSOP! 

Egy kedves olvasónk fig�elmeztette a szer
kesztőséget Debrecenből. és igaza van. Sem oro
�zul, sem magyarul: Csap nem Csop! 

Köszönjük a fürkész észrevételt! 
•••••••••••••••••• 

HATVANI TÖRTÉNET 

Szép a folyosó 
Az állomások a felújítások során is 

pénzhiánnyal küzdenek. éppen ezért 
öröm volt látni. hogy Hatvan állomását 
milyen szépen rendbe hozták. Valószínű, 
hogy az autokrata vezetésnek az az elő
nye, rend van mindenhol. 

Az öltözők tiszták. a csapok nem csö
pögnek. a csempék is fényesek. Persze 
ehhez kellett egy kis VSZ-es közbenjá
rás, de a lényeg az eredmény. Így min
denkinek köszönet érte: szakigazgató-he
lyettesnek, állomásfőnöknek, szakszer
vezeti titkárnak. 

topé 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMÚJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jórmüvek és részeg'f5égeinek gyártása 
és jovftósa 

• Villamos forgógépek, transzformátorok 
javftósa, tekercselése, vákuumimpragnólósa 

• Acékzerkezetek gyártása, szerelése 
• Alkatrészek megmunkálása, fogaskerék 
• forgattyústenge�•köszörülés 
• Keménykrómózás, ánozás, fémszórás 

TOV 

Nr, 75,100.5695 DIN EN ISO 9002 

1101 Budapest, liHlyai út 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1814 

Telefax: 260-6566 

Keresztrejtvény 
Szakszervezetünk XIV. kongresszu
sán elfogadott program kiemelten ke-
zeli a : függőleges 1., víz.szintes 7. és füg-

1 gőleges 10 megfejtendó'ket. (II. rész.) 

VÍZSZINTES: 1. Kőkoporsóé; 2. Afri
kai ország: előkelő úr: 3. akart: ütőhang
szer: 4. üres hordó szól; Szúrjon: 5. rokon: 
monoton munka; 6. ruhán fodor: fehérne
mű féle: 7. megfejtendő II. rész: 8. vasúti 
kocsi típusa (keverve): Vissza beszélne!: 9. 
római szám: Zavartan tipeg!: kárt okozó 
(vissz.a): 10. DVSC ... : római szám; bő: 11. 
Muzsika: Rádiusz; becézett férlinév; 12. ét
kezz: félig lopva; étel része: 13. Agrártu
dományi Egyetem; markolta. 

FÜGGŐLEGES: 1. megfejtés I. része: 
2. felső ruha; Norvég főváros: emésztő 
nedv: Tórött gitár!: 3. Afrikai főváros; 
erdei gyümölcs; 4. Néma rab!: Róbert:: 
öltéssel készült kép: Elek Éva Tamás: 5. 
kérdőszó: Dezső: mezőség: Félig kapar! 
irányjelző: 6. oda egynemű betűi büntető 
intézet; ötlet; Ferenc: 7. kevert rágó: víz 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
száz fokon: hazudó; 8. ellenérték: Nagy 
Jenő. Testület: 9 .... és Magóg; Öko egy-

10 nemű betűi; népi gyógymód: 10. Észak: 
megfejtés III. rész; Aladár. 

Előző számunk megfejtése: Ellenőrző Bi-
11 

zottság,feltáró, jelzó. javaslatte,·ő. 

k lll� \ 1ut m 1t h y.: n I Jt ink ko- 12 
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Készítette: Bánszegi József 
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Alapítva: 
1904-ben 

Minthamindenkivámavalamit!Az arcokat alOOévesDebreceniJánnűjavítóünnepségénörökítettükmeg. 

Takácsy Gyula az úi MÁV-elnök 
Katona Kálmán közlekedési-, hírközlési és 

vízügyi miniszter szeptember 9-én a MÁV Rt. 
igazgatóságának tárgyalási szünetében mutat
ta be a sajtó képviselőinek Takácsy Gyula új el
nököt. A tájékoztatón jelen volt Sipos István 
vezérigazgató is. 

Takácsy Gyula Tömpe István elnököt követi e beosztásban, aki lemondása ellenére továbbra is kötődik a vasúthoz. A tárca minisztere vázolta az új elnök pályafutását. Indokolta saját döntését és kiemelte a vasúti reform folytatásának szükségességét. Egyidejűleg megerősítette Sipos Ist
ván vezérigazgatót beosztásában. - Olyan stabil vezérigazgatóságra gondolok - jelentette ki -. amelynek e páros vezetés sze-mélyemmel képes megfelelni és kellően kommunikálni. Köszönöm, amit a MÁV Rt. érdekében eddig tettek. Szükségesnek ítélem a· reform folytatását, noha az nem lesz diadalmenet! 

Takácsy Gyula négygyermekes családapa, okleveles építészmérnök. és okleveles közgazdászmérnök. A németül is beszélő új elnök több tisztsége mellett egyik szerzője volt az 1993. évi XCV. törvény "A vásútról" megalkotásának. Felkészült-

• ��gét Jeilemzi, hogy i994-től Budapest Főváros Közgyűlésének képviselője. a Költségvetési és Adóügyi Albizottság elnöke. 
"Kors�er[

í

bb és az igényeket jobban swl
gá/6 vasútra van szükség'" Ez programjának vezérgondolata. 

Szabá Béla 

11Kollektív11 

nyitány 
Megkezdődtek a MÁV Rt. Kollektív szerződés kötéséről az egyeztető tárgyalások. A jelenleg hatályos vállalati kollektív szerződés 1998. december 31-én lejár. A vasúti munkabéke megőrzésének alapvető feltétele a ksz folyamatosságának biztosítása. A MÁV Rt. vezetése 1998. szeptember 8-án átadta a reprezentatív szakszervezeteknek a vállalati kollektív szerződés munkáltatói tervezetét, így 1998. szeptember 22-én megkezdődtek a ksz-ről szóló tárgyalások. A munkáltató előterjesztésében elmondta, nagyra becsüli a munkabékét, kész a jelenlegihez hasonló tartalmú ksz-t határozatlan idejű lejárattal is aláírni. Az átadott és előterjesztett változatban a munkáltatást rugalmasabban kezelő módosításokat javasoltak (a napi kötelező munkaidőnek négy hónap átlagában kellene megfelelni - a jelenlegi kettő hónap helyett). A ksz fix összegű pótlékai a várható 10-11 %-os inflációval felszorzásra kerültek. Készül, még nincs átadható állapotban az új ruhaellátási koncepció, valamint a jóléti és szociális juttatási rendszer átvilágítása. A Vasutasok Szakszervezete tárgyaló delegációja a munkáltató ksz kötési szándékát pozitívan értékelte. Az, hogy hány évre szóló kszt köt a Vasutasok Szakszervezete, a munkáltató módosító javaslatok iránti fogadókészségén múlik. Az átadott munkáltatói ksz tervezet tartalmában nem támasztja alá az előzetes vezetői 

nyilatkozatokat. A VSZ nem zárkózik el a rugalmasabb munkáltatás feltételeinek megteremtésétől. de az így nyerhető "hasznon" osztozkodni kell. Mit kap érte cserében a munkavállaló? Egyelőre a munkáltató nem ígért semmit, így elfogadhatatlan. A VSZ visszautasította azt a munkáltatói kezdeményezést. miszerint szakigazgatósági vagy helyi függelék hiányában a munkáltatói jogkört gyakorlója szabályozná a függelék-jogkörbe tartozó kérdéseket. Az ilyen estekre eljárási rendet kell kialakítani PI: felsőbb érdekegyeztető fórum dönt. Tiltakozott szakszervezetünk a végkielégítést lehetetlenné tevő munkáltatói feltételek ellen. Visszautasította a munkavállalóval szemben érvényesíthető hátrányos jogkövetkezmények egyidejű halmozott alkalmazását. Elzárkózott a VSZ a szakszervezeti tisztségviselői elszámolását csökkentő munkáltatói kísérlet elől. A Vasutasok Szakszervezete tekintettel a vállalatnál bekövetkezett jelentős termelékenység javulásra a munkáltatói kollektív szerződéstervezettői többet várt. A VSZ negatív lépésnek tartja a juttatások megrövidítését, vagy a juttatásokhoz való hozzájutás megnehezítését, egyik sem szolgálja a mieló'bbi megállapodás létrejöttét. A Vasutasok Szakszervezete kész tovább tárgyalni, és bízik egy aláírható minőségű kollektív szerződés kialakíthatóságában. 
Budapest, 1998. szeptember 24. 

Varga Gyuláné 

Gazda nélkül 
nehéz lesz! 

A Vasutasok Szakszervezete Vasútegés1.Ségügyi Intéző Bizottsága szeptem
ber 17-én, csütörtökön délelőtt tartotta 
soros értekezletét a VSZ Benczúr utcai 
székházában. A rendezvénynek külön
leges apropót adott a közelgő üzemi és 
közalkalmazotti tanácsi választásokra 
való felkészülés is. 

Dr. Horváth Judit IB-titkár rövid köszöntője után dr. Gyulai István, a Miskolci Területi Egészségügyi Központ (TEK) megbízott főigazgató-főorvosa szólalt fel. Elmondta: a miskolci TEK rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen sem rendelőintézete nincs, mint például a szegedieknek, sem szanatóriuma, mint a pécsieknek. A központ leértékelődött, elszegényedett, 6 ezer vasutas pártolt el tőle, választván inkább a drágább, de gyorsabb és színvonalasabb magánorvosi ellátást. Id61cözben apadt a vasutasok létszáma is. Az utánpótlás kérdése pedig már csak azért is nagyon nehéz, mert hiába ajánljuk fel a vasúti szabadjegyet az érdeklődő orvosoknak, a fizetések láttán egyb61 nemet mondanak ajánlatunkra -sorolta problémáikat dr. Gyu
lai István, majd így folytatta: -Az állami támogatás egyre kevesebb, a személyi és a gépi állomány teljes cseréjére szükség lenne. A 70 éves átlagéletkorú orvosok, bármennyire jó szakemberek is, már nem lehet 61.et tovább képezni. Ezenkívül meg kellene javítani például a 18 éves gázbojlert, ki kellene cserélni a 34 éves betegfelvonót és a fogászati vizesblokkot. va-lammt két darab gázkazán égőfejet. Ez utóbbiak egyedül 5 millió forintba kerulnének. Ám, ha a munka elmarad, nem lesz melegvíz. Egyre növekszik az intézmény tb-tartozása is. Félő, hogyha nem fizetjük ki októberig a szeptemberi tb-tartozasunkat, amit természetesen öner6ből nem tudunk, akkor feljelent minket a tb, 

1 majd szépen lassan el6bb a gázt kapcsolják ki, majd a villanyt. Az a kérdésem tehát, hogy tud-e és akar-e a testület se-gíteni nekünk, van-e pénze ilyen célra, és végül mit mondjak a beosztottjaimnak, ha ma innen hazamegyek') 
Tamáskovics Árpádné, a miskolci TEK VSZ alapszervezetének szb-titkára szerint mindig igyekeztek mindenben segíteni a központ gazdasági vezetőinek és személy szerint dr. Gyulai Istvánnak is. Aggódnak munkahelyükért, szeretnék, ha nem kellene az utcára menniük. Szeretnék azt is, ha a VSZ vezetői ezúttal is intézkedésre késztetnék a MÁV Rt-t. Az intézőbizottság tagjai csak nehezen emésztették meg a pár perccel korábban hallottakat. Ám felocsúdva a döbbenetb61, egymás után tették fel szemrehányó kérdéseiket: -Miért hagyták, hogy mindez megtörténjen? Miért nem cselekedtek el6bb? 
Dr. Gyulai István leszögezte: -A kieső állami támogatást igyekeztünk úgy pótolni, hogy elvállaltuk a kft-kben dolgo-

1 zók egészségügyi ellátását, ám a várt bevétel elmaradt. A legföbb probléma azonban az volt, hogy a nyugdíjas korú elődöm nem hagyta a fiatalítást véghez vinni. Az intézőbizottság végül is fenntartásokkal, de elfogadta a beszámolót. Ezután Németh Szilárd, a VSZ főmunkatársa tartotta meg beszédét, tekintettel a közelgő ÜT és KT-választásokra. 
( Folytatás a 2. oldalon ... ) 

Tudja mi ez? 

Ha igen, akkor azért, 
ha nem , akkor azért 

Lapozzon a 3. oldalra! 

AKTUÁLIS 

A Vasutasok Szakszervezete meghívást 
kapott a Mozdonyvezetők Szakszervezetének 
1998. szeptember 16-17-én megrendezett III. 
Kongresszusára. Az Elnökség döntése alapján 
a VSZ elnöke vett részt az eseményen. Az aláb
biakban tesszük közzé az ott elhangzott hozzá
szólását: 

Elnök Úr! 
Tisztelt Kongresszus! A Vasutasok Szakszervezete nevében köszönöm meghívásukat. Szakszervezetük fontosnak tartja, hogy a MÁV Rt. munkavállalóit képviselő meghatározó szakszervezetek között szervezetileg is jó legyen a kapcsolat. folyamatos legyen a párbeszéd. Az Önök meghívása és a Vasutasok Szakszervezete döntése, hogy a Vasutasok Szakszervezete Elnöke vegyen részt a Mozdonyvezetó1c Szakszervezete lil. Kongresszusán. az előzőeket segíti elő. Mindannyian tudjuk. hogy a különböző tevékenységet végző munkavállalói csoportok alapvető érdekei megegyeznek, dé a célok eléréséhez vezető útról, az alkalmazandó módszerekről a vélemények eltérnek, eltérhetnek. A Mozdon yvezetó1c Szakszervezete és a Vasutasok Szakszervezete között is vannak és lesznek ilyen eltérések, de számtalan jel arra mutat, hogy a két szervezet ennek ellenére nem áll távol egymástól. Pl.: a vagyonosztozko

dást rugalmasan. gyorsan oldottuk meg, a MOSZ vezetők korrekt tárgyalópartnerek voltak; a nyomásgyakorlási képességre önállóan is készek szakszervezeteink. Az Önök szakszervezeti vezetői is, és mi is, arra törekszünk. hogy a belső érdekellentétek ne gvengítsék a tárgyalási pozíciókat az aktuális kormányzati eró1ckel és MÁV Rt. vezetői1ei szemben. Csak az együttes fellépés • vezethet eredményre a munkavállalók szociális helyzetének javítása, a napi munkaidő hatékonyabb csökkentése. a korkedvezményes nyugdíjazás, az EU-konform bérezési és jövedelmi viszonyok mielőbbi elérésében. Hogy példát is mondjak: az ivóvízellátás ügye az utazóknak egyformán fájt. Az 1998. évi megállapodások ezt a kérdéskört is csak felében-harmadában rendezték. Laktanyaszobák állapota stb. Tehát bőven akadnak közös feladatok. amelyekben az érdekeink is azonosak. 

Kollégák! Külön-külön és közösen is el kell gondolkodnunk a szolidaritás fogalomköréról. annak megnyilvánulásairól, illetve esetenkénti hiányáról. 
Tisztelt Kongresszus! Azt gondolom. ki kell mondanunk azt is, hogy a szakszervezeti konföderációk, akikhez tartozunk (Autonómok, MSZOSZ) Magyarország meghatározó szakszervezeti konföderációivá váltak az elmúlt években. Kialakult az a három konföderáció (Autonómok, SZEF. MSZOSZ). amelyek valós érdek: védelmet produkálnak és holmi szűk csoportérdeket sőt néhány. a politikai porond szélébe mindenáron kapaszkodni akaró egyén érdekének adnak egyre szűkebb szakszervezeti keretet. A Vasutasok Szakszervezete az MSZOSZ kongresszusán, annak előkészítése során is hangot ad annak az elvárásnak, hogy e három konföderáció hatékonyabban működjön együtt a jövőben anna\c érdekében, hogy a nap, mint nap megfeszített munkát végző, életét, testi épségét kockáztató munkavállalót is ember, mondhatnám polgárszámba vegyék. A mi konföderációnk együttműködésének javulása. a MOSZ-VSZ együttmú1cödésnek javulása, a stratégiai célok egyeztetése erősíthet bennünket. Az együttműködésnek - álláspontunk szerint - már meg kell mutatkoznia az őszi ÜT-választásokon, a jövő év eleji KÚT-választásokon és majd a MÁV Rt. munkavállalói FB-tag választásban is. A MOSZ ereje. a VSZ mögötti tömeg és ütőképessé vált erő érdemben képes befolyásolni a vasutasság jövőképét. A vasutasok, egy erősebb összefogással jobb pozíciót érhetnek el. Ebben az összefogásban nagy szerepe van a szakszervezeti tagjaink akaratának, és a szakszervezeti vezetőknek is, akik munkatársak a szolgálatban. 
Kollégák! Befejezésül megköszönöm figyelmüket, 

'iii;''J:_ 
A nagy múlt ió cégér 

ÜNNEPSÉGEK, 100 ÉVES "VAGONGYÁR" DEBRECENBEN 
Debrecen, 1998. szeptember 18-a, 

MÁV járműjavító. A telephely bejá
ratánál esztétikusan beültetett park, 
szökó'kúttal. Virággal gazdagon sze
gélyezett, hosszú út vezet az egykor a 
KISZ KB által védnökölt hatalmas 
csarnokhoz. A száz éves születésnap
ját ünneplő MÁV járműjavító háza 
táján a lázas készülődés még kiül az 
arcokra. Az ünnepi közgyűlés 15 órakor kezdődik, amelyre Lovas Ferenc szb-titkár kíséretében gyalogolunk. -Hogyan éli át e rendkívüli nap han
gulatát? Tud-e optimistán tekinteni a kft. 

jövője felé?- kérdezem őt. - Különös örömmel tölt el, hogy a közeljövőre nézve van munkánk. S a munkához illő kereset is megfelelő. Ez az ünnepség azért is jelentős számunkra, mert egy ilyen hatalmas üzem számára munkát szerezni nem könnyű feladat. Éjt nappallá téve megyünk ez ügyben úgy 

belföldi, mint külföldi partnerekhez. Jelenleg az úgynevezett nyugati-részről kaptunk munkalehetőséget. Ezt bizonyítja a holnapi nap is: újabb szerződést írunk alá. A német vasutak részére készítünk eltolható oldalfalú kocsikat, kétszáz darabot. Ez megalapozza a jövő évi első félévünket. Bízzunk abban, hogy az ezt követő években is folyamatosan megköttetnek a szerződések. Ezáltal mindig biztosítva lesz a kft. részére a soron következő munka. A tartály-teherkocsi javító csarnokhoz érunk. Belépve piciny porszemnek érzem magam a nagyra nőtt emelőszerkezetek szomszédságában. Az ünnepi emelvénynél állva a várakozásteli arcok szembetűnőek. "Hogyan lesz ezután? Vajon lesz-e elég munkánk?" - repkednek aggódó hangfoszlányok. Az ünnepi közgyú1és kezdetén tisztelettel köszöntik: a KHVM főosztályvezetőjét, 
(Folytatás a 2. oldalon ... ) 

,, ,, ,,,, 
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ISO 9002 

Jármiijavító és Gyártó Kft. 
DIN-EN 729-2 szerinti "Európai hegesztő üzem" 

A 125 éves üzem • 125 év a vasút szolgálatában • 125 éve a vasútért 



2 MAGYARVR 
ÉLETEK. SORSOK, EMBEREK 

Háztűznézóben a sógoréknál! 
KINT EGY VÁLTÓKEZELŐ 15 EZER SCHILL INGET KERES 

BurgmlandAimtrialegkeJetibbtartomá
nya. Laknak ittomrákok,magyarok,németek, 
horvátok. Gyönyöni táj, sebes folyócskák, 
zöldelő mezők, virágzó �ertek, magasodó 
várak és klNByok és tisztaságjellem1i a vidé
ket, ami Sl'lllllllben sem különbö'lik a smrmzé. 
dmmagyar\'id&ekd.A GySEVRt.j6voltából 
megismerhettema73ajela,Fertószentmiklós
Pomogy-Nemdervonalat. 

Az auguszn.is végi verőfén}es napon sokan 
várunk a begördülő si.erelvényre. Kisvártatva fel
ttínik a Gy S EV sárga-zöld festésű, �-ztrák gyárt
mányű kétrészes motorkocsija. A ki és beszállás 
gyorsan Iez.ajlík. Pár perc múlva mára szögesdrót
októl "megszabadíton" magyar-osztrák államha
táron goolülünk át. amit egy S7.él�bbcsatomaés 
néhány bódé, no meg tábla jelez. Ausztriába érve 
meglepő a városok és a vasútállomások, illetve 
megállóhelyek tisztasága, graffiti nélkülisége. 
Csöndesen és gyor;an suhanunk a burgenlandi 
mezők közt. Alig egy óra alatt Nezsiderbe, oszt
rák nevén Neusiedl arn See-be érünk. Visszafelé a 
mozdonyvezetői fülkében alkalmam nyílik be
szélgeoii a személyzet két tagjával. A középma
gas, tömzsi és baju.vos mo1.donyve1.ető miután 
bejelentke1ik rádión Pomogyba és s1.abad utat 
kap, kész.séggel válaszol kérdéseimre. 

-Hogyan lett rnsuta:s? 
-1949-ben születtem a Soprontól 10  kilo-

méterre lévő Brennberg bán)án. ln \égeztem el 
általános i kolai tanulmányaimat i, -mond Ja 
ScharfWalter. -Bár gyermekkoromban hentes 
szerettem volna lenni, nagyszüleim mégis rávet
tek, hogy legyek inkább esztergályos. 1967-ben 
végeztem az ipari iskolában. A soproni AFIT 
autóalkatrészgyártó, állalatnál dolgoztam, majd 
elvittek katonának. s később megnősültem. Egy 
mozdonyvezető szomzédom vett rá. hogy le
gyek masiniszta. Mozdony, ezető-gyakornok, 
majd előbb kazánkimos6, végül elejekihúzó 
voltam, ezt az idős1.akot követte egy belső viz.,
ga, ami után egy fűtő mellett tanulhattam ki a 
gyakorlatban is a_szakma csínját-bínJát. ldőköz
ben, 1974-ben GySEV-dolgozó lenem, ám a ta
nulóidő még három é\'ig tartott. Akkortájt 
egyébként csak az tartozott a GySEV-hcz, aki 
átjárt Ausztriába Mi, többiek a MÁV Szombat
helyi Igazgatósághoz voltunk beoszt\ a. 1977-
ben kerültem Hatvanba, ahol elvégeztem egy 

Bor;.a Zoltán és Scharf Wa/Jer Seisiderben a 
GvSEVRt.5147-essoromtmímú. "1\icsök" 
lxmlelikétrw.esmotorkocsija előtt. 
négyhónapos glízós-tanfolyamot, amelyet 1978-
ban Szombathelyen egy dízel-, majd 1985-ben 
Budape�ten egy villamostanfolyam követett. 

-Hof(ya11 keriilt ki Ausztriába? 
-1995-ben ke1.dtünk el kijárni Bécsújhely-

re, hogy letegyük a 2 143, az5047 és az5147 so
rozatszámú osztrák gyártmányú GySEV 
dízelmotorkocsik típusVIZsgáit. 

-Amivel nwst u1azu11k, az milyen gép? 
-A típusa5147-e ·,Jenbachban g)ártják. 

Mi magunk közt csak "Tücsök"-nek hívjuk. Így 
hívjuk a g) akorlatban is. Még a forgalmi szol
gálattevők is azt mondják: "Jön a dupla (5147-
es) vagy aszóló{5047-es) Tucsök!''. A Osztrák 
Szöve�gi Vasutak, az ÖBB jó párat havnál a 
mellékvonalakon. Megbízható jószág, sok min
dent kibír. Légrugó,ású. �1érfóldekkel "veri" a 
MÁV jó öreg Bz-it. A ,isszapillantó tükröket 
például a lábammal, légpedálokkal működte
tem. A fordulat szabályozója hétfoko,.atú. Vég
sebessége 120  km/óra. Körülbelül 90 tonnás a 
dupla, 50 tonnás a szóló változat. Elóhbi kózel 
200, míg utóbbi 100 utas szállítására képes. 
N}ugodtan el tudnám kép1.elni eroébként, hogy 
idlí,el ilyen típusú gépek járjanak a magyar 
melléhunalakon is. Dehát ugye ez már nem a mi 
hatáskörünk-mo olycxlikel Walter. 

-Miben küllJ11bOzik a két or:szág vasiíti 
forgabna. muistere� 

-Itt, a nezsideri vonalon például mi kerel
jük egy távirányító segítségével a sorompókat, 
amelyek (miután a vonat áthaladt az átjárón,) 
automatikusan felnyílnak és világítanak, ami
ből visszafelé jövet azonnal megállapíthatjuk, 
hogy működnek. A vonal egyébként annak elle
nére, hogy talpfák vannak benne, 80 km/óra.s se
bességre alkalma�. Kint a forgalmi szolgálatte
vők helyett üzletvezetők vannak például. 

-Irigylik Önöket a magyar kollégák? 
-Most már nem ann)ira. Régebben még 

igen. hiszen mi a régi rendszerben is azon keve
sek közé tartoznmk. akik kijárhattak Ausztriába. 
Magyaror'iZágon adózunk. Az átlagfizetésem 
mellé peldául külön nyel\ pótlelcot kapok, illetve 
3400 schillinget, nettóban. Tartjuk a cserelátoga
tó kapcsolatot az o. ztrák kollégákkal. Azt is el 
kell mondanom, hogy kötetlenebbek, mint mi, 
mncs például annyi papírmunkájuk. Az osztrák 
emberek is jobban megbecsülik a vasutat, mint 
nálunk Magyarországon. Kint például egy váltó
ke1.elő 15 e1er schillinget keres, ami ugyebár 250-
260 e1.er magyar forinoiak felel meg. Ott még egy 
va,uta, is valaki, nem úgy. mint nálunk! Má, a 
mentalitásuk. Mondom, egyáltalán nem \agyok 
például abban biztos, hogyha ez a gép nálunk Ma
gyarországon "futotta" volna le az elmúlt másfél 
évet, még mindig így nézne k1. 

Borza Zoltán Walter kollégája, egyébként 
vonan·ezető, egyetértően bólogat.-S Ö11 hagy 
került a GySEV-he:.?- fordulok hozzá 

-1972 óta vag)ok vasutas. Eredeti S71lkmárn 
nekem is esztergályos. Budape,ten rnltam tanu
ló, majd mMél é\ig kint voltam az NDK-ban, ám 
mikor haz.ajöttem, nem találtam órabéres munkát. 
Így jöttem a va,úthoz. Előbb Óbudán voltam vál
tókezelő. majd a va,útüzemi elvégzése után Her
ceghalmon swlgáltam. mint forgalmi szolgálat
tevő három teljes évig. Onnan kerültem a GySEV
hez. Itt Jó a munkám, nem kell például nyitnom 
é, zárnom az ajtókat, elvégzi helyettem az auto
matika, nyelvpótlékot kapok és láthatok gyönyö
rű, idegen tájakat. Ám mindezén keméoyen kell 
dolgoznunk. hisren 1smemünk kell nemc�ak a 
magyar, de az o�ztrák forgalmi utasftá�okat is. 
Nem bántam meg. hogy a GySEV-hez jöttem -
1.árja pár mondatát a szakállas férfi. S1.emeiben 
elégedettség és öröm csillog. 

Be'rta Sándót' 

Életében példakép! 

Pink.e János Sltoikus nyugalommal mja már
márl'ffllfflYlelem tiin6haroita �emész
t6 újabb kórral. IOJó:BEJ!TA 

ldm ápröe.loiején a Budapest Déli pálya
udvami tartó szemByvonat ii!.v.eütközött egy 
téglákkal megrakott kamionnal a Budapest
Nagytétényen, a Növény utcai átjáróban. A 
V 43-as "Szili" 3'íO méteren át maga el6tt tolta 
a lehergépkocsit.Mindkájármll totlilkámileU. 
Ám mfga kamion vezet6je szörnyethalt, addig 
a moulony vez etője, az 50 éves Pinke }dnos 
csodával határos módon &thm maradt. ''csu

pán'' egy� törött eJ tss néhány zúzódág 
"smleU össie" e közel sem ápröe.loiejei tr«6-
naknewmet6wMlrozásrak ''kiislfdlid&n''.A 
köziépkorúráflaóCalwttgáloolénybanvantss 
oUholllibai�állközbenegytijabbgigá.v.l 
lwmlilmegkellaüdmie Azon'Ol!IOknem bf,,. 
nakfelépülés8Jen,�11111pilrendaqBl,hogy 
mégmegi&iazideikaralnyt. 

- 1948-ban születtem Abán-meséli Pinke 

János. Mélyen barázdált arcán jól észrevehetők. 
az elm61t hónapok átélt borzalmai. - Világéle
temben mozdonyvei.ető szerettem volna lenni. 
Az áltaünos iskolai tanulmányaim befeje7.ése 
ubin ipari iskolábajátam Si.ékesfehérvárra, amit 
l 965-ben végezrern el, Már ekkor mo7.donyve
ut6-gyakomok voltam a helyi fütőházban. 

"Megültem" az összes, akkor Széke�fehérváron 
fellelhető büszke, gőzös acélparipát. A katona
ság után 1969-ben lettem moz.donyvezető. Máig 
nem felejtem el első utamat. Egy sárbogárdi sze
mélyvonatot vittem a 424.075-ö s1.ámú gőzös
sel. C odálatos élmény \Olt, a szhem ,égig a 
torkomban dobogott. 1982-ben meg. zereztem 
a dízel, majd 1988-ban a villamos mozdonyve
retfü vizsgát. Örültem, teljesült a gyennekkori 
álmom, hogy verethetek. 

-�vlt-e mlamilyen rossz előérzete az idei 
tragédia eló11? S enáltalá11, hagyan tiinént a 
baleset? 

-Ugyanolyan nyugodtan és kipihenten je
lentke11em aznap swlgálatba, mint má,kor. Sőt 
két napig otthon is voltam. így volt időm ki
kapcsolódni. Erre egyébként mindig ügyeltem. 

-A 4625-ös számú z.emélyvonatot vittem 
Székesfehél'\'árról Budapest Déli pályaudvarra. 
Mikor a nagytétényi Nö\ény utcai átjáró elé ér
tem, dudáltam, ám csak annyit láttam, hogy bal
oldalt ott állnak az autók és az emberek. A jobb 
oldalon senki és semmi nem volt. Hirtelen vá
gódott elém a kamion. Ekkor 25-30 méterre le
hettem a keresztezlídéstől, a sebességem pont 
100 km/óra volt. Ezt azért tudom ilyen ponto
san, men akkor pillantottam rá pár másodperc
cel az ütközés előtt a míiszerfalra. Amint észre
vettem, azonnal behúztam a gyorsféket és me
nekültem volna hátra a gépterembe, ám nem volt 
szerencsém. Egy óriási csattanást hallottam. A 
bez6duló vasrácsok és téglák elállták az utamat, 
így a géptennet a mozdonyveretlí-fülkétől el
választó ajtóban ért a téglaáradat. Elestem, de 
sikerült feltápász.kodnom. A látvány, amely fo
gadott. önmagáért beS7.élt a mozoonyvez.ető.a2-
ta1 nem bírta az óriási nyomást és a padlóval 
lett egyenlő. A mozdony persre mindeközben 
maga előtt tolta 360 méteren át a kamiont. 
Ahogy véget ért a rémálom, lemász.tam az össz.e
tört fülkéből és nekiláttam megkeresni a teher
autó soförjét, de nem találtam. A tíizoltók, a 
mentők. a rendőrök és a MÁV balesetvizsgálói 
percek alatt a helyszínre értek. Nekem, mint 
kés&b kideriilt, "csupán" a jobb ötös bordám 
törött el. megsérült a könyököm és a vállam, 
és tele voltam zúzódásokkal. 

-Neheztel-e a fiatal kamio11sofőrre? 
-Bár hibázott, mégsem neheztelek rá hi-

w.en az életével fizetett balga<;ágáért. Igazság s1e
rint inkább nagyon, de nag) on ·ajnálom. 

-Hogyan ér._i magát a tragédia után fél 
évre/? Sikerült magár túltennie a bale.seten? 

-Fizikailag nagyon rossz állapotba ke
rültem. Műtéten estem át. lefogytam 84 kiló
ról 52 kilóra! Az orvosok szerint már a kará
csonyt sem érem meg. Csak az bánt, hogy 
minden reggel hallom a házunk előtt reggel, 
délben és este elzakatoló dízel- és villanymoz
donyok zaját, és tudom, hogy én már minden 
valószínűség szerint soha nem ülhetek majd 
többet mozdonyra. Ez az egészben a legkese
nThb. A kollégáim ennek ellenére megpróbál
nak vigasztalni, kevés sikerrel. 

-Minek tulajdonítja, hogy pár hónappal 
ezelő11 vezériga;:gat6i dicséretet kapoll? 

-Igazából nem foglalkozom vele, bár na
gyon jól esett ez a kitüntetés. Meg kell mon
danom, én nem a kitüntetésekért, hanem a ma
gyar vasútért és vasutasokért robogtam egész 
életemben. Arra vállalkoztam. hogy öregeket, 
betegeket, diákokat és munkásokat vigyek nap, 
mint nap. Dolgozni. tanulni, vagy csak egy
s1.eríien az ismerőseik,hez, rokonaikhoz kikap
csolódni. 

S hogy milyen ember is valójában Pinke 
János?! Megszállott. Imádja a gépét, a munká
ját. Pontos. megbízható,jókedv1l Emberségé
re hadd álljon itt egy példa: 1995 karácsonyára 
6 erer forint pénzjutalmat kapott. Ám ahelyett. 
hogy önmagának eltette volna a pénzt, inkább 
elosztotta igazságosan és egyelően hat fordatár
sa között, ennyien voltak ugyanis-hatan-egy 
fordában. Mondván: hatan dolgoztunk ezen a 
gépen, hatunk munkája van benne. Így igazsá
gos és korrekt a dolog. Részéről a téma le volt 
zárva Ám sokan, még ezután sem értették meg 
ezt a mai világban már alig fellelhet6, kétségte
lenül nemes és megható gesztust. 

Nos, ilyen ember Pinke János. Sztoikus 
nyugalommal vívja harcát nap, mint nap a tes
tét emésztő újabb lcórral. De meddig búja majd? 
Remélem és kollégái is remélik, ő fog győzni! 

Berta Sdndor 

19()8.SZFPIEMBFR 

Gazda nélkül nehéz leszl 
( .. folytatás az 1. oldalr6l) 

Takarékosan összegezte a legfonto
sabb tudni- és tennivalókat, valamint a 
Munka Törvénykönyvében bekövetkezett 
változásokat. Mint mondta a kérdés az: 
megszerzi-e a V SZ a 65 százalékos sza
Va7.atarányt? Ha ugyanis ez bekövetkezik. 
a Va<;utasok Szakszervezete egyedül köt
hetne kollektív szerződést a munkáltató 
MÁV Rt-vel ! Nem mindegy tehát a vég
eredmény. Ezért is menjünk minél többen 
szavazni -a VSZ-re! 

Horváth Judit IB-titkár tájékoztatta a 
me�elent kollégákat és kolléganőket a 
MA V-hoz tartozó egészségügyi közpon
tok helyzetéről, az szb-titkároktól beérke
rett adatok alapján. Kideliilt például, hogy 
a budapesti MÁV-Kórház csak csúsztat
va tudja kifizetni a számláit, a fogtechni
kusokat MÁV-érdekeltségű kft-be tömö
rítik. Ezenkívül tervbe van véve egy 20 
sz.á?.alékos léL\z.ámleépítés is. A többi TEK 
-a miskolcit és a b udapestit leszámítva
nullszaldósan működik! 

Gondot okoz az is, hogy Hévízen 
például a BM. illetve a HM el akarja ven
ni az összes -75 ágyat, mondván az in-

tézmény alig kihasznált. Ezzel szemben 
a hévizieket idén egyszer már megbün� 
tették, túlzott ágykihasználtság miatt! 

Dr. Horváth Judit rövid beszámoló
ja után a jelenlévők megvitatták és jóvá
hagyták a MÁV egészségügyre vonatko
zó középtávú feladat és ütemtervét, vala
mint elfogadták a testület má-;odik féléves 
munkatervét. 

A miskolci TEK ügyében a bizott
ság tagjai egyetértettek abban, hogy to
vábbítják a panaszokat a VSZ vezetői
nek, remélve, hogy dr. Márkus Imre is
mét segíteni tud majd a vasútegészség
ügyi intézményen csakúgy, mint azt ko
rábban a záhonyi MÁV-rendellíintézet 
esetében tette. Abban mindenki egyet
értett, hogyha a MÁV Rt. nem növeli a 
vasútegészségügynek szánt támogatá
sát, úgy biz' pénz és gazda nélkül nehéz, 
szinte lehetetlen lesz az intézmények és 
az egész rendszer fenntartását egyedül 
a tb-támogatásokból megoldani. A gond
terhelt arcokat látva. a helyzet igencsak 
komoly, de azt hiszem, hogy ezt már a 
VIB ülése előtt is mindenki tudta. 

Berta Sándor 

VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETE 

A nagy múlt jó cégér 
ÜNNEPSÉGEK, 100 ÉVES "VAGONGYÁR" DEBRECENBEN 

( .. .folytatás a:. 1. oldalr6/) 

a MÁV Rt. vezérigazgatósága és a terü
leti igazgatóság képviselőit. megrende
lőiket, beszállítóikat. az ADtranz gyár 
,ezetlíit, munkatársait, valamint a Ro
mániából érkezett társcégek meghívott 
vendégeit. 

Kerékgyártó Imre ügyvezető igazga
tó ünnepi megemlékezésében kiemelte: 

- Természetesen vannak olyan pon
tok a gyár életében, amelyek mint törté
nelmi tények mindenképpen adottak. Ilye
nek például a világháborúk. A m(íhely 
alapítására azért volt szükség, mert a múlt 
századi vasútépítés, amely Magyarorszá
gon, a múlt század közepén Budapesten 
kezdődött, a század végéhez közeledve 
elérte Debrecen térségét is. Amely akkor 
az ország közepén helyezkedett el. Az 
akkor már itt közlekedő járművek javítá
sára. a MÁV területet keresett m(íhely
építésre. 

Bár központos elhelyezkedése foly
tán Nyíregyháza alkalmasabb lett volna 
erre a célra, de az akkori debreceni pol
gármester Simonfy Imre és az önkor
mányzat ingyen biztosította ezt a terüle
tet erre a célra. 

Úgy gondolom, ez az üzem ezt a 
nagylelkűséget már megszolgálta a helyet 
biztosító városnak. azzal, hogy számos 
család részére száz éven át megélhetést 
biztosított. Volt idő, amikor 2800-nál is 
több foglalkoztatottat számlált. A nevük
ben is használt debreceni jelző által az ál
talunk elért sikerek Debrecen városának 
is szólhak. Külföldi, európai országok
ban lévő partnereink tanúsíthatják, hogy 
többnyire kapcsolataik után ismerték 
meg a cívis várost, a Hajdúság központ
ját, a "jármíis" vagongyár székhelyét. 

Kerékgyártó Imre a múlton elidőz
ve sorolta fel, hogy miért is épült meg az 
üzem, amit eleinte míihelyként tiszteltek. 
Ide sorolta a gőzmozdonyok felülvizsgá-

tatát, f őjavítá,;át - beleértve a gőzmoz
dony kazánját is - a kéttengelyes sze
mélykocsik főjavítását. az ebbe a kategó
riába tartozó poggyász-, és postakocsi
kat. szinte valamennyi fajtájú és soroza
tú teherkocsit. Az induláshoz alapvető 
volt a szakmunkásgárda megszerzése, 
fölnevelése. E lsősorban az országban 
meglévő járműjavítókból hoztak vezető
ket és szakmunkásokat. B udapestről, 
Pécsről éppen úgy, mint Kassáról. 

-Azonnal megkezdődött az utánpót
lás nevelése is -mondta. -Régi szakok
tatók neveit csak azért nem említem, mert 
én sem emlékezhetem rájuk, pedig már 
40 évvel ezelőtt léptem át az üzem kapu
ját. A családok letelepülésére kolóniák 
épültek, amelyek igen korszerűek voltak. 

Az 1. világháború kezdetéig kb. 16-
17 ezer jármű különféle javítása történt 
meg. Említést érdemelt még az 1914-es 
nagy tíizvész, amikor sok j ármű mellett 
egy 156-szor 108 méteres szerelő csar
nok is megsemmisült. 

Jelentősebb társadalmi mozgások 
hatottak a gyárra illetve a dolgozókra. 
Világháborúk, katonai bevonulások, ha
difogság, a II. világháború szörny(! bom
bázása 1944-ben. 1 956-os forradalom, 
sztrájkok, tüntetések, B -listázás, elbocsá
tások, mind jelen voltak a gyár életében, 
ugyanúgy mint manapság a cégátalakíw, 
privatizáció. Szerencsére a nagy gyár, a 
nagy létszám lehetőséget adott más, po
zitív társadalmi visszahawok míivelésé
re. A kultúra, sport, oktatás, egészségügy 
fejlesztésben a cég már régen élenjárt. 

Alapításával szinte egyidőben az 

énekkar már az Aranybikában hangver
senyen mutatkozott be és a dalegylet 
hosszú évtizedeken át m(I)cödött, s híre 
Debrecen határait is túllépte. 

Az  igazgató ezek után a gyárüzem
óriás jövőjét bíztatóan "vetítette" a dol
gozók "hallgatósága" elé. 

Húri VaUria 



1998.SZEPIEMBER MAGYARVR 

A tét a vasutasok iövőie ! 
Amit feltétlenül tudni illik! 

Mire megjelenik a Magyar Vasutas
nak e száma, akkorra-az Mt.49.par.( l)  
bekezdése alapján - már minden válasz
tási helyen megalakultak a választási bi
zottságok. A Vasutasok Szakszervezet
ének lapja a bizottságok munkáját kíván
ja segíteni, amikor a jogszabályból egy 
csokorba gyűjti a választási bizottság 
feladatait. 

A választási bizottságot az üzemi ta
nács alakítja meg. A képviselettel rendel
kező szakszervezetek delegáltjaik útján 
részt vehetnek a bizottság tevékenységé
ben. A megalakulásról jegyzó'könyvet kell 
készítenie a választási bizottságnak, il
letve erről értesíteni kell a munkáltatót. 

Az értesítéssel egyidőben meg kell 
kérni a munkáltatótól a választásra jo
gosult, valamint a választhatók jegyzé
két, majd ezeket közz.é kell tenni. 

A VSZ TAKTIKÁJA: ŐRKÖDNI A VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁN 
A választási bizottság elkészíti ügy

rendjét is, amelyben feladatait, működé
sének idejét, döntéshozatali rendjét, tiszt
ségviselőit, és az egyéb -a mű1cödésé
vel kapcsolatos - adatokat rögzíti. Az 
ügyrendet a választási bizottság minden 
tagjának alá kell írni! 

A jelöltállítás határidejét, a választás 
idejét, a szavazatszedő bizottság(ok) 
összetételét, a szavazás rendjét, annak 
törvényességi biztosítását, a szavazat
számlálás részletes szabályait, az érvé
nyességre és az eredményességre vonat
kozó rendelkezéseket, az urnazárás és -
bontás körülményeit a választási bizott
ság - az Mt. alapján - a választási sza
bályzatban rögzíti. 

A választási bizottság kötelessége az 
is, hogy olyan választásifelhívást fogal
mazzon meg és tegyen közzé, amelyben 

a szavazáson való aktív részvételre ösz
tönzi a munkavállalókat, továbbá ismer
teti a választás időpontját és a jelöltállítás 
határidejét. 

A választási bizottság állítja össze és 
a jelöltállítás határidejét követő napon -
teszi közzé a jelöltlistát, illetve ennek 
alapján elkész(ti a szavazólapokat is. 

A választás és a szavazatszámlálás 
végeztével a szavazatszedő bizottság el
készíti a választási jegyzó'könyvet, illetve 
az üzemi tanácsi választás lefolyásáról 
szóló jegyzőkönyvet is. A választási jegy
zőkönyvet a bizottság tagjai aláírásukkal 
hitelesítik, majd ezután közzé kell tenni. 
(A választási jegyzőkönyvet az újonnan 
megalakuló üzemi tanács fogja irattárá
ban őrizni). 

A választási bizottságok munkáját az 
Országos Koordinációs Bizottság irat-

minták elkészítésével és közreadásával 
segíti. (Megj.: Az 0KB ilyen irányú te
vékenységét a VFSZSZ delegáltjai felké
születlenségükkel és cseppet sem konst
ruktív magatartásukkal gátolták, amely
nek következménye, hogy az iratminták 
csak a legutolsó pillanatban készültek el.) 

A Vasutasok Szakszervezete rop
pant felelősségteljes és nélkülözhetet
len, a munkavállalók jogaival érvé
nyesülését biztosító tevékenységnek 
tartja a választási bizottságban vállalt 
munkát. Büszkék vagyunk arra, 
hogy tagjaink minden bizottságban 
képviselik a VSZ-t! Kívánjuk, hogy 
eredményesen őrködjenek az üzemi, 
közalkalmazotti tanácsi és munkavé
delmi képviselő választások tisztasá
gán és törvényszerűségén! 

N.Sz. 

Látványos eredmények híián is küzd Villanó.lényben 
az üzemi tanács DR. BENCZE MÁRIA ISMÉT INDUL VSZ "SZÍNEKBEN" 

Őróla aztán elmondható, ah�l tud, �t. 
FOTÓ: JÁRMJ LOREITA 

- Megkérném, hogy pár sorban mutas
sa be Önmagát, szakmai és szakszervezeti 
munkáját. 

-Dr. Bencze Mária vagyok, 1972-ben a Bu
dapesti Otvostudományi Egyetem fogorvosi ka
rán szereztem diplomát. 1972-1974 februárig a 
Borsod-Abaúj-Zemplén encsi körzetének fogor
vosa voltam. 1974. februártól jelenleg is a mis
kolci MÁV Területi Egészségügyi Központ fo
gászati szakrendelésén dolgozom. Szakorvosi 
vizsgát tettem 1975-ben fog-és szájbetegségek
ből. Továbbképzéseken rendszeresen részt ve
szek. Elvégeztem az inplantológia és a lézerdi
agnosztikai és terápiai továbbképzéseket, agya
korlatban naponta hasznosítom a betegek gyó
gyulása érdekében. 

Tagja vagyok a Magyar Fogorvosok Egye
sületének és Otvosi Kamarának. A megyei Or
vosi Kamara vezetőségi tagja vagyok. 1974-től 
a VSZ tagja vagyok és különböző funkciókat 
töltöttem be, a KT elnöke második ciklusban 
voltam. Férjem állatorvos, fiam belgyógyász 
szakorvosnak készül. 

-Miért időszerű és fontos ma a közalkal
mazatti tanácsi választás? S nemcsak azért, 
mert soron következik. Hogyan látja a közal
kalmazatti tanács és személy szerint az Ön el
múlt három évi munkáját? 

-Az egészségügy nehéz helyzetben van, 
köztük a vasútegészségügy helyzete finanszíro
zás szempontjából még problémásabb. Az el
múlt években a KT és a szakszervezetek rávilá
gítottak a dolgozók problémáira, a romló finan
szírozási viszonyok között a gazdaságvezetés le
hetőség szerint ezt figyelembe vette. 

MÁV 

Különböző országos rendezvényeken rávi
lágítottunk a MÁV egészségügyi rendelők rend
szerének előnyére, a MÁV egészségügyi rend
szerben elfoglalt kritikus helyzetére, alapellá
tás, finanszírozás, fenntartás nehézségeire. 

A vasutas dolgozók saját pénzükből, tégla
jegyekből hozták létre a vasútegészségügy orszá
gos hálózatát, amely évekig az állami egészség
ügy színvonala felett állt. A vasutas-szakszerve
zetek és a vasút rendszerében dolgozó vezetők 
szeretnék megőrizni az elmúlt évek vívmányait. 
A romló pénzügyi feltételek között is a vasutas 
betegellátásban szakmailag felkészült, tisztessé
ges orvosok kezelik a vasutas betegeket. A vas
útegészségügyben dolgozók kevesebb pénzt kap
nak, a pénzügyi tervezés mindig (relatíve) keve
sebb emeléssel számol, dolgozóink alulfinanszí
rozottak. Az egészségügyi ellátás drágulása az 
egészségügyi törvényben mindenki által kifogá
solt feltételek miatt munkánkat nehezíti, az esz
közbeszerzést, eszközellátást gátolja. 

A dolgozók ragaszkodnak intézményeik- i 
hez, a nyugdíjasok sajátjuknak tekintik, hiszen 
a létrehozásukban egyéni hozzájárulásukkal vet
tek részt. 

- Újra indul-e ebben a nagy népszerűségi 
küzdelemben, s ha igen, miért? Esélyesnek tart
ja-e magát, és milyen támogatottságot érez vagy 
tud a háta mögött? 

- Egyre nehezebb körülmények között, 
látványos eredmények nélkül kénytelen az em
ber közösségi célokért küzdeni, ez nem népsze
rű feladat, de tesszük dolgunkat. Minden társa
dalmi rétegnek megvannak a sajátos problémái, 
az elosztható keveset kompromisszumos meg- . 
oldással megkíséreljük elosztani. A dolgozók ! 

problémáit a gazdasági vezetés elé tárjuk, a ren- : 
del őt érintő nagyobb horderej(í kérdéseket az or
szágos feladatokat ellátó szervek felé továbbít- : 
juk és szorgalmazzuk pozitív megoldásukat, : 
amelyekben sajnos a napi gazdasági, pénzügyi, 
politikai viszonyok nem mindig hoznak örven- ' 
detes változásokat. 

-Mit tesz azért munkája mellett, hogy mi
nél több s�avazatot nyerjen el Ön és a VSZ? 

-Újraindulásommal a megkezdett munkát 
folytatom, ahol lehet, könnyítek a vasútegész
ségügyben dolgozók nehézségein, a rendeló1<:- • 
ben megforduló betegek ellátásának színvona- : 
láért harcolok. Igyekszem nyitott szemmel és li 
füllel járni, próbálok több olyan emberrel kap
csolatot tartani, akik érzékenyek a társadalmi 1 konfliktusokra, az egészségügy gondjaira. Az ; alulról történő tájékoztatást kötelességemnek 
tartom, azért, hogy helyesen mérlegeljenek. A , 
Vasutasok Szakszervezete támogatta a közalkal
mazotti tanács munkáját, és sokban segítette sze- 1 
mélyes munkámat a közösség érdekében. ' 

Sz.Cs. 

A jelentős bel- és külpolitikai kér
dések árnyékában mind több szó esik 
mostanában az üzemi- és közalkalma
zotti tanácsokról. Érthető ez, hiszen 
hamarosan lejár a mandátumuk, s 
november 16-27-e között sor kerül új
raválasztásukra. 

Jóllehet az üzemi tanácsok előzmény 
nélküliek a magyar munkaügyi jogintéz
ményben, külföldi minták -elsősorban 
német tapasztalatok-alapján kerültek át 
hozzánk, mégsem mondhatjuk, hogy ide
gen testek lennének a munka világában. 
Megalakulásukat-számos félreértés és 
tisztázatlanság okán -ellenérzésekkel 
fogadták a munkahelyi szakszervezetek 
képviselői attól tartva, hogy az új intéz
mények gátolják majd a szakszervezetek 
tevékenységét, csorbítják jogosultságai
kat, szűkítik mozgásterüket. Ez a félelem 
nem volt egészen alaptalan, hiszen az 
importált intézmény egyfajta konkuren
ciát is jelentett a szakszervezetek számá
ra. Nagy kérdés volt, hogyan fér meg két 
dudás egy csárdában, miként fog egymás 
mellett dolgozni, együttmű1cödni szak
szervezet és üzemi tanács. Az 1993. 
májusi választások után azonban az üze
mi tanácsok kezdtek beépülni a munka
helyi érdekképviselet rendszerébe, foko
zatosan nőtt az elfogadottságuk. 

Mindez azonban távolról sem jelen
tette azt, hogy véglegesen elmúltak vol
na a fenntartások, a gyanakvások, ne len
nének súrlódások és átfedések a két szer
vezet munkájában, kapcsolatában. Saj
nos, azok a bizonytalanságok, amelyek 
a megjelenésük óta kísérik az üzemi ta
nácsok működését, újabbakkal szaporod
tak azáltal, hogy az idei májusra tervezett 
választásokat elhalasztották. A szakszer
vezeti konföderációk ezt azért javasolták 
a novemberi időpontra, hogy a májusi 
megmérettetés ne essen egybe a parla
menti választásokkal. A bizonytalansá
got azonban tovább gerjesztette a kor
mányváltás, minth_ogy a Fidesz MPP 
vezette kormánykoalíció először meg
kérdőjelezte a novemberi időpontot, 
egyszersmind olyan nyilatkozatok hang
zottak el, amelyek szerint az üzemi ta
nácsokfelértékelésére, jogosultságaik 
jelentős megerősítésére van szükség, 

., 

beleértve a kollektív szerződésekben 
való közreműködésüket is. 

A kérdőjelek azonban mind inkább 
eltűnőben vannak, az idő haladtával le
tisztulnak a dolgok. Állíthatjuk ezt akkor 
is, ha az ÜT-választások eredményének 
kezelésében, a szakszervezeti reprezen
tativitás megállapításában vannak is nyi
tott, megvitatásra váró kérdések. Erősö
dik a felismerés, hogy az üzemi tanácso
kat nem a szakszervezetek ellenében hoz
ták létre, hanem az európai participációs 
intézményrendszerhez való felzárkózás 
miatt. Az üzemi tanács nem érdekvédel
mi fórum, hanem participációs terep, 
részvételi intévnény; lehetőség arra, hogy 
a munkavállalók bele tudjanak szólni a 
cégek, a vállalatok, a társaságok ügyei
be. Ilyen nézőpontból szemlélve, bizta
tó jel, hogy az üzemi tanácsok egyre job
ban megtalálják helyüket, még akkor is, 
ha működésükben sok a formális vonás, 
nem kevés a javítani való. Minthogy ez
zel a struktúrával hosszabb ideig szá
molni kell, mind a szakszervezeteknek, 
mind az üzemi tanácsoknak elemi érde
kük, hogy egymás mellett, egymást ki
egészítve dolgozzanak és érdemben 
együttműködjenek. 

Kirűnő alkalom ehhez a novemberi 
erőpróba, az ÜT-választásokra való fel
készülés, a megmérettetés lebonyolítása. 
Bizonyos, hogy erre a vasutas munka
vállalók és tisztségviseló1c ugyanolyan 
felelősséggel készülnek, mint ahogy ezt 
korábban tették, és ezt a munkát ugyan
olyan eredményesen végzik, miként ez 
tó1ük megszokott. Nagy valószínűséggel 
prognosztizálhatjuk, hogy a munkahelyi 
voksolások nem változtatják meg döntő
en a szakszervezetek jelenlegi erősorrend
jét. Mégis jelentős lesz a késő őszi erő
próba, mert ha a munkahelyeken nem 
működik üzemi tanács, akkor nem lehet 
szó a vezetésbe bevont dolgozói részvé
telről, nem jelölhető munkavállalói kép
viselő a g azdasági társaságok felügyelő
bizottságaiba és nem gyakorolható a vétó 
intézménye sem. 

A tét tehát nem kicsi. A felkészülés 
és a választások lebonyolítása ehhez 
méltó magatartást és munkát igényel. 

Kárpáti Sándor 

MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

JÁSZKISÉR Jászkisér, Jászladányi út 10. Tel./Fax: (57) 450-945, Vasúti telefon: (02) 14-62 

AHHOZ, HOGY 
JÓL DÖNTSÖN, 

ÖNNEK 
IS SZÜKSÉGE VAN 

MEGBÍZHATÓ 
ISMERETEKRE. 
EBBEN SEGÍT 

A 

SZABÁLYOS 
JELÖLTÁLLÍTÁS 

ÉRDEKÉBEN 

MINÉL ELŐBB, 
DE LEGKÉSŐBB 

KÖZZÉ KELL TENNI 
A VÁLASZTHATÓK 
ÉS A VÁLASZTÓK 

NÉVSORÁT! 

Mt. 47.§.(2).: 

3 

A választásra jogosult, valamint a 
választható munkavállalók jegyzé
két a munkáltatónak a választási 
bizottság kérésére öt napon belül 
rendelkezésre bocsátott adatai alap
ján a választási bizottság állapítja 
meg és teszi közzé. 

A Vasutasok 

Szakszervezetének 

kitün · rvei v nnak 

tagjai védelmére! 

önnel együtt 
az 

velünk van! 

, 

ISO 9001 

12 100 7400 
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100 ÉVES A "VAGONGYÁR" DEBRECENBEN 
•• 

Oreg üzem nem vén üzem 
NAGYSZABÁSÚ ÜNNEPSÉGEK DEBRECENBEN 

Nem inog az üzleti terv 
Sipos István a -'lÁV Rt. vezérigazgatójára 

sokan vártak a Debreceni Járműja,ítóban az 
ünnepségek második napján. Szokott magabiz
t�val lépett a mikrofon elé. hogy a dolgozók 
előtt is kijelenthes.�e: a kft-sítés programja ,éget 
ért, beíejeződött. ám ő a kft. munkásait to,ább
ra is vasutasnak tekinti. Tém·ekkel alátámaszha 
bes7.édében mind a nyolc j�űja,itó helyzetét is
mertette. A nyolc kft-nek ös.�zesen 4,2 milliárd fo. 
rint a vagyona, összlétszámuk 6 ezer 300 dolgo
zó. Ez a létszám 1996-óta szinte változatlan. 
Örömmel újságolhatta a sajtónak is, hogy a jár
műjavító üzemek döntő többsége immár rendel
kezik az ISO 9002-es minőségügyi rendszer mű
ködtetéséről szóló t�núsítvánnyal, amit bizony· 
nem adtak ingyen. !gy hát nem ,·életlen, hogy a 
Debreceni Jánnűja,itót i� keresi a külföldi piac. 

dekében mindent meg fog tenni. Az új igények
nek megfelelő k�típusok megrendeléséwl tar
tós munkát ad, de megpróbál segíteni a külföldi 
megrendelések megszerzésében is. 

VILLÁMINTERJÚ MUNKÁSGYŰLÉS UTÁN 
SIPOS ISTVÁNNAL, A MÁV RT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL 

A vezérigazgató számadatai a kft-k fejlo
déséről tanúskodtak. 

Sipos István éreztette, hogy nemcsak az 
ünnep kedvéért ha�gsúlyozható a tény, misze
rint a jövoben a MA\' a foglalkoztatottság ér-

Ezek után a debreceniek munkájának jövo
jét néhány nagy vonással ,·ázolta föl. Emlékezte
tett a ta,·alyi (februári) munkásgy-ülésre. amikor 
sokan kétségbe estek attól, hogy· csődöt mond a 
nagyüzem. Ma már nem kell rettegni-állította, -
hiszen éppen a Debreceni Járműjavító 100. év
fordulóján írta alá Kerékgyártó Imre, a kft. igaz
gatója, és a németországi ADtranz képviseleté
nek nevében Thomas Müller azt a szenődést, 
amely 200 darab ponyvás, eltolható oldalfalú te
herk� megrendelését rögzíti. Mitöbb, újabb 200 
hasonló teherkoo,i megrendeléséről indultak meg 
a tárgy·alások. 

A nzérigazgató kifejezte azt a határozott 
szándékát, hogy a :\1ÁV leányvállalatainak 
helyzete hosszú időkre ígérjen egyfajta házas
ságot a stabilizálódás jegyében. 

Urszán Erika 

A vezérigazgató szívesen nyilatko
zott a VSZ lapjának a Debreceni Jár
műjavító ünnepségén megtartott hely
zetelemző beszéde után. 

-Nem fenyegeti-e a MÁV üzleti ter
vét a szeptemberi kiszállítások dandár
jának idején az orosz gazdasági válság? 
Mim tudjuk, a::. orosz export ma sem le
kicsinylendő része hazai termelésünknek. 

- Rögtön föl mértük a hatást, már ami 
az orosz gazdasági válságból származik. 
Egészen pontosan a MÁV szállítási tevé
kenységéről van szó, amit az orosz gaz
dasági válság augusztusban még csak 
meglegyintett. Nagyjából az export 5 ezer 
tonnával kevesebb, ám ez még nem nagy 
mennyiség. Ugyanakkor éppen augusz
tusban a szezonális és exportáru termé
szetében adódik, hogy a keleti ország
részben is szeptemberben indul meg a 
konzervfeldolgozó élelmiszeripar kivite
le. Ebből már komolyabb probléma 

adódhat, mert hajói számoljuk. havonta 
Uelenlegi ismereteim szerint) mintegy 50 
ezer tonnát veszít a MÁV keleti export
forgalmából. Ha év végéig tartósnak bi
zonyul ez a tendencia. úgy bizony 5-600 
ezer tonna áru szállítását veszíthetjük el. 
Mindez feltételes módban. mert abban 
bízunk. hogy ez a gazdasági válság mie
lőbb rendeződik. 'Éves szállítási és üzleti 
terveinket a válság még nem borította föl, 
nem veszélyezteti, hiszen szerencsére 
előnyre tettünk szert. Az áruszállítási ter
vet már mintegy 1-2 százalékkal túltelje
sítettük. Ebből az következik. hogy idén 
a tavalyihoz képest 5,5 százalékkal fo
gunk többet fuvarozni. 

A jelenlegi hatékonyság javulása azt 
mondatja velem, hogy decemberben az a 
plusz egy százalékos teljesítményjavulás 
minden valószínűség szerint ki lesz fizet
ve dolgozóinknak. 

Urszán Erika 

Volt egyszer egy ötvösszakkör 

f me a szerződésaláírás ünnepélyes pillanata. 

A debreceni MÁV Egyetértés :\1űvelődési 
Házban állandó hel)1örténeti kiállítás csodálha
tó meg • .\tegszületése fojth Zo/Ján nevéhez fű. 
ződ.ik. Majd minden darabja valamilyen módon a 
"Vagongyárhoz" kapcsolódik. Szemet gyönyör
ködtető vörösrézből rózsacsokrokat, tálakat, em
lékplaketteket tekinthet meg a látogató a falakat 
díszítő relik\iák mellett. A "Járműjavítóban" éve
kig működött az öh·ös szakkör. A művelődési ház 
igazgatóhelyettese,HusiJ6zse/örömmel avat be 

rom: Pll 17 a már megszűnt alkotóközösség múltjába. 

TÜV VASJ 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

DIN-EN 729-2 SZERINTI "EURÓPAI HEGESZTŐ ÜZEM" 

Szombathely, Srovőu. 85. Tel/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

t.�� 

A CTS fordító keretes teherkocsi 

Eams normál f e/építésű, 
magas oúl.alf alú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható alumínium oú/.alf alú 
fedett teherkocsi 1 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk h9zzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

- Mikor alapftották a s�akkört? 
- 1965-ben. Prím :ZOitán volt a vezetője. A 

kezdetekben sokkal több tagot számlált. de jel
lemző mit a lemorzsolódás. Fénykorában 15 kép
zett szakmunkás alkotott a szakkör keretem belül. 

- ,1,finek tudható be a lemor:solódás' 
- Az ötvözés kreatmtás igényes kézimunka. 

A kezdőknek maguknak kellett előállítani a szer
számaikat, mert ezek nem kerültek kereskedelmi 
forgalomba sem abban az időben. sem most. 

-Milyen tárgyi emlékekkel büdélkedhetnek? 
-Az alkotók rendszeresen kiállításokat ren-

deztek. tálak. dobozok. emlékérmek szövődnek 
a nevükhöz. A 75 éves járműjarító emlékpla
kettjét 1s ők készítették. 

- E: a s:akkör 1990-ben megs:űnt. Jfiért? 
- Ennek elsősorban nem anyagi okai vol-

tak. A régi tagok közei! már csak egyetlen em
ber él és nem volt utánpótlás sem. �em mutat
kozott mohó érdeklődés a szakkör életben tar
tására. A mai fiatal lakatos szakemberek már 

nem olyan képzettek. mint amilyenek a múlt
ban voltak. Idejük sincs elegendő. 

-Efres:ett a manualitás a lakatos szakmából? 
- Természetesen nem, ma 1s kézzel cserél-

nek k1 alkatrészeket a vasúti Járművekből, de 
gondolom. nem kell ecsetelni a különbséget egy 
vagon és egy réztál között. Ezenkhül valahogy 
más volt a régi lakatosok hozzáállása az ötvös
séghez, akkoriban szívesen ültek össze az em
berek alkotni. más volt a szakember gárda is. 
.\,fa ledolgozzák a nyolc órát és sietnek haza. 
De ez nemcsak a dolgozók hibája. A társadalmi 
változások bűnéül róható fel. 

- A kiállításon láuam különbö:ó 1•as1íti 
jám1ú maketteket, e:eket is a s:akkör kés:itette? 

- Ezek nem egyszerű makettek. Régen a 
végzős szakmunkástanulók vizsgadarabot mu
tattak be. Ezeket látja itt. Ezenkívül az újításo
kat is méretarányo� makettben készítették el 
először, csak később kivitelezték. 

Faragó Mari/la 

Kis Tamás, a VSZ alelnöke jól ismeri a gazdasági társaságokat a MÁV-nál. A nagy• 
gyűlés előtt a csarnokban Lovas F ere ne szb-titkárral vált szót. r<m\: Pll..17 

550 nyugdíjas ült asztalhoz 
, Rendezvénysorozattal emlékeztek meg a 

MAV Debreceni Járm1íjarit6 Kft. fe1111állásá-
11ak 100. é1fordulójáról. A sok, színes prog
ram összeállításakor figyelembe vették minden 
korosztály igényét. Így nyugdíjas találkozót 
szerveztek a volt "vagongyári• dolgozóknak. 

wras Ferenc szb-titkár adott bővebb tájé
koztatást a találkozó előzményeiről. Mint el
mondta. nem rnlt könnyű a ,olt munkatársa
kat felkeresni, az elmúlt nyolc évben ugyanis 
egyáltalán nem volt kapcsolatuk velük. Csak 
azokat tudták meghí, ni, akiket sikerült megta
lálniuk, sokan elhunytak , agy megváltozott a 
lakcímük. A találkozót IO tagú szervezőbizott
ság készítette elő. A hosszú hetek fáradtságos 
munkája m_egtérült, 550 nyugdíjast láttak ven
dégül a MAV Egyetértés Művelődési Központ
ban. Az eiésznapos programot Kerékgyárt6 
Imre, a MAV Debreceni Járműjavító Kft. ügy
vezető igazgatója nyitotta meg. A jelenlévők 
néma felállással emlékeztek azokra a kollégák
ra. akik már nem vehettek részt a születésna
pon. Az ügyvezető igazgató méltatta a járműja
vító múltját. ugyanis 100 évig életképes volt. 
Sokaknak nyújtott és nyújt ma is biztos meg
élhetést. Generációkat nevelt fel, a mesterségek 

apáról fiúra, sót unokára szálltak. Beszédéből 
kiderült. hogy a járműjavító hivatalosan soha
sem volt "Vagongyár". ezt a becenevet Debrecen 
város lakói ragasztollák rá. mind a mai napig így 
nevezik. így él kedvesen a köztudatban. 

A jelenről szólva elmondta, 1998-ra öme
sen 2.5 milliárd forintos összes árbevétellel 
számolnak. 

Kerékgyárt6 Imre beszéde után a nyugdí
Jasok üzemlátogatáson vettek részt, ahol talál
kozhattak a volt munkatársakkal. A kicsit fá
rasztó séta után ebéddel kedveskedtek a meghí
rnttaknak. A programok fénypontja a Jubileu
mi emlékénnek átadása volt, ráadásként min
den megjelent a 100 éves a M.4\' Debreceni Jár
műjavító Kft. című üzemtörténeti művet vihette 
haza. Az emlékplakettet a J6:sa-testvérpár al
koua, az érem egyik oldalán Debrecen jellegze
tes épülete, a Nagytemplom. a másik oldalán a 
"Vagongyár" látható. 

Kora délután kultúrműsor szórakoztatta a 
nagyérdemű nyugdíjasokat. 

Egyébként a régi szakik találkozóját má
sodszor szeptember 25-én kellett megtartani, 
tegyük hozzá helyszűke miatt. 

Farag6 Marilla 
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Követeléseink teljesítésének 
záloga a tagság 

Lesmik Tamás, a swmbathelyi vontatási 
íonökségga7rlaságivf7.etó,Jénekhelyettfsenem
régiben lépett be a  VSZ-be. A fiatal vasutas gé
pészmérnök négy esztendeje dolgozik jelenlegi 
munkahelyén. Tapasztalatairól, valamintszak
srervezet-választásának miértjéről faggattuk. 

-Mi vonzatta a VSZ-hez? 
-Az akkori tb-titkár Horváth Csaba és a 

főnökség szakszervezeti titkára Szuchy Antal ka
raktere, lelkes, eredményes munkája ragadott 
meg legelőször; -majd a szervezetet mélyeb
ben megismerve éreztem úgy, hogy csatlakoz
nom kell. Döntésemben azonban az is szerepet 
játszott, hogy munkahelyemen a kollégák túl
nyomó többsége VSZ-tag, s rendkívül jó kol
lektívát alkotnak. Nálunk a szakszervezeti mun
kában az érdekvédelem mellett a remek hangu
latú rendezvények szintén hangsúlyt kapnak. A 
biciklitúrák, futballmérkőzések, horgászverse
nyek és egyéb programok, rendezvények össze
kovácsolják a társaságot. Az érvek sorába tarto
zik az is, hogy a főnökség üzemi tanácsának tel
jes létszámát a VSZ adja. A munkavállalók jó
léte továbbá a munkabéke megőrzése érdekében 
egyaránt sokat tesznek, hiszen a helyi problé
mák ezidáig tárgyalásokkal, egyeztetésekkel 
megoldódtak. Nap mint nap örömmel tapaszta
lom, hogy helyi szinten a szakszervezetek kö
zött sincs konfliktus. Közös érdek, hogy minél 
eredményesebben folyjon a munka, s kerüljük 
a sztrájk, a bírósági per eszközeit. 

