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Karriervasutas a szegedi pályavasút élén
Beszélgetés Mondi Miklós területi igazgatóval

Több mint brigád

A szentesi pályafenntartók egy irányba húznak

TARTALOM

„Együtt működünk!”
Május 18. és 20. között ezzel a címmel tartották az I. Vasúti
Forgalmi Konferenciát Debrecenben. A Közlekedéstudományi
Egyesület által szervezett szakmai fórum komoly feladatra
vállalkozott. Arra, hogy a vasúti pályaműködtetésben szerepet
játszó társaságok és a vasúti szakma valamennyi képviselője
a sikeres üzemeletetés és a fejlesztés érdekében összehangolja
elképzeléseit.
Az együtt gondolkodást az a körülményis indokolttá tette,
hogy a 2020-ig tartó európai uniós ciklusban 1000 milliárd
forint áll rendelkezésre vasúti fejlesztésekre. A tervezett
beruházások csak akkor lehetnek sikeresek, ha valamennyi
vasúti szakterület képviselője érti egymást; ha összefog, illetve
együttműködik.
Vasúttársaságunk az előttünk álló öt évben is komplex
fejlesztéseket kíván megvalósítani. Úgy, mint eddig: egyszerre
folytatja a vasúti pályák és vasútállomások rekonstrukcióját,
miközben szinte mindent megújít a járműparktól a
jegyértékesítésig. Minderre azért van szükség, hogy a
MÁV minél „európaiabb” szolgáltatást tudjon biztosítani
az utasoknak, illetve a vele üzleti kapcsolatban álló
vasúttársaságoknak. Amint eddig, úgy a jövőben is minden
egyes vonalfejlesztés, villamosítás, pályafelújítás, illetve
biztosítóberendezési korszerűsítés az ügyfélorientált magyar
vasúti hálózat kiépítését szolgálja majd.
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Össze kell tehát fogni! Értenünk kell mindannyiunk céljait,
szándékait, törekvéseit. Ha egy nyelvet beszélünk, ha egy
irányba húzunk, akkor azok a vasútfejlesztési beruházások,
amelyek előttünk állnak, minél hamarabb és minél magasabb
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Ezért kellett Debrecenbe menni!
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Karriervasutas a szegedi pályavasút élén
„A vasutas kollégák szeme előtt nőttem fel”
Olvasóink közül bizonyára sokan
hallották már azt a kifejezést, hogy
karrierdiplomata. Azokról beszélnek így, akik fokról fokra járják
végig a diplomáciai ranglétrát,
majd nagykövetek lesznek. E logika és az élettapasztalatom szerint
kijelenthetjük: bizony vannak karriervasutasok is. Belátom, szokatlan
a szóösszetétel. De használhatnánk! Sok kollégánk lehet büszke
arra, hogy évtizedeken át lépdelt
egyre feljebb és feljebb, mire a vasutasszakma valamelyik csúcspozíciójába került. Portrérovatunk
„vendégéről”, Mondi Miklósról, a
szegedi pályavasúti igazgatóról is
így beszélhetünk.
Január elseje óta igazgató. Hogyan
fogadták, és hogyan telt az utóbbi
öt hónapja?
Sokan gratuláltak a kinevezésemhez,
hiszen az elmúlt 34 év alatt itt, a szűkebb hazámban sokféle beosztásban
dolgoztam. Voltam darabszámláló,
kocsifelíró, vonatvezető, forgalmi
szolgálattevő, állomásfőnök, csomóponti főnök, vonalbiztos, „vágányzáras”, „elvi ügyes”, alosztályvezető,
osztályvezető és igazgatóhelyettes is.
Mondhatnám azt is, hogy a vasutas
kollégák szeme előtt nőttem fel. Ennek köszönhetően sokan ismernek.
Épp ezért azt gondolom, hogy eddig senkinek sem okoztam, illetve ez
után sem fogok meglepetést okozni.
Milyen embernek tartja a környezete?
Az elmúlt évtizedek alatt ellenségek
helyett kizárólag barátokra tettem
szert. Szeretném hinni, hogy ezért
kiszámítható és jó embernek tartanak azok, akik ismernek. Ugyanakkor
azzal is tisztában vagyok, hogy sokak
szerint a maximalizmusom nem minden esetben szimpatikus. Hozzá kell
tennem: én magammal szemben is
szigorú vagyok. Mondhatnám úgy,
hogy pont annyit várok el mindenkitől, mint magamtól. Ez a mérce. Eredményesnek lenni másként nem lehet.
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Ezeket az elveket igyekszem szigorúan
betartani. Főleg azért, mert az év elejével jelentős változás lépett életbe igazgatóságunkon is: húsz év után az ingatlanüzemeltetés feladata a MÁV hatáskörébe került, így aztán az összes állomás- és üzemépület, és maga az igazgatósági épület is rengeteg tennivalót
ad nekünk. A folyamatos karbantartás,
üzemeltetés és hibaelhárítás azonban csak tervszerűen valósulhat meg.
A szükséges üzleti terveket elkészítettük, amelyeket a szakmai felügyeletet
gyakorló Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság illetékes főosztá-

A karrier lépcsőfokai

Pályája során volt olyan főnöke, aki
mostanában – akár rossz vagy éppen jó példa okán – gyakrabban jut
az eszébe?
Hogyne! A nyolcvanas években és a
kilencvenes évek elején Nagykőrösön,
Cegléden és Kecskeméten voltam forgalmi szolgálattevő. A körzeti üzemfőnök Petrák Mihály volt, akinek sokat
köszönhetek. Tanácsokkal látott el, és
addig noszogatott, amíg nem mentem
el a főiskolára. Ő gyakran az eszembe
jut. Törekszem arra, hogy legalább
olyan jó vezető legyek, mint amilyen
ő volt. Természetesen minden korábbi
vezetőmtől tanultam valamit, amit a
munkám során fel tudtam használni.
Harmincnégy esztendőből huszonkettőt szó szerint a vágányok mellett töltött, az utolsó tizenkét évben
pedig az igazgatóságon dolgozott.
Úgy ismer mindent, mint a tenyerét.
Mi volt az, amit mindenképpen meg
akart változtatni?
Szerencsés helyzetben voltam, mert
mindent és mindenkit ismertem. Tisztában voltam azzal, hogy eddig is magas színvonalú szakmai munka zajlott
az igazgatóságon. Ennek okán én nem
a változtatásra, hanem a megújulás
képességére helyeztem a fő hangsúlyt.
Első perctől azt mondom vezetőtársaimnak, hogy ma a magyar vasúttársaság folyamatos változásának lehetünk

tanúi. És ahogyan a korszerű követelményeknek megfelelően a MÁV
koncepciói változnak, úgy nekünk is
képesnek kell lennünk a megújulásra.
Hiszem, hogy ezzel nem lesz gond,
mert az igazgatóságon dolgozók szakmai kvalitása megkérdőjelezhetetlen.
Viszont a pályavasút, a START, a MÁV
SZK és a MÁV-csoport többi tagja közötti együttműködés szintjén van még
hova fejlődnünk. A MÁV berkein belüli
szakmai szervezetek közötti együttműködések egyensúlyát meg kell találni, illetve folyamatosan törekedni
kell annak fenntartására és javítására.
A jó vezető kommunikátor, ötletgazda, és az érdekegyeztetésben is
verhetetlen. Ön mit tart a legfontosabb erényének?
Az amerikai topmenedzserek szerint
a jó vezető ismérve a kommunikációs készség, a gyors döntés és még az
ennél is gyorsabb reakció, ha tévedett
volna az ember. Fontos, hogy tudjuk
vállalni téves döntéseinket is, adott
esetben ne féljünk az „újratervezéstől”
sem. Kommunikatív vagyok és kollektív döntésekre törekszem. Igyekszem
a megfelelő kontroll mellett mozgásteret adni minden egyes vezetőnek. A közös és gyors döntés mellett
legalább annyira fontos, hogy határidőkről is határozzunk, amelyek mindenkire nézve egyformán kötelezők.

Mondi Miklós a szegedi Déri Miksa
Erősáramú és Gépészeti Szakközépiskolában érettségizett erősáram szakon
1980-ban.
Nagykőrösön állt munkába a DÉMÁSZ
villamoshálózat-tervezőjeként. 1982ben Szegeden lett vasutas, illetve szerződéses üzemi dolgozó. Kocsifelíróként, vonatfelvevőként, külső forgalmi
szolgálattevőként és rendelkező forgalmi szolgálattevőként kezdte pályáját. Szolgált Nagykőrösön, Cegléden
és Kecskeméten. 1996-ban Kecskemét
alsón állomásfőnök volt.
A munka mellett tanult, diplomáját
a Széchenyi István Főiskolán szerezte
meg 1999-ben. 2001-ben, a regionális
vasutak integrációjakor kapott felkérést az akkori forgalmi szakigazgatóság vezetőjétől a szentesi regionális
vasút integrációjának végrehajtására,
majd a forgalmi csomópont vezetésére. 2004-ben a területi forgalmi osztály
szakértője, majd 2008-ban pályázat
útján a forgalomfelügyeleti alosztály
vezetője lett.
2012-ben újabb sikeres pályázat révén
a forgalmi osztály irányítója lett, majd
egy évvel később az akkori szervezeti
változások kapcsán kinevezték a
Szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesévé.
2015-ben a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán
közlekedési gazdasági szakmérnöki
képzettséget szerzett.
2016. január 1-jétől a szegedi területi
igazgatóság vezetője.

lya átnéz és elfogad. Ez alapján különíthetjük el azt a költségkeretet, amelyet
az ingatlanokra fordíthatunk. Gördülőtervet készítettünk, hogy ütemterv
alapján végezhessünk a munkákkal.
Az idei év egyik legfontosabb lépése
az igazgatóság épületének tetőjavítása lesz, mert évek óta beázik a harmadik emelet. További fontos feladatunk
lesz a békéscsabai állomásépület üzemeltetése, a lassan befejezéséhez érkező felújítás után.
A legtöbb első számú vezető rövid
időn belül „beszorul” az irodájába,
és elveszti külső kapcsolatait. Gondolt erre is?
Első perctől arra törekszem, hogy legalább egy napot minden hónapban
az irodán kívül, vasutas munkatársaim
között töltsek. Hogy láthassam a munkájukat, hogy hallhassam a véleményüket. Erre jó alkalom a havi vezetői
ellenőrzés. Ezeken mindig ott van a
műszaki igazgatóhelyettes, valamen�nyi osztályvezető és a területi gazdasági vezető.
Mennyire fogadta el a környezete a
vezetői stílusát?
Úgy érzem, hogy mind az elképzeléseimet, mind a stílusomat elfogadták a
kollégáim, illetve a beosztott munkatársaim. Korrekt kapcsolatokra törekszem mindenkivel. Azt vallom, hogy a
munkavállalók érdekeinek érvényesítésében leginkább a főnök tud segíteni, továbbá meggyőződésem, hogy a
problémákat elsősorban ott kell megoldani, ahol azok keletkeznek. Közösek
a céljaink, hiszen utasbarát, szolgáltató vasutat akarunk üzemeltetetni,
építeni. Így aztán az érdekeink is közösek. Vezetőként az a legfőbb dolgom,
hogy a tervszerű munkavégzéshez
biztosítsam a feltételeket. Nem vagyok
konfliktuskerülő ember, de parttalan
viták helyett kész vagyok a kooperációra. Adott helyzetben pedig – a munkaszervezet hatékonysága érdekében
– akár a személyi változtatásoktól sem
riadok vissza.
A vasút iránti elkötelezettségét bizonyítja az is, hogy ön a szegedi
Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke. Miért vállalta ezt a szerepkört?
Szeretem a vasutat, ezért kötelezettségemnek tartom a vasút öröksége-

A cél: Dél-Amerika
Mondi Miklós elvált, három lány édesapja, már valamennyi gyermeke felnőtt. Szegeden él szolgálati lakásban.
Párja is vasutas, akit a szentesi évek
alatt ismert meg.
Az igazgató hobbija az utazás és a
sport. Előbbit tevékenyen gyakorolja,
utóbbit – mint néző és újságolvasó –
követi.
Kedvenc olvasmánya Jules Verne és
Karl May valamennyi könyve. A zenében a népzenétől a kemény rockig
szinte mindent szeret. Kedvenc filmje a
Keresztapa és a Több mint testőr.
Álma: „Az egyik már megvalósult
a januári kinevezésemmel. A másikat tervezgetem: szeretnék eljutni
Dél-Amerikába.”
inek megőrzését, a régi járművek és
relikviák felújítását, bemutatását. Alapítványunk eddigi és jövőbeli munkája is ez. Civilek, jelenlegi és egykori
lelkes vasutasok, illetve azok gyermekei vagy unokái gyakran ellátogatnak
hozzánk. Feladatunk az elődeink által létrehozott értékek átörökítése és
megmutatása a civil társadalom, valamint a jelen és a jövő vasutasai számára. Igazgatóságunk épületében bárki
megnézheti állandó vasúttörténeti kiállításunkat éppúgy, mint Szentesen a
motorgarázs-gépészeti gyűjteményt.
Szőregen vasúttörténeti emlékhelyet
alakítottunk ki, és az állomási várótermet, illetve a II. számú váltókezelői
őrhelyet rendeztük be külső segítséggel. Önkormányzati támogatással
több településen működtetünk állandó és időszaki kiállításokat, tárlatokat.
Évente 15 ezer látogatót tudhatunk
magunkénak. Büszkék vagyunk erre,
hiszen adójuk egy százalékát sokan
felajánlják javunkra. Legfőbb támogatónk azonban a MÁV Zrt. Igazgatóként
az a célom, hogy minden tudásommal
a jövő vasútjának kialakításához járuljak hozzá; elnökként pedig az, hogy a
múlt értékeit megmutatva népszerűsítsem a vasutat. Munkámban így kapaszkodik össze a múlt és a jövő. Alapítványunkhoz 2001. január elsején
csatlakozott a szegedi Vasútmodellező
Baráti Kör, amely nagyon komoly munkát végez.
Kép és szöveg: Gaál Péter
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„Máltai mozdonyt” avattak a Keletiben
és a vasúttársaság a közös értékrendet
hirdető mozdonyt, amelynek dekorációját a soproni Loc & More Kft. adományként készítette el.

Vasúti „totó” kitöltésével melegítettek be a MÁV-csoport 2015. évi eredményeinek ismertetéséről szóló sajtó-háttérbeszélgetésen a meghívott
újságírók: a feleletválasztós teszt játékos felvezető volt a MÁV menedzsmentjének fontos pénzügyi és gazdasági adatokat tartalmazó beszámolója
előtt. A leglényegesebb üzleti számokat Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatója,
Bádonfainé
Szikszay
Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes, Csépke András, a MÁV-START
Zrt. vezérigazgatója, valamint Pál
László, a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese segített értelmezni a
sajtó munkatársainak 2016. április 27én a budapesti MÁV-székházban.
Dávid Ilona ismertette: a MÁV-csoport adósságállománya a múlt év
végén 98,7 milliárd forintot tett ki –
a 2010-es közel 300 milliárd forinttal
szemben. A vasútvállalat 2015-ben
– az előző évhez képest – összességében 52 milliárddal csökkentette adósságállományát az állammal
közösen. Az elnök-vezérigazgató
szerint a cégcsoport tavaly is eredményesen gazdálkodott, működése kiegyensúlyozott volt. Ennek is
köszönhető, hogy áprilisban az idei
36,5 milliárd forintos adósságfizetési
kötelezettségéből 16,5 milliárd forintot önerőből már törlesztett, állami adósságátvállalásra viszont egyre
kevésbé számíthat.
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Bádonfainé Szikszay Erzsébet hozzátette: a MÁV-csoport 138 milliárd
forint nettó értékesítési árbevétellel
zárta a tavalyi esztendőt, az államtól 217 milliárd forint költségtérítést
kapott, és 1315 milliárd forint mérlegfőösszeggel rendelkezik. Csoportszinten az adózás előtti eredménye
meghaladta a 39,9 milliárd forintot.
„A MÁV-START 2,5 milliárd forint adózás
előtti eredményt ért el 2015-ben, ami a
piaci környezet kedvezőtlen változása,
így például a migránshelyzet miatt a
betervezett 4,9 milliárdnál kevesebb”
– egészítette ki Csépke András vezérigazgató. A MÁV-START Zrt. a múlt
évben egyébként 36,6 milliárd forint
belföldi árbevételre tett szert a személyszállítási tevékenységből. Ez 1,3
százalékkal kevesebb az előző évinél.

