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Sz6khdz6"' " 'bd

,rHd fel6piil egyszel, ei hizunk..."
A horilbbl lll{s-egyAiles tedyenc ndtfla /ul eszen0e, anikor

teilt{krc *erill a ilOSZ szdkhlz {pltCsdnek kdrddse. Bdr a
dilntls MrAbefi I nCsl6l 6rvel ezel6tt negszillebtt, *o1169dln
- n ln teg f e g 6 szs 6ge o t0 re ln e ile n sd g e t m a te tve - d lla n d d a n,
6s az orszlg lilbb pont/dn tolfanetosen azt kdrdezlk, hogy
hogyan ls dllunl?

Az aldbbiakban szeretn6m felvdzolni azt a folyamatot, amely
vdg6n - 1998 6sz6n - a Mozdonyvezet6k Szakszervezete hossz0
Hv0 mfikOd6sdnek megalapozdsihoz, vagyon6nak megfele16 m6-
don t0rtdn6 befeketet6s6hez 6rkez0nk el.

A t0rt6net n6hAny 6vvelezel6ttkezd6d0tt, amikor a mozdonyve-
zet6k akaratAb6l megalakult a M0SZ. llinl kozisnerl, a Benczir
ulcai szCkhdzbdl lri lett1nk,seprtzve', ndhdny hdnap dln en eli idelg
szen{lygdpkocsikban, Cs tdbb vonlaldsi l1ndksCgen szervezluk
szaksze nezeli n lre t. P Ar h6 n a.p e lte lt6ve I m 0k0d6s0n k tirgyi fe lt6-
telei megold6dtak, mivel a MAV Rt. a szakszervezeti plural izmust
0gy 6rt6kelte, hogy a lehet6v6 v6l6 szakszervezeti szervez6d6s
nyomdn l6trej0v6 vasutas szakszervezeteket megfeleld m6don el.
helyezte.

Kiseprfrzds ds ragyo nrdsz
Kezdetekt6l fogva egyeztetd tdrgyalist folytattunk a Vasutasok

Szakszervezet6vel, a koribban felhalmozott vagyon ardnyos felosz-
tdsAr6l. Szakszenezefink lClszdndnak kitelieseddse utdn a tagdi.
iak neglelelf felosztdsdval kezdtuk negte-
renleni a szakszenezel n fikdddse gazdasd-
gi alapiainak neglerenlCsdt, nely elenged-
hetetlenill szhksdges a konszoliddlt CrdekvC-
delninunkdhoz.

A VSZ-szel folytatott HrgyalAsok eredm6-
nyek6ppen, n6hiny 6v eltelt6vel, a M0SZ
elkdpzel6seinek megfelel6en megkaptuk a
rink jut6 vagyon16szt. A M0SZ ll. Kongresz-
szusa kimondta, hogy folytatni kell a vagyon
felhalm ozAsdt, am ely h ossz0 tAvon biztositan i
togja a M0SZ m0k0ddsdt.

SzimiHsaink alapldn 1995 6szdre jutot-
tunk el a lelhalmozisialap oly m6rtdk0 n0ve-
16sdhez, hogy e vagyon hat6kony mrik0dtet6-
se Hrgyiban 6l kellett 6rtdkelntink eddigi tak-
tikinkat - figyelemmel ana is, hogy a pdnzpi-
acon tdrt6nd viltozdsok nyomdn a kamatok
fokozatos csOkken6se kOvetkezetl be -, ami
[j pdnz0gyi stratdgia kidolgozislra kdszte-
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tett. Figyelemmel a Nyugat-Eu16pAban szok6sos gyakorlatra is, az
0n6116 mf k0d6s feltdtelei megteremt6se c6ljdb6l, a vagyon gazda-
sdgi 6s id6t6llo hasznositdsa 6rdek6ben a kUldrittk6zgy016s 0gy
d0ntdtt, hogy a c6lnak megfele16 ingatlanba t0rt6n6 beruh6zAssal
alapozza meg a M0SZ egy korszerri ,  szem6lyi, tergyi 6s technikai
te"lt6te le knek m e gfele16 sz6 kh iz 6pit6s6ne k lehetds6 g6t.