-Szalgá/ati vezető és érdekképviseleti tag. 
Okozatt-e ez a helyzet valaha is konfliktust? 

-Nálam még nem, de embere válogatja, 
hogy miként képes a kettőségnek megfelelrú. A 
GIB, valamint a helyi pénzügyi ellenőrző bi
zottság tagjaként olyan információkhoz jutok, 
melyek révén mindkét oldal törekvéseit ponto
san ismerem, s én ezt előnynek tartom. Termé
szetes, hogy a munkáltatói oldal érdekeit kép
viselnem kell. Konszenzusos megoldás azon
ban mindig létezik, csak rá kell találni. 

-A fiatalok hogyan viszanyulnak a szak
szervezeti mozgalomhoz? 

-A fiatalok zöme általában nem tagja a szak
szervezeteknek, hisz a minimális kezdő fizeté
sükből nem szívesen áldoznak. Csupán annyit 
látnak, hogy a szervezet a pénzt viszi el tőlük. 
Később, amikor valamely probléma k apcsán 
szükségessé válik számukra az érdekvédelem, 
megértik a tömörülés jelentőségét, s csatlakoz
nak. Anúg a helyi viszonyok között kiismerik 
magukat, eltelik 3-4 esztendő. Másrészről azt 
tapasztaltam, hogy az ífjú kollégák befolyásol
hatók a szakszervezetek közötti választásban,.a 
közösség által kialakított vélekedés döntő mo
mentum számukra. 

- Ön is ezt az utat járta? 
-A MÁV kötelékébe kerülve azt, hogy a 

szakszervezet a fiatalokkal külön nem foglal
kozott, érdekeink nem érvényesültek. Bevonul
tam katonának, s időközben cégem gazdasági 
társasággá alakult, de még értesítést sem kap
tam arról, hogy .kikerültem a MÁV állományi 
létszámából. A megélt negatívumok hatására egy 
ideig tartózkódtam a tagságtól. Jelenlegi mun
kahelyemen viszont a tapasztalataim kedvező
ek voltak már az első években is. Ma meggyő
ződéssel vallom, hogy az egységben rejtőzik az 
erő. A bér és egyéb követeléseink teljesülésé
nek záloga a tagság. Arról nem beszélve, hogy 
a tisztesség is úgy kívánja. Ha egyszer a bér
harc eredménye mindenkit érint, aki részesül jó
téteményeiből, az az érte folyó munkából is 
vegye ki a részét, vagy legalább tagsági mivol
tával támogassa azt. Nálunk ez az erkölcsi nor
ma él. Sőt, a 450 föböl a többség VSZ tag. 

-Mely problémák a legégetó'bbek napja
inkban? 

-Az anyagellátás katasztrófális, s állandó 
pénzhiánnyal küzdünk. A szociális létesítmé
nyek állapota sem kielégítő. Az iroda és mű
helyépületek zöme száz esztendős, szintén fel
újításra szorulnának. Az alacsony munkabérek 
miatt a helyi multinacionális cégek -Philips, 
Siemens -elszívják a munkaerőt. Betanított 
munkásoknak több fizetést ígérnek, mint a MÁV 
szakmunkások bére. A létszámstop következté
ben a megüresedett helyek nem tölthetők fel, 
így az emberek vállára egyre nagyobb teher ne
hezedik. Ebbó1 majd komoly probléma szárma
zik, hisz ha csupán az idősebb generáció marad 
a MÁV-nál, nem lesz kit átképezni. 

Itt, a nyugati végeken! 
-6dri-

s a nyugdíjak reálértéke 
méltóságteljes-e? 

A politikai választások évében va
gyunk és a z  idei s zámadatok kedvező 
képet mutatnak. A múlt évben a nettó át
lagkeresetek 24, 1 %-os növekedése mel
le t t  a fogyasztó i  árindex növekedése 
18,3% volt. Ez a reálkeresetek 4,9%-os 
emelkedését  eredményezi. 

A nyugdíjasok januárban az özvegyi 
nyugdíjak külön 20%-os emelését is szá
mítva, mintegy 21,5 %-os emelést kaptak 
és ezt augusztusban 2,2%-kal növelik 
januárig visszamenó1eg. 

A pozitív döntéseket elismerve, szabad 
legyen ehhez három megjegyzést fűzrú. 

-Ez a reálérték növekedés olyan peri
ódus után következett, amelyben a nyug
díjak reálértéke- 1990-97 között- hivata
losan is 35%-kal csökkent. (Lásd Kökény 
Mihály nyilatkozatát a napi sajtóban.) Te
hát az idei emelés a korábbi veszteségeket 
nem pótolja. Az u.n. "svájci indexálási" 
rendszer-amelyről már korábban írtunk: -
elóbb-utóbb történő bevezetése pedig, az így 
kialakult állapotot konzerválja és  kizárja a 
nyugdíjasokat a várva várt gazdasági fel
emelkedés kedvező hatásából. 

- Az özvegyi nyugdíjak emelését a 
nyugdíjalapból finanszírozták, vagyis a 
nyugdíjasok s zámottevő részének évi 
emelése, mintegy 2,5%-kal elmarad a 
hivatalos statisztikában jegyzett reálérték 
növekedési szinttől. 

- A  nyugdíjak reálértékének alaku
lását, tényleges vásárlóképességét jelen
tős mértékben befolyásolja az érintettek 
fogyasztásának szerkezete. 

Egy rövid újságcikk nem ad lehető
séget az átlagos és  a nyugdíjas háztartá
sok "fogyasztási kosarának" részletes 
összevetésére, de mindenki számára ké
zenfekvő, hogy a nyugdíjasoknál na
gyobb arányú az alapvető fogyasztási cik
kek vásárlását célzó kiadások összege. A 

lakossági átlagfogyasztáson belüli 61,4%
kal szemben, a nyugdíjas háztartásokban 
ennek 73,8%-a az aránya. Ezen belül az 
eltérés az élelmiszereknél a lakossági 
27,6%-os aránnyal szemben 33,2%, a la
kásfenntartási költségeknél 20,8% helyett 
28,3%, a z  egészségügyi kiadásoknál az 
átlagos 2,6% helyett 4,7% és  így tovább. 

Ennek tükrében vizsgálva az árak ala
kulását, azt tapasztaljuk, hogy tavaly az 
átlagos 16,4%-os fogyasztói áremelke
déssel szemben, a z  élelmiszerek ára egy 
év alatt 19,7%-kal növekedett. Ebben az 
évben a jelzett 18,3%-os infláción belül a 
háztartási energia árnövekedése 29 ,9%-os. 

Kétségtelen, hogy vannak olyan tar
tós fogyasztási cikkek, amelyeknek ár
emelkedése elmarad az infláció átlagától, 
sőt jelentős árcsökkenés is tapasztalható 
például a villámgyors techrúkai fejlődés 
következtében gyorsan elavuló szánútás
technikai cikkeknél. Az átlagos fogyasz
tói kosár természetesen ez t  is érzékeli, de 
a nyugdíjas háztartások fogyasztói cik
kei között ezek csak elvétve szerepelnek. 

A számokat még hosszan lehetne 
sorolrú lakásfenntartási kiadásokon ke
resztül az egészségügyi szolgáltatások és 
ezen belül a gyógyszerárak alakulásáig, 
illetve a nyugdíjasokat közvetlenül érin
t ő  szolgáltatásokig. 

A most hata lomra került politikai 
pártok programjai kedvező  ígéretekben 
bővelkednek. Az MDP "Országmérleg" -
e a z  alacsony nyugdíjak egyszeri, külön 
10%-os emelését ígérte, a FIDESZ prog
ramjában a nyugdíjasok "méltóságteljes" 
életének biztosítása a leghangsúlyosabb 
kitétel. A statisztikai adatok unalmasak 
ugyan, de egy év múlva "pártsemleges" 
módon fogják bizonyítani az ígéretek 
megvalósítását. 

dr. Kun Dezső 
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Egy nagy vasúti katasztrófa kérdőjelei 
A "LA VIE DU RAIL" (A VASÚT ÉLETE) C. FRANCIA LAP 1998. JÚNIUSI CIKK!= NYOMÁN 

1998. június 3-án a München-Hamburg kö
zött közlekedő 884. sz. lnterCity Expressz 
(ICE) Hannovertó1 északra, Eschede állomásnál 
egy híd pillérjének ütközött. A szörnyű baleset 
mintegy 100 ember halálát okozta. Ez volt a vi
lágon az első olyan katasztrófa, amely egy 
nagysebességű vonattal történt. 

Hogyan? A Münchenből 5.47-kor induló 
és Hamburg Altona állomásra 12.06-ra várt 884 
sz. lCE vonat 11.10-kor egy híd pillérjének üt
között. Egy dolog bizonyos: az elől lévő mo
torkocsi lekapcsolódott a szerelvényről és két 
kilométeren át gördült tovább. Ez sértetlen 
maradt és az utána következő három személy
kocsi is csak kissé rongálódott meg. A szerel
vény többi része - vagyis 9 személykocsi és a 
vonat végén lévő motorkocsi - a hídnak ütkö
zött. A hídpálya két személykocsira roskadt, egy 
harmadik a pálya mellett lévő fák közé vető
dött ki, míg a többi személykocsi , amelyeket 
a vonat végén lévő motorkocsi tolt, a leroskadt 
műtárgynak ütközött. 

A balesetért először egy gépkocsit hibáz
tatlak, amely a hídról a vasúti pályára zuhant, 
ezt a tényt azonban hamar elvetették. Június 4-
én este Matthias Wissman közlekedési minisz
ter valószínű okként egy kerékabroncs törését 
említette. Azét a kocsiét, amely közvetlenül a 
motorkocsi után volt besorozva. Ezt később a 
vizsgálattal megbízott 44 szakértő is megerő
sítette. A kerékabroncs törése által stabil álla
potát elvesztett személykocsi kb. 5,5 kilomé
ter megtétele után kisiklott, amikor a baleset 
helyétől 200 méterre egy kitérőn haladt át, 
amelybe az eltört kerékabroncs beleakadt, ma
gával rántva a szerelvény többi részét. 

Mindenre gondolva a Deutsche Bundes
bahn június 4-én kivonta a forgalomból az első 
generációhoz tartozó 60 InterCity Expressz sze
relvényét. Ez a döntés annál inkább indokolt 
volt, mert a szerencsétlenül járt szerelvény jú
nius 2-án esett át egy műszaki ellenőrzésen, ami
kor is felülvizsgálták a kerekeket és a forgóal
vázakat. Ez a vizsgálat egyébként minden 20 

ezer kilométer megtétele után elő van írva. A 
baleset után a DB lecsökkentette a második ge
nerációhoz tartozó 43 ICE vonat legnagyobb se
bességét 160 km/órára. Eschede vészhelyzetbe 
hozta a német vasutakat 

A balesetet az ICE-program 
is megsínyli? 

A DB számára az a legrosszabb, hogy a tech
nológia virágkora volt tulajdonképpen a dráma 
okozója. Az ICE vonatokat ugyanis igen-igen 
kedvelik a németek, kényelmük, gyorsaságuk 
és rendszeres közlekedésük miatt. A vasútháló
zat forgalmának 30%-át képviselte. Forgalom
ba helyezése óta (1991) el tudta hódítani a köz
lekedési piac egy részét a légi közlekedéstől. A 
DB számára ez nem eshetett volna rosszabb 
pillanatra, mivel most készülődött kongresz
szust összehívni Berlinben a nagysebességű 
vasúti közlekedésről. Ezenkívül ICE ingavona
tok közlekedtetésére készültek, 2000-ig pedig 
az ICE harmadik generációjának beállítására, 
amely 300 km/óra sebességgel képes baladni. 
Két különleges kiképzésű vonatot is készítet
tek, éspedig megosztott vezetőállással. Erre azért 
volna szükség, mert frontális ütközés esetén 
nincs olyan motorkocsi, amely föl tudná emész
teni az ütközés erejét, mivel az utasok közvet
lenül a mozdonyvezető mögött ülnek. A bal
eset által okozott drámai hatásra a kormány 
drákói módon szigorítani akarja a bizottsági sza
bályokat és kérdésessé teszi az ICE barmadik 
generációjára kidolgozott gyártási programot. 
A gyártó cég -a Siemens -azonban kijelentet
te, hogy nincs szándékában lemondani a nagy
sebességű vonatok gyártási terveiről. 

Fog-e bizalmatlanságot kelteni a baleset a 
nagysebességű vasúti közlekedés iránt? Ez a kér
dés Németországon kívül feltebető minden 
olyan országban, amely egy ilyen rendszer meg
valósításában érdekelt. Első helyen említhető 
ezek közül Tajvan, ahol két ICE motorkocsi át
adása van folyamatban német-francia közös 
gyártásban. A tajvani fél már kijelentette, hogy 

a baleset fokozni fogja éberségüket. Az erre a 
közlekedésre kijelölt pályán kívül a legnagyobb 
gondossággal fogják átvizsgálni a nagysebes
ségű vonatot, - balesetek megelőzése céljából. 

Ha Eschede rémképet jelent is, emlékeztet
ni kell arra, amit a nagysebességű vonatok jelen
tettek az utazóközönség számára a biztonság te
rületén, hogy ne is beszéljünk a légszennyezés 
csökkentése terén elért eredményekről. 1991 óta 
az ICE vonatok mintegy 100 millió utast szállí
tottak június 3-ig, halálos baleset nélkül. 1981-
ben, megjelenése óta a francia TVG (nagysebes
ségű vonat) több, mint 500 millió utast szállí
tott szinte teljes biztonsággal. Az aranypálma 
azonban kétségtelenül a Japán Vasutakat, a nagy 
sebesség úttörőit illeti, mivel a Shinkansen 
Tokaido vonatot 1964-ben belyezték üzembe a 
Tokio-Osaka vonalon. 1996 végéig, különböző 
Shinkansen vonataik IS milliárd utast szállítot
tak üzemi baleset nélkül. Ez azonban nem aka
dályozhatja meg az éberséget; az Eschede-ben tör
tént katasztrófa óta a Japán Vasutak felelősei prog
ramot hirdettek valamennyi műtárgy felülvizs
gálatára és egy szakértőjüket a baleset helyszíné
re küldték tapasztalatok szerzése céljából. 

Német sajátosság 
Az ICE vonatok első generációjának kere

kei a legutóbbi időkig olyanok voltak, mint a 
francia TVG vonatoké, éspedig Monoblokk 
rendszerűek, vagyis egy darabból álltak (100%
ig acélból). A kényelem fokozása céljából a DB 
a kerekeket két különálló részből készítette: 
maga a keréktest és a futófelületet képező ab
roncs, amelyet egy gumiréteg választ el. Ezál
tal el tudták érni a zajhatás jelentős tompítását. 
Ennek a második résznek egy darabját a baleset 
helye előtt öt kilométerre találták meg. A né
met hivatalos helyek illetékeseinek első nyilat
kozata arra enged következtetni, hogy a vizsgá
lóbiztosok a balesetből szerzett tanulságokat fel
használják a nagysebességű vonatok jöv6beni 
kialakításánál a biztonság fokozása céljából. 

Fordította: Haj6s Béla 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

PÁLYAKARBANTJtRTÁS 

Vasútépítő, vagany- és kité
rőszabályozó nagygépek üze
meltetése. A vágányszabályozó 
gépek hibacsökkentő vagy hiba-

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

PÁLYAÉPÍTŐ GÉPEK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszállí
tó, továbbá felsővezeték építő-szere
lő járművek és munkagépek gyártá
sa, javítása, felújítása, korszerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz 
szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása és javítása (pl. hegesztési varrat du
dorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés, stb.). 

, ., , ., , 
ALKATRESZGYARTAS,SZOLGALTATAS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló'k részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás, stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. Anyag
vizsgálatok (ultrahangos, mágneses, stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

JÁSZKISÉR 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
'D': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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MENETRENDISÉGEK CÉLKERESZTBEN 

A váci zsúfoltság 
A FORGALMISTA BEÍRJA A SAPKÁBA A MENETRENDET 

Vonatrulen magvar módra! 
Az előzetes terveknek megf elelóen 

megkezdődött a Budapest-Vác vasút
vonal rekonstrukciója. Ennek követ
keztében a MÁV Rt Forgalmi Szakigaz
gatósága külön vágányzári menetren
det léptetett életbe az adott ,·onalszaka
szon. Szeptember 7-én hétfőn botrá
nyos jeleneteknek lehettek tanúi a vo
natokon szolgálatot teljesítők, mivel a 
Vác utáni megállóhelyeken és állomáso
kon sokan nem fértek fel a vonatokra. 

A pályarekonstrukció már nem várat
hatott tovább. mivel a szobi vonatok bi
zonyos pályaszakaszokon már csak hat
van kilométeres sebe:,,séggel közleked
tek. A felújítás után várhatóan újra száz
zal roboghatnak a szerelvények. Göd és 
Vác között az elkövetkező 60-65 napban 
az egyik vágány folyamatosan zárva le�z. 
így a menetrendet már úgy szerkesztet
ték, hogy ezen időszak alatt az eddig 
Vádg közlekedő vonatok csak Gödig jár
nak. illetve onnan is indulnak. Hétfőn és 
kedden emiatt alakult ki zsúfoltság a szobi 
szerelvényeken, sőt úgy értesültünk, 
hogy Sződ-Sződligeten az utasok már fel 
sem fértek a vonatokra. 

Vác állomásfönökétől úgy értesül
tünk, hogy Vác állomáson mindkét reg
gel fel tudtak szállni az uta,ok a szerelvé
nyekre, de a zsúfoltságot látva már intéz
kedtek. így a 2317-es számú vonat már 
Vácról és nem Gödről, eddig szimpla 
BOY-ként közlekedett, most hagyomá
nyos nyolc kocsis sze'relvénnyel jár. A 
2117-es szobi vonatot tíz kocsira pótol-

ták ki, így Vácon már a zsúfoltság is meg
'szűnt. Vtszont továbbra is előfordulhatnak 
tumultuózus jelenetek Göd és Vác közötti 
állomásokon. Ezt megerősítette Budapest 
Nyugati pályaudvar személyszállítá�i ve
zetője. ugyanis a kérdéses reggeli vona
tokon továbbra is sok az utas, emiatt 15-
20 perc késéssel érkeznek a célállomásra. 

Lapunk úgy értesült, hogy a menet
rend-változás miatt a Dunakeszi Jármű
javítónál megváltoztatták a munkaidő 
kezdetét, illetve végét. 

Több utas felháborodottan reklamál 
a pénztáraknál. hogy a drágán megvásá
rolt menetrend most semmit nem ér, rá
adásul a pénztár.ik csak felvilágosítást 
tudnak adni a változásokról, viszont írott 
menetrend-kivonattal nem tudnak szol
gálni. Egy magát megnevezni nem kívá
nó forgalmista elmondta; az új menetren
det felírta a ,  örös sapka belsejébe, így ha 
az utas érdeklődik nála, akkor megkéri. 
hogy várjon. amíg elmeg) a vonat, majd 
lekapja sapkáját és felvilágosít. Tóbben 
nehezményezik, hogy az eddig p1egszo
kott ütemes menetrend helyett nem fél
kor és egészkor indulnak a szerelvények. 
hanem teljesen új szisztéma szerint, 
amely már az átlag utas számára, - de 
még a vasutasoknak is -követhetetlen. 

Lapunk ugyanakkor úg) értesült. 
hogy a Volán sűríti a járatokat Vác és 
Budapest között és ez.zel megpróbálja az 
utasokat átcsábítani. A lemaradók fclte
het6cn már busszal járnak. 

T.P. 

Hajnali bosszúság 
Nem Pesten történt. Pesten ilyesmik 

nem történnek. Vagy, ha igen, akkor nem 
velünk, hanem mindig másokkal. Vagy 
mégb? 

Az alábbi eset azonban velem történt, 
még pedig a cívis -. árosban. hajnalban, ami
kor menetjegyet próbáltam vásárolni a ha
táron túlra, a Debrecenből '\yíregyhá?.án át 
Érmihályfalvára közlekedő vonatra. A 
nemzetközi jegypénztárt azonban zárva ta
láltam. Sok más útitársammal együtt sűrűn 
kopogtattunk a jegypénztár ablakán. Nagy 
sokára kinyílott az ablak és egy ideges 
asszonyság rendre intett bennünket azz.al, 
hogy ne zavarjunk. mert váltás van! 

Alig három hónapja van érvény
ben. mégis keresztttizben áll - már a 
megjelenése óta. Támadják utasok és 
\'asutasok egyaránt. Ki írásban, ki 
szóban. Minden évben megpróbálnak 
rajta javítani, de egybehangzó vélemé
nyek szerint minden javítás csak ront 
rajta. Nos, bizonyára kitalálták, hogy 
miró1 van szó? A magyar vasút bibli
ájáról: a menetrendről! 

Kezdjük például az l-es (Budapest
Hegyeshalom-Rajka) vonallal. amely a 
MÁV Rt. büszkesége, ám itt is találkoz
hatunk: "A mindent az lnterCity-ért, sem
mit a többi vonalért!" íratlan jelmondat
tal. Nem iüánlott például felülni a Buda
pesti Keleti p.ílyaudvarról 18 óra 35 perc
kor induló, Győrbe közlekedő, 3918-as 
számú személyvonatra. hiszen a Lehár és 
a Claudius InterCity-k bevárása, illetve 
"maga elé engedése" miatt néhány utas 
fél 6rán keresztül csodálhatja az esti Ta
tabánya fényeit és a megyeszékhely or
szágos szintű látnivalóit, úgymint hajlék
talanok utcabálja. részegkórus. S mind
ezt ugyebár ingyen, hiszen a tartózkodás 
is benne foglaltatik a jegy árában! De 
ugyanez érvényes a Budapest Déli pálya
udvarról 20 óra 54 perckor induló, Győ
rig közlekedő, 4918-as számú személy
vonatra is, amely a Kálmán Imre nemzet
közi gyors,onatot "engedi maga elé". 
Emiatt áll Tatabányán 24 percen át. 

Szintén közismertek az ezen a vona
lon közleked6, új, magyar állóhelyes sze
relvények. mint például a Hegyeshalom
tól Budapest Déli pályaudvarig közleke
dő, 9419-es számú személyvonat. Hi
szen, aki erre a munkás vonatra szeretne 
fölszáll111 mondjuk Tatabányán vagy 
Bicskén, már nem biztos. hogy jut neki 
hely, esetleg , alamelyik alsó lépcsőfo
kon, Olyan sok ugyanis a kocsi! 

,f,, 4-es (Esztergom-Komárom) vonal 
szenzációJa a nemzetközi sebes vonatból 
nemzetközJ személyvonaná átvedlett, Bu
dapest Nyugati pályaudvartól Esztergo
mon és Komáromon át Pozsonyba köz
lekedő két vonatpár. E szerelvények 
ugyanis. melyek a 2012-es.2014-es, il
letve a 2015-ös és 2011-es "bilétákat" 
viselik, a Budapesttől a határig lévő 106 

kilométert összesen 3 óra 37 perc alatt 
teszik meg. bár van amelyik már 3 óra 45 
perc alatt! A 30 kilométeres átlagsebes
ség nem semmi, f6leg az lnterCity-k új 
világában. 

Aki mondjuk Győrből Celldömölk
re szeretne utazni Pápán át és már csak a 
késő esti, 9238-as számú személyvona
tot érné el, jobb. ha el sem indul: a sze
mély Pápára érkezése előtt a celldömölki 
csatlakozás 65 perccel korábban elmegy! 

Következő ékessége a magyar vas
útnak az S980 l -es számú, a köznyelv sze
rint csak "gombagyújtő"-vonatnak elke
resztelt "sebesvonat", amely az idén Po
zsony helyett már csak Hegyeshalomig 
közlekedik - Pécstó1. Nem árt tudni a ked
ves "nem gombákra vadászó" utasoknak. 
hogy a vonat Hegyeshalomtól Veszpré
mig minden állomáson és megállóhelyen 
megáll, ami egy 35 perces győri tartóz
kodá,t is beleszámolva (figyelem. újabb 
városnézési lehetőség!) 3 óra 55 perces 
menetidőt jelent-Veszprémig! Ez a ko
moly teljesítmény szintén körülbelül 30 
kilométer/órás átlagsebességnek felel 
meg. Hol vannak azok a boldog gőzös 
idők? - kérdezhetnék joggal. Miután a 
vonat Hegyeshalom állomásról kigördül 
14 óra 37 perckor érinti az összes na
gyobb és kisebb állomást. majd a rá ki
szabott 354 kilométeres távolságot 
megtéve 7 óra 53 perc elteltével. este 22 
óra 30 perckor érkezik meg Pécs vasút
állomására' 

A 13-as vonalon is alkalom nyílik "is
merkedésre"! Ha ugyanis valaki kényszer
ből, vagy jószántából(?) a Tatabányától 
Pápáig közlekedő 39422-es számú sze
mélyvonatot választja. 76 percet időzhet 
- grátis! - Kisbér vasútállomáson. 

A 20-as vonalon Székesfehérvár és 
Veszprém, illetve Ajka és Celldömölk 
között késő este jár ugyan személyvonat, 
ám Veszprém és Ajka között nem. Egy 
illetékes válasza: -"Miért utazik olyan 
későn? Ne utazzon ilyenkor, és akkor ne 
b ... -on minket!" Nos, igen. A hozzáállás
sal semmi gond. Az úriember csak egyet 
felejtett el: - Én vagyok az utas. Ezenkí
vül pedig, mi van. ha nekem akkor kell 
hazautaznom, minden nap, mondjuk a 

FÖLÖTTÉBB ÉRDEKES 

munkából. Repüljek haza, vagy vá
lasszam a Volán buszt? Nem mindenna
pi és a magyar menetrendben gyakran 
előforduló "hiba" a következő sem: a 35-
ös (Kaposvár-Siófok) vonalon a 38334-
es számú személyvonat 11 óra 05 perc
kor elindul Kaposvárról, majd 11. óra 42 
perckor megérkezik Felsőmocsolád-ra. 
A 38344-es számú személyvonat Tabról 
elindul 12. óra 55 perckor és Siófokra 
érkezik 13 órn 47 perckor. Felsőmocsolád 
és Tab között pedig ugráljon az utas ugye
bár, vagy fusson? 

A 87-es vasútvonal (Füzesabony
Eger-Putnok) "Eger-Putnok"-i szaka
szán, vagy a 98-as (Szerencs-Hidasné
meti) viszonylatában hasonló a helyzet, 
hogy a többi ilyen "apróságról" már ne 
is beszéljünk. 

Megemlíthetném még például. hogy 
ha valaki lekési a Miskolc Tiszai pálya
udrnrról Tornanádaskáig közlekedő. 
35416-os számú személyvonatot. az 3 
órát várhat az újabb vonatra. már ha ki
bírja várni! A 100-as vonalon is van fur
csaság: hajnal 4 óra 7 perckor indul - hi
vatalosan a menetrend szerint-a 6059-
es számú, Debrecentől Püspökladányig, 
illetve Budapest Nyugati pályaudvarig 
közlekedő személyvonat. Egy bökkenő 
van csupán: a vonat-szemtanúk állítása 
szerint • azonban gyakran már 4 órakor 
pontban elmegy! Nemzetközi viszonylat
ban pedig külön érdekesség a 150-es 

(Budapest-Kelebia) vonalon közlekedő, 
491-es számú Balkán-expressz, amely 
minden nap 23 óra 55 perckor indul Bu
dapest Keleti pályaudvarról. Kelebiáig 
csupán Kiskunhalason áll meg, a határig 
lévő 163 kilométeres távolságot ennek el
lenére mégis csak csekély 3 óra 45 perc 
alatt teszi meg! Ez ugyebár, közel 45 ki
lométer/órás átlagsebesség. Még jó, l;1ogy 
expressz! Mi lenne, ha nemzetközi sze
mély lenne? Csak ös zehasonlításkép
pen: az S7902-es számú, Búdapest Jó
zsef, árostól Kelebiáig közlekedő sebes
vonat ugyanezt a távolságot, plusz 18 

megállással 3 óra 6 perc alatt, azaz 39 
perccel gyorsabban teszi meg. A többi
nil pedig már hadd ne szóljak. 

Makkmarci 

Sehogyan sem fért a fejünkbe, hogy 
a vonat indulá!>a előtt húsz perccel miként 
ütik nyélbe a személyzetváltást. Az idő 
pedig vészes gyorsasággal haladt, de a 
pénztárablak továbbra is zárva maradt. És 
zárva maradt akkor is. amikor a hangos
bemondó örömmel közölte. hogy vona
tunk hamarosan indul. Újból kopogtunk. 

mo t már a kétségbee és kapkodó ideges
ségével. Nem nyitották ki !ll ablakot, �sak 
kiszóltak: Mondtuk már, hogy váltás 
van. ne zavarjanak!-No, de drága pén1-
táros néni - esdekeltem - elmegy a vo
natunk, hogyan üljünk föl menetjegy 
nélkül? -Máskor vegyék meg idejében 
a jegyet I oktatott szigorúan a pénztár 
10rd őre. De, aranyos pénztáros elv
társnő próbáltam kanyarítani ravaszul 
a szón-. én pontosan fél órával eze16tt 
döntöttem el, hogy utazni akarok ... - Az 
a maga baja! -dörgött a nő és méla nyu
galommal folytatta a váltást. Mi pedig 
nyeltünk egy nagyot. és kénytelen kel
letlen bevártuk a délben induló másik vo
natot. Közben ténferegtünk a cívis város
ban. költöttük a drága pénzt és a Szent 
Anna templomban dobtuk a húszast a 
Szent-Antal perselybe, hogy a s2entéle
tű világosítsa meg a debreceni pályaud
var derék dolgozóinak elméjét. 

1879, Állomásfőnök 
Bereczki Károly 

Téboly 

"A:: állo111ásfó11ök címe a::on hiw,
talnoknak, kire valamely állomás \·eze

tés b{zrn l'llll, s (gy kö:,l·etlen elöljárója 

az állomási szolgálatra rendelt összes 

.1zemélrzemek. 

Vezeti ésfeliigyeli mi11dazon szolgá

lati teendá'ket, melyek a s::emélyek és tár

gmk szállítására, a vonatok öss;:eállíuí

sára ésfelosztdsára valamim e„ek i11d11-

ldsára és megérkezésére vonatkoznak. 

Az állomásfőnök kötelessége továbbá a 

törvények, rendeletek s a s::.olgálatot ér

deklőmlamer111yi meghagyás pomvs tel

jesftéséről gondoskodni. 

MÁV-os szemüvegen át nézve öröm, 
hogy az utasok libasorban állnak a pénz
tárak előtt. Igen, többes számot használ
tam, mert akár négy vagy öt is nyitva van 
péntek esténként a Nyugatiban. Bár még 
így sem lehet biztos, hogy kap az ember 
helyjegyet a Menetrendben névtelen 19 
órakor induló InterCityre. S most mit is 
tegyünk, édes Istenem? Szálljunk fel, s a 
jószerencsére, vagyis egy nem büntető 
kalauzra bízzuk magunkat mi, sovány 
pénztárcájú diákok? Hátha akad még üres 
hely! Ha akad, úgy talán minden rend
ben, s végül úgy 21 óra 25-kor mégsem 
elmacskásodott lábakkal kecmergünk le 
Debrecenben. 

1/ 

Ám vasárnap, visszafelé már közel 
sem ilyen rózsás a helyzet, mert jó eset
ben a Nagyállomáson két pénztár tart 
11) itva. S ha a vidékr61 telefonon meg
rendelt jegyedet nem tudod percnyi pon
tossággal időben átvenni (éppen az előt
ted kúszó sor miatt), úgy szemrebbenés 
nélkül eladhatják. Ebbe is bele kell törőd
ni persze, mert miért nem órákkal ezelőtt 
loholtál ide a Nagyállomásrn vidékről egy 
sebesvonattal? Miért, miért, miért'> Így 
hát nincs más hátra, a Pesten tanuló egye
temista újból föllopózik az lnterCityre. 

Történik mindez 1998. szeptember 18-
án pénteken, s szeptember 20-án vasárnap. 

Kös:.önettel: egy diák 

Alattas közegei: a:. állomási s-::.olgá

latra rendelt valame11nyi hivatalnok és 

s::.olga; az állomáson való tartózkodá

suk alatt pedig afőkalau::.ok, a knla11:.ok, 

a mcílhá:.ók, a döri.,sfékezők. s mo:.dony

\"e:.etők és fűtők, az utóbbiak annyiban, 

amennyiben a vonatok mo::.gósítása, to

latása és összeállftásaforogna szóban. 

"' 
2120 Dunakeszi, Allomás sétány 19. 

MÁV A�ranz 1YJ> Kft. 
Különböző nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javftása a fő profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák e/végzését is. 

ALAPfTVA: 1926 
Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 

Kötelessége a forgalmat pályavo-

11alra irá11yomi a keresked<í-körökkel a 

jó egyetértést fenntartani és afelek11ek 

az e/s:.cillítás feltételei irá11t mindenkor 

a szükséges fell"ilágosítdst megadni. 

Kötelessége a felett őrködni, hogy a 

málha, a gyorspodgyás:.. és a teher

szállítmányok gyorsan és pontosan ke

zeltessenek." 

Nincs új a nap alatt. 
A több. mint száz éves előírás fővo

násaiban ma is érvényes, kornak megfe
lelő fogalmazással. Egy valami változott: 

- volt idő, amikor e tisztes beosztást 
"üzemegységvezető"-nek titulálták. Mi
közben ma az állomásfőnök több állo
mást is vezethet...! 

Sz.B. 

Egy precfz alkotás a Debreceni Jármtijavftó kiállításának tárgyaiból FOTó: PILTZ 
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Úgy látszik, mégsem hiába közölte egyik 
frdsomat a Magyar Vasutas, mert a 40-es, 60-
as vonalon augusztus harmincadikál'al a ll. 
számú Menetrendi Ér1esít6ben m6dosftották a 
csatlakozásokat. 

De mit tapasztaltam legutóbb Ercsi és a 
Dunaijinomftó között a 4223-as s:ámú rona
ton, amely Pusztaszabolcsról 16 óra 25-kor in
dult. Egy "C" nőt 1·ettem és:re, de már léptem 
is ki a fülkéb6l. A nő "nekár" - felkiáltással 
hátraszólt az utolsó kocsiban ügyködő két fiú
nak, de idejük már nem maradt eltüntetni a:t 
az alumíniumot, amit a WC fútőtestér6l s:e
reltek le. Mostanában nagyo11 soks;:or látom 
munkájuk keze nyomát, a leírt eset sajnos gya
korta előfordul. Egyedül sajnos nem soka1 te
het az ember hárommal szemben, így hát hiá
ba szólítottam fel őket, e/menekültek előre, és 
megúszták az aljasságot. Battán szóltam a jegy
vi;:sgálónak, de addigra nyomuk m:ett. Ha lett 
volna nálam gázspray, talá11 megállásra kész
tetem mindannyiuka1. Ám mint utas. nem iga
zán inth.kedhtttem 1·olna1ogs:erúen re/ük s:em
ben. A reális az l'olna, hogy a: a vasutas, aki 
a rasutat szereii, az rédhesse ir meg a 1·asút 
vagyonát. Legyen fölhatalma:l'a erre, akár 
megbfzólevtllel. Olyan vasúti őrség alakuljon, 

a vonal biztonsága 1•égett, amely elfogási jog• 
körrel rendelkezhet. Azt tapasztalom, hogy a 
jelenlegi 1·asút5rség nincs a hely:et magasla
tán. S;:erimem a MÁV Rt. komolyabb összege
ket fizet nekik, de olyan ronatoka1 is kísérnek 
/pl. 818, 813 számú) amelyekre kár kiadni a 
pén;:1. Kiemelt figyelme/ érdemelne riszom a 
-10 A ronalon a 4234-4223 1·ona1. vag} a 4218-
-1239-es, a 30A vonalon a 46/9-9728, vagy a 
4628-4639-es számú vonawk. 

Visszatérve a megcsonkolt fűtőtesthe:. 7isz
telt foszwgatók! Nem gondolják, hogy "s:ere
lőmunkájuk11ak" esetleg egy rngy több kisgyer
mek is áldozatul e.1/zet. Nem kell, csak l'iZeJ 
kézzel hozzáérni a hiányos fi1tőtestlze:. és ott a 
végzet. Azért emeltem ki ezt a nyolc l'onatnt. 
mert intézkedést ez idáig nem wpas:talwm. A 
pécsi gyorsro11ati és e1u S:ombatlzely-;:alaeger
s;:egi szerelré11yról 1·an JZÓ. Ideje vnl11a meJ?
órni óke1 a barbároktól. 

A leleplező jutalma egyébké111 lehetne egy 
annó g)-ors1•01zati s:abadjegy. Ajánlatomat 
tartom s a MÁ\' R1. vewóségénekfigyelmébe 
ajánlom. 

Tis:telmel. 
S:abó Béla 

Pus:tas:abolcs 

Nem dekázni utaztak 
Szombathelyre 

A Vasutasok Szabzervezete szom
bathelyi területi ifjúsági tagozata 1998 
szeptember 20-án második alkalommal 
rendezte meg országos tömegsportnap
ját a Haladás sportcsarnokában. A ren
dezvényre az ország minden pontjáról ér
keztek csapatok, ahol a fő versenyszám 
a kispályás labdarúgás volt. Emellett bárki 
teniszezhetett, a gyermekeknek külön 
játékos vetélkedőt rendeztek. A nap fény
pontja (a női kispályás futball) csábította 
el drukkernek a legtöbb nézőt. Néhány 
látványos megmozdulás után a közönség 
hangos ovációval ünnepelt. A szebbik 
nem focistái közUI nem egy erőtől duz-

zadóan "sepregetett". A férfiak között 
kiegyenlített csata dúlt. Tíz csapat mér
kőzött. A döntőben csak hetes rúgások
kal tudták eldönteni az első hely sorsát. 

A rendezvényt anyagilag támogatta: 
a MÁV Rt. Szombathelyi Területi Igaz
gatóság, "A vasutas fiatalokért" Alapít
vány, Szombathely Állomásfőnökség 
YSZ alapszervezete. 

A férfi kispályá� labdarúgás végered-
ménye: 

1. 
II. 

III. 

Szombathely Vezénylet 
Szolnok Járrníijavító 
Szombathely Vontatás 

T. P. 

Szakszervezeti vezető 
a településért! 

A Va�utasok Szakszervezete záhonyi 
m(iszaki kocsiszolgálatának szb-titkára 
Koleszár István az ez évi szakszervezeti 
választások után ismét vállalja a megmé
rettetést, ezúttal az önkormányzati válasz
tásokon polgármesterként. Koleszár Ist
ván 1959-ben született, a vontatási fő. 
nökség kocsivizsgáló csoportvezetője. 
Újkenézben az el6ző választásokon kép
viselőként tevékenykedett. A település 
egyik legnépszeruób embere. önzetlen
ségével, másokkal szembeni toleranciá
jával szociális érzékenységével vívta ki 

az elismerést a környezetében. 
Független jelöltként kívánja szak

szervezeti tapasztalatait kamatoztatni az 
önkormányzat élén. a közel 1200 lélek
számú település javára. Eltökélt szándé
ka a felnövekvő nemzedék színvonalas 
oktatásának megteremtése. az infrastruk
túra. az úthál67at fejlesztésével vállalko
zásbarát környezet kialakítása. A falusi 
turizmus életre keltésével munkahelyeket 
és így valódi megélhetést szeretne bizto
sítani az állampolgároknak. 

P.G.A. 

1998. ald6lllr 11-tGl 6'lnnllllllllll - indul 
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valambd a IZlllllllall 61:f l�llrat. tnleld&lhet a Gyenneltvasutas 
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Tiltakozik 
a V8sldasok Országos Nyugdíjas Szenrezele 

A Vasutasok Országos Nyugdijas Szer.eze
tének elnöksége aggodalommal és tiltakozással 
fogadta azokat a meg nem erősített híreket, mi
szerint a jövő évi költségvetés megtárgyalását -
benne a munkabérek és a nyugdíjak reálnövel-e
désének meghatározását - az önkonnányzati vá
lasztások utáni idc5szakra kívánják halasztani. 

Ismerve a hatalomra került koalíciós pár
tok választási programjában a nyugdíjasokra 
vonatkozó kitételeket. még az újabb politikai 
döntés elc5tt szeretnénk megismerni a költség
vetési elc5írásokból a szavak és a tettek kézzel
fogható valóságát. 

Amennyiben a kormán) és az országgyű
lési többség, politikai megfontolásból a költ
ségvetés kés6bbi megtárgyalását - az ellenzék 
tiltakozása ellenére - keresztülviszi, hívjuk fel 
az ország - bérMI és nyugdíjból élő lakosság 
figyelmét, hogy csak olyan önkonnányzati ve
zetc5kre szavazzanak, akik: 
� nem támogatják a jelenlegi nyugdíjemelési 

törvény megváltoztatását és nem kívánják a 

bérből és nyugdíjból élőket kizárni a várha
tó gazdasági felemelkedés eredményeiből, 

� ellenzik a társadalombiztosítási alapok tár
sadalmi ellenórzés nélküli felhmnálását, és 
komolyan gondolják a kormány által a 
nyugdíjasoknak ígért "méltóságteljes élet" 
költségvetési intézkedésekkel is alátámasz
tou szavait é. nem csak az önkonnányza
tokra kívánják hárítani a tömeges elszegé
nyedés következményeit, 

<l nem akarják konzerválni a régi nyugdíja
sok jelenlegi sz!íkö , sivár életkörülménye
it, megbontva a társadalmi kötelezettség
,·állalás alkotmányos egyensúlyát. 
Kérjük a munkavállalói és a nyugdíjas ér-

dekképviseleti szervezeteket. hogy indítsunk 
mielc5bb akciót az elc5z<Sekben felsorolt kérdé
sek megvalósításáért. 

Pallos György 
ügyvezető elnök 
Molnár György 

elnök 

MAGYARVR 
Szaktudás, türelem: modeln terem 

A Közlekedési Múmun, valamint a 
Magyar V!NÍtmodelez{lk és Vacmbarát.ok 
Országos Egyesülete (MAVOE) kÖl.Öien 
rende7.ett kiállfúNI nyilt meg s,.eptember 
11-én a Petoü Csarnokban, a Közlekedési 
MÚ7.eUJll Repülési MÚ7.eUJnáball. 

AXLY. Nemzetközi Vasútmodell Ki
állítás már az első szombaton ezerhatsz..áz 
látogatót vonzott. Az érdeklődők tudják. 
hogy a modellezés hozz.áértést, sz.aktudást, 
szorgalmat és aprólékos. nagyon precíz 
munkát igényel. Örvendetes, hogy az idő
sebbek mellett sok fiatalt is leköt a szabad
id{í változatos eltöltésének ez a módja. 

A résztvevő versenyzők több kategó
riában indulhattak: vontató- és vontatott 
járművek: nem önjáró, sínhez kötött jár
művek; épületek és egyéb létesítmények 

Búcsúzunk. 

(pl. hidak): maködő vasúttechnikai be
rendezések: történelmi vitrinmodellek: te
repasztalok. Ez utóbbiakból  tucatnyi lát
ható! A munkákat mindig nemzetközi 
zsűri énékeli. Az egyes daraboknak ter
mészetesen meg kell felelniük a nemzet
közi szabványok előírásainak. 

A MAYOE mú'ködéséről megemlít
jük, hogy több ,idéki városban is van hel)i 
köre. Tagja az Európai Yasútmodellezők 
Szövetségének (MOROP), amelynek 
Közép-Európai regionális szervezetében 
részt vett az évenként tartott találkozókon. 
Modellezőik sorozatosan kiváló eredmé
nyeket érnek el a nemzetközi megméret
tetéseken. Ezzel külföldön is megismer
tetik a magyar vasutak technikáját. 

Horváth Károly 

1998. augusztus 30. napján életének 86. életében elhunyt Somonyi Julianna, a Vas
utasok Szakszervezete volt munkatársa. 1945-től volt a Vasutasok Szakszervezetének 
taQJa 1951-től 1968-íg mint tényleges dolgozó - ezt követően még mintegy másfél 
évtizedig mint részfoglalkozású nyugdfjas - szolgálta a Vasutasok Szakszervezete tag
ságát. Szeptember 18-án a törökbálinti temetőben kísértük utolsó útjára és helyeztük 
el sírján a kegyelet virágait volt munkatársai és barátai nevében. Nyugodj békében 
Julika, emlékedet kegyelettel megtlrizzük! 8 
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t Zebegény 
Az elhunyt Bencsik Antal moz
donyvezetőt a MÁV Rt. saját halott
jának tekinti. A társaság vezetősége 
mély részvétét fejezte ki a honátar
tozóknak. Arról i · döntött, hogy a 
két.gyermekes vasutas családját a 
MAY külön támogatásban részesí
ti. Ennek részleteit a szei;nélyügyi 
vezérigazgató-helyettes beszélte 
meg a közvetlen honátartozókkal. 

MÁV Rt. 
KommunikációJ és Sajtóiroda 

Még egyszer 
a GIB dzsemboriról 

Az 1998. évi GIB dzsembori rangos 
rendezvényként vonult be a VSZ Gépészeti 
Intéző Bizottsága tagjainak emlékezetébe. 

A 10-dik lapszámunkból - terjedel
mi okok miatt - kimaradtak a támogatók: 

l¼KO Kft., TELETÁL Bt. é �  a MÁV 
Rt. Debreceni Igazgatósága. 

Segítségük nélkül nem jöhetett vol
na létre az a felejthetetlen e�emény. 

-
-

a szerkesztőség 
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MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jármüvek és részegységeinek gyórtóso 
és javítása 

• Villamos forgógépek, transzformátorok 
javttóso, tekercselése, vákuumimpregnálása 

• Acélszerkezetek gyórtósa, szerelése 
• Alkatrészek megmunkálása, fogaskerék 
• Forgottyústengely-köszörülés 
• Keménykrámózás, ónozás, fémszórás 
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Keresztrejtvény 
A \IÁ\' Rt-nél műkö dő reprezentath-· 
szakszenezetek és a MÁV Rt. Köz
ponti Üzemi Tanácsa az 1998 XIII. 
tönén_ynek megfelelően jarnsolják, 
hogy 1998. no,·ember 24-26-án kerül
jenek megválasz tásra a munkaválla
lók szempontjából nag y jelentőségű ... 
megfej tendő vizsz. 1. és 4. , valamint a 
függőleges 1. és ,·izsz. 7-ben. 

\ Í7�W.D,TES: 1. megfejtendő (fol)1,ilsz.4.); 2. 
Fémipari Művek; Il.\ 'h. német rohamcsapat; &
délyi posztó; 3. nagyszül1ik kedvencei; résből 
némán; 4. némán inog!: megf ejlendő: 5. érn.á
mod: n6i név; 6. kaszálok: éket helyez el; 7. 
ba.-ézett női név; megfejtendő; kimonóban van!; 
8. zsír hel)ettesító; egy németül: névelő; 9. be
cézett férfi név; ételt ízesít: 10. szántó eszköz: 
pattaná�: győri focicsapat: 11. záró eszköz; né-
mán citál!; atlasz rész: 12. angol úr: oxigén vj.: 
az étel elkészült: 13. helyhat.; ... István erdélyi 
fejedelem 
1-'ÜGGŐLEGF.S: 1. köz.épen füz!: megfejtmd6; 
2. húros hang.szer; borított; 3. felsős oktatási di
ákok találkozója: m(iszál féle; Elek; kotta töre
dék!; 4. spion (vissza névelővel); n6i név: 
lambada része: 5. római szám: szabolcsi köz-
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9 

ség; Autós Munka Közösség:Teodor része!; 6. 
kötőszó: tóredék káka; él,eteg: Gál Cili: 7. hadi 1 Q 
adó; meg) eget: olasz vasútjel; 8 . ... Lajos fes-
tő; költő: 9. osztrák vasútjel: Oresztész része: 

11 erő'm(i város; fél tabu. 
Az el6z6 rejtvény megfejtése: Szakszer-
vezeti ellenőnés fontosságát. 12 
A könyvjutalmat hel)e� megfeJtomk ko 
zul S;:ánt6 lmre ked�e ohasónk nycr
te.(6800 Hódmez6\ásárhel�. Fény u. 3 1 13 

Készítette: Bánszegi József 
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Új világ kezdődik? 
ÖRY CSABA AZ ÉRDEKEGYEZTETÉSRŐL 

Mi a baj az érdekegyeztetéssel? 
Miben változzék, milyen irányban fej-
16djék az érdekegyeztetés rendszere, 
az Erdekegyeztető Tanács munkája?· 
Melyek legyenek a szakszervezeti rep
rezentativitás kritériumai? Tisztázást 
és állásfoglalást igénylő kérdések ezek, 
hiszen gyakorlatilag nem működik az 
ÉT, késnek az ő'szi bértárgyalások, 
nagy a bizonytalanság és fokozott a 
várakozás az érintettek körében. Ért
hető tehát, hogy élénk érdekl6dés fo
gadta a Szociális és Családvédelmi Mi
nisztérium politikai államtitkárának 
megjelenését és elő'adását az MSZOSZ 
Szakszervezeti Akadémiájának hall
gatósága. 

1. 

Őry Csaba is azzal kezdte mondani
valóját. hogy hangsúlyozta a témakör 
fontosságát és aktualitását. Emlékeztetett 
rá, hogy jelenleg az érdekegyeztetés egy 
háromoldalú szerződés. Olyan, amelyről 
11i11cs tön-ény. csak eljárási szabályok 
vannak. illetve más tárgyú törvények 
közvetve utalnak rá. Így aztán nem cso
da, hogy működésének rnechanizmusá
r61 és hatásáról eltérőek a vélemények; 
sok a vitapont. 

Az állam képviselői úgy érzik. gesz
tusokat várnak tói ük az érdekegyeztetés 
szereplői. Nem tesz jót a szakszervezeti 
túlpolitizáltság sem. Kormánykörökből 
úgy látják, válságban van az ÉT - ezt 
egyébként má�ok is mondják-ezért kö
zös vélemény. hogy a jelenlegi helyzet 
nem jó, változtatni szükséges. Az érdek
egyezteté. nek ugyanis 11em a pénzosz
tás az értelme, hanem a szociális párbe
széd. Külön kell választani a szerepeket: 
más az államé és az érdekképviseleteké. 
Ezen az alapon kell folytatni a párbeszé
det, s megkötni a megállapodá�okat. Tisz
tább felelősségi l'iswnyokra mn s;:.ük
ség. Tisztázandó, ki miért felelős. hogy 
számon lehessen kémi a választásokat. 

Tágabb összefüggésben is újra kell 
gondolni a dolgokat. Csökkent a szakszer
vezetek szerepe. tekintélye a munkahelye
ken. Szűkebb a mozgástér, apad a taglét
szám, kisebbek a lehetős6gek. A szak
szervezeti gondolkodás nem hagyhatja 
figyelmen kívül a globalizált piac létét és 
követelményét. Verseny van a piacon. 
Ezért is világtendencia a szakszervezeti 
munka újragondolása. Más logika kívá
natos. újfajta munkavállalói és munkálta
tói magatartásra van szükség. Nem a vív
mányokra, a harcra, nem a hagyományok -
ra kell építeni. Munkaerő kölcsönzés fo. 
lyik, terjednek az egyéni szerződések. 

Válto:.6 tendenciának vagyunk a ta
núi és részesei. Lényegesen kevesebb a 
nagyüzem. ennek megfelelően változott az 
egyes szakmák. iparágak súlya is. Háttér
be szorult a bányá,zat. a textilipar. s elő
térbe került a közalkalmazotti, köztisztvi
selői terület, s ezek következményeként
a korábbiakkal ellentétben - a Szakszer
vezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 
válik a legnagyobb, legerősebb szakszer
vezeti szövetséggé. Ezért ne a politikában 
keresgéljünk- figyelmeztetett az előadó 
-, hanem az új jelenségekben gondolkod
junk a munka világában. ezekhez igazít
suk a munkaügyi kapcsolatokat, az intéz
mények tevékenységét. 

A kormány nem avatkozik be az ér
dekképviseletek belilgyeibe, mindazonál
tal úgy ítéli meg, hogy a súlypont a mun
kavállalók és a munkáltatók párbeszédé
re helyeződik. Legyenek megvédhető 
szerződések. Ezek nemcsak a szakszer
vezetekre vonatkoznak. hanem a munkál
tatókra is. Sok helyen persze nincsenek 
szakszervezetek, ám ahol ez a helyzet, ott 
is kellene kollekúv szerződés. Ez a mun
káltatónak is érdeke (lenne). 

Hogy állunk a szakszervezeti repre
zentativitással? Ne adminisztraúv mércét 
alkalmazzunk, ne az üzemi tanácsok vá
lasztások eredményeit vegyük alapul, 
hiszen a szakszervezetek tekintélyét több 
tényezőbefolyásolja. Nemcsak a taglét
szám, bár az fontos. A kritériumok kö
zött szerepeljen az is, hogy az adott szak
szervezet milyen eredményeket ért el a 
yálasztásokon, mennyi és milyen szerző. 
dési kötött, milyen érdekérvényesítő ké
pességgel rendelkezik, milyenek a nem
zetközi kapcsolatai, hány és milyen nem
zetközi szervezet tagja. 

Korábban azt mondtuk, hogy alulról 
építkeznek a szakszervezetek. Ma már ez 
nem megy. Nem tudnak bemenni a mul
tinacionális cégekhez, társaságokhoz. És 
rosszak az érdekvédelmi szervezetek po
zíciói az6rt is, mert gyenge a kép7.és, hi
ányos az infi:aatrukt4ra. A kitörés ez le
het: szembesülni a tényekkel, elememi a 

helyzetet és ehhez megválasztani a stra
tégiát. Végiggondolni a szerződéses rend
szert. Párbeszédet, megállapodásokat. 
Különválasztani a konzultációkat, a szak
mai. ágazati reprezentativitást. Megálla
podni a részletekben, s ezt négy-öt évre 
rögzíteni. 

Túl kell látni a megyék keretein -
ajánlotta a politikai államtitkár. Érdemes 
elgondolkodni a regionális szerződése
ken is. Vagyis az országos és szakmai ér
dekegyeztetés mellett legyen regionális 
érdekegyeztetés. épüljenek ki a régióban 
is az ezt a célt szolgáló szervezeti kere
tek, formák és intézmények. Célszerűnek 
látjuk évenként két konzultáció lehetősé
gét biztosítani - tavasszal és ősszel -. 
amelyek lehetnek háromoldalúak. de szé
lesebb körűek is. A lényeg, hogy az ér
dekegyeztetés a munka világáról szóljon. 

A szociális problémákat olyan S:.o
ciális Tanácsban kívánjuk megbeszélni. 
amelyben minden szereplő helyet foglal. 
de ezt a jelenlegihez képest egy más tí
pu.ní Szociális Tanácsban képzeljük el -
jelezte az előadó. A különböző rétegta
nácsok - idősek. nők, fogyatékosok - a 
Szociális és Családügyi Minisztérium 
mellett működnek a továbbiakban. Min
den évben sor kerülne egy nagyszabású 
szociális fórumra. amelyen áttekinte
nénk a szociálpolitika egész területét. El 
kell kezdeni a Munka Tórvénykönyve és 
a foglalkoztatá,i törvény módosításának 
munkálatait is. A jövő év elején pedig 
ratifikáltatni akarjuk a Szociális Chartát. 

Olyan kihívác;ok és szakmai feladatok 
ezek,- mondta Őr

y Csaba-. amelyeket 
közösen kell végiggondolnunk és megvi
tatnunk. Azt tefVezzük, hogy /999 janu
árjáig gyűjtjük az észrevételeket és javas
latokat. s majd az összesítésük után hatá
roznak a továbbfejlesztés kérdéseiben. 

2. 

Az előadá,t kérdések, megjegyzések, 
java,latok. kritikák követték. A jelenlévő 
MSZOSZ szakértők, ágazati és szakmai 
szakszervezetek vezetői és a megyei kép
viselők rendkívüli aktivitást mutattak. 
Volt, aki szalámi politikának nevezte azt. 
anú ma az érdekegyeztetésben történik. A 
felszólaló úgy vélte, az elhangzott előadác;
ban fontosabbnak tűnik a forma, mint a 
tartalom. s a kormány részéről látszatkel
tés folyik. Volt, aki azt kifogásolta. hogy 
nem védjük eléggé a magyar munkaerő 
piacot, egy másik tisztségviselő ezt kér
dezte: a bérekben mikor csatlakozunk az 
Európai Unióhoz? Elhangzott ajánlás is: 
szülessen tön•ény az érdekegyeztetésről. 
Rendelkezzék a szakszervezetek működé
séről szóló jogszabályokkal is. 

Válaszában Ör
y Csaba annak a vé

leményének adott hangot, hogy az érdek
egyeztetés kérdéskörét pragmatikusan 
célszerű megközelíteni. Olyan felfogás
ban, amelyben a különböző érdekek és 
célok egyeztetése az együttműködés ér
dekében történik. Nem zárkózik el az 
érdekegyeztetési törvény megvalósítá,;á
tól, de ők egyelőre nem kezdeményezik. 
Az egységes közszolgálati törvényre vi
szont nagy szükség lenne. 

Egy kérdésre felelve az államtitkár 
megerősítette: a kollektív szerződés kö
tése a szakszen·ezeteket illeti meg. Gon
dolkodni kell azonban azon is, mi legyen 
ott, ahol nincsenek szakszervezetek. Az 
üzemi tanácsok nem kötnek kollektív 
szerződést, de a jelenleginél nagyobb 
szerepet vállalhatnának. Ebben a problé
makörben is párbeszédre van szükség, s 
ezt a szakszervezetek képviselői ne ve
gyék fenyegetésnek. Szólt arról is, hogy 
az állam nem vesz részt a szakszervezeti 
vezetők képzésének anyagi támogatásá
ban, de talán később beszélhetünk vala
milyen - nem készpénzes, hanem más 
formában történő - segítségnyújtásról. 

Új világ kezdődik - jelentette ki a 
Szociális és Családügyi Minisztérium 
politikai államtitkára. Ezt azzal érzékel
tette, hogy a polgári koalíció kormánya 
a gyermek, a család minden tagjának 
életkörülményein javítani akar, helyreál
lítva a Bokros-csomag dúlásait. Az ok

tatásban az elvonás helyett a fejlesztés, 
a befektetés korszaka jön, lehet&éget 
adva minden tehetséges és szorgalmas 
fiatalnak ahhoz, hogy tanulhasson. Kö
zéppontba a gaulasági növekedés kerül, 
ehhez azonban elsl'isorban a kis- és kö
;épvállalkozók segítése szükséges. 
Összefoglalva: olyan légkör és helyzet 
kialakítása a cél, amelyben érdemesebb 
lesz munkából megélni, mint rablásból. 

3. 

Új világ kezd6dik? 
Urpdti Stlndor 
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Munkáltatói "szitésznik" 
eav újabb müszakszenezet sziletésénéll? 
Vasutasok Szakszervezetének olyan 

infonmciói vannak. hogy egy újabb smk
szervezet alakul a MÁV-nál, azon belül 
is pályavasátnál. Azt is hallani, hogy a 
"szillést" jó néhány munkaadói, vezet6 
pozícióban lév6 "egyéniség" is segítette. 
A szervezet 10 f6vel "született meg". még 
nincs bejegyezve, tehát jogilag nem léte
zik. A S7.ervez.et vezet6je, a VDSZ.SZ volt 
alelnöke Járási úr, aki a VDSZSZ elnö
két61 kapott információk szerint "az ot
tani szakszervezeti feladatoknak nem tu
dott megfelelni és a felelősség, a munka 
el61 állt odébb". 

Kollégák! 
Nincs új a nap alatt! A Vasutasok 

Szakszervezetébffi is tanácsoltunk el, zár
tunk ki olyan embereket, akik csak saját 
érdekeiket akarták képviselni. Ilyen "sze
mélyiségek" máshol is vannak. Ha eddig 
a régi szervezetben nem bírták el az "50 
kg-os zsákot", az érdekvédelmi munkát. 
az új szervezetben mit61 bírnák el? 

A hírek szerint az alapítók között van 
egy VSZ-es KÜT-tag kolléga is. Ha ez 
igaz, a VSZ Alapszabálya szerint nincs 
k.ett& tagság, ezért nálunk nem lehet tag. 
persze a VSZ nevében KÜT-tag sem. Így 

a Vasutasok Szakszervezetéből haladék
talanul ki lesz zárva, a KÜT-ből pedig 
vissza lesz hívva. 

Az ügylet elgondolkodtató a munka
adói oldal szerepvállalását illetően. A 
Magyar Vasutasban is hangot adtunk 
azon ténynek, hogy néhány pályavasúti 
ffinök a vezetői értekezleteken földig hajol 
és igenel minden felső javaslatra, otthon 
pedig a munkavállalói képviselőket biz
tatgatja ellenkező előjellel. (Kaméleonok 

a MÁV-nál is szép számmal vannak!) 
Ezen "h&ök" magatart.ádban az az 

elgondolkodtató, hogy miért nem ott, ahol 
lehetne és kellene, képviselik a megingat
hatatlan igazságukat? (Persze könnyebb a 
talicskát mással eltolatni, f6leg, ha az ... ) 

Az is furcsa, hogy néhán_y f&mber 
azt gondolja magáról, hogy O megérett 
már vezérigazgatónak lenni. Az eg�z 
MÁV persze nagy falat, meg nem is ért 
hozzá, de a pályavasát, mint vezérigaz
gatóság az már menne. A kétes kimene
tela kfsérletet persze nem szabad névvel 
vállalni. Kell egynéhány balek, aki elli
adja a történetet is, ha bukott a darab a 
színpadon Ő(k) anonim(ok) marad(nak). 
A vállalkozók pedig elhivatottságot érez
nek, mert bíztatják őket. Az az apróság 
az Ő szegénységi bizonyítványuk. hogy 
nem látják a valódi okokat! 

Elgondolkodtató, hogy a pályavasút 
néhány vezet6je ahelyett, hogy a kincs
tári vagyon értékének meg6rzésén mun
kálkodna, az energiáját a jöv&eni Mn 
vágyott vezérigazgatósági pozícióinak 
egyengetésére fordítja (Allami pénzen 
ellenszakszervezetet szervez!?). 

1ísztelt urald 
Világosan kellene látni azt az össze

függést. hogy a túl jó anyagi helyzetben 
nem lévő, ezer sebMI vérz6 MÁV -
amelynek sok olyan vezetlije van, akik az 
egyre jobb vasút megteremtésén fáradoz
nak és hál· Istennek az eredmények is 
látszanak - nem bír el két vezérigazgató
ságot. két apparátust. Az állam. a köz 
pénzét nem íróasztal-piramisra kell for
dítani, hanem a vasúthálózat fejlesztésé
re, a szállítási színvonal javítására. 

A trükk nem rossz, de kicsit ked. 
Ranélem, hogyahelyze1etvif.-n ...... 
jáka KHVM-ben,aMÁV'Yezériga1.pt6, 
&ágán & a pályavasl1tnál is. A pQyavadt-,, 
Ml talán azok is látják, akik ellen nem6lj 
szerint is elindult ez a "kis közját&". 

Tisztelt Kollégák! 
A Vasutasok Szakszerver.ete .Elnök

sége bízik abban, hogy az átJátszó trükk
nek nem ülnek fel az infrastruktára-vas
útnál dolgozó kollégáink, szakszerveze
ti tagjaink. Látják. hogy a kezdeménye
zés nem az Ő érdeküket szolgálja, s6t 
gyeng{tésükre törekszik. 

Vannak és lesznek új próféták, aki
ket a saját környezetük - mivel ismeri 
őket - elutasít, de máshol a "megváltó" 
követésében tíinnek fel. Nézzétek meg 
az érem másik, de a hannadik oldalát is! 

A Vasutasok Szakszervezete a valós 
érdekek és szakmailag alapos érvek men
tén azt képviseli, hogy azok az állami 
megrendelések, amelyeket a MÁV Rt a 
költségvetésbffi teljesít, legyenek világo
san kettéválasztva. Az infrastruktóra
vasútra fordított pénzt külön kezeljék, 
abból ne lehessen átcsoportosítani, illet
ve elvonni a kereskedli-vasút részére. A 
kereskedő vasút a bevételeib61 gazdál
kodjon. A személyszállítást pedig az ál
lam (költségvetési) megrendeléseknek 
megfelelően teljesítse. Ehhez pedig nem 
kell két vezérigazgatóság. Az eddiginél 
jobb munka viszont igen. 

Az EU-csatlakozás kapcsán el&érbe 
kerül az infrastruktúra-vasát ügye. Talán 
a felelősségtől félnek néhányan és ehhez 
kell egy külön vezetői szakszervezet? 

dr. Mdrkus Imre 

Hol van a kutva eltemetve? 
Mostanában nem múlik el nap, hogy 

a lúrekben ajövő évi nyugd{jemelésekről 
szó ne essen. A �t én.elmi alapon 
megközelítő' nyugdíj� ha nem ismeri fel 
a politikai szándékot a hangzatos kijelen
tések mögött, könnyen 1avarba jöhet 

A jelenleg érvényben lévő nyugdíjeme
lési törvény. minden nyugdíja�nál egyfor
mán. az előző évi nettó bérkiáramlá�sal ará
nyos emelést ír elő. Ennek mértéke az idei 
év 9 hónapjának adatai szerint. elérné a 20 
%-ot. A kormány ügyes politikai húzással 
felvetette a differenciált emelés gondolatát. 
Ez eltakarja azt a sajnálatos tényt. hogy a 
20 %-os emelés helyett. a súlyozott szám
tani átlaggal kiszámított emelés átlagosan 
csak 14%-os lenne. és ez becslések szerint 
50 milliárd forint megtakaritá�t eredmé
nyezne a nyugdíjasok rovására. 

Az előző években többé-kevésbé ér
vényesült "az együtt sírunk. együtt ne
vetünk" elve a nyugdíjak emelésével. va
gyis a reálbérszínvonal süllyedésével 
azonos arányban csökkent a nyugdíjak 
vásárlóértéke. Az "együtt sírunk" kor
szakban nem volt tehát nemzedéki ellen
tét a fiatalok és öregek között. Érvénye
sült az Alkotmánybíróság emlékezetes ál
lásfogla)ác;a még a kilencvenes évek ele
jéről. miszerint minden társadalmi réteg
nek egyformán kell viselni az ország ter
heit. Ebből következik, hogy egyformán 
kellene részesülnie a gazdasági felemel
kedés áldásaiból is. Erre most lenne le
hetőség, hiszen megindult a várva-várt 
gazdasági növekedés és mérséklődött az 
infláció. Most tekint,;ünk el ennek tagla
lásától. fogadjuk el az örvendetes ténye
ket magyarázat nélkül. Sajnos a tervezett 
elképzelések nem sok jóval kecsegtetnek. 

Tény az, hogy a minimálnyugdíj és a 
17500 forintig terjedő nyugdíjak közötti 
emelés 25%-os, de ők, a nyugdíjasok 
körülbelül 7,2%-át teszik ki. A 1 7500-
2 1000 forint közötti nyugdíjasok meg
kapnák a 20%-ot, de az összes többi lé
nyegesen kevesebbet. A javaslat alkalmas 
a nyugdíjasok megosztására. A gonosz 
"nagynyugdíjasok" (akik 2 1000 forint
nál többet kapnak) képesek tiltakozni 
szegény kisnyugdíjasok 25%-a ellen. 
Biztosan az MSZP szítja a kedélyeket és 
ösztönzi a tiltakozó aláírás-gy«jtést, mon
dotta volt a kormány egyik minisztere. 

Ebben a vitában a gyanúsítgatások 
közepette elveszik a lényeg! A kormány 

miért nem az átlagos 20%-os, törvény 
szerinti emelésen belül javasolja a diffe
renciálá�t. miért 50 milliárd forinttal ke
vesebb összegből? Vajon a nyugdíjas 
érdekvédelmi szervezetek a Horn-kor
mányt akarják visszaállítani. amikor tá
madják a számszerű érvekkel alá nem 
támasztható java�latokat? Szó sincs róla? 

A nyugdíjemelésre vonatkozó tör
vény az elmúlt 4 évben sem volt 100%
os pontossággal végrehajtható. Lássuk 
például az idei. igazán elismerésre mél
tóan kedvező évet! 

Januárban kaptunk a hivatalos 21 %
ból 19 %-ot. mert a különbséget az özve
gyi nyugdíjak régóta esedékes 20%-os 
emelésére fordították. Ez is differenciálás 
volt. de a szolidaritás elve alapján senki 
nem tiltakozott. Augusztusban ismét kap
tunk 2,5%-ot (a decemberi nyugdíjhoz 
viszonyítva) januárig visszamenőleg. Az 
1997. évi nettó bérkiáramlás a legszeré
nyebb számítások szerint is, a KSH ada
tai alapján. néhány tizeddel meghaladta a 
2 4%-ot. Az előző években még nagyobb 
volt a különbség, de azokban az években 
nem voltak politikai választások. 

Egyébként az előző években szám
talanszor leírtuk és az illetékeseknek el
mondtuk - mert az elmúlt 8 évben a mi
niszterek és miniszterelnökök is szóba 
álltak a nyugdíjas érdekvédelmi szerve
zetek vezetőivel-, hogy folytatni kelle
ne az 1991. évi 86-os számú országgya
lési határozat végrehajtását. A szövegét 
sokan kívülről is tudják: "1992-ben meg 
kell kezdeni és 5 éven belül be kell fejez
ni a régi, értékvesztett nyugdíjak korrek
cióját". Valóban 1992. július l-én a költ
ségvetésből 10, 7  milliárd forintot fordí
tottak erre a célra, amelyet a munkában 
töltött évek arányában és a nyugdíjazás 
idejének figyelembevételével osztottak 
szét. Már az 5 év is letelt, de azóta se tör
tént semmi. Medgyessy pénzügyminisz
ter úr annak idején a Pallas páholyban fel
vetésünkre azt válaszolta: "nem ez az 
egyetlen országgyiílési határozat és tör
vény ebben az országban, anú nincs vég
rehajtva". Amikor tehát aláírásokat gy«j
tünk és tiltakozunk, nem pártérdekek ve
zérelnek, hanem a törvények mindenki
re egyfonnán érvényes követelménye, és 
a társadalmi igazság tisztelete. 