Az esemény moderátorától, Lőcsei Virág szóvivőtől a résztvevők azt is megtudhatták, hogy míg 2013-ban több
mint 44 ezerre rúgott az ügyfélpanaszok száma, ez 2015-ben alig érte el a
35 ezret.

Fotók: Soós Botond

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója

Pál László a MÁV-csoport tavaly – saját
költségvetéséből, illetve európai uniós
forrásból – végrehajtott, 123,1 milliárd
forint értékű beruházásait részletezte.
Kiemelte: a pályaműködtetéssel összefüggő fejlesztésre 54 milliárd forintot
fordítottak, ebből 21 milliárdnyi volt
az uniós forrás. Az egyéb fejlesztéseket
a MÁV-START-nak az utaskiszolgálás
minőségét javító beruházásai tették
ki. A pályavasút állami költségtérítése
mintegy 71 milliárd volt: üzemeltetésre
45 milliárd, a felújításra 26 milliárd forintot fordítottak. A MÁV vasúthálózatát igénybe vevő 44 vasúttársaság 1,2
milliárd forinttal többet, összesen 91,5
milliárd forintot fizetett hálózat-hozzáférési díjként 2015-ben – mondta az
általános vezérigazgató-helyettes.

Fotó: Szász Adrián

Biztató ugyanakkor, hogy a múlt év
végén bevezetett, mintegy 1 százalékos
utaskilométer-csökkenéssel
járó új menetrendnek köszönhetően időarányosan 2,4 százalékkal, 231
millió forinttal nőtt a személyszállítási
árbevétel – az autózásra csábító rendkívül alacsony üzemanyagár mellett.
2015-ben egyébként a MÁV-START
145 milliárd forintot kapott állami
költségtérítés gyanánt a közszolgáltatási feladat ellátására, a bevétellel nem
fedezett költségekre.

Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója és Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alelnöke a mozdonyavatón

Egy, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
emblémájával díszített mozdony is közlekedik 2016. május 10. óta az ország
vasútvonalain. „A vasút számunkra elsősorban hivatás, csak azután munka, majd
üzleti vállalkozás” – mondta a mozdony
avatón Csépke András, a MÁV-START
Zrt. vezérigazgatója, aki a szeretetet és
a szolgálatot a MÁV-csoport munkavál-

lalóit is vezérlő alapértékeknek nevezte.
„Vasutasként nap mint nap felelősséget
vállalunk a velünk utazókért, vasutas
kollégáinkért, a ránk bízott infrastruktúráért” – folytatta, és beszédében az egyik
legnemesebb szolgálatként jellemezte
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét. Mint mondta, mindezek jegyében díszíttette fel a segélyszervezet

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként évente több százezer embernek nyújt segítséget: ételt és ruhát
oszt a rászorulóknak, szállást ad a fedél
nélkülieknek, ügyeket intéz az arra képtelenek helyett. A szeretetszolgálat vallja, hogy a lecsúszó családokat, a társadalom peremére szoruló rétegeket nem
elég segélyben részesíteni, meg kell
próbálni felemelni őket. Az ehhez szükséges társadalmi elfogadásban segíthet
a „máltai mozdony”, amellyel a vasúttársaság a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
üzenetét az ország legtávolabbi pontjaira is eljuttatja.
A MÁV-csoport is igyekszik – társadalmi
felelősségvállalása keretében – időről
időre segíteni a rászorulókon. A közelmúltban például egy Asperger-szindrómás kisfiú kapott a MÁV-tól vasúti ajándékokat.

Díszes matrica Szent Márton emlékére
Április 28-án a szombathelyi vasútállomáson mutatkozott be a MÁV-START
Zrt. legújabb felmatricázott mozdonya, amely Szent Márton születésének
1700. évfordulója alkalmából készült.
Az ünnepélyes mozdonyavatóra Szent
Márton szülővárosában került sor.
A település a magyar katolikus egyház szombathelyi egyházmegyéjével
közösen évek óta készült arra, hogy
méltóképpen megünnepelhesse híres
szülöttjét. A kezdeményezéshez tavaly
a kormány is csatlakozott, így 2016-ban
rendeletben deklarált joga és kötelessége lett a városnak, hogy szerte a nagyvilágba eljuttassa a Szent Márton-emlék
év üzenetét.
A Szent Márton-mozdony megvalósulása igazi összefogás eredménye: a
magyar katolikus egyház szombathelyi
egyházmegyéje és Szombathely városa is az ügy mellé állt. Ez tette lehetővé, hogy a GYSEV Zrt. által üzemeltetett szombathelyi vasútállomáson
egy, a MÁV-START Zrt. tulajdonában

lévő mozdonyt avathattak fel. Csépke
András, a MÁV-START vezérigazgatója
örömét fejezte ki, hogy ismét egy jó
ügy mellé állhatott a személyszállító
vasúttársaság.
Az új köntösbe csomagolt mozdonyt
dr. Veres András szombathelyi megyés
püspök áldotta meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra
figyelmeztette az utókort, hogy Szent

Márton öröksége feladatot is jelent számunkra: jó úton kell járnunk!
A Szent Márton-mozdony a tervek
szerint elsősorban a Szombathely és
Budapest közötti InterCity járatok élén
közlekedik majd, de természetesen a
forgalmi igényeknek megfelelően más
útvonalakon is teljesít majd szolgálatot.
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Fotó: MÁV KIG

Már idén is törlesztett adósságából a MÁV

Idén a Szent Márton-mozdony továbbította a Csíksomlyó expresszt Budapestről Erdélybe
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Tokaji Róbert, a MÁV Zrt. műszaki felügyeleti és technológiai igazgatója, Horváth Zoltán, a MÁV Zrt.
projektmenedzsere és Ács Mónika, a Nagymező 2015 Konzorcium képviselője

A 80-as számú Budapest−Hatvan−Miskolc−Szerencs−Sátoraljaújhely fővonal
Magyarország egyik kiemelt fontosságú vasúti viszonylata. Jelentősége
nemcsak a regionális és a távolsági személyszállításban mutatkozik meg, hanem az áruszállításban is, mivel része a
Spanyolországból induló és Záhonyig
tartó 6-os számú, más néven Mediterrán európai árufuvarozási folyosónak.
A vonal egyik legnagyobb forgalmú
része a Nagyút és Mezőkeresztes-Mezőnyárád közötti 42 kilométeres pályaszakasz, ahol az utóbbi években több
helyen sebességkorlátozást kellett bevezetni, az engedélyezett tengelyterhelés pedig mindössze 210 kN volt.

A MÁV Zrt. tavaly nyáron megkezdett,
A Szolgáltatási színvonal javítása a 80-as
számú vasútvonalon című, a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében megvalósult projektjének fő célja
a vasúti pályakapacitásban jelentkező
szűk keresztmetszetek felszámolása, a
menetrendszerűség növelése és az engedélyezett tengelyterhelés 225 kN-ra
történő növelése volt. E fejlesztéseknek
köszönhetően számottevően emelhető
a szolgáltatási színvonal az érintett szakaszon mind a személyszállítás, mind az
árufuvarozás tekintetében.
A projekt keretében a nagygépes alépítmény-megerősítés és a komplett

A 14 milliárd forintba kerülő
KÖZOP-projekt 85 százalékban európai uniós, 15 százalékban hazai forrásból valósult meg.

Fotó: Soós Botond

Kitüntetés a MÁV-THERMIT ügyvezető igazgatójának
is elismert tevékenységéért, továbbá a
MÁV egyik legeredményesebben működő társaságának vezetőjeként végzett
kiemelkedő munkájáért vehette át az elismerést. A kitüntetést Pál László, a MÁV
Zrt. általános vezérigazgató-helyettese
adta át 2016. május 5-én a vasúttársaság
budapesti székházában.

A Vasút Szolgálatáért arany fokozatú kitüntetést adományozta Dávid Ilona, a
MÁV Zrt. elnök vezérigazgatója Lőkös
Lászlónak, a MÁV-THERMIT Kft. ügyvezető igazgatójának. A szakember a pályavasúti szakterületen végzett kiváló munkájáért, Európa több vasúttársasága által

Lőkös László több mint 40 éve, 1973-ban
lépett a MÁV szolgálatába. A munkavállalás első éveiben folyamatosan tanult,
vasútépítési és -fenntartási mérnöki
képzettséget szerzett, amelynek köszönhetően végigjárhatta a szakma meghatározó pozícióit. 1987-ben vezető mér-
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nök, 1991-ben pályafenntartási főnök
lett. Magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként 1992-től főosztályvezető-helyettes a MÁV vezérigazgatóságán,
majd 1995-től napjainkig a MÁV-THERMIT Kft. ügyvezető igazgatója.
Munkájára a műszaki alaposság, a szakmai elkötelezettség és a példamutató
emberi hozzáállás jellemző. Munkatársai vezetői tevékenységét elismerték,
munkáját felettesei számos alkalommal
értékelték. Vezetése alatt az általa irányított társaság folyamatos fejlődésen ment
keresztül, s Európában élenjáró technológiát honosított meg a MÁV hálózatán.

„A Déli pályaudvar teljes bezárásáról semmiféle döntés nem született.
A jövő évi költségvetési tervezet indoklásában szereplő tétel kizárólag
a nagy kiterjedésű, de csekély kihasználtságú, rozsdaövezeti jellegű üzemi
pályaudvari területek más célú felhasználásának, és Kelenföld további
kapacitásbővítésének költségeit fedezi. A fejlesztési tárca kormányhatá-

Fotó: Bőhm Katalin

A projekt egyik legfontosabb eredménye, hogy – az előírt karbantartások
elvégzése mellett – a vasúti pálya műszaki paraméterei legalább másfél évtizedig korlátozás nélkül fenntarthatók.
A hatósági engedélyeztetés idén őszre
várható lezárását követően a vonatok
225 kN tengelyterheléssel közlekedhetnek majd a Nagyút és Mezőkeresztes-Mezőnyárád közötti jobb vágányon.
A felújítás már most kézzelfogható
eredménye viszont, hogy a vonatok a
nyílt vonali szakaszokon korlátozás nélkül, 120 km/h-s sebességgel haladhatnak. Emellett ez a fejlesztés jelenti az
első lépcsőt a még magasabb járműsebesség eléréséhez, hiszen az újjáépített
vasúti al- és felépítmény műszakilag, teherbírás és vonalvezetés tekintetében is
alkalmas a 160 km/h-s közlekedésre.

A sajtó felületes munkája nyomán
nemrég ismét elterjedt a hír, amely
szerint a kormány a Déli pályaudvar
bezárására készül 2017-ben. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményben cáfolta ezeket az értesüléseket.

rozatban rögzített feladatként 2016
őszén terjeszt átfogó koncepciót a
kormány elé a budai vasúti közleke-

dés fejlesztéséről” – áll a minisztérium Kommunikációs Főosztályának
2016. május 9-i közleményében.

Utascentrum nyílt a soproni vasútállomáson

Utascentrumot nyitott a GYSEV Zrt.
2016. május 2-án a soproni vasútállomás épületében található szolgáltatóházban. Az új ügyfélszolgálati
irodában reggel 7 és este fél 6 között
várják az érdeklődőket a vasúttársaság munkatársai. Az utasok nemcsak a vasúti és autóbuszos menetrendekről kaphatnak tájékoztatást,
de lehetőségük lesz személyesen
intézni esetleges panaszaikat, illet-

ve az átalány-kártérítési ügyeket is.
Ugyancsak itt lehet a vasúttársaság
által szervezett kirándulóprogramokra jelentkezni, kombinált jegyeket vásárolni, valamint a csoportos
utazásokkal kapcsolatos ügyeket
intézni.
Az utascentrumban a GYSEV nevét,
jelképét, illetve kabalafiguráját „viselő” pólók, bögrék, kulcstartók és
egyéb ajándéktárgyak is vásárolhatók. Szintén az ügyfélszolgálati
irodában kap helyet a Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete gyűjteményéből berendezett
múzeumsarok, ahol a vasúttársasághoz kötődő, muzeális értékű tárgyak
kiállítása tekinthető meg. A gyermekeket játszósarok várja.

„A GYSEV Zrt. az infrastruktúra és a
gördülőállomány szempontjából is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt
években. Ezekhez a fejlesztésekhez
próbáljuk igazítani szolgáltatásainkat
is. A soproni vasútállomáson az elmúlt
években új utastájékoztató táblákat és
monitorokat helyeztünk ki, megemeltük az 5-ös és a 7-es vágány közötti
peront, wifiszolgáltatást biztosítunk,
és elkészült a szolgáltatóház, benne a
rendőrségi irodával. Az utascentrum
az utaskiszolgálás, az ügyfélszolgálat,
a mindennapi utaskommunikáció területén biztosítja mostantól a magas
színvonalú szolgáltatást” – mondta a nyitóünnepségen Lendvay
Péter, a GYSEV személyszállítási
üzletágvezetője.
GYSEV Zrt.

Nosztalgiakocsi az I. világháború hőseinek emlékére
Új taggal bővült a MÁV Nosztalgia Kft.
élményvonati kocsiflottája. A múlt
évben átadott – olaszul és magyarul
Isonzó, szlovén nyelven Soča névre
keresztelt – kocsi testvére a Doberdó
nevet kapta a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban 2016. május 2-án
tartott avatóünnepségen. A járművet
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, dr. Téglás Gyula alezredes,
a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala Centenáriumi
Programirodájának vezetője, Schvéd
Norbert, a MÁV Nosztalgia Kft. ügyve-

zető igazgatója és Pintér Tamás, a Nagy
Háború Kutatásért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke avatta fel.
A 101 éve, 1915 májusában kezdődött, és közel két és fél évig elhúzódó isonzói harcok egyik legvéresebb
helyszíne a mai Olaszország területén
fekvő Doberdó-fennsík volt. A terület
kulcsfontosságú pontjait elsősorban
magyar ezredek védték hősiesen és áldozatosan. A Doberdó kocsi a 2016. július 17. és 21. között közlekedő Isonzó
expresszben teljesít majd szolgálatot.
MÁV Nosztalgia Kft.

Fotó: Rácz Tünde/honvedelem.hu

Fotó: Valentinyi Nóra

felépítménycsere mellett sor került
a hidak szigetelésére, az útátjárók és
a peronburkolatok felújítására, valamint a leromlott állapotú felsővezeték-tartó oszlopok és a biztosítóberendezési kábelek cseréjére is. A kivitelezés
a nehézségek ellenére ütemterv szerint
haladt, a felújított pálya ideiglenes forgalomba helyezése már tavaly novemberben megtörtént, a sikeres műszaki
átadás-átvételre pedig 2016. május
elején került sor.

A kormány dönt a Déli pályaudvar sorsáról

Fotó: GYSEV Zrt.