Ko rsze r0 sz 6 kh dz -,d lo n'
Tobbh6napos felderit6 munka nyomdn, a mostani ismereteink

birtokeban egy olyan ajdnlatot fogadtunk el, amely szerint Budapest
egyik frekventAlt tertileten, de ugyanakkor nem a belvdrosban, egy
sz6munkra megfele16 ingatlant tudtunk vAsdrolni. Az ingatlan beke-
rt i16si k0lts6ge mintegy egyharmad 16sszel kevesebb volt att6l az
0sszegt6l, amelyet a vagyonmegosztis cimdn kaptunk.

Ezt k0vet6en tdbb olyan referencidt bemutato c6ggelfolytattunk
tirgya16st, aminek eredm6nyek6ppen mind a kivitelez6s minds6g6-
ben, mind pedig k0zdptiv0 anyagi lehet6s6geink figyelembevdte16-
vel szerz6d6st k0thettti n k a kivitelez6sre.

Az 6pitd c6g kivilaszt6sAnil t0bb olyan fontos szempontot vet-
ttjnk figyelembe, amely olyan anyagimegoldisokat jelentett, misze-
rint a fizetds m6dja iitemezetten t6rt6nik, t0bb szakaszban, mely
szakaszok az 6pitkez6s egyes fdzisainak befejez6se utan k0vetkez-
nek be. A konslrukci6nAl fontos szempont volt az is, hogy meg6lla-
poddsunk 6rtelm6ben az 1998. j0l ius-augusztusi befejezdsig, a
k0lts6gek kimunkdlisdnila bekOvetkezd inflAci6t nem vett0k figye-

lembe, magyarul0gy is fogalmazhatunk, hogy
az 6pitkez6s k0ltsdgvet6se 1996-os 6rakon
lett kalkulAlva, 6s a szakaszos fizet6s miatt az
6pit6 c6g is ezt fogadta el.

tlegbizhato epitd
MAsik fontos kri l ts6gkim616 szempont volt

az - mivela fizet6si teljesites nem egyszerre
tdrt6nik -, hogy a felhalmoz6si szdm16n l6v6
vagyonunkat k0l0nbozd formAkban (p6lddul
i l lampapirokban) mindaddig kamatoztatjuk,
am'rg az egyes fizisok lizetdsi teljesitds6re
nem kert i l  sor. Tovibbi szempont volt az is -
6s erre kalkulici6t v6gezttink -, hogy szak-
szervezetri n k 16tsz6m 6t, m rik0d6si k0ltsdgeit
figyelembe vdve folyamatosan egy olyan t6-
keszintet 6rj0nk el, amely soha tObb6 nem
engedig meg azt, hogy gazdasdgilag a szak-
szeruezet kiszolgeltatott legyen.



Mozdonyvezet6k Lapja 1997. m6jus

Az 6pitkezCs Budapest Zugld kerulelCben (Bp. XlV., Edcskai u.
ll.) lolyik az AbnezCsnek neglelel1en. Az Cpilet terueztelisfn{l
olyan szenpontokal szabtunk neg a lervezdtnek Cs a kivilelezdk-
nek, anely azlielenli, hagy elkCpzelCseinknek Cs cCliainknak neg-
lelel1en a XXl. szdzad elvdrdsai ligyelenbev{leldvel alakilsa kl a
teilekel.

Ennek megfelelden gondoskodni kel l  a szdkh{zunk fenntartdsi
6s mf kOddsi k0lts6geir6l, amely - termdsretesen - nem tdrtdnhet
meg a befoly6 tagdijakb6i, A hdznak elkelllartania 6nnagdl.Ezigy
val6sithat6 meg, hogy olyan funkcion6lis helyisdgek ker0lnek kiala-
kit6sra, amelyel szakszervezetunk haszn0sttdsta bCrbe ad, s ezzel
biztosilhal1 az enliletl kdltsdg.