A megszüntetett társadalombiztosítá
si önkormányzatok: körülbelül 1300 mii-

liárdos alapját egyszemélyben felügyelő 
államtitkár-asszony klasszikus érvelését 
már nem lehet hallani. miszerint "jövőre 
minden nyugdíjas több kenyeret tud vá
sárolni a nyugdíjából". Ez a szánalmasan 
gyengére sikerült vigasztalás, valószínű 
azért halkult el. mert 11 %-os prognosz
tizált infláció mellett, a 3 2  ezer forint fe. 
letti nyugdíjasok 11 %-os nyugdíjemelé
se esetén, ez az érvelés kicsit sántít. Nem 
is beszélve arról. hogy az általunk régen 
követelt "nyugdíjas fogyasztói kosár" 
kiszámításával. még jobban torzulna en
nek a kijelentésnek a valóságtartalma. Sőt 
biztosak lehetünk abban. hogy a válasz
tási, illetve kormányprogramban meg
ígért "értékn1egőrzés" a nyugdíjak több
ségénél - a tervezett emelési metodika 
esetén - csak írott malaszt marad. 

Tennészetesen a nyugdíjasok jelen
tős része tudatában van annak, hogy je
lenleg a külgazdasági viszonyok nem a 
legkedvezőbbek. Tudják azt is, hogy a 
családi pótlékok felemelése Uövedelem
határtól függetlenül). a GYED esetleges 
visszaállftása, a családi alapú adózási 
rendszer bevezetése, a tandíjak eltörlése, 
a mezőgazda�ági termelők tervezett mér
téken felüli támogatása nagyon szorítja a 
költségvetést. Különösen akkor, ha ez 
párosul a járulékbefizetések csökkenté
sével és az adózási rendszer vállalkozást 
ösztönző változtatásával. 

De miért nem beszélnek a kormány 
felelős tisztségviselői nyíltan a költség
vetési gondokról? Miért nézik a nyugdí
jasokat olyan együgyaeknek, akik az ér
velési javaslatok mögött nem veszik ész
re az elvonási, megtakarítási szándékot? 

Vagy talán a hatalom képvisel6i azt 
gondolják: a nyugdíjasok boldogok lesz
nek, ha naponta fél kiló kenyérrel többet 
vehetnek, de közben nem tudják fizetni a 
lakásrezsi!, évek óta nem voltak moziban 
vagy színházban, leszoktak a drága 
gyógyfürd61crol, csak az olcsóbb gyógy
szereket vásárolhatják meg, és ha jön a 
karácsony, nem tudnak szívük szerint 
ajándékot vásárolni unokáiknak. 

Mi egyetértünk a "családcentrikus" 
politizálással, de több mint 2,5 millió sors
társunk nevében azt kérjük a hatalomtól: 
tessék már a nagyszülőket és dédszüll'iket 
is a nagybetO's családhoz számítani. Vala
hol itt van ugyanis a kutya eltemetve! 

dr. Ku11Dn.16 



1998. OKTÓBER 

A tét a vasutasok jövője 1 
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Kampányol a fáradhatatlan 
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MEGRÁZÓ EREJŰ ELNÖKI BESZÉD MISKOLCON 
I zpecser 

Örökké mozgásban van, intéz va
lamit, segít az embereken. Minden per

. ce foglalt, nagyobb dicsőség vele időpon
j tot egyeztetni, mint bármely közéleti sze
l mélyiséggel -mondta róla az egyik mis
' koki tévés kolléga. Valóban, Bodnár 

; Józ.sef, a MÁV Rt Miskolci Távközlési 
és Biztosítóberendezési Főnökségének 
szb-titkára nagyon elfoglalt ember. Szin
te minden percét a munkája, a hivatá
sa, a szakszervezeti mozgalom tölti ki. 
Azért időnként jut ideje a családjára is, 
bár nem annyi, mint amennyit szeret
ne. 1993-tól ÜT-elnök Miskolcon. Ter-

Eszmecsere. Az előadók sem vonhatták ki magukat a hozzászólások hatása alól 
FOTÓ: JÁRMI LOREITA 

1 mészetesen újraindul. Győzni fogunk -
állítja magabiztosan. 

-Hogyan került a vasúthoz? FOTÓ: OROSZ TAMÁ� 
1 

( .. .folytatás a, 1. oldalr6I) 

Mi lesz, ha már mi sem meriink majd meg
szólalni? Minden választás után az új kor
mány belekóstol a szakszervezetek húsá
ba! Kollégák! Ne adjuk olcsón a húswtlcat 
a harapás próbán! 

Persze mindannyian nagyon jól tudjuk, 
hogy milyen erős Magyarországon a köz
úti lobby. Ám eddig még mindig tárgyaló
asztalhoz tudtuk kényszeríteni a KHVM, 
illetve a MÁV Rt. vezetőit. Tudjuk, hogy a 
VSZ nyeri a választásokat-és ez most nem 
fellengzősség!-, ám nem tudjuk, hogy mek
kora arányban? Fontos, hogy túljusswtlc a 
65 százalékos határon, mert így a VSZ egye
dül köthetne a MÁV Rt-vel kollektív szer
ződést! Nem mindegy tehát, hogy hányan 
jönnek el szavazni, és hányan voksolnak a 
Vasutasok Szakszervezete jelöltjeire! 

A VSZ nem örül annak. hogy már 
"csak" természetes lemorzsolódás van! Sze
rintünk ugyanis ez azért baj, mert az életüket 
az évtizedes munkájukkal az államért felál
dozó emberek nincsenek megbecsülve. A 
temetóöen érik el a nyugdíjkort! Hová 
tesszük az ő életüket? Elfogadhatatlan az is, 
hogy a gyesró1 és gyedről visszatérő anyá
kat rövid idő múlva "közös megegyezéssel" 
elbocsátja a MÁV Rt. Látni akarjuk, hogy 
valóban a képzést és oktatást szolgálja-e a 
200-300 millió forintos Képzési Alap. Át 
kell gondolni a vasutas középiskolák újra
indítását is, mert kell az utánpótlás! 

Legyen európai színvonalú a vasuta
sok ruhaellátása és ruhája! A megtervezett 
kollekciókat véleményeztetni kell vezetó1c
kel, utasokkal és vasutasokkal egyaránt. 

A jelenlegi bérrendszer sem a mwtlca
adónak, sem a mwtlcáltatónak nem jó. A 
többet dolgozó, de létszámában kevesebb 
vasutas megérdemli a további mwtlcaidő
csökkentést. A korkedvezményt bővíteni 
kell, illetve például a pályamwtlcások eseté
ben be kell vezetni. A mostani választáso
kon arról is döntünk, hogy lesz-e jövőre is 
vasútegész.'>égügy? Gyermeked, unokád jár
hat-e majd kivizsgálásra, kezelésre a MÁV 
kórházba vagy rendelőintézetbe? Nem kicsi 
tehát a tét. Menjünk, szavazzunk! 

Bazsányi Györgyné külön megkö
szönte a VSZ vezetőinek, hogy Miskolcon 
rendezik meg a kampánynyitó nagygyűlést 

-Te1mészetesen számunkra az UT/KT 
és munkavédelmi képviselői választások a 
legfontosabbak. Nem mindegy, hogy mi
lyen jegyet kap képzeletbeli bizonyítványá
ba az MSZOSZ és a VSZ. Meg kell győz
nünk valamennyi közömbös kollégánkat, 
hogy nem mindegy a választások kimene
tele, hiszen elsősorban mindenki maga dönt 
saját és társai jövőjéró1. 

Dr. Dudás József szerint ez az év nem
csak a választások, hanem a szerződéskö
tések ( lejár mind a MÁV-állam, mind a 
MÁV és a szakszervezetek közötti kollek
tív szerződés!) és a kihívások éve. is. A 
fuvaroztatók. az utasok és a vasutasok egy
aránt azt szeretnék, ha jobban gurulna a 
MÁV Rt. szekere. Fontos, hogy nyugodt, 

korrekt kapcsolat legyen a MÁV Rt. helyi 
vezetői és az üzemi tanács között: - Azt 
szeretném kérni tehát, hogy minél többen 
menjenek el szavazni, mert csak így jöhet 
létre egy jó ÜT. 

Felvetődött a MÁV Rt. Miskolci Te
rületi Egészségügyi Központjának továb
bi sorsa is, ám dr. Márkus Imre megnyug
tatta a jelenlévó'ket, hogy a VSZ nem fogja 
hagyni a rendelő bezárását, mint ahogy 
Záhony esetében sem hagyta. A kamatmen
tes kölcsönöket, illetve a gazdasági társa
ságok üzletrészeladását firtató kérdésekre 
elmondta: - A VSZ elérte, hogy a MÁV 
Rt. már nem adja el az olyan kiemelkedően 
fontos üzemeket, mint például a Budapesti 
Északi Járműjavító. Pedig vevő akadna 
bőven. A MÁV Rt. nem kerülhet kiszol
gáltatott helyzetbe! 

A VSZ elnöke beszélt a szakmwtlcá
sok besorolásának megváltoztatásáról, és 
arról is, hogy-a Fradi mintájára- teljesít
ményösztönző pótlék bevezetését indítvá
nyozó javaslatot terjeszt a MÁV Rt. veze
tői (!lé Záhony-Kézi Átrakó esetében a 
Vasutasok Szakszervezete. A VSZ szeret
né, ha az új MÁV-bérrendszer három lá
bon állna: alapbér-besorolás, pótlékok és 
teljesítménybér. A szociális juttatások jár
janak alanyi jogon, így az emberek eldönt
hetnék, hogy mibe fektetik be (például vál
lalati üdülés, kamatmentes kölcsön stb.) az 
egy év alatt összegyú1t pénzecskéjüket. 

- A MÁV Rt. Önsegélyező Pénztára 
nem lesz, nem lehet Postabank! -hívta fel 
nyomatékosan a jelenlévó'k figyelmét e prob
lémára a VSZ elnöke. -Ugyanakkor nem 
szabad a meglévő ÖTA-t sem szétrobbanta
ni. de mindenképpen kellene egy önsegélye
ző pénztár, ám nem olyan, mint a VDSZSZ
é, amely a szakszervezetbe történő átlépéshez 
köti a pénztárban való tagságot 

Többen kifogásolták a menetrend kö
vethetetlenségét. Márkus Imre megjegyezte: 

-A VSZ összegyűjtötte a menetrendi 
problémákat és tovább adta a MÁV Rt. 
vezetőinek. A VSZ azonban hosszú távú 
menetrendet szeretne, ám ennek megalko
tásához először meg kell szüntetni a vonat 
ki- és bekapkodásokat, valamint a vasutas
ságnak ismernie kellene a kormány hosszú 
távú elképzeléseit. 

Dr. Dudás Józsefkijelentette: 
-Ismerjük ezeket az észrevételeket, tol

mácsoljuk is az illetékeseknek őket, ám ar
ról nem tehetünk, hogy a jelzett módosítá
sok mégsem kerülnek be a menetrendbe. 
Márkus Imre mindenesetre azért megígér
te, hogy a VSZ rajta tartja az ügyön a kezét. 

Szendrei Géza területi titkár külön is 
szólt a szükséges technikai eszközök 
összeszerelését végzők munkájáról és 
Mező Ferenc csomóponti főnök segítsé
gét megköszönte. 

Végül egy humoros, de komolyan ve-
hető idézettel búcsúzott: - A győzelem a 
legfontosabb! Ha második vagy, arra csak 
a feleséged és a kutyád emlékszik! 

Berta Sándor 

-1975-ben biztosítóberendezési mű-
szerészként Szerencsen kezdtem a pálya
futásomat, majd a felsőzsolcai blokkmes
teri szakasznál dolgoztam. 1994 óta a Mis
kolci TB Főnökség diszpécsere vagyok. Ez 
annyit jelent, hogy Hatvantól Sátoraljaúj
helyig, valamint a leágazó vonalakról hoz
zám futnak be a hibák, és ha szükséges, én 
irányítom a kollégákat a helyszínre. 

-Hogyan került kapcsolatba a Vas
utasok Szakszervezetével? 

- 1975-től 1980-ig, mint egyszerű 
"mezei" tag, 1980-tól bizalmiként, majd 
főbizalmiként vettem részt a VSZ mun
kájában. Késóöb szb-tag, 1994-ben a TB 
Főnökségen szb-titkár lettem. D e  én va
gyok a Miskolci Területi Képviselet tit
kárhelyettese is, valamint tagja vagyok a 
VSZ TEB Intéző Bizottságának, vala
mint Képzési és O ktatási Bizottságának. 
Világéletemben az r:.oti vált, hogy segít
hessek a dolgozókon. 

- Hogyan értékeli, mint leköszönő 
ÜT-elnök a testület és a saját munkáját? 

- Éppen ma, október elsején tartot
tam reggel 7 órakor a TBF központjában 
egy beszámolót néhány területi titkár és 
Molnár Ákos TEB IB-titkár jelenlétében 
az ÜT elmúlt három évi tevékenységéró1. 
A kollégáknak felvázoltam a mostani vá
lasztások tétjét: a reprezentativitást és a 
65 százalékos küszöb átlépésének fon
tosságát. Külön öröm számomra, hogy 
az évek óta más szervezetek gondjai mi
att feláldozott javaslataim most végre 
megvalósulhatnak. Persze más volt a 
helyzet 1995-ben, és más a helyzet ma. 
1995-ben még 9 tagú volt az ÜT (8 VSZ. 
1 VDSZSZ), most azonban már csak 7 
tagú lehet majd. Büszkén nézek vissza az 
elmúlt három évre, mert mind a klasszi
kus ÜT-feladatoknak, mind az elvárások
nak véleményem szerint megfeleltünk. 

- Hogyan buzdítja az embereket a 
szavazáson való részvételre, és arra, 
hogy a VSZ-re adják le voksukat? 

-Előnyöm talán abban rejlik, hogy 
minden félévben felkeresem az összes szol
gálati helyet és elbeszélgetek az emberek
kel, megtudom mi a problémájuk, mit hiá-
nyolnak. Az emberek érzik és látják, hogy 
valaki foglalkozik velük, tesz értük valamit. 
A kapott információkat aztán megosztom a 
TB Főnökség vezetőségével. A főnökség 
vezetője-volt KÜT-tagként és szb-titkár
ként - egyenrangú partnernek tartja az 
ÜT-t, mivel komolyan gondolja, hogy az 
ÜT a dolgozók részvétele a vezetésben. 
Ez nagy előny. Úgy gondolom, hogy 
ennél jobb, optimálisabb körülményeket 
senki sem kívánhat magának. 

-Mennyire biztos a sikerben, s mek
kora erőt, ille!l'e támogatottságot érez a 
háta mögött? 

-Biztos vagyok a 7 VSZ-jelölt sike-
rében. Ezt az elmúlt évek munkájára és a 
kollégák felelősségére alapozom. Ezek a 
jelöltek ugyanis, nagyon fontos, hogy 
mind emberileg, mind szakmailag sze
mélyiségek a maguk területén. Nálunk 
nem közömbösek az emberek a válasz
tlisok iránt. S bár rengeteg szabadidőm 
áldozom fel a sikerért, hasonlóan kollé-
gáimhoz az eddigi eredmények azt mu-
tatták, hogy a fáradozás megéri. 

-Hogy viseli a családja ezt a robotot? 
-A feleségem, a 19 éves egyetemis-

ta lányom és a 17 éves középiskolás fiam 
megértőek. Nélkülük, ilyen háttér nélkül 
nem is lehetne ezt a munkát csinálni. 

- Végül hadd kérdezzem meg: mi az, 
amin változtatna? 

- Az ÜT-nek nagyobb nyilvánossá
got kell kapnia. 

B.S. 

Amikor az arcok beszélnek. Miskolc, kampánynyitó nagygyűlés roró: iAR."11 LORETTA 
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A VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETE 

tauiai 

1 )  munkahelyek biztonságáért, 
2) tisztességes megélhetést 

biztosító fizetésekért, 
3) foglalkoztatási és szociális 

biztonságot nyújtó kollektív 
szerződésért, 

3 

4) biztonságos munkakörülményekért 

fogtak össze! 
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Mindenkinek el kell menni szavazni - a VSZ-re! 

Az kapja a voksol, aki jól vezényel 
Szórálh Jói.sej 1975-óta dolgozik a 

MÁV-nál. Ahogyan ő tréfásan mond
ja: "Szamárlétrát járt ember". Laka
tosként indult, majd mozdonyvezető, 
diszpécser és mozdon) irányító is volt. 
Mai munkakörében \'Czénylőtiszt, im
máron hatodik é,·e Debrecen állomá
sán. A felesége ré,·én s1.ármaztatható 
vasutascsaládból. Fia és leánya is a 
MÁV-nál helyezkedett cl. 

Sz,íráth József megméretteti magát a 
közelgő üzemi- és közalkalmazotti taná
csi választásokon. Előbb a hivatá.�áról be
szélgetünk. 

SzóráJh Jói.se!, ,ezénylőtiszt mru r1m 

TÜV 

- Ki is hát a vezénylőtiszt? 
- Ó az, akinek feladata, hog)' a vo-

natokon mindig legyen �zemélyzet, va
gyis személy szerint én osztom be az em
bereket.180 vasutas áll az irányításom 
alatt. Napi gondjaim az opemtív készen
létből erednek. Sokszor a szubjektíve 
megítélhető dolgok mozzanataiból. 

- Emlftene erre eg) apr6cskn példcft ? 

- Megeshetnek olyan családi, várat-
lanul előforduló problémák. amelyekre 
nem számíthatunk. A körülmények a fe
lelősek. Tehát ha egy munkatárs nem tud 
bejönni dolgozni családi gondjai miatt. őt 
azonnal pótolnom kell. Szcmél)Zet nél
kül nem indulhat el a vonat. A pótlás ug) e 
több embert érint. Ha a dolgozó indoko
latlanul marad távol, igazolatlan napot 
kap, ennek meg az a következménye, 
hog) nem részesülhet a háromhavi juta
lomban. A hiányzá.c; indoka hol elfogad
ható, hol nem, ezért állandó döntési kén)'• 
szerben élek. 

Az ön himuísa komoly idegi mun
kát igifn_ye/. Hogmn wd megbirk6:.ni 
majd a 1•álasztásokból adódó többlet fel
adatokkal? 

- ézze, különösképpen nem lobbiz
tam azért, hog) indítsanak a választáso
kon. Munkám által igen sok ember isme
rősöm. Akik így elfogadnak. és elisme
rik munkám, úgyis rám adják a ,oksu
kat. Habár az én vezénylfüiszbégem oly-

VASJ 

IGENT MONDTAM A VSZ-NEK 

annyira összetett, hogy lehetetlen azt 
minden dolgozó megelégedésére végez
ni. Nos. engem a VSZ kért fel, hogy in
duljak a\ álasztásokon. Igent mondtam, 
mert az üzemi tanács nem érdekvédelmi 
szervezet. Pozíciómnál fogva nem is vál
laltam szakszervezeti vezetői tisztséget. 

-Az Orbán-fordulat után Ön szerint 
fontos-e ma, /998. októberében a:. ii::.e

mi tanács :,zereph hangsúlyozni? 
- Hogyne! Az kell. hogy legyen, de 

más a gyakorlat és más a leírt szabályzat. 
E pillanatban az uzemi tanácsok nem él
nek jogaikkal, holott afölött rendelke1J1ek. 
Jobban mondva nem aknázzák ki megfe
lelően a szabályzatban leírtakat. Épp ezért 
az üzemi tanácsokba a kiváló szaktudású 
és a napi infonnáci6kat könnyen megszer
,ö szakembereket szabad beválasztani. 

- S ha ugyanezt a kérdé.lf a dolgozó 
s:.eméi'el nézzük? 

- A szakszervezetnek kötelessége 
lenne -saját érdeklik is ezt diktálja-, hogy 
megg) őzzék a dolgozl'>kat: igenis, menje
nek el, vegyenek részt a vála ztásnkon. 
Most úgy tűnik. hogy a jelenlegi konnány-
1at sokkal nagyobb mozgási terepet szán 
az üzemi tanácsoknak. A szakszervezetek 
kompetenciájának egy részét át akarja adni 
számukra. Már ezért sem mindegy, hogy 
menjenek-e cl szavazni. vagy se. 

- Hogyan /útja, latolgatja 1ajcít e.1é
lveit? Tcímogatjcík Önt? 
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A MAV Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál f e/építésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható alumínium 
oldalfalú 

fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a keresked<S vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

- Nyilván nem vágtam volna neki az 
ÜT-választásnak. ha nem látok esélyt a 
nyerésre, dc - mint már említettem, -
munkámat képtelenség mindenki meg
elégedésére végeznem. A lelkiismeretem 
tiszta, mindig is az volt, s az is lesz, így 
hát nyugodtan tekintek a megméretteté
sek elé. Olyan a munkám, hogy szeré
nyen szólva érintkezik a nappalosok és a 
kereskedelmiek tevékenységével. a nem 
utazó forgalmi dolgozókkal. Ezért úgy 
gondolom, óriási az ismeretségi tőkém. 
Számítok szavazataikra. 

-Hogyan /ehet fefrenni a népszení
ségi harcot a VDSZ5Z-szel és má� mik
ro szakszen·ezetekkel? 

- Azt is mondhatnám. hogy a szak
szervezetek művi osztódása vétek. Nem 

lett volna szabad megengedni az e fajta 
szaporodást. Valamilyen szinten núnden
ki munkavállaló a MÁV-nál. Ez az osz
tódás senkinek nem érdeke. Úgy érzem 
nem harcolni. hanem együttműködni il
lene, ha már ilyen a helyzet, amit már csak 
kezelni lehet. 

Az interjú végeztével S:.óráth Jó;,sef
tő1 följegyzek egy jó tanácsot arra. hogy 
mit is szokott mondani az új dolgozók
nak, akik ide, hozzá kerülnek: 

- A vasútnál nem gazdagodik meg 
senki, de az tagadhatatlan. hogy egy vi
szonylagos. emberhez méltó megélhetést 
ad számunkra a MÁV. 

S az. aki nem becsüli, az nem is ér
demli meg a munkahelyét. 

Fara,:ó Marii/a 

A pihenőben kollégái társaságában Hml'. r1m 

Nyíregyházán sem 
oszthatóak a jogok 

A szabolcsi "fővárosban" a vár
va-várt üzemi tanácsi választásokat 
megelőző munkásfórum több kérdés
re adott nyílt választ. A Vontatási Fő
nökség szerelőcsarnokában október 
S-én valóban arra voltak kíváncsiak 
az emberek, hogy rövidesen történik
e változás'! 

A kampánygyűlésen részt vett: dr. 
Bfró Tibor. a VSZ alelnöke, Kiss Tibor 
debreceni területi képviseleti titkár, Tuba 
István SZB titkár, valamint a vontatá�i fő
nökség vezetője, Deák Ferenc. 

Dr. Bíró Tibor beszédben felhívta a 
figyelmet a választá'iOk kimenetelének je
lentőségére. tekintettel arra, hogy 1992-
ben a Munka Törvénykönyv módosítása 
után a szakszervezeti jogosítványok ket
téosztottá váltak. Egyik részílk az üzemi 
tanácsokba került, másik részük maradt 
a szakszervezeteknél. 

A VSZ nem tartja oszthatónak eze
ket a jogokat, ezért a szoros együttma
ködés az eredményes érdekérvényesítés 
érdekében is feltétlenül szükséges. 

Részben a Munka Törvénykönyv

ének az olyan jellegll módosításával függ

nek össze, amely a szakszervezeti jogo
sítványokat itt-ott megnyirbálta, ugyan
akkor a sztrájktörvények hatályba lépé-

sének kapcsán mégis lehetőség van arra. 
hogy a lehető legkeményebb érdekkép
viseleti eszközökhöz n) úljanak a szak
szervezetek. Ami a vasutas szakszerve
zeteket illeti, erre képesek is. 

Az előadások után a kérdések közül ki
emelkedő fontosságú volt Tuba l�t1•cin SZB 
titkáré. -"Nem megfelelő e pillanatban a 
szakmunkásoknak a besorolása a jelenlegi 
alapbérrendszerbe. Milyen elképzelései 
vannak erre vonatkozóan a VSZ-nek '?'' 

Dr. Bíró Tibor kifejtette: -"A VSZ 
egyik kulcskérdése lesz a szakmunkás
ok besorolása a 661992 MÜM rendelet
nek megfelelően. Az alapbérrendszer 
alapuljon azon, hogy valódi értékmércé
je legyen a munkaköröknek a 6/92-es 
MÜM rendelet szerint. A munkaköröket 
kizárólag a szakképzettség illetve iskolai 
végzettség alapján kell besorolni. A VSZ 
úgy látja. hogy a jelenleg hatályos alap
bér besorolási rendszer ennek nem felel 
meg. Erre vonatkozó javaslatát a VSZ 
megtette. Létrehozott a VSZ elnöksége 
egy ún. bérbizottságot, amelyben vala
mennyi szakszolgálatnak a képvisellSje 

jelen van. Már elkészítették azt a válto
i.atot. amellyel ott vagyunk az érdekegyez
tetlS tárgyalásokon." 

Húri Valiria 

■inden aláfril ea, "ne■• 1 
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Vesszöparipánk a kollektív szerződés 
ZÁHONYI ESÉLYLATOLGATÁS 

Csak a győzelem az elfogadható 
Eperjeske-átrakó, borongós reggel. 

október 12-e. A kampánynyitó gyűlésre 
gyülekezők egy csoportja kint, az ebéd
lő épülete előtt várakozik. Mások már 
bent, helyet foglalva, gondolatukba me
rülve ülnek. 100-an vannak, "gyarap
szik" a létszám, n6ttön n6 az érdeklődés. 

Pöfiacker A«ila területi titkár nyitja meg 
a fórumot. rövid hcszédében hangsűlyou,a: 
-Az üzemi tanácsi választásokat azért is 
érdemes megn)emi, mert a kongresszus 
programját az üzemi tanácsokon keresztül 
tudnánk maradéktalanul végbevinni. 

Nem titkolt célja a záhon) iaknak. 
hogy a központi üzemi tanácsba is :sze
retnének bejutni. Jelenleg is benn van. s 
helytáll két tagjuk. 

A területi titkár után dr. Bírú Tibor. a 
VSZ alelnöke az el6adó: - A  Vasutasok 

Szakszervezete XIV. Kongresszusa az el
követken1 öt évre meghatározta a szak-

szervezet előtt álló feladatokat. Annak, 
hogy a programban foglaltak teljesülhes
senek, van feltétele is. Az egyik az üze
mi tanácsi választá,ok eredménye. Érjük 
el, hogy megfelelő támogatottságot élvez
zen a munkavállalók részéről a szakszer
vezet. Annál is inkább. mert a legtöbb 
kollektív szerződés azokra a munkavál
lalókra is vonatkozik, akik nem tagjai 
egyetlen szakszervezetnek sem. 

Gyakran előfordult az, hogy a munka
vállalókat megkárosították, amely abból 
adódik, hogy bizonyos szinteken a veze
tők nem kapják meg azt a szükséges mun
kaiigyi képzést. amely a munkáltató számá
m is szük.,éges. Tennészetesen nem szán
dékosságról volt szó az esetek többségé
ben. A Vasuta,ok Szakszervezetének El
nöksége májusban létrehozta a Va,utasok 
Szakszervezete Munkaiigyi Ellenőrzési 
Bizottságát. Megrendelések alapján az 

egyes szakágak intéz6bizottsága jelöli meg 
azokat a szolgálati helyeket, ahol a bizott
ság ellenőrzéseket tart. Gyakorlatilag fél
éves ütemterv alapján szervezik az ellenőr
zéseket -emelte ki beszédében az alelnök. 

A Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetségének megyei képviseletében 
\il.l'kó Mihály képviseletvezet6 is jelen 
volt. Tájékoztatást adott az egyiittműkö
dés hatékonyságáról és fontosságáról, a 
szolidaritás szükségéről. Ezt követően 
vélemények, kérdések-válaszok színteré
vé vált az ebédlő. 

Szabó Gyuláné árupénztáros a bér
rendszer problémáiról. s ezek megoldási 
lehetőségeiről érdeklődött. 

A különböző kérdések érintették a 
kollektív szerződést, a keresetek reálér
tékéről s1.óló megállapodást és több ége
tően fontos témakört. 

H1íri Valéria 

Az egységkovácsoló ielöllhánnas 
Szónok József 

Neg) venöt é, es. 1972 óta dolgozik 
a MÁV-nJI. Így vall önmagáról: 

- Ez az első munkahelyem, a felesé
gem is a MÁV-nál dolgozik. Záhony Ál
lomásfőnökségen munka\'édelmi vezető. 
Szakmunkásként kezdtem, a későbbiek 
fol) amán voltam csoport\'ezető, jelenleg. 
mint részlegvezető.dolgozom a nyolcvan 
fős Gépesített Rakodási Főnökségen, 
an1el) Záhony-Port legnagyobb szolgálati 
főnöksége. Társadalmi munkában szak
szervezeti bizalmiként tevékenykedtem. 
majd szb-tagként. 1993-tól veszek részt az 
üzemi taná1.:s munkájában, 1995-től pedig 
a Gépesített Rakodási Főnökség ( GRF) 
üzemi tanácsának vagyok az elnöke. a 
központi Ül.Cini tan,ícsnak pedig a tagja. 

- Úgy érzem, hogy azt a célt. amit 
kikaróztunk magunk elé az elmúlt 3 év
ben. sikerült elérni. E eélunk az volt, hogy 
Záhony-Port eg) séges legyen, ezáltal 
biztosnak tudjuk. hog) az itt dolgozók
nak munkahel)e, megélhetése biztonság
ban legyen. Ha a novemberi választáson 
újból megválasztanak. továbbra b ková
csa akarok lenni az egységességnek. 

Kovács Jánosné 
- Záhonyban élek. 1970-től a MÁV 

Szertárfőnökségcn keresem a kenyeremet. 
Férjem a vontatási főnökség vezetője. A 
szakszervezeti mozgalomban tíz éve dol
gozom. Szb-titkár is voltam már. A má,o
dik ciklusban a főnök.ségen üzemi tanácsi 
elnökként tevéken)kedtem. A választá
sokra való felkészülésnél kicsit úgy érez
tem, hogy a munkáltató késésben volt -a 
koordinációs bizottság is!-, de ettől füg
getlenül a szakszervezetekkel közösen -
főleg a VSZ-szel -sikerült betartani a tör
vényes határidőket. id6re megalakítottuk 
a vála�ztá�i bizottságot. amely már műkö
dik. s megkapta a munkáltatóktól a vála�z
tók és választhatók listáját. 

Remélem. sikerül VSZ-többségú 
üzemi tanácsot létrehozni helyi szinten is. 
Ennek minden esélye megvan! -bizako
dik Kol'dcs Jánosné munkavédelmi ve

tiszteltetésben van részem, hogy - a vá
lasztók bizalmából - én is tagja lehetek a 
tizenháromtagú központi üzemi tanács
nak. E testület nagy hibájának tartottam, 
hogy a szakmák szakmailag nem voltak 
igazán jól "lefedve". 

Koleszár István 
A Záhonyi Vontatási Főnökségen dol

gozik. mint a műszaki koc�iszolgálat cso
portvezetője, lényegretörőeIT sorolja szak
mai életútját. Felesége a szán1viteli főnök
ségen dolgozik. - Társadalmi munkában a 
műszaki kocsiszolgálat szakszervezeti bi
zottságának vagyok a titkára. Hozzám tar
tornak a kocsivizsgálók. tengelyátverelők. 

-Tanulmányaimat Dunakeszin kezd
tem. ahonnan -igen büszke vagyok rá! -
dr. Bírcí 1ibor alelnök úr is indult. 1976-
ban szereztem szakmunká, bizonyítványt. 

majd két évig dolgoztam a Dunakesti Va
gongyárban. 1978-ban érettségiztem a 
budapesti Mechwart András Szakközép
bkolában. 

-Ez a társaság elégedett a szakszer
vezet munkájával. Büszkén mondhatom, 
235 taggal szinte 100 százalékos a szer
vezettségünk. Minden szolgálati helyen 
megjelentem, s úgy érzem. mint egy jó 
tanár, együtt ké zültünk fel az üzemi ta
nácsi választásra. Kellőképpen. Vessz6-
paripám a kollektív szerződés és annak 
függeléke. Remélem. a nagy arán) ú vá
la,ztási részvétel iizenet lesz a kormány
nak. hogy a vasuta,ság reálbér-kezdemé
nyezése nem odázható el tovább. A vas
utasok bebizonyítják, igenis ki tudnak 
maguk mellett állni. a sorsukat saját ma
guk is képesek formálni. 

Húri Valéria 

zet6, majd így folytatja: -Abban a meg- Jobbról: Koleszár István, Kovács Jánomé, Szónok József 

MÁV A�ranz]yJ} Kft. 
ALAPÍTVA: 1926 

2120 Dunakeszi, Allomás sétány 19. 

Különböz6 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, jav(tása a f6 profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 

vsz-es ÜT-elnökök 
budapesti lórumán jártunk 

Volt mit jegyzetelni, s hazavinni 

Napsütés és jó idő köszöntötte ok
tóber 14-én. szerdán a MÁV Rt. bu
dapesti Bcvétclcllcnőrzési Igazgatósá
gának CBEIG) kongresszusi tanács
termébe igychő \'SZ-cs ÜT-elnökö
ket, tagokat és üzemi megbízottakat. 
:\lindcn résztwl·őn látszott: tudja, 
hog) a VSZ nyeri az 1998. évi ÜT/KT
és munkavédelmi képviselői választá
sokat, csupán egyetlen kérdés ma
radt: mil)·cn eredménnyel? 

Simon Dezső, a VSZ szervezetpoliti
kai alelnöke találóan fogalmazott néhány 
perces megnyitójában. mikor kijelentette: 
-A VSZ sikere az Önök kezében van! A 
tét a reprezentativitás meg6rzése. 

D,: Márkus Imre VSZ-elnök is ha
sonló szellemben fogalmazott bevezető
jében: -A statisztikák is azt mutatják: a 
vasuta�ság az elmúlt években aktívan 
szólt bele sorsa alakulásába. A VSZ, ahol 
a helyi üzemi tanáccsal jól működött 
együtt, ott később a választásokon ma
gas volt, mind az össz-, mind a VSZ-rc 
leadott szava,.atok száma. Ezért fontos, 
hogy ilyen kritika ne hangoztathassanak: 
''i\liért szavanunk rátok. hiszen azt sem 
tudjuk. mit csináltok?" Úgy gondolom. 
hogy emelt fővel állhatunk a tagságunk 
elé. Elmondhatom azt is. hogy kollégá
ink a közösség érdekében végezték a 
munkájukat. Aki pedig nem így cseleke
dett. annak -érdemei elismerése mellett 
- megköszöntük a tevékenységét. 

-A VSZ Elnöksége szerint kiszámít-
hatóan politizáltak a tisztségviselőink, az 
üzemi tanác�ok is 98-99%-os eredmé
nyességgel működtek. Ám nem szabad 
lejámtnunk a jog - ebben az esetben az 
ÜT -intézményét: aki nem tud. vagy nem 
akar résztvenni ebben a munkában, az 
távozhat. Fontos. hogy azt is tudjátok: 
minden jogszabály annyit ér. amennyi 
szankciókkal kikényszeríthető belőle! S 
az sem mindegy, hogy ha nincs meg a 
munkabéke, vagy annak lehetősége, a 
tőke kivonul ebből az országból! 

-Kollégák! Ha nem fogunk össze. a 
magyar munkavállaló rabszolgasorba 
süllyedhet saját hazájában! Nem mind
egy, hogyan fogadják majd a magyar 
munkást Európában! Ugyanakkor a VSZ 

Dr. Szigeti András Szombathelyrffl a 
vasutas-egészségügy halaszthatatlan 
dolgait vette bonck& alá. 

elnökségének azt is el kell önkritikusan 
ismernie, hogy nem tudta teljesen meg
oldani az üzemi tanácsi elnökök, tagok 
és üzemi megbízottak ( tovább)képzését. 

A VSZ elnökének energikus beszédét 
Németh Szilárd főmunkatárs precíz tájé
koztatója követte: - Az, hogy ennyien 
( 217-en a 350-ből) elfogadták a meghívá
sunkat. számomra azt jelzi. hogy önök 
teljes mértékben átérzik a mostani válasz
tások tétjét és felelősségét. Mi hát a tét? 
Egyrészt a választá�ok fókuszai lehetnek 
a szakszervezetek és az ÜT-k, illetve a KT
k jövőbeni lehet6ségeinek. Másrészt most 
méri majd le a hatalom a kollektív szerző
dés-kötési lehet6ségeket. és a szakszerve
zetek reprezentativitá�át is! 

- El kell mondanom, hogy az üzemi 
tanácsok működése immár jogilag is biz
tosítva van. Az ÜT-k szükségességére az 
eltelt 3 év is rámutat. Nagyon fontos azon
ban, hogy a vála�ztásokig még hátralévő 
6 hétben se álljon le a munka. Sőt, most 
kell csak igazán kampányolni! Számta
lanszor hallhatták már. de még egyszer 
elmondom: nagyon fontos, hogy minél 
többen menjenek el szavazni - a VSZ

re! A munkavállalókat nem a jogharmo
nizáció érdekli. hanem az, hogy valaki 

Szőllősi István Kiskunhalasról jött. 
Hozzászólása előtt még egyszer átfut
ja jcg_vzctcit. 

képviselje, méghozzá nem akárhogyan 
-jól! -az Ő érdekeiket is! 

-Érdemes leltárt készíteni az ÜT-knek 
és megkeresni az alábbi kérdésekre a vá
laszokat: Milyen volt a munkáltató viszo
nya az ÜT-vel? Hogyan működött együtt 
az ÜT és a Jóléti és Szociális Bizottság? 
Milyen volt a testület viszonya a VSZ
szel? Felül kell vizsgálni az üzemi rnegál
lapodá�okat ! Végül meg kell nézni, hogy 
tudta-e az ÜT képviselni a munkavállalók 
érdekeit? Ha nem, miért nem? Mik voltak 
a f6bb gondok? Ne feledjék azt sem: a 
választás csak akkor érvényes, hogy ha a 
szavazásra jogosultak minimum 50 szá
zaléka megjelenik és leadja érvényes vok
sát! Nem szabad magára hagyniuk a vá
lasztá�i bizottságot! S azt is jó, ha tudják, 
hogy átlagkereset jár a szavazatszedő bi
zottságban három napig egyfolytában 
dolgozó munkavállalónak is. Köszönöm, 
hogy meghallgattak. Buz.dítsanak, szavaz
zanak -a VSZ-re ! 

Sokakban keltették föl a hozzászólás 
vágyát a gondolatgazdag előadások. Így 
a többi között hozzászólt: Horvdth István 
(Bp.-Ferencváros, forgalom), Sz6nok Jó
zsef ( Záhony, üzemvitel, FÉIB), Németh 
Zsuz,ranna ( Pécs, anyaggazdálkodás), 
Erdős Károly (Debrecen, tcriileti képvi
selet), Bodnár J6zsef (Miskolc, TBF), Dr. 
Szigeti Andrds (Szombathely, MÁVTEK 
egészségügy), Vfg J6zsef (Dunakeszi, 
ADtranz), Szőllősi István ( Kiskunhalas, 
,PGF), Radványi D6ra (Miskolc, tcriilcti 
igazgatóság), Molnár J6z,ref, elnök (Bu
dapest, Központi Munkavédelmi Bizott

ság) Kisfalvi Ervin (Szombathely, tcriileti 
igazgatóság), Hahn György (Budapest. 
Beruházáslcbonyolftó Igazgatóság), Dr. 
Bencu Mdria (Miskolc, MÁV1EKegéu
ségügy). 
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fokozták le 
NEM AKART 56-BAN BAKÁKAT ELÍTÉLNI 

A II. világháboru után a szociáldemokrata 
ifjúsági mozgalomban küzdöttünk azért, hogy 
hll7.ánk, független, demokratikus, szabad ország 
legyen. A "fordulat éve". 1948-után sokan men
tünk külföldre, enúgrációba Barátaink egyrésze 
tovább tanult és igyekezett képességeinek meg
felelő szinten dolgozni, beilleszkedni. Egy nús
kolci barátunk jogot tanult. majd a "Néphadse
reg" tisztjeként hadbíró lett. 

Aztán sorban jöttek a koholt vádak alapján 
megrendezett politikai perek. 1956 őszén kitört 
a magyar októberi forradalom, "a század leg
szebb álma", amely kezdetét jelentette a dikta
túrák felbomlásának ... Egyelőre a fegyveres be
avatkozás, majd idegen szuronyokra támaszkod
va a kemény megtorlás következett. 

Sokan elrejtették a kokárdát, letagadták for
radalnú nézeteiket, mások -egzisztenciájukat 
védve-hajlandók voltak résztvenni a megtor
lásban. A szabad világ közvéleményének szim
pátiája a negyednúlliónyi menekült magyar be
fogadására korlátozódott. Az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa évekig tárgyalta a "Magyar ügyet", de 
nem vállalták a kockázatát-egy kis nép szabad
ságáért -a "de tente" fe!IÚgásának. 

Ez a bizonyos hadbíró százados kijelentet
te feletteseinek, hogy ő nem fog magyar katoná
kat azért elítélni, mert nem voltak hajlandók lőni 
a magyar népre. Dr. Puskás J6o-ejbarátom leve
léből idézem a következő sorokat: 

"1956 novemberében írásban mondtam le a 
hadbírói feladat ellátásáról, mert nem akartam 
részt venni a rögtönítélő bíráskodásban. Ezt kö
vetően berendeltek a KIEG-re s közölték, hogy le
fokoztak; rendfokozat nélküli honvéd lettem. 

1957-benaXJV. kerületi tanács gyámügyi előadó
ja voltam, közben vendéglátói tanfolyamot végez
tem. 1958-ban a MÁV Utasellátóhoz kerültem 
belső ellenőri munkakörbe. 1960 májusától a ha
józási ét\zolgálati kirendeltség vezetőjévé nevez
tek ki. 1967 októbertől az Állami Biztosító jog
tanácsosként alkalmazott. Az ÁB-től mentem 
nyugdíjba Nyugdíjasként több termelőszövetke
zetnek a jogtanácsosa voltam 1987-92-ig. Majd a 
Hungária Biztosító Rt. Nagy Károk Irodáján lát
tam el jogtanácsosi teendőket 1996. június 30-ig. 
Honvédségi rehabilitálás: A Honvédelnú Minisz
ter 40/1991. számú parancsában a tartalékos szá
zadosi rendfokozatot visszaadta, s 1993-ban alez
rede.�sé léptettek elő. A rehabilitáció nem jár anya
gi előnnyel, de a honvédségi intézményeket (üdü
lő. kómáz stb.) igénybe vehetem. 

Minden munkahelyemen többször kaptam 
szakmai elismerést (kivéve a MÁV-ot). A MÁV 
Utasellátónál és a többi munkahelyemen is
merték hadbírói múltamat és azt különféle mó
don ítélték meg. 1992-ben a Honvédelmi Mi
nisztérium dokumentumfilmben való részvé
telre kért fel, de betegségem núatt erre nem vál
lalkoztam. Kérdésedre válaszolva közlöm, ki
tüntetést nem kaptam ... " 

A háború után játszottak egy darabot az 
egyik pesti színházban, "Hősök nélkül" volt a 
címe. Azóta évtizedek teltek el és bizonyossá 
vált, hogy bár embernek maradni néha igen 
nehéz, - de nem lehetetlen. 

Hősnek lenni nem kötelező, de megbecsü
lést érdemelnek núndazok, akik parancsra, uta
sításra nem ítélkeztek embertársaik felett. 

Baranyai Tibor 

Munkáját maga a pápa 
áldotta meg! 

A Vasutas Segélyező Egyesület idén 
ünnepli 122. születésnapját. 120 ezer tagja 
van, ingatlan- és készpénzvagyona meg
haladja a félmilliárd forintot. Az egyesü
let ügyvezető elnöke, Molnár László ez év 
áprilisában a Vatikánban járt, ahol II. 
János Pál pápa megáldotta a munkáját és 
megköszönte, hogy segíti a több tízezer 
vasutas rászorulót. Bár már a hatodik X
ét tapossa, még mindig erőteljes felépí
tésű, ruganyos járású férfi. 

-Molnár úr! Hogyan lesz valakibó1 iigyve
zetőelnök? 

-Nagyapám és édesapám is vasutas volt, 
így a családi hagyományokat folytatva 1952-ben 
mozdonyszerelő szakmunkásként kezdtem el 
dolgozni. Végigjártam a szamárlétrát, és núvel 
már akkor is foglalkoztattak a vasutasok szoci
ális problémái, hamarosan a VSZ központjában 
találtam magam. Valamikor még dr. Márkus Im
rével, a VSZ jelenlegi elnökével dolgoztam 
együtt! Az akkori szakszervezeti főtitkár és ve
zérigazgató javaslatára kerültem az egyesülethez 
1978-ban, nem titkoltan fiatalítási, megújítási 
szándékkal. 1979-ben választott meg a közgyű
lés ügyvezető elnöknek, azóta már az ötödik öt
éves ciklusomat töltöm. Az ezévben megtartott 
közgyú1és egyhangúlag megválasztott 2003-ig 
az egyesület ügyvezető elnökének. 

-Áprilisban a Szentatyánál járt. Milyen 
ember benyomását keltette? 

-A pápa 1998-ban meghirdette a "Szegé
nyeket segítő évet" és minden ország vatikáni 
nagykövetét megkérte, hogy mutassanak be 
neki egy-egy, a rászorulókat támogató szerve
zetet vagy embert. Magyarországon a választás 
rám, illetve az egyesületre esett, így áprilisban 
az elsólc között fogadott a Szentatya, ami óriá
si élmény és megtiszteltetés volt, úgy saját 
magam, mint az egyesület számára. Két percet 
kaptam, ami arra volt elég, hogy üdvözöljem 
őt, ő pedig a következólcet válaszolta: "Köszö
nöm fiam a sok segítséget. Folytasd tovább a 
munkádat, amit most itt megáldok!" Bár két
ségkívül már nagyon idős, mégsem keltette fá
radt férfi benyomását. Élénk. markáns tekinte
te volt. Olyan ember, aki tudja, hogy mit akar 
és megvan benne az erő a katolikus egyház 
kormányzására és összetartására. 

-Mitó1 más ma az egyesület helyzete, mint 
volt mondjuk 1978-ban? 

-Az egyesületi törvény megjelenéséig gya
korlatilag semnúfajta szabad mozgásterünk nem 
volt Nem tudtuk például növelni vagy befektet
ni az alaptőkénket és az összegyú1t tagdíjakat. 
Mint ismeretes, a tagdíjak bárnúlyen magasak 
is, sohasem fedezik a segélyeket, a fenntartási 
költségeket. Ezzel szemben az egyesületnek az 
eltelt 122 év alatt sikerült annyi pluszt "termel-

nie", amelynek köszönhetően nú már erre is ké
pesek lennénk! Ennek az eredményességnek az 
alapfeltétele az volt, hogy az egyesület ház- és 
földingatlanokkal rendelkezzen, amelyek késób
bi eladása, vagy bérbeadása biztosítja a működő
képességet. Jelenleg például a Budapest, István 
utcai központunk lakásait adtuk bérbe, és az 
egyes bérleti díjakból befolyó összegek általá
ban fedezik a működési költségeket. 

-Mekkora összeget tudnak évente a tagja
ik támopatására fordítani? 

-Evente körülbelül 100 núllió forint se
gélyt fizetünk ki, amiből csak a betegségi se
gély 38 núllió forint. 17 millió forint az üdül
tetésre fordított összeg. Anyagi segítséget sen
kitó1 sem kapunk, a MÁV Rt. pedig csak erköl
csileg támogat bennünket. A szakszervezetek
kel viszont jó a kapcsolatunk. A VSZ-t évente 
100 ezer forinttal támogatjuk a nyugdíjasok 
megsegítésére. Minden nyugdíjas rendezvé
nyen ott vagyunk. Az elmúlt 5 év alatt közel 
380 ezer embert részesítettünk segélyben, 
núntegy 520 m.illió forint összeggel. 

-Milyen segélyeik vannak? 
-Kétféle, a betegségi és a szociális. Ez 

utóbbiba tartoznak például a családi, házassági 
és beiskolázási segélyek. Szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert a 122 év alatt mindössze három
szor kellett nevet változtatnunk. Így ismertek és 
-a vasutasok körében -elismertek vagyunk. 

- Óriási tagságuk van. 120 ezres tagság 
nem kis tömeg. 

-Valóban, ám sajnos ez a tagság mégis egy
re fogy. Ennek oka, hogy a vasút átszervezése 
létszámcsökkentéssel jár, alig vannak fiatal tag
jaink, az idősek közül pedig évente 4-6 ezren 
meghalnak. Körülbelül 13-14 ezer nem vasutas 
tagunk is van, ólc többnyire a kft-k és rt-k dol
gozói közül kerülnek ki. 

-Mit tekint a legfó'bb tennivalóinak? 
-Három feladatot szeretnék még megol-

dani. Ezek a következők: először is erősíteni 
kell az egyesület kapcsolatát a vasúttal. hiszen 
a nevünkben is benne van a "vasutas" jelző. 
Legyen tehát núnél több vasutas egyesületi ta
gunk. Másodszor, fontos, hogy a meglévő va
gyon hasznát azok élvezzék, akik ezt korábban, 
évtizedeken keresztül fizették. Végül be szeret
nénk fejezni hévízi gyógyüdülőnk felújítását 
és a számítógépek korszerűsítését és minden 
erőnkkel azon dolgozunk, hogy 2000-re elké
szüljön az egyesület monográfiája. Szeretném, 
ha a XXL században egy modern magyar vasút 
és egy jobban élő vasutasság köszöntene ránk 
az első napokban. Ehhez egyébként még II. Já
nos Pál pápa is áldását adta. S ahogy a mon
dás tartja, bár jómagam ateista vagyok: "Ha Is
ten velünk. akkor ki ellenünk?". 

Berta Sándor 
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HÍREK, INFORMÁCIÓK, TUDÓSÍTÁSOK ELSŐ KÉZBŐL 

N YUGATI-SOKK 

Felbecsülhetetlen anvaui 
és erkölcsi kár 

VÉSZHELYZETBEN SÍNEN JÖTT A "DEFIBRILLÁTOR"! 

Október másodikán, pénteken ez
rek rekedtek a budapesti Nyugati pá
lyaudvaron. Felsővezeték-szakadás 
miatt gyakorlatilag leállt a vonatfor
galom. Órák teltek el, amíg a megszo
kott rend helyreállt, ám csak kevesen 
tudják, hogy a probléma kezdetekor 
már felállt egy eseti válságstáb a szol
gálatban lévő vasutasokból. Az uta
soknak persze csak a káosz, és a há
borús idó'ket idéző dulakodás jutott. 

- Október másodikán, pénteken, a 
munkaidőm letelte után még az állomás 
területén voltam. 14 óra 57 perckor érte
sítettek arról, hogy az állomáson a nyol
cadiktól a tizenkilencedik vágányig elsza
kadt az összes felsővezeték-kereszttartó 
sodrony és eltörtek a szigeteló'k. - Mind
ezt Kőrösi Józseftől, a Nyugati pályaud
var állomásfőnök-helyettesétó1 tudom, aki 

késóbb az l -es toronyból koordinálta a 
különböző szakszolgálatok és vasutasok 
munkáját: -A leszakadt vezetékek belóg
tak a vágányok közé és az űrszelvények
be. Az állomáson természetesen azonnal 
zárlat keletkezett, az automatikus feszült
ségmentesítéssel nem volt baj. Körülbe
lül fél négyre érkeztek meg Vácról, Du
nakesziró1, Ceglédről, Pest-szentlőrincró1 
és Soroksárról az UDJ motorkocsik, és a 
szakemberek azonnal megkezdték a hibák 
felmérését, valamint a vezetékvizsgálatot. 

- Ön mikor ért a helyszínre? 
-Pár perccel a vezetékszakadás után, 

s miután fölmérték a helyzetet, konzultál
tam a főmenetirányitóval. A Szob-Vác fe
lől érkező vonatokat Rákosrendezőre és 
Rákospalota-Úpestre, a Cegléd feló1 érke
ző szerelvényeket pedig Budapest-Zugló 
megállóhelyre, illetve Kóbánya-K.ispest 
vasútállomásra irányítottuk át, majd ké
só bb innen indítottuk ó1cet. A hangosbe
mondón keresztül azonnal megkezdtük a 
pályaudvaron rekedt többezres utazókö
zönség tájékoztatását, persze az időközben 
kitört hangzavarban ennek sok haszna 
nem volt. Az ügyeletes tiszttel és az infor
mációban dolgozókkal is felvettem a kap
csolatot, s minden új fejleményró1 kölcsö
nösen értesítettük egymást, majd az uta
sokat. Végül sikerült, hogy az utasok több
sége metróra ülve eljusson Kóbánya-Kis
pestre. Az északi agglomerációból bejáró 
több száz embert pedig metróval, illetve 
villamossal "juttattuk el" Rákospalota-Új
pestre. Négy óra körül tudtuk beengedni 
az állomás területére a dízeltartalékokat, 
így a szerelvényeket előfogatolva vittük a 

két vasútállomásra. Meg kell jegyeznem, 
hogy az első hét vágány, illetve egyetlen
egy fővágány bonyolította le a tizenkilenc 
vágány forgalmát, ezenkívül a tolatásokat 
és fékpróbákat is csak itt tudtuk elvégez
ni. Az első vonat a Dankó Pista InterCity 
volt, amely 60 perc késéssel, 16 óra 1 5  
perckor indult el Szeged felé. 

A Nyíregyházafeló1 beérkezőlnter-City 
Kőbánya-Kispesten fordult. Gondot okozott 
az is, hogy péntek volt, ráadásul csúcsidő
szak, valamint, hogy Göd-Vác között vá
gányzár volt. A vonatkísérő személyzet for
dulóját is figyelemmel kellett kísérni. 

- Mikorra sikerült helyreállítani a 
felsővezetékeket? 

-20 órára. Ám ehhez hozzátartozik, 
hogy a felsővezetékes kollégák is kitettek 
magukért, hiszen több alkatrészt frissen 
gyártottak le, ezek "forrón" lettek beépít
ve. 30 pár vonat késett, átlagosan 60-120 
percet. Milliós anyagi, és felbecsülhetet
len erkölcsi károk érték a MÁV Rt-t. Las
sítani kellett - a biztonság érdekében -a 
munkafolyamatokat. A vasutasok fáradtak 
voltak, a váltótársak is csak késóbb tud
tak bejönni az állomásra dolgozni. Ügyel
nünk kellett arra is, hogy ez a fennakadás 
ne látsszon meg a szombati vonatokon. 
Tóbb rádiót és telefont kellett egyszerre 
hallgatnom, az embereket utasítanom, el
döntenem, hogy mi a fontosabb: a menet
rendszerűség, a gyorsaság, avagy a biz
tonság, az emberéletek megóvása. A mun
kánkat nehezíti az a köztudott tény is, hogy 
a biztosítóberendezésünk 1928-as, Sie
mens-Halske típusú, de ennek cseréjén túl 
bizony szükség lenne a felsővezetékek és 
a vágányok korszerűsítésére is. 

- Az utasok is szinte kivétel nélkül 
ugyebár a vasutasokat okolják? 

-Ilyen panaszt még nem kaptunk. ám 
azért azt hadd szögezzem le, hogy mi vas
utasok is este tízre, tizenegyre, éjfélre 
értünk haza. S ezt se felejtsék el. Ennek 
ellenére - bár tudom, a várakozásért és a 
zsúfoltságért nem nagy elégtétel - az 
ittrekedtektől ezúton is elnézést kérek. 
Ám ez a vezetékszakadás nem emberi 
hiba következménye volt. Az emberek 
haragja sajnos ilyenkor ellenünk fordul, 
és senki sem a vezetékeket kezdi el szid
ni, amiért elszakadtak! 

-Mivel várta otthon a családja? 
- Egy tál meleg levessel. 2 5  éves 

vasúti pályafutásom legjobb levesével. 
Nagyon jól esett... 

Berta Sándor 

Navigare necesse est ... 
( ... folytatás az 1. oldalról) 

A többrésztvevős fórumokon túl sze
mélyes megbeszélésekre és kapcsolatfelvé
telre is bőven van lehetőség a hosszú hajó
úton. A Vasutasok Szakszervezetét dr. 
Márkus Imre elnök és jómagam képvisel
tük, s bizony éltünk a fenti lehetőséggel. A 
vasútegészségügy jelenlegi helyzetéről 
Selmeczi Gabriellának adtunk gyors kór
képet. Dr. Márkus Imre fellúvta S tumpf 
1 stván miniszter úr figyelmét, hogy a vas
útnál belső megállapodásokat (bér, foglal
koztatás, kollektív szerződés) kötni csak 
jogilag és pénzügyileg kiszámítható hely
zetben lehet. Ideje lenne újragondolni az Al
lam-MÁV Szerződést. A vasút átalakításá
nál egyszerre kell figyelembe venni a piaci 
kihívásokat és az ott dolgozó munkaválla
lók érdekeit. A Független Kisgazdapártor
szággyú1ési képviselőivel, Sipos István ve
zérigazgatóval és Ludvig László, az 
ADtranz kereskedelmi igazgatójával is a 

vasútról, annak megrendelésekkel való el
látásáról (mezőgazdasági, katonai szállítá
sok, járműjavítás) tartott a megbeszélés. 
Sándor Lászlóval, az MSZOSZ elnökével 
és Kiss Péter volt munkaügyi miniszterrel 
az üzemi- és közalkalmazotti tanács válasz
tás jelentőségéró1, a szakszervezeti és mun
kaerő-piaci oktatás megtartásának, állami 
elismerésének szü.kségességéró1 esett szó. 

Beszélgettünk neves díszvendégek
kel is. Farkas Bertalan űrhajóssal jövő
beni terveiről, Nahlik Gábor, ORTI tag
gal a sajtó jelenlegi helyzetéró1, Charlival 
karrierjéről, fiáról, aki a Vasutas Zeneis
kola növendéke, Kovács István olimpiai 
és világbajnok ökölvívóval és Gécsek 
Tibor Európa-bajnok kalapácsvetővel 
sikereik titkáról. A Vasutasok Szakszer
vezete elismertségét fejezi ki, hogy meg
hívást kapott e jeles eseményre, de mi is 
tudjuk, hogy hajózni muszáj ... 

Németh Szilárd 

,.!>. ... 
A VSZ álláspontja nem változott: A vasútnak továbbra is az utast, a vasutast -
az embert kell szolgálnia. A hajón balról: Németh Szilárd, VSZ főmunkatárs, 
Lányi Zsolt, parlamenti képviselő, a Honvédelmi Bizottság elnöke, Gyimóthy Géza, 
az FkGP alelnöke, Koppánné Dr. Kertész Margit, parlamenti képviselő, a mező
gazdasági bizottság tagja, valamint dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke. Foro: G.szocs 

Adj, hogy 
adhassunk! 

Öregdiák találkozó és Jótékonysági 
est a MÁV Szegedi Diákotthonában! 

"A Vasút a gyermekekért" Alapít
vány Szegedi Óvodája és Diákotthona 
1998. november 7-én 17 órától találko
zót szervez az intézmények egykori di
ákjainak és dolgozóinak. A programban 
a jelenlegi óvodások vidám műsorral, a 
diákotthon növendékei kulturális össze
állítással kedveskednek a résztvevőknek. 

A rendezvény Jótékonysági est ke
retében svédasztalos állófogadással, tánc
bemutatóval, meglepetéssel és vidám 
mulatsággal zárul. A bevételt az intézmé
nyek tárgyi fejlesztésére fordítjuk. 

Jelentkezni 1998. október 30-ig 
Czeglédi Zsuzsánál, Tel.: (62) 420-361/ 
107; vasúti: (06) 14-07/107. Cím: "A Vas
út a gyermekekért" Alapítvány Diákottho
na, 6725 Szeged, Boldogasszany sgt. 44. 

1 °/o 
A Parlament 1996. december 19.-én 

elfogadta "a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó ren
delkezése szerinti közcélú felhaszná
lásáról" szóló törvényt, amely jogot ad 
magánszemélyeknek arra, hogy a befize
tett adójának 1 %-áról a megjelölt kedvez
ményezettek javára nyilatkozatban ren
delkezzék. 

A Vasutasok Szakszervezete Ifjúsá
gi Tagozata által mú1cödtetett "Alapítvány 
a vasutas fiataloknak" alapítványt 1997. 
évben 19.963 forinttal támogattátok, 
amelyet köszönünk és amelyek felhasz
nálásáról az alábbiakban szeretnénk tá
jékoztatni a felajánlókat. 

1997. augusztus 14.-17. Tiszafüred 
"Tisza-túra 97." 10.000 Ft 

1997. szeptember 30. Szombathely 
"Családi Sportnap" 15.000 Ft 

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, 
hogy az 1998. évi felajánlások összege 
73.139 forint. 

Várjuk továbbra is mindazon szemé
lyek és szervezetek támogatását, akik hozzá 
kívánnak járulni a vasutas fiatalok szabad
idős rendezvényeinek költségeihez. 

Alapítvány a vasutas fiataloknak 

Kuratóriuma 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Vasutas 
Kulturális 
Alapítvány 

bevételeiről, 
1998. évi 

felhasználásáról 

Az alapítvány 1997. évi 
induló vagyona: 1.076.170 Ft 

BEVÉTELEK: 

1997. évi kamat: 182.498 Ft 

1996. évi SZJA 1 %-a: 9.758 Ft 

Összes bevétel: 1.268.426 Ft 

1997. évi bankköltség 
(számlavezetési költség): 6.400 Ft 

1998-ra rendelkezésre álló 
pénzeszköz: 1.262.026 Ft 

Az Alapítvány által ez évben 
meghirdetett pályázatra 40 vasutas 

kulturális csoport adta be pályázatát. 
A Kuratórium d öntése értelmében 
28 csoport részesült támogatásban 

(14 nyugdíjas klub, 
illetve 14 egyéb kulturális, 

művelődési, művészeti csoport). 

A kiutalt pályázati 
támogatások összege: 360.000 Ft 

Vasutas Kulturális Alapítvány 
Kuratóriuma 
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Jubiláló zenekar 
Ötven énel ezelótt, 1948-ban ala

kult meg Szegeden. az Önálló Vasutas 
Fúvószenekar. Ajubileum tiszteletére 
ünnepi koncertet rendeztek október 
4-én Szegeden, a \asutas Művelődési 
Házban. Benkóné i" rmfü Ilona, a mű
velődési ház igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, köztük dr. Szalay Ist
ván polgármestert, S:.ah6 Gyula terü
leti igazgatót és !Uolt,ár Gézát, a 
\ OKE ügpezctő elnökét. Az igazga
tónő megn)itójában elmondta: 

- Zeneked\t!lo , as utasok a 2O-as 
éH:k elején alakították meg a zenekart. 
amcl)' hosszú időn át. mint szimfonikus 
zenekar működótt. 1948-ban alakult meg 
az Önálló Vasutas fovós1enekar, amel) 
a Vasutasok S.zakszcnezctc fenntartásá
ban lé\'O kultúrotthonb.m t,ilált , ég leges 
otthonra. A zenekar h,unarosan ismertre 
, áll \iárosszerte, 111<11d országosan is. El
sősorban vasut,1s rendel\ <:n) cken, or
szágos találkozókon léptek fel A zene
kar 1962-ben l;zust l.1111, majd később 
Arany lant minos1té t s1er1ctt, 1992-ben 
pedig dn) crtc a 'emzctkozi rcsztl\ ál
zenekar címet. 199 �-tói a ,  árost zenekar 
tisztjét is betöluk nc\iuk Szefed Város1-
Va utas Fú, ószcnek,irra \ altozott. 

Dr Szala, l�t�a11 polgármc,tcr Un-

ncpi köszöntőjében az 500 éves Szeged 
, áros ne, ében köszöntötte az öt\ cné, cs 
zenekart. Elbmerocn szólt tevékenysé
gükről, amell) el hozzájarulnak a" árosi 
rendeZ\én)'ek sikeréhez, szereplésük 
mindenkor komoly ,onzer6. 

S:abó Gmla területi igazgatlS kö
szöntőjében kiemelte: a MÁV mindenkor 
támogatta a zenekar működésct. Tagjai ezt 
magas szintű zenei élmén) n; újtásá, ,11 \ i
szonozták. 

Az ünnepi köszöntök után clr. S:al,n 
lstnm polgam1ester az ötszázé\iCs Sze
ged plakettjét adta át Benkőné ( rmö1 l/o-
11a igazgatónőnek. Szabó GHtla vasüt
igazgatónak. S::erclahehi H11g6ne gc1zd,1-
sáp ezctőnck. ,alamint dr. M1u li Gé:.a 
szegedi és Katannll I Grnla luskunha
lasi kamag; oknak. 

Szabó Gyula és Be11/.:ő11e l mws llo
na pedig a jubileumra keszi tett emlékpla
kettet adta át a zenek,rr alapító tagiamak, 
és jelenlegi muzsikusainak. 

Az ünnepi program második részében 
Szeged Városi Va utas Fü, ós1enekdr Jr. 
Mu, �i Ge:.a karnag) \ czén) leté, cl unne
p1 musort adott. A koncerten ko1Icműko
dött a Ki�k.'Unhalasi Vasutas ruvószenekar. 
Kata11csics Gyula kumag; dirigalasá\ al. 

- Gellért-

Eg)enruháhan és \irággal kösziintiitték llenk,iné Ürmfü Ilonát 

A tágító stratégia 
ut zetv.ilnJt dkulC1mtheto a ,�rnd) • e .1ru• 
s1al11tN agazat. !\ stratég1a1 célok kozon szere
pel. hogy az elmult e1 tized 400 milhárdo re
kon trukrni, elmaradásJt fokllLát,>s fcJlesztcs
sel potoliak E:g) utl kell mukodm dl onkN
OlJíl) zatokkaP !\ koc-;1park megu11t.i,, t fnl) latm 
kell' Be kell ,ezetm .iz onkolt �g alöpi.; zolgál
tatast K1 ebh. de hat�kon)abb ,asutra vJn zuk-
ég. S el kell dontem. hog) mil)en_ e\ mekkora 

, asuthálózat fenntartá a indokolt E- ehhez mi
l}cn alapellatast zukséges tár,11an1. 

!\ mellékvonalakkal kapc olatos,m pedig a 
dönté ek cló11 c,Jk konkrét, \Z.Ím z,rúlcg gon
do ,m vIZsgfü adatllkra ,zabad 1ám.1 zkodm. Az 
u· elnok - , ez Jó hir - d humánpohL1kat ,tfd!é
.i1.11 k"rdc,nek tekm11. 

Szabó Béla 

Sebesen - Budapest felé 
A "sebes", amclv oh,tn. mint az os1-

,ér: nem i zemcJ): llelll IS g) Ol'S . .\z én 
kil'si kózségemben azonban meg,ill s még 
átszállni sem kell, eg)encsen .t. ) ugali
ig kanog. , o, és nem kell hcl) jeg) et sem 
, állani rá. Per ,e a s1.egén; embert még 
az ág is hun.1 mert ez a mi sebesünk 
ol)'an agról szak,1dt, hog) csak a sóhaj 
tartja a \ agan) on. Kiss1.: furcsállom 
ug) an, hog) a doh,111) zo fulkében min
denki a földre dobja a l sikket. Aztán lá
tom. hog) mashm a nem is dobhatjuk. 
mert eg)etlen h,unutarto inc en a fülké
ben. a!!.\ ot szu szam ,1 le, etem a kaba
tomat. le fölakaszt,101 nem tudom. mert 
eg)'etlen fogas (.ikas,toJ incs a hel)éll. 

-Ellopják. kérem lcg) int egyik úti
társam. döbbent csod.ilkotásomat latva. 
- Itt mindent ellopnak' 

- Vag) leszereli a 1\ 1 AV. hog; ne lop-
ják el - , éleked1k tunőch e eg) másik utas. 

Szikrázóan tűz a nap. szeretném lehúz
ni a sötétítot. de nml otctlto. Eg)' ik ab
lakon sincs. Szomoruan mgatom a fejem: 
ilyen kórülmények kozott utazm a hw,za
dik század végén? A bal kani gerle búgása 
vegyill a kerekek csattogó ritmusába. 

Sebaj. legalább I zunk eg) jó hideg 

sört 1 - látom örómmcl a közekdo moz
gó büfékocsit. - Eg) jó hideg sört kérek! 
-Arcomra fogy d mosol), mert dl ifjú 
árus szemrcbbené nélkul mondja: 

-Parancsoljon. 200 forint' 
- a. -mondom elhűl, e. -- ez azért 

eg; kicsit sok a Soproni Aszokcrt. nem 
gondolja? 

- Jó. � mondja flegmán, akkor 
mennyit ad? 

Aha. térek m.1gamhoz. sió, <11 lehet a 
fiú,al alkudni. 

-Adok érte 15O-ct -\iágom k1 me
részen. 

- 170. utolso ár! - kacsint is hozzá. 
Kifizetem fogcsikorgatva. de már nem is 
esik jól a sör. 

Fólállokés megyek az illemhely !elé. de 
amikor benyitok, visszahőkolok. Kedves 
olvasóimat inkább megkímélem az ott látot
tak részletezésétől. Ten), hogy undoroch a 
becsaptam az ajtót. Ami ug) an nem z.árt jól. 
és a félig nyitott ajtón olyan illatok záll
tak a vagon előterébe, hogy onfacsartan el
menekültem. Még jó. hogy már bent voltunk 
a yugatiban így megváJtá„nak tűnt a "se
bes" -tői való' fájdalmas" bucsu. 