Jelentősen javul a szolgáltatás színvonala a 80-as vonalon
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Szokott-e vonatozni turisztikai céllal, például
kiránduláskor, nyaraláskor?
Sokan már a téli zimankó idején
megtervezték az idei nyári szabadságukat. Mások a télutót és a tavaszi
időszakot használták fel erre a célra.
És íme, itt a nyár!
Lapunk ezúttal arra volt kíváncsi,
hogy kollégáink vajon vonattal
utaznak-e vakációzni.
Balázs Mariann
ingatlankezelési koordinátor, MÁV Zrt.
A nyári időszakban
kiemelten
veszem
igénybe a vonatos közlekedést, legyen szó akár egy rövid
hétvégéről, akár hosszabb időtöltésről vagy szabadságról. Idén nyáron is
tervezek vonatos utat, de kizárólag
belföldön. A Balaton minden évben
fix utazási célpont, és mivel aktív kiránduló vagyok, ezért nekem a kerékpár nélkülözhetetlen eszköz, aminek
a szállítása vonaton kényelmesebb és
könnyebben megoldott számomra.
Barta Ferenc
távközlő mester,
MÁV Zrt.
Ifjúkorom szép emléke
egy velencei vonatos
út. Triesztig folyamatosan zaklattak minket a hatóságok,
semmit sem aludtunk. Ott átszálltunk,
s hajnalban érkeztünk Velencébe.
A mosdóban tisztálkodtunk, aztán
egész nap kutyagoltunk, este kilenckor pedig félájultan szálltunk vonatra
visszafelé. Már nem csinálnám meg
újra, de azért jó volt. Össze tudtuk
húzni az üléseket, valamennyit azért
pihentünk. És persze voltunk kényelmesebb, rövidebb utakon is: Bécsben,
Prágában. Régóta kacsintgatok arra,
hogy a vonatos kirándulásokat kínáló
társaság valamelyik városnéző ajánlatát bevállaljam.
Buzásné Putz Erzsébet
elnök, MTSZSZ
Nyaralni nem szoktam
vasúttal utazni, de rendszeresen utazom vonattal. Igénybe veszem az elővárosi vona10

tok szolgáltatásait, mivel reggelente
vonattal érkezem a munkahelyemre,
a Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetébe. Naponta látom
a vasutasok munkáját, és ha valami
rendkívüli esemény van, az utasok reakcióit.
Gál Attila
informatikai szakértő,
MÁV Zrt.
Évente két alkalommal
vonatozom. Az egyik
május első fele, amikor
a barátaimmal utazom Budapestről
Zebegénybe, és onnan áthajózunk
Pilismarótra, majd a nap végén vissza.
Nagyon jól szokott sikerülni ez az egynapos kirándulás, és azért megyünk
vonattal, mert kényelmesebb, mint a
kocsi vagy a busz (van WC, lehet enni-inni, és nagyjából kiszámítható is).
A másik alkalom általában július vagy
augusztus, ekkor a Balaton a célpont
a családdal. Lehetőség szerint IC-vel
utazunk a nagyobb kényelem érdekében. Előfordult, hogy nem IC-vel
jöttünk haza, és nem volt kellemes
élmény.
Kovácsné Kövesdi
Piroska
forgalmi szolgálattevő, MÁV Zrt.
Munkába járóként éveken át buszoztam. Mindig kényelmetlen és szűk volt a hely.
Öt gyerekkel együtt eszembe nem
jutna mással, mint vonattal utazni.
Jártunk már Rómában és Velencében
is a vasutas világjárókkal. Éjszaka a
vonaton aludtunk, nappal pedig bejártuk a városokat. Nyaralás kapcsán
olcsóbb és kényelmesebb megoldást
még nem találtam.
Kőfalusi Richárd
jegyvizsgáló,
MÁV-START Zrt.
A párommal és a két
kislányunkkal kizárólag
vonattal utazunk nyaralni, vagy éppen túrázni. Ez a legkényelmesebb megoldás. Buszra fel sem
ülnénk, még akkor sem, ha azon is len-

ne mosdó. Szűk a busz, kényelmetlen
az ülés. Tavaly Visegrádot fedeztük fel,
és többször is felutaztunk Szegedről
Budapestre attól függően, hogy milyen érdekes programokat találtunk a
fővárosban. Külföldre is szívesen utaznánk, de ennek még nincs itt az ideje.
Pár év múlva, ha nagyobbak lesznek
a gyerekek, nem lesz akadálya. Este
alszunk majd, miközben haladunk valamelyik közeli tengerpart felé. Nagy
élmény lesz!
Lencse József
vezető tervező,
MÁV FKG Kft.
A családommal minden
évben a Balatonhoz
megyünk nyaralni hathét napra. Idén Fonyódra utazunk.
Ott foglaltunk szállást, ahol tavaly is
voltunk, mert tetszett a hely és a környezet. Mivel tizenegyen vagyunk, s a
legkisebb unokám augusztusban lesz
hároméves, ez az utazás vonattal nem
megvalósítható. Hatalmas pakkokat
jelentene, és meglehetősen nagy
tortúrával járna Jászapátiról Fonyódra eljutni. Természetesen előfordulhat, hogy onnan a gyerekek örömére
elvonatozunk valahová, de sokkal
valószínűbb a hajókirándulás, amit
tavaly is megejtettünk Badacsonyba.
Egyébként szinte minden nap vonattal utazom a munkahelyemre és vissza
(Jászapáti–Jászkisér felső). A negyven
év alatt, úgy számolom, párszor körbejártam a Földet, legalábbis kilométer-viszonylatban.
Héjja László
biztosítóberendezési
főnökségvezető,
MÁV Zrt.
Vonatos kirándulást az
elmúlt években nem
terveztem. Családdal, kisgyerekkel,
sok felszereléssel igen körülményes a
kirándulás szervezése vonattal. Munkába járáshoz azonban minden nap
igénybe veszem a vasúti szolgáltatásokat, ez napi negyven kilométer
ingázást jelent. Szeged és Hódmezővásárhely között igazán kényelmes
és gyors utazást biztosít a vasút. Biza-

kodva várom a közeljövő vasúti infrastruktúra-fejlesztését ezen a vonalszakaszon, már csak a rám váró feladatok
és a személyes érintettség miatt is.
Több tervben érdekelt ez a szakasz: a
tram-train építésében, illetve a 135-ös
vonal villamosításában is.
Mondi Miklós
szegedi pályavasúti
területi igazgató,
MÁV Zrt.
Nyaralásaim kapcsán
az a fő szempont, hogy
mekkora távolságot kell megtennem.
Szívesen utazgatok a környező országokba, ilyenkor többnyire autóba
ülök. Hosszabb távolság esetén a vonatot választom. A magyarázat egyszerű: pihenni akarok! Éppen ezért
kimondottam kedvelem a hálókocsis
utazást. Kényelmes, komfortos. Úgy
érkezik meg az ember a nyaralás helyszínére, hogy kialudta magát, és még
meg is reggelizett. Szerintem az igazi
kikapcsolódás egyik titka, hogy egyetlen percig se kelljen gépjárműlopástól
vagy balesettől tartani.
Nagy Tamás
szakmai titkár,
MÁV SZK Zrt.
Évente egyszer külföldi
– Svájc, Németország,
Ausztria, Szlovénia –
biciklitúrára megyünk, ilyenkor a kerékpárszállítás miatt kézenfekvő megoldás a vonat. Bécsben többször is
izgalmas kalandban volt részem. Egy
alkalommal a Zürichbe tartó éjszakai
vonatról leakasztották és a rendezőre
tolták a kocsit, amelyben aludtunk. A
pályamunkások gyors rádiózás után
kerítettek egy mozdonyt, visszavitettek minket a Hauptbahnhofra, ahol
addig váratták a vonatot, amíg befutott velünk a Taurus. Egy másik alkalommal az éjszakai vonatunk forgalmi
okból megállt Wien Meidlingen, én
pedig félálomban leszálltam, hogy kinyújtóztassam a tagjaimat. Pár lépést
tettem a peronon, amikor a vonat továbbindult. Kerékpár, csomag, útlevél
– minden a vonaton! Kétségbeesetten
futottam a taxiállomásra, felébresztettem egy sofőrt, ígértem neki fűt-fát,
ha beérjük a vonatot a főpályaudvaron. Az osztrák jegyvizsgáló a rohanásomat látva „visszalőtte” az indulást,
így végül elértem a vonatot.

Pácsonyi Zoltán
gazdaságvédelmi és
biztonságkoordinációs
vezető, MÁV Zrt.
Feleségemmel már évek
óta – tavasszal vagy ős�szel – városlátogatásokat szervezünk. Tekintetve, hogy ezt már megtettük repülővel, autóval és busszal is, idén új utazási
formát választottunk. Az előkészületeket
már januárban megkezdtük: több MÁVos kollégával beszélgettem, és kaptam
tőlük ötleteket. Végül is úgy döntöttünk,
az olaszországi Velencébe utazunk vonattal. A kirándulás remekül sikerült, sok
élményt szereztünk, de az egyik legérdekesebb maga az utazás volt. Március 18án indultunk a Keletiből Railjet vonattal
Bécsbe, majd onnan az ÖBB EuroNight
vonatával a végcélunk felé. Reggel 8-kor
kipihenten érkeztünk a lagúnák városába, miután az éjszakát végigaludtuk a
kényelmes hálókocsiban, és még reggelit is kaptunk. A visszautazás is hasonló
módon történt, így a velencei tartózkodásunk időtartama sokkal hosszabbra
sikerült, mintha repülővel vagy autóval
utaztunk volna. Másnak is ajánlom ezt a
kényelmes és olcsó utazási formát!
Perger Imre
tanácsadó,
MÁV-START Zrt.
Megrögzött vasúton utazó vagyok. Ha lehetőségem van rá, belföldre és
külföldre is vonattal utazom, kihasználva
a kedvezmény adta lehetőségeket. A hazai családos nyaralást vagy gyógyüdülést
például Siófok, Hajdúszoboszló, Sárvár
esetében vonattal szervezem. A busszal
kombinált utazást viszont nem kedvelem, így Harkány vagy Zalakaros kiesik.
Külföld – Bécs, Pozsony, Prága – csak vonattal jöhet számításba, de Olaszország,
Bulgária vagy Görögország inkább repülővel, Horvátország gépkocsival ideális. A
fiam évekig Brüsszelben dolgozott, így
minden évben volt egy vonatos utam
az EU fővárosába. A FIP-szabadjegy kiválóan alkalmas vonatos csillagtúrákra is.
Mindenkinek ajánlom azokat az országokat, amelyekbe az egész család szabadjegyet kap!
Schvéd Norbert
ügyvezető igazgató,
MÁV Nosztalgia Kft.
Nekem nem jár arcképes igazolvány, mert

nem MÁV-os munkavállaló vagyok.
Mégis szívesen szállok vonatra, ha utaznom kell. Az édesapám régóta Münchenben dolgozik, és ha van rá módom,
szívesen meglátogatom. Korábban
kizárólag autóval indultam útnak. Ma
már vonatra szállok, mert olcsóbb és
kevésbé fárasztó. Tavaly a feleségemet
is rávettem a vonatozásra. A Bajkál-tóig
utaztunk a Transzszibériai expresszel.
Szabari Zoltán
séf-üzletvezető,
Parkway étterem,
MÁV-székház
Ritkán utazom vonattal.
Viszont a feleségem is,
és én is szeretek kirándulni – ilyenkor
kivétel nélkül vonatra szállunk. Sajnos
évente legfeljebb kétszer van erre lehetőség, mert sok a munka. Nyaralni
Nagymaroson szoktunk, barátoknál.
Olyankor buli van: közösen főzünk, koccintgatunk, így aztán szóba sem jöhet,
hogy autózzunk. Marad a vonat!
Urbán Erika
eladó, MÁV-székház
Budapesten élek. Pár
napos
pihenésekkor
szoktam vonattal utazni,
akkor is többnyire Gyomaendrődre. Szeretem azt a vidéket!
Nem a kényelem miatt választom a
vasutat, hiszen sok csomaggal nagyon
nehéz felkászálódni a kocsiba. Igaz, ma
már sok korszerű vonat is közlekedik. Én
a vasúti utazás hangulatát kedvelem.
Éppen ezért szívesen kipróbálnám azt
is, hogy milyen külföldre utazni vonattal.
Vígh Péter
vezető jogtanácsos,
MÁV SZK Zrt.
Szerintem erre a kérdésre a fiús apukák
ugyanazt a választ adják, mivel a kisfiúk 3-4 éves korban
elkezdenek mindennél jobban érdeklődni a vasút, a villamos, a metró iránt,
így ezek válnak a legnépszerűbb utazási formává. Ádám fiamnak évekig az
Apor Vilmos tér volt a kedvence, mert
Apor Villamosnak olvasta. Természetesen sokat vonatozunk, többnyire
kirándulásként. Ünnepeltünk Márton-napot nosztalgiavonaton, jártunk
Bécsben Railjettel, és a következő nagy
terv a fiúkkal egy Brüsszel–London út,
átkeléssel a Csatorna-alagúton.
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Több mint brigád

A szentesi pályafenntartók egy emberként, egy irányba húznak
Már csak pár perc maradt a tízórai szünetből, amit közös étkezéssel töltenek
a férfiak. Van, aki a pacalpörköltjét,
más a disznótorból menekített paprikás szalámit adja be a közösbe. Bari
Istvánnak a párja csomagolt ennivalót. Pörköltet. A 27 éves fiatalember a
legfiatalabb brigádtag. Mint kiderül,
páratlan „karrier” az övé.

Fábiánsebestyéntől 5 kilométerre,
Újváros állomás előtt, a nyílt pályán
találok rá a szentesi pályamunkás
brigádra. Pár perccel múlt nyolc óra.
Szebb tavaszi reggelen ilyenkor akár
sütkérezni is lehetne a napon, ma
azonban az égiek nem fogadták kegyeikbe a krampácsolókat. A sötét
égbolt és a viharos szél telet idéz. A
madarak is megbújtak. Az alföldi rónaságon földig hajol minden egyes
fűszál és bokor. Mégis dolgozni kell.
„Ne aggódjon semmit!” – szól hozzám
a brigád legidősebb tagja, Karai Lajos.
„Higgye el, két óra múlva, amikor tízóraizunk, már szikrázó napsütés lesz.” És a 61
éves öcsödi pályamunkás jó meteorológusnak bizonyul: két órával később
már kiskabát nélkül dolgozik mindenki.
Ennyit tesz 41 év tapasztalata.

Karai Lajos
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Karai szaki Békéscsabán, egy építőipari cégnél kezdett dolgozni.
„Azért lettem vasutas, mert a vállalat
egy idő után simliskedni kezdett, nem
akart fizetni. 1984 júliusában döntöttem, és átjöttem a vasúttársasághoz.
Nem bántam meg! Van tisztességes
fizetésem, és az asszonyommal együtt
mindig kerestünk annyi pénzt, hogy
két gyermeket szépen felneveljünk.
Van már négy unokánk is. Takaros a
házunk, és telik mindenre, amire kell.
Nem panaszkodhatom, legfeljebb
arra, hogy szép lassan elkopik az ember. Szerencsémre vigyáznak rám a
munkatársaim. Nem hagyják, hogy
megszakadjak.”
A brigád nagy öregje másfél év
múlva vonulhat majd nyugdíjba,
de megsúgja, hogy gépszerelő és
lakatos mesterlevelével fog még
pár évet ügyeskedni. „Nem bántam
meg, hogy vasútépítő és karbantartó
szakmunkás lettem” – folytatja. „Miután idekerültem, hamar ellestem a
fortélyokat. Jártam tanulmányúton
Németországban, dolgoztam MÁV-os
alkalmazottként Ausztriában. Ma is
csak azért nehéz a munka, mert ára
van annak, ha negyven éven át, télen-nyáron a szabadban dolgozik az
ember. De otthon, a kis fűtött műhelyemben azért még lesz erőm munkálkodni. Hegeszteni vagy éppen kerékpárokat javítani.”