A ktilsd Cs bels6 kialakildsndlolyan szenponlok donindltak, hogy
a na isnerl legkorszer6bb anyagok Cs lechno169idk lelhaszndldsd-
ral a belsd elrendezds, kialak ilds, n u n kahelyek figyelen be vile16 vel
zararlalan, korszeil 6s halikony nunka lolyhassdk.

Terveink szerint 1998 6sz6n tartand6 l l l .  Kongresszusunk egyik
napjdt az elk6sz0lt sz6khdzban kivinjuk megtartani.

0 n fln a n sz iroz o szdkh iz
A lt, tOSZ l l l .  Kongresszusa egyben szakszervezett ink 6letdnek

els6 szakasza lezd16sa is lesz, mivel mind szervezeti leg, mind
gazdasdgilag biztoss6, megalapozottA tettt ik a mozdonyvezet6k
6rdek6ben.

A M0SZ vezetdi, rigyvivd bizotts6ga 6s kUldOttkOzgy0l6se egy-
hangt1 v6lem6nye, hogy az 0ndl16 6s f0ggetlen 16bra6ll6s betejez6
szakaszdhoz 6rjUnk el. Ugyanakkor vagyonunk egy 16szdt olyan
ingatlanba fektett0k, amelyet a mindenkori vezetds, a tagseg eset-
leges k6s6bbi d0ntOse utin megfelel6en kamatoztathat. Ma Buda-

ALE-HIREK * ALE-HINEX * ALE-HINEr * ALE.HINEX * ALE.HINEK

ken6k az ALE-k6pvise16 megjelen6-
s6t ene az Ul6sre,

Nagy neh6zs6gk6nt menilt fel,
lWy a penzUgyielszdmoldsok k6rul
olyan helyzet alakult ki, frogy az ALE-
ULDB k6z6tti p6nzmozg6sokr6l sem-
mif6le dokumentdci6 nem 6ll rendel-
kezdstikre, aminek kapcs6n nincs is-
meret0k an6l, hogy szakszervezetUk
az ALE irdnydba a tagdflat mikor 6s
mbkkora m6rt6kben teljesfrette, mi-
lyen 6s mekkora anyagi ternogatds-
ban r6szesUtt az ALE r6sz6r6l szak=
szervezetuk, v agy az eln6k0k.

A szakszeruezeti vezet6s tdj6koz-
tat6st kapott az ALE fel6pil6s6r6l,
megalakuldsdnak k6nilm6nyeir6l, a
ll. Kongresszuson bekOvetkezett
alapszab6ly-v6ltozdsokr6l, az el-
ndks6gi 0l6sek rendj6r6l 6s mecha-
nizmusdr6l, tovAbb6 az ALE p6nz-
Ugyi helyzet6r6l 6s a tagdiilizetdsi
rendr6l, s a k6zeQ6 ALE-kong-
resszus el6k6szft6 munkdlatair6l.

A tandcskoz6s eredmdnyekdp-
pen az aldbbiakat fogalmazta meg
az ULDB vezet6 testUlete:

. Meg6rtve az ALE m0kdd6s6nek
6s feladatdnak l6nyeg6t, kinyilv6ni.-
toildk, hogy lovdbbra is az ALE so-

pest, mint az orszig fdvirosa e16rte azt a fejlettsegi szintet, hogy
hasonl6an, mint birhol Nyugat-Eur6piban a belviros k0zleked6si
szempontb6l telitett, A polgArok, a villalkoz6k 6s a k0l0nb0z6 szer-
vezetek jelentos rdsze olyan z0lddvezetbe igyekszik, amely a meg-
fele16 kdrnyzetdvel egyr6szt biztositia a nyugodt munkafelt6telek
megteremtds6t, mesr6szt a vagyonhasznosit isnak olyan m6dja ez,
amely a befektetett p6nzeszkozoket egy esetlegesen k6s6bb meg-
hozott dontds alapjin a t0bbszdr0s6re nOveli.