Berecz.ki Károly 

MAGYARVR 
Szilveszlerezzen velünk 

Szlovákiában 
A Vasutasok Szakszervezete 1998. december 27·1411999. január 2-ig tagja, részére iJdulést 

szervez a szlovak1aI Demjatára. Dem1ata az Eperjes (Presov) Bártfa (Barde1ov) vasutvonal mentén talalható 
hangulatos kts hegyi falucska. 

R�SZVáELI DÍJ: 
f !nőttek részére 
gyermekek részére (14 éves kong) 

22.000 Ft/14 + 1.050 Ft biztosnál 
11.000 Ft/14 + &oo Ft blztosnas 

A RESZVETELI DIJ MAGABA FOGLALJA 
a lel 1es ellátást. 
két kirándulast (Csorba-tóhoz Eperjes, vagy Bártfa), 
es a hangulatos szilveszteri mulatságot. 
Síelést lehetőség az ldőIárástól fuggően. 

2 3 ágyas. zuhanyzós szobákban 
1998 decembe· 27-én a Bp Keleti pu-ról 9.05 órakor mduló Rákóczi nernzetkoz, 
gyorsvonattal KassaIg, onnan autóbusszal Dem1ata1g. melyet a fogadó fél b1ztosíl 
1999 január 2-án a Bp Keleti pu-ba 21.52 órakor érkező Rákóczi ne�zetkozt gyors
vonattal 

A jelentkezés a hirdetés megjelenését41 folyamatos, 
Jelentkezéskor részvételi d1jel6legként 9.000 forintot kérünk befizetni. A fennmaradó 
rész és a biztosítás befizetésének határideje· 1998 november 30. A befizetés buda
pesti tagjatraK részére a VSZ központban. vidéken lakó jelentkezők részére csekken, a 
riyllVilntartó lap és a szerződés egyIde1u kitöltésével 

AG "TAS Döme Lászlón/! Kolléganőnél telefonon. vagy lrásban 
1) 351-7745; uzer.1 01/16-86 vagy 01/19-77/157-es mellék 

•1 1068 Budapest. Benczur u 41 Vasutasok Szakszervezete 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313· 105 

M aMÁV 
zá ó(ago a úf kocsizár gyártója 
r mmel tudat1a, hogy megkezdte 

a ,nde igényt kieJégí ő 
ém és muanyag 1elképes 

és biztonsági zárak 
gyártását és forgalmazását 
m nt vasúti mrnt kozuti célra 

magán a� zók 

1998. OKTÓBER 

Elcserélem Budapest Ill. ker. Keled út 4. szám 
alatti. 2 szoba-kon}ha-előszoha-fürdószoba, 82 
ml-e , komfortos MÁV- zolgálati lakásomat ki
ebbre (esetleg meg,á!ámlhatóra). Budapestire. 

,ag) Budapest köm)ékire, aktív \asutas dolgo-
zóval. Minden megoldás érdekel. "Sürgős" jel
igére. Válaszokat a g;óri (96} 423-193-as (üze
netrögzítő. l telefonon. vag; Vargáné Hon·áth 
Mána M., 9023 Gw'ír, Ifjúsági krt. 4. l/1. posta
címre kérek. 

Eladnam. Budape,t XVIII. keruleti. 35 ml-es 
másfélszobás. telefonos, erkélyes, tehermentes 
óróklakásomat. iennék. gázfűté. es, telefonos 
má,félszobás öröklaká�t 40 m2-ig. ug) ancsak 
Budapesten a IV., XIII. ,agy a XV. kerületekben. 
Telefonun erdek/üdni lehet. munkaidőben: 42-
28 \ag) a 3534-1 -5/256 ill 255 mellékeken; 
munkaidőn kÍ\úl: 2905-587 ()�-órától). 

Sitrgósen lakcis111e1{ulda11 keresímk családi 
okok miatt, a 15 é\'e, fiú g)ermekemmel. �1in
den lehetőség érdekel. ( Alhérlet, gondnoki állás, 
szolgálati- 1ag) 1asú11 bérlakás ... ! Várjuk egít
éguket munkaidőben. a kmetkezó telefon-
ll:.mokon: 42-28 ,ag) .i 3534-155/256 ill. 255 

mellékeken. 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jórmüvek és részegységeinek gyártása 
és javttóso 

• Villamos forgógépek, lronszformótorok 
jovltóso, tekercselése, vókuumimpregnólóso 

• Acélszerkezetek gyór1óso, smrelése 
• Alkatrészek megmunkólóso, fogaskerék 
• Forgattyústenge�-köszörülés 
• Keménykr6mózós, ónozós, fémszórás 

TOV 

Nr. 75.100.5195 DIN l!N ISO llOOZ 

1101 Budapest, Kőbányai íl 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1114 

Telefax: 260-6566 

Keresztrejtvény 
1 

•a i 
MEGFE.IT'ÉS: ,í1.szintes 1., 

függőleges 2., és a ,izszintes 3., függőle
ges 7., Yízszintes II., függőleges 4. 

\'ÍZSZI TES: 1) megfejtés; 2) ... Gá
bor színművész: gépkocsi márka; 3) 

megfejtés; apa becézve: 4) szavazatgyűj
tő eszköz; római szám: épületrész: 5) 
néma ének; kutya fajta; űrsiklóban van! 
6) kosár; deszkát össze fogatott; 7) rétes 
fajta: kitárá; 8J mutatószó; női név becéz
ve: reszben integetés: 9) orosz igen; ró
mai szám: mezogazdasági eszköz: indu
latszó; 10) strázsa; Imre; néma rés; kari
kák; 11) építőanyag: megfejtés; 12) Eri
ka becéz,e; HBm-i község: névmás: né
mán tízig; 13) római kettő: 

FÜGGŐLEGES: 1) sugár: megfejtés; 
2) kis emlős; kereskedő: őrvezető fele! 
3\ ágynemű: Sándor; Mádi községbe; 
ezer: 4) némán arra; megfejtés: kötőszó; 
főzoan;ag(, issza): 5) sérült fedél; föld
rész; numcró; 6) Korzika része: mozog a 
tóld: rad1usz; huncut: 7) Elek: megfej

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

tés; eszme: 8) Ábel testvére(vissza): REI: 
állóvíz: gazda�ági egység; kettős bet(í; 9) 1 Q 
nyomósan lép; néma lat; személyes név
más; tél előtti; 10) Katalin 

V. ELOZÓ REJTVÉ y MEGFEJTESE: Üzemi és 
11 

Közalkalmazotti Tanácsok, mun/cavé-
delmi képviselők 12 

13 
Készítette: Bdnszegi J6zsef 

1 

\'-.. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

' 

· .  

• 

... 

avn 
\ \ ,Nlt,l'ol-. StakvrrH•Jt'h'nl'k l.a)lja • FovtTl-.l·,1t11: ':-o/ \ 1 \ 1 ( S\ B \ • S11·rl-.t·vto,l'C: IOt,X Bu<lapl·,t. lk11r111r 11. ➔ 1. ldJ� a,: J.4.!-11331. l 1t·111i: 1'1-77 • 1 ddn, 
1-.iado: dr. \1 \ Rt,;.l S 1, IIU .. a ,a,ut.1,ok S1al-.,1l'I'\ rtl·ll m·I-. dnol-.l' • h.:ad ja l'' krjl'vli .1 \ a,uta,ol-. ':-o1al-.,tl'I'\ l'tl'lr. IUhX Buda)lt·,t. lknuur u. ➔ 1. • 1 lotí1t11 ,1 

,líj q.:� l'\IT: 30--l.- H. ldt'Hl' .!:-.!.• H. ,�0111a,: s,il-.1,1 I .1pn111n11l.1 KI. Budapt·,t.1 dd," \l'/l'lo: 1 I· \1)\ \11 \S/1 ( ,,,. \l'/lTic:11gato • l':-os, tl➔htl-hllOO 





2 MAGYARVR l<JJ8. NOVFMBFR 

No comment ... ! 

Tisztelt Tagtársaim! 

Bizonyára már többen értesültetek arról, hogy az elmúlt 
hét csütörtökén újabb szakszervezet alakult a MÁV Rt-nél. Ez 
önmagában nem kívánná tagságunk tájékoztatását, ha nem 
a VDSZSZ MÁV Rt. eddigi szervezési és képzési alelnöke len
ne az új képződmény egyik életre hívója és egyben elnöke is. 
Az intézményt a volt alelnök menekülisi útnak gondolja mind
azok elől, amiért a VDSZSZ MÁV Rt. tagsága, a törvény, a 
családja és remélhetőleg önmaga előtt felelnie kell. 

Miről van szó? 
A vasutasnapot követő mérlegkészítés és a szervezési, ren

dezési munkák során tapasztaltak szükségessé tették a külön
böző pénef elhasználások ellenőrzését. Ennek során egyre in
kább nyilvánvalóbbá vált , hogy azok a jelenségek, amelyek 
a vasutasnapi rendezvényt beárnyékollák, hosszú idő óta fenn
álltak. A pénzügyi apparátus például több hamisított számlát 
talált, melynek/elhasználása is, tízezer forintos nagyságrend
ben károsította szakszervezetünket. Mindez erősítette a gya
núnkat, hogy az alelnök és két munkatársa a vizsgált időszak 
alatt a Tagtársak tagdijait saját maguk javát szolgáló célok
ra fordították. A körülmények tisztázására több alkalommal 
kértem az érintetteket, hogy számoljanak el a nem Szakszer
vezetünk céljait szolgáló vásárlásaikról, illetve a nem magya
rázható kifizetések és pén;Jelvételek okairól. Az elvárható 
együttműködést és az önmagukat tisztázás lehetőségét mind
három fő rendre visszautasította. A magatartásukat tapasz
talván az Országos Számvizsgáló Bizottság elnökéhez fordul
tam, kérve, hogy 1998. 01. 01-től kezdődően mindenre kiter
jedő vizsgálatot ••égezzenek el a VDSZSZ MÁV Rt. gazdálko
dására vonatkozóan. A vizsgálaton belül - tekintettel a pé11z
ügyi apparátus által már korábban feltárt hiányosságokra -
kiemelte11 kértem vizsgálni a l'Olt szervezési és képzési alel
nök és beosztott szen•ezői pénefelhasználási és utalványozási 
cselekményeinek indokoltságát. Az OSZB vizsgálati a11yaga 
sajnos igazolta mindazon feltételezéseket, melynek eredmé
nyeképpe,i a felkérésükre sor került. Mivel a vizsgálat súlyos, 
a VDSZSZ-t anyagilag és morálisan károsító cselekmények
re derített fényt, Szakszen·ezetünk érdekeit szem előtt tartva 
elkerülhetetlelllré vált, hogy Járási Ferenc, volt szervezési és 
képzési alelnok, Mondok Erik és Berkes lllés szervezők ellen 
büntetőfeljelentéssel éljünk. Természetesen az okozott károk 
megtérítése iránt -fizetési meghagyás kibocsátásával - in
tézkedtem. Ezek azok az okok, mely Járási Ferencet arra 
kényszerítették, hogy nem törődve tagjaink érdekeivel Őket 
ezzel a tettével is becsapva egy olyan egyesületbe próbálja 
átcsábítani, mely kizárólag az ó és hozzá hasonlóan gondol
kodó és cselekvő társai fedezéséül szolgál. 

Budapest, 1998. 10.19. 
Üd••öz/ettel: .... � 

G;�i;;·j�;;;;; 1 
elnök 

A Vasutas Nyugdíjpénztár 
gyarapodik 

A SZÁMOK NYELVÉN ELBESZÉLVE 

A küldöttgyűlé,t a Bevétel Ellenőr
zési Igazgató ág kongresszusi termében 
tartották meg 1998. szeptember 30-án. A 
két napirendi-pontnak megfelelően dr. 
Kurucsai Lász16 elnök tartott szóbeli ki
egészítést. Az írásos beszámolót és ter
vezetet a küldöttek akkreditációjukkor 
kézhez vehették. Eböként az 1999. évi 
pénzügyi terv elfogadása szerepelt a na
pirendben. Másodikként a Vasutas Nyug
díjpénztár Alapszabályának 1. sz. módo
sítására került sor. 

A mandátumvizsgáló bizottság meg
állapította, hogy a lét zám szerint a gyű
lés határozatképes. Az alap zabály meg
változtatását inkább formai, mint érdemi 
szempontok diktálták. A küldöttgyűlés
rfil felvett jegyzőkönyvet tájékoztatásul 
meg kell küldeni az érdekelteknek. 

Az önkéntes Pénztári Ágaz.at az 1999-
ben az évi 30 ezer füs taglétszámot egy év 

alatt 35 ezelTC tervezi növelni. Az átlagos 
tagdijalap 80 ezer forint bruttó bér 4%-a, 
3200folinl&iueg alapulvételével az éves 

be\étel több mint l milliárd forint. Ebből a 
fede1.eti alapot 94-ről 95'1,-ra emelték föl. 

A Magánpénztári Ágazat tagságának 
létszámnövekedé ét 1999-re 6 ezer főben 
határozták meg. Itt pedig a fedezeti alapot 
92-r6193%-m emelik. Tagdíjalap: 80 ezer 

forint bruttó bért nézve 7%-os levonással 
átlagosan 5600 forint. Az éves tagdíj bevé
teli terv pedig több mint 600 millió forintra 
rug. amelyből a fedezeti alap 569 millió 714 
ezer. mllködési alap 33 millió 693 ezer. lik
viditá�i alap 9 millió 189 ezer forint. 

Az Állami Pénztárfelügyelet hatá
rozata szerint a Vasutas Nyugdíjpénz
tár SZMSZ-ét alapszabályba kell át
emelni. Egyidejffleg kötelezte a pénz
tárat, hogy az tartalmazza a panasz
eljárásra vonatkozó renddel össze
függő kérdéseket is a nyilvántartási és 
beszámolési el6frásokkal. A küldöttek 
mind az alapszabály-módosítást, 
mind a pénzügyi tervet ellenszavms 
nélkül jóváhagyólag elfogadták. 

Sz.B. 

VASÚTI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE MÁV RT. 

Járási Ferenc úr 

H-1068 Budapest 
VI. Benczúr u. 41. 

Szerwzési és képzési alelnök 

Helyben 

Tel.+Fax: 351-11-11 
Üzemi tel.+Fax: 01+13-29 

01+18-29 

Tájékoztatom. hogy a VDSZSZ MÁV Rt. 1998. évi költségelszámolását áttekintettem. Megállapítottam, hogy Ön a vizsgált 
id6szakban felvett elszámolási előlegek jelentős részével szóbeli felkérésem ellenére sem számolt el, illetve nem tudta bizonylatolni 
a pénz felha<;ználási jogszerűségét. Megállapításom szerint ezek az elszámolatlan tételek az alábbiak: 

sorszám s1.ámla kelte összege tárgya megjegyzés 

I.j 02.19. 50.000 _ .w_k'=oc,�s=i�k=ö=lts=é=té=rí=té=s-------------if-'s.,,z,,,,ak,,,éee.rt,,,ő'-----
2. l 03.21,_-+--_ 4.245 -+---1fil5ZÍ!J_. Hatvan 
3. 03.25 . .  _,,.. _ _  30.000 ·-·.. _ gépkocsi �Q!_tség!_é.rí�"'-s --------------1--"s!!a:zak=é�rt�ő:_ __ _ 
4. 04.18. 4.7;.7. . + ye_gxes élel(Jlis:(er _ ____ --·----- Hatvan 
5. 04.19 ... ___ 4.9Q parkolási díj ��- _ ___ r -1-___e,cB""._hµJ.QP_i�-
6. 04_.29. 50.000 gépkocsi kqJt=sé�té=r=íté=s�-----------t-s,,.z,,,,ak,,;e"°'rt_,,ő<-- __ _ 
7. 05.01. ...--- -�- -+- __$&.kré_llJ.. --�-----------------1-------

8. 05.03. _ J_.545 __ + édesség_ -� _ ·---·--1--------
9. 06.02. 8.26� + villan_y5z�relési a=n,..._y=ag,,.,o=k'-------�----- _ Hatvan 

10. 06.03. -+-_ __ 20.211 _ -+- láil}Q<'ík Uri lám abolt 
11. 06.03. _ .... . ! 6.2 !_8_-+- l!i.m"'p.::.a _________________ -+-�u�' ne!..· !.!:lám=!ea!d:.bo>!!l�t __ 
12. 06.08. -�--- _7.747 _ ·+ _ villan_y,szerelés,_,i an�y=ag,,.,o=k'---------------+--'H'-"a"'tc.!.!van�----
13. 06.08. . §.§10 + mez6g_azdaság_i esztözök ____ . _ ... . HatvaJ1Gazdabolt 
1-l 06.16._ �9.839

-+ 
�kerti bútoi:.ruk11a fűrész ventilátor ve i áru élelmiszer Metró áruház 

15. 06. ltL_.. 47.000 -+--2<J.b irattfiska _______________ +--------
16. 06.19. ___ 6.500 _ _ kerámia 
17. 

t 
06.19. ,. __ .. 2.760 _ + r4cs és szúnyog_hAfQ... -----·--------1-------

18. 06.20. -+- _8.809 ..... aiándékcs_o!Il� --------------+-.... H"-"a""tv'-"an,,.,_ __ _ 
19. 06.25. ____ 9.174 -i-- ajándfkkosáL----------------1-------
20. 06.29. 25.000 r bőráru Siófok 
21. 07.02. ,.. �6.647 - ajándékcsomag _ -�-�-- __ 
22 07.0�_ ..... _J_l.300_ _ bő�111 _ 

Hatvan 
Siófok 

23. 07.06. 6.372 -t-. .  édess�ital, bo'-'--ro�t--cva�------------+-------
24. 07.15 . ., _ _llLOQQ_.1 _ __g_é_QkQcsi költsé t

.
érítés 

25. 07.29. _ 3.000_ ü1emanya_g_ -· ·- -------------+-.....!H�a�tv.!.!an:!!!.._ ___ _ 
26. 07.22 .. .,. .. .l.Q.13 _ üzemannig__ ___ ---�---- -- Hatvan 

...,. 27. _ 07.� 4.359 kötél és üzeman,.;.y=ag"'--- Hatvan 
Osszesen: 371.946 

Fenti tételek teljes ö szege 371.946 Ft. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az 1998. é, i gazdálkodásunkat az Országos Számvizsgáló Bizottság is vizsgálja, amely esetleg 
további hiányosságokat is megállapíthat. 
Febzólítom i;�mételtem, hogy a tételesen fels�rolt összegek jogszerű felhasználását igazolja. Az igazolások megtörténtéig a 
VDSZSZ MAY Rt. pénzügyi érdekei miatt a1 On részére kifizethető valamennyi járandóság folyósítását felfüggesztem, addig, 
amíg a visszatartott pénz fedezetet nem nyújt a fent ín teljes összegre. 
Tennészetesen az esetleges elszámolása folyamán az igazolt és bizonylatolt tételek fedezetéül visszatartott összegek kifizetése 
iránt intézkedem. 

Uudapest. /998. október 01. 

\� 

TETTHELY A SZEMAFOR ÁRNYÉKÁBAN! 

Zaklatott vasutasnök 
Újságíróként és magánemberként 

is lépten-nyomon találkozom azzal a 
jelenséggel, hogy a gyengébbnek tar
tott női nem képviselői nem tudnak 
kell6 eréllyel fellépni férfi zaklatóikkal 
szemben. Ez alól a vasútnál dolgozó 
hölgyek sem kivételek. Ezért úgy gon
dolom, hogy érdemes egy cikksorozat
ban felhívni a (vasutas)n6k kiszolgál
tatottságára a figyelmet. Kezdetnek 
hadd álljon itt egy anonim példa. 

-"24 éves budapesti vasuta�lány va
gyok. Hét éve dolgozom a MÁV Rt.-nél. 
1998 nyarán itt. a f6városban történt meg 
velem a következ6 eset. Az egyik nyári 
napon hajnalban jöttem dolgozni. A villa
moskocsiban én voltam egyedül, újságot 

olva�tam. Az egyik megállóban fölszállt 

két alak, akik leültek velem szemben, majd 
kisvártatva egyikük elkezdett molesztálni. 
Hosszasan ecsetelte, hogy mit tenne ve
lem. Rá se hederítettem. Pár perc múlva a 
férfi fölállt és úgy arcul ütött, hogy a feje
men lév6 sapka leesett a földre. Nyomda
festéket nem tar6 hangon ordibált velem. 
Számon kéne rajtam, hogy miért nem ál
lok vele szóba, ha s:zemezek vele?! Ami
kor kikátem magamnak ezt a hangnemet. 
lijra an:ul ütött, majd mikor a következ6 

megállónál szálltam le a villamos lépcső
jén, amúgy "búcsúképpen", hátulról tar
kón vágott. Rettenetesen szégyelltem ma
gam. olyannyim, hogy senkinek sem em
lítettem a velem történteket". 

Szra,16 Katalin, Budapest-Ferencvá
ros Állomás Kereskedelmi Főnökségé
nek munkatársa és a VSZ Női Tagozatá
nak helyi képviselője szerint a fenti eset 
nem egyedülálló a magyar vasúton. A 
közbiztonság romlásával párhuzamosan 
nő a vasutasnőket érő atrocitások, er6-
szakoskodások száma. Ám minderr61 
alig kerül valami nyilvánosságra. Az ok 
egyszenl: az érintettek szégyellik a velük 
történteket, félnek a megtorlástól, az uj
jal mutogatástól. Pedig lehetne és kelle
ne változtatni ezen a szemléletmódon. 

- A vasúti szolgálatot meg lehetne 
például úgy oldani, hogy ugyanazon ke
rtlletb61, vagy településrfil munkába járó 
vasutas hölgyek lehet6leg közösen me
hessenek dolgozni. Vagy lehetne példá
ul - a meglév6 oktatás keretein belül -
tanfolyamot, előadás-sorozatot tartani, 
ahol a hölgyek önvédelmi kérdésekre 
(hogyan viselkedjenek egy ilyen helyzet
ben?, mitcsin4ljanak?, hordjanak-e ma
guknál p61dáu1 gázspray-t? stb.) v'1aszt 

kapnának. A Képzési Alapból úgy gon
dolom, hogy meg lehetne oldani az e16-
adások finanszírozását, s óriási igény 
lenne az ilyen jellegű "felvilágosítások
ra" a vasutas kolléganők részér61. 

- Tudomásul kell venni a MÁV Rt. 
vezetőinek, hogy ez a probléma létezik, 
még akkor is, ha erről 6k keveset tudnak. 
Lényeg azonban, hogy pénztelenségre, 
vagy egyéb mondvacsinált indokra hivat
kozva a MÁV Rt. illetékesei ne söpörjék 
a sz6nyeg alá ezt a problémát. 

- Persze az sem véletlen, hogy alig 
tudunk valamit a vasutasn6ket ér6 utcai, 
vagy munkahelyi támadásokról, mert az 
érintettek szégyellik magukat, és félnek a 

kollégáik pletykáitól, ízléstelen tréfáitól. • 
-A probléma másik fele, hogy ha egy, 

a munkáját végz6 vonat át- és felvev&, 
jegyvizsgálót, forgalmi szolgálattevőt, 
vagy 57.emély- és árupénztmost ér támF 
dás, úgy ezek a cselekmények ú kihat
(hat)nak a vasl1tbiztonúgra is. A s:zemé
lyes trmunáról pedig malrne is beszéljUJik. 
Fontos azonban, hogy ha ú megakadá
lyomi alig tudjuk az ilyen attocitúobt. 
a7bt a megel&ásel sokáig ne tálebd
jtlnk. Csupú akarat kell hozd! 

A,odOIJ ... 
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Mindenkinek el kell menni szavazni - a VSZ-re! 

Záhony nem alkuszik. Választ! 
AHOL NEM VERTEK GYÖKERET A HAMIS PRÓFÉTÁK ÉS TANAIK! 

A délelőtti időpont ellenére is óriási 
érdeklőd�I valóságos tömeg gyűlt 
� Záhonyban, a ,·árosi Oktatási és 
Mtivelődési Központ Színháztermében 
1998. október 26-án, a VSZ által szerve
zett ÜT-kampányf olytató nagygyűlésen. 
A rendezvényre ellátogató több mint száz 
munkás is bizonr,ította: az embereket 
igenis érdekli az UT-választá-. és sorsuk 
alakulása. Ne feledjük: igen nehéz időt 
szakítaniuk ma már bármire is! 

Pöhacker Attila területi titkár beve
zetőjében felhívta a figyelmet az ÜT-vá
lasztásokon való részvétel fontosságára, 
hiszen nem mindegy. hogy a vasutasság 
meg tudja-e mutatni erejét, vagy nem? 

Dr Kádár András, Záhony-PORT 
Átrakási ('zlctigazgatóság vezetője lépett 
elsőként a hallgatók elé: 

-Az előző, 1995 májusi ÜT-válasz
tás9k idején még más hely;,etben volt a 
MAY Rt. Időközben megalakult Záhony
PORT Átrakást Uzletign1gatóság, mely
nek területén jelenleg 15 üzemi tanács és 
4 üzemi megbízott "működik". Az elmúlt 
években meg kellett válto1tatnunk gondol
kcxlá�módunkat is. Felismertük. hogy fon
tos szerep hárul az ÜT-kre. Hiszen ez év
ben például idáig 135 ezer tonnával több 
a kivitelünk, és 250 ezer tonnával több a 
behozatalunk, mint az -.árható volt. Ehhez 
a teljesítményhez az L'T-k és főleg a VSZ 
segít,;ége, pozjtfv ho1.Z.áállása is kellett. Az 
elmúlt két év alatt felújítottuk Kisvárda 
vasútállomását is. Ám akad még tenniva
lónk. A tervekben szerepel Záhony átépí
té�e. ami köri.ilhelül 1 milliárd forintot 
emésztene fel. Az eperjeskei fűt6ház kor-

TÜV 

ISO 9002 

Tómeges érdeklődés jellemezte a kampány folytatását az ország keleti vasúti 
kikötőjében is. Látható volt, hogy a fiatalok sem maradtak el a gyűlésről. 

szcrűsítéséről sem mondunk le. S1eret
ném, hogy ha a részvételi arány megkö
zelítené, vagy meg is haladná az 1995. évi 
ÜT-választásokon elért 80 százalékot. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke már 
az el�ő mondatával lekötötte a figyelmet:-
1998-ban s?.ámos, fontos esemén)1 (VSZ 
XIV. Kongresszusa. orsz.ággyffiési képvi
selő-és önkonnányzati yálasztá,ok) tudha
tunk magunk mögött. Am a VSZ számár,1 
legf ontosahb még hátra van. November 24-
25-26-án rendeák meg ugyanis az CT/KT
' üzemi megbízotti és munkavédelmi képvi
selói vála�ztásokat. Záhony szerepe most 
sem mindegy, hiszen a térség ncmzetgwda-

VASJ 

sági szempontok alapján is jelentős ténye
zó. A közelgő választá,ok fontos mérföld
kőnek tekinthct(ík a VSZéletéhen. Koránt
sem mindegy, hogy hányan mennek el sza
vazni és közülük ki adja majd le a VSZ je
löltjeire a voksát Éwcn emiatt kell minél töb
bünknek elmenni és szavazni -a VSZ-re! 
Fonto sz,empont a;, is, hogy Záhonyban 
még nem vertek gyökeret a hamis szakszer
vezeti próféták és tanaik! 

-- ÚJ kormánya van az országnak, 
mely nem titkoltan jobboldali. Tudomá
sul kell tehát vennünk, hogy éppen e tény 
miatt, most a szociálpolitikában nem a 
munká�ok állnak majd az első helyen. A 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
DIN-EN 729-2 SZERI:,.;'TI ''EURÓPAI HEGESZTŐ ŰZE.'vl" 

Szombathely, Szövőu. 85. Tel/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 
, 

A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

\ 

ACTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál f e/építésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolhat6 alumínium 
oldalfalú 

fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • meglévő kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

Munka Törvénykönyvében tervezett mó
dosítások a szakszervezetek által koráb
ban kiharcolt kedvezményeket szüntet
nék meg! S bár a kormányzat a kezde
tektől fogva hangsúlyozta, hogy elsősor
ban a polgárokra (értsd: a vállalkozók
ra') épít, ám azért fél szemmel nagyon is 
figyeli majd. hogy mi történik az őszi erő
próbán, hányan mennek majd el szavaz
ni, azaz milyen erős les;, a vasutasság 
hangja: szellő, avagy orkánerejíi? 

-Szeretnénk, hogyha a konnány meg 
tudná mondani évekkel előre, mit akar a 
vasúttal? A VSZ nem fogja hagyni magát 
sztrájkba kényszeríteni. Pedig a jelenlegi 
hatalom minden bizonnyal ezt szeretné! 

Fontosnak tartjuk megőrizni a mun
kahelyek számát, s ne legyen termés1.etes 
a létszámfogyás sem! A munkavállalók 
többsége már fizikai-pszichikai-szellemi 
teljesítőképességének határán van! Az is 
szerepel javaslatként a programunkban, 
hogy a pályamunkások körében is vezes
sék be a korkedvezményes nyugdíjazást! 
Fontos, hogy változtassunk azt öltözők, 
vécék állapotán! Az új felvételes kapja meg 
belépésekor a munkaruháját, utána pedig 
évente időtálló munkaruhára pénzt kapjon! 
Nem mindegy a munkavédelmi képvise
lők személye sem! A MÁV Rt-nél a gyes/ 
gyed-ről visszatérő minden l 00 nő közül 
95-nek felmondanak, mondván időköz
ben megszűnt a munkahelye! A fiatalok 
ügye, a vasutasképzés újraindítása sem 
mindegy sz.ámunkra. Legyenek újra vas
utas szakközépiskolák! 

Záhony térségének fejlesztése fontos 
a számunkra, ám ehhez a konnány segít
sége, tenni akará,a is kell! Ezenkívül nem 
árt a szlovák, ukrán és orosz vasútvonal
felújítások szükségességének hangoztatá
sa sem. A felújítások történhetnek akár 
Phare-hitelből is! Ne álljon a pályák rossz 
állapota miatt napokig az áru Záhonyban! 
Ez ugyanis senkinek ,em jó. Sem a fuva
roztatónak, és legkevésbé a MÁV Rt-nek. 

Vusk6 Mihály, az �1SZOSZ területi 
képviseletének vezetője emelkedett szó-

lásra: -A közelmúltban az MSZOSZ-ben 
értékeltük a jelenlegi kormányzat eddigi 
lépéseit, törekvéseit és sajnos azt kell, 
hogy mondjam: balsejtelmcink vannak! A 
kormány a nyugdíjak emelésének ügyé
ben a legérintcttebbekkel, magukkal a 
nyugdíjasokkal n�m egyezkedik! Nincs 
érdekegyeztetés! Ugy gondolom, hogy az 
MSZOSZ és a nyugdíjas szervezetek ál
tal összegyűjtött aláírások üzenetet fognak 
közvetíteni a kormány számára, amely 
igyekszik különböző hangzatos ígéretek
kel megosztani a társadalmat és a szak
szervezeteket! Végül csak annyit szeret
nék mondani: az MSZOSZ-nek szüksé
ge van egy erős, jól szervezett VSZ-re! 

A kérdések özönlöttek, Márkus Imre 
igyeke,ett tömören válaszolni. A VDSZSZ 
által megvalósított Önsegélyező Pénztár
ral például csak az az egy baj van, hogy 
ilyen feltételek mellett egész. cgyszer1Jen 
nem finanszírozható! - mondta a VSZ 
első embere az újdonsült pénztár létét fir. 
tató kérdésre. -A VSZ olyan "nyílt" pénz
tárat szeretne, amelyben képviselve lenne 
a MÁV Rt., a GySEV Rt., az ÖTA és a 
szakszervezetek-fűzte még hozzá. 

-Mi a véleménye az új pályavasúti 
szakszervezetről? - hangzott az újabb, 
fogas kérdés. A tömör elnöki válasz: -A 
.MÁV Rt. nem bír el még egy vezérigaz
gatóságot. Meg kell nézni, hogy kik ala
pították, milyen érdekekből az új "érdek
képviselcti szervezetet"! 

A VSZ vezető tiszt<iégvisclője megosz
totta a z.áhonyiakkal azt a véleményét is, hogy 
a gazdasági társa-;ágoknál a sz.abadjegy meg
szüntetésének gondolatával kacérkodnak. 
Ám e kérdésben mindhárom reprezentatív 
vasutas-s1.akszcrvezet álláspontja megegye-
1jk; nem engedni egy jottányit sem! 

- Gondot okoz az is, hogy az új kor
mány még nem terjesztette az Orsz.ággyt'.i
lés elé a jövő évi költségvetési terveze
tét. így nem isme1jük például a vasutat 
érintő szándékait sem! - mondta végeze
tül a VSZ frontembere. dr. Márkus Imre. 

Berta Sdndor 

Szinte kaszálta 
a szavazatokat 

JÓL JÖTT AZ AJAKI KIKÉPZÉS! 

Zubdly Bertalan, a VSZ GIB Mti
szaki Kocsiszolgálatának tagozatveze
t6je, egyúttal a GIB titkárhelyettese, 
záhonyi szb-elnök is megmérettette 
magát október 18-án a 4300 "lelkes" 
ajaki helyhatósági választásokon. 
Hallottam - akár polgármester is le
hetett volna! 

-Én már az előző ciklusban is az ajaki 
képviselőtestület tagja voltam, és már ek
kor eldöntöttem, hogy újra indulok. Mint 
kés&b kiderült, nem hiába kampányoltam. 
hisi.en az össi.esen leadott szavazatok több 
mint 40 százalékát én szereztem meg. Ez 
már eredmény, magam is nagyra tartom. 

- Hogyan sikerült, hogy szinte ka
szálta a szavazatokat? 

- Úgy gondolom, hogy az elmúlt 
négy évben közmegelégedésre végeztem 
a választók által rám bízott képviselői 
munUt. Nagyon sokat utazok, sok em
berrel találkozom, akikkel napi kapcso
latban vagyok. Ajakoo is nagyon sokan 

ismernek, hiszen maga a község is vas
utas település, sok vasutas él itt. Úton, 
útfélen megállítanak. A régi, 11 ms kép
viselőtestületből mindössze négyünket 
választották újra. Jómagam egyszerű és 
szerény kampányt csináltam, s bár füg
getlen jelöltként indultam, töhh párt és 
szervezet is támogatott. Sokat segített a 
családom is. Feleségem és gyermekeim 
mindent megtettek azért, hogy saját cél
jaimat megvalósíthassam. Gyakran hosz
szabb-rövidebb időre távol vagyok. 
Mindannyiuknak hálával tartozom. 

-Mik ajal'aslatai az ÜT-l'(í/asvá.sra? 
- A legfontosabbnak a megfelelő 

ÜT-jelöltek kiválasztását tartom. Olyan 
személyeket szabad kiválasztanunk, aki
ket ismernek, elfogadnak, s aki élvezi a 
vála-;ztók bizalmát. Fontos, hogY. az ille
tő tudja például. miért van az UT, mi a 
dolga, mik a jogai és kötelességei? 

- A gépészet egy nagyon sajátos, 
szerteágazó szakág. A szolgálati helyek 
általában elég szétszórtan helyezkednek 
el. Ezért mindenképpen törekednünk kel
lett arra, hogy-ha lehet-minden szak
mai csoport képviseltesse magát az ÜT
ben. A választásokon nagyon komolyan 
kell s?.ámolnunk -a gépészet terüretén -
a MOSZ-szal. 

-Sokszor hallom a kritikát: "Az ÜT 
nem más, mint egy segélyezési bizott
ság!". Ezzel a véleménnyel én nem érte\: 
egyet, hiszen az ÜT-nek közel annyi jo
gosítványa van, mint a szalcsi.ervezetek
nek, csak tudni kell velük élni. Azt kell 
az ÜT-be bekerült kollégáknak figyelem
be venni, és az emberekben tudatosítani, 
hogy ennek a testületnek -a munkálta
tóval együttmtlködve - mindig a dolgo
zók érdekeiért kell buzgólkodnia. Végül. 
hadd kérjem meg a tagjainkat ez4ton is 
arra, hogy menjenek el voksolni, hózz& 
be azt az x-et a VSZ-nek! 

Bnt1,SáMr 
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Vasutas Egészségpénztár 
A Vasutas Önkéntes Kiegészítő és tatást. (Részletesen a Szolgáltatási Sza-

Egés1ségpénztár az 1998. májusi bejegy- bályzat tartalmazza. hogy mely szolgálta-
ús után megkezdte tagszervező, tagtobor- tásokat finanszírozza a pénztár. A szabály-
zó munkáját. A három reprezentatív szak- zat beszerezhető a VSZ Területi Bizottsá-
szervezet támogatásával mtlködő pénztár gain, valamint a tagszervezők útján.) A be-
taglétszáma néhány hónap alatt megköze- fizetés 60%-át az egészségpénztár egyéni 
Utette az egyezer főt. A mellékelt táblázat- számlán kezeli, amely örökölhető. A be-
ból is kitűnik, hogy a munkavállaló befi- folyt tagdíjat elsősorban államilag garan-
zetéséhez a nagyobb részt a munkáltató tált értékpapíro��a fekteti be. 
teszi hozzá, és a két összegnek a 93%-át A Vasutas Onkéntes Kiegészítő és 
[rják jóvá az egyéni és közös számlán. A Egészségpénztárba jelentkezni a munka-
3, 6 és 12 havi vámko1.ási idők leteltével a helyi tagszervezőknél, valamint a pénz-
különböző dokumentumok (igénybeje- tár központjában lehet. 
lentő, számla, recept, orvosi igazolá,; stb.) A központ címe: 1068 Budapest, 
csatolása után a pénztár kifizeti a szolgál- Benczúr u. 41., Tel.: Ol/13-29/ l45m. 

Mennyibe kerül 
a Vasutas Egészségpénztári tagság? 

Havi Ptezttrtq Al. Havi Al. 
bruttó "'" eaz:ni bruttó eaz:nl 

kereset lluqa kereset 
Ft/hó az•- közös Ft/hó közös 

lltdvtzm6nr számlán számlin 
"•r.:•••11• jóváírt 1óváírt 
' .. ,., összeg sszeg 

Ft/H Ft/hó Ft/hó 

24.000 185 893 85.000 1.103 3.162 

25.000 257 930 90.000 1.230 3.348 

30.000 308 1.116 95.000 1.274 3.534 

35.000 359 1.302 100.000 1.341 3.720 

40.000 456 1.488 105.000 1.408 3.906 

45.000 513 1.674 110.000 1.476 4.092 

50.000 571 1.860 115.000 1.542 4.278 

SS.OOO 628 2.046 120.000 1.809 4.464 

60.000 753 2.232 125.000 1.sn 4.650 

65.000 816 2.418 130.000 1.744 4.836 

70.000 879 2.604 135.000 1.811 5.022 

75.000 942 2.790 140.000 1.878 5.208 

80.000 1.004 2.976 

A Pécsi Vasutas 
Koncert-lúvószenekar sikere 

A Pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar a 
Nemz.etközi és egyben VI. Országos Va�uta\ Fú
vószenekari Találkozón és Minó ító Versen)en a 
legfel ó kategóriában felsőfokú, A I minősítést 
szerzett, mely a hazai legmaga\abb minősítés. 

Tapolcán a péc iekkel találkozott a ki
váló címet elnyert Béké csabai Vasutas Fú
vószenekar, Dunakeszi MÁV "Magyarság" 
Fúvószenekara, a Miskolci MÁV Koncert
fúvószenekara, a Szeged Városi-Va uta Fú
vószenekar, a Tapolcai Bán) ásl Ifjúsági Fú
vó zenekar, két kulföldi zenekar: a Szlová
kiai Nádszegi Fúvószenekar és az Aus7-triai 

Staatmusik Schwechat közremfiködésével. 
Az országos minősítő zsűri elnöke volt 

Hidas Frigyes zeneszerző, a Magyar Fúvósze
nészek és Fúvósegyüttesek Társaságának Elnö
ke. A zsűri tagjai: Varga György, a Magyar Fú
vószenészek és Fúvósegytittesek Társaságának 
Titkára, valamint Sztam /.m•án, a 'Weiner Leo" 1 Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója, 
or zágos elnökségi tag volt. A fesztivál mot
tója: "Mi más a zene hivatása, mint a világegye
tem harmóniáját tükrozni és hirdetni az embe
reknek": (Kodály Zoltán) 

JuszJinger Brigitta 

Pécsi locisiker 
A Vasuta,; Sportközpont "szabadidős" 

versenynaptárában egy rubrika a szahad
téri kispályá,; labdarugó bajnokságé. 

Ezúttal Pécsett rendezték meg a 12 
csapatos tornát. A PVSK kitűnően elő
készített pályáin hazai siker született. 

A pécsi kispályás labdarúgó baj-
nokság végeredménye: 

l .  Pécs Területi Igazgatóság 
2. Szeged Területi Igazgatóság 
3. Debreceni Jjv. 
4. Debreceni Vontatási Főnökség 

5. Szolnok Csomóponti Főnökség 
6. Vasjármű Kft. Szombathely 
7. Záhony GRF 
8. Budapest Területi Igazgatóság 
9. Dehreceni Lokomotív TSE 

10. MOSZ Miskolc 
11. MÁV Egészségügy 
12. Miskolc Területi Igazgatóság 

A gólkirály Pokol Zsolt (Záhony) lett, 
míg a legjobb kapus címet a szegedi Ko
csis Tibor kapta. 

(Magyar) 

Szegedi asztalitenisz randevú 
A Vasuw Sportközpont megbfzá

sából kittíoo törnepport rendezvény 
� volt a Szegedi Vasuw Sport
egyesület. Az amalitenm n6i él férfi csa
patok ormgos döntő'Jén 12 vasúti szer
vaiet �magát.Az SZVSE ki

Ulntien el6kémtett körillményeket biz. 
tmftott az orszég minden rés7.éMI Sz.e
� &ka.16 csapatoknak. 
A csapatverseny végerednrenye: 

! .Ferencvárosi Vasút 
2.Debreceni Lokomotív TSE 
3.TEBGK (Budapest) 
4.Szeged TBF 
5.K.iskunfélegyh4za Állomás 
6.Kislrunhalas 
7 -� Terilleti Igazgatóság 
8.MOSZ 

9.Pécs Mozdonyvezetők 
10.Pécs Állomás 
11.Szombathely Vasjármű Kft. 
12.Mískolc Területi Igazgatóság 
A férfi egyéni verseny végeredménye: 

!Ágoston István (Szeged) 
2.Misálc Károly (Debrecen) 
3.Kristóf Károly (Debrecen) és 

Papp Endre (Pécs) 
A nm egy,n1 verseny v•rednrenye: 

l .Kardcsony Zsuzsa (TEBGK-B.pest) 
2.Rada Lászlóni (Pécs) 
3.Faragóni (Szeged) és 

Ni�th Tfintk (Szombathely) 
A dljakat Szabó Gyula, a MÁV Rt. 

szegedi területi igazgatója adta át a gy6z
teseknek � helyezetteknek. 

/Maaa,I 

Szilveszterezzen velünk 
Szlovákiában! 

A Vasutasok Szakszervezete 1998. december 27-1411999. janutr 2-ig üdülést szervez a 
szlovfüai Oemjatára. Oemjata az Eperjes (Presov) Bártfa (Bardejov) vasútvonal mentén található, hangula
tos kis hegyi falucska. 

22 .• Ft/11 + 1.151 Ft blztltftú 
1, .• ft/11 + - Ft ltlzlllMa 

A RÉSZVÉTELI DÍJ MAGÁBA FOGLALJA: 
• a teljes ellátást. 
. két kirándulást (Csorba-tóhoz. Eperjes, vagy Bártfa), 
. és a hangulatos szilvesztert mulatságot 

Síelési lehetőség az Időjárástól fuggően. 

EooYEZts: 2-3 ágyas. zuhanyzós szobákban 
K urAZAs. 1998. december 27-én a Bp. Keleti pu-ról 9.05 órakor Induló Rákóczi nemzetkozi 

gyorsvonattal Kassáig, onnan autóbusszal Oemjalaig, melyet a fogadó fél blztosfl 
VJSS!AlRKu!s· 1999. január 2-án a Bp. Keleti pu-ba 21.52 órakor érkező Rákóczi nemzetközi gyors

vonattal 
A jelentkezés a hirdetés megjelenését.SI folyamatos. 

Jelentkezéskor részvételi dijelőlegként 9.000 forintot kérünk befizetni. A fennmaradó 
rész és a biztosflás befizetésének határideje: 1998. november 30. A befizetés buda
pesti tagjainak részére a VSZ kózpontban, vidéken lakó jelentkezők részére csekken, a 
nyilvántartó lap ésa szerződés egyidej0 kitöltésével. 

JELMKEz1:s. BíMBB fELV'lÁGOSITAs Döme Uszlóné kolléganőnél telefonon, vagy írásban 
Till•CJ1SZÁ1,K11<: (1) 351-7745; üzemi. 01/16-86 vagy 01/19-77/157-es mellék 

cM: 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Vasutasok Szakszervezete 

1998. NOVF.MBFR 

Terápia -
vasúteaészségügJI 

Újabb érdekes és - bizonyos fokig -
sorsdöntő vasútegészségügyi IB-ülésre 
került sor a VSZ Benczúr utcai székhá
zának II. emeleti kistanácstennében dk
tóber 28-án, A bizottsági tagok előbb dr. 

Vég Mártának, a MÁV Rt. Rendelőinté
zete f6igazgató-főorvosának előadását 
hallgatták meg, de sűrű sorokban jegy
zetelhették dr. Kamuti Jenőnek, a buda
pesti MÁV-kórház főigazgató-főorvosá
nak a beszámolóját is. Az ülésen felszó
lalt dr. Márkus Imre VSZ-elnök. Figyc
lemébresztő szavaival több időszerti 
"megbeszélni valóra" is rávilágított. 

B.S. 

Luka Sándor színművész S7.é
kesfehérváron. A népszerű előadót a 
Vasutasok Művelődési Háza hívta meg 
a november 9-én, hétfőn 17.30-kor kez
dődő zenés irodalmi estre. 

Nr. 75.100.H81 DIN EN ISO 9002 

11011, • .,,st,1.., ..... 
Ttlef• 260-2115, 263-1114 

Telefax: 268-6566 

ztreilvénv 
1 n , 

megfejtés: vfzszintes és 
I I 

1 

VÍZSZINTES: 1) megfejtés; 2) Női 2 

név; regionális része; 3) megváltoztatás 
vallási megújulás; 4) bajban segítés; S) 3 
sorba rak; mozgásban lévőnek jelez; 6) 

napi kiadá-;rd való összeg; Elek egynemű 
betűi; 7) hor oroszul; emésztő szerv: 8) 4 
Pest megyei község; pattanás (gör.); Ubul, 
Lajos, Elek; 9) gumi gyárunk; fütyülő; 10) 

5 Ennitázsban van; néma réztőr; 11) szer-
ződtette a sportolót; 12) Veigelsperg Hugó 
írói neve; fehérnemű; 13) urán 

6 
FÜGGŐLEGES: 1) Pest fele; megfej-
tés; 2) Agrár Tudományi Egyetem; ... 

7 Angeles; ír terrorszervezet; regnum ré-
sze; 3) népszavazás; kezével jelez; 4) 
néma tél: lottóban van; fafúvós; énekes 

8 madáré; 5) római egy; néma korom; né-
mán gépel (vissza); keres; Zoltán; 6) ci-
garetta márka; ÉYN; versre ihlető (kever-

9 ve): 7) ázsiai ország; egy (vissza) ang.; 
mutatószó; francia bor; 8) Ec ... ; szám-
név; légies kelme; 9) Ági tulajdona; kő- 10 korszak; néma tanya; 10) leves fajta 

AZ EL07.6 � ME<iFEJ'raSE: Rqreun- 11 talivitása a munlraid6udvevnlny mJr-
tlu,felügyel6 bizottsdgi tagsdg. 

12 

13 
K�zftette: B4nsugi J6uef 

\\.1,1111,,,1.,1.:',-,,1,,1,1,·111,l.q,1,1•111,1,11..,·,1111·'-/\I \f("',\B\•'-1nk1·,1!11"-·'t1<,SB11d,1p,,1 l\,11u11·11 11 1,11.1, q�,1��1 '1 "' l'l--,1,1., 
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No comment ... l 
Tisztelt Vasutas Kollégan6k, Kollégák, Barátaim/ 

Bizonyára értesültetek arról, hogy 1998. október 15-én a késc5 délutáni órák
ban - a pályavasúti dolgozók érdekvédelmének, a MÁV Rt-nél történc5 megjele
nítése érdekében - TEB és PHM munkavállalók részvételével megalakult a Pá
lyavasúti Dolgozók Szakszervezete. 

Ez az esemény- sajnos, ahogy az Ilyenkor lenni szokott - mindkét gy0jtc5szak
szervezet egyes vezetc5iben (tisztelet a kivételnek!), igen mély Indulatokat ger
jesztett. 

A Vasutasok Szakszervezete egyes vezetc5inek azon felvetése, hogy a Pálya
vasúti Dolgozók Szakszervezetét a munkáltató(I?) hozta létre, annyira abszurd, 
hogy válaszra sem méltatom, ezért erre nem is kívánok bővebben reagálni. 

A másik gyOjtöszakszervezet, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete, ezen 
belül Gaskó István és szűk környezete részéről történő rágalomhadjárat célja, azt 
hiszem minden józanul gondolkodó kolléganőnek és kollégának nyilvánvaló: 

az újonnan alakult szakszervezetünk lejáratása. 

Ezt az állításomat igazolják a közelmúlt eseményei, valamint az, hogy Gaskó 
István és szük környezete a munkavállalókat- vasúti postán. személyesen vagy 
akár lakásuk telefonján Is - háborgatva az általa összeállított írásos anyag alap
ján, és arra hivatkozva különböző vádakat sorol fel, mintha ő egy törvények fölé 
helyezett egyszemélyes Ítélőszék lenne. 

Ezen okok, valamint a Gaskó István és szak környezete minden képzeletet fe
lülmúló, a szakszervezetünk. valamint személyem lejáratására tett törekvései
nek sorozata arra kényszerített, hogy reagáljak ezekre az eseményekre, ezért 
1998 október 30-án a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 

Személyiségi Jogsértés 

valamint 
a BTK 179.§-a alapján rágalmazás, valamint 
a BTK 180.§-a alapján becsületsértés miatt 

bírósági eljárást kezdeményeztem Gaskó István ellen, 

annak érdekében, hogy az ügyben ne Gaskó István és szük komyezete ítélkez
zen, hanem a független magyar polgári bíróság. ahogy az egy jogállamban illik. 

Bfzom abban. hogy a rágalmazók - mivel az ügy Jogi útra terel6dőtt - a mun
kavállalók érdekében az elkövetkezendő időszakban végre azzal foglalkoznak 
majd, amivel Őket 1995-ben a Küldőttgyulés megbfzta. 

A munkahelyelteken további sikeres érdekvédelmi munkát kívánok! 

Budapest, 1998 október 30. 

Üdvözlettel: 

Járási Ferenc 
a Pályavasuti Dolgozók Szakszervezetének 

elnoke 

A múlt kötelez, a iövő 
számonkér! 

Szembenézni mindenkh·el! 

( .. Jo/\tatás az/ o/d11/rol1 

A múlt kötelez bennünket, a jövő vi
szont számonkér. Nem engedhetjük 
meg, hogy nekünk, vagy gyermekeink
nek szégyenkeznie kelljen. El kell dön
teni, hogy a tőkeérdek mozgatja a kor
mányt, és ti. kollégák ezt tétlenül szem
lélitek. vagy azzal, hogy november 24-
25-26-án eljöttök szavazni, megálljt 
parancsoltok az egész folyamatnak, és 
kijelentitek: eddig, s ne tovább! 

A nagygyfilést felszólalásával záró 
Horváth István, a "Fradi" szb-titkára sze
rint a VSZ megtette kötelességét, meg
&izte tag5'pt. Sajnálatosnak minősítette 
azt a t6nyt, hogy a KÜT-ben, egye . a 

FOTO: PILTZ. MA\ rsz U-1 /AR\ICH\ tró 

VSZ által korábban delegált "kollégák" 
megfeledkeztek arról, hog) ho,á is tar
toznak, és új mundérba bújtak. Igen ám, 
csakhogy elfelejtették: mundért csak az 
viselhet, akinek gerince is van. 

Az útravalót megkapva, az emberek 
arcát fürkészve egy érzést láttam: a vá
rakozásét. A vasutasság vár. Egyelfüe. 
Hogy utána, ha keli tettekkel beszéljen. 
Például az ÜT-szavazáson való részvé
tellel. Az emberek az üzemcsarnokok
ban, az l'irtomyokban, a vágányok közt, 
s a gurítókon. folyton-folyvást azt a kér
dést ismételgették: vajon milyen jövő 
vár ránk? Vagy menjünk elébe! 

Berta Sánllor 

Minden külön értesítés 
833/1998.1. 
Pál József 
Vezlrigazgat6-he1Jettes 

helven 

MÁV Rt. Pályavasúti Igazgatóság 

BUDAPEST 

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr! 

A Gy.600-23/1998.sz. levelét megkaptam. A levelében írtakkal nem mindenben 
értek egyet. A Vasutasok Szakszervezete. a VSZ vezetése és a Pályavasút vezetése 
között - beleértve a TEB Szakszolgálatot is! - a MÁV Rt. más szakigazgatóságai
hoz viszonyítva jó volt a munka- és az emberi kapcsolat. A Nyílt levélben Ön azt 
írja. hog) "A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének megalakulását jelző hivata
los értesítést követően a Pályavasúti Igazgatóság vezetői az ilyen esetekre vonatko
zó előírásokban (Munka Tórvénykönyve. MÁV Rt. Kollektív Szerződése) foglaltak
nak megfelelően fogadták az eseményt és tették meg a szükséges intézkedéseket." 
Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. mivel a Pályavasút vezetése azonnal he
lyiséget biztosított az új szakszervezeteknek, 3 db vasúti telefont adott és a munkál
tató eszközeit korlátlan használatra a rendelkezésükre bocsátotta. 

Fenti tényekről nem kívánok vitát nyitni. de azokból kiindulva kérem Pál urat. hogy 
a VSZ Pályagazdálkodási Intéző Bizottság és a TEB Intéző Bizottság számára 20-
20 db vasúti telefonvonalat haladéktalanul bocsá�son rendelkezésre. Ezért ez a szám. 
mivel a szakszervezetek jogi nem létezése, ill. létezése, valamint a mögöttük lévő 
tagság arányai ezt minimálisan is indokolttá teszjk, 

Kérem Pál urat. hogy legyen szíves ellenőriztetni néhány vezető beosztásban lévő 
munkatársa "semleges magatartását", ami szinte félelmet kelt néhány szolgálati he
lyen a munkavállalókban az új és az általuk támogatott Pályavasúti Szakszervezet 
melletti tevőleges agitáció miatt. 

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes úr! 
A Va. utasok Szakszervezete álláspontja a Pályavasúti Szakszervezetről olvasható 

volt a Magyar Vasutas el6ző számában. Az Ön által írt Nyílt levéllel kapcsolatos 
véleményünket pedig ugyanezen lap következ6 számában tesszük közzé. 

A Vasutasok Szakszervezete a fentiektől eltekint, a jövőben is fontosnak tartja a 
pályava. út ügyének érdemi képviseletét, mert nem a néhány pozícióért, jobb be
osztásért szakszervezeti színekben háborúzó érdekét tartjuk elsődlegesnek. 

A belső pozícióháborút mélységesen elítéljük, amely biztosan negatív hatással 
lest a pályavasúttal kapcsolatos dolgokra. 

Kérem a T. Vezérigazgató-helyettes urat, hogy semmi mást ne tegyen csak 
annyit, hogy a pályavasút területén vezető beosztásban lévő munkatársait figyel
meztesse a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek maradéktalan betartására. 

Budapest, 1998. noi·ember 3. 

Tisztelettel: 

(•öi'·�� � l _ � T}) 
,u:,b a 

'- ,,/}' elnök 
'-...........t.---
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FELHÍVÁS! 

A MÁV Rt. szavazatösszesftő bi

zottság felhívja az üzemi tanács. üzemi 
megbízott, valamint a munkavédelmi 
képviselő választások törvényes lebo
nyolításáért felelős Választási Bizottsá
gokat, hogy az 1998. november 24-25-
26-án megtörténő választásokról készü
lő "Válaszüsijegyz6könyv" (öt oldal) 
egy-egy eredeti példányát a 

MÁVRt. 

Szavazatösszesítő 

Bizottság 

címére, a választás befejezését kö
vetően, a törvényben meghatározott ?4 
órán belül ( 1998. december 3-ig) küld
jék meg. 

Egyben felhívjuk a választási bi
zottságok figyelmét arra, hogy a válasz
tási helységben a választást befolyáso
ló propaganda nem folytatható és a sza
vazóurnák leghamarabb november 26-
án bonthatók fel. 

A MÁV Rt. 

Sza\·azatösszesítő Bizottság 

székhelye: 

1062 Budapest, Andrássy út 73-75. 

MÁV Rt. 

Szavazatösszesítő Bizottság 

Nyílt levél Orbán Viktorhoz 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Mint Ön előtt is ismeretes, Magyaror
szágon az utóbbi évtizedben a lakosság je
lentős mértékű elöregedésének folyama
ta. a születések számának nagy arányú 
csökkenése tapasztalható. A nők szülési 
haJlandósága csökkenésének számos oka 
között vezető helyet foglal el a munkahely 
elvesztésétől való felelem. a kisgyermekes 
anyák fokozott kiszolgáltatott helyzete. 

Női Választmányunk érdekvédelmi 
munkája során mindenkor, a hatalmon 
lévő kormányzat jellegétől függetlenül 
szót emelt. többek között a terhességi
gyem1ekágyi segély 100-ról 70%-ra tör
tén6 csökkentése, a családi pótlékban ré
szesül6k körének szakítése, a GYES
GYED összevoná. a, a GYES nyugdíj
szer1.l'i időnként tervezett figyelmen kí
vül hagyása, a csökkentett munkajogi vé
delem ellen. továbbá a Szociális Charta 
anyasági juttatásaiJJ..ak jogharmonizáció
ja mellett. 

Legutóbb választmányunk szep
tember 28-i Országos Küldöttértekezle
tén a Kormány Szociális és Családügyi 
minisztere jelenlétében a családbarát 
törvényalkotás megvalósulásáért. a 
gyermekes családokat, s főként az anyá
kat sújtó szigorító intézkedések ellen. 

Jóles6 érzéssel fogadtuk az új kor
mány családokat támogató kinyilatkoz
tatásait, azonban az utóbbi időszak tör
vénymódosítási javaslatai tükrében félő. 
hogy azok nem adnak részükre igazi ér
demi segítséget. 

• Nem tartjuk jó megoldásnak a csa
ládi pótlék rendszerében tervezett vál
toztatásokat. amely a gyermek tanköte
les korától a pótlékot iskoláztatási támo
gatással váltja fel. 

• Elfogadhatatlannak tartjuk az adó
rendszerben bevezetésre tervezett gyer
mekkedvezményi változtatásokat, mert 
pontosan IIZ alacsony jövedelma és já
radékban részesül6 családok nem tud-

ják majd igénybe venni. Ennek beve
zetése helyett a családi pótlék összegé
nek emelését és 23 éves korig történő 
kiterjesztését támogatjuk. ugyanis meg
győződésünk. hogy a gyermeknevelés
hez adott támogatás elsősorban szociál
politikai feladat. 

• Tiltakozunk a Munka Törvényköny
ve szándékolt módosítása ellen. - mely a 
táppénzes időszak alatt is lehetővé tenné 
a felmondást a munkáltatók részére -
mert ez tovább növeli a gyermekes szü
lők. különösen a beteg gyermeket ápo
ló jelenleg is már meglévő kiszolgálta
tottságát. 

Ha a Kormány szándéka a népes
ségfogyás megállítása. a gyermekes csa
ládok számának növelése, véleményünk 
szerint akkor elsősorban arra van szük
ség, hogy a munka világát szabályozó 

törvényekben tovább növekedjen a 
gyermekes szülők. az an) ák munkajo
gi védelme, továbbá hogy rendkívüli 
indokra hivatkozással (átszer\'ezés) ne 
lehessen felmondani egyetlen gyerme
ket vállaló anyának sem. és hogy távol
létük idejére csak határozott idejű mun
kaszerződéssel pótolják munkájukat. 

Kö1ös erőfeszítéssel el kell érnünk. 
hogy a családok ne szorongással, a mun
kahely elvesztésétől való félelemmel 
éljék meg a gyermekvállalás egyik leg
szebb és egyben legnehezebb időszakát.· 

Kérjük és várjuk a Kormánytól a fel
vetett problémák megoldását, melyhez. ez
úton is felajánljuk együttműködésünket. 

Tisztelettel: 
Szabó Istvánné 

azMSZOSZ 
Női Választmányának elnöke 

Felhívás érdekaaveztelésrel 
A KHVM maködési köréhez, -

egyben az MSZOSZ-hez - tartozó 
sz.aksz.ervezetek: a Magyar Távközlési 
Ágazati Szakszervezet, a Magyar Ha
józási Rt Hajójavító Szakszervezete, 
az Autótaxi Dolgozók Szakszerveze
te, a Miskolci Tomegközlekedési Dol
gozók Szakszervezete, a Postú Szak
szervezet, a Vasutasok Szakszervem
te, a Postai és Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége, valamint 
a Közlekedési Dolgozók Szakmne. 
:r.eteinekSzövetsége vezet6i bVgyalMt 
folytattak az ágazati érdekegy� 
&el összeftlgg6kádéselaffl. A� 
v& mepllapftoaa hogy az�. 
eayeztet6 � � ..l1i 

d6ao az ffllekegyezt.etá mocbaoiz-
••lhn •�
biatolftoU.Ak6zl....,_foalll-

koztatott munkavállalók érdekeinek 
megjelenítése ezáltal nem kellő sóllyal 
jelenik meg. 

Fentiek miatt szükségesnek tanjálc 
és kezdeményezik, hogy a KHVM 
Közlekedési Ágazat triparti �rdek
egyeztetési Fórumának létrehozás4l. 
illetve mdltödtetését. A felhfvást ali
fró szakszervezetek kérik az ágazatban 
mttköd6 szakszervezeteket -konfflde
ncióhoz való tartozásra tekintet nél
tol, hogy t6mogass4lc és vegyenek 
dazt az ádekegyeztetési mecbaniz
(ÍIII mie1&bi ki,laJ(fd.n 

A feJhfvút aláfRlr: dl� 
botY • AgUálí � F6-
nnnc!tdemi mOl'tl<rl,1emtet&en� 
bndcJC■toukanúminisZllrorat 
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enkiftíl el kell menni szavazni- a vsz-re. 
Fórum elött A vasakaratú érdekvédö 

Az idei ötödik v'1asztás éli a várak07.ások 

� a nyugati orsúgrész va.utam
pmk körho 1.1. ü&ken, fórumokon vitalték 

meg az iiuml tmtsokbajutti lehetliwgeit, mi

kmbm azaktmlis gondokról szintén S7.Ó esett. A 
friss információhoz jutti reményével vérták 
Mtlrbs llfflit egy kÖl.ÖS nagy eszm«serére. 

A TEB Főnökség november 5-i VSZ-ülésén 
a választási elókészületeké volt a főszerep. A 22 
jelölt névsorából kell maJd a kilenc tagú Uzemi 
tanácsot megválasztani a munkavédelmi képvi
selőkkel egyetemben. A megbeszélés utolsó t.á
diumára Márkus Imrét hívták meg. hogy kérdé
seikre első kézből, s mint friss forrásból merít
hessenek választ. Az elnök úr a szíves invilálást 
megköszönve elmondta, hogy 1994. óta első íz
ben nyílt alkalom arra, hogy ilyen széles körben 
találkozzon a szakma képviselőivel. 

A kérdések sorát a szakszervezetek meg
osztására irányuló lépések hatásainak latolgatá
sa indította. Megfogalmazódott az az óhaj, hogy 
egyesült szakszervezetekre \Olna szükség, me
lyekben nem egymás ellen, hanem egymással, 
a képviseletek érdekeit figyelembe véve kelle
ne hathatós munkát kifejteni. Fehetódött a kér
dés: a pályagazdálkodási szakszenezet megala-

kulása mennyiben gyengíti az erőket? Az elnök 
válaszában kitért arra, hogy a szakszolgálat va
lószfnlileg abban bízik, hogy önálló vezérigaz
gatóságot alakíthat. A beteg magyar vasút azon
ban ezt nem bírja el. A történések arra enged
nek következtetni, hogy az éroekképviselet va
lószín(I!eg felülről szerveződik. 

A munkáltatói független magatartás megkér
dőjelezhető. 

A VSZ gyengítésétől viszont nem kell tar
tani, hisz ezidáig csupán egY'tlen tag lépett át 
úgy, hogy VSZ-tagságát nem tartotta meg, 6 a 
szervezetben alelnöki tisztet lát el. 

A füst valóban nagy, de a láng nem látszik. 
S mivel a szakszervezet jogerő� cégbírósági be
jegyzéssel sem rendelkezik, az UT-választásokon 
jelöltjeik nem mérhetik össze magukat a töné
nyes jelöltekkel. 

A jelenlévők arra is kíváncsiak voltak, hogy 
az új bértábla szolgálatot érintő hátrányo meg
változtatása avagy egy módo ított \ áltozat lép-e 
majd életbe? Továbbá, hogy a kormány intézke
déseinek tükrében miként alakulhat az érdekvé
delem ügye. Ezen témákról a következő progra
mon, s a fórumon bővebben esett szó. 

• Ó<Íri. 

/.. 

Egy kis eligazítás. Olykor jól jön a szellemi muníció. ÜT-kampányoláskor főleg. 

TÜV VASJ 

A nag) kaniz ai Ko:ári Margit fiatalos 
asszony. Eredetileg vendéglátósnak készült, de 
aztán később, 1971-tól 1974-ig mégis esltergá
lyosnak tanult �agykanizsán. A Dunántúli Kő
olajipari Gépg)árban kezdett el dolgozni, de 
miwl nem támogatták a tolábbtanulási szán
dékát, a \IÁ\ \iszont igen, így ,asutasnak állt. 
jegyvizsgáló lett. VSZ-beli pályafutása azonban 
"csak" 1993-ban indult el fölfelé, addig csupán 
egyszerú, '.!mezei" tagként mondta a magáét. 
Azóta sok minden történt \ele, a \'SZ egyik 
meghatároÍó tisztsé!{'iselője lett. Idén harmad
szor indulat ÜT-\·álasztásokon. \'isszafogottan 
mesél az elózmén) ekről. Szerinte ugyani� csak 
az eredmén)ek "beszélnek". 

-A {un ,a, es:1ergáhos-Á1téro után raswas 
lelt. Hol helie:kede/1 el' 

- 1976-ban kerultem a vasútra. jegyvizsgáló 
lettem Nagykanizsa állomáson. Eg) ké óbbi, saJ
nálatos félreénés után -amiről most nem szívesen 
beszélnék-. 1978-tól utánfizetési ügyintézőként 
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A MA V Rt. eredményes fuvartevékenységéért 

/l 

A CTS fordítókeretes teherkocsi 

Eams normál felépítésű, 
magas oldalfalú, nyitott 

teherkocsi 

Egymásratolható fedelű 
teherkocsi 

Eltolható al.umínium oldalfalú 
fedett teherkocsi 

Vállalásunk: • meglév6 kocsik átalakításával 
• új kocsik gyártásával 
• a kocsik szervizelésével valamint 
fővizsgájával kívánunk hozzájárulni 
a kereskedő vasút sikereihez 

A 125 éves üzem a vasúttal a vasútért. 

dolgoztam tovább. Napjainkban is ez a beosztá
som. 20 éve dolgozom ebben a munkakörben. 

- Akkoriban divat volt, hogy az ú.ifelvételes 
-munkába lépésével egyidejűleg-s:akszmeuti 
tag is lett. .. 

- Ez alól én sem voltam kivétel. Mivel ele
inte e ztergál yosként dolgoztam, így 1971-ben a 
Bányászszakszervezet tagja lettem, 1976-ban let
tem át a VSZ-be. 1993-ig azonban csak egysze
rű tag voltam. 1993-ban az akkori fóbizahni nagy 
nehezen rábeszélt, hogy jelöltként induljak az 
ÜT-, álasztásokon. Az utolsó napon írtam alá a je
löltségemet ! Meg voltam győződve, hogy nem 
jutok be a testületbe. 

-Ám mégsem (gy történt ... 
- Valóban. Ugyanis legnagyobb meglepeté-

semre a 9-tagú ÜT-ben találtam magam. Az első 
ülésen nem tudtuk kit válasszunk meg elnöknek. 
Sorra hangoztak el a nevek. Egyszercsak elhang
zott az enyém b. Nem is akartam hinni a fülem
nek! Végül a kollégák újabb győzködésére volt 
szükség, hogy elvállaljam az ÜT-elnöki tisztsé
get. Egyébként fogalmam sem volt, hogy mit kel
lene csinálnom. A fortélyokat később l;:sák Csa
ba, jelenlegi területi titkártól. szb-titkártól, ÜT
elnökt61 lestem el. 

-Az 1994-es sz.b..választások elótt résztvet-tem 
egy. az O·ztrák Szö,etségi Vasutak (ÖBB) és az 
MSZOSZ által szervezett ÜT-továbbképzésen, ahol 
több kollégámmal együn meggy6z6dhettem arról, 
hogy az CT-elnökség keveset ér az szb-titkárság 
néll.iil. Az CT-munkám során kiderült, hogy a dol
gozók lassan a bizalmukba fogadtak, így kötelező
nek éreztem az szb-vála\ztásokon való indulásomat 
is. �yenem. Bevála-ztottak Nagykanizsa Állomás
tonökség Szaksz.er, czeti Bizotl.)ágába. Sót 1 A tes
tület titkára lettem. A legfontosabb célom az volt, 
hogy létrehozzak egy jó csapatot, majd miután ez 
megtortént. el kezdtük közösen keresm az előző tes
tület "mélyrepülésének" okait. Többen ugyanb elő
zőleg kiléptek a VSZ-ból, de akadt olyan is. aki át
lépett a rivális VDSZSZ-be! Az egyetlen ok késö"bb 
egyértelmaen kirajzolódott: elődeink nem foglal
koztak kimerítően a tagokkal ügyeivel 1 

-A VSZ 1994-es, XIII. Kongresszusáig vá
lasztmányi tag \Oltam, majd ké óbb területi bi
zott ági tag. 1995-ben pedig KÜT-tag lettem. 