„Kert-, illetve parképítő és -fenntartó
szakmunkás volnék, ha lenne munkahelyem” – magyarázza. „A szentesi önkormányzatnál dolgoztam, amíg vége
nem lett a munkának. Közmunkásnak
kellett állnom, hogy a két gyermekemről
gondoskodni tudjak. Így kerültem a vasúthoz 2014 novemberében. Aztán 2015.
december 16-án szólt a pályamester,
hogy felvesz közmunkásból MÁV-alkalmazottnak. Életem legszebb karácsonyi
ajándéka volt! Korábban havi 70 ezret
vittem haza, ma meg 100-at.”

na. Még tanulni is elmennék, szívesen
lennék vasútépítő szakmunkás, mert
megtetszett ez az élet. Ezerszer jobb itt,
mint bármelyik gyárban. Szabadban
dolgozik az ember.”
Szorgalmas és pontos munkája miatt
a volt kertészt hamar megkedvelte
a brigád, amely szinte kikövetelte,
hogy a fiatalembert vegye állományába a vasúttársaság. Óriási jelentőséggel bír ez a közös döntés. Mint
kiderül, többen is próbálkoztak már a
beilleszkedéssel, de csak István tudta
a közösség maximális támogatását
megszerezni. A véglegesítésért szinte
imádkozó fiatalember elmondása szerint hajnali ötkor kel, pontosan érkezik
a munkahelyére és precízen dolgozik.
Délutánonként sem lógatja a lábát.
A ház körüli munkák mellett gondozza a konyhakertet, és nyaranta fóliázik.
Megtermeli mindazt, amire egész évben szüksége van a családnak.
Mindössze 20 percig tart a szünet.
Egy-egy jó falat után néhányan rágyújtanak, de közben már arról beszél
mindenki, hogy a következő két órában kire milyen teendő vár.

Kézsmárki úr szavaitól hangos a táj. Vezényszóra, ütemesen megy a munka.
„Egyszerre fogás!”, „Szentes felé húzz!”,
„Rázár!” – pattognak a parancsszavak.
Tizennyolc férfi egyszerre feszül neki
a többmázsás súlynak. Így cserélik le
az 1895-ben (kép fent) lefektetett sínt.
Lazításként több mint ezer csavarral is
elbíbelődnek a munkások. Csak fél óra
kell ahhoz, hogy megértsem, Szentes
környékén miért van tekintélye ennek
a munkaközösségnek. Ezek a pályafenntartók egy emberként, egy irányba húznak!

Bari István

István dolgos családban nőtt fel.
Nagyapja bakter, édesapja gépsor
mellett dolgozó üzemi munkás volt,
utóbbi fiatalon hunyt el. Édesanyja
kertészkedik, egy őstermelő fóliasátrában paprikákat és paradicsomokat
nevel. A fiatalember hat- és hétéves
kislányáról, illetve szorgalmas párjáról mesél, aki bölcsődei takarítónő.
Hamar megtudom, hogy a család havonta 150 ezer forintból gazdálkodik.
Nem is akárhogyan! Se ital, se cigi.
De nem emiatt ideges. „Tudja, nem
vagyok nyugodt. A szerződésem határozott idejű. Határozatlannal jobb vol-

katerületet, felmérte az elvégzendő
feladatot, előkészítette a helyszínt a
munkavégzésre. Másnap kiszállíttatta
a területre a szükséges szerszámokat
és anyagokat. „A mai feladatunk az,
hogy az úgynevezett kisebb kategóriás
– 24 kilós – sínt nagyobbra – 48 kilósra
– cseréljük egy közel 200 méter hosszú
ívelt pályán. Összesen tizennyolcan dolgozunk a kijelölt vágányzári idő alatt.
Közben a szükséges talpfacseréket is
elvégezzük.”

Kézsmárki István

A 43 éves Kézsmárki István, a brigád
vezetője igencsak büszke csapatára.
Ő az előmunkás, és ő az, aki kijelöli,
hogy alkalmassága szerint ki milyen
munkát kap. „Könnyű dolgom van,
mert az elmúlt évtizedek alatt igazán
összeszokott gárda lett a miénk. Bátran
ki merem mondani, hogy ebben a térségben nincs jobb pályaépítő kollektíva.
Egy pillantásomból ért mindenki mindent.” Nem mellékesen az előmunkási
teendői már a síncsere előtt két nappal megkezdődtek: végigjárta a mun-

A brigádvezető 1992 októbere óta
dolgozik ezen a pályaszakaszon. Szereti és érti a szakmáját, s ahogy mondani szokás, meg is fogja a szerszám
végét. Nem véletlen, hogy a brigádtagok tisztelik. Tekintélyét növeli három
fia, akiket óvónő feleségével felnevelt.
A legidősebb 27 éves, asztalos. A középső legény 20 esztendős, edző lesz,
ha végez a Testnevelési Egyetemen. A
legkisebb még szakiskolás, de már minősített esztergályos. „Megszerettem
ezt a munkát, kedvelem ezt a közösséget” – magyarázza István. „Velük nem

nehéz teljesíteni. Egyetlen szó nélkül is
tudja mindenki a feladatát. Ráadásul
az összetartásnak köszönhetően bárki
bármikor bármiben számíthat az egész
gárdára!” – mondja büszkén.

Bede András

Nem akármilyen vállalkozás a 147-es
számú mellékvonalon lévő, Szentes és
Orosháza közti, 40 kilométer hosszú
pályaszakasz felújítása. A vonal gazdája, a 41 éves, elhivatott pályamester,
Bede András 19 évvel ezelőtt Győrben
szerzett vasúti üzemmérnöki diplomát. A szentesi pályafenntartási szakaszra kerülve látta, hogy elődeinek
5 kilométer hosszon már sikerült felújítani a vasúti pályát. Gondolta, folytatja a kezdeményezést. Mára a teljes
szakaszból 28 kilométeren fejeződtek
be a korszerűsítési munkálatok.
„Önerőből végezzük ezt a munkát” –
magyarázza a pályamester az ebédszünetben. „A MÁV fővonali bontásaiból, gyakorlatilag ingyen szerezzük be
a szükséges anyagokat, amelyek közül
precízen válogatunk. A munkaerő adott
13
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Még évekig eltartanak a munkálatok a mellékvonalon. „Ha végzünk,
lesz egy életképes vasúti pályánk,
amely versenyképessé teheti a vasutat mind a személy-, mind az árufuvarozás piacán” – folytatja. „Az
a célunk, hogy a munkánk eredményeként az engedélyezett sebesség,
illetve a tengelyterhelés növekedjen.
Így a 147-es számú vasútvonallal a
Dél-Alföldet össze lehetne kapcsolni
a Dunántúllal. Hasznos lenne példá-

Szentes és a vasút

Szentes a Dél-Alföldön, Csongrád
megye északi részén, a Tiszától keletre
fekszik, a Kurca folyó szeli ketté. A város régóta tiszai átkelőhely. 1903-ban
épült első Tisza-hídja (a mai vasúti híd
sokáig közúti-vasúti híd volt), majd
1981-ben elkészült az önálló közúti
híd is. Autóval a 45-ös főúton Hódmezővásárhely, illetve Kunszentmárton
és Szarvas felől közelíthető meg, de
a 451-es főúton Kiskunfélegyháza és
Csongrád felől is.
Vasúton négy irányból érhető el Szentes: a 147-es számú Kiskunfélegyháza–
Orosháza és a 130-as számú Szolnok–
Hódmezővásárhely–Makó vasútvonal
keresztezi itt egymást.
Szentes első vasútvonalát 1887-ben
nyitották meg a város és Kunszentmárton között. A következő vonal a
Szentes és Hódmezővásárhely közötti
szakasz volt 1893-ban, majd 1906ban megnyílt a Csongrád–Szentes–
Orosháza vasútvonal is. Egyre több
település került be a vasúti forgalom
vérkeringésébe, így bővült a teher- és
személyforgalom, fejlődött az ipar és a
kereskedelem. Az utóbbi két évtizedben
az úthálózatok fejlődésével, a teher- és
személygépkocsik, valamint a távolsági buszjáratok elterjedésével a város és
a térség vasúti jelentősége sajnos csökkent. Mindazonáltal a szentesi vasútállomás folyamatosan működik, a város
kötöttpályán is megközelíthető.
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ul kamion helyett vagonban elszállítani a cukorrépát Fábiánsebestyénből Szentesre. És van még egy fontos
szempont: ha erősebb sínek fekszenek a pályán, akkor a pályafenntartási költségeink is csökkennek” – érvel András.
Az összeszokott, szakmájuk minden
fortélyát jól ismerő pályamunkások
épp úgy „muzsikálnak”, mint a legjobb szimfonikus zenekar. Karnagyuknak, a pályamesternek egyetlen pillantása elég ahhoz, hogy
mindenki tudása és ereje legjavát
nyújtsa. A „koncertmester” szerepkörében a brigádvezető brillírozik.
Folyamatosan tartja a tempót. A
munkaidő végére újabb 200 méteres pályaszakasz készül el.
„Nagyon jó ezekkel az emberekkel
együtt dolgozni!” – magyarázza már
az irodájában a pályamester. „Ismerik a követelményeket, fegyelmezettek, szorgalmasak, értik a munkájukat. Zárt közösség, amelyben
szigorú elvek szerint működik minden. Pillanatok alatt kivetik maguk

Eredet, régmúlt

Szentes térsége az újkőkortól lakott. A
legrégebbi írásos emlék a Kurca nevet
örökítette meg I. Géza (1074–1077)
egyik oklevelében. A város nevének eredete máig nem tisztázott. A hódoltság
idején a török, 1709-ben a pestis pusztította. Szentes 1883 és 1950 között
Csongrád vármegye székhelye volt.

Toleranciára és tiszteletre van szükség a közlekedésben is

közül a munkakerülőt. Mindemellett
befogadók is. Figyelnek egymásra és segítenek annak, aki rászorul.
Egyetlen szempont munkál ebben a
közösségben: megbecsülik a dolgos
munkatársakat” – összegzi majd’ 20
év tapasztalatát Bede András, aki
búcsúzóul még megmutatja, hogy a
raktárakban milyen példás rendben
tárolják az új és a még beépíthető
használt anyagokat.
A raktár rendezésén fáradozó közmunkások pedig még csak reménykednek abban, hogy egyszer majd
ők is bekerülhetnek a szentesi pályamunkáscsapatba.
Kép és szöveg: Gaál Péter

Fotó: Bartolf Ágnes/NFM

éppúgy, mint a sok szerszám és gép,
amelyekkel dolgozunk. Külső cégnek
egyetlen fillért sem fizetünk. Mindössze pár liter üzemanyag felhasználása jelent tényleges kiadást. Ilyen
költséghatékonyan egyetlen vállalkozás sem lenne képes elvégezni ezt
a munkát.”

Tasó László, az NFM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára

A tolerancia és a tisztelet kell hogy
meghatározza a mindennapokat a
közlekedésben is – mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára 2016. május 11-én Budapesten
a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Tasó
László hozzátette: sokan csatlakoztak
a tavaly indult kezdeményezéshez,
93 önkormányzat vesz részt benne,
mintegy kétmillió embert képviselve.
Szeretnék elérni, hogy május 11. a
közlekedési kultúra világnapja legyen,
ne csak Magyarországon rendezzék
meg az eseményt – tette hozzá. Mint

mondta, a halálesettel járó balesetek
száma lassan a felére csökken 2010
előtthöz képest, amikor világszerte
több mint 90 ország kezdett komoly
kampányba a közlekedésbiztonság javítása érdekében.
Pusztai Zsófia, az ENSZ Egészségügyi
Világszervezetének (WHO) magyarországi irodavezetője kiemelte: az ENSZ
tavaly szeptemberben elfogadott
fenntartható fejlődési céljainak egyik
fontos átfogó területe a közlekedésbiztonság. Azt szeretnék elérni, hogy
2020-ra 50 százalékkal csökkenjen a
halálos közlekedési balesetek száma,

2030-ra pedig globálisan mindenkinek biztonságos és hozzáférhető közlekedést tudjanak biztosítani – mondta. A szakember kiemelte, hogy bár
történt javulás 2010 és 2013 között,
de így is évente 85 ezer ember veszíti életét közlekedési balesetek során
Európában. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a gyalogosok, a kerékpárosok és
a motorkerékpárosok alkotják a legsérülékenyebb csoportokat: európai
átlagban a halálos balesetek 39 százaléka érinti őket, és Magyarországon
még magasabb ez az arány.
Idén a MÁV-csoport is csatlakozott a
Közlekedési Kultúra Napjához. A vasúttársaság a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi
Gyermekvasút közreműködésével két
kisfilmet készített, amelyek a kulturált
és biztonságos vasúti közlekedés fontosságára hívták fel a figyelmet. Emellett május 11-én rendhagyó hangos
és vizuális utastájékoztatás várta az
utazókat: az állomási hangosbemondókból, illetve a fedélzeti hangos utastájékoztatással rendelkező vonatokon
többször elhangzott a következő üzenet: „Köszöntjük kedves Utasainkat a
Közlekedési Kultúra Napján! Türelem,
tolerancia, egymásra figyelés. Legyen
minden nap a kulturált vasúti közlekedés napja!” A szöveget a budapesti
Keleti pályaudvar vágányvégtábláin is
megjelenítettek.
MTI/NFM/MÁV KIG

A vasútról szól az Európai Mobilitási Hét idei kreatív pályázata
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Földművelésügyi Minisztérium és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb, közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához
csatlakozva ismét meghirdette egyéni,
családi és csoportos kreatív pályázatát.
A pályamunkák az idén 170 éves magyar
vasút mellett egyéb hazai kötöttpályás
közlekedési módokat (villamos, metró,
HÉV, fogaskerekű) mutathatnak be, de
megjeleníthetnek elképzelt lehetőségeket is a felesleges egyéni autóhasználat
kiváltására. A három kategóriában – rajz,
fotó, szabadon választott technika – külön díjazzák hét csoport – óvodás, alsó és
felső tagozatos általános iskolás, 14-18

éves, fiatal felnőtt, családi és csoportos
alkotások – legjobbjait. A környezetbarát
eszközök és anyagok felhasználásával
készített művek az elbírálásnál előnyben
részesülnek.
A pályázatokat 2016. június 30-ig kell
postára adni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére (1440 Budapest, Postafiók
1.) Európai Mobilitási Hét pályázat jeligével, de elektronikus úton is beküldhetők
az emhfotopalyazat@nfm.gov.hu e-mail
címre. A szeptemberi Európai Mobilitási
Hétre tervezett eredményhirdetésen és
díjátadón a kiíró tárcák és a támogatók
jóvoltából értékes díjak találnak majd
gazdára. A részletes pályázati kiírás a

www.emh.kormany.hu oldalon olvasható. Az immár hagyományos pályázatot
évről évre növekvő érdeklődés mellett
rendezik meg a minisztériumok, tavaly
több mint 1400 pályamunka érkezett az
ország minden részéből, sőt a határokon
túlról is.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Illusztráció: Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
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Fotók: Soós Botond

A Keleti onnan, ahol a madár is jár
Legtöbb vasutas kollégánkhoz hasonlóan eddig mi is csak a peronok szintjéről csodálhattuk meg a Keleti pályaudvar épületét. Nemrég viszont lehetőséget kaptunk arra, hogy
a lehető legmagasabbról vegyük szemügyre az 1884-ben megnyitott fejpályaudvart.
A homlokzat belsejében rejtőző csigalépcsőket megmászva a tetőre, majd a csarnok
kupolája alatt húzódó függőfolyosóra jutottunk. Képriportunk segítségével most önök is
velünk tarthatnak oda, ahol a madár se, pontosabban ahol a madár is jár.
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„Színjáték volt az összefogás”

Kicska László Tamás a szakszervezeti botrányokról és a júniusi tisztújításról
a többiekkel. Mi ebben a hitben és
ettől a szándéktól vezérelve ültünk
le az asztalhoz, s ezért nem írtuk alá
végül a vállalhatatlan bérmegállapodást. Ez ugyanis még annál is ros�szabb lett, mint amit előzőleg a MÁV
vezetése felajánlott.
Amit épp a szakszervezetek utasítottak vissza.
De nem a Gépészek Szakszervezete!