-Mint "veterán". Ón s:erilll menm'ire tölti be 
az ÜT. illetre a Kúr a nekis:ánt szerep;,? Me,myi
re ismerik az emberek például ill, Nagykani;:,sán és 
kömyékén a: ÜT-k jogait és feladatait? 

-Az ÜT és a KÜT véleményem szerint be
töltik a korábban nekik szánt szerepet, azaz az ér
dekkép, iseletet. Azonban akad még csiszolgat
ni való. Nálunk tisztában vannak az emberek az. 
zal, hogy mién és mire van az ÜT. Ugyanis err61 
mi, tisztségviselők gondoskodtunk. Fontos tud
ni, hogy az emberek - a kezdeti bizonytalanság 
után - napjainkban már kifejezetten igénylik az 
üzemi tanácsokat. hiszen a szakszervezetek mel
lett, melyek érdekvédelmet folytatnak, az ÜT-k 
valódi érdekképviseletet nyújtanak számukra. 

- Milyen eredményeket emelne ki az elmúlt 
ciklusaik működéséMI és milye11 célokatjöv6beni 
munkájukból? 

- Örülök, hogy - hosszú évek után úgy til

nik- sikerült elérnünk: Nagykanizsa Állomásfő
nökség 1999. január ehejétől újra 1. csoportú 
lesz. Ezzel megszűnhet a munka\állalóink koráb
bi átáramlása például �urakeresztúrra. Ezenkí
vül, perek nélkiil sikerült elérnünk a munkáltató 
helyi képviselőjével kötött megállapodásokban a 
bérbesorolási kérdések felülvizsgálatát. Megala
kítottuk a Helyi Érdekegyeztető Tanácsot, és ami 
ennél is fontosabb. megszakítások nélkül múköd
tetjük. Végül nagyon jó üzemi megállapodást si
került - helyi szinten - kötnünk. 

- A Jövőbeni feladatokról szólva: nagyon 
fontosnak tartom a foglalkoztatásbiztonság javí
tását és azt. hogy ha egyszer ki van mondva az 
illetékes szakigazgatóság ügyrendjében egy cso
móponti fónokségról, hogy: "önálló bér-, költ
ség- é létszámgazdálkodásra Jogosult!", akkor ez 
a mindennapok gyakorlatában is valósuljon meg! 

- Mi/\'tn e/órejel:ésekre rálla/ko:na a: 
eredményeket illetően? 

-Nem szeretek jósolni. Fontosnak tartom vi
szont leszögez.ni . hogy sosem voltam ön Jelölt. En
gem megkértek a dolgozók, hogy végezzem to
Yább azt a munkát, amit elkezdtem. Ugyanis 6k 
úgy érzik, bog) azóta, amióta felvállaltam érdekeik 
védelmét, elindult a fejlődés. A tagok támogatnak 
és segítenek. enélkül egyébként szerintem nem is 
lehetne ezt a munkát e sinálni. Engem pedig öröm
mel tölt el, hogy ha látom az arcukon, hogy öriil
nek az adott e etben elén eredményeknek. Még ha 
azok a legapróbbak 1s. (;gy gondolom, az embe
rek el fogJák tudni dönteni, hogy kire, mely szak
szervezetre és jelöltjeire szavananak november 
24-25-26-án. Hisz mindannyian tudjuk jól: a szá
mok. azaz az eredmények magukén 'beszélnek"' 

Berta Sándor 

Tévutam rövid ideig tarton 
VISSZATÉRT AZ IGAZI OLDALRA 

V/ati Róbert Várpalotán forgalmi 
szolgálatte\őként tölti mindennapja
it. Ehelyütt az üzemi tanácsi válasz
tásokon 124 munkavállaló jogosult 
voksolásra, hiszen a környez6 kisebb 
állomások, valamint az ipartelepek is 
ide tartoznak. 

Beszélgetőpartnerem a VSZ helyi 
munkáját eredményesnek ítéli, s úgy 
véli, hogy a kompromisszumkeresés sem 
helyezi előtérbe a munkáltató érdekeit. a 
munkavállalók jogos igényei érvénye
sülnek a tárgyalásokon. Talán ennek kö
szönhetően konfrontációtól mentesen 
telnek a dolgos hétköznapok. A gondok 
napi eg,Yez_�etésekkel megoldódnak. 

- Ön UT-tagjelölt. Az e//Jzlf tanács 
munkájában is részt vett? 

- Nem, de az idén vállalom a meg
mérettetést. Szeretném, ha kollégáim bi
zalmukkal megtisztelnének, s tevéke
nyen részt vállalhatnék munkahelyem 
életének alakításában. 

- A kfvülá/16 szemével hogyan mtl
ködött az ÜT? 

- Összetételét tekintve színtiszta 
VSZ-delegáltakból állt, ez mindent el
mond. Bízom abban, hogy a november 
végi választások után sem lesz másként. 
Az öt helyre szervezetünk 8 f6t jelölt. A 
VDSZSZ ugyancsak állít jelölteket, s 
egy kollégánk függetlenként szeretne a 
testületbe jutni. 

-A VSZ milyen programmal próbál 
szavazatokat nyerni? 

- Nálunk ez nem úgy zajlik, mint 
ahogy a parlamenti vagy az önkormány
zati választásokon tapasztaltuk. Az idei 
szavazógépszertt vokso1'sok miatt so
kan nw unják az újabb választást. Mi 
ógy gondoljuk, nem az (gérgetések és a 
hangzatos jelszavak, hanem az eddigi 

munkánk számít majd a "küzdelem
ben". Az ÜT jogköreivel, egyeztetési és 
véleményezési jogaival természetesen 
minden ügyben szeretnénk majd élni. 
Különösen a szociális juttatások eseté
ben, mivel e téren is eredményeket 
könyvelhettünk el. 

- Úgy érzi, elégedett a tagság? 
- Olyan állapot nem képzelhető el, 

hogy mindenki, mindennel elégedett le
gyen. Apró sérelmek is elegendőek ah
hoz, hogy az összhang megbomoljon, s 
egyesek elégedetlenségüknek adjanak 
hangot. A közösség érdekei az elsődle
gesek, s el6fordul, hogy az egyén kívá
nalmai azokkal ellentétesek. 

Ami a különböz6 munkaköröket il
leti, a más-más érdekek az üzemi ta
nácsban megjelenhetnek. hisz a kisebb 
munkahelyek jelöltjei is helyet kaphat
nak, fgy képviseletük megoldott. Bár 
munkajogilag többnyire azonosak az ér
dekek, a különféle munkakörülmények 
okán lehetnek eltér6 gondok. 

- Ön mióta tartozik a VSZ család
jába? 

- Egy apró, pár hónapos megszalá
tást kivéve hét esztendeje. A tévutam rö
vid ideig tartott. Baráti, kollegális rábe-
57.élésre, no meg kíváncsiságból állq,tem 
a VDSZSZ-be. Kedvez6tlen tapasztala
tok sorával kellett szembenéznem, mig 
visszatértem az igazi oldalra. Azóta tu
dom, hogy ígérgetésekkel hosszá távon 
nem lehet embereket megtéveszteni. 

- Milyen hangulatban /reszQlnek a 
vdlas:ztdsokra? 

- Komoly küzdelemre mutatkozik 
kilátás, hisz sokan k6szlllnek arra. hogy 
az ÜT-be jussanak. Nagy a várakoús. 
Gy6zni s7.el'eblénk, s remélem fogunk is. 

_ .,,,_ 
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Szombathelyen 
a szakma tudja, mit akar 

... és sorsának alakításába is bele
szól - gondolattal indult a november 
5-i fórum hivatalos része. Azt megelő
zően a Haladás Mífvelődési Ház zsú
folásig megtelt nagytermében a részt
vevők kultúrmífsort láthattak. A han
gulatos és ünnepélyes pillanatok után 
azonban kevésbé derűs momentumok 
is szerepeltek a spontán programban, 
hisz ahogyan a szakszervezeteknek, 
úgy az üzemi tanácsoknak is bőven 
akad tennivalójuk a következő peri
ódusban. Megoldandó feladat akad, s 
terem bőségesen. 

A novemberi kampányhadjáraton 
Márkus Imre a továbbiakban arra kérte 
a megjelenteket, hogy feltétlenül men
jenek el a szavazásra, s buzdítsák erre 
111unkatársaikat is, hisz aki távol marad, 
az kockáztatja jövó'beni sorsalakítási le
hetőségét. Különösen manapság, ami
kor a belső széthúzáson túl kívülről át
fogó támadás éri a kormány részéről a 
szakszervezeteket. A Munka Törvény
könyvének tervezett változtatása révén 
30 ponton sérül a munkavállalók érde
ke. Többek között a szakszervezetek 
vétó jogának megvonása, a tisztségvise
lők védelmének megszüntetése, a táp
pénz alatti munkaviszony megszüntetés 
szerepel az indítványban. 

Drasztikus támadás 

"Munkában megrokkant emberek 
kerülhetnek lapátra" -hangzott el. Ab
ban az időszakban, amikor a VSZ a fog
lalkoztatási rehabilitációról tárgyal a 
munkavállalókkal, hogy újra kialakul
hassanak a csökkent munkaképességű 
dolgozókat befogadó munkakörök. Az 
a tény, hogy a polgári kormány a tó'ke 
érdekeinek rendeli alá az MT-módosítá
sát, bizonytalanságot favorizál s a mun
kakonfliktusok kezelhetősége kerülhet 
veszélybe. Megállapították, hogy nem a 
kormány színe a döntő szempont, ha
nem szociális érzékenysége. A szakszer
vezeti jogosítványok csorbítása min
denképp annak ellenkezőjére utal. Az 
elnök szerint a támadás tetézése jövő év 
elejére várható. A MÁV-nál már koráb
ban is kísérletek történtek a szabadjegy 
bizonyos körű megvonására. 

Kényes ösvénynek számít még a 
munkabiztonság kérdése. Így a létszám
csökkentéseknek a végéhez kell közeled
niük. Kivéve az olyan adminisztratív te
rületeket, ahol a nyugdíjas szaktanács
adók öt pályamunkás bruttó bérét kere
sik meg havonta. A vasútegészségügy re
formjának az ellátás javulása mellett sza
bad végbemenni, s az egészségmegőrző 
programnak is ideje volna megszületnie. 
A VSZ azt is szeretné elérni, hogy a szo
ciális juttatások alanyi jogon járjanak. 

A fórumon "visszaköszönt" a gaz
dasági társaságok helyzete is. A 105 tár
saság körében a VSZ az egyetlen repre
zentatív szakszervezet. Ugyanakkor 

MÁV-vagyonról lévén szó, egyetlen 
vasutas számára sem lehet közömbös 
sorsuk alakulása. 

Az új bértábla és a KSZ érdemi vál
toztatása érinti a legégetó'bben a vasuta
sok táborát. Mindez az érdeklődésben is 
megmutatkozott. Az elnök úr kifejtette, 
hogy az 1 999-évi adótábla összefüggé
seinek ismerete nem nélkülözhető ahhoz, 
hogy a VSZ béremelési követelését meg
fogalmazza. Az viszont már bizonyos, 
hogy három részből fog állni. Az inflá
ciókövető, a bérbesorolás szerinti mérté
kekből, továbbá a remélhetően beveze
tendő mozgó béres ösztönzésb61. 

A bértarifa alkalmatlansága 
E tényt a VSZ régóta hangsúlyozza. 

A besorolási rendszer olyan komplett 
megváltoztatása, mely kellőképp ösztön
ző, s mindkét fél érdekeit szolgálja, a 
szükséges anyagi fedezet hiányában, 
hosszú távú feladat lesz. Fokozatosan 
történő bevezetése miatt a KSZ-től elvá
lik a bértábla, hogy évente tárgyal!lató 
legyen. Első lépésben a szakmunkások 
körében megy végbe lényegi változtatás. 
Halaszthatatlanságát igazolja, hogy a 
piac elszívja a kurrens szakmák képvise
lőit. Például a telefontársaságok dupla fi
zetést ajánlva csábítják a TEB szakgár
dáját. A besorolásoknak a megváltozott 
viszonyokhoz kell alkalmazkodni. 

Dühítö megkülönböztetés 
A szakmák ügyében Szalai György, a 

VF kocsijavító mú'helyének munkatársa 
felháborodásának hangot adva idézte fel 
a Népszabadságban megjelent "Miért 
olyan körülmények között dolgoznak a 
mozdonyvezetők" cikket, mely megítélé
se szerint válaszra vár. Elmondta, hogy a 
vasútnál több tízezer munkás ennél mél
tatlanabb körülmények között végzi napi 
munkáját. Kifejtette, hogy az országos 
"jogosítványokkal" rendelkező szakem
berek éppoly értékes tagjai a vasutas tár
sadalomnak, mint azok, akiknek pályafu
tása a MÁV-keritéseken kívül zárul be. Az 
a követelésük pedig, hogy betanítottnak 
számító munkájukért a szakmunkástarifa 
felett két osztállyal kapjanak juttatást, fel
háborító. "Eszerint az eszmefunacás sze
rint mi lakatosok és egyéb �z1k:emberek 
a mozdonyvezetők bére feletti keresetre 
tartunk igényt" -mondotta. 

A KSZ tervezett változtatásával kap
csolatosan az hangzott el, hogy a helyi 
titkároktól ugyan magasabb szintű felké
szülést kíván, de cserébe demokratiku
sabbá válik a döntéshozatal. A VSZ a 
klasszikus szakszervezeti tennivalókon 
túl manapság az érdekvédelemért olyan 
feladatokat is felvállal, melyet a körül
mények követelnek meg, s remélhetőleg 
idővel, ha rendes kerékvágásban halad az 
élet, a mozgalom ezektől a terhektől 
megszabadul majd. 

- ódri -

Egy felszólalás utóélete 
A Debrecenben 1998. október 

15-én megtartott kampánynagy
gyfflésen a vasutas szakma belsf 
élete is terítékre került. Épp ezért 
érdekelt, hogy mi a sorsa Kissné 
Orgonás Ágnes tiszalöki küldött 
jószemíf észrevételének. 

-A dolgozók továbbképzésével, 
Mképzésével kapcsolatban az volt a 
Jéén:fésem, hogy muilltaid6betí a tör-

an dolgozó megszerezheti-'C a hi-
y:tí, szakvizsgáját? Ugyanis ezide

. 1.etten csak akkorméhetett a 
dólgozó, munkaid&en-• 

- a szakvizsgák meg-
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Baranyai kesergő 
Sárbogárdtól Nagykanmáig terjedt a pé

csi területi ÜT-kampánynyitó híre, így nem 
csoda, hogy a terület minden szegletéb61 
"özönlöttek" az ÜT-tagok és elnökök novem
ber 9-én Pécsre, az oktatási ffinökség tanács
termébe. Az "óriási érdekl6dést" dr. Bír6 Ti

bornak, a VSZ MÁV Rt. érdekvédelmi alelnök
ének látogatása váltotta ki, aki kampányolni, 
az ÜT-választásokon való minél nagyobb rész
vételre és a VSZ-re voksolásra buzdítani érke
zett a baranyai megyeszékhelyre. 

Izsák Csaba területi titkár köszöntötte a ta
nácsterem padsorait megtöltő vendégeket, köz
tük lmrédy Gyulánét, a VSZ KHI IB-titkárát, 
majd rögtön dr. Bíró Tibornak adta tovább a szót: 

A KSZ harcban 

születik meg 
- Az ÜT-választásokon való jó szereplés -

kezdte - megmutatja a munkáltató MÁV Rt-nek, 
hogy a VSZ a vasutasság politikaformáló ereje. 
Hogy a VSZ milyen eséllyel indul harcba a kol
lektív szerződés megkötésekor, az nagymérték
ben függ az ÜT-választásokon elért eredményé
től. Minél nagyobb arányú szavazatot kap a VSZ, 
annál több tagot delegálhat a MÁV Rt. Felügye
lő Bizottságába! Emellett az ÜT-választások 
függvénye az is, hogy hány VSZ-es tagja lesz a 
MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsának. 

A VSZ-szel együtt csupán 3 reprezentatív 
szakszervezet van a vasúton, holott az állítólagos 
érdekvédelmi szervezetek száma eléri a MÁV Rt.
nél a 18-t! Ám egy szakszervezet nem attól "jó" 
a MÁV Rt-nél, hogy minél nagyobb számokat 
mond, hanem attól, hogy például reális béreme-

lési javaslatokat terjeszt elő, s később, ha szük
séges, ezek végrehajtását ki is kényszeríti a mun
káltatótól - filzte hozzá cseppnyi iróniával a 
hangjában az alelnök. 

Az idén lejáró, 3 éves kollektív szerződés 
és a bérmegállapodások helyett a VSZ rövidebb 
ideítartamra szóló megállapodásokat szeretne 
kötni. Ám most már nem a bérek szinten tartá
sa, hanem növelése a VSZ célja. A szakszerve
zet - pozitív irányban! - változtatni szeretne a 
szakmunkások bérbesoroláson is, s fontosnak 
tartja, hogy a béremeléshez hiányzó összegeket 
ne a meglévő létszám csökkentésével "gazdál
kodja ki" a vasúttársaság. 

A mellékvonalak ügye továbbra is rendezet
len. Felmerült a Dombóvár és Komló közötti, 47-
es számú mellékvonal Godisa és Komló közötti 
szakaszának megszüntetése is, núnt a vasútmeg
szüntetési koncepció legújabb áldozatáé, mond
ván a komlói bánya 2000-ben úgyis bezár. Szi
lágyi Viktort, a dombóvári szb-titkárhelyettest, ki 
Komlóról érkezett szintén a vonal sorsa izgatta. 
Dr. Bíró Tibor azonnal reagált: -Új fuvaroztatók, 
a közúton szállítók vasútra csábításával lehet a 
kieső teljesítményt pótolni. 

A szociális helyiségekkel kapcsolatban elhang
zott: A VSZ szeretne egy olyan megállapodást köt
ni, melyben ki lenne kötve, hogy az állomásépüle
tek, öltözők, mosdók és vécék rendbetételére s7.ánt 
pénzt csak erre a célra lehessen felhasználni. Fon
tos kitétel a VSZ programjában az egyen-, munka
és formaruha-ellátás jobbá tétele is. 

-Az új bérbesorolási rendszernek eleget kell 
majd tenni a MÁV Rt. humánstratégiájának. A 
vasúttársaságnak biztosítania kell a továbbkép
zési- és tanulási feltételeket is - mondta dr. Bíró 

Tibor, majd okfejtését folytatva kijelentette: -
Nem szabad, hogy ennyire szétszórt legyen a bér
besorolás szempontjából a szakmunkás szakma, 
bár az is igaz, hogy bizony különbséget kell majd 
tenni egy elektroműszerész (kinél az érettségi a 
szakmunkásképzés alapfeltétele!) és egy átlagos 
szakmunkás között. 

Kik azok a málhás 
szamarak? 

Krá11ik Péter forgalmi szolgálattevő, Ce
cé!-61 jött. Mint a Bátaszék és Rétszilas közötti 
vonalszakasz főbizalmija kifogásolta, hogy az 
embereket "málhás szamaraknak" tekinti a 
MÁV Rt., akikkel szinte minden munkát meg 
lehet csináltatni. akikkel szinte minden munka
kört be lehet töltetni. Mindezt persze lehetőleg 
egyidejűleg! S persze pótlékot is rendre "elfe
lejt" fizetni a munkáltató. 

Dr. Bíró Tibor e szavak hallatán megjegyez
te, hogy a vasútnak nem ezirányban kellene "fej
lődnie". hanem ösztönöznie kellene például a 
vasutasok továbbtanulását. Érthetetlen a VSZ 
számára az is, hogy ha eddig valaki 8 általános
sal betölthetett egy munkakört. akkor ezután 
ugyanazon munkakör betöltéséhez ugyanez ez az 
iskolai végzettség már núért nem elegendő? 

Javaslatként elhangzott még Pécs Állomás
főnökség CT-elnökének Kramarik Já11ornénak 

szájából. hogy válasszanak külön csomóponti 
ÜT-ket, ám ezek létrehozását a VSZ alelnöke ér
telmetlennek tartotta. Kijelentette: a jövőben 
már a szakigazgatóságokon is tartanak majd 
ÜT-választásokat. 

Berta Sándor 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'k szolgálatában. 

... &, Vasútépítő, vágány- és kitérő
szabályozó nagygépek üzemel
tetése. A vágányszabályozó gé
pek hibacsökkentő vagy hiba

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártá
sa és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

"' 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló1c részére igény szerint végez al-
katrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai.adottságai: gépi forgá
csolás (teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó1cezelési eljárások, gumi 
vulkanizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MAv MAVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
ti': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 

,,-TÜV"' 
� 
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kllllllZIIIMII Továbbra is érdekelt a szakszervezet abban, hogy a képzési alapról közö

sen dönthessenek a MÁV RL vezet6ivel. Ugyanis az erre az évre megszabott 200 millió forint felhasm414úml a szakszerve7.etek. ádekegyeztd6 taúcsok eddig 
nem kaptak tájékoztatúL Jöv&e tételes mepllapodút ldvúnak kötni arra, hoU kiket, mn akarnak képezni. A VSZ elnöke besz6lt a kollektív szerztídés megk�k lehet&égérm.. A MÁV bérrendsr.eráffl elmondotta: az 
annyira bonyolult. hogy nem lehet egy év alatt llgy megváltoztatni, hogy a munkavállalóbt a b6rfizet6s u.empontjából ne hozzuk kilütalan helyzetbe. Viszoat-MlftoUa- egy-két év alatt teljesen megrefonn4lbató a bérrendszer. Hogy mi lesz 1999-ben? Egy megbat4-rozott rendszerO' bérfejlesztés, amely a szaksi.ervezetek álláspontja szerint nem lehet kevesebb, mint bruttó 21 slkal&. Ebben a három reprezentatív s:nksur
vem v61eménye közel azonos. A� gyobb gondot a szalananUiic,k � lása okou.a. Egyel&e. V6göl Mdrbs Imre - a Jelenlév6 fiatalok nagy tetszésére - szólt a vastiti szalcoktatú álnervezés6nek szük.ségességérGI is. Mint mondotta: igény van a 

fiatalok f9dedéren nagyon sok e �alt Pél-daként emlf� &i fffiskol4t, melyet annak idején a vastiti mérnökképzésre bozt4k létre, de jelenleg ilyen képzés nincs, csak közleedési, s azon beUll is köztiti. Elfogadhatatlannak tartja ezt a helyzetet és ennek megváltoztatását kérte a MÁV veze�it61. 
- Nem D)lllgSzik ,«ldig, mfg nem készül el a MÁV L bufnústratégiája. Jöv�p kell a vuutasságnak, hogy a sztl-16 nyugodtan mondhassa gyennekének: jöjjön ide dolgozni, ift megfelel6 egzisztenciát kap. 
A gytDést követ&m arra kérttlk dr. Mdrbs lmrlt, hogy össt.egezze tapasztalatait - Ma Kunseotmildóa-Tasson, Kiskunhalason és itt Szegcclen nagyon sok - közel négysm - vasutas munkavál.... 6 voll ldv"1csi ..-ra. � a VSZ-nek mi az ál�ntja. A munkaváll��gt foafatkoi�J.ai � raj tört6igt &j,,e1''' A � �...,l'M. oogy a v._. Ittas .tmeajeű uavmbi m ·bang�lilyoztam miodenUlt. Jaenis demonsbilj6k, hogy akdvan bele akarnak szólni munkahelyük sorsába, az életükbe. 

Cklllrt J6u•f · 
BízDIII a vsz nözetméien 
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... hangzott el a figyelmeztetés egy 
nyugdíjas alapszervezet taggy1Ilésén. 

"Nem csupán egyszeri elvonással 
rövid(ti meg a kormányzat a nyugd(j
emelés differenciálásával a nyugd(jasok 
zömét, hanem az elkövetkez6kben min
dig ennek hiányával képezik majd a 
nyugd(juk összegét". 

Az elmúlt esztendőben az 1800 fös 
alapszervezet tagjai közül 108 fönek si
került havi 1000-1300 forintot jelentő 
méltányossági nyugdíjemelést elérni. 
Segélyben 241 fő részesült, és 95 eset
ben kellett temetési segélyt kiutalnunk. 
Sajnos nem csak az elhalálozás miatt 
fogy a taglétszámunk, hanem amiatt is, 
hogy a nyugdíjba vonulásukkor a tagok 
nem részesülnek abban a gondosságban 
és nem jutnak azokhoz az információk
hoz, amelyek a nyugdíjas alapszerveze
tekhez történő átjelentkezésüket termé
szetes aktussá tenné. 

A MÁV Rt-nél jelenleg már 26 be
jegyzett szakszervezeti formáció van, de 
közülük egyedül a Vasutasok Szakszer
vezete az, amely tevékenysége elhagyha
tatlan, szerves részeként foglalkozik a 
nyugdíjas alapszervezetekbe tömörülo 
tagok sajátos érdekképviseletével. Csak 
a VSZ az, amely a nyugdíjas alapszerve
zetek működési feltételeit biztosítja. 
Csak a VSZ az, amely ez évben több mint 
l O millió forintot különített el és használt 
fel a nyugdíjas VSZ tagok segélyezésé
re, a szervezet infrastruktúrájára. Így lesz 
ez az elkövetkezőkben is. 

A nyugdíjasok átjelentkezésével pe
dig kiemelten foglalkozik a jövóöen a 
területi képviselet is. 

E gondolatok Debrecenben, a Nagy
állomás oktatójában, november 9-én a 
nyugdíjas alapszervezeti taggyú1ésen 
hangzottak el Badó Antalné alapszerve
zeti elnökt61 és Kiss Tibortól, a területi 
képviselet titkárától. 

A taggy1Ilés résztvevfü nagy tapssal 
honorálták Brád Gábor volt számvizsgá
ló bizottsági elnök (csaknem 50 évi) és 
Felcser László elnökhelyettes (18 évi), a 
szakszervezeti mozgalomban végzett 
munkáját. 

A beszámoló és a számvizsgáló bi
zottság jelentése előtt egyhangú szava
zással választották meg a jelenlévők az 
alapszervezet elnökhelyettesét és a szám
vizsgáló bizottság elnökét. Az első tiszt
séget Nagy Imréné, míg az utóbbit Gál 
András tölti be a jövőben. Mindketten a 
területi bizottság munkatársai voltak a 
közelmúltban történt nyugdíjba menete
l ük előtt. Így két, a szakszervezeti mun
kában nagy tapasztalattal rendelkező "fi
atal nyugdíjas" kapott bizalmat. 

Az alapszervezet vezetőségének és a 
számvizsgáló bizottságának korrekt, jól 
összefogott s a végzett munkát egyszer
smind kellően taglaló beszámolóit a tag
ság jóváhagyva elfogadta. Ezt követően 
dr. Huszti Rezsőné, a VSZ Országos 
Nyugdíjas Szervezet Elnökségi tagja és 
Konkoly Judit, az ÖTA területi ellenőre 
adott nagy érdeklődésre számottartó tá
jékoztatást az elkövetkező időszak fel
adatairól, és a nyugdíjasok gondjainak, 
magányosságának enyhítésére szolgáló 
lehetőségekről. 

Olykor nem titkolt indulattal szóltak 
a tagok is a kormányzat tervezett nyug
díjemelési elképzeléseiről túl azon, 
hogy tragikus módon szembeállítja a 
nyugdíjasokat. 

Az elítélő egyetnemértés megfogal
mazása mellett a nyílt taggyú1és vala
mennyi résztvevője tekintet nélkül arra, 
hogy tagja-e az alapszervezetnek vagy 
"csak" érdeklődő nyugdíjas vasutasként 
volt jelen, aláírását adta tiltakozásul az 
MSZOSZ által kezdeményezett követe
léseket tartalmazó aláírásgy(íjtő íveken. 

Bánszegi József 

Hírmondó 
Csökkent a munkanélküliség 
1998 harmadik negyedévében 7.5 száza
lékra csökkent a munkanélküliségi muta
tó. A Központi Staitsztikai Hivatal tájé
koztatójából kiderül: az első negyedév
ben még 8.7, a másodikban pedig 8 szá
zalékos volt a ráta. A harmadik negyed
évi adat 1 százalékponttal volt alacso
nyabb a tavalyi megfelelő időszak adatá
hoz képest. (MTI) 

Mennyi lesz a minimum? 
Az alacsony jövedelműek érdekében a 
szakszervezetek 25500 forintos mini
málbért javasoltak az Érdekegyeztető 
Tanács bizottsági ülésén. A kormány 
22600 forintra emelné a legkisebb mun
kábért, a munkáltatók viszont ennél is 
alacsonyabb összeget javasoltak. A kor
mány elfogadná a munkáltatók és a 
munkavállalók kompromisszumos ja
vaslatát, de a szakszervezetek által java
solt 30.8 százalékos emelést irreálisnak 
tartja. A munkaadók nem támogatják, 
hogy a minimálbér az átlagkereseteknél 
nagyobb mértékben növekedjen. A kor
mány egyébként 13 százalékos átlagos 
keresetemelést ajánlott, a szakszerveze
tek viszont 16.5 százalékos igényt jelen
tettek be, ami 5 százalékkal javítaná a 
bérek vásárlóértékét. (Népszabadság) 

Módositon adótörvények 
Az szja-törvény módosítása alapján jövő
re háromkulcsos lesz az adótábla. 400 ezer 
forintos éves jövedelemig 20 százalék lesz 
az adó, 400 ezer és egymillió forint között 
80 ezer forintot és a 400 ezer forinton fe
lüli rész 30 százalékát kell fizetni. Egymil
lió forinttól 260 ezer forint és az egymil
liót meghaladó összeg 40 százaléka lesz 
a fizetendő adó. Az adójóváírás mértéke 
20-ról l O százalékra, a jóváírás mértéke 
évi 36 ezer forintra csökken. A kedvez
ményt csak azok vehetik igénybe, akiknek 
éves jövedelme egymillió forint alatt ma
rad. (Népszabadság) 

llllll118H ínlekanaZlelésll 
Tóbb százezren támogatják az MSZOSZ 
októberben indított aláírásgy(íjtő akció
ját. A konföderáció a konnányt a tavalyi 

nyugdíjtörvény betartására, a bérek vá
sárlóerejének megőrzésére, illetve meg
fontolt érdekegyeztetésre szólítja föl. 
Sándor László elnök szerint a tömörülés 
az akciótól azt várja, hogy a kormány 
változtasson érdekegyeztetésre képtelen 
magatartásán. Ha ez nem sikerül, a szak
szervezetek döntenek, milyen parlamen
ten kívüli eszköz jöhet szóba a további
akban. (Népszabadság) 

Munkakártva 
A Magyar Nemzet értesülése szerint a 
Szociális és Családügyi Minisztérium 
várhatóan a jövő év elején dönt, hogy a 
régi munkakönyvhöz hasonló, avagy 
korszerű, kártya alapú okiratrendszert 
hoznak-e létre. Pulay Gyula, a tárca ál
lamtitkára szerint olyan központi foglal
koztatási nyilvántartórendszert tervez
nek, melynek adatai hozzáférhetővé vál
nak az egészségbiztosító, a nyugdíjbiz
tosító és a munkanélküli-ellátást koordi
náló szervek számára is. Az okmánnyal 
kapcsolatban három elképzelés született, 
ezek egyike a tébérendszer átalakítását 
követően vezethető be. 

Az elképzelés megvalósulása nagy ha
szonnal járna a munkavállalónak, vallja 
dr. Berki Erzsébet szakértő. Például an
nak, aki nyugdíjba készül, nem kell fut
kosnia a valahai munkáltatói és az ada
tai után. Fordítva: név alapján visszake
reshető a munkavállaló is, és kiszámítha
tó, mi jár neki. 
A szakember szerint kérdés, be kell-e 
vonni a bázisba az egész lakosságot. 
Talán érdemes lenne a közoktatást be
fejezőkről már azonnal tudni, munka
ügyileg mi történik velük. Többé nem 
bejelentés kérdése lenne, hogy a ható
ságok tudják: egy személy például mun
kanélkülivé vált, szociális segélyen él 
vagy háztartásbeli lett. A korszeríI rend
szerrel a feketén foglalkoztatottak is 
könnyebben utolérhetők lennének. 
Természetesen a rendszerbe automati
kus biztosítékokat kell beépíteni, hogy 
a munkavállaó egyes adataihoz csak az 
arra jogosultak férjenek hozzá. 
(A h{rtal/ózást november 15-énfejeztük be.) 

N.E. 

Maradjon a KSZ a régi? 
Nagy példányszámú napilapban 

százezrek olvashatták a vezérigazgatói 
kijelentést, hogy inkább maradjon a ré
giben a vasutasok kollektív surwdése. 

-Vezérigazgató úr! Netónfélreértették? 
-Tavaly ilyenkor a MAV reprezen-

tatív szakszervezetei közül kettő minden
képpen azzal értett egyet, hogy hosszab
bítsunk, a harmadiknak voltak fenntartá
sai. Ez a VSZ. Most is így gondolkodik. 
Nos, három fontos kérdés, amelyekről 
magam is komolyan,azt gondolom, át
dolgozásra szorul. Az egyik a ruházati
utasítás. Ami az egyen-vagy formaruhát 
illeti ma, az nem jó senkinek. Nem jó 
annak, aki viseli, annak, aki nézi, s köz
ben óriási költségbe kerül. Ha pedig már 
ilyen sokat költünk rá, legyen felvehető, 
képviselje a MÁV-ot. Hadd alakuljon át 
ez a ruházati utasitás. Miben? Készül
jön az egészségesebb viselethez illően 
jobb anyagból, s ne tisztán műszálas le
gyen. A formáját is a mai kor követelmé
nyeihez szabják. S még egyet. A viselé
si időn túl is lehessen hordani. Úgy ér
tem, ha most két év a hordási ideje, le
het az négy is. A két évnyi differenciát 
adjuk oda pénzben a dolgozónak. Azért 
gondoltam erre, mert így a vasutas meg-

•• 

óvná a ruháját. csak szolgálatban ven
né föl... nem adná el. 

A második a bértáblázat. Ez most 
nem jól igazodik a teljesítményekhez. Ez 
a mostani nem tud más különbségtevést. 
mint hány éves az illető, hány évet szol
gált, mi a végzettsége, a beosztása. Vé
gül összeszorozzák. A fizetést így végül 
egy számítógép osztja ki. miután már 
megegyeztünk a százalékban. Gondo-

lom, ebben a dologban ugyancsak kon
szenzusban vagyunk a szakszervezetek
kel. Aztán majd vitatkozhatunk. Külön
böző érdekek csapnak össze, de ezt a 
MÁV Rt. nem tudja szintetizálni. 

A harmadik átdolgozási pont a szo
ciálpolitikai ellátás, amely az üdülés
sel kapcsolatos. Ez a mai rendszer 
rosszabb, mint valaha. Mondhatnám, 
igazságtalan is. Sokba kerül. Van, aki 
minden évben tud üdülni főszezonban, 
s vaa aki egyáltalán nem teheti meg, 
hogy üdülhessen. Ez persze fölveti az 
üdülők gazdasági társaságba vitelének 
gondolatát is. Önköltségi alapon mehet 
tovább az üdültetés, de csak gazdasági 
társaságokban. S ha a vasutas lemond az 
üdüléséről. úgy a szoba (a helye) Jegyen 
piacilag értékesíthető! 

1995-ben az országban majdnem 
egyedülállóan a KSZ jól szabályozta a 
munkáltatói és a munkavállalói kérdé
seket. A szociális ellátás "rovata" egyéb
ként 4,2 milliárd forinttal tartalmaz töb
bet, mint amit a Munka Törvényköny
ve előír, s ezt 96-tól a vasutasság sztrájk
kal vívta ki. Megharcolt a kollektív szer
ződésért. 

Szalai Csaba 

Oröm-e vagy bánat? 
MEGKÉRDEZTÜK KERÉKGYARTÓ IMRÉT, A DEBRECENI JÁRMŰJAVÍTÓ 

IGAZGATÓJÁT 

- Örül-e vagy szomorkodik, hogy 
újból nem kelt el a cég? 

- A jövő ismerete híján nem lehet 
egzaktmód válaszolni. Jós nem vagyok. 
Háromszor fizették ki a pályázati tendert, 
s háromszor álltak el eddig a pályázattól. 
Így hát mi nem várhatunk a vevőre, aki 
egyébként lehet, hogy éppen járműjaví
tós, vagy járműgyártó piacot keres N yu
gat-Európában, vagy akár Brazíliában. 
Azt sem várhatjuk, hogy a MÁV megren
delésekkel áraszt el bennünket a közel
jövőben, épp ezért ez a kft. nem is akar 
púp lenni a MÁV Rt. hátán. azaz nem kí-

A legöregebb vasutasnak tartja 
magát dr. Kerkápoly Endre, a Budapesti 
Műszaki Egyetem vasútépítési tanszék
ének professzora. Jelenleg is a MÁV 
Felügyelőbizottságának a tagja. Élet
pályája 1944-ben kapcsolódott össze a 
vasútpályával, egész munkásságát a 
vasútépítésnek szentelte. E jelentős tu
dományos életművet a közelmúltban a 
Magyar Tudományos Akadémia Eöt
vös J óuef koszorúval ismerte el. 

-Azért tartom szépnek az elismerést 
-vallja a professzor-, mert azt több szin-
tű, nagyon szigorú szakmai elbírálás 
alapján kaptam, titkos szavazás útján. A 
vasút, akárcsak a múltban, most is alap
vető közlekedési ágazat, és én több évti
zedet a vasútpályák elméleti és gyakor
lati kérdéseivel. A tanszéknek, amelyet 
27 éven át vezettem, a hat és félezer ki
lométernyi vasútpálya fejlesztése, fenn
tartása, jobbá tétele a feladata. 

- Hogyan került kapcsolatba a va
súttal annakidején? 

-Elsőéves voltam 1944-ben, amikor 
a háború miatt bezárták az egyetemet. Mit 
tehettem mást, elmentem dolgozni a MÁV 
Hatvan-salgótarjáni osztálymérnökségé
hez. Azóta sok idő eltelt, de éppen a múlt 
héten ismét Tarjánban jártam a Budapes
ti Közlekedési Szövetség megalakulása 
ügyében. E szervezet célja, hogy a fővá
rosban egységes tarifarendszert dolgoz
zon ki a MÁV, a BKV és a Volán tekinte
tében. Ezzel megoldódna az utasoknak az 
a gondja, hogy most még nem a célszerű
ség, hanem a különféle díjtételek alapján 
választanak utazási eszközt. Nosztalgikus 
volt a látogatás, egyúttal szomorú is, mert 
látnom kellett, hogy a vasútvonal rosz
szabb állapotban van, mint hajdanán. 

- Ön nemcsak az Eötvös koswrú, 
hanem Pro Urbe és Széchenyi-d(j tulaj
donosa is. Ezeknek mi a története? 

vánjuk az anyacéget munkaleterhelési 
problémákkal zavarni. Ha úgymond 
színtisztán a MÁV Rt-nél maradnánk, 
csak szerény eredményekkel vehetnénk 
ki részünket a MÁV gazdálkodásából. 
Épp ezért építjük partneri kapcsolatain
kat. visszatérő kiállítói vagyunk Berlin
ben az INNOTRANS 98-nak. Ez a leg
nagyobb európai bemut: nzója a többi 
között a vasút jármű\ einek. 

Sokszor elmondtam. hogy a helyze
tet idejekorán felismertük. tehát számom
ra se nem öröm. se nem bánat az, hogy e 
pillanatban a debreceni járműjavító nem 

AKIRE FELNÉZÜNK 

Életműdíj 

került új tulajdonos kezébe. Azt is sokszor 
elmondtam, hogy sok embert el lehetne 
küldeni. igaz, de inkább munkát keresünk, 
sőt munkást is veszünk föl. Csak azért, 
hogy számszerú1eg jól mutasson. -nem 
tudjuk timsóba mártani a céget. 

Egyébként történjen bármi. csak 
szakmai befektető jöhet számításba. Egy 
ilyen befektető a piacszerzésben nagyon 
erős lehet. S ha így lesz, annak meg csak 
örülni tudunk. Mert mi a legfontosabb? 
Az, hogy dolgozóinknak becsületes ke
resete és jövője legyen. 

Szalai Csaba 

Az Eötvös koszorút bizony nem osztogatják. A l�agyobb szakmai díjak közé tar
tozik. Jobbról dr. Kerkápoly Endre veszi át az MTA elnökétől dr. Glatz Ferenctől 

- Vasútépító'ként többek között én is 
részt vettem a fővárosi metróépítésben. 
Tanszékünk a tervezéstől kezdve a fej
lesztésen át a műszaki ellenőrzésig min
den fázisban komoly munkát végzett a 
pályákat illetően. 

- Ha már itt tartunk, mi a véleménye 
a 4-es metró körül kialakult vitákról? 

-Szerintem is túl sokba kerülne, erre 
most nyilván nincs pénz. Egyetértek, hogy 
a felszíni közlekedésen is van mit javítani, 
és az sokkal kisebb ráfordítást igényel. 
Persze kell majd új metró is. Remélem, 
mielőbb megvalósulhat az elképzelés. 

-Miként hasznosul a gyakorlatban 
az önök hatalmas szellemi t6kéje? 

- A pályával foglalkozó vasútmérnö-

kök mind az én tanítványaim voltak, innen 
vitték a tudást. Másrészt sokat publikálok, 
a könyveim hozzáférhetó'k. És persze 
igyekszem a magas szintű döntéshozatalt 
is befolyásolni a magam tudományával. A 
mostani kitüntetésben az Akadémia és a 
MÁV közös kutatá..a is benne van, amellyel 
a mellékvonalak problémáját elemezzük, a 
háromezer kilométer hálózat műszaki 
gondjait tárjuk föl annak érdekében, hogy 
ezeket hosszú távon gazdaságossá lehessen 
tenni. Az együttmGködés egyik fő kezde
ményezője egyébként dr. Márkus Imre, a 
VSZ elnöke volt. Ez élő példa arra, hogy 
egy szakszervezetnek tudományos kérdé
sekben szintén lehet döntő szerepe. 

V. E. 
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: Sí■ra Szlovákiában : "KöszöneWnket fejezzük ki � 1isztelt olvas6, kedves kolléga! 
■ ■ azoknak, akik a VOKE Vórösmarty Mihály 

Szenttnénk, ha a jöv6ben é/6/capcsolat lehetne közöttünk.jobban megismerhet
nénlc az Ön munlcájdval kapcsolatos gondjait, örömeit. Ha olyan jelenséggel talál
lcozi/c a munkahelyén, amelyr61 úgy gondolja, szívesen megosztand a Magyar Vas
Mtas olvasóival, kérjUk, ragadjon tollat! A legérdekesebb leveleket e hasábolcon ( akár 
szerkesztetten is) közreadjuk, és szakért<J bevon4sdval vdlaszolunlc rdjuk. 

• A Vasutasok Szakszervezete 1999. t1116r 23-38-lt sftúrát szervez a szlovákiai ■ MtJveltrdésiHázjaváraaz 1997.évisz.emé.. 
• fEIÉR ÚRNTODAN mintegy 950 m magasságban lévcJ Homolkára. • lyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották. 
■ • Orömmel adjuk közre, hogy a fentiekMI 

befolyt össz.eget könyvek és folyóiratok be
szerzésére kívánjuk felhasználni, a Könyv-

KérjUk, a szerkeszt<Jséghez küldött bor(tékra (rjdk rd: Postallúla. 
Tovdbbi sikeres munkdt és jó egészséget k(vdnunlc! • 

■ ellátó Közhasznú Társaság I 0402116-
• 21624827-00000000. számú számlájára A részvételi dij magába foglalja: a teljes ellátást, transzfert Trenclanska • 1998_ 11 . OJ-án a teljes �get átutaljuk." • 

Kulturális ajánló 
• 
• 
• ELHELYmS: 
• 

Teplálól Homolkálg és vissza. • Tisztelettel: Erdélyi Jdnosné 
• igazgató 2-3 ágyas, zuhanyzós szobákban (nffi, férfi WC minden emeleten). • 

ftz. OdOlcJ négy saját tulajdonú sílifttel rendelkezik. A sífelvonásra bérle- • 
Két szóralcoztató programot $nlunk 

azok figyelmébe, alcik a megfeszített 
munka után kikapcsolódásra vágyRak. 

A Tórekvés "Pacsirta" Dalkör no
vember 28-án, sZQmbaton 15 órai kez
dettel András napi masort rendez a Tó
rekvés Mavel&lési Központban. Jegyek, 
250 forintos egységáron a helyszínen és 
a fellé� mavészeknél kaphatók. 

Szintén szombaton, de immár de
cember 5-én, délelőtt l O órakor szintén 
a Tórekvésben Télapó előzetesként a 
Maskara Színjátszó Társulat "Hókirály
nő" címmel előadást tart a szórakozásra 
vágyó gyermekeknek és felnőtteknek. A 

vasutasok gyermekeinek ingyenes a be- ■ tet a helyszínen lehet vásárolni, egy napra 200 koronáért, vagy 11 alka- : lépés. Szüleiknek a jegy viszont már 100 • 
lomra történO' felvonásra 100 koronáért. • forintba kerül. A "civil" (nem vasutas!) • 

felnőttjegy 200, míg a gyermekjegy 100 : KIUTAZÁS: 
• 

forintot " kóstál". • 1999. január 23-án a Keleti pu-ról 6.30 órakor a Comenius EuroClty vo- • 
nattal Bratlslaválg, onnan átszállással Trenclanska Teplálg. : Mindkét program helyszíne, a Tórek- • 

vés Mavel&lési Központ Budapesten, a • 
x. kerület Könyves Kálmán körút 25_ ■ VISS2Aált<E.Zts: 1999. január 30-án a késO'bblekben történO' megállapodás alapján. 

• 

• 
• szám alatt található. Az intézmény meg- • 

• 

A jelentkezés a hirdetés megjelenésétO'I folyamatos. Jelentkezéskor részvételi dijelO'- • 
közelíthető a 9-es busszal, a 75-ös troli
busszal és a 29-es villamossal. Bővebb 
információért kérjük érdeklődjenek a 
263-02-99-es városi, vagy a 26-79-es 
üzemi telefonszámon. 

B.S. 

: legként 8.000,-Ft-ot kérünk befizetni. A fennmaradó rész és a blztosílás befizetésnek : 
• határideje 1998 december 23. A befizetés budapesti tagjainak részére a VSZ központ- • 
• ban, vidéken lakó jelentkezak részére csekken történik, a nyilvántartó lap és a szerzO'- • 
■ dés egyidejO kitöltésével. • 
• Jelellllms, bÍlllbltftlvllégoslllls oam, �IIDINgan&lél ínllban vagy 11- • 

: llfonon I lrlwdlzf lámalmn: 351-7745, vagy 01/19-77/157 mellék, 01/16-86 : 

Sok vád éri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

az elhanyagoltságot 
a foglalkoztatás egészségügyének hiá
nyosságai felszámolására. 

Legtöbb kifogás, észrevétel.jelzés. 
kezdeményezés a biztonságos munka
végzés javítására, kedvez6bbé tételére 
irányult. 

Külön kiemelték a közlekedési utak 
balesetveszélyeit, az épületek karbantartá
si hiányosságait, a szociális létesítmények 
elhanyagoltságát, a munkavédelmi ellátá� 
folyamatosságának bizonytalanságát. 

Meghalt Bahll lmn, életének 96-ik évében. 
A Keleti Nyugdijas VSZ Alapszervezetnek 
51 éven át volt hOséges tagja. 1998. no
vember 9-én utolsó útjára népes család
Ján kívül elkísérték barátai, Ismerősei és 
mindazok, akik Ismerték és szerették. Nyu
godjon b6k6benl 

B.B.-nl 
szb-blzalmi 

Helyesbítés 
Októberi számunkban, "Az egységko

vácsoló jelölthármas" címll írá�ban az adat
közlő hibájából tévesen jelent meg egy 
számadat. Helyesen: "1218-an dolgoznak 
Záhonyban a GRF-en". Elnézést kérünk. 

a szerk . 

e Vasúti járm(Mk és részegys6geinak gyór1áso 
6s javfhlso 

• domos forg6gépek, 1n111szfon11ótcrok 
javftóso, tekeraelése, � 

• Acélszerkazelak gymtóso, szerelése 
• Alkalríszek me,iulkcllósa, touaslldayát1á51 
• Forganyústengel� 
• Kam6nykr6m6zás, clnoms, fnmrás 

�? 
Nr.71.1-- .,_INIIOI002 

1101 ..... nt. llWlyai ít 30. 
T.W..: 260-2115. 263-1114 

Ttltfu: 26H566 

A Vasutasok Szakszervezete közel 
fél évszázados tapasztalattal rendelkezik 
a vasúti munkavédelem. munkaegész
ségügy területén. 1950-től 1984-ig törvé
nyes felhatalmazás alapján ellátta a MÁV, 
GySEV, Utasellátó és egyéb vasúti intéz
mények munkavédelmi felügyeletét. Ezt 
a feladatot államigazgatási hatáskörben 
végezte - 1984-től 1994. január 1-ig a 
munkavédelemről szóló 47/1997.(XI. 
30.) MT rendelet és ehhez kapcsolódó 
módosító és végrehajtásáról rendelkező 
jogszabályok alapján. Viszonylag széles 
körO hatáskörben tevékenykedett a ked
vezőbb vasúti munkabiztonság és mun
kakörülmények megteremtése érdeké
ben. A korabeli politikai- és állami rend
szert figyelembe véve tárgyilagosan meg 
kell állapítani, hogy a VSZ megkülön
böztetett módon foglalkozott a munkavé
delemmel. Bátran lépett fel a munkavál
lalók érdekében, különösen a baleseti sé
rtlltek kárigényének érvényesítésénél, de 
sokat tett a munkavédelmi felvilágosító 
propaganda területén is. A va�úti munka
vállalók ezt is honorálták, amikor éltek 
a munkavédelmi törvény biztosította le
hetőséggel és 1995-ben munkavédelmi 
képviselőket választottak. A képviselők 
többsége a VSZ jelöltjeiből került ki. 
Több mint 600 VSZ-es munkavédelmi 
képviselő hároméves tevékenységének 
mérlege pozitív. 

Az elmúlt három évben következete
sen és szakszeruen léptek fel a munkavé
delmi szemléken felvetett mulasztások, 
hanyagságokból eredő problémák felszá
molása érdeké' �n. A munkabalesetek ki
vizsgálásában tevékenyen részt vettek. 
Észrevételeikkel segítenék a balesetek 
tényleges okainak és okozati összefüggé
seinek feltárását. Értékelve a VSZ mun
kavédelemben játszott szerepét úgy az 
MT-ben biztosított jogainak gyakor)á<;á
ban, mint a VSZ képviseletében megvá
lasztott munkavédelmi képviselők útján 
végzett munkáját eredményesnek ítéljük. 

Napjainkban a közel fél évszázados 
vasúti munkavédelemben betöltött szere
pünk arra késztet bennünket, hogy kér
jük a vasút munkavállalóit: a november
ben sorra kerülő munkavédelmi képvise-
16 választáson adják voksukat a VSZ je
löltjeire. Ez biztosítékot jelent számuk
ra ahhoz, hogy a vasutasok munkabiz
tonsági érdekeit a nagy tapasztalatokkal 
rendelkező legnagyobb vasutas szakszer
vezet eredményesen tudja érvényesíteni. 

Keresztrejtvény 
Javaslataira, észrevételeire, jelzése

ire a munkáltatók 75%-ban pozitív vá
laszt adtak, és megtették a szükséges in
tézkedéseket is a munkahelyi biztonság, PdskuJenlf 

A november 24-25-26-ra ki{rt üzemi-. kö-:.-
alkalmazotti tanác.1i és munkavédelmi 
képviselői választásokon va/6 részvételi 
arány azt mutatja meg, hogy a mu11kavál-
lalók mennyire ... megfejtés függlileges 1, 
és vwzintes 1 sorokban található. 

VÍZSZINTES: 1) francia költő; meg-
fejtés II. része; 2) Áruvitrin; Nél párja: 

1 

1 

2 

3 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 CH O 1 11 1 H i 1 111 }l K t �-, 3) ötletes, talpraesett; 4) nem oda: lepár-
16 edény; 5) kis vonal: nem az; 6) ... - --- - --

A löváros részesedése 
Hacsaturján: kicsinyítő képző; kövér 4 sertés: 7) súlyom; ... völgy Romániában; 
8) szolmizációs tan: kanál egynema be-

"Budapest áruforgalmának 81.5%-át a 
vasutak, 18.5%-át a dunai hajózás közve
títették. A vásárcsamokokba és a piacokra 
�árukból 1932-beokömlollérm.ett 
49.3%, vastitoo 46.8% és bajón.3.�. A 
kömti szállításból a szekáre eső hányad 
3.7-szer volt nagyobb az automobilénál. 
Magyarország folyóin 57Jllítottak 1sn-

ben 4.5 millió utast és teljesítettek 93 mil
lió utaskilométert; 1896-ban a vasutak ver
senye következtében, a szállított utasok 
száma 2.966.200-ra a teljesítmény (í() mil
lió utaslcilométerre csökkent. A magyar 
vasutakon ugyanebben az id&en az utasok 
számabétsz.eresre, az utaslcilométer száma 
pedig négyszeresre nőtt." Sr..B. 

rtli; 9) arzén; eta angolul; szovjet gép-
járma márka; 10) sziget Kubánál: fél 
csákó! 11) földet forgattat: német motor 
márka; sérülés a bőrön: 12) díszes ebéd; 
folyónk; 13) amefyen 

F'ŰGGŐLEGES: 1) megfejtés I. ré-
sze; 2) alarm; gabona népiesen: balato-
ni csatorna; 3) Harlalcin része; Zola re-
génycfm fele: ips; Elek; időltatározó; 
némán arra; 4) gallium; folyadék továb-
bítás; 5) rendben (angol röv.); pszichés: 
Ferenc; ázsiai nép: 6) nátrium; ételem; 
édes egynema bertli; azért is; 7) bünte-
tő törvénykönyv: zavartan hozza! Niki 
... , Forma 1. bajnok volt; 8) szörnyen 
nagy; így Oat. beta szerinti Mség); va-
gyok Oat); 9) képzelőerő; lángész. 

K6szftette: &buugl J6u•f 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 1 f 1 ,1 1 1 1 1 1 1 • 1 ! 1 1 1 / \ 1 \ ! 4 1 \ . j 1 ' t,, ' 1 !11, \ 1.,111 ljll 1 1;, llt 1111 ti 11 1 t l 1 1 (' ll 1 ! ,ti, 1 l '1 
1 1 '! ' 1, ] j 1 \ 1 1 j 1 1 • 1 ( 1 ' , ' 1 1 ! , l 11 1 1 • 1 t l( l 1 1 1 ! • 1 \• 11 1 \ l 11 I 1 < d / 11 I \ 1 , • 1, f 11/ e l'.111 I • 1 •• j f ,1 e 1 1 I J 11 l 1 1 1 J, 
111• '11 I• 1 1 ,\1 1 , 1 11 l.11,l,11• 1 f 1 l1I 111(11 11 \.JJ\\II \ /IIJ 1 ,  11 i 1 1 1qr1ir!l!lt1 
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Vasutasok Szakszervezete 

javaslatai 
a MÁV Rl-nél loglalkoztatoll munkavállalók 

·1999_ évi foglalkoztatási, jövedelmi és szociális 
helyzetére vonatkozóan 

1998. NOVEMBER 17-ÉN MEGKÜLDVE 
A MÁV RT-NEK ÉS A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEKNEK 

A Vasutasok S7.aks:zerve:zete álláspontja s:zerint a MÁV Rt. munkavállalóinak 
foglalkoztatási biztonságát, jövedelmi hely:zetét és munkakörülményeit 1999. 
évben számottevően javítani kell. A MÁV Rt. alkalmazásában álló 
munkavállalók az elmúlt 10 évben rendkívüli áldozatvállalással és els&orban 
az élőmunka hatékonyságának növekedése miatt bekövetkezett 
termelékenység-növekedéssel alapozták meg jogukat a jobb élethelyzet 
elérésére. 

1. 

Foglalkoztatáspolitika 

1.1. Megállapodást kell kötni az 1999. 
évi létszámalakulást meghatározó 
elvekről 1998. november 30-ig. 

A megállapodás tartalmazza: 
- az 1999. évi MÁV Rt. feladatok el

végzéséhez szükséges létszám eléré
séhez a vállalati tervben előirány
zott, központilag meghatározott lét
számleépítésre nincs szükség, 

- a MÁV Rt-nél adminisztratív és 
vezetői munkakörökben illetve 

beosztásokban lévő nyugdíjkor
határt elért munkavállalók mun
kaviszonyát vagy megbízási jog
viszonyát legkésóbb 1999. janu
ár l-jével meg kell szüntetni. A 
nyugdíjkorhatár feletti életkorú 
munkavállalók foglalkoztatására 
csak különösen indokolt esetben, 
a reprezentatív szakszervezetek
kel történt előzetes egyeztetés 
után kerülhet sor, 

- a MÁV Rt. 1999. évi feladatai
nak teljesítéséhez az alábbiak 
szerint kell a létszámszükségle
tet biztosítani: 

= létszámnövelést kell végrehajta
ni - elsősorban belső munkaerő át
csoportosítás útján - a technológi
ailag előírt létszám eléréséhez a 
foglalkoztatási megállapodásban 
rögzített - jelenleg - létszámhiá
nyos munkakörökben. 

A megállapodás megkötésekor nem is
mert, a késóbbiek során esetlegesen fel
merülő foglalkoztatási feszültségek fel
oldása elsősorban természetes fogyással, 
a létszámfölössé vált munkaerő átirányí
tásával, átképzéssel kezelendő. 



- a foglalkoztatási megállapodásban rendezési, távközlési és erősára- 2.6. A hatékonyság javításhoz kötött 
szavatolni kell a mellékvonalakon mú szakszolgálat fizikai munka- teljesítményjutalom 1999-ben is 
szolgálatot teljesítő munkavállalók köreiben 7 ,8 óra a napi kötelező kerüljön alkalmazásra. 
foglalkoztatási biztonságát. munkaidő. 

2.7. Javasoljuk a MÁV Rt. számára fon-
A megállapodásban külön pont- 1.4. Az 1998. január 1-től bevezetett el- tos, az eredményességet befolyáso-
ban kell rögzíteni a MÁV Rt-nél különített képzési alap összege 1999 ló tevékenységekre a Budapest-Fe-
jogi létszámban lévő, illetve jogi évben 400 millió forint. Felhaszná- rencváros rendező-pályaudvaron 
létszámba kerülő munkavállalók lására 1999. február 10-ig készítsen elegyrendezési tevékenységben 
átmeneti, határozott időre törté- � a munkáltató előterjesztést. Az elő- résztvevők teljesítményjutalmáról . 

nő helyettesítésére vonatkozó terjesztés munkaköf, létszám, kép- szóló 106954/1997 /l 7. sz. megál-
szabályokat. A munkáltatónak zési ág, képzési idő bekerülési költ- lapodás hatályát kiterjeszteni meg-
garanciákat kell adni a törvényes ségbontásban készüljön. emelt összeggel több új munkakör-
előírásokon túl arra, hogy a jogi re és új szolgálati helyre. (Ferenc-
létszámból visszakerülő munka- 1.5. Az elkülönített képzési alap hatéko- város, Záhony-PORT átrakással 
vállalók számára biztosítsa a to- nyabb felhasználása, valamint az közvetlenül összefüggő munkakö-
vábbfoglalkoztatást (pld. gyes, emberi erőforrással való jobb gaz- reire pl. kézi, gépi átrakó, darab-
gyed, sorkatona stb.) dálkodás érdekében, ha a munkavál- számláló, raktárnok, stb. 

laló munkaviszonya a munkáltató-
- a foglalkoztatási feszültségek val történő együttműködés ellenére 2.8. Karácsonyi pénz az éves átlagke-

megelőzésére és feloldására a sem őrizhető meg, a munkavállalót " reset 2,33%-ában fizetendő decem-
munkáltató az elkülönített képzési - kérésére -a külső munkaerő piaci berben. 
alap (lásd. 1.4.) felhasználásával igényeknek megfelelő átképzésben 
készítsen átképzési-, továbbkép- kell -munkaviszonyának megszün-
zési- és képzési tervet és azt 1999. tetése előtt - részesíteni a munka-
február 10-ig terjessze a VÉT elé. ügyi központokkal együttműködve. 3. 

KSZ-módosítás (csatolva) 
1.2. A MÁV Rt. az elfogadott alapel- 1.6. A szolgálati főnökségek évenkénti 

vek szerint készítse el 1998. de- átképzési költsége kerüljön korrek- 3.1. A MÁV Rt. KSZ több helyen pon-
cember 10-ig az 1999. évi foglal- cióra az elkülönített képzési alapból. tosításra, _kiegészítésre és korrek-
koztatási tervét, amely szakigaz- cióra szorul. A Vasutasok Szakszer-
gatósági tervekre épülő vállalati vezete által mellékelt módosító ja-
foglalkoztatási terv formájában vaslatok is bizonyítják, hogy a ha-
kerüljön jóváhagyásra. 2. tályos Kollektív Szerződés számos 

A munkavállalók keresetének feszültséggel terhelt. A VSZ a mó-
Az éves foglalkoztatási terv kiala- alakulása 1999-ben dosító javaslatait az alkufolyamat-
kításakor a munkabiztonsági köve- ban kívánja érvényre juttatni. 
telményeket és a hatályos techno- 2.1. A re,álkereseteknek 1999-ben leg-
lógiai szabályokat kell alapul ven- alábp 5%-al növekedjenek. 3.2. Az 1999. évi megállapodások 
ni, a létszárnképzésnél a MÁV Rt. megköthetősége szempontjából 
mutassa ki a veszteségidők munka- 2.2. AMÁV Rt-nél a minimálbér 1999. alapvető fontosságú módosítások: 
idő alappal történő lefedését. január l -től 25.000 Ft legyen. 

- A hatályos Mt-ből a MÁV Rt. 
1.3. A munkaidő csökkentéséró1 szóló 2.3. Az éves keresetfejlesztés mértéke KSZ-ébe változtatás nélkül át-

106954/1997 /l 0. számú megálla- 21%. emelni javasoljuk: 
podás 2/a. pontjában szereplő ál- Ennek nagyobb része alanyi jogú bérfej-

= szakszervezeti tisztségviselők 
lomási munkás kifejezés alá tarto- lesztés, kisebb része a bértarifa, illetve a munkajogi védelme, 
zó munkakörökről meg kell álla- KSZ szükséges módosításainak fedezete. 

= szakszervezetek kifogásolási 
podni 1998. december l -ig. joga, 

2.4. A vasutasnapi jutalom - mint 13. 
= szakszervezeteket megillető 

Javasoljuk olyan megállapodás megkö- havi fizetés - egy összegben ke-
munkaidő-kedvezmény, 

tését, amely alapján: rüljön kifizetésre az éves átlagke-
- i999. január l -től valamennyi reset 8,33%-ban. = felmondási tilalomra vonat-

utazószolgálati munkakör napi kozó szabályok, 

teljes munkaideje 7,6 óra, 2.5. A távolléti díj mértéke legyen azo- = Mt. 115, 116. § 

- 1999. január l -től a biztosítóbe- nos az átlagkeresettel. = Mt. 150. §, 



-· 

- a KSZ 28. szakasz 3., 4., 5. pont
ja törlése, 

- KSZ 36. szakasz törlése, 

- a vasutasnapi jutalom mint 13. 
havi fizetés egyösszegű kifizeté
sére vonatkozó rendelkezés az 
éves átlagkereset 8,33%-ában, 

- a távolléti díj legyen azonos mér
tékű az átlagkeresettel, 

- a ruhatisztítási költségtérítés 
KSZ-ben rögzítése 1999. évtől 
4.000 Ft/fő/év összegben. Kifize
tése az első negyedév végén tör
ténjen. 

-Fontosabb kiemelések: 
- a KSZ 32.§ 2. pontjában megha-

tározott 5 órai várakozási időt ja
vasoljuk 6 órára növelni, 

- munkáltatói rendes felmondás 
korlátozásának kiterjesztése a 
KSZ 53/A §-ban szereplő vala
mennyi munkakc;me (rehabos 
munkakörök), 

- a KSZ 21.§ első d.) pontjában meg
fogalmazottak gyakorlati alkiUffia
zásának elősegítése érdekében a hi
vatkozott szabályt javasoljuk ki
egészíteni a következó'kkel: "A § 
d) pontjában említett munkaválla
lókat a munkáltató a fizetés nélkü
li szabadság várható letelte előtt 
legalább fél évvel írásban tájékoz
tatja a munkába álláskori foglal
koztatási lehetőségekről, és meg
teszi a további foglalkoztatáshoz 
szükséges intézkedéseket". 

- Veszélyességi pótlék megállapítá
sát javasoljuk a hálózatszerelő, 
felsővezetékszerelő, térvilágítási 
villanyszerelő és a festő, a kitérő
lakatos, vonalgondozó, pályamun
kás és előmunkás, illetve azok ré
szére, akik részére a védőoltás elő
írt ( személy-és teherkocsi-alváz la
katosok, teherkocsi-fertőtlenítők és 
mosók) a személyi alapbér 10%
ának megfelelő összegben. 

Az anyaggazdálkodási szakágnál 
a vagonbontással (tartálytisztí
tók, lángvágók, lakatosok össze
sen az előbbiek 16 fő) és az 
üzemanyagkutak karbantartásá
val foglalkozó munkavállalók 
(lángvágók, targoncavezetó1c, la
katosok, darukezelők, darukötö
zó'k, művezető az elóbbiek össze
sen Í26 fő) részé\-e űgyszintén 
pótl�k megállapítása indokolt az 
előbbi címen és összegben. 

- kiküldetés esetén a napi munka
időn tűli utazási idő munkaidő
ként való figyelembe vétele, 

- a KSZ 21.§. 1. pontjában meg
határozott munkarendben foglal
koztatott munkavállalók tűlmun
ka végzését az Mt. 127.§ (1) be
kezdés első mondata alapján kell 
megállapítani, 

- átvezénylési díj illeti meg a mun
kavállalót, ha munkaidő beosz
tását egy héten belül a munkál
tató által kezdeményezett meg
állapodás alapján módosították. 
Az előbbiek vonatkoznak a ké
szenlét és az ügyelet tervezett 
idejének megváltoztatására is. 

- a vasűti alaptevékenységgel kap
csolatos egyes munkakörökre 
egészségileg alkalmatlanná vált 
munkavállalók munkabérének 
megállapítása; KSZ 53/ A (rehab) 
kiterjesztése további szakágakkal 
egyeztetett munkakörökre, 

- a munkahelyen készenlétben töl
tött időt havi 30 óráig a személyi 
alapbér 50%-ával, a 30 óra feletti 
részét 100%-ával, a lakáson ké
szenlétben töltött időt havi 30 órá
ig 25%-ával, a 30 óra feletti ré
szét pedig 50%-ával kell díjazni. 
Ez a mérték szombaton, vasárnap 
és munkaszüneti napon a munka
helyi készenlét havi 30 óra alatti 
részénél 75%, a lakáskészenlét 
havi-30 óra alatti részénél 50%, 

- javasoljuk közös értelmezés kiadá
sát a pihenőnapon végzett munka 

szabadidővel történő megváltásá
nak gyakorlati alkalmazására. 

"· 

Új vállalati bér 
és érdekeltségi rendszer 

A Vasutasok Szakszervezete továbbra is 
követeli az űj és hatékony vállalati bér
rendszer kidolgozását, a tárgyalások üte
mezését és az 1998. évi tárgyalásoknál 
hatékonyabb folytatását. Az űj vállalati 
bértarifa-rendszer három részbó1 álljon: 
alapbér-besorolás, pótlékok, teljesítmé
nyek elismerésére szolgáló differenciálás. 
1999. év első negyedévében el kell kez
deni egy hatékony, átfogó érdekeltségi 
rendszer kidolgozását. 

5. 

A jelenleg hatályos bértarifa 
módosítása 

A jelenleg hatályos bértarifa legszüksége
sebb módosításairól á bérmegállapodással 
egyidőben szülessen megállapodás. 

6. 

Balesetmentességi jutalom 

A vasűtüzem biztonságos és zavartalan 
működését köivetlenül befolyásoló mun
kakörökben foglalkoztatott munkaválla
lókra ki kell terjeszteni a mozdonyveze
tői munkakörre 1998-ban alkalmazott 4% 
balesetmentességi jutalom hatályát. 

Javasolt munkakörök: 
- valamennyi vasűti járművezető 

szakszolgálattól függetlenül. 

Forgalomnál: 

Közvetlen forgalomszabályozást 
végző munkakörökben (sorompó
kezelők, váltókezelők, forgalmi 
szolgálattevők (valamennyi), vo
natmenesztő térfelvigyázók, for
galmi utazók (vv, vjv, jv)). 



Gépészeti szakszalgálatnál: 

- kocsivizsgáló, 
- féklakatos 

Pályafenntartási szakszalgálatnál: 

- vonalgondozó, 
- kitérőlakatos 
- előmunkás, 
- pályamester, 
- főpályamester 

Távközlés-biz.ber szakszalgálatnál 

- biz.ber műszerész, 
- biz.ber lakatos, 
- blokkmester, 
- kábelszerelő, 
- légvezeték-szerelő, 
- távközlő műszerész 

7. 

A munkakörülmények javítását 
szolgáló lelúiítási 

és karbantartási költségek 

A felújításokra és karbantartásokra for
dítható vállalati költség legalább 50%-a 
kerüljön elkülönítésre. Ezen összeg köz
vetlenül a munkakörülmények javítását 

szolgáló felújítási és karbantartási mun
kákra legyen felhasználható (pl.: öltö
zó'k:, mosdók, étkező és szolgálati helyi
ségek, fűtéskorszerűsítés stb.). Ennek 
felhasználásáról és ütemezéséről külön 
megállapodás rendelkezzen. 

8. 

Munkahelyi ivóvíz-ellátás 

A munkahelyi ivóvíz-ellátás megoldá
sáról, a hiányosság felszámolásának üte
mezéséről megállapodást kell kötni. 

9. 

Ruhaellátás 

Az egyen-, forma-, és munkaruha-ellátás 
teljes rendszerét meg kell újítani, a tárgya
lások ütemezéséró1 meg kell állapodni. 

10. 

A vállalati jóléti 
és szociálpolitikai rendszer 

A vállalati jóléti és szociálpolitikai rend-

Budapest, 1998. november 10. 

szer megújításának munkáit tovább kell 
folytatni, szükségesnek tartjuk bővíteni 
pl.: a fogászati költségtérítést. A részle
tes ütemezésről a megállapodásban ren
delkezni kell. 

11. 

Vasútegészségügy 

1999. év során úgy kell rendezni a vasút
egészségügy helyzetét, hogy az valamennyi 
érintett fél számára elfogadható legyen. 

12. 

Európai Uniós csatlakozás 
előkészítése 

A MÁV Rt-t érintő EU-csatlakozás elő
J<észítéséró1 együttmú'ködési megállapo
. dást kell kötni, amely tartalmazza: 

- a MÁV Rt. előtt álló feladatok 
jegyzékének átadását a reprezen
tatív szakszervezetek számára, 

- a tárgyalások ütemezését, 

- a csatlakozással kapcsolatos 
KHVM, illetve nemzetközi fóru
mokon való képviselet biztosítását. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
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IDŐSZERŰ DOKUMENTUMAINKBÓL 

Egvün többre menni 
Katona Kálmán úr 
miniszter 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium 

BUDAPE ST 

Tisztelt Miniszter Úr 1 

Alulírott szakszervezetek 1998. november 17-én egyeztet6 megbeszélést 
tartottak. A résztvevők kezdeményezik a Miniszter Úrnál, hogy az alábbi 
témakörökben haladéktalanul kezdődjenek meg az érdekegye7tető tárgyalá
sok a KHVM és az érintett szakszervezetek között. 

- az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítése keretében a tárcá
hoz tartozó munkavállalók bérhelyzetének áttekintése, az ebből ad6dó 
feladatok meghatározása, 

- a munkaidő csökkentésének lehetőségei a tárca területén, 
- , állalatainknál lévő munkakörök felülvizsgálata és ennek eredménye alap-

ján a korkedvezményre jogosító munkakörök meghatározása, 
- a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási helyzetének áttekintése. 

Kérjük a Miniszter Urat, hogy a tárgyalások megkezdése érdekében a szük
sége5 intézkedéseket szíveskedjen megtenni. 

B11dape.1t, 1998. noi-ember 26. 

Üdvözlettel: 

Mundmczó Kornél elnök 
Postás Slaksz.eí\ ezet 
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b ó....-_ 

Sólyom Dániel elnök 
Miskolci Tömegközlekedési 
Dolgozók Szakszeí\ezete 

�� 
Meszlényi Ferenc elnök 
POstai é<; Hírközlési Dolgozók 
Szakszer\'ezeti Szö,et ége 

pClJt-J_ 
Dr. Borsik János ügyvezető alelnök 
Mozdonyvezető Szakszervezet 

Vasúti Dolgozók Szabad 
Szakszervezete 

� ..__ j>� . 
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Sm1odómf elnök { 
MagyarTávközlési t\gazati 
Szakszeí\·ezet 

Trcnka István elnök 
Közlekedési Dolgozók 
Szakszeí\·ezeteinek Szövetsége 

Kovács István elnök 
Közúti Dolgozók Szllkszervezete 

ELMENTEK 

Nem a vsz ígérget 
lelelötlenül 

Az ÜT-vála<;ztásokat megelőző idő
szakban, Tiszalök állomás kollektívá
jában a VSZ-tagok száma hét fővel 
megcsappant. Vajon mi vezérelte az át
pártolásra az ex-tagokat? T'llnődtem 
azon is, hogy mi tartotta ,·issza a töb
bieket. Ők miért maradtak hűségesek? 

- Ez az átlépési "esemény" vélemé
nyem �7.erint a VSZ-tagokat sosem tapasz
talt összefogá<;ra sarkallta. Bizonyíték erre, 
hogy közülük került ki győztesen üzemi 
tanácsi jelöltjük -ismeri be tárgyilagosan 
Márto11 Já11os forgalmi szolgálattevő. Ő 
a hét, VDSZSZ-be "átpattant" ötlet szü
lője. A "hatok" aztán döntöttek. 

-Az önsegélyező pénztár léte, a sport
tevékenység jobb finanszírozása, erősebb 
aktivitá<; a szakszervezet életében -sorolja 
az okokat János, aki vállalta a "vezér" sze
repét. Az, hogy az önsegélyez6 pénztár 
szemfényvesztés, önámítás aligha érdekli. 
Erről még csak később fog megbizonyo
sodni. S akkor 6 is visszalép a VSZ-be? 

A barátságos szópárbajra invitált Kissné 
Orgonás Ágnes VSZ-bizalmi hűségének 

több oka is van:-Sz.eretek kitartani a jó, régi 
bevált dolgok mellett. Ha van értelme, s va
lóban képviselik az érdekemet, nem tartom 
dicsőségnek köpönyegforgatóként egyik 
szakszervezetből a másikba vándorolni. 
Végül is-mondjaÁgi határozottsággal-az 
érdekeink képviselése mellen. elég sok pénz 
és tárgybeli juttatást nyújt a VSZ. 

-Szerintem nem kimondottan az anya
gi támogatá<; a lényeg, hanem a megfelelő 
érdekképviselet -kapcsolódik beszélgeté
sünkhöz Csáki Sándomé, a VSZ-tagok fő
bizalmija. -Jobban örülnék, ha csak há
rom reprezentatív szaks1.ervezet működne 
a számos, különféle célból létrehívott szer
ve1.etek helyett. Erősebb, szorosabb össze
fogott,;ág jellemezné a vasuta<;ságot. Bízom 
benne, hogy még mindig a VSZ az az erő, 
amely leginkább tudja képviselni az érde
keit mindazoknak, akik igazán hű tagjai. A 
VSZ soha sem fog felelőtlenül ígérgetni, 
de mindent elkövet. hogy a munkáltatás 
frontján a lehető legjobb megoldásokat 
harcolja ki a dolgozó javára. 

Húri Valiria 

MAGYARVR 1998. DECEMBER 

Levélváltás a menetkedvezmény 
megmaradásáért 

824/98.1. 009849/001/1998. 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 

Katona Kálmán úr 
dr. Márkus Imre úr 
elfiök 

miniszter 

Budapest 
Dob u. 72-81. 
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Vasutasok Szakszervezete 
BUDAPE ST 

Tisztelt Miniszter úr! Tisztelt Elnök Úr! 

A Vasutasok Szakszeí\·ezetét a MÁV Rt. BefektetéskezelőFőosz
tál.>,:a arról tájékoztatta, hogy a �ÁV Rt. Igazgatósága hozzájámlt a 
MAV Rt. Aut6rail Kft.-ben, az Eszaki-Trans Fuvarozó Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft.-ben. a Tip-Top Kft.-ben lévő teljes MÁV Rt. 
üzletrész értékesítéséhez, illet,e a MÁV :"Vtagiszter Kft. értékesíté
sét Miniszter úr csak akkor támogatja, ha a MÁV Rt. által eredeti
leg megtartani tervezett 1 %-as üzletrész is értékesítésre kerül. 

Miniszter úr címére küldött, a MÁV Rt. 
tulajdonú kft-k 100%-ban történő értéke
sítésére vonatkozó, egyeztető tárgyalást 
javasló beadványára Miniszter úr megbí
zásából az alábbi tájékoztatást adom: 

, ' 
A MAV Rt. és a Vasutasok Szakszerve-

Jelenleg a MÁV Rt. alapítási kft-k Szindikátusi Szerződésében fog
laltaknak megfelelően a kft-kbe átkerült volt vasúti dolgozók és csa
ládtagjaik, valamint a nyugdíjasok a MÁV Rt. dolgozóival azonos 
menetkedvezményben részesülnek a MÁV Rt. és a VSZ között 
1993. január 7-én megkötött Megállapodás 4. pontjában foglaltak 
alapján. Az értéke,ítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás meg
adása előtt egyeztető tárgyalá�t tartunk szükségesnek a jelenlegi ked
vezmények hízto�ítása érdekében. 

zete között köttetett megállapodásban fog
laltakat, azok értelmezését illetően a felek 
között keletkezett nézeteltérés rendezésé
be Miniszter úr nem kíván beavatkozni. 

Kérem T. Miniszter Urat, hogy az egyeztető tárgyalás soron kívüli 
időpontJár61 tájékoztatni szíveskedjék. 

A kft-k piaci viszonyok között történő ér
tékesítéséhez adandó tulajdonosi hozzá
jámlást megelőzően a kft-kben foglalkoz
tatott volt vasúti dolgozók menetkedvez
ményéről a Szakszervezettel egyeztető 
tárgyalást nem tervez. 

Budapest, 1998. november 24. 
Budapest, 1998. október 20. 
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Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke december 1•jén a ,t,ÁV Al. Vezérig@-óságán személyesen talál�GU Kalona 

Kálmán miniszter úrral, egy, a vasú\ r�formját bejelentő sajtótáJ,koztatón. Katona Kálmán ígéretet tett arra, hogy 
rövid időn belíll érdemben megvizsgálja a 100%-os üzletrész értékesftésO gazdasági társaságokban foglalkoztatótt 
munkaváflalók menetkedvezményének megtarthatóságát, a VSZ kezdéményezésére. Többek között e tárgyban Is 
záros határidőn belül egyeztető megbeszélésekre kerül sor a KHVM miniszter, a MÁV vezetősége és a r9prezenta
tív szakszervezetek között. 

1998. november 30-án újabb le\'e
let intézett d,; A/árkus Imre Katona 
Kálmán miniszter úrhoz, melyben a 
KHVM Vasúti Közlekedési Főosztály, 
november 24-én kelt levelére hivatko
zik. Ebből részleteket idézünk, amel) ek 
a megtartható menetkedvezmény rcálts 
lehetőségét taglalJák: 

"A MÁV Rt. a, 1 %-os tulajdoni hü
nyad megtartását Javasolja a tulajdonos 
számára. 

A MÁV Rt. Befektetéskezelő Főos1-
tály és a MÁV Ingatlankezelő Rt. külön
külön. de egybehangzó tájékoztatásai 
szerint a tulajdonos nem járul ho1Zá I CJ. 
os tulajdoni hányad megtartásáho,. 

A Vasutasok Szakszervezete részé
r(íl a menetkedvezmény biztosításához, 
illetve a jogosultság ellenőrzéséhez a 
MÁV Rt. tulajdoni hányad megtartása 
nélkül nem látunk lehetőséget. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a menet
ked\-ennény clvesltése olyan precedenst 
jelentene a vasut,lsság számára. amely 
miatt kemény konfliktushelyzet keletkez
ne. Ezért a Vasutasok Szakszervezete 
továbbra is kén, hogy -az általa szüksé
gesnek tartott a kft-kben foglalkozta
tott volt vasutas munkavállalók menet
kedve7ményének meg6rzése érdekében 
egyeztető tárgyalásokra kerüljön sor. 

Nem érthet6 számunkra a vála�zlevél 

VISSZAJÖTTEK 

azon tájékoztatása. mely szerint "a MÁV 
Rt. és a Vasutasok Szakszervezete között 
köttetett megállapodásban foglaltakat. 
azok értelmezését illetően a felek kfüött ke
letkezett nézeteltérés rendezésébe a Mi
niszter úr nem kíván beavatkozni". továb
bá "a kft-k piaci viszonyok között történő 
értékesítéséhez adandó tulajdonosi hozzá
jámlá<;t megelőzően a kft-kben foglalkoz
tatott volt vasúti dolgozók menetkedvez
ményéről a szakszervezettel egyeztető*
gyalá<;t nem tervez", ugyanakkor-a MAV 
Rt. javaslatát figyelmen kívül hagyva -
nem kíván hozzájámlni az 1 % tulajdon
rész megtartásához." 

Összeállította: Szalai Csaba 

Tagdíiragadozók? 
A rnsúton napjainkban 18 érdekvé

delmi szakszerwzetet számolhatunk 
meg. A "nagy öregek" (VSZ. MOSZ, 
VDSZSZ) mellett ,·annak "új fiókák" 
is. Ez utóbbiak közé tartozik a Vasúti 
Autonómok Szövet<;ége (VASZ) is. 

-Hol vannak a négy hónapja elmamdt 
tagdíjaink? -tette fel a kérdést december 
4-én. reggel 8 óra tájban Hatvan állomás 
utazó pihenóhelyiségébcn Rácz Jánosné, 
volt hatvani VASZ-iigy\ivőNagy Tcimás-
11ak. a VASZ újdonslilt elnökének. A vá
law a következő peR.-ekbcn, mintegy soro
zatlövés. többször megismétlődött. 

- A  VASZ Alapszabálya kimondja, 
hogy: "a VASZ tagjának joga van betekin
teni a VASZ ö ·szes dokumentumába, be
leértve a pénzügyeket is" -reagált Nagy 
Tamás VASZ-elnök, majd válaszát így 
folytatta: -Nem \ agyok hajlandó a n) il
vánosság előtt (értsd: a Magyar Vasutas 
tudósítója) a feltett kérdésre válaszolni! Ez 
az ügy nem tartozik a VSZ-re, ugyanis ez 
az ügy nem a VSZ. hanem a VASZ bels<> 
Ugye! Miért van itt az újságíró? 

A meglehetősen furcsa válasz egyál
talán nem elégítette ki a jelenlévőket. 
Rácz Jánosné, a volt VASZ-ügyvivő ez.ek 
után át akarta adni Nagy Tamásnak no
vember 26-i keltezésű, VASZ-ból való 

kilépési nyilatkozatát, ám sem ezt, sem 
az általa szintén átvételre fölajánlott alap
szen ezeti bél) egzőt NaKy Tamds VASZ
e lnök nem , olt hajlandó átvenni tőle, 
mondván. a. fenti két dolgot taggytilés 
keretében adja átjegyz(5könyv ellenében! 

S hogy mit láthatott a kialakult hely
zetbffi egy kívülálló'! Erre a kérdésre Ódor 
Invá11, Hatvan állomás VSZ-alapszerve
zetének szb-titkára válaszolt: 

- Az év elejéll megtudtam, hogy Hat
\Wl állomáson megalakult a VASZalapszer
vezete. Erról többek között úgy szereztem 
tudomást. hogy a februári 179 tagomból 
áprilisra mindössze 143 maradt! Kés&b a 
\-USUta�napÍ rendez\ ényük megrendezéséhez 
kérték a VASZ budapesti központjának a 
támogat.'isát ám ezt nem kapák meg. Ekkor 
fordult hozzám Rác:.JálwsnL, hogy segít
sünk rnjtuk. Én a sz.akszervezeli bimuság elé 
, inem a kérdést. A segít'iégnyújt.ástegyban
gúlag megszavazták az szb-tagok. tekintet
tel a VASZ hat,ani alapsz.ervC2Cfénekakkori 
helyzetére. Még a saját irodánkat is fülaján
lonuk nekik! Végül részben a sporq.Jyán, 
részben az állomá<; nagyoktató termében 
megtartották a vasutasnapi� 
Az azóta eltelt időszakban sokszor fonlul
tak honánk tan{1csért, s mi általában segítet
tünk i nekik. Így történt ez novemberben 

is, amikor Rdcz JáJwsnL megkeresett au.al, 
hogy a kijelölt bankba augusztus (vagyis 
négy hónap) óta nem érkei.ett meg a tagdf
juk alapszervezetre eső része. Megkérdez
ték tőlem, hogy mit lehetne tenni? A:rJ. taná
csoltam nekik, hogy az ügyben keressék 
meg a VASZ elnökségét. Ezt többször
szóban -meg is tették. Ezután sokáig nem 
történt semmi. November végén hívták fel 
végül RticzJánosnéta VASZ vezetffi, hogy 
személyesen leutaznak Hatvanba. Rácz 
Jánosné kért meg. hogy legyek ott a decem
ber 4-i találkozón. 

- Rácz JáJwsnL, miután november 26-
i dátummal megírta a VASZ-ból való ki
lépési nyilatkozatát, december elsején be
lépett a VSZ-be. A korábbi 47 tagá hatva
ni VASZ-alapszervezetb61 körülbelül 20-
.25-en követték a példáját, így a hatvani 
állomás VSZ-alapszervezetének taglécszá
ma november-decemberben ismét emel
ked6 tendenciát mutat. 

Egyelőre úgy tffnik, nem a VSZ 
tagjai csömörlöttek meg az érdekv6de

lemt61 - mondta végül Ódor lstvdn. 
Egyébként Hatvan állomásán a VSZ
be az ÜT-re leadott szavaza"val szin
te mindenki visszalépett. Könny11 volt 
összeszámlálni. 

f 



Ha Mqyarondgoa búme)ylk 
pút "IIIY mozplmi aervezet egy "'· 
luztúi harcba mepzerzi Jilladea 
múocM aavu6Ja biialm4t, du ut 
aNDNI 'Ullfdobn verik. Kii• Jibor, 

a debreceal terlletl tltkú uonbu 
dgydöatlU,bol)'a slbr�ll,IJIID aem�el,ckelememi foa, 
........ mQyen. A terlletl klpvlle
letek köztll eWkmt tette mfrlegre a 
saJ't eredminyea4gtlket, mivel tibb 
belyea Is a•apomm vlsszacHsztak u 
e1mdlt trr-v"ltffhhnk 87ÁJDSDl'G an
ny� kipest. Ezért is bfvta össze 
1998. december UMn, SÜM11 Deu6 
VSZ-.lelnlk � Debw-
• • �'9f@FMl iiea 

�-� ......... 
• kkllen ndndeakl, mireJs fat,Ua 

a kampúybtSL 
,. . . 

mutatót. & a 95-ös eredményt is. A 12-
Ml 11 VSZ-es jelölt gy(Jzött. 

Cw 11borakoallciót6tésetetis poo
tmta, mepllapftotta. bogy a pmtncn,kQ

taJjban nem tartoU'1t be adott szavukat. 
Azonban a legnagyobb csalódút a� 
receni csomópont proclukQta 35,7� 
szavuataránnyal. amiben bame foglalta
tik a kis szolplati helyek: Hajddbadb4 z, 
Tis7.8ftlred, Vámospércs, Balmamjváros, 
Ohat-Pusztakós kiugróan nagy eredm6-
nye. Kritilmn alul surepelt a Nyfregybm 
PGF a maga 19,78 %-val. Debreceni POP 
21,66'1. sdzalékával, a Nyíregyházi Von
tatási F� a maga22 ,48%-val. Ki
t;ejezettqa�yt állftoaakn 
magob&I, ��� clelmi BIUdllllali8'got -veUt'ette vissza. 
Csata diaáethangján lellernsr.bohzdl
líi a Debreceni TBP-rffl, amely a 9S-ös vá
lasztási eredményt 13,3 %-lcal, a sr.erve
zetts6gi mutatót pedig 14,08 %-kal srófol
ta följebb. A Nyíregyházi Vontatási F6-
nöks6g is kiv41óan si.erepelt, a 95-ös vá
lasr.tás 8, l�lcal, a uerve:zettség foUt 
�g 12,4 %-lcal szárnyalta bil. 

11 

Vasutasok 
SzakszeneZ118 

ieloltilil 
tám11ana. 

Kisziniik 
a bizalmat! 

Fala)6n1Juk a 

lehet6á6get, •• 

Jelet„ az úJónnan 

megválasztott 

Qzeml éa 

közalkalmazottl 

tanácsoknak éa 

munkavédelmi 

képvlselóknakl 

Írianakl 
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INNEN-ONNAN, A SZERVEZET BELSŐ ÉLETÉBŐL 

Máté József gigantikus gépezctű mun
kahelyén. roró: 11nR1 VALÉRIA 

Létezik egy alapszervezet, amely évek
kel ezelőtt kivált a Záhonyi Vontatási Fő
nökség VSZ-cs szakszervezeti bizottságá
ból. Ezért a lépésért, akkor. sokan meg
kövezték a "szakadárokat". Többen a 
"VSZ bomlasztására tett kísérletről" be
széltek. Országosan is nagy nyomás ne
hezedett az újítókra. A VSZ-n belül nem 
kis vihart kavart üg:, ma azért érdemel em
lítést. mert az új alapszervezetben gyakor
latilag mindenki VSZ-tag. 

Koleszár /stwín, a Záhonyi Vontatási 
Főnökség Műszaki Kocsiszolgálat alap
szervezet szb-titkúra így emlékezett vissza 
a régmúlt történéseire: - 1994 áprilisüban 

TÜV 

@L3L;Ju' 

ISO 9002 

váltunk ki a Záhonyi Vontatási Főnökség 
VSZ-es szakszervezeti bizottságából és 
létrehoztuk az új alapszervezetet. Tóbben 
a "VSZ szándékos bomlasztásával" vá
doltak meg bennünket, mint később (dde
rült, alaptalanul. Különösen kemény kri
tikát kaptunk az akkori, balatonkenesei 
GIB-tanfolyamon. Mi nem nagyon tör&l
tünk a vádaskodásokkal. bizonyítani akar
tunk. Működésünket végül a VSZ mind
két. akkori alelnöke jóváhagyta. így las
san elkezdhettünk dolgozni. 

-Az alapszervezet 252 fővel alakult 
meg a műszaki kocsiszolgálatnál dolgo
zókból és a tengelyátszerelőkből. Az el
múlt négy év alatt történt átszervezések 
ellenére a létszámunk számottevően nem 
csökkent. Jelenleg 236-an �gyunk, kö
zülünk csupán három nem VSZ-tag. 
Mind szakszervezeten kívüliek. Ez. úgy 
gondolom, országos viszonylatban is 
egyedülálló, kiemelkedő adat. 

Zubály Bertalan szb-elnök veszi át 
kollégájától a szót: 

-Szervezetünk egy szb-titkárból, két 
szb-elnökből. négy főbizalmiból és uzen
kilenc bizalmi hói áll. Ránk támaszkodhat
nak a tagok! Fontos. hogy állandó kap
csolat van a sz.akszervezeti tisztségviselők 
és a tagok között. Beosztásomnál fogva, 
GIB-titkárhelyettesként, napi. friss infor
mációim vannak és ezeket gyorsan továb
bítjuk. Úgy gondolom, hogy az alapszer
vezetet, amelyet mi mú'k.ödtetünk,jó úton 
vezetjük, his,en tagjaink többsége elége
dett a munkánkkal. A, alapszen ezet fő 
célja egyébként. hogy itt má-; szakszen·e
zet a továbbiakban se vesse meg a lábát. 
Büszkén mondhatom továbbá. hogy mun
kahelyi vezetők is alapszervezetünk tag
jai. Jóban vagyunk az ukrán és szlovák kol-

VASJ 

légákkal. Négyévente közös sportnapot 
szervezünk. Kiemelkedő eseménynek tar
tom azt is, hogy jövőre a 25. alkalommal 
Záhony rendezi a Keleti Régió Vontatási 
Sportkupát, amelyen négy vontatási fő
nökség (Debrecen, Miskolc, Nyíregyhá
za és Záhony) méri össze erejét. 

-Szükségszerű gondolat a két szb
elnökös megoldás - véli Máté József, a 
másik szb-elnök. - Nagyon szétszórt 
ugyanis a terület. emiatt láttuk hasznos
nak, hogy a titkár mellett két elnök is te
vékenykedjen. Jómagam a tengelyátsze
relő részleg szb-elnöke vagyok. A rész
leg 57 fővel társul be az alapszervezetbc. 
Közülünk mindenki VSZ-tag! A miénk 
az országban egy sajátos, vasúti rnunka
ága�t. ahol a normál nyomtávú teherko
csikat széles nyomtávúra. a széles nyorn
tá \ úakat pedig normál nyomtávúakra 
vereljük át, s mi végezzük a normál for
góvázak részleges vizsgáztatását is. Ez 
egy rendkívül speciális munkakör, spe
ciális igényekkel, speciális szakszervezeti 
(szb-elnöki) érdekvédelmi igénnyel és 
képviselettel. Legfőbb célunknak azt te
kintem, hogy ezt a speciális munkakört a 
bértarifában 1s a megfelelő helyre tegyük, 
illetve !etessük. 

Az alapszenezet gazdasági felelőse 
Gyüre Sándor, aki kezdetben rnéi gya
korlatlan volt, ám mára tiszte-;séggel, 
becsülettel. Jól és hiánytalanul végzi a 
rábízott feladatot. Folyamatosan képe71 
magát, különböző tanfolyamokon vesz 
részt. Az alapszervezet anyagi megerő
södése is azt mutatja; jól gazdálkodik. 

-A siker csapatmunkára épül. s ez a 
legfontosabb! - mondják végül vinte 
egyszerre mindhárman. 

Berta 

Járműjavító és Gyártó _Kft. 
DI!'s-EN 729-2 SZERl:-;'Tl "EURÓPAI HEGESZTŐ UZE:-.1" 

Szombathely, SzövőlL 85. Tel/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

Tisztelt Vasutas Társadalom! 

Köszönjük, hogy ezévben is hozzájárulhattunk 

eredményeikhez, sikereikhez. Kérjük, tiszteljenek 

meg bennünket továbbra is bizalmukkal, tüntessenek 

ki megrendeléseikkel és együttmú'ködésükkel, 

hogy 1999-ben is jól szolgálhassuk Onökkel 

- azokat, akikért mi is vagyunk -

a vasúton utazókat a fuvaroztatókat. 

1999-ben is: mellékvonali és fővonali vontató

és vontatott járművek javítása, korszerűsítése, 

átalakítása, fődarabjavítás, alkatrészgyártás. 

Empátia 
a női érdekvédelem titka! 

A VSZ Női Tagozata a vasutas nők 
sajátos problémáinak és érdekének védel
mére, illetve ezeknek a közéletben való 
megjelenítésére alakult 1990-ben. A ta
gozat igyekszik a vasúton dolgozó nők 
érdekeinek képviseletét ellátni és egyre 
jobban beilleszteni a VSZ érdekvédelmi 
munkájába. Idén február 4-e óta Hercegh 
Mária a testület vezetője. 

- Mit tett a::: elmúlt időszakban a női 

tagozat? 
-Több, országos horderejű ügyben 

hallattuk a hangunkat. Ilyen volt például 
a nyugdíjreform és a nyugdíj-korhatár
emelés. Rendszeresen javaslatokat terjesz
tettünk a VSZ tárgyalási csomagjába. 
Ilyen javaslatunk volt a gyesről visszaté
rő kismamák fokozott munkavédelrne. 
amely már szerepel a jelenleg hatályos 
kollektív szerz5désben is. Elvégezzük a lá
tókörünkbe kerülő, nőket érintő munkál
tatási, rnunkakörülményi hiányosságok 
orvoslását, illetve megjelenítését is. Jelen
leg a n6i tagozat legfőbb érdekvédelmi 
feladatai közé tartozik a gyerekes anyák 
munkahelyre történő\ isszavételének el
intézése. Ez a kérdéskör érinti mind az 
átképzést, mind a munkaerő-piaci szolgá
latot és a MÁV Rt. létsz.árngazdálkodását. 
Magyarán a1t szeretnénk elérni, hogy a 
munkáltató a gyerekes anyák továbbfog
lalkoztatására, elhelyezésére, illetve átkép
zésére adjon garanciákat. mivJ1 a gyesrííl 
visszatér(í vasutas nők már nem biztos, 
hogy tudják vállalni a több műszakot, az 
utazást. az ingázást. 

- Mil'el fog/alko::.ik még a tagozat 

napjainkban? 

-A helyi.jelentéktelennek tűnő, ám 
fontos problémákkal. Sok szolgálati 
bely�n ninc ),:ülőn női öltöz(í, a tisz
tálkodást gyakran a férfi kollégákkal 
közösen kell a hölgyeknek megoWani
uk. Különösen súlyosan érinti ez a 
probléma az utazó nőket. Női szemmel 
nem feltétlenül praktikusak a munka-, 
forrna- és egyenruhák. S gyakran na
pirendi pont üléseinken a vasútegész-

ségügy jelenlegi helyzete és jövője is. 
- Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy 

az utazó nőket rendszeresen inzultálják 
az uta'iok. A női forgalmi szolgálanevők
kel, információsokkal és személypénz
tárosokkal az utasok sokszor nem a meg
felelő hangnemet használják. Az utas 
pedig lehet bármennyire bosszús, a vas
utasnak mosolyognia kell, hiszen a MÁV 
Rt.-t reprezentálja. Problémát jelentenek 
a munkahelyi zaklatások is. 

-Sokszor tapasztaljuk, hogy a csa
ládok, a vasutasság elszegényedése olyan 
mértékű. hogy az "egykeresős" család
modell valósul meg, azaz a vasutas nők 
a családfenntartók, ezzel arányban pedig 
-természetesen -régiónként nő a kiszol
gáltatottságuk. 

-Mit tud e::.en jelenségek ellen a VSZ 

Női Tagozata tenni? 

• - Igazából két hatékony fegyverünk 
van: a VSZ érdekvédelmi ereje, valamint 
a nyilvánosság. Ez a két "hatalom" egy
előre úgy tűnik, elégséges. 

-Munkájulwt. gondolom, nehezíti a 

társadalom m'll.: iránti magatartása is? 

- Valóban. A mai társadalom álsz.ent. 
Csak anal foglalkozik. ami a látókörébe ke
rül. Azt hiszik az emberek hogy amiről nem 
tudnak, vagy nem beszélnek. az. nincs is! 

- Hogyan szerepelnek a hölgyek a-:. 
érdekrédelemben? 

- Nyugodtan kijelenthetem. hogy a 
tagozathoz tartozó hölgyek a hozzánk 
eljutó információk szerint egyre többször 
vállalják az érdekvédelmi megmérettetést, 
például a mostani ÜT-választások is ezt 
bizonyították. Azt például már most biz
tosra tudjuk, hogy a tagozati képviselő
ink, a saját szolgálati helyeiken (egy-két 
hölgyet leszámítva!) kimagasló eredmé
nyeket értek el. 

- A női érdekvédelem sikerének tit
ka tapasztalataink szerint az, hogy a höl
gyek szociális érzékenysége, empátia
készsége és kapcsolatteremtési képessé
ge jobb, mint a férfiaké. 

Berta Sándor 

"Nem vagyok széken ülő 
ember" 

- Mi az, korengedményes vagy? -
faggatták t,öbben \-áss Zoltánt, amikor 
bejelentette nyugállományba vonulását. 
És igencsak elcsodálkoztak a válaszon. 
Mert a MÁV Rt. Debrece.ni Távközlési
és Biztosítóberendezési Főnökségének 
VSZ-es szakszenezeti titkára, a főnök
ség anyag- és eszközgazdálkodási veze

•tóje hatvan éves. vagyis kora szerint rá
szolgált a pihenésre. 

Ennek ellenére nem vonul passziviw
ba. Bevallása szerint szakmai tevékenysé
gére mindvégig a fol)'tonos szervezés, a 
személyes kapcsolatteremtés volt a jellem
ző. Eztán sem lesz másképp, bizonygatja. 

- Nem vagyok egy székre ülő em
ber. _Sokszor kérdezte is a főnököm, mi
ért olyan jó a mi anyagelláwunk, miköz
ben mások mindig panaszkodnak? 
Mondtam, hát azért, men én akkor dol
gozom, ha te nem látsz itt engem. Már 
tavaly decemberben el mehettem volna 

nyugdíjba, csakhogy nem volt meg az 
utódom. Most átadtam a stafétabotot, ki
okosítottam az utánam következő embert. 

Vt-1ss ZoltlÍ11 1956-ban vált a vasút 
dolgozójává. kilenc év múlva vála,ztották 
szakszervezeti bizalmivá. Az eltelt 35 év 
alatt a teljes skálát végigjárta a múhelybi
zottsági tagságtól a titkárságig. Ezt a funk
ciót 1996 júniusáig töltötte be, véleménye 
szerint a "legramatyabb" időszakban. 

-Én úgy tartom számon az 1990-től 
1996-ig eltelt éveket, hogy azok a nagy 
csalódások időszakát jelentették. Szót 
kellett érteni mind a gazdasági vezetők
kel, mind a munkásokkal. Ez nagyon 
nehéz volt, de én mindig arra törekedtem, 
hogy megtaláljam az arany középutat. Ez 
így volt akkor is, amikor 1993-ban a te
rületi tanács elnökévé választottak. 

- Visszatekintve a mozgalmi életére. 

mi volt annak legnagyobb fegyvenénye? 

-Amikor megkezdődött a MÁV szét
morzsolódása, a mi szakágunknál sikerült 
megőrizni a higgadtságot A TEB-nek gya
korlatilag mindig békés tárgyalások útján, 
az összetűzések elkerülésével sikerült ren
deznie a viw kérdéseket. A létszámcsök
kentéseket illetően sikerült a helyzeti adott
ságokat kihasználJWnk. gondolok itt az elő
nyugdíjra, a természetes fogyásra is. 

- Ilyen jelent<Js múl11al mit üzenne a 
pályakezd<J fiataloknak? 

-Hogy a munkahelyükön, ami remé
lem, lesz nekik, lépjenek be a szakszer
vezetbe. Mert szakszervezet, vagyis kö
zös összefogás híján az egyén a jogos, 
törvényben garantált érdekeit sem képes 
érvényre juttatni. És döntsön az élet, 
melyik szakszervezet a jobb! 

VeszelJ Em4u 
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DUSAIAJOS 

Commedia con Dolore 

Rég nem üvölt a farkasönzés 
vadul, őszintén, hegyi módra. 
Dehogy. Illatosan suhan, 
ápolt és törvényes a horda. 

Orrát nagyon fent nem is hordja, 
hisz hogy te is vagy - meg se látja. 
Van elve, s szabad .. Minden csikasz 
fölön a másság glóriája. 

Xem ?l, nem rabol. Köp a nyájra, 
nem kell a bárány húsa, vére. 
Csak elcsapon, rossz pásztorokkal 
jár össze üzleti ebédre. 

Botjukhoz ő hozzá se érne: 
- a nyáj bégene vissza őket. 
A profi ordas mind kedveli 
e kétbalkezes kártevőket. 

�1ert nem a nyáj kell, nem a puszta, 
nem a városok, nem a gyárak. 
Ezeknél nagyobb üzlete van 
a farkasok új csapatának. 

Szót emelsz? Majd lefasisztáznak, 
s a "szabad" sajtó ránt a sárba. 
Jog véd. s van tanúd? Bezárt a bank, 
s ezzel az én Yel ki \'itázna? 

Gazdag a farkas szabadsága, 
s az adóssághegy - a mi csődünk. 
Keseni.inkben csak marjuk egymást, 
s mint a farkasok, mi üvöltünk. 

Szalai Csaba 

Medália 

Fagymarásos ablak 
a tél szelíd linóleuma, -
rajta semmi. 
A pajta fölött a hó 
mintha elunna esni. 

El kártyázott 
gyorsvonat 

Erről az esetről Ráth-Végh István tu
dósít "Az emberi butaság" című, 1962-
ben megjelent könyvében. A történet sze
rint a kártyások világában rengeteget be
széltek egy bizonyos bostoni kártyacsa
táról. Az a�ztal körül csupa király ült: olaj
király. bányakirály, vasútkirály. A vasút
mágnásnak "mindössze" 15 ezer dollár 
volt a zsebében. amit hamar elveszített az 
utolsó centig. Nem lévén több készpénze, 
tétre tett egy mozdonyt. Elvesztette. Majd 
egy Pullman-kocsit. Azt is elvesztette. 
Majd módszeresen elúsztatta az egész sze
relvényt, és egy utalványt nyújtott át a 
nyertesnek. Az másnap egy mozdonyve
zető és egy fűtő kíséretében megjelent a 
gyárban. A vonatot összeállították neki, és 
ő vígan el pöfögött a 160 ezer dollár érté
kű nyereménnyel. 

Gyűjtötte: Veszely Emó1ce 
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A lakatos emberi kapcsolatokat javít 
Mitók Mikl6s beregszászi áttelepült

ről lerí, hogy még a légynek se tud ártani. 
de amikor az anyaországot és Kárpátalját 
emlegetik, fenemód megkeményül az át
szellemültségtől. Amolyan hű strázsája ő 
vasutas kisnyugdíjasként a hazafiúi, kiolt
hatatlan érzéseknek. Nehezen szedi össze 
a szavait, ha a patriotizmusról beszél. 

-Milyen szándék hozta ide?-ültet
ném le vendégként a Royalban Beregszá
szon, s a folyosói dívány elnyeli. Megvan 
tán 100 éves. No. nem Mitók Miklós. Itt 
olyan ósdi már minden. hogy a koszból 
még az amerikai mosoda sem vakarná ki. 
Röhej, de ez van a hallban nagybetűkkel 
kiírva. Azt meg már nem is csodálni, hogy 
a WC tartályába cseppenként gyűjtik össze 
a vizet. Sejtem, hogy azt az átrepítő szán
dékot mi szél hajtja. 

"Bevallja", bíz 1974-ig nem járt Ma
gyarországon. 

-Unokatestvéremhez akkor utaztam 
Csorvá�ra -pontosítja a családi eseményt. 
Szolnokon szálltam át. Amint leléptem a 
vonatról, olyan boldogság fogott el, ... ad
dig soha sem kísértett meg ez a gyönyörű 
érzés. Nem is volt boldogság érzésem. 
Nem tudtam, mi az. Itt mindenütt magyar 
felírásokat láttam, s ugye mindenki ma
gyarul beszél. Négy katona lépegetett a 
tömegben. Istenem, addig bámultam utá
nuk, míg el nem tűntek. Megérintett, hogy 
ők a magyar nép védelmezői. Már a fiam 
is Debrecenben keresi a kenyerét. Nem 
mondom, hogy rossz állást fogott ki. A 

-'95-től a Magyarok Világszövetsé
ge "ád munkát". 

-Hogyan? -érdeklődöm. 
-Keresem az összeköttetéseket. A 

kint rekedt magyaroknak ugye van szü
lőföldjük, de hazájuk, az nincs. S ez fáj. 
Fájó. Üdültetés, sport, mikor mire fog
juk, de az összeköttetést meg kell, hogy 
teremtsük. 

Nevethetnékem van, mert saját álcá
zásunkra gondolok. Meghívásra, szelle
mi sportolóként, hivatalosan léptük át a 
határt barátaimmal. úgy. hogy Beregszá
szon egy igazi sakktomát írtak ki szá
munkra. Mitók Miklós a 64 mezőn így 
kötött össze minket Kárpátaljával. 

-Az az igazság-bököm ki -miután 
mégiscsak elhelyezkedett - hogy igen 
körülményes a munkája. A határnál. ha 
nem várnak minket a Beregvidéki Magyar 
Kulturális Szövetség küldöttei igazol
vánnyal, no meg ha rúncs ott az a csupaszív 
ukrán (egykori hadiüzem igazgató), ne
künk is megkeserítették volna az életün
ket a nyilatkozatok. Ilyen pecsét, olyan 
pecsét. Azt mondták. míg kilenc rúncs rajta 
egy sem ér semmit. Majd ha az ovális ala
kú piros rákerül "bumácskára", meg ha az 
ökológiai pecsétet is ráverik, azt egy kü
lön papírra, akkor majd egy következő 
ablaknál sorba állhatunk Megint. Hát így 
megy ez vagy öt óra hosszán át. 

Erre csak vakarhatja a fejét Mitók 
Miklós, mint határátlépési fősegéd. Még
is csak bíztat. 

itt élő magyar kisebbségnek megadják 
minden emberi jogait. 

-Az amúgy is jár, könyörgöm! 
De Mit6k Miklós nem tántorít el at

tól, hogy több a kevés, mint a sok. Ez 
nyakatekerten hangzó igazság, de azzal 
védi, hogy más trianoni országok közül 
az, amelyik, mint nemzet felszabadult 
mostanság a másik fennhatósága alól, az 
ugyanúgy nem adja meg az ottmaradt 
kisebbségeknek a jogokat, mint egykor 
neki nem adták meg. 

A tengődést se hagyhatjuk ki a tár
salgásból. S ez még nagyobb baj. Az 
orvosok hatodik. a tanárok ötödik hónap
ja nem kapták kézhez a fizetést. 

-Állít6lag nincs bevétele a;;: állam-
nak? -így én. 

-Ilyenformán. 
-És a rugó nemfog egyszer eltörni? 
Mit6k úr érti. 
-Á, nem. A nép örül, ha betévő fa

latját naponta megkeresi. 
-De hát hol? Azt mondják, errefelé 

90%-os a munkanélküliség. 
-Piacolnak. Naponta igazítják az árat 

a "grivnyához". 
-S miben reménykednek? 
-Abban. hogy Ukrajna fiatal állam 

és lábra áll. 
- Lábra? Hát épp most mondta, 

hogy nem lesz könnyű kiegyenesedni, ha 
a::. egyik nemzet lenyomja a másikát. 

-A baj csak az, -rágódhatok megint 
a bölcsességén -hogy a rejtett naciona-

Mitók Miklós (balról) minden szálat megragad, hogy összekösse Beregvidéket a magyar hazával. Vele szemben "Öcsi 
bácsi", a 71 éves egykori ukrán, félnehézsúlyú bokszbajnok. FOTó: vENcSELLEI ISTVÁN, NAGvsző1.ős 

menyem idegenforgalmista. 
- S mi a maga foglalkozása? 
-Szerszámlakatos a beregszászi bú-

torgyárban. Debrecenben azonban a MÁV 
vett fel dízelmozdony-javító mú'helyébe. 

-A::.onnal? 
-Akkor még ki volt írva: Hív a vas-

út, vár a MÁV! 
-És hogyan fogadták? 
-A főnök úr is jól. Velem érzett, mert 

szóltam neki, hogy fordában szeretnék 
dolgozni. hisz nincs időm intézkedni 
ügyeim végett a városban. Reggel 7-től 
délután 4-ig tartott a műszak. A főnök úr 
áttett hőközpontosnak. Elvégeztetett ve
lem egy hozzá való tanfolyamot. 

Megbicsaklik a hang: 
-Csak azt nem értem. hogy ez a sok 

fiatal miért nem becsüli meg akár a leg
hitványabb munkát is? 

Most már prózai lendülettel vált egyet 
a sorsának fordulóján. 

- Habsburg Ottó megmondta, ha 
Magyarország az Unióba lép, majd min
denki olyan gyorsan szárnyal át, mint Ő. 
Valójában nem így van. 

Kinézünk a térre. déli harang zúgása 
árad. Szemben a volt zsinagógából átlé
nyegült művelődési ház eldugult bádog
csatornájából fa nőtt. Embermagasságú. 
Lehet, hogy ez amolyan természeti mű
remek: a szívós kitartás puszta jelképe? 

-Leromlott ez a város, de csodála
tos lehetett. Akár csak Kárpátalja. - te
szem még hozzá kissé eldicsekedvén geo
lógiai tudásommal. Sorolom, hogy a kör
nyékbeli hegyekben hányféle ásványvíz 
tör fel. hogy Muzsalyon hatalmas arany
érckészlet rejtőzik. S mi erről lemond
tunk. 

-Igen -hagyja jóvá az összekötteté
sek mesterembere. -Antall J6zsef és Je
s::.enszky annak fejében mondott le Kár
pátaljáról az alapszerződésben, hogy az 

Iizmus mindig akkor tör a felszínre, ha a 
megélhetési konfliktust már nem bírják 
visszafogni. Itt Kárpátalján elénekelhe
ted a Himnuszt, ki törődik vele? Kitűz
heted a nemzeti színű zászlót. Ott lobog 
a városi tanácsházán, nem bántja senki, 
nem viszi el senki. Vissza vannak keresz
telve az utcák. Kit érdekel? Most egy 
emléktáblát leplezünk le itt, holnap amott. 
Igen. magyar felirattal. De az élet ettől még 
süllyed, és süllyed is lefelé. 

Alkonyodik. Mitók Mikl6snak a 
Royal szállóból tanácsos lesz útnak ered
ni a külvárosba, rokonaihoz. Nagyon 
szeretné viszontlátni őket. Most még kö
zépütt sodródhat a tömegben az úttesten. 
Így biztonságosabb. Szélen, a kisebb ut
cákban vaksin silbakolnak a villanylám
pák. -Habár -mondja -utóbbi időkben 
Beregszászon rablógyilkosság nem tör
tént. Rablás, az igen sok. 

Szalai Csaba 
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szóljatok 6 

Egy különös szolgálat 7 

Baross Gábor vidám 
oldala 8 
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a "fékek atyja" is 9 

A vasútradír a Volánnak 
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Kibelezték, megpattantak 12 

Zakatoló 
mítoszok 

1 
Kevés olyan találmány van, amely 

annyi ellentmondásos érzelmet kavart 
volna, mint éppen a vasút. Kétségtelen 

hasznossága ellenére (amelyet ellenzői 
is elismertek) rengeteg félelmet szült az 

új robogó, csattogó, sípoló hatalmas 

gépezet annak idején. Nem csoda hát, 
hogy a vasút megteremtette a maga le

gendáit, hiedelmeit, amelyek még ma 

is élnek. Ezekbó1 válogattunk. 

Mostte következel! 
Az amerikai folklór telis-tele van mo

dern mítosszal. Ezek egyik gyöngysze
me egy mozdonyvezető esete. A férfi a 
nyugati vasút hőskorában éppen kanyar
gós úton, hegyekkel és szakadékokkal 
színesített tájon vezette szerelvényét a cél
állomás felé, amikor hirtelen hatalmas 
köd ereszkedett alá, megnehezítve a lá
tást. A mozdonyvezető éles sípolásra lett 
figyelmes. Kitekintve a kabinjából látta, 
amint mögötte egy óriási sebességgel 
száguldó másik vonat közeledik a pályán, 
éppen az ő szerelvénye felé. A férfi nö
velte a vonat sebességét, ám a másik sok
kal gyorsabb volt. A felé tartó mozdony 
ütközője már-már elérte a vonat utolsó 
kocsiját, amikor egyszerre kisiklott, és a 
mély szakadékba zuhant. A mozdonyve
zető megállt a következő állomáson, és 
remegő térdekkel a váróterembe ment. 
Ott az egyik ablakon írást pillantott meg: 
"Most te következel!" A mozdonyveze
tő megdöbbent, és úgy vélte, hogy fantom
vonatot látott, amelynek sorsa az ő jövő
jét vetítette előre. Az írást figyelmeztetés
nek értékelte, ezért a célállomásig vezette 
saját szerelvényét, majd soha többé nem 
szállt be a mozdonyba. Még a vasúti tár
saságnak is hátat fordított örökre ... 

Nyári potyautas 
Alaposan ráfázott a huncutságra egy 

Jen Bömen nevű svéd diák. Vakációjára 
az egyik gyorsvonat ütközőjén indult. 
Amikor a vasút dolgozói fölfedezték a fiút, 
a kényelmetlen utazás ellenére a teljes jegy
ár megtérítésére kötelezték. És ez még nem 
volt elég: kisvártatva visszatért a kalauz, 
és pótfizetést követelt Jentől, mondván, 
egy első osztályú kocsi alatt utazott ... 

Összeállította: 
Veszely Emőke 
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Vasutasok 11z 1848-as 
szabadságharc csatáiban 

LÁZÁR VILMOS FŐPÉNZTÁRNOK 

1847. szeptember l -jén haladt át az 
első, a Haza és István nevű mozdonyok 
vontatta személyvonat Vecsés határának 
számító vasútvonalon. A vasútállomás 
történetének feldolgozása során kevesek 
által ismert, fontos dokumentumok is 
előbukkantak. Az 1848-as polgári forra
dalom és szabadságharc 150. évforduló
ján érdemes ezekre a dokumentumokra 
egy kis figyelmet szentelni. 

Az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc előtt, s azt követően a kiegyezé
sig, általános gyakorlat volt, hogy a csá
szári-királyi hadseregből politikai és meg
bízhatósági szempontok miatt elbocsájtott. 
vagy kilépett tisztek a banki. kereskedel
mi. közlekedési. s ezen belül a vasúti hi
vatalokban kamatoztatták tehetségüket. 
Talán kevesen tudják, hogy Lázár Vilmos 
aradi vértanú tábornok, mint az első Ma
gyar Középponti Vasút főpénztárnoka lé
pett a szabadságharc honvédségébe. 

Bóna Gábor "Tábornokok és törzs
tisztek a szabadságharcban 1848-49'' c. 
munkájában ezt írja Lázár Vilmosról: 
1815-ben Nagybecskereken született. 
Vagyontalan, nemesi származású. Csa
ládjuk örmény származásra utaló vona
lat is ápolt. Szülei katonai pályára adták. 
1834-től tíz éven át a 34. gyalogezred
ben szolgált és alhadnagyi rangot ért el. 
1844-ben kilé�tt a hadseregből és az épp 
alakuló Első Magyar Központi Vasút 
főpénztárnoka lett. 

1848. októberében főhadnagy a for
radalom és szabadságharc 39. honvédzász
lójánál. November közepén már százados 
az 1. utászezredben. 1849. februárjától 
utászkari őrnagy és Répásy tábornok se
gédtisztje. Szem- és fültanúja a hadsereg 
vezetésében Görgey hatalomra törekvése 
és a politikai vezetés bizonytalanságai miatt 
előállt megosztottságnak és belső küzdel
meknek. Jórészt ezért veszti el a magyar 
sereg a kápolnai csatát, majd a karriervá
gyó Görgey Miskolcon puccsszerűen le
tartóztatja a honvéd haderő lengyel főve
zérét, Dembinsdryt. lázdr Vilmost bán
totta ez az eljárá<;, de csak annyit tehetett, 
hogy jelentette az ügyet felettesének. 

Aprilistól kinevezték a Zempléni had
megye parancsnokának, s még e hónap 
végétől a 9. hadtestben dandárnok. Ekkor 
már a szabadságharc ügye nehéz helyzet
be került. A hazához mindig hű lázár 
Vilmost azonban előbb hadosztály-pa
rancsnoknak nevezik ki és júliusban alez
redesi rangot is kap. A végső harcokban 
is számítanak a tehetséges, az első magyar 
vasúttól a honvédsereghez állt katonára. 
Július végén, az erdélyi csatákban muta
tott bátorságáért előbb hadtestparancsno
ki teendőkkel bízzák meg, majd augusz
tus elején Bem tábornok, Krassó-Szörény 
vármegyében ezredessé lépteti elő. 

Kötél helyett por és golyó 
Miután a magyar hadak Világosnál 

letették a fegyvert, lázár Vilmos se látta 
értelmét az újabb áldozatoknak. Hadtes
te mintegy 4600 fönyi maradványával au
gusztus 19-én, Lugosnál ő is megadja 
magát. Kemény, megalázó meghurcolta
táson át került a többi tábornokkal együtt 
a szomorú emlékl1 aradi várbörtönbe, 
ahol tizenharmadikként <'ít is halálra ítél
ték. Dessewffy tábornokkal együtt kérel
met írnak Haynauhoz, a rettegett osztrák 
táborsremagyhoz, aki cinizmusát, ember
telenségét ezúttal sem tagadta meg. Mi
vel nem a cári, hanem egy osztrák tábor
nok előtt tették le a fegyvert, a mindenfé
le emberi érzésre érzékelten Ernst hadbí
ró korábbi ítéletét, a katona számára min
dig megszégyenítő kötél általi halált "ked
vezményként" "por és golyó" általi kivég
zésre változtatta. 

A kivégzés történéseihez Nemeskürty 
István: "Kik érted haltak srent Világsza
badság" címl1 könyvéb6l kölcsönzöm az 
adatokat. Október 6-án szürkületkor elő
vezették Schweidel József, Kiss Erna, 

Dessewffy Arisztid tábornokokat és lá
zdr Vilmos ezredest. Felsorakozott a ki
végző osztag, s elhangzottak a vezény
szavak és a lövések is. Kiss Erna nem 
kapott halálos sebet, a többi hős azonban 
holtan rogyott össze. A kivégző osztag 
katorw meglep&lve, tanácstalanul álltak. 

Kiss Emő tábornok felkiáltott: -Szegény 
hazám! Isten büntesse meg a hóhérokat! 
- majd maga vezényelt nekik újból tl1zet, 
de azok a meglepetéstől nem tudtak !<'>ni. 
Ekkor egy osztrák tiszt lépett oda és kö
zelről fejbe lőtte a hős magyar tábornokot. 

* * * 

Vecsés és a helyi vasutasok is nagyon 
büszkék lehetnek arra, hogy egykori 
elődjük, Bobich Já11os a helyi vasútállo
más pénztárnoka ezredesi rangig vitte a 
szabadságharc csatáiban. 

Bobich János kevésbé ismert, magas 
rangú katonája volt a szabadságharcnak. 
Hadtörténeti adatok szerint 1795-ben a 
horvátországi második határőrezred te
rületén, Dabarban született. A "Táborno
kok és törzstisztek a szabadságharcban 
1848-49" című könyvében Bóna Gábor 
történész vagyontalan, polgári származá
sú, szerb nemzetiségű, görög, nem egye
sült vallású katonaként említi. Apja is az 
osztrák birodalom hadseregében szolgált. 

Bobich Jánost, miután századosi ran
gú, nyugállományú tisztként elbocsátot
ták a birodalom hadseregéből. az Első 
Magyar Középponti Vasút 1847. szep
tember l -jén megnyitott Pest-Cegléd
Szolnok vonalán Vecsésre nevezték ki 
pénztárnoknak. 

Ott volt Buda visszavételénél 
Kevés település büszkélkedhet azzal. 

hogy 48-as tábornokot vagy törzstisztet 
adott az önkényuralom ellen kiizdő magyar 
és társult nemzetek szabadságharcához. 
1848. tavaszán ugyanis a vecsési pénztár
nok önként jelentkezett a magyar honvéd
seregbe. S milyen furcsa fintora a történe
lemnek, hogy a szabadságharc életére tön'S 
Jela5ics seregével hadakozó magyar sereg
ben számos. más nemzetiségű katona és 
tiszt között ott találjuk a vecsési vasúti pénz.
tárnokot, Jelasics földijét, Bobich János 
századost is. Júniusban már a 3. honvéd
z.ászlóaljban szolgál. Januárban bátorságá
ért őrnaggyá léptetik elő, s egyben ó lesz a 
zászlóalj parancsnoka is. A Komárom fel
mentésére indított tavaszi hadjárat alatt 
Klapka György tábornok seregében már 
alezredes, dandárparancsnok és a 3. osztá
lyú érdemjel kitüntetettje. 

A nevezetes isaw.egi csatában az elsők 
között ütközött meg az ellenséggel. Részt 
vett Buda visszafoglalásában is. 1849. jú
lius l -től, sajnos már a szabadságharc ha
nyatló szakaszában lett ő is ezredes a 
Feldunai hadseregben, a Nagysándor Jó
zsef tábornok vezette I. hadtest egyik gya
logos hadosztályának parancsnokaként. 
Hadosztálya az osztrák csapatok segítségé
re érkezett orosz csapatokkal többször 
összecsapott. majd 1849. augusztus elején 
Debrecen térségében a muszka fősereggel 
harcolt. A második debreceni összecsapás
ban súlyosan megsebesült. Nagyváradon 
át az aradi várba került, s később ott is esett 
fogságba. Bizonyára sebesülésének kö
szönhette, hogy nem ítélték halálra. 

Egy ideig Aradon házitanítóskodott, 
s ébren tartotta a kivégzett tábornokok 
emlékét. Később hazafias érzelmű föld
birtokosok tartották el a magányos, szü
letésére nézve szerb, de szíve szerint 
magyar honvédtisztet, aki 1878-ban Di
ósgyőrben halt meg. 

Vecsés Nagyközség Önkormányza
tának képviselőtestülete az e sorok szer
zője által írott nyílt levél nyomán 78/1997 
szám alatt hozott határozatot az egykori 
vasúti pénztárnok emlékének megörökí
téséről. Az Önkormányzat és a MÁV Rt. 
vezetése a Pest-Szolnok fövonal megnyi
tásának 150. évfordulóján: 1997. szeptem
ber l -jén a hosszú ideig elfeledett Bobich 
János emlékének az állomás falán elhelye
zett emléktáblával adózott és a tervek sze
rint utcát is neveznek el róla Vecsésen. 

Ez az írás két vasutasból honvédtiszt
té vált 48-as szabadságharcost ismertet. 
Bizonyos, hogy mások is tudnak hason
ló esetekről. Kötelességünk, hogy a 150 
évvel ezelőtti magyar szabadságküzdel
mek és a világszabadság hősei előtt em
lékeik össregyl1jtésével is lerójuk tiszte
letünket. Éppen ezért adjuk közre azokat 
a helyi adatokat, amelyek a vasutas hő
sök megismerését elősegíthetik. 

Orosz Károly 

MÚLTIDÉZŐK 

Recskre elhurcoltak, szóljatok! 
Őszi díszbe öltözött a Mátra. Sirok 

megállóját elhagyva, Recsk-Parádfürdő ál
lomás felé "szedi lábát" a kis Bz-vonat. A 
hosszú. egyenes, végtelenbe futó sínpá
lya monoton látványa képek sorát indítja 
el bennem. Míly örökkévalónak érezhet
ték ezt az utat az éjszakában -a marhava
gonokban utazva - a kényszermunkára 
elhurcolt rabok. A rideg valóságtól már 
csak a szörnyű bizonytalanság lehetett 
rosszabb: Vajon hová viszik őket, vajon 
merre is járhatnak? -találgatták. 

Megérkeztem a hírhedt kényszer
munka-táboráról ismeretes Recskre. Az 
állomástól kb. négy kilométerre találom 
meg, csodálatos környezetben, az egyko
ri tábor helyén álló emlékművet. Az em
lékml1 kis táblái előtt hozzátartozók ke
resik az édesapák, a férjek neveit. Előtte 
a téren az ünnepi megemlékezés előké
születei folynak. A Recski Szövetség tíz 
éves jubileumára az ország minden terü
letéről érkező. az internáltakról megem
lékezni vágyók gyűltek össze. 

A régi táborlakók fürkészve lesik 
egymás arcát a felismerés reményében. 
Könnybelábadt szemű, szikár. vasutas 
kabátban álló. idős férfit szólítok meg: -
Mi volt az. első gondolata. amikor újból 
e tájra érkezett? 

-Találkozni szeretnék azokkal. akik
kel együtt szenvedtem, s jóban-rosszban 
együtt voltunk-válaszolta Aradi István 
egykori kocsifölíró. - Nekem már csak 
ennyi az öröm az életemben. amit itt,jó szót 
kapok. Sírva fakad. Megdöbbenek. hiszen 
nem akartam a régi sebeket feltépni. 

Közben sorstársától megtudom. 
hogy Pista bácsit kegyetlen sorscsapá
sok érték "szabadulása" óta is. Pár perc 
múlva, önmagától kezdi mesélni elhurco
lásának történetét: 

- Próbáltak rábeszélni. hogy lépjek 
be a pártba. Nem léptem be. De én azt hi
szem, hogy már mindenképpen listán vol
tam. Hazafelé a munkámból keresztül
mentem egy tömegen, papok ellen tün
tettek. Másnap reggel értem jöttek. Be
vittek a Katolikus Körbe. Ott összekö
töztek barátkötéllel. Velem együtt húsz 
embert. Akinél volt kés -ami dinnyeérés
kor természetes -arra rákenték. hogy ölni 
akart. Végigjártuk mindannyian: 
Andrássy út, aztán a Markó. Ott mezte
lenre vetkőztettek minket. Négy napig 
nem ettünk. Ezt követően éjszaka, vagon
ban utaztunk Recskre. Virradni kezdett. 
amikor megérkeztünk. Hosszú gyalog
lás után. föl sorakoztattak a tábor terüle
tén. Egy villámgéppuska volt az órto
ronyra felszerelve. Ránk irányítva. 

-Nem egy volt ott, hanem három! -
szól közbe egy magas, idős úr, aki szin
tén itt töltötte keserves napjait. 

-Az ő apja is vasutas volt és velünk 
raboskodott - mutat Pista bácsi egy kö
zépkorú férfire, aki itt áll a közelünkben. 

-Édesapám már sajnos nem él. Eljöt
tem emlékezni ... Amikor őt elhurcolták, 
akkor minket édesanyámmal a rizsföldre, 
Hortobágyra szállítottak. Ötéves voltam 
akkor -meséli készségesen. De amikor 
bemutatkozásra kérem, azonnal elzárkó
zik. s távozik. Kérdésemet. - hogy miért 
nem?-még hallja. Nem válaszol rá. Va-

:\fa már igazolást is kaphat az elhur
colt, - kőtörő éveiről. Foró: HCR1 

jon szégyenér1.et, vagy félelem a hallga
tás oka? -elgondolkodom. 

-Voltak ám köztünk spiclik is!-foly
tatja történetét Aradi Pista 'bácsi. -Len
csés, a fősz.akács ! Jöttem a munkahelyem 
felől - mutat a távolba - üvegezésből. 
Lencsés pedig másodmagával jött felém 
a nagyhídról. Megfordultam és megszó
lítottam: -Ni csak. egy ismerős! - Ki 
maga és mit akar? - üvöltött rám. pedig 
ismert. -Sok lencsét megfóztél annak 
idején, nem emlékszel?-kérdeztem tőle. 
s ő annyit mordult: -Takarodj! 

-Szilágyi Jani is spicli volt -szól 
Binder Géza bácsi. akit szintén a vasút 
kötelékéb61 hurcoltak el. 

-Amikor nem bírtuk teljesíteni azt 
a csille mennyiséget, amit kellett, már az
nap este tudták a nevünket sorolni, az
zal a váddal, hogy nem is akartunk dol
gozni. Köztünk rnltak, köztünk éltek 
ezek a spiclik. Ta,jdn , Veres Gyurka. 

Gnóm -röpködnek a nevek a körülöt
tünk állók szájából. Volt egy Vipla, meg 
egy Reketye nevl1 is. 

-Senki sem emUtette mlg, hogy ver
tek-e agyon itt embert? - faggatnám a 
múltra emlékezőket. 

Hosszú csend •Jtán megszólal Géza 
bácsi: -Nem. Nem vertek agyon senkit. 
Erről én nem beszélek. 

-Nemcsak agyonvertek. hanem éget
tek is! -kiált dühösen Pista bácsi. Keze, 
lába is megégett ... Hogy is hívták? -ta
lálgatják a nevét többen is. -Mátravere
bélyről, Gonon Gyula. Srerencsétlen, az 
is meghalt már-jegyzik meg többen. 

Szeberényi András is bekapcsolódik 
a beszélgetésünkbe, akit szintén szolgá
latból "kísértek" el. A kisterenyei állomás 
személypénztárosa volt. 

-Bennem már csak emlékként élnek 
a történtek. Többször is voltam már itt, 
idegenvezetőként, csoportokkal. De! 
Egyetlen emlékkép kísért: amikor az ép
pen virradó hajnalon a vagonból kiszáll
tunk és gyalog haladtunk. úttalan utakon, 
a tábor felé - vallja az egykori vasutas. 
Kérdésemre, hogy visszavették-e őket 
"szabadulásuk" után eredeti munkakör
ükbe. egybehangzó a válasz: csak a Mun
kástanács döntése után. 

Kezdődik az ünnepség. Zimányi Ti
bor. a Recski Szövetség elnöke beszédé
ben kiemeli, hogy a szövetség neve 1988. 
szeptember 16. óta él a köztudatban. A 
Történelmi Igazságtétel Bizottsága 1988 
júliusában alakult meg, amely elsősorban 
a Nagy Imre-perben kivégzetteknek az 
európai szintű újratemetését tl1zte ki cé
lul. Am elzárkózott a politikai okból sza
badságvesztést szenvedettek felvételétől. 
Ezért nem volt más lehetőségük, mint 
megalakítani a Recski Szövetséget. 

Szinvei András Hatvan város önkor
mányi.atának polgármestere. TNe hallhatjuk: 

-Hatvan városa ezekből az ünnep
ségekből sajnos előkelő helyet vívott ki 
magának, mivel 1950-ben a vasutaso
kat idehozták Recskre. Családjaikat pe
dig elvitték a hortobágyi internálótábor
ba. Természetesnek veszem, hogy mind
két helyen képviseljem városunkat. Mint 
ahogy most is. amikor a városunk ne
vében elhelyeztük a koszorút. 

Hatvan városa nagyon megsrenvedte 
a történelmet. hiszen 1944 szeptember 
20-án a város terrorbombázásakor a vas
útállomás épületét, környékét lerombol
ták. A vasúti lakásokat is. mindenkinél 
jobban sújtva a vasúti munkásokat. 

Most már a város színe-java jön ki 
ide emlékezni. Korábban ez tiltott nap 
volt, csak azok lehettek jelen, akiknek csa
ládtagjai ott pusztultak el a bombázáskor. 

Húri Valéria 

Állomástól állomásig 56-ban 
Az új szovjet egységek már 1956 ok

tóber 24-25-én elárawtották Kelet-Magya
rországot és gyorsan törtek Budapest irá
nyába. Erről a 4-es főközlekedési út Nyír
egyháza-Budapest sz.akaszán-ahol a vas
út a közúttal párhuzamosan fut - szemé
lyesen is meggyőződhettem. A vállalat ve
zetőitől és jelenlévő dolgozóitól elköszön
ve az állomásig gyalog tettem meg a mint
egy másfél kilométeres utat. Egy belső erő 
arra ösztönzött, hogy kíséreljem meg a le
hetetlent és mielőbb viszontláthassam a csa
ládomat és a szüleimet. 

A nyíregyházi állomáson már látni 
lehetett a zavarodottságot nemcsak az 
utazni váróknál, hanem a vasutasoknál is. 
A forgalmi iroda rendszeresen közölte, 
hogy nincs és egyelőre nem is lesz vas
úti közlekedés. A Budapest felé igyekvő 
mintegy 200-250 utas egy része pánik
hangulatba került és az állomásról töb
ben eltávoztak. Én az ösztöneimre hall
gatva maradtam, mert úgy éreztem, hogy 
hátha mégis sikerül hazautaznom. S nem 
kellett csalódnom, mert néhány órás vá
rakozás után Záhony felől befutott egy 
424-es típusú gőzmozdony két pullman
kocsival. A kocsiknak még a lépcsője is 
tele volt utasokkal. Olyan szerencsésen 
helyezkedtem, hogy az első kocsi hátsó 
peronjára a leszálló három utas helyére a 
mögöttem lévők bepréseltek. Később be
jutottam az utastérbe is. 

A vonat némi várakozás után elindult 
és úgy száguldott velünk. hogy még a pi
ros jelzéseket is figyelmen kívül hagyta. 
Ezt veszély nélkül tehette, mert nem volt 
az útjában semmi akadály. A kalauz köz
lése szerint ez a különvonat a mozdony
vezető és füt<'> egyéni akciójából jön létre. 
akik igyekeztek Budapesten élő családjuk
hoz. Ez igaz. is lehetett. mert Szolnokig meg 
sem állttmk. Itt leszállt néhány vasutas és 
a mi kocsinkba öt zöldparolinos, tehát 
ÁVH-s sorkatona préselte be magát. Ezek 
a kiskatonák szabadságon voltak és pa
rancsra meg kellett szakítaniuk a pihené
süket. Az utasok szolidaritása olyan volt, 
hogy részükre helyet szoritottunk, bár úgy 
voltunk összepréselve, mint heringek a 
konzerves dobozban. 

A szolnoki állomáson jelenlévő vas
utawk és civilek közölték, hogy Budapes
ten szömyl1 helyzet alakult ki az ÁVH-sok, 
a szovjetek és a felkelők között. Bennün
ket óvatosságra intettek. Ennek, mint ké
sőbb magam is tapasztaltam, meg is volt a 
reális alapja. A vonat ismét tovább szágul
dott velünk Budapest felé. A Nyugati pu. 
csarnokába délután 4-5 óra között érkez
tünk. Mellettünk egy indulóban lévő mun
ká.wonat állt és várta a jelzést Monor-Ceg
léd irányába. Ekkor eddigi életem legna
gyobb emberi szolidaritásának voltam 
közvetlen tanúja. A kiinduló munkásvo
natról többen meglátták az államvédelmis 

kiskatonákat és kérték őket, hogy az 
egyenruhában ne menjenek ki az utcára. 
Kérték, hogy öltözzenek át és máris do
bálták részükre a zakókat. sapkákat, kala
pokat, sőt még cipőket is. A fiatal ÁVH
sok bizonytalankodtak és nem tudták fel
fogni veszélyeztetett helyretüket. Én és 
mások is szinte parancsolóan követeltük, 
hogy öltözzenek� és ne kockáztassák az 
életüket. Ennek lett is némi eredménye, 
mert összegy1'.Irték a zubbonyaikat, elrej
tették a sapkájukat és a szolidaritásból 
kapott ruhanemtlket magukra öltötték.. 

Sorsukat én már nem követhettem 
tovább, mert a tömeg élén hamar a Nyu
gati pu. főbejáratához érkeztem. Azt már 
messziről láttam, hogy az üvegfal össze 
van törve, de arra nem gondoltam, hogy 
az ajtó kinyitása után szemben találjuk 
magunkat szovjet tankokkal és ÁVH-s 
fegyveresekkel. A lépcsőn s�os sebe
sültet és halottat véltem felfedemi. Elkiál

tottam magam, hogy emberek vissza, és 
futva igyekeztem a csarnok belseje felé. 
Sokan követtek, főleg 117.0k. akik látták az 
utcai helyzetet. A csarnok� pedig már 
lijabb rohamra sorakoztak vuutasokból és 
fiatalokból álló fegyveresek. A pillanat
nyi tCizsztlnet és ösztönöm gyors reagá
lása követke�ben sikerült e vészbely
zetből többedmagammal kikerülnöm. 