A szakszervezetek még a látszatát
sem tudják fenntartani az összefogásnak, nemhogy egységesen
lépjenek fel bármiért is – állítja
Kicska László Tamás. A Gépészek
Szakszervezetének (GSZ) elnöke
a maffiáról és a szakszervezetek
rafináltságáról is beszélt a Vasutas Magazinnak.
Önnek hol van a Jaguárja? A Mozdonyvezetők Szakszervezeténél
a zuglói villa parkolójában például ilyen járgányt is látni.
Nekem egy 12 éves Seat Leonom
van. Viszont van családom és három
szép gyermekem.
Másként teszem fel a kérdést: mit
gondol a „megélhetési” szakszervezeti vezetőkről?
Nem akartam kitérő választ adni,
csupán arra szerettem volna utalni,
hogy más az értékítéletem. Attól,
hogy nem engedhetek meg magamnak egy méregdrága Jaguárt,
még elégedett vagyok az életemmel. Úgy is, mint vasutas munkavállaló, és úgy is, mint szakszervezeti elnök. Ebből az élethelyzetből
ennyit tudtam kihozni. Lehet, hogy
más az én helyemben szakszervezeti vezetőként könnyedén meggazdagodott volna, én azonban nem
vagyok ez az embertípus. Nekem a
kollégák képviselete a fontos.
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De a jelenségről nyilván van véleménye, mint ahogy, gondolom, a
Gaskó-botrányról is.
Meg fog lepődni azon, amit mondok: én a botrányok ellenére is tisztelem Gaskó Istvánt. Változatlanul
jó szakembernek tartom. Az viszont
nagy szemétség, hogy azok támadtak rá, akik sokáig csendesen as�szisztáltak neki. Egyébként az ilyen
ügyekben nem az én véleményem
számít, hanem az, hogy miként vélekedik ezekről az adott szakszervezet tagsága. Láthatja: nekünk nincs
csillogó székházunk, mindössze ez
az egy irodánk van itt, a ferencvárosi
fűtőházban, amelyet a munkáltató
biztosít számunkra, s ennek is nagyon örülünk. Engem nem az érdekel, hogy milyen autóval járnak más
szakszervezeti vezetők. Lelkük rajta.
Más az, ami zavar a viselkedésükben.
Mire gondol?
Február elején, amikor egy asztalhoz ült a hét szakszervezeti elnök, az
nem volt más, mint színlelés. Hiszen
még a látszatát sem tudjuk fenntartani az összefogásnak, nemhogy
egységesen fellépjünk bármiért is.
Így utólag visszagondolva ki merem
jelenteni: egy színjátékba rángatták
bele a Gépészek Szakszervezetét.
Pedig a küldötteink közgyűlésen
szavazták meg, hogy a béremelés érdekében most tényleg fogjunk össze

Akkor most a nagyokra, a Vasutasok Szakszervezetére vagy a
VDSZSZ-re akarja hárítani a felelősséget?
Azt nem tudom, ki kivel játszott ös�sze, s mi folyt valójában a színfalak
mögött. Egyre azonban biztosan
számíthatnak a többiek: ilyen színjátékba még egyszer nem fognak
belerángatni minket. Ráadásul a
szakszervezetek közül a GSZ volt az
első a névsorban, amelyik sztrájkfelhívást tett közé – még most is a
táskámban hordozom az erről készített írásunkat. Az más kérdés, hogy a
rafináltabb szakszervezetek úgy csináltak, mintha ezt ők kezdeményezték volna. De én ezzel már nem is
foglalkozom, túlléptem rajtuk. Amiatt viszont kifejezetten csalódott vagyok, hogy a munkavállalók jelentős
hányadának nem sok jót hozott a
bérmegállapodás.
Amit nem is írtak alá, miközben az
az önök tagságának jelentette a
legtöbbet.
A Gépészek Szakszervezetének vegyes a tagsága. Közöttünk ugyanis
munkaidőbeosztás-készítők, mozdonyfelvigyázók, mozdonyirányítók,
vezénylők, jegyvizsgálók, forgalmis
ták is vannak, nem csak mozdonyvezetők. Épp ezért ez a bérmegállapodás nem jó a tagság egészének.
Az elődömtől, Sipos Józseftől pedig
megtanultam: szakszervezeti elnökként csak olyan egyezményt írhatok
alá, amely mindegyik tagunknak jó.
És azzal sem értek egyet, hogy az
önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal
rendelkező dolgozók után most már
2,5 százalékos kiegészítést utal át a
pénztárnak a MÁV.

Ezzel mi a problémája?
A MÁV rendelkezésére álló pénzügyi
keretösszeget másként osztottam
volna szét. Nem úgy, hogy abból csak
a munkavállalók fele, hanem úgy,
hogy mind a 38 ezer részesüljön. Én
nem az önkéntes nyugdíjpénztárakba tolnám a pénzt, hanem közvetlenül a dolgozókba. A vasutasok
esetében az önkéntes nyugdíj- és
egészségpénztárt egyszerűen csak
maffiának hívom: egy csomó szakszervezeti vezető jó pénzért ott üldögél az igazgatóságukban, és úgy
kötik a bérmegállapodást, hogy azzal a vasutas pénztárakba tereljék a
munkavállalókat. Aki most egy fillérnyi béremelésben sem részesült, már
csak azért is belép a nyugdíjpénztárba, hogy legalább a 2,5 százalékos
tagdíj-kiegészítést megkapja. Az közel sem biztos ugyanakkor, hogy ehhez az összeghez valamikor is hozzá

fognak majd jutni a tagok. Emlékezzen vissza: a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszert egyetlen tollvonással megszüntették.
Június 7-én tartják tisztújító közgyűlésüket. Elindul-e ismét az elnöki posztért?
Igen. Több tagcsoport is jelezte: ha
nem én leszek az elnök, akkor kilépnek.
2002 óta vezeti a Gépészek Szakszervezetét. Lesz-e most végre kihívója?
Nem valószínű, de ha igen, az sem
probléma.
Attól nem tart, hogy akkor több
tagcsoport is átlép a Mozdonyvezetők Szakszervezetébe? A történelem akár fordítva is megismételheti önmagát.

Nem tartok tőle, mert ebben az
esetben szerintem inkább sehova
sem fognak belépni. Az való igaz,
hogy a Gépészek Szakszervezete
nem jött volna létre, ha 1998-ban
a Mozdonyvezetők Szakszervezetének tagsága ismét megválasztja
elnökének Sipos Józsefet. Hogy akkor így alakult a történet, a mai napig bánják a MOSZ-nál. Mi onnan
nem kiváltunk, hanem önként és
dalolva kiléptünk, mert nem éreztük megfelelőnek az érdekképviseletünket. Ezért is alakítottunk

Kicska László Tamás
Az 1970-es nagy tavaszi árvíz idején
született a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Rozsályon. „Én vagyok a hatodik gyerek, de az ötödik élő: két bátyám
és két nővérem van” – kezdi kalandos
életútjának ismertetését Kicska László
Tamás, aki negyedik osztályos korától
egészen a nyolcadikig Kőszeg mellett,
a MÁV nevelőotthonában nevelkedett.
Utána a Mechwart András Szakközépiskolába járt Budapesten, ahol
villamosmozdony-szerelőnek tanult.
MÁV-os pályája 29 éve, 1987. július 27én a ferencvárosi villanyszínben indult.
1990. június 7-én tette le a mozdonyvezetői vizsgát Miskolcon – azóta is ezt
a szakmát űzi. „Mindenkinek van egy
gyerekkori álma. Az enyém azzal, hogy
mozdonyvezető lettem, teljes mértékben teljesült” – állítja a Gépészek Szakszervezetének első embere, aki szinte
az összes korridort ismeri, s amerre
villamosított fővonal van, gyakorlatilag mindenütt megfordul. Kedvenc
mozdonya a V63-as, kedvenc vonala a
20-as és a 25-ös: „Teljesen más az a táj,
érzelmileg kötődöm Nyugat-Magyarországhoz.”
Kicska László Tamás három gyerek
édesapja: lánya, Zsanett az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán villamosmérnöknek tanul,
gyakorlatra a MÁV-START-hoz készül.
Nagyobbik fia a monori József Attila
Gimnáziumba jár, talán szakács lesz
majd belőle; jelenleg az NB II-ben focizik Monor U17-es csapatában.
A hatéves Gábor most ballagott az
óvodából, szóhasználatával élve imádja „a csihukákat”. Édesapja ezért inkább
benne látja a „vasutas virtust”.
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Sipos József vezetésével egy másik
szakszervezetet.
Pedig a MOSZ-nál tízszer annyian vannak, a mozdonyvezetők
érdekérvényesítő képessége ennek megfelelően nagyobb. Mi
ezenkívül a hasonlóság és a különbség a két szakszervezet között?
Szerintem nemcsak szervezeti felépítésben, hanem felfogásban is
különbözünk. Ott egyetlen szakma
érdekképviseletét látják el, mi viszont gyűjtőszakszervezetként működünk. Bár korábban reprezentatív szakszervezetnek számítottunk,
a jogszabályok változása után kipottyantunk ebből a körből, de
szeretnénk oda ismét visszakerülni
akár úgy is, hogy más szakszervezettel összefogva érjük el vállalati
szinten a 10 százalékos taglétszámot. Lényegesnek tartom azt is
megjegyezni, hogy nálunk a vezetők például nem részesülnek tiszteletdíjban. Arra pedig kifejezetten
büszke vagyok, hogy szakszervezeti elnöki tisztségem ellenére mind
a mai napig mozdonyvezetőként
dolgozom. Én nem szeretem a papírmunkát, inkább „aktívan űzöm” a
610-es kódot. Azaz vállalom, hogy
a munkáltató a Kollektív Szerződés
korlátozásaitól eltérően alkalmazzon – persze megfelelő díjazás fejében. De ezzel sok más tagtársam
is így van. Épp ezért mi a bértarifát nem is nagyon támogatjuk. Az
a politikánk, hogy aki többet szeretne dolgozni, azt a munkáltató
fizesse meg jobban. Célkitűzé-

sünk, hogy a bértábla mellett a
pótlékrendszer ösztönözze a mozdonyvezetőket arra, hogy minél
több vonal és típus ismeretére
tegyenek szert.
Hogy aztán valamikor átüljenek a
konkurenciához?
Amikor a Rail Cargo megalakult, én
is elgondolkodtam azon, hogy esetleg átmegyek oda. Nem bántam
meg, hogy maradtam. Határozottan
állítom: ha valaki hozzájárul, hogy
a munkáltató a 610-es kód keretében alkalmazza, akkor jobban jár, és
anyagilag is jobban megbecsülik a
MÁV-START-nál. Bármelyik magánvasúttal álljuk a versenyt: itt törvényes a foglalkoztatás, és ha valaki
rendesen elvégzi a munkáját, azért
azt alapvetően ki is fizetik. A készenléti jellegű munkakörökben elmaradt pótlék kifizetése is ezt mutatja
– még ha pereskedni is kellett érte.
Azt elárulja, hol majálisozott?
A szolnoki rendező pályaudvaron.
Egy cargós vonatot továbbítottam,
ott végeztem.
Akkor a tagság nem is tartotta
meg a munka ünnepét?
De igen, mindenki a mozdonyon.
Akár hiszi, akár nem, mi alapvetően dolgozunk. Háromszáz emberrel
most mit vonulgassunk? Nincs értelme elkölteni rengeteg pénzt, miközben a taggyűlésre is alig lehet őket
odavonszolni.
Gyüre József
Képek: Szász Adrián

A kód neve: 610

A beszélgetés közben sokszor szóba
került a 610-es kód. A bűvös szám megfejtéséhez a Kollektív Szerződést hívtuk
segítségül. A MÁV-START Zrt. Kollektív
Szerződése szerint ugyanis a vezényelt
vontatási utazók (mozdonyvezetők)
kiküldetést teljesítenek, ha a munkáltató úgy rendel el nekik szolgálatot,
hogy a feljelentkezési vagy a lejelentkezési kötelezettségüknek nem a rájuk
egyébként irányadó – a munkaszerződésükben vagy helyi függelékben meghatározott – szolgálati helyen tesznek
eleget. Kiküldetés esetén a mozdonyvezetőket – a munkaidőn kívül eső utazás
idejére – az alapbér 80 százalékának
megfelelő díjazás illeti meg.
A Kollektív Szerződés viszont korlátozásokat is tartalmaz:
- A távolsági korlát szerint a mozdonyvezető kiküldetés esetén is legfeljebb
olyan távolságban jelentkezhet szolgálatra, amely nem haladja meg a lakóhelye és a reá irányadó – azaz a munkaszerződésében vagy a rá vonatkozó helyi
függelékben meghatározott – feljelentkezési helyek közül a lakóhelyétől legtávolabbra eső hely közötti távolságot.
Ettől a munkáltató csak a munkavállaló
hozzájárulásával térhet el.
- Az azonos helyen történő fel- és lejelentkezés korlátja pedig azt jelenti,
hogy a munkavállalónak a szolgálatról
ugyanott kell lejelentkeznie, mint ahol
feljelentkezett. Ettől persze a munkáltató eltérhet, amennyiben ehhez a munkavállaló is a beleegyezését adta. Ha a
munkavállaló e két korlátozás alkalmazása alól „felmenti” a munkáltatóját,
akkor a tehervonati, vagy a szolgálatok
esetén a munkaidején kívül eső utazás
időtartamára nem 80, hanem az alapbér 100 százalékának megfelelő díjazás
illeti meg – ez a 610-es kód lényege.
Kicska László Tamás komoly szakszervezeti eredménynek tartja, hogy az
utazási időre az alapbér 100 százalékára emelkedett a díjazás mértéke. Azt
is fontos vívmánynak nevezte, hogy
a sok vonalon közlekedő mozdonyvezetőknek az útikönyveket már nem
papíralapon kell magukkal hordozniuk
a táskában, hanem azokat akár a saját
mobileszközükön is tárolhatják elektronikus formában.
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„Együtt működünk!”

Debrecenben került sor az I. Vasúti Forgalmi Konferenciára
A forgalmi szakma átalakulóban
van. A technikai fejlődés mindennapos, és óriási hatással van a
vasutasok munkájára. Szigorúbbak
és összetettebbek a munkavégzés
feltételei, az egészségügyi és a
munkavédelmi szabályok éppúgy,
mint az érdekképviseletekkel való
együttműködés. Mindemellett a
MÁV-csoport valamennyi területi,
csomóponti és központi munkaszervezeténél gazdálkodni kell a
pénzzel, az idővel és a munkaerővel.
Sőt, meg kell küzdeni a szakképzett
munkaerő hiányával is. Önmagában
ennyi teendő egyidejű megoldása
épp elég feladatot jelent, és akkor
még szó sem esett a legfontosabbról. Meg kell újítani a kapcsolatokat
a forgalmi és a többi vasutasszakma
között, mert a közös gondolkodás
és a társszakmák kooperációja nem
kellő mértékben jellemzi vasúttársaságunk munkáját.

de van az uniós források felhasználásához szükséges közlekedési stratégiánk
is. Rendelkezünk belső, hároméves üzleti
tervvel. Mégsem vagyok biztos abban,
hogy a napi munkában mindenki látja,
honnan hová kell eljutnunk. Ezért fontos,
hogy ismerjük a bennünket körbevevő
környezetet, hogy megértsük az ös�szefüggéseket, hogy mi miért történik.
Hogy lássuk, a forgalmi szakterület
teljesítménye miként határozza meg
a MÁV-csoport teljesítményét, s hogy
milyen a legfontosabb teljesítményi
mutatónk, a menetrendszerűség. Pontosságunkra – mint tudjuk – minden
szakterület hatással van. Az a célunk,
hogy napról napra jobb legyen a vasút működése, hogy jobb szolgáltatást
tudjunk nyújtani! Hogy a tulajdonos, az
utas és valamennyi üzleti partnerünk
elégedettebb legyen. Legvégül, hogy a
munkavállalóink is így érezzenek: olyan
munkahelyre járjanak dolgozni, ahol éri
őket siker is!”

a szolgáltatásainkról. Minden partnerünknek éreznie kell, hogy a MÁV mint
pályaműködtető jó partner. Ha ez teljesül,
akkor közösen még magasabb színvonalra tudunk emelkedni.

A május 18. és 20.
között tartott, háromnapos szakmai
fórumon közel ötszáz szakember vett
részt. Dávid Ilona, a
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint már rég szükség lett volna a fórumra.

Pál László, a MÁV
Zrt. általános vezérigazgató-helyettese
a legégetőbb tennivalókról beszélt.

Tokaji Róbert, a MÁV
Zrt. forgalmi üzemviteli igazgatója a csapatmunka fontosságát emelte ki.

„Azt
tapasztaljuk,
hogy a fiatalabb nemzedéket nehéz meggyőzni arról, hogy a
vasutas pályát válassza. Érzékeljük, hogy
új módszerek kellenek az oktatásban és a
képzésben, sőt a munkaerő megtartásában is. Fontos, hogy azokat a vasutasokat,
akiket kiképeztünk, meg tudjuk tartani!
Vállalatunk olyan szakmai és technológiai megújulás előtt áll, amely mindenképpen új kihívásokkal jár. További szakmai
ismereteket kell elsajátítani, ismerni kell
a modern informatikát, elektronikát, és a
legkorszerűbb biztosítóberendezéseket.
Ráadásul ezeket javítani, karbantartani, üzemeltetni is kell. Ehhez új szemlélet
szükséges.

„A pályaműködtetést
csak komplexen szabad értelmezni. Egyik szakma sem képviselhet nagyobb fontosságot a másik
kárára. Hogy sikeres, eredményes vasutat
tudjunk működtetni, ahhoz valamennyi
szakma együttműködésére van szükség.
Tehát valamennyi szakmának felelőssége
van abban, hogy sikeres és eredményes
pályaműködtető szervezet legyünk. Ennek érdekében folyamatalapú működési
rendszert állítottunk fel, hogy sokkal eredményesebb szervezetet tudjunk üzemeltetni.”

„Hagyományteremtő célja van ennek
a konferenciának, hiszen sok vasutas
szakma területén rendelkezünk fórumokkal, belső továbbképzésekkel.
A forgalmi szakterület ezekből mindig kimaradt, holott volt erre igény. Köszönet
a Közlekedéstudományi Egyesületnek,
hogy segítségünkre volt ennek a konferenciának a megszervezésében! Célunk
az, hogy mindenki komplex képet kapjon arról a vasútról, ahol mindannyian
dolgozunk. Mottónk: Együtt működünk!
Mindannyian azon dolgozunk, hogy
minél jobban működtessük a vasutat, s
minél jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ennek érdekében rendelkezünk pályavasúti stratégiával. Személyszállító
vasúttársaságunk 10 éves közszolgáltatási szerződés keretén belül szolgáltat,

A vállalaton belül valamennyi vasutasnak tudnia kell, hogy csak együtt tudunk
tenni azért, hogy jó szolgáltató vállalat legyünk. Hogy az összes utas és valamennyi
– ma már 43 – velünk kapcsolatban álló
vasúttársaság elégedetten nyilatkozzon

A kormány vasútbarát, európai uniós fejlesztések születnek nap mint nap, az infrastruktúra műszaki állománya jelentős
részben meg tud újulni. Emellett a MÁV
saját forrásból is hozzájárul a fejlesztésekhez. Ebben a jó környezetben vétek
lenne nem élni a lehetőségekkel! Műszaki
fejlesztésekre másként aligha lenne módunk. Ehhez persze szakmai képzettség,
megfelelő hozzáállás kell. És legalább
ennyire fontos, hogy minden munkavállaló ismerje és értse a vállalat valamennyi
működési folyamatát. Sok a tennivalónk,
mert sok szegmensben elavult módszerekkel dolgozunk – emberekkel és idővel
egyaránt pazarló módszerekkel. Sőt, a vezetést nem támogató módszerekkel. Meg
kell tudni újulni!”

Az eredményesség a tét. Három napon
át harminc előadó lépett a hallgatóság
elé. Valamennyi szakember legalább
félórás előadásban beszélt a vasúti szakterületek kooperációjának szükségességéről, a szakemberképzés és a vizsgáztatás, illetve a már megkezdett fejlesztések várható eredményeiről.
Gaál Péter
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Június 1-jén megnyitják a Gotthárd-alagutat

Christian Kern az Osztrák Szövetségi
Vasutak (Österreichische Bundesbahnen – ÖBB) terveiről és beruházásairól,
az agglomerációs közlekedésről és a
személyszállításban várható liberalizációról is kifejtette a véleményét, majd
leszögezte: Európában a nemzetgazdaságok számára a piacnyitás után sem
lesz olcsóbb a közösségi közlekedési
feladatok ellátása. A Vasutas Magazin készítői akkor még nem sejtették,
hogy a topmenedzser jövőjét firtató
zárókérdésnél aligha tehettek volna fel
aktuálisabbat. A válasz hűvös volt, elegáns, de humoros is – olyan, amilyen
Christian Kern, aki úgy fogalmazott:
„Vasúti vezérnek lenni egyike a legizgalmasabb feladatoknak, amit csak el
lehet képzelni. Hogy mi lesz azután?
Talán szereplőként felbukkanok majd
az egyik jövőbeli ÖBB-reklámban, mivel azt gondolom: a vasúttól már soha
nem tudok teljesen elszakadni.”
Forrás: MTI/VM

Feleslegessé válhatnak a mozdonyvezetők?

A szakember elmondta: a DB a jövőben
nemcsak vonatokat, hanem autonóm
módon, vezető nélkül közlekedő gépjárműveket is tervez üzemeltetni. A vezető
nélküli autókból felállítandó járműflotta
„a DB egyik legnagyobb projektje”. A német államvasutak ugyanis korszerű üzleti
modellek bevezetésével kívánja felvenni

a versenyt az olyan új kihívásokkal, amit
például az Uber megjelenése is képvisel.
„Mi már most is azzal reklámozzuk magunkat, hogy az utazásra fordított időt velünk
az utas saját céljainak megfelelően kamatoztathatja, azaz hasznos időként adjuk
el az utazási időt. Mihelyt azonban megjelennek az autonóm módon közlekedő autók, azok üzemeltetői is ugyanezt mondhatják majd el saját szolgáltatásukról.
A vezető nélküli autókat tehát fel kell ven-

nünk szolgáltatási portfóliónkba” – fejtegette a döntés hátterét a DB vezetője.
Rüdiger Grube hozzátette: a gazdaság
digitalizációja feltehetően a klasszikus
mozdonyvezetői munkát is feleslegessé
fogja tenni. Szerinte a mozdonyvezetők
és a forgalmi szolgálattevők munkaköre a jövőben valószínűleg összeolvad, a
vonatokat pedig egy-két évtizeden belül
már a központból irányítják majd.

Nagyobb sebességre kapcsol Kijev
Ukrajna infrastruktúráért felelős minisztere szándéknyilatkozatot készít
elő, amelyet keleti szomszédunk
a legnagyobb kínai befektetővel
írna alá a Kijev–Lemberg (Lviv)–Varsó–Berlin, esetleg Kijev–Odessza
viszonylatú nagy sebességű vasút22

vonal létrehozására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A memorandum tervéről a
miniszter, Vladimir Omelian beszélt
a kijevi parlamentben a kormányhoz
intézett kérdések órájában. A projekt
részleteiről nem árult el többet a tár-

cavezető, így egyelőre csak annyit
tudni, amennyi már korábban is napvilágot látott. Márciusban a lembergi
hatóságok ugyanis egy Varsóba vezető normál nyomtávú vasút megépítésének tervét jelentették be.
Forrás: kyivpost.com Interfax-Ukraine

kerülő beruházást annak érdekében,
hogy megóvják az Alpok különleges
növény- és állatvilágát a gépjárművek
károsanyag-kibocsátásának következményeitől. A tervezők szerint a kettős
alagút járatán naponta 250-300 vonat
száguldhat majd át, a személyszállító
gyorsvonatok akár 250 km/h-s sebességgel.

Az alagúttól a szakemberek azt is remélik, hogy drasztikusan csökken
majd a svájci Alpok jelenleg évi 1,2
milliós teherautó-forgalma. Az alpesi
államban két évtizeddel ezelőtt népszavazáson döntöttek arról, hogy vállalják az állampolgáronként több százezer forintnak megfelelő költségbe

Az első tesztvonat 2013 nyarán haladt
át az akkor még jórészt építés alatt
álló vasúti alagútban. A teljes beruházás összesen 8 milliárd svájci frankba
került (ez átszámítva 2280 milliárd forintnak felel meg). Az alagútból kibányászott sziklákból akár öt nagy gízai
piramist is fel lehetne építeni.
Forrás: IRJ/MTI

Új vezető Szlovákiában
Május elején Tibor Šimonit nevezte ki a szlovák vasúti pályahálózat-működtető társaság (ŽSR) élére
az építésügyi és területfejlesztési
miniszter, Roman Brecely.

Forrás: MTI, Wirtschafts Woche
Fotó: Deutsche Bahn AG

A gazdaság digitalizációja valószínűleg
a klasszikus mozdonyvezetői munkát is
feleslegessé fogja tenni, a mozdonyvezetők és a forgalmi szolgálattevők munkaköre a jövőben összeolvad – állítja a
Deutsche Bahn (DB) első embere. Rüdiger Grube vezérigazgató a német WirtschaftsWoche hírportálnak adott interjújában beszélt arról is, hogy vezető nélküli
gépkocsiflottát is bevetne a személyszállításban a német államvasutak.

A tervezett év vége helyett hivatalosan már június 1-jén megnyitják
a világ leghosszabb, 56,9 kilométer
hosszú vasúti alagútjának számító
Gotthárd-alagutat. Az új létesítménynek köszönhetően érzékelhetően javul
Európa észak-déli vasúti összeköttetése, jelentősen bővül a rendelkezésre
álló vasúti teherszállítási kapacitás.
Az utazási idő rövidülése révén pedig
Svájc egyes részei is közelebb kerülnek
a szomszédos német és olasz településekhez. Zürich például a jelenlegi
három és fél óra helyett már két és fél
óra alatt elérhető lesz Milánóból, így a
vonatozás akár az autó-, akár a repülőgép-közlekedéssel szemben is megfelelő alternatívát jelenthet.

Fotó: Hannes Ortlieb/wikipedia.org

Május közepén tette le a hivatali esküt
Ausztria új kancellárja, Christian Kern,
az osztrák állami vasúttársaság korábbi
vezérigazgatója.

Christian Kern elődje, Werner Faymann
azért mondott le a kancellári tisztségről, mert pártja, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a kormánypárt
koalíciós partnere, a jobboldali Osztrák
Néppárt (ÖVP) megalázó vereséget
szenvedett április 24-én az elnökválasztás első fordulójában, amelyet a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpártot
(FPÖ) vezető Norbert Hofer nyert meg
35 százalékkal. Christian Kern április
végén, még a politikai megbízatása
előtt adott szakmai interjút a Vasutas
Magazinnak. Ebben az ötvenéves szakember úgy fogalmazott, hogy a hamarosan komoly harcok fognak folyni a
legjobb vasúti szakemberekért, ezért a
legfontosabb teendőnek a gyakornoki
képzés megerősítését nevezte. Szerinte Kelet-Európában kétségtelenül
van néhány nagyon jó vasúttársaság,
amelyeknek jók a kilátásai a közeljövőre, a MÁV-csoport egyértelműen
ebbe a körbe tartozik. Az interjúban

Fotó: zsr.sk

Fotó: ÖBB/Sabine Hauswirth

Kancellár lett az osztrák vasúttársaság vezéréből

„Kinevezésemben nagy menedzseri kihívást látok. A fő közlekedési
korridorok modernizációján túl prioritásaim között szerepel a fontos
regionális vonalak helyreállítása és
a pozsonyi Filialka pályaudvar rég
rendezetlen kérdésének megoldása”
– nyilatkozta az új vezérigazgató.

Tibor Šimoni 1997-ben végzett a
pozsonyi Comenius Egyetemen,
2005-ben pedig a European School
of Management – ESCP Europeon szerzett diplomát. Šimoni korábban független szakértőként
tevékenykedett, válságkezeléssel
foglalkozott főleg az építőiparban,
illetőleg az energiaszektorban, és
széles körű szakmai tapasztalatot
gyűjtött számos cég és szervezet
magas szintű vezetésében.
Forrás: CER

Sztrájk Franciaországban
Május közepén a kamionsofőrök
után a vasutasok és a kikötői munkások is sztrájkba léptek Franciaországban a kormány munkajogi
reformjai ellen tüntetve. A francia
állami vasúttársaság (SNCF) közölte: a nagy sebességű vonatok és
a gyorsvonatok 40-50 százaléka,
az elővárosi forgalomban közlekedő vonatoknak pedig majdnem
70 százaléka nem közlekedett.

A nemzetközi útvonalakon közlekedő Eurostar- és Thalys-expresszek
ugyanakkor menetrend szerint jártak. A Nagy-Britannia és Észak-Franciaország között közlekedő kompjáratok többségét azonban törölték
a kikötői munkások sztrájkja miatt.
François Hollande ötéves államfői
mandátuma legfőbb reformjának
tekinti a 10 százalék feletti munka-

nélküliség csökkentését célzó munkajogi reformot, amelynek egyik
legfőbb eleme a munkaidő rugalmasabbá tétele a vállalatokon belüli belső egyeztetésekkel, valamint
az elbocsátások szabályozásának
könnyítése. Kritikus vélemények
szerint a reform túlságosan is kedvez a munkaadóknak, és növeli a
munkavállalók kiszolgáltatottságát.
Forrás: MTI
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Fotó: Fabio - Flickr/wikipedia.org

Világhírüket a vonatközlekedésnek köszönhetik
Cinque Terre: eldugott hegyi falvak a tengerparton
Egyszerűen Öt föld, vagyis Cinque
Terre a neve annak az öt falvacskából álló, ligur-tengeri-parti tájegységnek, amelynek népszerűsége az
elmúlt negyedszázadban robbanásszerűen nőtt a turisták körében.
A vidék lakói az 5. századtól szőlőművelésből, olívatermesztésből és
halászatból éltek, méghozzá meglehetősen elzártan, hiszen a sziklás,
szurdokok szabdalta terepen akár
a szomszéd faluba való átruccanás
is kiadós gyaloglást jelentett. A 19.
századra az olasz impresszionisták
felfedezték a vidék zord és érintetlen báját. Az olasz vasúttársaság
pedig úgy döntött, nekilát a Genova
és La Spezia közti tengerparti vasútvonal és több tucat alagút megépítésének. Az 1874-ben elkészült
pálya egy csapásra minden utazó
számára elérhető közelségbe hozta
a festői szépségű tájat. Az 1997-ben
az UNESCO világörökségi listájára is
felkerült tájegység tavaly két és fél
millió látogatót vonzott, elképesztő
bevételeket hozva az olasz állami
személyszállító vasúttársaságnak,
a Trenitaliának. Aki nem akar fél
napokat gyalogolni, mással nem is
közlekedhet, mint vonattal.