Vaw1l11N11 
Kossuth-díjas lrónk fia 
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Egy különös szolgálat (ELBESZÉLÉS) 

Gyülekeznek az éjszakások a for
galmiban. Behallatszik az öreg Pálmai 
Mihály rekedtes hangja, amint epepana
szait részletezi Kovácsnak. Szüntelenül 
szól valamelyik telefon. Szilágyi most ad 
engedélyt a ... hatosnak. Az ajtó neszei
ből, a blokk kezeléséből követem az ese
ményeket, miközben dolgozom. Nap, 
mint nap ugyanazon hangok és neszek. 
Fel a karszalagot és ki a forgalmiba Noha 
tudtam, mégis izgatottan kérdeztem: -
Hogy áll a hatos? 

-Belépett a térközbe - felelte Szi
lágyi. 

- Mire várható? 
-Óra tizenöt-tizenhétre a kettőre -

válaszolta anélkül, hogy abbahagyta volna 
a naplózást. 

Pálmai szokott helyén a szenesládán, 
távolabb Kovács Péter ült, kezében ciga
rettacsonk parázslott. 

Felálltak és jelentkeztek. Szilágyi ek
kor mondta be a hangosba a vonatot. Ha
daró szövegét nehéz volt követni. Aztán 
vette a vonatindítót és kiment a vonatot fo
gadni. Az utasok megindultak. 

A peron szélén megálltam. A gyorsvo
nat befutott, s a vagonok suhogó hangot 
adtak. A fényárban úszó ablakok mögül 
kíváncsian tekintettek ki az utasok. 

Néztem a vonatot. Világló ablakaival 
olyan volt, mint a gyöngyfüzér. Gondo
lataim már otthon időztek. Szinte láttam 
Máriát, amint díszíti az asztalt, s miként 
rakatja fel a leányaival a korallszínű Zsol
nai-készletét. Pillantása átfogja a tányé
rok, findzsák pompáját, és igazít a met
szett kristály poharakon. A leányok már 
feldíszítették a fenyőfát. Szantálhasábot 
helyeztek majolika vázába, hogy meg
gyújtva illattal töltse be a lakást. 

A gyors zajtalanul indult. A zárlám
pa fénye elszaladt előttem és egyre ki
sebbnek tűnt. A mozdony hangja tom
pább lett. Tekintetemmel követtem a ki
haladó vonatot, melyet még forgalmista 
koromban megszoktam. 

Csak szívatóval indult a kocsim. A 
hidegben lehűlt. Ráfordítottam a gyújtás
kapcsolót és igyekezetem sikerrel járt. A 
sugárvető beragyogta az utat, miközben 
lassan kifordultam a felvételi épület mel
lől. Mögöttem maradt az állomás az em
berekkel, akikkel sorsom összehozott. 

A kocsit a ház előtt hagytam. Hetet 
kongott a minoriták toronyórája, amikor 
kiszálltam. A hang áthatolt a házak felett 
s lehullt a földre. 

Szokásom szerint csengettem. 
Várták! Míg a zárral bíbelődtem, 

meggyújtották a gyertyákat az adventi 
koszorún. És zsarátnokként izzott a 
szantálhasáb is. A leányok cd-lemezt in
dítottak, és litszűrődő karácsonyi ének 
fogadta érkezésem. A libegő fényben a 
testek árnyai szüntelen remegéssel for
málódtak a mennyezeten. 

A szobába, mint mindig, ezúttal sem 
volt szabad bemenni, Átöltöztem és is
mét beléptem közéjük. Mária csengettyű
je szavára a leányokkal együtt léptünk be. 
Parányi lámpások világítottak a fenyőn. 
Csillagszórók szórták szikráikat. 

A leányok kalotaszegi blúzba és 
hosszú divatos szoknyába öltöztek. Ar
cukat átjárta a várakozás öröme. 

- Óh apa, hogy vártuk ezt a pillana
tot! -mondták egyszerre. Meláni fekete 
haja bő zuhatagként omlott vállaira. Szép 
szemei csillogtak, amikor az ajándékokat 
sorban felbontottuk. Köntösök, garbók, 
sálak, függők és karláncok leplezték le 
az ajándékozót. 

S végül asztalhoz ültünk. Éppen a 
merlotos üvegért nyúltam, hogy meg
bontsam, amikor csengettek. Meláni 
meglepett arccal lépett ajtót nyitni. Nyé
ki úgy festett az előtérben, mint egy öreg 
mackó. Leányaim előtt zavartan toporgott. 

- Apa, téged keresnek. .. 
-Csak nincs baj?- A  kérdést termé-

szetes módon tettem fel, és Nyéki termé
szetes módon válaszolt. 

- Pá/mait elvitték a mentó1c! Nincs 
senki a toronyban ... ! 

-Mi történt? 
Egy pillanatra kérdőn meredtem Nyé

kire, mintha csak őt vonnám felelősségre. 
- Rájött a roham. 

. 

-Háromra ... négyre ... vonatra ... négy
re -kiabálta az elől lévő mérges ember. 

-Háromra, négyre, vonatra. négyre 
- ismételtem vissza. Féltem, hogy a sor-
rendet eltévesztem. Megvillantottam lám
pám fényét, és hallottam mint adják to
vább sípjeleimet a többiek. Ám, amikor 
befejeztük a tolatást, odajött az előbbi 
fékező és felkiáltott... 

- Dugja ki a fejét, öreg! 
Az ablakhoz léptem. Amint megpil

lantott, zavartan kért elnézést. 
-Ne haragudjon főnök úr ... ki gon

dolhatta volna. Ha ezt tudom, nem vagyok 
ilyen ordenáré-mondta és elsomfordált. 

Nem haragudtam rá. 

A vonat fékpróbázott. Elment és új 
vonatok érkeztek. Az idő gyorsan telt. 

Éjfél előtt megeredt a hó. Sűrű, nágy 
pelyhekben hullott. Az ívlámpák fényé
ben ezerárnyalatú, szétszórt fehérség szü
remlett. A hangok messze csengőn hal
latszottak, és a vagonok szinte zajtalanul 
siklottak a hólepte síneken. 

A kályhából áradt a meleg. Hallgat
tam az öreg ingaórát, mint vetette ketye
gését az éjszakai csöndbe ... Megvallom, 
nem voltam éppen jó hangulatban. Az 
őrhelyet sivárnak és kopottnak éreztem. 
Az avíttság átsütött a tárgyakon. A fel
nyitható tetejff padból olajszag áradt... A 
hasadozott képkeretek mögött, sárgára 
fakult rendeletek alatt ott állt a nevem. 
Hogy itt mennyire hosszúak és fárasztó
ak az éjszakák! Ha néhány puszpángbok
rot tennénk ide egy edényben - gondol
tam - és néhány szanzavérát az ablakba, 
mennyivel más lehetne minden. Zöldre 
festenénk a falakat és természetesen 
megűjítanám a rendeleteket. Hosszúak és 
kemények itt az éjszakák. Itt egy ülőpár
na is jelentene valamit. 

A gondolatoktól megnyugodtam. 
Mináry főtiszt időben és tapintattal 

segített a vágányutak beállításánál. Kapko-

dás nélkül végezhettem a munkámat. Ko
vács váltókezelő mindannyiszor benne volt 
a vonalban, amikor a telefont használtam. 

-Főnök úr. szóljon, ha segíteni kell -
mondta, és meggyőzően csengtek szavai. 

, 

�félkor gépkocsi fordult be az első 
vágány mellett. Fényszórójának csápjai 
behatoltak az ablakon. Apró fényfoltok 
szaladtak a mennyezeten. S éjnek idején 
Meláni és a kis Cecil szálltak ki a kocsiból. 
Vidámak voltak, önfeledtek és harsányak .. . 

Messziről kiabáltak-Hahó ... hahó ... . 
van itt valaki? 

-Miért nem alusztok? - kérdeztem. 
- Mert mi vagyunk a virrasztók -

mondták és friss hóval szórták be egymást. 
-Otthon már a járdát is lesöpörtük. 

- És miért virrasztotok? 
-Mert te itt vagy a fehér éjszakában ... 
Kord farmerjük megfeszült. Vastag 

garbójuk testükhöz simult. Olyanok vol
tak, mint a vad csikók. 

-Anyátok? 
-Ő is szo-li-dá-ris, -kántálták egy-

szerre. Vidámságuk rám is átragadt. 
-Egy pompás teát, uram?-kérdezte 

a kis Cecil. Bohókásan meghajolt. és rej
tett palackból illatos teát töltött. 

Noha már egyszer kisöpörtem, a hó 
ismét belepte a váltókat. Munkához kel
lett látnom. Ekkor vettem észre Kovácsot, 
aki átjött és itt dolgozott az én oldalamon. 
A leányok neki is töltöttek teát. És vissza
küldtem Kovácsot is a saját váltóihoz. A 
lányok vad dudálással távoztak. 

A postavonat késett. Emiatt nálunk 
találkozott három vonat. Nem volt meg
állás. A havazás megszűnt. Friss szelek 
szétoszlatták a felhőket, és elóbújt a hold. 
Mináry éjszakai ellenőrzésekor ébren vol
tam. Am hajnal felé ismétlődő rohamok
kal tört rám az álom, de győztem felette. 

A kilencvenkilences a hajnali deren
géssel együtt érkezett. Összeszedte az 
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üres kocsikat és elvitte. Megindultak a 
reggeli ablakos vonatok, melytől a for
galom ritmusa felgyorsult. A vágány uta
kat már gyakorlottan és gyorsan állítottam, 
de nyomasztó súllyal nehezedett rám, 
hogy a 18/a váltót majdnem fel vágtuk. 

Mindkét irányból vonat volt útban. 
Mináry ezúttal sürgette, hogy a gépet a 
huszas előtt még engedjem át az elsőre, 
utána azonnal zárjak le a huszasnak. 
Közben Kovács csengetett, hogy már látja 
a negyvenhetest közeledni. Felkiáltottam 
a gépre, hogy gyorsabban mozogjon. És 
ahogy haladt át a váltókon, úgy dobál
tam utána a váltók emeltyűjét. Ekkor 
húztam el kapkodva a 18/a váltót a gép 
előtt. Döbbenetes pillanatot éltem át. Át
járt az isten hidege, s éreztem, miként üt 
ki a verejték. A mozdonyvezető szavait 
azóta sem felejtem ... 

Reggelre megváltozott a világ képe, 
A dolgok ismét új formát vettek fel. A tün
döklő fehérség átrajzolt mindent. S a nap
fényben szikrázó hó ropogott lépteim alatt. 

A leváltóm mintha nagyobbat köszönt 
volna? Vagy talán én hallottam volna így? 
A hóban a hangok máshogyan csengenek. 
Kerítettem Pálmai helyett hétfőre egy he
lyettest. Aztán íróasztalom fölé hajolva 
vártam, hogy Meláni értem jöjjön. Külö
nös módon nem voltam fáradt. Álmossá
gom elkerült. Visszatérő gondolataim át
fütöttek azon a különös éjszakán, ezen a 
különös szolgálaton. Láttam az embereket, 
amint reggel szótlanul, súlyos léptekkel 
ballagnak a vágányok között. 

Jobban éreztem, mint valaha, hogy 
mit takar szótlanságuk. Friss belső öröm 
járt át, hogy változtassak sorsukon ... 

Végül hazatértem. 
Várt minden, mint este. Új nap kez

dődött, amelyben a nappal fényei áttör� 
ték az éj sötétségét. 

Szabó Béla 

Szilágyi sietett vissza. Bemondta a 
hatos indulását a szomszéd állomásnak, és 
engedélyt adott a hetvenkilencesnek. Majd 
olvashatatlannak t(fnő írással írni kezdte a 
szolgálatátadást. Pálmai és Kovács az új 
borok erejéről cseréltek gondolatot. Sza
vaik elkerülték figyelmemet, és makacsul 
visszatértek korábbi gondolataim. 

Mndannyian engem néztek. Döb
benetes csönd ereszkedett közénk. Töp
rengőn gondoltam át a helyzetet, s mint
ha megérezte volna gondjaimat, Nyéki 
megszólalt: -Átvehetném én is a szol
gálatot- és előbbre lépett nyomatékul. 

Ha felharsan az énekszó 
Huszonöt éve, hogy házasságban élünk. 

Mária tiszta pillantása azóta kísér. Meláni 
már medika, s a kis Cecil tanárképzős. 

Mináry Éva főtiszt a gyorsról leszáll
va bejárta az állomást. Szelíd mosolyá
val jelentkezett szolgálatra, miközben 
megszólalt telefonom hangja. Vajon ki 
lehet ilyen szokatlan időben?! Felemel
tem a kagylót... 

-Jó estét! A főmenetirányító vagyok. 
Főnököm, az időjós szerint éjszakai ha
vazással kell számolni. Tegyetek meg 
mindent...! Kattant a készülék és sípoló 
hangot adott. "Ennek aztán sietős" -gon
doltam. Még csak ez hiányzott. Nem töl
tött el nyugtalanság, hiszen erre már ko
rábban felkészültünk. A váltókezeló1c régi 
telek tapasztalatainak hordozói. 

Sn1ágyi szólt be -együtt vagyunk! 
Feltette vörös sapkáját, miként Mináry is. 
Követtem. Sorban álltak Szilágyi, Mináry, 
Pálmai, Kovács és az öreg Nyéki, a rnálházó. 

Szilágyi ezúttal is hadarta a szöveget: 
... útban a hatos. Engedélyt adtam a het
venkilencesnek. Vágányhelyzet ... forga
lom ... elegyhelyzet. Pillantásunk egy
másba hatolt. Kopaszodó, ősz hajú, kes
kenyarcélű férfi volt. Zárkózott. Kék sze
meinek fénye fáradt. Éva megismételte a 
hallottakat. Halk, folyamatos szövege 
meggyőzött, hogy mindennel tisztában 
van. Az öreg Pálmai vékony dongájú, 
keshedt, sápadt arcú emberke, fanyar 
mosolyú, sokat beszélő fajta. Kovács tes
tes külseje erőt sugárzott. 

Kedveltem őket. 
-Az éjszaka havazásra lehet számíta

ni -mondtam, -noha semmi jelét nem lát
ni. Vigyázzanak! Miután aláírtam a szolgá
latátadást, ellenőriztem a naplókat, boldog 
karácsonyt kívántam nekik. Egyszerre vi
szonozták. S még hallottam amikor Mináry 
engedélyt kért a hetvenkilencesnek, és ren
delkezett a vágányút beállításról. 

-Maga? 
-Igen, én. Végül is tizenöt évet húz-

tam a vasút. .. 
- Nem! Magára szükség van a vo

natoknál - válaszoltam. 
Nem vehettem figyelembe. Második 

csoportos lett orvosin. Mináry nem jö
hetett számításba. A nappalosok mind 
hazautaztak. A holnapiak közül talán Jor
dánt értesíthetném, de kit állítok be Jor
dán helyett? A helyzet kritikus lett. 

Nyéki nehézkes léptekkel indult meg 
a lépcsőn lefelé. Utána szóltam: -Mondja 
meg Minárynak, hogy megyek. 

Nem tartóztatott senki! 
Kimentem az állomásra. Helyettest. 

nem tudtam szerezni, így hát közöltem 
Évával és Kováccsal, hogy átveszem a 
szolgálatot. 

Felejthetetlen éjszaka következett. 
Az első vonat egy tolatósteher volt. 

Éva az ötödik vágányt jelölte ki. Kétszer 
is megnéztem, hogy szabad-e. Amikor az 
ötödiken megállt, megnyugodtam. Fe
szültségem felengedett. Tolatáskor egy
szer mellényúltam, és a kisorozandó ko
csik visszagurultak a vonatra Csupán egy 
téves fogáson múlt... 

Az elsőfékező vad káromlása felhal
latszott hozzám. Olyanokat ordítozott, 
hogy "az isten verje meg, még este van, 
de máris alszik". J6ska nev(í társának 
kiabált "saruzd meg a három kocsit", 
majd azzal folytatta, hogy "lerohad a lába 
a sok fölösleges menéstől". 

Restelltem magam. Ettől kezdve min
den állítást ellenőriztem. Ettől a tolatás 
lelassult. És én magam előtt láttam Jor
dánt, Pá/mait, Kovácsot és a többieket, 
hogy szinte oda sem néznek, amikor to
latásnál dobálták az emelty!Iket. Nehéz 
pillanatokat éltem át... 

A 102 ESZTENDŐS VASUTASKÓRUS KARNAGYÁT ÜNNEPELTE 

Az emlékezés a századforduló éve
it is visszapergette azon a bensőséges 
ünnepségen, ahol a 102 esztendős 
vasutaskórus karnagyának negyed
százados hűségét köszönték meg. 

A polgárosodó Magyarország 
nyugati csücskében, a Szombathelyi 
Jármffjavító Mú'helyben a dolgozók 
1896-ban, többek között megalakítot
ták a MÁV Haladás Dalos Egyletet. A 
mindmáig fennmaradt képzőművész
kör, továbbá az üzemtó1 már elsza
kadt sportkör, valamint az akkori ze
nekar léte híven tükrözte annak a 
kornak a munkastruktúráját. 

Az üzem valamennyi dolgozója ha
vonta egy pengővel támogatta m!Iködé
süket. A felvételre jelentkezett dolgozó
kat "kipróbálták", azaz a kultúrcsoport
ok vezetőihez irányítva "tesztelték" 
szunnyadó tehetségüket. Ez a felvételi 
procedúra hivatalos és szerves részét ké
pezte. S mivel 18 féle "szakkör" élt az 
üzem falai között, lehetőség bőven adó
dott. A dalosegylet kiválasztottjai is büsz
kén jártak a próbákra. hisz a csapatba 
kerülés rangot jelentett. A mffhelyfönök 
egyetlen rendezvényükről sem hiányzott. 

A patinás MÁV Haladás Férfi Ének
kar - ahogyan ma nevezik őket - létszá
mában ugyan jelentősen megfogyatko
zott, de egymás szeretetének miliője meg
őrződött. 12 szólista, 26 basszus és 18 
tenor jelképezte a valaha 86 fős kórust. 
Napjainkban huszonketten viszik a sta
fétabotot. A kiöregedett, mozgásukban 
már korlátozott társaikkal látogatásokon 
tartják a kapcsolatot. 

-Úgy szeretjük egymást, mintha test
vérek'volnánk - mondotta a nyolcvan 

esztendős szakosztályvezető, Pálos Lász
ló, aki a kórusban ezt a tisztet négy évti
zed óta tölti be, s aki korát meghazudtoló 
energiával énekel, s intézi az ügyes-ba
jos dolgokat. 

-A dal, a virág fiatalít-vallja. -Min
dig kedveltem a dalolást. Fiatalon szere
nádozó kis énekkart szerveztem. A mű
helybe kerülvén pedig Hanzi bácsi tobor
zott az egyletbe. Nem csupán én képvise
lem a nyolcvanasok korosztályát. A 87 
éves Németh Imre barátunk tavaly vonult 
nyugdíjba az énekléstől, hova egykor a 
karnagy az édesapjától kért engedélyt arra, 
hogy eljárhasson a próbákra. 

A férfikar fénykorában, a harmincas 
években nívós kitüntetéseket halmozott 
fel. Elnyerte 1938-ban a Király-díjat-a 
25 kg súlyú színezüst Tinódi Lantos Se
bestyén szobrot-. s két alkalommal ér
demelte ki az Arany és Kormány-díjat, 
továbbá az emléktár még országos dal
versenyek előkelő helyezéseit is őrzi. 
Egyedül az ezüstszobomak veszett nyo
ma a kultúrház bombázásakor, de való
színűleg nem a háborúnak, hanem a 
"szarkáknak" esett áldozatul. Pedig az or
szágban csak három énekkar dicseked
hetett ezzel a kitüntetéssel. Így, amikor a 
Király-díjat átvette a kórus, az egész 
üzemben leállt a munka, mindenki a rá
diót hallgatta. A hazatérő társaságot az 
állomáson a kollégák gyűrűjében a pol
gármester fogadta. 

Az eltelt évszázadban három kar
nagy tevékenysége fémjelezte az egyes 
korszakokat. Jurányi János 19 éven át 
aratta a babérokat a kórussal, majd a fő
városba csábították. Németh István 17 
esztendejét a külföldi vendégszereplések 

jellemezték. Az énekkar szinte egész 
Európát bejárta. -"Megható emlékként 
őrizzük azokat a perceket, amikor Báthori 
István krakkói sírjánál énekeltük a Him
nuszt, vagy amikor a svédországi mun
kásdalos-találkozón végigvonultunk az 
utcákon, s az ablakból tapssal üdvözöl
tek bennünket" - mesélte Pálos lász/6. 

Juhász Gergely a kórus harmadik 
periódusában, dr. Hajba Ferenc idején 
került a tagok sorába. -"A közös ének
lés, az utazások összekovácsolták a csa
patot. Öröm hallani a felcsendülő dalla
mot. Még, ha közben kínlódunk is, mi
vel a kottát nem ismerjük, s hallás után 
tanuljuk a dalokat" -avatott be bennün
ket a kulisszatitkokba. 

Dr. Hajba Ferencet!¼ 25. évfordu
lón a kórustagok arany pecsétgyűrűvel 
köszöntötték. A rendezvényen a környék
beli kórusok műsorral kedveskedtek az 
ünnepeltnek. A jármffjavító kft. vacsorá
ra látta vendégül a megjelenteket, s az szb 
ugyancsak szponzorálta az eseményt. A 
vacsoraasztal körül sok mindenről szó 
esett. Például az utánpótláshiány vélhető 
okairól is. 

-A mai dolgozók már nem élnek 
együtt az üzemmel. A vidékről bejárók 
munka után rohannak haza, s sajnos a 
helybéliek közül is egyre többen kény
szerülnek a megélhetésért újabb műsza
kot vállalni. Mások állásukat féltve nem 
mernek csatlakozni, hisz a próbákból egy 
óra munkaidőre esik. Pedig az élmény 
páratlan. Amikor belépünk az ajtón, érez
zük, hogy egy nagy családhoz tartozunk. 
Ha felharsan az énekszó, minden gon
dunk tovaszáll. 

· ódri -
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TEREBÉLYESEDIK A BAROSS EMLÉKÉV 

Baross Gábor vidám oldala 

Ismét cg) hokrétányi jókedH't 
adunk át Sági Jenő és Sági Vilmos: "A 
rnsút humora" című kön) ,e alapján. 
Ezzel is a "vasminiszter" népszerűsé
gére kívánunk utalni. 

:\ÉVJEGYCSERE 
Fülkéjében egy uta� eroscn dohtin)70tt, 

noha nemdohán) zó �zakas, , olt A muusz
tcr udvariasan kérte az utast, hog) a do
htinpá,t hagy Ja abba. Mmdh1ába. Erre B.1 
ro•" előveszi a ne, jegyét és .itadJJ a7. ut.1s
nak. Ez sem használt. A miniszter kimegy 
a folyosóra és panaszt te�z a kalauznál 

A kalauz bemegy a lulkébe, mire az 
úr már a belépés pillanatában n) újtja nek.i 
a névJegyet. A kalauz visszamegy a fo-
1) 0sóra és azt mondja: -"Sa1n.1lom uram 
de awal a goromba mm1,zterunkkel nem 
merek kikezde111.' 

IMÁDKOZZUNK 
V ASÚTI MIATYÁNK 
Kif1111dálta: Pokróc: Áddm 

�liatyánk. akt , agy vitéz Baross Gábor, 
Hozzád'fohá,zkogyik az MÁV-beh t.-'íbor! 
Legyen miclóttlink szent a neved. 
Ámde a hőrünket rólunk már le ne vedd! 

Csupán az ,an, ami a te akaratod. 
Ha minket gyötresi, csak kárunkat akarod. 
Amil) kut) adolgunk itten most van, 
Ahhoz képest lakzi , agyon a pokolban. 
Betevő falatunk ne vedd ki a szánkból, 
Mert ezer kisiklás, m1lliom kárámbol 1 
Kísértetbe , tszel immáron bennünket, 
Akkor oszt a MÁV-ba a ménkű beüthet. 
Oda lesz hatalmad, oda dic foéged, 
És , 1c1myális guta meg üthet maJd téged. 

AKI MINDENBE 
BELEAVATKOZOTT 
Baross Gábor az Alföldre utazott. a 

kis "csic ka' azonban fekve marndt Szol• 
nokon leszáll a termeskoc ijából, a gép
hez megy. ahol a mozdonyvezető izzad. 
kalapál, a gép javításával van elfoglalva. 
Baross utasításokat ad:-" A gépe csak ve
gyen v11et cs menjünk tovább". 1 öreg 
masims1ta oda �e ügyel a lml•a1s tanácsok
ra. Végül megsokallja a sok beszédet és ki
tör belőle a zó: -"Az úr pedig ne üsse bele 
dZ orrát, amihez nem ért". 

A gép , 1zet vett é,; a vonat elindult. 
Pár nap múlva kérdés érke,ett s,olnok
ra. hogy a mozdony,ezetőnck van-e va
lamilyen k1vánsága. mert a mmiszter ju
talmami .ik.irja "erélyes rendreutasításá
ért". A ve1ér fiai Budapesten éltek, ezért 
a fő, árosba helyeztette magat -swlgá
lar, érdekb/íl. 

'ÓTA A BAROSS UTCÁRÓL 
Miután Barossrol utcát neveztek cl, 

tobbcn 1g) énekeltek: 
E:.z az utca Baross-utca. 
Vasút-sínnel van kirak\ a, 
"'vas"mmrszter kirakatta. 
Hog) , illannyal járjunk rajta. 
B.iross-utca végig sáros, 
RajtJ, 1llany-va5út jár most. 
Baross utca fele hossza. 
Másik fele • Z6na-utca. 

A megjelölt forrásból tallózta: 
1/orváth Károly 

SZÖSSZENETEK 

A székely körvasút k1jdolése során 
történt, hogy az egyik esik• faluban a terv 
szerint a va,út, onal éppen az egyik ptlr
ta csűrén át haladt , olna. l\1ikor látJa az 
öreg ,zékcly. hogy a nadrágos urak az 
udvaron mencskélnek és fontoskodn.lk. 
átszól a keríté<;en a komáJanak -Azt h1-
�zik tán, hog) minden mozdony el ott nyi
togatni fogom a C'-űrkaput? 

* *,;: 

Bmssóból indul haza Csíkba két .1tya
fi Felülnek a ,onatra é, kártyáznak Jön 
a kalauz. átl)ukasltJa a Jegyeket, de .ilig 
lép tmább kettőt, az egyik székel) meg 
szólal. jó hangosan: Látod, komám, 
nem vette é.sLrc! A kalauz megkeresi a 
főcllenón és kéri. hogy nézné meg ő is a 
két székely menetJegyét. mert \ alam1 tur
pisság van a dolog mögött. A fcíellen6r 
hivatalos szigorral kéri is a Jegyeket. A 
két wékely engedelmesen ,1tn) újtp azo
kat. Az ellenőr nézi. forgatJa. de semmi ki
\'etnivalót nem talál. Minden pontos: Bms
só-Csík s1cntdomoko,,, dátum, időzóna. 
Megvonja a ,állát é · v1sszaad1a a menet
jegyeket. Ahg megy tovább. a székely 
nevct,e mondja: -Ez sem "ette észre 1 

Csíkszentdomokoson áll egy órát a 
vonat. A két székely nagy komótosan le-

kászálódik a vonatról, s indulnak a resti 
felé egy kup1cára. mikor utánuk lép a ka
lauz és kérleli őket: -Bácsikák, ha meg
mond Ják, hog) mi a kollégával mit nem 
,ettünk észre a menetJeg)eken, akkor 
fizetünk egy liter bort. -Fizessék ki! -
bólintott J két székely, s amíg a bort kt 
nem toltotték, meg sem szólalt.1k. Akkor 
aztán egy 1kük megnyalta záját és röhög
ve mondta u kalauz képébe;-Hát azt nem 
vették maguk észre. hogy mi a komám
mal ckseréltük a jeg) ekct 1 

* * 

K1sú1�zállás után, aL mdóháznál föl-
szállt a vonatra egy hortohágyi csikós. 
Jön a kalau1., , kérdi tőle a csikós: -
\1essme van még Szolnok? Hogy vol
na messzlre! vonja meg a vállát a kala
uz. -Alig néhány megálló. Megnyugszik 
a csikós és pipára gyújt. Fertály óra múlva 
fészkelődik, ismét kérdi a kalauztól; -
Messze, an Szolnok? -Nincs. dehogy, an 
- mondja rohögve a kalauz, rnen rájött, 
hogy a csikós a debreceni vonatra sz.íllt fel. 
Egy óra múlva ismét kérdi a csikós: -
Messzire , an még az a fránya Szolnok?
Most már messzire -nevette a kalauz. 

Köuéteszi: 
Bereczki Károly 

Vasúti tolvajok 
Az alábbi törtfoetet az 1912-ben a fenti címen megjelent könyvecskéből vettük. 
Akkor még megvolt Mag) arország és a lizetócszköz a korona volt. Az ors-Lágban 
"boldog" békeidő uralkodott, a tehetősebb urak arany zsebórát hordtak. 

Nem kc,esbé ,eszedclmes az ud\an
askodó zsebtohaj. A peronon loholsz ,é
gig és izgatott vagy. mert attól tartasz, hogy 
lekésed a von.not. Egyszer csak hozzád lép 
két fiatalember. "Bocsánat". szól az egyik. 
az ön kabátja hátul egész poros. Ezzel már 
porolgatja i'I nagy buzgón. Te pen;zc ön
kéntelenül is hátranézel. meg is köszönöd 
fáradozását és nem veszed észre, hogy az 
oldalt álló ezalatt villámg)orsan kikapta 
órádat a mellényzsebből. 

Válo_gatta: Hajós Béla 

.. 

VALÓ VILÁG 

.1998. DECEMBER 

Vasút-üzemmérnök, hol vagy? 
EGY CSÉSZE KÁVÉ A VEZÉRIGAZGATÓVAL 

Így év ,·égén, a bértárgyalások 
szöges ,·itái, no és a hosszúra nyúló 
kollektív szerződés idején a :\IÁV első 
számú embere még a napilapok új
ságíróinak is csupán 5-10 percet 
"ajándékoz" hirntali életéből. A jö,·ő
képről beszélgeh·e azonban jócskán 
szán e témára akár fél órát is. 

- Van egy jó hírem -kezdi. -A nagy 
létszámleépítések végére pontot tehetlink. 
Nézzlik csak. 1996-ban I0.2'K-kal. 1997-
ben 4,2%-kal. 1998-ban pedig 3, 1 �-kal 
zsugorodott összébb a MAV Rt. létszáma. 
Jövőre a létszámapadás csak valamivel 
haladhatp meg a tobb mint 1 %-ot. 

-Ezj6 hír. de ugyanakkor nagyobb 
m1111ka1eher 11ehezedik a megmaradorwk 
ní/lára -vágok közbe. 

Nem egész.en. A munkaidőkihasmált· 
ságáról van szó, arról, hogy nem akkora az 
a teher. Tizenkét óra alatt bárki elvégezheú a 
rábízott munkáját. Bele nem rokkan. 

- Úgy, hogy a kiiz/ekedés bizronscí
ga nmcs res::.élybe11? 

'Jermészetescn. A1 F.2-es utasítás 
problémátlanul szabályozza ezt a kérdést. 

Továbbra is fenntartjuk azt a szabályt, hogy 
ha kiváltunk valakit valamilyen munkahe
lyen. felajánlunk neki egy másikat. Ha azt 
elvállalja. rendhcn a dolog. Vagy átképez
zük, ám ha ez sem tetszik az illetőnek, ren
des felmondással megy el tőlünk. Mondok 
egy példát: a csapórudas sorompó helyébe 
egy automatát állítunk. Nyilvánvaló. hogy 
a kez;előjét el nem bocsájtjuk. megtaláljuk 
a MA V-nál az új munkahelyét. 

- Van ám egy 111ásfé/e le111orz.wM
dds is a MÁ\f-ll{íÍ, a m(íswki értelmisé
gieké. Lassan elkopnak. 

Igen, elindítjuk a szisztematikus 
oktatást. Átalakítjuk oktatást rendszerün
ket, és a jelenlegi technikumi, szakközép
iskolai képzést. Most két le�etőség adó
dik. Vagy széh1órjuk az országban a, 
oktatást, s ez nem volna helyénvaló, vagy 
négy-öt technikumra. szakközépiskolára 
koncentráljuk anyagi forrásainkat. Nem
rég Dombóváron jártam a szakközépis
kolában. E látogatás végleg meggyőzött 
arról, hogy csak a1. állami oktatáson ke
resztül érdemes honájutni szakképzett 
vasutasokhoz. Mire idejönnek a MÁV-

hoz dolgozni. rájuk már kevesebb költ
séget fordítunk. Dombóvár, de több más 
nagyváros 1s kifejezetten alkalmas arra, 
hogy vasutas szültík gyermekei ott járja
nak szakközépiskolába. Ez egy régi, nem 
elavult gondolat. A század elején a MÁV 
nevelőintézeteket, otthonokat építetett a 
vasutas gyermekeknek. 

-Egyéhként kormányrendelet írja el6 
számunkra a szakképzési alapot. Ha jói 
tudom, bértömcgünk egy vagy másfél 
százaléka 660 millió forint. Ez nem kis 
pénz. Hadd tegyem hozzá, hogy ezek a 
mű�zak1ak alkotnák a gerincét a vasút kö-
1épvezetőinek. Pers1.e arról sem mond
hatunk le, hogy a felsőfokon végzettek 
is a rendelkezésére álljanak. Sürget az 
idő. 1990-tm 1996-ig igencsak elfelejtet
tük, hogy bizony a felsőfokúak képzése 
sem tűrhet több halasztást. A győri főis
kola. a műszaki egyetem közlekedési sza
kán mdulJon meg a , mmtas üzemmérnök 
képzés mihamarabb, hisz hovatovább 
2000-et írunk.1'.élkülük a vasútnak sem 
vezet a7. üt Európába. 

Szalai Csaba 

TANMŰHELYEKBŐL JELENTJÜK 

Változatlan gőzzel 
Ha megén az ezredfordulót (és miért 

ne érné meg? J. éppen hannincadik szüle
tésnapját ünnepelheti m�jd a MÁV tulajdo
nában lévő hatvani tanműhely. A szakmai 
fortélyokra Itt oktatott "masok " Heves me
gye egyik legjelentősebb v.ak1skoláJába, a 
Zagy, a partján álló Damjanich Sz.akkép
zési Intéletbe járnak. A sulinak már a kez
detektöl erőssége volt a vasúti szakmák 
képzé e. és ha Balog László tanműhelyve
zet6n múlik, ez nem is lesz másképp. 

-llarminc éve fő profilunk a szerelő 
és javító szakmunkák oktatása, a MÁV 
szakemhcri gárdájának utánpótlása-vall
ja a vezető. -A hagyományos esztergá
lyos, géplakatos szakmákon khül 1985-
től ennél többre 1s lehetőségünk nyílt. 
Akk.or hatalmas fcg) vcrtényt könyvel
hettiink cl magunknak. ugyanis jelentő
sen hővült a műhely, így beindíthattuk a 
vasútgépészeti osztJlyamkat szakközép
iskolai szinten. tehát érettségi bizonyít
ványt is adhattunk a gyerekek kezéhc. Ez 
1 0  éven át így működött, majd sajnos 
kiesett 4 é\ ebben a képzési formában, 
ugyanis a menet 1-.ozbcn összeállított 
képll�si Jt!g) zék nem tanalm.vta ezeket a 
szakmákat. Ám most ismét ráállhattunk 
erre a vágányra, megint van két szakkö
zepes évfolyamunk. 

-É1·eken át Ju1/la111 lehetett a demog· 
ráfiai 11sszaeiórő/, és arról, hogy e::. 
milyen problémcíkar oko::. majd a beísko
híz,ísba11, a pedagógus-diák arányban. 
Önöket hogyan érimi a w1111/ók léts::.d-
má11ak csökkenése? 

Nálunk nem igazán jelentkezik a 
gond. Három oktatónk van. a tanulói lét
s1ámunk hetvenhét, a leterhelés tehát 125 
százalékos most is. 

-Ebbfí/ arra is kvl'elkeztetek, hogy 
a gyerekek l'{í/tozatlanuf érdek/(fdnek a 
1·as1í1i szakmák irá111. 

Így van. Ám ez csak minimálisan a 
szerencse kérdése, mert rengeteg múlik 
rajtunk és a MÁV-on is, mert a vezető
ség készséggel tfönogatja a fejlesztési 
elképzeléseinket. A MÁV tanműhelyei
ben oktatott szakmák nagyon vonzzák a 
srácokat, a mi műhelyünk tárgyi feltét
elei pedig nagyon jók, az országos átlag 
fölött állnak. Az sem mellékes a gyermek
nek, hogy ha a végzés után sikerül a 
MÁV-nál elhelyezkednie. ám meggon
dolja magát. és nem a kialakult szakmá
ját akarja gyakorolni, a cég pedig hajlan
dó specializálni őt, szervezett tanfolyam
okon tanulhat tovább. Nekem is van olyan 
volt tanítványom, aki járműszerelést ta
nult, aztán gondolt egyet és kitalálta, in
kább kalauz lesz. Nemrégihen találkoz
tam vele az egyik j:íraton. Beiskolázási 
gondunk még nincs, de elképzelhető. 
hogy néhány év múlva átmeneti nehéz
ségekkel találkozhatunk ezen a téren. 

-A s:.ületésszámmal nincs mit kez
deni. De hogyan vfr:.e/hetők át az emlf
tett átmeneti nehé�égek? 

-Nemrégiben részletes képzési ter• 
vet állítottam össze. egészen 2002-ig. 

Ebben olyan zlkmák i, szerepelnek. 
amelyeket érettségi után 1s tudunk taní
tani. például a há1tartást gépszerelés! 
i\l1vel 26 szakma oktatására megfelelő 
e�1közünk van, széles skálában gondol• 
kodhatunk. Természetesen az az elsődle
ges. hogy a MÁV-nak képezzünk szak
embereket. dc kifelé is ll)itottak vagyunk 
A cég a nálunk végzetteknek nagyjából a 

harminc százalékát zívja föl, ezért fon
tos másban 1s gondolkodni. Mindeneset
re tény, hogy ,ok más vállalati tanmű
hellyel ellentétben, nálunk ingyenes a 
képzés, ami a tanulók szempontjából 
nagyon fontos. Ezt., alamint a fölszerelt
ségünket. no meg az oktatók képzettsé
gét jól ki lehet használni. 

Veszely Emőke 

A tanműhelyi műszerezettségre, felszerelt égre nincs panasz. 

GySEV Rt. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 

Vasútigazgatósága pályázatot hirdet a csornai 
Pályafenntartási Vonalfelügyelóség vezetői 

munkakör betöltésére. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

• felsőfokú szakirányú állami iskolai ( egyetem vagy főiskola) 

végzettség, német nyelv ismerete előnyt jelent, 
• felsőfokú vasúti szakmai képesítés, 
• 6 év vasúti szakmai gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot, álla

mi és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolatait. 
A pályázatok benyújthatók 1998. december 31-ig a GySEV Rt. 

Vasútigazgatóság Munkaügyi és Bérgazdálkodási Osztályára 
(9400 Sopron, Mátyás király u. 19., tel: 99/51-72-17, vasúti: 
07/72-17.). 
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VASUTNÉZŐBEN 

VESZÉLYBEN VANNAK A VIHARSARKI VONALAK 

A vasútradír a Volánnak sem kell 
Vészt6 nagyköwg Békés megyé

ben, a V iharsarokban található. Iga
zi vasutas település, hiszen évszázad
ok óta többszú család él a vasútból. 
Éppen ezért nem csodálkozhatunk 
azon, hogy az itt élő emberek torka 
ÖSS7.e57.0rult, amikor 1994 körül felme
rült, hogy megszüntetik a 127-es 
(Gyoma-Dévaványa-Szeghalom-Vész
t6-Körösnagyharsány) és a 128-as 
(Békéscsaba-Kötegyán-Vésztő-Szeg
halom-Püspökladány) vasútvonala
kat, illetve ezek egyes szakaszait. A 
helyzet még ma is pattanásig feszült. 
A vasútért, az életért való aggódás 
tükrözödik szinte minden viharsarki 
lakos arcán. Elszántságukhoz, misze
rint megvédik a vasútvonalakat szin
tén cseppnyi kétség sem fér. 

Papp Sándor, a Vésztői Műszaki 
Bázis szb-titkára 19 76 óta kocsivizsgá
ló. -Teherkocsi-forgalmunk jelenleg-a 
tsz-ek gabonarakodásai miatt - jelent6s. 
és a személyforgalmunk is aránylag jól 
alakul, tehát semmi sem indokolná a vo
nalbezárást- aggódik a középkorú férfi. 

A lidék tartólonala 
-Mennyire lehetne konkurenciája a 

busz a vasútnak? 
-Semennyire! A 127-es vasútvona

lon lév6 Komádiig mindössze egyetlen 
busz közlekedik reggel, illetve este, amely 
Budapestrm indul. Vésztőig körülbelül 4-
5 ember szokott utazni rajta naponta, 
buszonként! Egyébként a Békési Volán
busz Rt. képvisel6je korábban kijelentet
te: ezeken az útvonalakon egyetlen buszt 
sem közlekedtetnének. Többezres lako
sú települések - például Körösnagyhar
sány. Körösszakál -, illetve kisebb fal
vak és tanyák maradnának közlekedés 
nélkül. Itt a vasút a vidék tartófonala. Ha 
ezt a fonalat elvágják, a Viharsarok gya
korlatilag meghal. 

- Hallottam, hogy a buswk az utak 
rossz állapota miatt sem tudnának kö::.· 
lekedni? 

-Ez így van. Az utak egyik qldalát 
ugyanis teljesen tönkretették az Artánd 
fel6l a falu föutcáin keresztül dübörg6, 
sóderrel megrakott teherautók. Az utak 
rendbe tétele pedig többe kerülne, mint a 
vasútvonalak felújítása. 

- Milyen az emberek, a vasutasok 
hangulata? 

- Rendkívül feszültek vagyunk és 
bizonytalanok. Félünk a vasútvonalak 
megszüntetését 61. 

Az id6közben megérkez6 Nagy E,ul
re állomásfönökségi szb-titkár is már 
csak megtoldani tudja az elhangzottakat. 

-A bizonytalanság óriási. szavakkal 
már le sem lehet írni. Az a legborzasz
tóbb az egészben, hogy nap. mint nap úgy 
kell dolgoznunk. mintha minden a legna
gyobb rendben lenne! Egy vasútvonal
megszüntetés minden negyedik-ötödik 

családot érintene. Csak itt, Vészt6n! 
Akkor egy ilyen intézkedés, rendelet 
hatásáról jobb nem is beszélnünk! A ha
tás ugyanis túlszárnyalja még az emberi 
képzelet rendkívül tág határait is! 

- Hány munkahely van még a kör
nyéken? 

- Gyakorlatilag egy-kettő. Megsz!lnt 
a sarkadi cukorgyár, ez körülbelül 400-
500 családot érintett. A sárréti tejüzem is 
bezárta kapuit, ez közel I 00 családot súj
tott. Meghalt a szeghalmi Ikarus Főnix 
Kft .• ennek az intézkedésnek is 140 csa
lád látta a kárát. Okányban. ahol lakom, 
haldoklik a t�z. de ugyanez a helyzet szin
te az egész Viharsarokban! A gyulai hús
kombináttól - a kies6 orosz exportbevé
telek miatt-elküldtek 100- 150 embert. 
A gyulai Csepel-üzem megszűnése is 130 
munkanélkülit eredményezett. 

- Egyáltaldn szdllít még valaki a vas
úton? 

-Bármilyen hihetetlen is. de a vála
szom igen. Néhány kft., a Mezőberényi 
Faiipari KTSZ és a MOL Rt. füzesgyar
mati kirendeltsége is a vasúttal fuvarozta!. 
Ám azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon 
nehéz lesz úgy fuvaroztatókat a va,;útra csá
bítani. mint ahogy az a közelmúltban tör
tént. A Biharnagybajom va�útállomá,; által 
október 26-27-28-án megrendelt. á romá
niaí Constancába induló, 12  darab gabo
na�zállító teherkocsit három héttel a rende
lés után állította ki a vasúttársa,;ág ! Pedig 
mindenki tudott mindenről! 

Kétszáz család kenyere 
Kaszai János, Vésztő nagyközség 

polgármestere 35 éve dolgozik a telepü
lésért. Hatodik éve a falu első embere. 
Valaha még ő is vasutas akart lenni. hogy 
"tiszteletbeli". az már nem vitás. Vésztő 
egyik alapítója az 1995. szeptemberében 
létrejött VTSZ-nek. azaz a Vasutas Tele
pülések Szövetségének is, amelynek ma 
már közel I 00 település a tagja. A váro
sok, falvak lakosainak száma együttesen 
eléri 'az 1 millió föt! 

- Po111osan hány család él Vész1<T11 a 
1•asútból? 

- Megközelítőleg 200. tehát úgy 700-
1000 ember. 

- Ha jt5l tudom, nem véletlen, hogy 
ennyire a vasút mellett kardoskodik, hi
s:.en többekkel együtt megélt már Vész
tőn egy vas1ítmegszüntetést ... 

- Igen, valóban. Hogy mit jelent a 
vasút. azt a valamikori'Békéscsabát Vész
tővel összekötő kisvasút 1960-as évek
ben történő megszüntetése után tapasz
taltuk. A korábban virágzó tanyavilág, 
rövid hetek. hónapok alatt teljesen elhalt. 
A vasút által hagyott !lrt pedig a busz 
sohasem volt képes igazából kipótolni. 

El, Naavváradia 
- Ön szerint, mi lehet a jövő útja? 
- A fejlesztés. Meg kell nyitni példá-

ul a Körösnagyharsány és Körösszeg 
, 

közötti magyar-román vasúti határátke
lőt. A MÁV Rt. egyel6re elhatárolódik 
ettffi a gondolattól, pedig többezren kel
nének útra a Viharsarokból Nagyvárad
ra. s viszont. A jöv6, határok nélküli 
Európájában azonban úgy gondolom ez 
lesz az egyetlen járható út. Javasoltuk egy 
InterPici-j;irat beindítását is, hiszen a jú
nius-július-augusztusi IC-pótjegy-eladá
si adatok azt igazolták. hogy érdemes volt 
a közel napi 20-30 utasért megállítani 
Gyomán az InterCity-vonatokat. Itt olyan 
települések vannak, mint Komádi (5500 
lakosú). Vészt6 (8300). Biharnagybajom 

• (4000), Füzesgyarmat (8000), Szegha
lom ( I 0800), Körösladány (5500), vagy 
Dévaványa (9200), amelyek nemcsak. 
hogy a vasútvonalak megszüntetését nem 
érdemlik meg. hanem épp ellenkezffieg: 
megérdemlik a meglévő vasúti szolgál
tatások kib6vítését, a vonatok korszerűsí
tését. InterPici-járat( ok) indítását. A saját 
szememmel láttam a MÁV Rt egyik nyár
végi kimutatá,;át, miszerint naponta 8000 
utast szállít a térség két vasútvonala! 

-S. ha mégis meg akarjdk szüntetni 
a 127-es és a 128-as vasútvonalat? Ak
kor mi lesz? 

-A két vonal sínjeinek minden egyes 
centiméteréért harcolni fogunk. így. vagy 
úgy! Nem hátrálunk meg, felvesszük a 
kesztyűt! Tiltakozni fogunk ugyanúgy, 
mint például 1994. november 8-án, s utá
na. Akkor csak Vésztőn és környékén I 0 
nap alatt 1 0  ezer aláírást gy!ljtöttünk 
össze! Ez a szám, úgy gondolom, önma
gáért beszél! Vésztő és a Viharsarok szá
mára létkérdés a vasút! Készek vagyunk 
a VTSZ többi tagtelepülésével együtt is 
bebizonyítani. hogy emberek tízezreit 
nem lehet felelőtlenül, egyetlen tollvo
nással letörölni Magyarország térképé
ről! Egyelőre azonban reménykedünk és 
bizakodunk. hogy mégsem kerül sor egy 
ilyen intézkedésre! 

Berta Sándor 

A polgármester és az állomási szb-tit
kár jóbarátok 

Végtelen ··cargós•· 
11

herce-hurcák
11

1 
Az MM-Cargo Kft. ügye hosszabb 

ideje beszédtémája az érdekképviseletek 
gy(lléseinek. A dolgozók egyre-másra 
panasdcodnak, nem tudják. mikor ren
dezMik végre az ügyük. nevezetesen a 
hovatartozásuk. A kft. körül évek óta tartó 
herce-hurca szinte már nevetségessé vált 
-ám mégis többszáz ember jöv6jér61 van 
szó. December 2-án újabb fórumot ren
deztek. eztittal a budapesti Keleti pálya
udvar Királyi várótermében. 

Palotai Árpád alapszervezeti szb-el
nölt köszönt6je után Em6di István, a 
MÁV Rt .Árufuvarozási Szakigazgatósá
gának f6munkatársa elmondta: a Masped 
Rt -a kft. eddigi 49 %-os tulajdonosa -
október 28-m bejelentette kiválását a tár
sasqból. fgy men1ben dj helyzet állt el6. 
A Masped ugyan felajánlotta megvételre 
tula�t a MÁV Rt-nek. ám a vas
� azt nem kívánja megvenni. S&! 
AMÁV Rt.-ellent6tben a Masped-del -
bJdbbao vállaltkötelezeasqeinek meg
� úpbajtotta a körl1lbelül 30 
miUt6 f� takeelnel6st Az ÖBB 
(�IJdltitlb,al Vasutak) szlvesen -MA\'�vel. Am ttszd'?9'Aao, 
�-•••--•IAII-Blabmt:n6smennytt&6t 

... 

&t6ilildVdn navmt alátámasztotta 

Czinkos László, az MM-Cargo Kft. ügy
vezető igazgatója is, hiszen 6k is októ
ber 28-án értesültek a Masped szándé
káról. Ajöv6t illet6en leszögezte: a MÁV 
Rt.-nek mindenképpen egy t6keerős be
fektetőt kell találnia. 

Szabó Jánostól, a MÁV Rt. forgal
mi szakigazgató-helyettesétffi a jelenlé
v6k megtudhatták: a MÁV Rt. ugyan a 
jelenlegi kisáru-fuvarozási színvonalat 
fenn tudná tartani, ám a szükséges - fő
leg közúti. és kisebb mértékben vasúti -
fejlesztésekre már nincs pénze a vasút
társaságnak. Cáfolta, hogy 1999. január 
1-jétffi harmadik kirendelésre kerlllne 
sor. Kijelentette azt is: a MÁV Rt a szak
szervezetekkel I 997. december 3 I -én 
kötött, 7-es számú megállapodás szerint 
felajánlott az érintett munkavállalóknak 
más munkaköröket- és helyeket, illetve 
az álkéP,Zés lehet&égét is. Az ügyben 202 
vasutas volt érintve, közülillc 76-an lép
tek át a kft.-be, s csalt 17-en nem fogad
ták el az átképmt. Cáfolta, hogy döntési 
kényszerhelyzetben lettek volna a mun
kavállalók. 

A7. egyik, n6vtelensqet k6rff VSZ
bi7.&lmi ezt ar.onnal megkontrúla. mond
ván számukra olyan munkakörök (han
gosbemondó, személypénzt.-os) lettei 

felajánlva, amelyeket egészségügyi okok 
miatt nem tudtak elfogadni. Miután azon
ban családjuk van, így kénytelenek vol
tak átlépni az MM-Cargo Kft.-be. 

Ócsai István, Budapest Keleti pálya
udvar állomás- és csomóponti f6nöke is 
elismerte, hogy nagyon sokan keresték 
meg. ám ő csak olyan munkaköröket tu
dott felajánlani, ahol létszámhiánnyal küsz
ködtek. Hogy ezek közül néhány nem fe
lelt meg -egészségügyi okok miatt -a 
munkavállalóknak. arról nem tehet. 

Orosz Péter, a VSZ FÉIB-titkára 
elmondta: a VSZ a kezdetektől fogva 
nem támogatta a kft. létrehozását. Hogy 
lehet az, hogy a MÁV Rt.-nek még ma 
sincs egységes álláspontja az ügyben? 
Tán maga a vasúttársaság sem tudja, hogy 
mit akar? Megígérte a VSZ korrekt tár
gyalópartnere lesz a kft. vezetésének. 

Dr. Borda Tibor, a VSZ munkajo
gásza szerint a legfontosabb, hogy a 
"cargós" dolgozók megalapítsák-még 
az idén! - VSZ-alapszervezetüket, majd 
megtartsák az üzemi tanácsi választá
sokat. 

Az emberek vegyes érzelmekkel 
hagyták el a királyi v6rótermet, egyedül 
a bizonytalanságuk volt bizonyos! 

BmaSátlor 

________ ,1998. DECEMBER 
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Változások 
a büki állomáson 
KÉZ A KÉZBEN A HELYI ÖNKORMÁNYZATTAL 

Surencsés választásnak bizonyult 
a szombathelyi területi igazgatóság ré
széről, hogy Ágh Ernőt nevezték ki 
büki állomásf6nöknek. 6, 1973-ban 
forgalmi szolgálattevőként itt kezdte 
vasúti pályafutását Volt Szombathely 

• 

állomás forgalmi helyettese. Dolgozott 
az igazgatóság üumirányftó központ
jában és a személyszállítási osztályon 
is. Vezetése alatt jelentős változások 
történtek a fürdőjéről nevezetes állo
más életében. 

A friss meszelés kiemeli a kerítés 
mellett gondosan lenyírt, többszáz méter 
hosszúságú örökzöld-sövényt. Minden 
gondozott és rendezett. 

-1997. november elején helyeztek ide 
- mondja Ágh Emő. aki egyben az Alpok-
alja Regionális Vasút egyik helyettes ve
zet6je is. -Els6 feladataim közé tartozott 
az itt dolgozók munkakörülményeinek 
jobbítása. Padlózatot javítattam a forgal
mi irodában, festettem és meszeltettem. 

Ezt követte az elhanyagolt. rendetlen 
és rendezetlen környezet felszámolása. 
Csak 1 5  teherautónyi szemetet. törmelé
ket szállítottak el a felvételi épület kör
nyékérffi. Megszépült az el&sarnok és a 
váróterem. Rendbetettük az állomás mel
letti parkot és a rakterületet. A f6épület 
mögött utat aszfaltoztak. 

- Hogyan sikerült a "vará::.slds"? 
-Állomásunkra érkező fürd6z6ket 

és nyaralókat nem mindegy, milyen kör
nyezet fogadja. Ennek rendeltünk min
dent alá. A pályafenntartás kivonulásá
val ránk maradt környezetünk rendbe
tétele, gondozása. Vonatmentes id6kben 
az itt dolgozók kaszáltak, kapáltak. vi
rágokat ültettek. Elektromos f!lkaszát 
szereztünk be. felújítottuk szerszám
készletünket. 

- Könnyen ment? 
-Dolgozóink belátták. hogy nem-

csak az utasok élvezik a kellemes környe
zetet. hanem 6k is. Javítottak az utastá
jékoztatáson. Telefonokat szereltek be. 
hogy az utazók minden időben megfele-
16 tájékoztatá'lban részesüljenek, 

Bük vasútállomásra, a közeli fürdő
re még mindig sokan érkeznek vonaton. 
Napi két pár vonat (hétvégeken három) 
csak Szombathely és Bük között közle
kedik. Tóbb kiránduló iskolás, óvodás 
csoportot hoztak az idén vonattal, annak 
ellenére. hogy a környékbéli önkor
mányzatok saját buszaikkal segítik az 
oktatási intézményeket. 

Gazdálkodási tevékenységgel is nö
velték bevételeiket. Két raktárat és egy 
rakterületet adtak bérbe. További lehet6-
ségeket kínál. hogy több szabad helyiség
b61 vendégszobákat lehetne kialakítani. 

A 34 fős kollektíva harmada tagja a 
VSZ-nek. másik harmada más szakszer
vezethez "igazolt", a többiek nem szer
vezett dolgozók. 

- Az előző főnök VDSZSZ-es volt 
-mondja Horváth Vince bizalmi. az ál-
lomás egyik forgalmi szolgálattevője. -
Ezért többen átléptek oda. 

Többek között szeretnék elérni, 
hogy a közeli vezetékes gázt bevezes

sék az állomásra. Ezzel nemcsak az itt 

dolgozók, hanem az utasok érdekeit is 
szolgálnák. 

A kereskedelmi hivatalban Siposné 
Horváth lldik6 számadó- és árupénztá
rost találom. 

-Folyamatos a fa- és gabonaszállf
tás. Egyébként az irodánkból egy abla
kot nyitottunk a váróterem felé. Így ké
nyelmesebbé vált az ügyfelek fogadása. 
Napi két irányteher-vonat és egy tolatós 
érinti Büköt. Ezt kiegészíti még egy pén
teki irányteher. 

- Sajnos - mondja csüggedten Ágh 
Emő - az idei évtffi a cukorgyárak nem 
fogadják tffiünk a vonatos szállftmányo
kat. Így 55 ezer tonna berakásától és el
szállításától maradtunk el. Szerencsénk
re egy kereskedelmi elosztó cég, a VOG 
és az állati eledeleket gyártó Jupiter Kft. 
várhatóan megduplázza a tevékenységét 
Ám ezek csak leadási forgalmat jelen
tenek. Innen már közúton megy tovább 
a termék. 

Nagyban rontja az állomási benyo
másokat a volt Utasellátó két egysége. A 
felvételi épület melletti bazárpavilon üre
sen tátong. A szembeni büfé és környé
ke felháborítóan lehangoló. Lekopott, 
törmelék és szeméthegyek övezik. Az 
idegen joggal hiszi azt, hogy ez is ide 

tartozik a vasúthoz. , 
Példás együttműködést alakított ki az • 

állomásfönök a helyi önkormányzattal. 
Dr. Szele Ferenc, a nagyközség polgár
mestere mondotta: 

- Örültünk annak. hogy az általunk 
ismert Ágh Emő lett az állomásfőnök. 
Nem csalódtunk benne. Jelent6sek a vál
tozások. Rendezett és tiszta minden. 
Nagyon jó a kapcsolatunk. 

Hamarosan elkészül a síneket és a 
fürd6falu föútját keresztez6 átjáróban egy 
fél-, illetve fénysorompó kiépítése a 
MÁV Rt., a közútkezel6 és a helyi ön
kormányzat támogatásával. 

A közös jöv6r61 kérdeztük dr. Szele 
Ferencet, különös tekintettel a regioná
lis vasút vonatkozásában. 

- Annak nem tudunk örlllni, hogy 
helyi. regionális min&ítést kapott a Szom
bathely-Bük és Sopron közötti vonal. 
Inkább f6vonalban kellene gondolkodni. 
Az Európához való csatlakozás után a 
környékbeliek lehet. hogy inkább utaz
nak a közelebbi Bécsbe, mint a távolabbi 
Budapestre. Fejleszteni. villamosítani 
kellene ezt a részt. 

- Mi az, amiben várható az együtt
mDködés? 

-Tudnánk támogatni a fürdő végett 
egy személygépkocsik fel- és lerakására 
alkalmas rakodó építését. Abban is a vas
út segítségére leszünk, hogy a helyi két 
nagy fuvaroztató ne kamionokban, ha
nem síneken küldje el Bükr61 a tennéke
it. Az állomás kisebb javítási és karban
tartási munkáiban is számíthatnak ránk. 

A polgármester ígéretet tett arra, 
hogy az állomás közképét rontó kereske
delmi egységek tulajdonosait a rendetlen, 
lehetetlen körUlmények helyreállftására 
kötelezik. Elismerte, hogy erre már volt 
egy sikertelen kfsérletük. 

Sz. Jakab lswán 
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Kibelezték, megpattantak· 

Még jó, hogy nem verték meg a kalauznőt csak azért, mert a jegyeket kérte. 

Félreértés ne essék. nem a régen ta
nult fizikai axiómára akarok utalni. hiszen 
e témát már kisiskolás korban sem túlsá
gosan kedveli a diákok többsége. 

Ezúttal a kemikáliák (vegyi termékek), 
köznapian gyógyító szerek hatásáról. még 
inkább ellen hatásáról polemizál ok annak 
kapcsán, hogy alkalman1 volt egy minisz
teri tájékoztatót meghallgatni. ahol ez a 
téma érintőlegesen vetődött fel. 

A miniszter a gyógyszerek "spejzo
lásáról" szólt, amit szerinte időnként az 
árak emelésének kiszivárogtatása indukál. 
Meg vagyok gy6ződve arról. hogy a házi 
patika más okból is képződik, gyarapodik, 
és mint holt tőke, örökre az is marad. A 
gyógyszer kiváltása során az érintettek 
számára a dobozra külön is ráírják az or
vos által előírt adagolást, de ez nem elég. 
figyelmesen el kell olvasni a betegtájékoz
tatást is, nehogy meglepetés érjen bennün-

Ellenhatás 
ket. A gyógyszerek legtöbbje biztosan 
hatni fog a tünetekre -az orvos azért u,t, 
s nem mást írt fel, - azonban alig akad 
olyan gy6g) s1.er, amelynek nincs legalább 
egy. vagy töhb mellékhatása. Olvasván a 
uljékoztatót, a hetegen az elbizonytalano
dás lesz, vagy lehet úrrá, bevegye. ne ve
gye. merje, vagy ne. 

A gyógyulni akaní beteg számára 
egyetlen lehetőség van: a gyógyszert elő
írás szerint szedni. mert azért adták. Ámde 
a drágán kiváltott gyógyszer mellékhatá'iára 
gyakran újahbat írnak ki, lehet. hogy még 
drágábbat. Az előbb kiváltott mehet a házi 
patikába, mert kidobni úgy tűnik -nem ok 
nélkül-. mintha pénz kerülne a szemétbe. 
Nem vitatom, az egé zség a legfontosabb. 
Arról talán senki sem tehet. hogy a gyógy
szereknek mellékhatása is van. A fölösle
gessé váló készítményekkel mégis kezde
ni kellene valamit, hiszen azok lejárata egye-

A csirkét szokták kibelezni, de ez a 
tökéletesen képszeru és kifejező fogalom 
ma már mind inkább áttevődik a vasúti 
kocsikba. Pár hónapja egy hajnali sze
mélyvonaton utazva, valahol Füzesabony 
és Balmazújváros között le akartam ülni. 
Nem voltam egyedül, velem szemben he
lyezkedett el egy váltótisztító, aki munká
ba sietett. ő is fanyarul mosolygott, mi
kor ráböktem a párnájuktól megszabadí
tott ülésekre, vagy nyolcra-tízre. 

S jött a kalauznő. Bemutatkoztunk. Oláh 
Katika bátran elmondta most már, hogy sze
rette volna a jegyeket kezelni, de itt az első 
osztályon is. Vála,;zul majdhogynem meg
verték a dis1..kós legények és lányok. Végül 
az üléseken töltötték ki bosszújukat, csak 
azért, mert valaki (a jegyvizsgáló) meg mer
te kérdezni tőlük, hogy hol a jegyük. 

Persze, hogy nem volt. A hősök az
tán az első megállónál a felszállást kö
vetőn le is ugráltak. Jelentős harci sike
rekkel térhettek haza, fejükben még a 
diszkódübörgéssel. 

Ezek lennének tehát ama diszkóvo
natok, a hajnali órák áldozatai. Rendőr ugye 
egyelőre minden szerelvényt nem kísérhet. 
Szembeszegülni nőnek pedig nem tanácsos 
a duhajokkal. Önvédelmi fegyvere nincs, 
Katikát akár meg is támadhatták volna. 

Az eseményt a naplója őrzi, a kido
bált üléseket pedig valaki összeszedi. 

A történet euel nem érhet véget, mert 
havonta olvashatunk a MÁV milliárdos 
nagyságrendű kárairól. Hogy ebből a ron
gálások rovatába milyen számjegyet írnak 
a statisztikusok, majd év végén megint 
csak megtudjuk. Nem egy és nem kétmil
lió forintról lesz szó. 

Azért ajánlanék valamit. A társadal
mi tulajdon elmúlt szentségének na
gyobb tiszteletére hívnám fel a figyel
met drasztikusan. Aki szándékosan vo
natot rongál, s elkapják, azt a vezérigaz
gatóság zárja ki jó néhány évre az uta
zásból. Persze minden törvény annyit ér, 
amennyit be tudnak tartatni belőle. 

Kép és szöveg; Szalai Csaba 

seknél 2-3 év. Termé.w.etesen nem arra gon
dolok, hogy ha már olyan drága volt, fo
gyasszuk el, mert sokba keriilne. 

A letiltott gyógyszer másoknál eset
leg mellékhatás nélkül a gyógyuláshoz 
vezet. Most, amikor sokan alig, vagy 
egyáltalán nem tudják kiváltani gyógy
szereiket, számukra a házi patikák tar
talmának jelentős részétől meg lehetne 
szabadulni. Nem akarom kitalálni az 
összegyűjtött, még hatni tudó, nagyon 
drága gyógyszerekkel való visszaélés 
elkerülésének módját, csupán a minisz
ter szavai jutnak eszembe -a gyógyszer 
nem személyre szabottan. hanem egysé
ges mennyiségben vannak csomagolva, 
vagyis sokaknál valószínűleg az egység
csomagnak egy kis hányada is elégnek 
bizonyul. Milliók mennek a szemétbe. 

Valamit tenni kéne! 
Hegedűs Károly 

Válasz az erőszakra 
1998. október 5-én a Párizs környé

kén történt agresszió a vasutasok ellen 
olyan sztrájkmozgalmat robbantott ki, 
amely fokozatosan terjed tovább. Októ
ber 8-án az SNCF elnöke, majd a minisz
terelnök is nyilatkozott, anélkül azonban, 
hogy akár együttérzésüket, akár elutasí
tásukat kifejezték volna. 

1998. év január és augusztus hónapja 
között Ile-de-France teriiletén 404 fizikai 
és szóbeli támadás érte a vasúti alkalma
zottakat, amely majdnem ugyanannyi, 
mint 1997-ben volt (425). Párizs Északi 
pályaudvarának forgalmi főnöke sajnál
kozvajelentette ki: -''Tény az. hogy a vál
lalat nem eléggé ismeri el azoknak az al
kalmazottaknak a tevékenységét, akik 

szorosan vett hivatali kötelességükön túl-

menően próbálnak beavatkozni kárt oko
zó tevékenységek megakadályozásánál". 

A vállalat vezetői gazdasági okokból 
korlátou.ák a személy,.et lét�zámát, amely 
a közbiztonság hiányát idé,j elő az állomá
sokon és a vonatokon. Jean-Claude

Gayssot védelmi miniszter már szeptem
ber 6-án kijelentette, hogy igen fontos a 
tömegközlekedés biztonsága és a megfele
lő létszámú személyzet jelenléte. Ez a véle
mény azonban nem talált meghallgatásra. 

A sztrájkmozgalom október 5-én kez
d<'idött és úgy terjedt el, hogy egész Ile-de
Frane<:-ot (Franciaország központi teriile
tét) behálózta és szinte túlhaladta a vasutas 
társadalom-egészét is. Ez a helyzet arra in
dította a miniszterelnököt, hogy október 8-
án nyilatkozzon a televízióban. Figyelmez-

tette a sztrájkolókat arra, hogy ne reagálja
nak túlzott mértékben az eseményekre és 
legyenek figyelemmel a folyamat elterjedé
sére. Büntető intézkedéseket is bejelentett 
a közlekedési alkalmazottak elleni agresszi
ók esetén. A miniszterelnök felhívta az 
SNCF és az RATP ( a legnagyobb vasutas 
szakszervezet) felelőseinek figyelmét az 
emberi tényez5höz kapcsolódó gyakor
lati kérdésekre az állomásokon és a vo
natokon. amely csak kiélezheti a hely
zetet. Megállapította, hogy társadalmi 
párbeszédet kell kezdeni, amelyre a köz
lekedési miniszter is hajlandó. 

A "la Vie du Rail" (A vasút élete) e. 
francia vasUlas folyóirat 1998 oklóberi s;Jl
mában megjelent cikk nyomán fodította: 

Haj6sBila 
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Kautz és a KSZ 
Miért száll ki a Masped? - címmel 

cikk jelent meg a Vasutas Hírlap novem
ber 17-i számában. Az interjúalany, 
Kautz István. a Masped elnök-vezérigaz
gatója mintegy száz soron keresztül ecse
teli, hogy az.ért adta el cége az MM-Cargo 
49 százalékát, mert túl jó a MÁV-nál a 
kollektív szerződés, és ez veszélyezteti a 
nyereséges maködést. Egyébként is l 00-
150 ember nehezen kezelhető, főleg úgy, 
hogy azok a fránya szakszervezetek is ott 
bujkálnak a soraikban. Mennyivel jobb 
lenne, ha kevesebben lennének, és még 
érdekképviselet sem lenne, mert akkor 
lehetne KSZ nélkül törvénytelenül fog
lalkoztatni. Esetleg minimálbérért, talán 
még zsebből fizetve is vállalnák az 
agyonfizetett MÁV-osok a munkát. 

Baj van még a szociális feltételekkel, 
amelyek a MÁV-ra nézve kötele1.őek, de 
valószínffieg a maspedosokra nem, és 
persze jó lenne, ha az MM-Cargo mun
kavállalóira sem lenne az. Ez okozza a 

veszteséget, legalábbis Kautz elnök-ve
zérigazgató szerint. Ha ez így van, akkor 
rövidesen tódulnak majd a munkaválla
lók a MÁV-hoz a Maspedtől, vagy a né
met tulajdonostól, a Schenkertől, mert hát 
ugye a MÁV-nál olyan jók a feltételek. 

Persze a cikkből az is kiderül, hogy 
e nyomós érvek után volt még egy jelen
téktelen érv is az üzlet visszamondása 
mellett; �"Közrejátszott az is, hogy a 
Masped egyik gyűjtő-szállítmányozó 
cége egyesült egy német nemzetközi gyűj
tőfu varozó vállalattal. a Schenkerrel. A 
külföldi tulajdonos azt szeretné, ha a 
Masped és érdekeltségei nem foglalkoz
nának hasonló tevékenységgel, hiszen 
akkor versenytársakká válnának a pia
con" Ez az egyenes beszéd, csak akkor 
azt nem értem. hogy miért kellett ebbe 
belekeverni a szakszervezeteket és a szo
ciális ellátottságot? Talán az az oka. hogy 
most ez a divat. 