Olaszország egyik legkülönlegesebb
vidéke – írja róla a Lonely Planet, a világ egyik legnépszerűbb útikönyve. És
hozzáteszi: ha a vonaton ülve egy pillanatra becsukod a szemed, a pislantás
alatt könnyen lemaradhatsz valamelyik tengerparti település látványáról.
Hogy is van ez? Hát úgy, hogy a Cinque
Terre Nemzeti Park öt tengerparti falva
békésen elvolt magában az 1800-as
évek végéig. Lakói nem igényelték mások csodálatát vagy segítségét, elboldogultak a zord környezetben. A sziklás
terepen megmozgattak egy kínai falnyi(!) követ – egyrészt, hogy a ragyogó
magaslaton szőlőt és olívát termeszthessenek, másrészt, hogy a meredek
települések között legalább egymással
kereskedhessenek. Ezt az utat nevezik
ma Kék ösvénynek, amely magasan a
tenger felett, többnyire annak szélén,
káprázatos panorámát kínálva fut Riomaggiorétól Monterossóig. A vasúti
pályát azonban nem lehetett – és lássuk
be, rémes is lett volna – kihozni a partfalig, így azt bent, a hegy gyomrában
építették ki.
Alagútból ki, alagútba be
Genova és La Spezia között (utóbbi fekszik délebbre) 1860 között indult meg
a vasúti építkezés, amellyel 14 év alatt
végeztek. Nem kis teljesítmény volt a
pálya létrehozása, amely a 32
alagút révén lé-

nyegében az egész Cinque Terre vidéket
a hegyben szeli át. A vasút új életet lehelt
a gyönyörű, ám néptelen vidékbe. Felfedezték maguknak az olaszok, majd a külföldi turisták is. Világörökségi védettséget kapott, s 2015-re eljutott odáig, hogy
immár kényelmetlenné vált a sok utazó.
A helyiek azon törik a fejüket, hogyan
tudnák mérsékelni az óriási érdeklődést
a Szerelem útja (Via dell’Amore) és a többi látványosság iránt.
Nem egyszerű a dolog. Mert áprilistól októberig ki lehet tenni a közútra – amely a
tengerparttól távolabb fut a hegyekben
–, hogy csak a helyi lakosok használhatják,
de a turistákat ez el nem ijeszti. A vidékről minden látogató tudja, hogy még ha
meg is tudná közelíteni a településeket,
akkor se tudná leparkolni az autóját sehová, mert a szűk és meredek utcákon ez
lehetetlen. Ráadásul a vonatozás gyors,
olcsó és izgalmas! Jó, persze olaszosan
lezser és kaotikus is olykor – és nem csak
a sűrűn előforduló és rendszerint péntekre eső sztrájkok (scioperók) miatt. Magam kétszer jártam arra, természetesen
a vonatot választva a megközelítésre, de
nagyon valószínű, hogy harmadszor is
eltartana egy ideig, mire elboldogulnék a Trenitalia utastájékoztatásával és
a jegyvásárlással. A Cinque Terre ugyan
öt földet jelent, de vasúti szempontból
a Cinque Terre Train Card hosszabb szakaszon, Levanto és La Spezia között nyújt
korlátlan szabad utazást. Ez azért jó, mert
ha nem a nyári csúcsidényben szeretné
az ember meglátogatni a vidéket, akkor szerény

Vasszobrász vasutas

esély azért mutatkozik arra, hogy legalább a szakasz két végén, a két városban
meg tud szabadulni a gépkocsijától.
A vasútállomásokhoz épített parkolók
azonban botrányosan kicsik (vagy a turista sok), szóval nem érdemes az utazást
menetrenddel a kézben „takkra-pakkra”
kitervelni, mert könnyen megborulhat
már azon, hogy Levantóban mondjuk
egy árva parkolóhelyet sem lelünk. Ez
esetben bonyolódik a helyzet: a vasútvonal mentén újabb, távolabbi állomást és
parkolót kell keresnünk. Ha végre sikerült
megközelíteni egy vasútállomást, s készen állunk a kalandra, akkor következik
az, hogy milyen jegyet is vegyünk?
Nem szép szidni az olasz vasutat, de rettenetes nagy pénzeket keresnek a turisták megbüntetésén, s finoman szólva is
magára hagyják a látogatót a problémájával, hogy milyen bigliettót is vegyen.
Mert az automatákból ugyan könnyen
vehetünk bármilyet, de tudni kell pontosan, melyik faluba menne az ember,
milyen sorrendben látogatná meg őket,
s egyáltalán… Így ahelyett, hogy 1,80 és

24 Muller/wikipedia.org
Fotó: Casey

kirándulást. Az állomás igen fent van,
onnan a fő úton, a Via Colombón jutunk
le a cseppnyi kikötőhöz az aprócska,
színes homlokzatú boltok, kávézók,
éttermek, kiadó szobák mentén. Jobb
kéz felé pedig felkapaszkodhatunk az
5. században már használt apró, négyszögletes castellóhoz. Innen nyílik a
kövekkel kiépített, fizetős látványosság,
a Kék ösvény (ne zavarjon meg minket,
hogy a következő faluig ez külön nevet
kapott – tekintettel arra, hogy ezt a szakaszt tartják a legszebbnek –, így lett a
Szerelem ösvénye). Gyalogosan úgy 45
perc távolságra esik Manarola, a következő gyöngyszem ezen az úton. Ha vis�szakaptatunk az állomásra, vonaton két
perc. Ha jön, persze. Óránként kettőnél
többre azért ne számítsunk, s tegyük
hozzá, hogy a szűk, két sínpárral rendel-

2,20 euróért szóló jegyeket vennénk a
rövid távokra, amelyeket aztán minden
alkalommal érvényesíteni kell a vonatra
szállás előtt, a legjobb, amit tehetünk,
hogy veszünk egyet a már említett
train cardból. Egyszer érvényesítjük, aztán egész nap vonatozhatunk, amerre
kedvünk tartja az adott szakaszon belül
12 euróért. (Vigyázzunk azonban, nehogy IC-re vagy más, nem regionális vonatra szálljunk, mert egyrészt nem fog
megállni esetleg az öt falu egyikében
sem, másrészt ilyenre a kártya nem érvényes.) Ez is bagó pénz, tekintve, hogy
ezért az árért beléphetünk a Cinque
Terre Nemzeti Park tengerparti szirteken
kialakított gyalogösvényére – erre, ha
nincs ilyen vonatjegyünk, külön belépőt
kell váltanunk napi 7,5 euróért –, ingyen
használhatjuk a wifis internet-hozzáférési pontokat (hotspot), a WC-t, a helyi
buszt, és La Spezia néhány múzeumában
kedvezményt kaphatunk.

Mario Andreoli vasutas, de az
1923-ban született manarolai lakos
nem erről híres. Ő az, aki 1961ben megalkotta, s évek óta újra és
újra életre kelti a világ legnagyobb
szabadtéri betlehemét. A környező
domb, a Collina delle tre Croci
mintegy 4000 négyzetméteres
területén, egy szőlőültetvény helyén
minden ősz végén nekiáll, hogy
felépítse – műkedvelő, autodidakta
szobrászként – cirka 300 darabból
álló, égőfüzérekkel körbefont, hajlított
fémvázas szoborcsoportját. Az
alkotások közt megelevenedik a jászol,
vannak ott angyalok, pásztorok, juhok,
és ha már ott a tenger, delfinek is. Az
immár nyugdíjas vasutas alkotása a
Cinque Terre olyan különlegessége,
amely az őslakosoknak szól. Mario
december 8-án világítja ki először
a terepet, amely esténként egészen
január végéig látható. Aztán becipeli a
darabokat. Egyedül a keresztet hagyja
kint, amit húsvétkor még egyszer
megvilágít. Ez a hobbija, nem tehet
róla.

Kövekkel kiépített Kék ösvény
A legkézenfekvőbb Riomaggioréban,
az ötök legdélebbi falujában kezdeni a
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A helyzet azonban az, hogy a nagyszámú turista miatt a híres Kék ösvény
évek óta felújítás alatt áll. Jelenleg nem
járható, csak a legészakibb szakasza Vernazza és Monterosso közt. Nagy pech.
Vagy talán ez is része a riasszunk már el
valamennyi turistát akciónak? Csakhogy
sok utazó eleve nem szeretné kiköpni
a tüdejét gyalogszerrel, szóval alapból
nem elégedetlen azzal a verzióval, hogy
mind az öt állomáson kiszáll a vonatból,
körülnéz a sikátorok, színes házak között, és vonatozik tovább a következő
helyet is kipipálni. Én még abban a szerencsében részesültem, hogy az első alkalommal mind a négy szakasz jó és járható állapotban volt (összesen mintegy
ötórás út), s másodszor is csak az első
– igaz, tán a legszebb, de mindenesetre
legrövidebb – részét nem tehettük meg
gyalog, mondván: életveszélyessé vált,
elmozdultak a kövek.
Manarolát, a második falut persze semmiképp nem szabad kihagyni. Itt is van
néhány tengerig lefutó utcácska, de a
vicc az, hogy sok helyütt színes ladikok
foglalják el. Minden talpalatnyi földre
szükség van, s mivel a kikötő tenyérnyi,
a hajókat halászat után felvonszolják a
kövezetre, akár száz méterre is. A falutól
északi irányba esik egy aprócska homokos strand, egészen liliputi méretű,
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de aki gyerekkel van vagy csak legyalogolta már térdig a lábát a tűző napsütésben, és megfürdene, ne hagyja ki
a lehetőséget. Másutt a Kék ösvényről
– még ha nyitva is van – letérni csak tapasztalt hegymászóknak van esélyük.
A part pedig sok helyen köves, barlangos, éles kagylókkal borított.
Az öt település közül Corniglia esik középre. Eltér a többitől annyiban, hogy
egy félsziget tetején fekszik, remek kilátással a tengerre, de egyetlen levezető
utacskája sincs. Itt – ellentétben a többivel – az állomás majdnem tengerszinten fekszik, a semmiben. Aki itt kiszáll,
annak 365 lépcsőfokot kell felfelé megtennie, hogy feljusson a faluba. Minden
napra egy lépcsőfok, ha úgy vesszük!
Nem is vállalja be minden turista, aminek következtében kicsit csendesebb,
nyugodtabb ez a hely, mint a többi.
Pedig van itt is látnivaló: a San Pietro
templom az olasz gótika remekműve,
rózsaablaka fehér carrarai márványból
faragott, közepén szarvassal, a falu jelképével. Tovább kaptatva a sikátorok
közt ott a La Torre. A középkori kilátóból
pompás kilátás nyílik a tengerre, s Manarola színes házaira. A levegőt citromfák
és virágok illata tölti be, az apró piazzákon párasztalos bárokban élvezhetjük a
környék helyi olíváját, finom borocska
mellett.
Az izomláz garantált
Vernazza ugyanúgy kihagyhatatlan,
mint az előzők, s mivel idén ez az ösvény
is járhatatlan Corniglia felől (egyébként

nem kis erőfeszítést igényelne a másfél
órás gyalogút), marad a vonat. A 365
lépcsőfok lefelé talán brutálisabb, mint
vissza, viszont legalább a peronon megpihenhet a fáradt vándor. Szemben a
többi megállóval, ez szép hosszú, levegős, nem lóg egy része az alagútba,
és leülni is van hová. Négy percig tart az
út vonattal, s máris ott vagyunk az árkádok, loggiák, szép kapualjak falvában,
amelynek kikötőjéből a korabeli Genovai Köztársaságba mentek a hajók. Érdemes felmenni a Doria várhoz, amelynek
Belforte nevű tornyából lélegzetelállító
a látvány.
Cinque Terre ötödik, legészakibb települése Monterosso. Az öreg városrész
az állomásról egy alagúton át közelíthető meg. Nem olyan meredek, mint
társai, és talán a hangulata is inkább
nyaralóhely jellegű (már csak a vékony,
de homokos föveny miatt is). Nevét egy
hatalmas vörös szikláról kapta, látnivalói
közé tartozik az óriási méretű Neptunusz-szobor. Egy gyors sétát mindenképp megér, hogy aztán már csak azt
lessük, mikor érkezik a vonatunk, amelyik elvisz arra az állomásra, amelynek
közelében sikerült leparkolnunk. Bölcsen teszi a vándor, ha induláskor mind
a település, mind a leparkolt kocsi helyét
feljegyzi valahová. A sok bolyongásban,
a fáradtságtól elcsigázva, hasonló olasz
nevektől zsongó fejjel megnyugtató
érzés bizton tudni, hová is igyekszünk.
Amúgy a Lonely Planetnek igaza van:
ezt a különleges vidéket látni kell!
Morvai Katalin

Fotó: EpicV27/wikipedia.org

kező peronon ácsorogni, jobbra és balra
egy-egy barlang torkánál – még akkor
is, ha egy szűk hasadékban előttünk a
mélyben ott a színes falu és a kék tenger
– elég klausztrofóbiás érzés.

27

KULTÚRA

KULTÚRA

A vasút hangja 1.

A rockos vonal

Könnyű és külföldi

San Antone felé…”) Cash egy másik, vonatfüttyel induló
nótájában Casey Jonesról, a sztrájktörő mozdonyvezetőről
mesél, ami nem is meglepő azok után, hogy már az egyik
legelső sikerdala, a Hey Porter is egy vonatos utazásról
szólt. De tudjuk-e, még hány neves külföldi könnyűzenei
előadót ihletett meg a vasút? Összeszedtünk néhányat.

Fotó: dave1968 / wikipedia.org

„Hallom az érkező vonatot, ahogy begördül a kanyarba…”
– kezdődik az amerikai countrylegenda, Johnny Cash
Folsom Prison Blues című dala, amely egy börtönből a
szabadba vágyó elítélt sztoriját mondja el úgy, hogy a vonatos párhuzam végigvonul rajta. („A Folsom börtönben
ragadtam, az időm telik, a vonat meg csak zakatol tovább

Milyen vonatról is dúdolgattunk még? A kilencvenes években
Szökevényvonatról (Runaway Train) a Soul Asylummal, miközben (sajnos) eltűnt gyerekeket mutogattak a tévében. Vagy
ugyanez idő tájt Éjszakai vonatról (Nightrain – a cím közepéből
állítólag szándékos szójátékkal hagytak ki egy t betűt, így Éjszakai esőnek is érthető) a Guns N’ Roses-szal. Itt emlékeztetünk:
hagyományos helyesírással, azaz különírva a hatvanas években James Brown is énekelt már egy Night Trainről, amelyik
a dal szerint kedvenc amerikai városait ejtette útba Miamitól
Atlantán át New Orleansig. A Guns későbbi szerelvénye persze veszélyesebben száguldott, nagyjából azt a kemény rock
vonalat képviselve, amit a hírhedt Ozzy Osbourne is érintett
a maga Őrült vonatával, vagyis a Crazy Trainnel. Ezzel a stílust
tekintve meg is érkeztünk az újkori – de még természetesen Axl
Rose nélküli – AC/DC Rock and roll vonatához (Rock n’ Roll Train),
amely nem is olyan régen, 2008-ban indult útnak.