T.P. 

Baleset leselkedik 
a vácrátóti állomáson 

Vácrátót állomá_�on már több hónap
ja a 11.sz. váltó őrhely ajtajától kb. 1 méter 
távolságban fekvő különböző vezetékek 
aknatetője el van törve. A fedlap fele hi
ányzik és az jelenleg a helyiség kályhá
járól levett védőlemezzel és különböző 
lemezdarabokkal van lefedve. Sajnos 
még több hiányosság áll fenn. annak el
lenére, hogy a közelmúltban volt csomó
ponti főnöki szemle. Minden maradt a 
régi állapotban. 

A többi hiányosság: az őrhely ajtaján 
az üveg ki van törve, egy fekete ronggyal 
van letakarva. Vajon hogyan lehet kilátni 
a pályatestre? A helyiségben a biztosító-

berendezés láncaknáját fedő deszkalapok 
hiányoznak. A huzat szinte tűrhetetlen, 
igaz, egérinvázió is van, de most már 
macskát tartanak és etetik a szolgálati he
lyiségben. Az íróasztal melletti, a fal mel
letti padlózatban 30-40 cm hosszú. 8 cm 
széles lyuk tátong, ha a szék lába véletle
nül beleesik. biztos, hogy sérülés lesz a 
vége. Jön a tél, hiába kémek a dolgozók 
takarítóeszközt (seprőt. lapátot), eddig 
nem kaptak. Gondolom, ha Pásku Jenő Úr 
elolvassa a Magyar Vasutast - és ez nem 
véletlen -azonnal intézkedik ez ügyben. Kö
szönöm a közösség érdekében és nevében. 

R.S. 

· Ami engem felháborít ... 
A XX. század felgyorsította az infor

máció áramlá�át, lakásunkba hozta az ese
ményeket. Szemtanúi lettünk a Kennedy

fivérek megöletésének, láttuk a hurrikánok 
és árvizek pusztítását. tűzhányók kitöré
sét, az első két ember Holdra lépését. 

Ugyanakkor a képernyők befolyása alá 
kerültünk, egyre inkább manipulálhatóbbá 
váltunk. politikai és erkölcsi nézeteink tv
szakemberek által lettek meghatározva. 

Az úgynevezett erkölcsi normák szi
gorúsága megnőtt a közélet szereplőivel 
szemben. Így került sor a Clinton elnök 
megbuktatá�át célul kitűző: "erkölcsi fel
háborodást" felha�ználni akaró kampány
ra. Mindegy most már, hogy kitervelt pro
vokáció, vagy egy botlást utólag felha�z
nálni kívánó politikai szándék csinált te·
levíziós főműsort az ügyből. Ami engem 
felháborít és pedig az USA politikájában. 

az a következő. Clinton elnök és felesége 
a két választá�i kampány idején java\latot 
tett, hogy kiterjesztik az egész$ég-bizto
sítási rendszert arra a negyvenmillió ame
rikai állampolgárra. akik abból eddig ki
maradtak. Ígéretüket mind a mai napig 
nem tudták beváltani. Megmozdultak azok 
az orvosok. akiket nem a hippocratesi eskü 
által vállalt erkölcsi magatartás jellemzett 
ez ügyben, hanem saját anyagi érdekük. 
Sok millió dollárt "áldoztak". hogy lob
byzás és a médián keresztül való propa
ganda segítségével megakadályozzák a 
biztosítás állami kiterjesztését. Eddig ők 
győztek és az adóhivatal veszített, mert nem 
tudja ellenőrizni az orvosok és magánkéz
ben lévő kórházak-klinikák jövedelmét. 

Bár rendszeres TV-néző vagyok, 
engem ez az ügy háborít fel igazán. 

Baranyai Tibor 

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 

A hálapénz halála? 
A TB-alapokat felügyelő államtitkár 

asszony bejelentette: a kormány eltökélt 
szándéka, hogy átalakítja az egészségbiz
tosítá� rendszerét. Az elképzelések szerint 
négy teriileti biztosító fog maködni. ame
lyek a beszedett járulékokból finanszíroz
zák az egészségügyi alapellátá�t. Aki az 
alapellátáson felüli szolgáltatásokra vágyik. 
fizessen több járulékot! Euel a módszer
rel - az egészségügyi miniszter szerint -
megszüntethető a hálapénz rendszere. 

Eddig a hír, és rögtön jönnek utána a 
kérdőjelek. Hogyan is van ez? Ha négy 
teriileti elven maködő biztosító nyújtja 
ugyanezen szolgáltatást, akkor miért kell 
négy? Miért nem elég az egy? Talán ver
senyeznek majd egymással? De akkor 
miért nem nevezik nevén a gyermeket, -
magánbiztosító? 

Mit jelent az alapellátás? Ugyanazt, 
mint a jelenlegi, vagy rosszabbat? Félő, 
hogy a kórházak ezek után kasztosodnak, 
az egyik osztály lesz a fizetős, a másik az 

alapellátós. El lehet képzelni a különbséget 
Nem tudom, hogy mi jön ki ebből, 

és lesz-e politikai akarat a reformot vég
rehajtani, hiszen így, nem csak a betegek 
érdeke sériilt, hanem az egészségügyben 
dolgozóké is. Persze a jelenlegi rendszer 
sem jó, hiszen a rosszul fizetett egészség
ügyi alkalmazott kevés pénzből rosszul 
látja el a beteget. Ráadásul a rendszer is 
finanszírozhatatlan, mivel a költségvetés 
minden évben egyre mélyebben nyúl a 
zsebébe. Így bizonyára előbb vagy utóbb 
váltás lesz. 

Mit tehet ilyen helyzetben a vasutas? 
Előre gondoskodik önmagáról. Erre ta
lálták ki az egészségpénztári, csak élni 
kell vele. Élni kell a lehetőséggel, mivel 
a munkáltató finanszírozza nagyobb részt 
a tag kiegészítő biztosításából. Lépjen be! 
Érdemes. 

A Vasutas Egészségpénztár telefon
száma; 13-29/ 145 mellék. 

TonzorPher 
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A gazdasági társaságok 
hat év után ... 

Hat év telt el azóta, hogy a MÁV az 
alapszolgáltatáshoz szorosan nem 
kapcsolódó tevékenységeinek leválasz
tásához létrehozta az első gazdasági 
társaságokat. 1998-ban a számuk meg
haladja a százat. A főprofilokat tekint
ve járműjavító, vasútépítő, magasépí
tési, kertészeti, közúti jármű üzemelte
tő, javító tevékenységet folytató társa
ságok, árufuvarozáshoz kapcsolódó és 
egyéb társaságok kerültek leválasztás
ra az anyavállalattól. Tulajdonosi for
májukat tekintve legtöbbjük korlátolt 
felelősségű társaság, de van köztük 
részvénytársaság is. 

Privatizációs kényszerben 
Kezdetben a �ársaságok kizárólagos 

tulajdonosa a MAY Rt. volt. Ma már ez 
nem mondható el. Idól<özben sorra ala
kultak a többségi, majd a kisebbségi 
MÁV-tulajdonnal rendelkező gazdasági 
társaságok. A privatizációt a MÁV Rt. le
ányvállalatai sem kerülték el. A hazai tu
lajdonosok mellett megjelentek a külföl
diek és egyre több pénzügyi befektető ér
deklődik a vállalkozások iránt. Nem sza
bad elfeledkeznünk azonban a munka
vállalói résztulajdonosi program kereté
ben tulajdonhoz jutott kft.-kben foglal
koztatott dolgozókról sem. 

Kezdetben a még MÁV dolgozókat 
az foglalkoztatta, hogy miként tovább: 
lesz-e munkahelyük. hogran tudják eltar
tani családtagjaikat, a MAY által nyújtott 
foglalkoztatás biztonságot milyen bi
zonytalanság váltja fel, részesülnek-e to
vábbra is a jóléti és szociális juttatások
ból. mi lesz a menetkedvezménnyel és a 
vállalati kamatmentes kölcsönökkel stb. 
A kérdések ma is aktuálisak. Mi sem bi
zonyítja ezt jobban, mint hogy a kialakult 
versenyhelyzetben sajnos nem tudott va
lamennyi gazdasági társaság fennmarad
ni. A fizetésképtelenség következtében 
hat felszámolásra került. további két kft. 
van végelszámolás alatt. Eddig szerencsé
re ezen okból kevés volt vasutas munka
társunk vesztette el munkahelyét. A ve
szély azonban nem műlt el, sőt fokozó
dik. Az 1998-ban elfogadott új, a gazda
sági társaságokról szóló törvény értelmé
ben egyszemélyes gazdasági társaság 
nem lehet tulajdonosa egyszemélyes gaz
dasági társaságnak attól a perctől kezd
ve, hogy az a törvény hatálya alá kerül. 
Ehhez elegendő a gt. adataiban bekövet
kező egyetlen változás is, szélsőséges 
esetben akár ügyvezető, akár valamely 
felügyelő bizottsági tag lakcím változása 
is. Ez önmagában is kikényszeríti a még 
100%-os tulajdonnal rendelkező gazda
sági privatizációját. A MÁV Rt. tulajdo
nosi jogait gyakorló KHVM minisztere 
is a privatizáció mellett foglal állást a nem 
100%-os MÁV kft-k esetében is. 

Küzdelem 
a menetkedvezményért 
A gazdasági társaságokban foglal

koztatott munkavállalók egyre inkább 
érzik. tapasztalják, hogy a politikai rend
szerváltás mellett a gazdasági rendszer
váltás eredményeit és (a kapitalizmus 
velejárójaként) a rendkívül éles piaci ver
senyhelyzetet. 

A munkavállalók nagy része felis
merte, hogy érdekeiket tovább kell erő
síteni. Ezen szándékuknak több ízben 
hangot adtak; így a Vasutasok Szakszer
vezete legutóbbi kongresszusán, a sike
res üzemi tanács választásokon, valamint 

az MRP-szervezetek létrehozásában. 
A Vasutasok Szakszervezetének leg

utóbbi kongresszusa az érdekvédelem 
magasabb szintre emelése érdekében ha
tároz�tot hozott a Gazdasáii Társaságok 
és MAY Rt. Intézmények Erdekegyezte
tő Bizottságának (GTI ÉB-nek) a létre
hozásáról. A GTI ÉB megtartotta alaku
ló ülését, ügyrendjét elfogadta és meg
határozta legfontosabb feladatait, melyek 
közül az alábbiakat emelnénk ki: 

• az egyes gt. kollektív szerződéseinek 
áttekintésével javaslatcsomagok ki- I 
dolgozása a korszerűsítés érdekében, 

• a menetkedvezmény biztosítása a 
privatizáció során, 

• további privatizációval összefüggő 
feladatok, 

• a MÁV Rt. és szakszervezetek között 
eddig megkötött megállapodások 
betartásának ellenőrzése, megköve
telése, illetve további a munkaválla
lók érdekeit szem előtt tartó megál
lapodások megkötése, 

• a_gt.-k által üzemeltett jóléti intézmé
nyek kihasználtságának javítása, a 
munkavállalók pihenésének, üdülé
sének elősegítése, 

• munkaügyi ellenőrzések a gt.-knél, a 
jogszabályokba ütköző rendellenessé
gek felszámolásának kikényszerítése, 

• a munkakörülmények javítása, 
• az EU-csatlakozásra való felkészülés, 
• aktív részvételünkkel az üzemi taná

csok és felügyelő bizottságok mun
kájának elősegítése, 

• szakszervezeti tisztségviseló1< képzé
sének folytatása, stb. 
A VSZ a legutóbbi időkben a gazda

sági társaságokban foglalkoztatott munka
vállalóinak érdekérvényesítése végett komp
lex tulajdonosi, ágazati tárgyalásokat kez
deményezett. Sajnos e tárgyalások megtar
tására - külön ki kell hangsúlyozni, hogy 
nem a VSZ hibájából - nem került sor . .A I· céljainkmegvalósításáoo;, ;fi, �yes p,obi,.. 

( lémákat "apró pénzre váltva" azonban igye
keztünk megoldani. Így pl. konkrét esetek
ben a maximális hatékonyság érdekében 
egyeztetéseket tartottunk a MÁV Rt. veze
tőivel, illetve többször kértük írásban a tu
lajdonosi jogokat gyakorló KHVM-et, 
hogy álláspontjának felülvizsgálása mellett 
- miszerint nem kíván a munkáltató és a 
szakszervezetek közötti megállapodások
ba beleszólni-a tárgyalásokra kerüljön sor. 
Ellenkező esetben a VSZ élni fog szakszer
vezeti jogosítványaival. 

A GTI ÉB elengedhetetlenül fontos
nak tartja a meglevő adatbázisának kiszé
lesítését, az adatok feldolgozását, gazda
sági elemzését feladatainak ellátásához. 
Munkájának elősegítése érdekében jövő
ben együtt kíván működni a Vasúti Jár
műjavítók Foglalkoztatást Segítő Egye
sületével. 

A VSZ GTI ÉB ügyrendjében rögzí
tette a kisebbség érdekeinek lehető leg
szélesebb körű biztosítását. Egyben fel
hívással fordul a gazdasági társaságok
ban foglalkoztatott tagsághoz, hogy ész
revételeikkel, problémáikkal,javaslataik
kal bizalommal forduljanak az alapszer
vezeti titkárokhoz, az IB-khez, illetve 
közvetlenül a GTI ÉB-hez, hogy érdek
védelmi célkitűzéseinknek a munkavál
lalók által jogosan elvárt mind magasabb 
szinten megfelelhessünk. 

Végezetül kívánunk valamennyi gazda
sági társaságban foglalkoztatott munkavál
lalónak és családtagjainak boldog új évet. 

VSZGTI ÉB 
K.T. 

Információszerzés. Nagygyú1és a MÁV Északi Járműjavító Kft.-jében. FOTó: P11.rz 

Vég nélküli tárgyalások a VÉT-en a MÁV-val 
FOGLALKOZTATÁS, JÖVEDELEM, SZOCIÁLIS HELYZET 

November első felében valamennyi fél át
adta 1999. évi tárgyalási javaslatait, megkez
dődtek az év végi tárgyalások. 

Az álláspontok a foglalkoztatási kérdések
ben látszottak legközelibbnek, ezért a szociális 
partnerek a tárgyalássorozat fel vezetőjének ezt a 
problémakört választották. 

A munkáltató bejelentette, hogy 1999-ben 
központilag létszámleépítést nem tervez. Számí
tásai szerint 1999-ben a MÁV Rt. létszáma 700 
fővel csökkenne, ez 1,3%. , 

A VSZ álláspontja szerint a természetes lét
számcsökkenés részbeni ellensúlyozására az elő
forduló létszámhiányok megszüntetéséről is tár
gyalni kell. A VSZ tárgyaló delegációja a foglal
koztatás biztonsága az esetle_gesen létszámfö
lössé váló munkavállalók MAV Rt-n belüli to
vábbi átképzéses foglalkoztatása mellett érvelt. 

A megállapodások elősegítése érdekében a 
Vasutasok Szakszervezete számos megállapodás 
tervezettel segítette a tárgyalást. A munkáltató el
fogadta a VSZ érveit, így a vasút 1999. évi létszám
csökkenése 700 helyett 586 főre mérséklődött. 

A foglalkoztatási garanciát erősíti az elkü
lönített képzési alap 1999. évi hatékony mú'köd
tetése melyre külön megállapodás született. 
Fenti eredményeket egyhetes tárgyalással lehe
tett elérni, melyet a munkáltató, a MOSZ és a 
VSZ aláírásával is hajlandó volt jelezni, nem így 
a harmadik reprezentatív szakszervezet. Továb
bi két heti tárgyalás után változatlan tartalom
mal végül minden fél elfogadta azt. 

A MÁV Rt. 1'99. évi foglalkoztatásáról 
szóló megállapodások szerint: 

• esetleges gazdasági társaságokká történő 
szervezés során továbbra is irányadó a 
106954/ l 996. szám alatt létrejött megálla
podás (MÁV KSZ 1 évig vonatkozik rájuk, 
menetkedvezmény marad stb.) 

• AMÁV Rt. az 1999. évi foglalkoztatási ter
vét - szakigazgatósági tervekre építi- és 
1999. február 15-ig a VÉT-en egyezteti. (A 
létszámnak fentről történő leosztása helyett 

alulról építkezve kell a létszámtervekből 
foglalkoztatási tervet készíteni). 

• munkáltató vállalja. hogy 1999. évben át
szervezésre. vagy létszámleépítésre történő 
hivatkozásra csak annak a munkavállalójá
nak szünteti meg a munkaviszonyát, aki a 
számára írásban felkínált megfelelő munka
körben a MÁV Rt.-nél történő továbbfog
lalkoztatási, átképzési vagy - amennyiben 
a jogszabályi feltételek adottak - koren
gedményes nyugdíjazási, vagy előrehozott 
öregségi nyugdíjazási lehetőségét elutasít
ja. E megállapodás vonatkozásában megfe
lelőnek minősül azon munkakör. amelybe 
történő áthelyezést vagy átképzést követő
en a munkavállalót korábbi beosztására, 
megszerzett képzettségére. életkorára, vala
mint egészségi állapotára tekintettel arány
talanul nagy sérelem nem éri, továbbá 

• a munkavállaló munkába járásának. ill. ha
zautazásának együttes napi időtartama -
feltéve. hogy a munkavállalóval történő 
megegyezés mást nem tartalmaz - legfel
jebb 60 perccel növekszik meg és összes
ségében nem haladja meg a 3 órát. 

• munkáltató különös gondot fordít a gyer
mekgondozási. nevelési szabadságról 
visszatérő szülők, a sorkatonai szolgálat
ból leszereltek védelmére, ill. továbbfoglal
koztatására. valamint a megváltozott mun
kaképességú'ek foglalkoztatására. Ez utób
bi biztosítása érdekében a felek megyizs
gálják azokat a munkaköröket. amelyekben 
csak megváltozott munkaképességú' mun
kavállalók foglalkoztathatók. 

• a munkáltató a jogi létszámban lévő munka
vállalók helyettesítésére - figyelembe véve 
az Mt. vonatkozó rendelkezéseit is - határo
zott időre szóló munkaszerződéseket köt. 

• a munkáltató kötelezettséget vállal arra. hogy a 
teljesítményhez igazodó technológiai létszám
szük<igletet 1999. október 30-ig felülvizs_gálja, 
és ennek eredményéró1 tájékoztatást ad a VEf-en. 

A jövedelmi viszonyok alakulásáról az ér
demi tárgyalások decemberben kezdődhettek el. 
A munkáltató 1999-re vonatkozó novemberi be
jelentése: 10.8%-os bértarifa szorzó, 1.7% az 
éves kötelező bértétel lépések értéke és 0.8% 
éves teljesítmény jutalmat helyezett kilátásba. 
Ez összesen: 13.3%. December elején a munkál
tató a tarifa szorzó változatlansága mellett 
(10,8%) a vasút vezetöít és menedzsereit érintő 
bérjellegil plusz javadalmazási javaslattal egé
szítette ki addigi kereset javaslatát. 

A Vasutasok Szakszervezete úgy ítéli meg, 
hogy a legpesszimistább jóslatot is alulmúló 
munkáltatói bérajánlat (10.8% tarifa+ egyéb. össze
sen 13.3% bérnövekedés). valamint a vállalati KSZ
ben való - maximum - szintenmaradás abszolút 
ellentmond az őszi tárgyalásokat előkészítő mun
káltatói és kormányzati nyilatkozatoknak. 

Várhatóan és tervezetten a MÁV Rt. ered
ményei 1999-ben tovább javulnak és nő a vál
lalati termelékenység. A Kormány a bérből és 
fizetésből élőknek reálkereset növekedést ígért. 

A Vasutasok Szakszervezete alacsonynak 
tartja és elfogadhatatlannak értékeli a munkál
tató 1999-re vonatkozó eddigi bérajánlatait. 

Folyik a Kollektív Szerződés vitája is. Hosz
szú és kimerítő tárgyalások után megállapodásos 
probléma a 28.§ (munkarend módosítás); 32.§ 
(utazók munkaideje); 36.§ (osztott munkaidő): 
44.§ (készenlét); 54.§ (13. havi fizetés) és a KSZ 5. 
sz. melléklet (a jegyeladási jutalékot az ÁFA nél
küli, nettó bevételre vetítve kívánja fizetni). 

Eredmény látszik a csökkentett munkaidő
ben való foglalkoztatásban. 

Számos jelentős kérdés tárgyalása még hát
ravan. A Vasutasok Szakszervezete tárgyaló de
legációja felkészülten, kellő szakértői háttérre 
támaszkodva, a VSZ illetékes testülete által 
meghatározott mozgástérnek megfelelően kép
viseli tagjai és a vasutasság érdekeit. 
Budapest, 1998. december 14. 

Varga Gyuláné 

· •Az ISO 9001 követ�'-ményrends·zerével a megrendeló'k szolgálatában, 

PÁLYAKARBANTARTÁS 

Vasútépítő, vágány- és kitérő
szabályozó nagygépek üzemel
tetése. A vágányszabályozó gé
pek hibacsökkentő vagy hiba-

megszüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus 
szintre és irányra ±1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

, , , ,, , , , , , . 

PALYAEPITO GEPEK GYARTASA, JAVITASA 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártá
sa és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

ALKATRÉSZGYÁRTÁS,SZOLGÁLTATÁS 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendeló1c részére igény szerint végez al
katrészgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás föbb technológiai adottságai: gépi forgá
csolás (teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hó1cezelési eljárások, gumi 
vulkanizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

...... MÁV 

l{G 1á; 
JÁSZKJSÉR 

MÁVFKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

"B': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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11Öreg 11 vasutas, nem vén vasutas! Tanulnak egvüttélni 
betegségükkel Tóbb, mint százan zarándokoltak 

el a szolnoki Vasutas Csomóponti Ma

velő'dési Központba december 10-én a 

vasutas nyugdíjas klubok vezető'inek 

országos találkozójára. A magyar vas

utat egykor verejtékes munkájukkal 

felépít6 és maködtet6, kérges keza 

férfiak és n6k képviselő'i meghitt ün

nepségnek tekintvén a találkozót, ol

dott, karácsonyi hangulatban me

rengtek a múlton, töprengtek a jele

nen, s fürkészték az ismeretlen jöv6t. 

A szolnoki Jósika úti óvoda gyennek
csoponja fergeteges előadá'iával fokozta 
az ünnepi hangulatot. A csöppségek és a 
nagyobbak verseket szavaltak, karácsonyi 
dalokat énekeltek, sőt még egy rövid báb
előadásra is futotta az erejükből. 

Szabó Miklósné, Erzsike. a MÁV Rt. 
Vezérigazgatósága személyügyi főosztályá
nak vezetője beszédében kihangsúlyozta: 
a vasúton még ma is közel 130 ezer nyug
díja\ van. A róluk való gondoskodá�. bár 
óriá�i terheket és feladatokat ró a MÁV Rt.
re, mégis örömmel vállalt kötelessége a 
va'iúttársa">ágnak. S bár a MÁV Rt. kény
telen jövőre körülbelül 100 forinttal emel
ni az üdülési napidíjakat. ezzel együtt a jövő 
évi segélyezési keretet is növelik. 

Pál Gábor, a Vasutas Országos 
Közművelődési Egyesület (VOKE) vá
lasztmányának és a Nemzetközi Vasutas 
Kulturális és Szabadidős Szövebég 
(FISAIC) elnökségének tagja emlékez
tette a jelenlévőket arra. hogy a '90-es 
évek elején mffködő 274 szakszervezeti 
intézményből mára csupán 115 maradt. 
A többit bezárták, megszüntették. A 
VOKE tavalyi. 360 millió forintos költ-

ségvetési támogatását a FIDESZ-kor
mány, ígérete szerint körülbelül 20-40 
millió forinttal megemeli, így a VOKE 22 
intézményét előreláthatóan nem fenyegeti 
a bezárás, vagy megsztlnés veszélye. Pál 
Gábor szorgalmazta a FISAIC-cal való 
kétoldalú kapcsolatfelvételt is. 

Szabóné Nagy Júlia, a Vasutas Kul
turális Alapítvány kuratóriumának tagja 
beszámolt arról, hogy az idén 14 va�utas 
nyugdíjas klub egyenként 10-10 ezer 
forint támogatá'it kapott az alapítványtól, 
amely a rendelkezésére álló anyagi esz
közökkel - többek között - a művel6dé
si házakon kívül működő, sanyarú hely
zetű vasutas nyugdíjasklubokat is segíti. 

Nagy Bamánétól. az Önkéntes Támo
gatá'ii Alap (ÖTA) főmunkatársától meg
tudhattuk: 1999 januárjától szeptemberé
ig 466 millió forint bevételt könyvelhe
tett el az alap, míg a kiadás elérte a 446 
millió forintot. A 205 ezer 411 tagú szer
vezet tagdíj-bevétele pedig év végére el
érheti az 526 millió 714 ezer forintot. A 
tagok 38%-a nyugdíjas. 62 %-uk aktív 
vasutas, illetve nem vasutas dolgozó. 
Segélyekre ebben az évben összesen 274 
millió 519 ezer forintot fizetett ki az alap. 

Oros-;:, Péter, a VSZ elnökségének 
tagja rámutatott: a jelenlegi szakszerve
zeti vagyon egy részét a mai nyugdíja
sok hozták létre hosszú évtizedek alatti 
tagdíj-befizetéseikkel. A VSZ véleménye 
szerint a MÁV Rt. egész szociális rend
szerét meg kellene változtatni, mert az 
1500 forintos segélyek miatt szégyelli 
magát mind a "segélyt" kérő, mind a "se
gélyt" adó. A segélyeket egyébként rend
kívüli helyzetekben (például elhalálozá'i, 

t lnmemoriam 
A közelmúltban kísérték utolsó út

jára Kleman Istvánt családjának tagjai, 
tagtársai, és volt munkatársai közül 
sokan. A tragikus körülmények között 
elhunyt Pista bácsi volt a Vasutasok 
Szakszervezete Déli-pályaudvari nyug
dijas alapszervezetének az elnöke. 

A Déliben működő nyugdijas 
alapszervezet ma is a nagyobbak, né
pesebbek közé tartozik, létszáma 
szinte csak az örökre eltávozókkal vál
tozik. Az alapszervezet elnök nélkül 
maradt, csonka vezetősége a tagság 
Iránti felelőssége tudatában a munka 
folyamatosságát biztosító feltételek 
megteremtéséhez fogott. Az élő, a 
dolgos, gondoskodó családfő, mun
katárs után maradt űr tudatunkban, 
érzelmeinkben betölthetetlen, de az 
általa végzett, sokak számára nélkü
lözhetetlen társadalmi munkát foly
tatni kell. Az élet nem állhat meg. 

A nyugdijasok érdekképviseletét 

saját napi gondjaik miatt és mellett 
mind kevesebben vállalják. 

Ennek ellenkezőjét tapasztaltam a 
Déliben, ahol az utódot kereső és ta
láló csonka testületi ülésen egyhan
gúlag választották elnökké Ládonyi 
Jánost, az idősek között középkorú
nak számító régi, lelkes bizalmit. 

Ládonyi János bizalmi csoport
ját új bizalmiként Fekete Jánosné 

tagtárs vállalta el. 
A vezetői feladatok vállalását 

megtisztelőnek tartó tisztségviselők 
a vasúthoz és a szakszervezetükhöz 
való elkötelezettségéhez nem férhet 
kétség. Ilyen helyzetben sajnos éven
te több nyugdijas szervezet kerül, 
akiknek hasonlóan elkötelezett. hű
séges tisztségviselőket kívánunk. 

A Déli alapszervezet nyugdijasai 
nyugodtak lehetnek, az élet töretle
nül megy tovább, Pista bácsi emlé
két őrizve. 

HegedOs Károly 

vsz-es segély Kárpátaljára 
Az árvíz okozta károk enyhítése ér

dekében az egész országban kezdtek el 
gyajteni az emberek. Az adományokból 
jutott nem csak Magyarországra. hanem 
a határon túlra is. A segítőkészség moti
válta a szolnoki vasutasokat is, amikor 
belekezdtek a gytljtésbe. 

Molnárné Németh Katalin, Szolnok 
állomás ügyintézője kezdeményezte a 
munkaügyön a kollégáinak, hogy gyffjt
senek ruhát az árvízkárosultaknak. A 
munkaügy dolgozói támogatták az ötle
tet, amelyet a Vasutasok Szakszervezete 
alapszervezete is felkarolt. Néhány nap 
alatt több, mint tizenhat bála ruha gylllt 
össze, amelyet átadtak a helyi Vöröske
resztnek, valamint a Máltai Szeretetszol
gálatnak. Az adományok elszállításában 
az állomás vezetése is segítségükre volt 
azáltal, hogy gépkocsit biztosított a szer
vezők munkájához. 

Szekerf!s Sdndor, a csomópont szak
S7.erVezeti titkm elmondta:.az embereket 
pusztán a jó sdndék, a segítőkészség 

vezérli. Bár a Vasutasok Szakszervezete 
irányítja a gytljtőmunkát, de mindenki 
szakmai és szakszervezeti hovatartozást 
mellőzve segít. 

Molnárné Németh Katalin, az'ötlet 
gazdája szerint a segítő emberek nem 
azén adakoznak, men Szolnok is a Tisza 
partján fekszik, hanem men a televízió
ban látottak annyira megrendítették az 
embereket. hogy úgy érzik, segíteni kell. 

Hallottak ők is arról, hogy a segély
szállítmányok nem jutnak el a célpontjuk
hoz. éppen ezért úgy gondolták, hogy 
mindkét nagy szervezetnek, a Máltai Sze
retetszolgálatnak és a Vöröskeresztnek is 
egyformán juttatnak az adományokból. 
A máltaiak e8Yi)c aktivistája éppen tegnap 
ígérte meg, hogy személyesen viszik el 
és osztják szét az adományokat a rászo
rulóknak. A szolnoki vasutasok tovább 
folytatják a gyajtést és remélik, hogy ők 
soha nem szorulnak hasonló okokból 
adományokra. 
1998. nov. 25. T.P. 

stb.) kellene (illene?) adni, ám ma már 
nagyon sok családban a villany-, vagy a 
gázszámla kifizetése is "rendkívüli ese
mény"-nek számít. Végezetül általános 
derült">éget kiváltó szavaival: - "A nyug
díjasok kapjanak az átlagemberénél egy 
kicsit nagyobb karácsonyi ajándékcso
magot!" -zána felszólalását. 

Kapitány István. a Vasutas Nyugdí
jas Klubok Országos Szövetségének el
nöke beszédében külön kiemelte, hogy 
1999. az ENSZ határozata szerint az Idő
sek Világéve lesz. (Remélhetőleg nálunk 
is - tűnődtek el a termet megtöltők.) A 
szövetség elnöke továbbá elmondta: az 
országban 38 vasutas nyugdíjasklub 
mffködik - 33 Kelet-Magyarországon. 5 
a Dunántúlon. Jó a kapcsolatuk mind a 
MÁV Rt.-vel, mind az "öreg" vasutaso
kat szinte egyedill felvállaló Yasuta�ok 
Szakszervezetével. A VOKE-val tavaly 
( 1997-ben) kötött megállapodásnak kö
szönhetően szinte mindig jó hangulatú, 
színvonalas. regionális vasutas nyugdí
jas-találkozókat rendeztek 1998-ban. Az 
ilyen találkozókra, ahol együtt énekelhet
nek. zenélhetnek, tartalmasakat és nagyo
kat beszélgethetnek. óriási igénye van a 
nyugdíjas vasutasoknak. 

Az egész napot kitökő eseményt va
rázslatos nótamffsor zána, így az ország 
minden zegéből, s zugából Szolnokra 
érkező "öregek" boldogan. szívmelenge
tő emlékekkel térhettek haza Az már biz
tos. hogy lesz mit mesélniük az unoká
iknak a karácsonyfa és az ajándékok 
mellett ülve, szeretetben s békességben. 
A többi már nem rajtuk múlik ... 

Pollak Ervin 
( 1948-1998) 

Berta Sándor 

) 

.s 
Életének 50. évében elhunyt 
Pollak Ervin. Élete a labdarúgás 
volt. Játékosként a Budapesti 
Honvédban, majd a Dunakeszi 
Vasútnál töltött sikeres éveket. 
1971 óta tagja a vasutas 
társadalomnak. Eleinte edzőként, 
majd vezetőként dolgozott. A BVSC 
Zugló F C szakosztályvezetője 
meghatározó egyénisége volt a 
labdarugó szakosztálynak. 
Lelkiismeretességével, szakmai 
hozzáértésével a mindennapok 
alkotó munkájában tevékenyen vett 
részt. A BVSC mellett egy másik 
vasutas sportegyesületnél, a 
Dunakeszi VSE-nél is maradandót 
alkotott. Elvesztése kimondhatatlan 
fá�alom mindannyiunknak. 

Emlékét örökké megőrizzük. 

Árvízkárosultak 
megsegítése 

A Vasutasok Szakszervezete a kár
pátaljai árvízkárosultak szenvedéseinek 
enyhítésére gyűjtést szervezett. Az ország 
minden részéből érkező adományokat -
elsősorban meleg ruhaneműket, takaró
kat, mintegy félmillió forint értékben -
november 23-án Pöhacker Attila területi 
titkár adta át a rászorulóknak. 

P.G.A. 

A Vasutas Cukorbetegek Egyesüle
te hétéves fennállása óta első alkalommal 
rendezte meg a Vasutas Diabétesz Ala
pítvánnyal együtt, a Vasuta� Cukorbete
gek I .  Országos Találkozóját, amelynek 
házigazdája a szolnoki Vasutas Csomó
ponti Művelődési Központ volt. 

A találkozót Pásku Jenő. a VACE el
nöke nyitotta meg. ezután a szolnoki Ko

dály Leánykar, Uget Regina oboa tansza
kos növendék, és Berta Jól.Sefné szavaló 
produkciójából álló ünnepi műsor követ
kezett. A találkozón a vasutas cukorbeteg 
klubok és tagcsoportok képviseletében 
200-an gytlltek össze az ország különbö
ző településeiről. A kétnapos rendezvé
nyen orvosi előadások mellett a nagyobb 
gyógyszergyártó- és forgalmazó cégek 
képviselőinek termék.ismertetői is szere
peltek. Az első nap programja a Diabétesz 
Világnapi TOTO díjazásával, nótamffsor
ral és táncmulatsággal én véget. A máso
dik napon is folytatódtak az orvosi előadá-

sok és bemutatók, amelyek a cukorbeteg

séggel való együttéléshez, a helyes élet

mód szokásainak kialakításához adtak 
hasznos tanácsokat a betegséggel járó szö
v6dmények megelőzése érdekében. 

A résztvev6k és szervezők ezúton is 
szeretnének köszönetet mondani mind
azoknak a vasúti szerveknek és s;zpon
zoroknak. aki anyagi támogatá•;ukkal se
gítették a találkozó létrejöttét. Köszönjük 
a szolnoki MÁV Kórház orvosainak ön
zetlen segítőkészségét: dr. Gál István ad
junktus úrnak, dr. Seress Zoltán osztály

vezető-főorvos úrnak, és dr. Faukas 

Z1"Uz..1w111a szemész főorvos asszony, dr. 

Torday Z1igmond főorvos úr értékes és 

hasznos előadását. valamint a szolnoki 

Cukorbetegek Klubja vezetőjének, dr. 

Náday Sarolta főorvos asszonynak a 
szervezésben és lebonyolításban nyújtott 
segítségét. 

Molnár Lajosné 

igazgató 

Sajnos igen nagy számban voltak jelen a Vasutas Cukorbetegek I. Országos 
Ta1álkozóján. 

24 újságíró tanácskozott 
A VSZ :;zékházában jöttek össze no

vember 27-én azok az újságírók. akik év
ről-évre, sokan immár évtizedek óta adják, 
küldik. hozzák az ország minden sarkából 
lapunknak tartalmas kézirataikat. Az össze
jövetelen a fiatalság és a idősebb generáció 
egyaránt kifejtette véleményét arról, hogy 
miután fonnailag. de nívójában is maga'illbb 
mércét helyezett maga elé a Magyar Vas
utas. a sajtóburjánzásban jövőre még in-

kább meg kell nyernie olvasóit magának. 
Szó esett a lap irányultságáról, magyarán a 
baloldaliságról. merthogy a szakszervezet 
sem lehet más. mint baloldali értékközvetí
tő. A kiadó, dr. Mcírkus Imre. a VSZ elnö
ke és a főszerkesztő. Szalai Csaba ezek 
után meghirdették, hogy a Magyar Sajtó 
Napjára a legjobb publicista és a legjobb 
valóságfeltáró riporter átveheti március 15-
én a lap által alapított nívódíjat. 

A felvételen (balról) Tonzor Péter, a lap oknyomozó riportere, Kárpáti Sdntlor, 
közíró-publicista és mellette dr. Lux Judit, a történelemtudomány kandidétu• 
sa együtt képviselik a Magyar VasutasL 

MÁV A�ranz ]yJ} Kft. 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19. 

Külőnböz6 nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javítása a f6 profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését Is. 

ALAPÍTVA: 1926 Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 
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Sofőrök a vonaton 
Hat, a kombinált fuvarozásban haszná
latos kamionszállító RoLa-kocsit, illet
ve két, Inte!City-iárathoz csatolható ét
kezőkocsit adott át a MÁV-nak az 
Adtranz MÁV Dunakeszi Vagongyár
tó és Járműjavító Kft. Budapesten. Sipos 
István vezérigazgató elmondása szerint 
a kamionsofőrök eddig azért nem vet
ték szívesen igénybe a kombinált fuva
rozást, mert a vonaton nem volt megold
·va az elhelyezésük. Az új RoLa-kocsi
ban lehetőségük lesz kulturált körülmé
nyek között utazni. (Népszabadság) 

Kellene a metró 
A fővárosiak többsége súlyos problé
mának tartja Budapest útjainak zsúfolt
ságát, és csaknem ugyanennyien a tö
megközlekedést is túlterheltnek látják. 
A Medián Közvélemény- és Piackuta
tó Intézet először 1992-ben tette föl ezt 
a kérdést, és azóta az így vélekedők 
aránya jelentősen nőtt. A megkérdezet
tek 87 százaléka szerint szükség lenne 
a tervezett 4-es metróra. 

Előnyben a MÁV Rt. 
Az üzemanyag-árak januári emelkedé
se érezteti majd hatását a hazai közleke
dési tarifákban és fuvar<líjakban. A sza
badáras közlekedési szolgáltatások dí
jaiban a motorbenzin és a gázolaj drá
gulása valószínűleg közvetlenül jelenik 
meg. Az üzemanyagok árának változá
sát viszont a MAY utasai és szerződé
ses partnerei nem fogják érzékelni, mert 
a társaság vezetése egyébként is inflá
ció feletti, 12-13 százalékos díjemelés
re tett javaslatot a közlekedési tárcának 
jövőre. Sipos István vezérigazgató sze
rint a cég inflációkövető tarifaemelésre 
törekszik. Mivel szeretne megbízható 
partnere lenni a fuvaroztatóknak, az 
üzemanyag áremelkedés miatt év köz
ben nem változtat meghirdetett tarifáin. 
(Népszabadság) 

Kongresszus előH 
Dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezetének elnöke szerint az ágazat azt vár
ja az MSZOSZ kongresszusától, hogy 
értékelje az elmúlt négy évet, mit profi
tált a szövetség az MSZP-SZDSZ kor
mányzásból, megerősödött-e a konföde
ráció ettől és a szocialistákkal való "vad
házasságtól". A VSZ arra is választ vár, 
létrejöhet-e akcióegység az MSZOSZ, az 
Autonómok és a Szakszervezetek 
Együttmú1<:ödési Fóruma között. 
(Magyar Hírlap) 

Székházügy 
A napokban folytatódott az a per, ame
lyet a Fővárosi Főügyészség még 1992-
ben indított az MSZOSZ Székház ak
kori eladása miatt. A bíróság úgy hatá
rozott: a következő tárgyalásra tanúként 
idézi Nagy Sándort, a konföderáció ko
rábbi elnökét. Tisztázni kell ugya·nis, 
hogy a vevő, annak idején valóban kifi
zette-e a több százmilliós vételárat. 
(Magyar Hírlap) 

Mennyi a minimum? 
Harmadszori nekifutásra sem sikerült 
megállapodni a jövő évi minimumbérró1 
és a vállalkozóknak ajánlott keresetnöve
lési mértékró1 az Érdekegyeztető Tanács
ban. Az állapotok legutóbb közeledtek, 
de ez nem volt elég a kompromisszum
hoz. A tárgyalások folytatódnak. 
(Népszabadság) 

Nemcsak 
figyelmeztetés? 
Ha rövid időn belül nem jut dú1őre a 
székesfehérvári Ikarus Szakszervezet a 
cég vezetésével, bármelyik pillanatban 
teljes munkabeszüntetést hirdethetnek 
a dolgozók. A már megtartott figyel
meztető sztrájkot követően bejelentet
ték: petícióval fordultak a cég vezető
ségéhez és az ÁPV Rt.-hez. Követelik 
a privatizációs szerződés betartását. 
(Magyar Hírlap)· 
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Nemsokára hídavatás? 
A magyar és a szlovák közlekedési minisz
ter úgy nyilatkozott, hogy az Esztergom és 
Párkány közt több, mint ötven éve cson
kán álló Mária Valéria-híd mielóbbi felépí
tését mindkét kormány jelképnek tekinti. 
Szlovákia még e hónapban aláírja a hídépí
tés finanszírozásáról szóló egyezményt, 
amelyet Magyarország és az Unió már 
korábban ratifikált. 
(Népszabadság) 

Veszélyes �opások 
Az országban átlagosan kétóránként lop
nak el vasúti berendezést ami miatt meg
nő a balesetveszély, a MÁV-nak okozott 
kár pedig évente sok százmillió forintot 
tesz ki. Bencsik László, a MÁV vasút
igazgatósági főosztályvezetője szerint 
tavaly több, mint 250 millió forint kárt 
okoztak a tolvajok, az idén pedig való
színűleg nagyobb lesz az összeg. 
(Magyar Nemzet) 

Foglalkoztatási 
kormánycélok 
A foglalkoztatottak számának növelését, 
a versenyképesség és a magasabb képzés 
megteremtését tűzi célul a Gazdasági Mi
nisztérium a jövő évi foglalkoztatás-poli
tikai irányelvekben. Az Érdekegyeztető 
Tanács szakbizottságában a szociális part
nerek bírálták az irányelveket. A szakszer
vezetek szerint nem derül ki, miként kí
vánja a kormány megteremteni az ígért 200 
ezer új munkahelyet, a munkáltatók sze
rint pedig ellentmondásos, hogy az irány
elvek a kis- és középvállalkozásokra bíz
nák a munkahelyteremtést, miközben az 
adótörvények inkább az illegális alkalma
zás felé terelik a vállalkozókat. 
(Népszabadság) 

Gyerekek hátrányban 
Jelenleg a közoktatásban tanulók egyne
gyede, évjáratonként csaknem harminc
ezer gyermek számít hátrányos helyze
tűnek: szociális okokból a tanulásban 
akadályoztatottnak, vagy deviáns maga
tartásúnak. Felzárkóztatásunkkal és szak
képzésünkkel szinte kizárólag a speciá
lis szakiskolák foglalkoznak. Az Okta
tási Minisztérium ezért a meglévő isko
lahálózatra épülő, hatékonyabb progra
mot akar indítani. ( Népszabadság) 

Bizonytalan 
gyógyszerárak 
Tovább tart az egészségbiztosító kivonulá
sa a gyógyszertámogatásból. Az elmúlt öt 
év alatt száz százalékkal emelkedett a lakos
sági gyógyszerkiadás. A gyógyszergyártók 
többsége továbbra is ragaszkodik ahhoz, 
hogy legalább az inflációval azonos mér
tékben emeljék az árakat. A betegek mind
ett61 függetlenül már elkezdték az év végi 
bevá�árlá�t a patikákban. Az elmúlt hetek
ben 20-25 százalékkal megnőtt a gyógy
szertárak forgalma, sokan több hónapi ada
got íratnak föl az orvosukkal. 
(Magyar Hírlap) 
(A hírtallózást december 14-én fejeztük be.) 

Asztalloglaló 
November 27-én délután 20 éves iskolai 
találkozót rendeztek Szombathelyen. Az 
oktatási főnökségen, a forgalmi és keres
kedelmi segédtiszti tanfolyam két évtize
de végzett hallgatói jöttek össze. 
A szombathelyi igazgatóság területéről 
ezen a kilenchónapos tanfolyamon akkor 
28-an végeztek. Közülük most 18-an je
lentek meg. A hallgatók többsége ma már 
középvezető. Voltak olyanok akik pályát 
változtattak: vállalkozóként állták meg he
lyüket, sőt még újságíró is akad közöttük. 
Nagy Miklós, az oktatási főnökség egy
kori és mai vezetője köszöntötte a megje
lent haÍlgatókat és még öt oktató tál'Sát. 
Beszámolt az intézmény fejlődéséről, át
alakításáról. A rendkívülien jó hangulatú, 
baráti összejövetel végén abban is me 
lapodtak, hogy öt év elmúltával "asz 
foglalnak", itt Szombathelyen. 

Sz. J«káb 

Kis pénzből, nagyot alkotva Szolnokon! 
A vasutas nyugdíjas klubok veze

tőinek Szolnokon megrendezett or
szágos találkozójára igyekezvén meg

szólaltattam Molnár Lajosnét, a Szol
noki Vasutas Csomóponti Művelődési 

Központ igazgatónőjét, aki 1977-es 

megnyitása óta vezeti az intézményt. 

- Hány vasutas nyugdíjas klub mű
ködik Önöknél? 

- Összesen négy nyugdíjas klubunk 
van. Mindegyik 100-120 tagú. Külön 
klubja van például a peremkerületi, a ter
mészetjáró és a kisnyugdíjat kapó nyug
díjasoknak. 

- Ezek a klubok mennyi támogatást 
kapnak, s kitől? 

- A VOKE csak a művelődési köz
pontoknak ad támogatást, ám úgy gon
dolom, kötelességünk támogatni nyugdí
jas klubjainkat, amelyek egyébként önál
ló életet élnek. 

- Mibó1 gazdálkodik akkor egy klub? 

Diákotthoni 
felvétel 

A "Vasút a Gyermekekért" Alapít
vány Békéscsabai Diákotthona középis
kolába iratkozott diákoknak a felvételét 
biztosítja. Elsősorban a MÁV-val mun
kaviszonyban álló szüló1c gyermekei nyer
hetnek elhelyezést. Úgy a tárgyi, mint a 
személyi feltételek kimagaslóan jók. Az 
üresen maradó diákotthoni helyekre ter
mészetesen más dolgozó gyereke is pá
lyázhat. A diákotthon igazgatója Buczkó 
Zoltánné várja a fiúk és lányok jelentke
zését, 11-13 és 15 éves kortól. Cím: 

A "Vasút a Gyerm_ekekért" 

Alapítvány Diákotthona 

Buczkó Zoltánné 

igazgató 

5600 Békéscsaba, Árpád sor 22. Pf.:56 
Tel: 06/66/325-356 
vasúti tel: 06/33-00 

-Fó1eg a tagdíjaiból, valamint a meg
pályázott VOKE, alapítványi és önkor
mányzati támogatásokból. S van egy sor 
olyan "természetbeni juttatás", amivel 
megkönnyítjük mindennapi életüket. Ilyen 
"juttatások" például az áram-, a víz-. a 
fűtés- vagy a terembérleti díj, amelyeket 
nem kell kifizetniük. 

- Mennyire alkotóműhelyek a mai 
klubok? 

-Ezt hadd illusztráljam egy példával: 
jövőre rendezzük meg - immár hetedik 
alkalommal! - a Nyugat- és Kelet-ma
gyarországi Nyugdfjas Amatőr Művészeti 
Csoportok és Egyéni Előadók találkozó
ját, amit 1999-ben a két országos elődön
tő, 2000-ben pedig a döntő követ majd. 
Ez utóbbiakon azonban már csak a korábbi 
bét találkozó nye1tesei mérik majd össze 
tudásukat és felkészültségüket. 

- Mennyi támogatást kapott a köz
pont erre az évre, s kitől? Ebből az 

összegből mennyi jutott a négy nyugdí
jas klubnak? 

-Az 1998-as esztendóben a központ 
összesen kb. 21 millió forintból gazdál
kod(hat)ott, amely saját forrású bevételek
bó1, pályázati pénzekből és szponzori tá
mogatásokból tevődött össze. Ebből az 
összegb61 - a részben természetbeni jut
tatásként-a négy nyugdíjas klubunk kb. 
900 ezer forintot kapott. 

- Karácsony közeledtével mit tart a 
legfontosabbnak? 

- Azt, hogy a mai, aktív vasutasok 
ne felejtsék el az "öregeket", és hogy ne 
kallódjanak, ne kallódbassanak el azok 
az emberek, akik a második világháború 
előtt és után verejtékezve újjáépítették és 
szolgálták a magyar vasutat - mondja 
végül karácsonyi zárszóképpen az igaz
gatónő, Molnár Lajosné. 

Berta Sándor 

Békéscsabán lelzárkóztatnak 
Intézményünket, a MÁV Diákotthont 

már 50 éve a MÁV mú1cödteti azzal a cél
lal, hogy a MÁV dolgozók gyermekei 
diákotthoni elhelyezést kapjanak közép
iskolás tanulmányaik idejére. AMÁV Rt. 
országos vállalat, ezért mi is az ország 
bármely helyéről veszünk fel békéscsa
bai középiskolába iratkozott diákokat: 92 
leányt és 28 fiút. Számukra kényelmes, 
minden igényt kielégítő elhelyezést és 
ellátást tudunk biztosítani. 

Diákotthonunk Békéscsaba központ
jában található, így viszonylag rövid idő 
alatt juthatnak el tanulóink a különböző 
középiskolákba (15 van Békéscsabán). 

Tárgyi feltételeinket magas színvona
lon biztosítja fenntartónk. Van ún. "tanu
ló" és "lakó" épületünk, ahol 4 ágyas 
szobák, társalgók, tanulók, étterem (sa
ját konyhával), könyvtár, szakköri helyi
ségek állnak diákjaink rendelkezésére. 

Személyi feltételeink területén a pe
dagógusok létszáma, elhivatottsága ga
raocia arra, hogy tanulóink tanulmányi 
munkája és szabadidejük tartalmas eltöl-

UTÁNAJÁRTUNK 

tése is eredményes, hatékony legyen. 
Diákjaink különböző tudásszinttel 

érkeznek hozzánk, ezért pedagógusaink 
nagy gondot fordítanak a felzárkóztató és 
korrepetálási munkára. A tanulmányi fel
adatok elvégzése után tanulóink szabad
idejüket kívánságaik, igényeik és érdek
lődésük szerint tölthetik el. Ehhez neve
lőink és az intézmény egyéb dolgozói 
minden segítséget megadnak. Felejthetet
len élményben részesülnek családias 
ünnepeinken (karácsony, születésnapok). 
Kedvelt terület a sport, önálló DSK is 
mú1cödik szaktanári irányítással. Népsze
rű a kézimunka _és a számítástechnika 
szakkör. Majorette csoportunk színvona
las programjával, igényes és szép-:l!leg
jelenésével sok sikert aratott már külön
féle rendezvényeken. Kirándulások, ver
senyek mind-mind gyarapítják tanulóink 
ismereteit, tájékozottságát. 

Beiskolázáskor elsősorban a MÁV
val munkaviszonyban álló szüló1< gyerr 
mekeit vesszük fel, de a szabad helyekre 
egyéb tanuló is jelentkezhet. 

200 ezer lorintot hozott 
a Mikulás Nagytétény-Diósdra! 

A Magyar Vasutas 1997. decemberi 

és 1998. szeptemberi számaiban egy-egy 

cikk jelent meg a Budafok-Hároshoz tar

tozó Nagytétény-Diósd vasútállomáson 

évek, évtizedek óta uralkodó, középkori 

állapotokról. Azóta örömmel tapasztal

ható, hogy pozitív változások történtek. 

Kovács Ernő, Budapest-Kelenföld 
csomóponti- és állomásfőnöke kérdé
semre elmondta: minden csomópont kü
lön összegeket kap üzemeltetési és kar
bantartási célokra. Budapest-Kelen
föld az idén 700 millió forintból gazdál
kodott, ebből 1,5 millió forintot fordít
hattak állomás-karbantartásra. (Ez az 
összeg duplája az 1997. évi, hasonló cé
lokra fordított összegnek.) 

Nagytétény-Diósd az idei keretből 
200 ezer forintot kapott. Ebbó1 kimeszel
ték a két váltókezelői őrhelyet, és egy 
vállalat karácsonyi ajándéka képpen az ott 
lévő olajos padló kicserélésére is megvan 
már a pvc. Két, ötliteres bojlert is felsze
relt a kivitelező MÁVÉPSZER KFT., így 
a váltókezeló1c legalább ezentúl melegvíz
zel tudnak kezet mosni. Mind a két őr
hely új szeneskályhát is kapott. A forgal
mi iroda huzatos ajtajának lecserélése is 
egy-két héten belül megtörténik. 

Hegedüs István állomásfőnök-he
lyettes tavaly október óta szolgál Nagy
tétény-Diósdon. Előtte 10 évig Százha-

lombattán dolgozott. Erhardt László ál
lomásfönöknek-'és helyettesének tenni 
akarása példaértékű. Hegedűs Istvántól 
tudom meg, hogy több fórumon is pró
bálkoztak, míg igyekezetüket siker koro
názta. A vécéprobléma megoldásához 
például a területi árufuvarozási osztály
tól kaptak segítséget, a fűtésproblémát pe
dig a csomóponti főnök támogatásával 
szüntették meg. 

Véleménye szerint az állomás teljes 
rendbetétele milliókba kerülne, s egy 
ilyen munka már meghaladná a csomó
pont pénzügyi lehetőségeit. Hegedüs Ist
ván úgy vélte: nagyon sokat számított az 
állomáson dolgozók és a megkeresett 
vasúti vezetó1< pozitív hozzáállása. 

Az állomás dolgozói az elmondot
takhoz hozzáfűzték: a területi személy
szállítási osztály engedélyével hamarosan ' 
lehetővé válik - az állomás épületén be
lül - egy szociális blokk kialakítása. A 
mostani vécéblokkot megszüntetik majd, 
s helyette két angolvécét, mosdókat, öl
tözó1<:et alakítanak ki. Az egyik illemhely 
utasvécéként szolgálna. A váróterem ki
sebb lesz, mert az árupénztárat a forgal
mi iroda mögé telepítik. Ha ez megtörté
nik már csak egy ajtót és az előírt rácso
kat kell majd fölszerelni az áru pénztárra. 

Akad azonban megoldandó feladat 
éppen elég: például az l-es váltókezelői 

őrhely problémája. Itt ugyanis a vízve
zeték a vasúti töltés oldalában van, s bár 
le van szigetelve, ha elfagy, könnyen ivó
víz nélkül maradhatnak a váltókezeló1c. 

Mindenesetre örülnek, hogy elindult 
valami, közös erővel és egyáltalán nem 
eltúlzott igényeik megvalósultak, illetve 
a közeljövóöen megvalósulnak. Hozzá
tették: a dolgozók, amennyire erejükbó1 
telik, eddig is részt vettek és ezután is 
aktívan résztvesznek a munkákban. Ten
ni akarnak és tenni is fognak valamit az 
állomásuk.második otthonuk rendbeté
teléért. Köszönetét fejezte ki a csomóponti 
főnöknek, az állomásfőnöknek- és he
lyettesének erőfeszítéseikért, és egyálta
lán nem utolsósorban a Magyar Vasutas
nak, amiért felkarolta 61cet, és több cikk
ben is rávilágított a problémákra. 

Berta Sándor 

Könvv 
Nemrég jelent meg Oszlár Zsu

zsanna ferencvárosi vasutas 
első mesekötete. "A tűzben ny(/ó 
bűvös vircfg" című könyv kiadá
sát a MAV Rt. is támogatta. · 
1999. januári számunkban hosz
szabb interjút olvashatnak az al
kotó kedvű vasut31shölgyről. 

< , 
< , 

A Magyar vaso1as 1999-ben rovatokban még gazdagabb t111a1ommal jelenik ffl'9. lériük olvasóinkat, 
hogy a megrendelőlapot január 31-ig kitöltve szerkeszlöségönk címére visszaküldeni szíveskedjenek! 

z, ,, 
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Sítúra Szlovákiában 
• • 
• 

A leveleket olykor rövidített, szerkesztett formában tesszük közzé. A m egjel enés ■ 
nem mindig jelenti azt, hogy tartalmával a szerkes� kifejezetten egye�rt. ■ 

Önkéntesen , Valós problémák : A Vasutasok Szakszervezete 1999. Janualr 23-30-lg s/túrát szervez a szlovákiai : 

Értesítjük a József Attila Színház Egri 
István vasutas bérlettulajdonosokat, 
hogy a bérlet első előadása, a "Budapest, 
Te csodás" címarevü, 1999.január3-
án (vasárnap) 15 órakor kezdődik. 

1isztelt szerkesztőség! 
Balesetveszélyesek a vasúti kocsikon 

elkövetett alumínium lopá-;ok. A Magyar 
Vasutas is megírta, de javulás azóta sincs 
a 40/a vonalon. Tényleg megvárják az il
letékesek, amíg ártatlan ember életébe 
kerül a fémtolvajok munkálkodása? 

Szinte már alig van ép kocsi. Nem vár
juk a májust. Ezúton fordulok a Magyar 
Vasutas olvasóin keresztül az igazi vas
utasokhoz, hogy alakítsunk "Magyar Va,;
úti Po]gárőrséget", és védjük meg a Ma
gyar Allamvasutak Rt. tulajdonát. Tegyük 
meg az első lépést, hátha eredményesebb 
lesz, mint a jelenlegi rendszer. Mivel az 
ötlet� enyém, így jogos a felvetés, hogy 
a MAV Rt. vezetése mennyiben tud eb
ben segíteni? Nincs mire várni tovább. 

A VSZ sem sok mindent tud tenni ez 
ügyben, esetleg azt támogatni tudja. Való 
igaz, hogy a nagy pénzeket kifizeti a vasút, 
de eredmény semmi. Bízom benne, hogy 
az önkéntesek hatékonyabbak lesznek, 
mint a különféle kft-k. 

Felhívom minden kolléga figyelmét 
arra, hogy jelentkezzenek polgárőrnek! 
Jelenleg úgy tervezem, hogy 1999 janu
ár 15-ével induljon be az őrjárat. Jelen
leg két helyen, Pusztaszabolcson és Szé
kesfehérváron szándékozom őrsöt alakí
tani, egy-egy csoportot a 30/a és a 40/a 
vonalakra, mert itt a legindokoltabb. A 
többi már megy magától. 

Szab6 Béla 
Pusztaszabolcs 

: FEHtR ÚRPÁTOKBAN mintegy 950 m magasságban lévő' Homolkára. ■ 
Tisztelt szerkesztőség! ■ 

2fiía:.t--
: 

1962-ben kerültem a magyar va�utasok ■ lélM1aJ falnt1tték lfaJre 
Szombathelyi tekesiker népes táborába, 30 évet húztam le. Akkor • gyermekek r� 

még volt becsülete a magyar vasutasnak. ■ • A Va�utas Sportközpont éves verseny-
■ A részvételi dij magába foglalja: a teljes ellátást. transzfert Trencianska • programjának utolsó bajnoki versenyére ke-

Sok-sok elismerésben volt részünk. "Ki- ■ Teplától Homolkáig és vissza. • rült sor Dombóváron. A helyi VasutasMun-
váló Vasutas", vezérigazgatói elismerés, ■ : ká�SportEgyesületrendezésébenatekéz1ik 
és így tovább. Ma meg örülhetünk, hogy • ELHELYEZÉS: 2-3 ágyas, zuhanyzós szobákban (n6i, férfi WC minden emeleten). • találkoztak a Spartacus négypályás csamo-
a vasútnál dolgozhatunk. • Az üdülő' négy saját tulajdonú sílifttel rendelkezik. A sífelvonásra bér- • kában. A 15 benevezett csapat egésmapos 

Lapjukkal nagyon meg vagyok eléged- : lelet a helyszínen lehet vásárolni, egy napra 200 koronáért. vagy 11 • küzdelméből a Szombathelyi Vasjármacsa-
ve, és azt kívánom, sokan olvassák a Ma- ■ alkalomra történő' felvonásra 100 koronáért. 

• pata került ki győztesen, megvédve ezzel a • korábban kivívott bainoki címüket. Az egyé-gyar Va�uta�t. amely minden elismerést • • � 
■ KIUTAZÁS: 1999 · á 23 á K I r 616 30 ó C ■ ni versenyben a dombóvári Kollár Mihály 

megérdemel, mert a valós problémákkal ■ . Janu r - n a  e e I pu-r . rakor a omenius EuroClty vo- • győzött. egb'Zt!n jóeredménnyel. 
foglalkozik. Itt szeretném megjegyezni, • nattal Bralislaválg, onnan átszállással Trencianska Tepláig. • A csapatverseny végeredménye: 
hogy 36 éve vagyok térítésmentes vér- • ZAÉR 1999 . á 30 á • J) Szvmbathely Vmjármű J 617 fa 
adó, ha megírJ·a lap,iuk, előre köszönöm, ■• VISS KEZÉS: • Janu r - n a  késO'bbiekben történő' megállapodás alapján. • 

, 2) Szeged 1548 fa 
ha nem írják meg, az sem baj. ■ A · 

• 3) K k ét 1548 '" Ielentkezés a hirdetés megjelenésétO'I folyamatos. Jelentkezéskor részvételi dij- • ecs em ,a 
VaStog 1stván : el6Iegként 8.000,-Ft-ot kérünk befizetni. A fennmaradó rész és a biztos/lás befize- • 4> Pécsi Igazgatóság 1545 fa 

nyugdíjas főellen6r ■ t��nek határid�je 1998. de�ember 23. A befizetés budapesti tagjainak részére a VSZ : 5> Szolnok 1· 1532 fa 

Budapest • kozpontban, vidéken lakó JelentkezO'k részére csekken történik, a nyilvántartó lap és ■ 6) Budapesri Igazgatóság 1500 fa 

Tisztelt Olvasónk! 

Mi hisszük, hogy vasutasnak lenni 
változatlanul nagyon fontos dolog, még 
akkor is, ha a mai világban a dicséret 
nem mindig hangzik el. Elismerő szavait 
köszönjük, és ,:ni is elismeréssel nyug
tázzuk, hogy On immár 36 éve ingye
nes véradó. Ezzel nagyon sokat segft 
a rászorultakon. 

- A szerkesztő -

• a szerzO'dés egyidejű kitöltésével. ■ Az egyéni versenyben: 
• Jelentkezés, b4v eb b felvllág osftn DOme Uszloo,kollégantlnélírásban vagy te· ■ 1) Kollár Mihály (Pécsi lg.) 452 fa 
: lelonona klvetkez4mmokon:351-7745,vagy01/19-77/157mellék,01/16-86 : 2) Anra/János(Szentes) 434 fa 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3) Gáspár György (Szombathely) 415 fa 

(magyar) 

-

d 
MÁV ÉSZAKI 

JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

1■ memoriam P6s László (1939-1991> 
e Vosúti jónnüvek és részegységeinek gyár1ása 

és jovftóso 
• Vilmos forgógépek, transzformátorok 

..,.,■ililtN és Nf' nfnef Wcsímk lllrt•ttt él llffl'I llecsil• lcoltgcillk•tl, 
Pú Lml6 NW "'"'61, • Vtszpréllll GMPSZ, -td n 4tszerwezések tN■1 PFT 
L snbnllllJffl'I és .W.zttllész, tll■y, ..... .... _.aNrsítil ..... 
Mhil utrttett és tisztelt •Pkf P6s", lllrt ............ 6 cstk ez vtlt és a 
............. 1n1 .. 
1972;1:W-keidettll..__•IIÁY-..,,._ ... Pfl1'1,llill .... 
ttf 11 a lil.1977..._ktrilt• v...-.GMPS!-ln, .. .._.és illlllllt 
M6 ...................... részt. 1975- ·llrill Dolao1t•, 
19...._ ..... S1 ...... 6s" lett. 1977..._ .... npdt okltvelet", 1912· 
._ pecla "limf6nla 1ireu" khiltetést kapott. Dt _.. kitiltetés és tied
lét ... , u111■z41 • a■l6lll6'rt és• ••::crt ■-leat fel6Wn6 ....,_ 
llll Tlszttlt ,......., leilylill■t, fl6tali, 6illik lútos 111Jf1ti és atl6II 
Wtteret lúttsftv■• 
.....,. nfnel ltícsmlk tiltd, piros pozstú •cotlttl, Yft ktdtlyesstplttl. 
� WkéNI •Pid P6s"I 

USIC Tekebajnokság 
BRONZÉREM BLANSKÓBAN 

Az. USIC (Nemzetközi Vasutas Sportszövetség) a csehországi Blanskóban rendezte meg az 1998. évi Nem
zetközi Vasutas Női Tekebajnokságot. A magyar színeket a Szolnoki MÁV, NB.1-ben szereplő női csapata 
képviselte - sikerrel. A legutóbbi hatodik helyezéssel szemben a magyar lányok az elt1kel5 harmadik he
lyen végeztek a csapatversenyek során. 

Vt!geredmt!ny: 1. Románia 2503 la 
2. Bulgária 2385 la 
3. Magyarország 2364 lt 

(nyolcJJrszág csapata között!) 
A magyar színeket az alábbi Szolnoki MÁV SE-beli versenyzők képviselték Majoros Edit, Seresné Lászlóli 
Mária, Marsi Margit, Nagyné Zombori Tünde. Uszenkova Olga, Szigeti Sándorné és Volterné Vadász Ilo
na. A válogatott edzője Molnár Károly volt. Az egyéni összevetésben Majorosi Edit (784), Seresné Lászlófi 
Mária (782) és Marsi Margit (774) érte el a legjobb eredményt. 

A Szakszervezeti Ifjúsági Szövet'iég és a Magyarors1.ági Gyermekbarát
ok Mozgalma "Mit jelent szüleimnek a S7.Bks7.ervezet?" 
címmel pályá7.atot hirdet 12-18 éves fiatalok részére. A pályázat terjedelme 
2-3 N4-es oldal. géppel vagy kézírá'iSal írott fonnában. A pályázaton a 
részvétel díj�. A pályamunkákat az alábbi címre kérjük küldetú: 
a) Szakszervezeti lfjúsdgi Szövetség 

1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. V. em. 3. 
(Érdeklődni a helyszínen, a 342-8537-es 
vagy a 35/-0690//02-es telefonszámokon lehet.) 

b) Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 
1701 Budapest, Pf.: 244. 
{Érdeklődni a 282-3852-es telefonszámon lehet.) 

A pályázat postára adásának határideje 1999. március 15. 

A pályázatok értékelése 1999. április 10-ig történik meg. 
Az eredményt ezt követő 2 héten belül nyilvánosságra hozzuk. 
A nyerteseket írásban értesítjük. 
ErediMnyhirdet& 1999. m4jus 1. 
(A pontos időpontról és helyszínről a nyerteseket előzetesen 
írásban értesítjük.) 
A pélyázat dfjazása: részvételi lehetőség nyári táborozáson 

tárgyjutalmak. 

jovftóso, tekeraelése, vókuooimpragnáláso 
• Amlszerkezelak gyllrtáso, szerelése 
• Alcalrészlk rne,iuikálása, 
• For,dlyúslangel-köszörülés 
e Kernényh6m6lás, 6nozás, Mmsmrds 

,-TOV 
-'3@I; .,, 

Nr. 75.100.511H DIN EN 180 -

11 01 l■clapes•, Kilt6lytl ít 30. 
Telefoll: 260-2115, 263-1114 

Telefax: 260-6566 

Keresztrejtvény 
Az /998 november 24-25-26-án megtar
tott üzemi tanácsi válas;:,tások eredmé
nye aZJ is megmutatja, hogy... megfej
tés függlileges 1. és vízszintes 1, füg
gőleges 10 sorokban. 

VÍZSZINTES: 1) megfejtés II. rész; 
hulladékgyajt5 vállalat; 2) Nóra írója: női 
név; 3) nyeregben ül; deszkában mélye
dés; 4) Ittrium: szolmizációs hang; hátul 
nyomatja; 5) Európai Közösség; Dobó 
Ottó; becézett férfi név; ulti része: 6) 

Nabukkó-ban van; új (gör); szabószer
szám: 7) szöglet: panaszáradat; 8) nagy
szülő kedvence; Perzsia: 9) Polgár; Kén 
v.j.; Bihar .... település; 10) ... Montand; 
személynévmás; tanuló; 11) abba az 
irányba: december 31.; 12) oroszlán; Nit
rogén v.j.; 13) készítés. 
FÜGGŐLEGES: 1) megfejtés I. rész; 
2) salátanövény: Anna fele; Varna kever
ve: 3) Nóra; északi nép; tőzsdei szakem
ber; igen oroszul; 4) némafilmek sztárja 
volt; jóesza; osztrák gk.jel; fa része: 5) 
Ny.európai nép: est: uradalmi ház; 6) női 
név; Oxigén; Kén v.j.; iskola röv.; római 
szám; Ágnes; 7) Rádium; lekerített terü
let; 8) csárdásáról híres zeneszerz6; né-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

mán lóra: Ági tulajdonát; Tamás; 9) sze- 1 Q mélyes névmás;javul: id5hat.rag: foggal 
őrölné; 10) megfejtés III. rész; Eise
nach-ban van. 
AZ ELŐZŐ REl1V�NY MEGFE.JmE: ••• milyen 11 

aktívak saját sorsuk befolyásolásában. 
12 

13 
Készítette: Bánszegi J6zsef 
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