Az ördög gitárosa

Még a Dühöngő bika is

Bruce Springsteen 1984-ben írta dalba, hogy élete jelképes vonatkocsiját
lekapcsolták a többiről, és az magányosan, melankolikusan halad tovább a
bizonytalan felé. Csak annyi biztos, hogy ez volt a Downbound Train, amely
nem keverendő Chuck Berry korábbi, azonos című nótájával. Chuck – a még
89 évesen is aktív (!) rock and roller – ugyanis táncolósabb, fülledtebb hangulatú tételt alkotott az ördög rémálombeli szerelvényéről. Megint mást,
belvárosi vonatot jelent a Downtown Train, amelyről 1985-ben Tom Waits,
majd ’89-ben Rod Stewart énekelt. Waits a dalhoz kötődő videóban még a
Dühöngő bika becenéven ismert Jake La Motta bokszolót is szerepeltette,
mégis Stewart verzióját jelölték Grammy-díjra. Feldolgozták persze többen
is – volt például egy Moneybrother nevű előadó, aki svédül.

Fotó: Bill Ebbesen / wikipedia.org

Eric Clapton minden idők legjelentősebb bluesénekeseként jellemezte a
27-esek klubjához tartozó, azaz tragikusan fiatalon, 27 évesen elhunyt Robert Johnsont (1938-ban bekövetkezett halálának körülményei tisztázatlanok – beszélnek mérgezésről, tüdőgyulladásról, szifiliszről). A legenda
szerint Johnson eladta a lelkét az ördögnek a 61-es és a 49-es út kereszteződésénél, a Mississippi állambeli Clarksdale-ben, és ezzel lett nagyon
rosszból nagyon jó gitáros. (A „démoni találkozás” emlékét a keresztútnál
gitár formájú emlékmű őrzi.) Nekünk a fekete előadó a Love in Vain (Szerelem hiába) című dal szerzőjeként érdekes most, mert ez a szomorú blues
egy vasútállomáson történt búcsút örökít meg – természetesen a szerző
kedvesétől –, és később maga Clapton, sőt a Rolling Stones is nagy sikerrel feldolgozta.

Azok a hetvenesek
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Fotó: A. Vente / wikipedia.org

Az ilyen-olyan vonatokról szóló szerzemények is hasonlóan jártak: többen újraértelmezték őket. Válogassunk
ezek közül is, mert érdemes! „A király”, azaz Elvis Presley
Mystery Train (Titokzatos vonat) című dala például nem
az övé eredetileg, csak az ő verziójában ismerik a legtöbben. Egy bizonyos Junior Parker rögzítette először
1953-ban, és Elvis (1955) után mások mellett a The Doors
is felvette repertoárjába a hetvenes évekbeli koncertjein
(a Jim Morrison-féle változat meg is hallgatható a később
kiadott válogatás CD-ken). Dühös kis szerelmes dalocska
ez is, sokszor ismételgeti a baby szót. A téma kézenfekvő:
egy-egy érkező vagy távolodó jármű sokat tehet hozzá
emberi kapcsolatainkhoz, illetve vehet el azokból.

Fotó: Metro-Goldwyn-Mayer, Inc / wikipedia.org

A titokzatos

Mi pedig még „időutazunk” egy kicsit, hogy azokról se feledkezzünk meg, akik
nem valamilyen vonatról írtak dalt, csak simán beleszőtték a vasutat egy-egy
nótájukba (vagy többe). Al Green tiszteletes például – aki amellett, hogy istentiszteleteket vezényel egy memphisi templomban, népszerű soulénekes is – 1967ben első albuma nyitódalában (Back Up Train) mindjárt egy vonat megmentésére
szólított fel jelképesen. A járat alighanem a saját élete volt, amit jó irányba kellett
fordítania. A blueslegenda Muddy Waters 1969-ben mindenkit a fedélzetre (All
Aboard) hívott, míg a The Eagles 1972-ben a Train Leaves Here This Morninggal (A
vonat, amely reggel indul) már a Hotel California című későbbi slágerének ágyazott
meg. A hangulatot akkoriban Jimi Hendrix (Hear My Train A Comin’ – Halld az érkező vonatomat, 1973), az Aerosmith (Train Kept A Rollin’ – A vonat csak robog, 1974),
valamint a két Bob, azaz Marley (Stop That Train – Állítsátok meg a vonatot, 1973)
és Dylan (Slow Train Coming – Lassú vonat érkezik, 1979) is megragadta.

Ja, hogy utóbbi címmel a magyar Republic zenekar is alkotott majd’ másfél évtizeddel később
egy édesbús melódiát? Ezzel – és a hazai „vasutas pop-rockkal” – jövünk legközelebb!
Szász Adrián
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VOKE programajánló
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Békéscsaba
Június 5-én bababörze lesz, gyermekruhákkal és játékokkal
várjuk az érdeklődőket.
Június 20. és 24. között vasútmodellező táborba várjuk a
gyerekeket (nem csak fiúkat).
Június 30. és július 3. között rendezzük meg a VIII. Ancsin
János Nemzetközi Emlék Sakkversenyt.
Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza –
Budapest
Június 8-án 10 órakor Környezetvédelem napjainkban –
előadás a nyugdíjasklubban.
Június 21-én 10 órától játszóház.
Június 24-én 17 órakor gobelin- és keresztszemes-kiállítás
nyílik.
Egyetértés Művelődési Központ – Debrecen
Június 2-án 16 órakor nyílik meg prof. dr. Tóth Csaba
Alföldtől Erdélyig című fotókiállítása, amely július 10-ig
látható.
Június 4-én 9 és 13 óra között vasutas és városrészi
gyermeknapi juniális lesz.
Június 19. és 24. között rendezik meg a XXVI. Nemzetközi
Vasutas Alkotótábort Tokajban.
József Attila Művelődési Központ – Dunakeszi
Június 1-jén 14 órakor tartja műsoros és táncos délutánját
a Vasutas Nyugdíjas Kirándulóklub.
Június 7-én 10 órakor kezdődik Csipkerózsika meséje, a
kedvelt zenés-táncos gyermekelőadás.
Arany János Művelődési Ház és Könyvtár – Győr
Június 3-án 7 órakor kezdődik a Cserefa zenekar gyermektáncháza és kézműves játszóháza. Táncot tanít Fábián
Szabolcs.
Június 22-én 18 órakor nyílik meg a 63. Országos Vasutas
Természetjáró Találkozó fotókiállítása. A tárlatot Virág
Lajos fotóművész és Csuka István, a győri MÁV-DAC
Természetjáró Egyesület elnöke nyitja meg. A kiállítás július
15-ig látható.
Június 7-én, 14-én, 21-én és 28-án 17 órakor kezdődnek a
Győri Vasutas Természetjáró Egyesület rendezvényei.
A Vasutas Nyugdíjasok Klubja minden csütörtökön 8-tól 12
óráig várja az érdeklődőket.
Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvan
Június 4-én 10 és 15 óra között gyermek- és családi napra
várjuk az érdeklődőket.
Június 14-én 15 órakor nyílik meg a Nyári Fotografikus
Tárlat.
Június 20. és 24. között szeretettel várunk minden alsó
tagozatos kisdiákot a Daliás napok elnevezésű táborba, ahol
reggel 9-től 17 óráig lehet majd alkotni, énekelni, mesélni,
csapatban játszani. Ebéd a Koronában. Jelentkezni lehet a 06
70 217-5421-es telefonszámon vagy a voke60dali@gmail.
com e-mail címen június 10-ig. Részvételi díj: 10 600 Ft,
Hatvan-kártyával: 9600 Ft, vasutas gyermeknek: 6000 Ft.
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Rockopera az 1956-os forradalomról és a szerelemről
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Miskolc
Június 11-én 17 óra 30 perctől kézműves-foglalkozással
egybekötött táncház gyerekeknek. 20 órától táncház.
Június 12-én 9 és 13 óra között vasútmodellbörze.
Június 24-én 18 órakor kezdődik a Nosztalgiaklub zenéstáncos estje. Zenél Vass Gyula.
Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Nyíregyháza
Május 23-án és július 23-án Kisautók a múltból címmel
játékautó-kiállítás látható a Vasutas Művelődési Házban.
Június 20. és 24. között a Kezeslábas című nyári napközis
táborba várjuk a kisiskolásokat.
Június 25-én 15-től 24 óráig Régimódi történet címmel újra
vasutas mozi. Éjszakába nyúló mozizással várjuk a filmek
szerelmeseit.
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház – Székesfehérvár
Május 30. és június 3. között látható a vasútmodell,
hajómodell- és makettkiállítás.
Június 27. és július 1. közötti olvasótáborunk
középpontjában Csukás István Hogyan fogtam el Settenkedő
Tódort? című műve áll. Jelentkezési határidő június 3.
Június 28. és július 15. között látható A vasút és az ember
című országos fotópályázat teljes anyaga.
Július 4. és július 8. közötti olvasótáborunk Békés Pál Viola
violával című könyvével foglalkozik. Jelentkezési határidő
június 3.
Július 18. és július 22. között tartjuk idei gyöngyfűző
táborunkat. Jelentkezési határidő június 10.
Csomóponti Művelődési Központ – Szolnok
Június 18-án 10 órától II. Dalos Pacsirta Nemzetközi Amatőr
Nótaverseny. Zenei kíséretet ad a HAKME cigányzenekar.
Június 27-től július 1-jéig nyári szabadidős tábor. Program:
hétfőn szellemi és sportvetélkedő; kedden, szerdán és
csütörtökön Gyulán kalandparkos játékos vetélkedők.
Pénteken játék és fagylaltozás az intézményben. Részvételi
díj: 17 500 Ft, vasúti dolgozók gyermekeinek 2000 Ft
kedvezmény.
Vasutas Művelődési Ház – Pécs
Június 9. és 18. között Mecsek Leve fesztivál – POSZTOFF program. Helyszín: Belvárosi Kultúr Sziget, szabadtéri
színpad (VOKE Vasutas Művelődési Ház).
Június 16-án Játszótársak a függöny mögött – vendég: Stohl
András színművész.
Június 20. és 26. között XI. ÉK-Art Nemzetközi Szobrász
Alkotótábor Aranyosgadányban. Résztvevők: horvát,
szlovén és magyar amatőr képzőművészek.
Batsányi János Művelődési Központ – Tapolca
Június 9-én Batsányi-kör.
Június 11-én bababörze.
Június 25-én Múzeumok Éjszakája az 5M-ben.
Június 28-án ISZF Szabadtéri Csengetős Mozi.

A Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Musical Stúdiója Tábori György, Kocsák Tibor
és Miklós Tibor Utazás című rockoperáját
mutatja be 2016. június 19-én, vasárnap,
17 órakor a budapesti Operettszínházban. Az előadás a zeneiskola másod-, illetve harmadéves (végzős) hallgatóinak
vizsgaelőadásaként lesz látható, és ősztől
a teátrum az 1956-os forradalom 60. évfordulójának tiszteletére rendszeresen
játszani fogja. 1956. november 4-ét, a forradalom leverését követően külföldiek
egy csoportja Magyarországon ragad. A
bonyodalmat a szovjet katonák érkezése okozza. A mű az 1956-os eseményeket egy szerelmi történetbe – egészen
pontosan egy szerelmi háromszögbe –

ágyazza, csodálatos zenével és még csodálatosabb librettóval (szövegkönyvvel).
A három éve elhunyt Miklós Tibor – a zeneiskola egykori tanára – szövegei mindent megmutatnak a korról, a forradalomról. Vasutas kollégáink, mint minden

évben, idén is a zeneiskola vendégeként,
ingyen tekinthetik meg a vizsgaelőadást.
A jegyeket a MÁV Zrt. és a MÁV-START
Zrt. humánerőforrás szervezete osztotta
szét a MÁV-csoport tagvállalatai között.
Gaál Péter

Összefogás eredményeként újult meg a fonyódi aluljáró
A TCH Tárnoki Művészeti Egyesület és
a MÁV Zrt. Pécsi Pályavasúti Területi
Igazgatóságának kezdeményezésére
művészi igényességgel újult meg a
fonyódi gyalogos aluljáró.
A tervezést követően a pályafenntartás biztosította a szükséges anyagokat és eszközöket a festéshez.
A forgalom a raktározás mellett öltözőt, mosdót és pihenőlehetőséget
biztosított. Az erősáram a világítást
szolgáltatta. A város önkormányzata
az étkezést, a MÁV-START Zrt. pedig

az utaztatást szervezte meg. A mű
festési munkáit a TCH Tárnoki Művészeti Egyesület végezte. (Tavaly ők
már „bizonyítottak” a Tárnok környéki
zajvédő falak festésével, amit a MÁV
Zrt.-vel szerződve készítettek el.)
A végeredmény önmagáért beszél.
Bízunk abban, hogy a megszépült
aluljárót senki sem rongálja meg, illetve a Fonyódra érkező vendégek és a
városlakók is kedvezően fogadják.
Pókay Zoltán területi forgalmi szakértő

Vasutas Nyugdíjasklubok VIII. Országos Találkozója Pécsett
Tizenhárom testvérklub közel száz vendége gyűlt össze április 26-án a pécsi
VOKE Vasutas Művelődési Ház dísztermében, hogy a helyi nyugdíjasklub
harmincéves, illetve a művelődési ház
nyolcvanéves fennállását ünnepelje.
A rendezvényt Szentgyörgyváry Péter,
a művelődési ház igazgatója nyitotta
meg. A hagyományos tavaszi találkozó
díszvendége ezúttal is Horváth László,
a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos
Szövetségének (VNYKOSZ) elnöke,
és helyettese, Borsi Sándorné volt.
A szervezők meghívták Molnár Gézát,
a művelődési ház volt igazgatóját és
Imre Lászlóné kommunikációs vezetőt
is, akik már „csak” nyugdíjasként segítik a pécsiek munkáját. Horváth László
meleg szavakkal üdvözölte nyugdíjas
társait. Mint mondta: „Ha célunk van,

kell, hogy legyen elérhető álmunk is.”
Ennek jegyében szervezték az elmúlt
években a szociális gyógyüdülést Hajdúszoboszlón, és a háromgenerációs
kirándulást a Dunakanyarba idén is.
„A VNYKOSZ működésének biztos alapot
ad a MÁV Zrt.-vel és a Nemzeti Együtt-

működési Alap munkatársaival kiépített
harmonikus kapcsolat” – mondta az elnök, aki köszöntője végén emléklappal
és virágcsokorral köszöntötte az ünnepelteket. Az intézmény ma civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak és
öt nyugdíjasklubnak ad otthont, hogy
a rászorultakat támogassa. A művelődési ház „zászlóshajója” a Pécsi Vasutas
Koncertfúvós Zenekar, amely tavaly
ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Programjaikat az igényesség és a
sokoldalúság jellemzi.
Az évfordulós megemlékezéseket követően az örökifjú vendégek városnézésen, majd az ünnepi vacsorát követően késő estig tartó táncmulatságon
vettek részt.
Szentes Bíró Ferenc
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Múzeumok Éjszakája a MÁV-csoporttal
MÁV-START Zrt. Budapesti Járműbiztosítási
Igazgatóság, Keleti pályaudvar, személykocsiműhely
MÁV-START Zrt. Debreceni Járműbiztosítási
Igazgatóság, Debrecen telephely
Magyar Vasúttörténeti Park, Budapest
(Karszalaggal látogatható)

MÁV-START Zrt. Pécsi Járműbiztosítási Igazgatóság,
Nagykanizsa telephely
MÁV-START Zrt. Szegedi Járműbiztosítási
Igazgatóság, rendező pályaudvar (2016. 06. 24.)
MÁV Zrt. Szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság,
Szegedi Forgalomirányítási Központ
MÁV Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi
Igazgatóság, MÁV-székház

Várunk minden kedves kollégát és érdeklődőt
ingyenes rendezvényeinken!
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Bővebb információ: www.mavcsoport.hu