Szikhdzavato | 998 6szdn
Ko116gAink, tiszts6gvise16ink, munkatdrsaink, akik megfordulnak

a kere pesi 0 ti k0zpon tu n kban ldtjik 6s 6rzik, ho gy szaksze rvezetii n k
tev6kenysdgOnek kitel lesedds6vel mai elhelyezds0nk immiron
sz0knek bizonyul. Nem tudjuk biztositani egymAsnak 6s a munka-
tdrsaknak a zavartalan munkavdgz6st. A felgy0lemlett dokument6-
ci6k megfeleld rendezdse 6s t6rolAsa nem megoldott, megkezdett
technikai fejlesztds0nk tovAbbvitele jelen k0rtilm6nyek k0z0tt nem
lehets6ge s.

Hisszik, hogy nindazokat a kCtkeddket ez a ldjdkozlatd, de nig
inklbb az elkCszilf szCkhdzunk neg logia gy1zni an6l, hogy nosl
kelletl ezl a lCpCst negtenni s anikor birtokba rehetitik saidl
tulajdonunkal, b1szkCk lehefink isndtelten a nozdonyvezetdk egy-
sdges akaraldra, d0nl6sCre 6s elhatdrozdsdra. Hbszuk azt is, hogy
azok a kollAgdk, akik nostandban kezdik nozdonyvezetdipdlyafu-
tdsukal, a jdvdben rrdrhal6 kendnyedd {rdekvddelninunka nellelt
negeldgeddssel lCthelnek naid be a llozdonyvezel6k Szakszerve-
zele szCkhdzdba Agyes-baios dolgaik elinl1zCsCre, az otl tartandd
szaksze rvezeli rendezrdnyekre, s bAszkCk lesznek lulaidontukra.

Slpos J0zsef, eln0k

raiban kivinnak maradni, ez6rl
r6szt vesznek az 1997. ifnius 20-i
eln6ksdgi Ul6sen, 6s az azl k6vet6
ll l. ALE-kongresszuson.

. Hivatalosan is rendezni kiv6n-
jdk a p6nzrigyi helyzetet, amelynek
kapcsdn a j6v6ben nem fordulhat
el6 a tagdijak 6s a p6nz0gyi tdmo-
gatdsok rendezdse kapcsdn k6zb6l-
k6zbe tdrt6n6 p6nzfizet6s. Mindez
hivatalos form6ban banki 6tutal6-
son keresztul tdrt6nhet.

. Arra k6rik az ALE eln6k6t, hogy
u. 1997. mdjus 8-6n rendezend6
kongresszusukat rnegel6z6en kap-
j6k meg hivatalos formdban az ALE
p6nzt6ros6t6l az alAbbi dokumentu-
mokat:

- az ULDB tag ijbefizet6sei az
1995., 1996., 1997. 6vekre,

- mikor, milyen Osszegben vett fel
p6nA az ALE-t6l Todor Georgiev eF
n6k tdrnogat6s cim6n,

- tartozik-e, 6s ha igen meld<ora
Osszeggel az ULDB az ALE-nak.

ftE &hnefur fr fi,6sos t6j6koz-
tat6jdt hivatalos elszdnpldsnaktekin-
tk, s eredeti cinu.ike k6dk ekUldeni.

Tovdbtri k6rd6seket az ALE eln6k-
s6gi 0l6sen tqiek e6terieszteni.

A Bolgdr itlozdonyvezet6k
Szakszervezete 6s az ALE elnoke
k6r6s6re, 1997. dprllls 1-4. kozdtt
Slpos J6zsef AlE-aleln6k (F6ld-
v6ri Ltiszl6 magyar-bolgar tol-
mdcs segitsdgdvel) Sz6lldban
megbeszolost folytatott az ULDB
vezet6lvel, a hazal Szdllitdsl Sz&
vets6g eln6k6vel 6s a Bolg6r Va+
utak vez6rlgazget6leval.

Helyzetlefrds
Az ULDB 1997. mdjus 8-6n rend-

k'rvtili kongresszust tart, amely egyik
f6 oka, hogy az ULDB eddigieln6ke
minden el6zm6ny n6lkUl lemondott
tiszts6g6r6l, s gazdasdgi munkale-
nileten k'nv6nja tolytatni tovdbbi p6-
lyafutds6t. Meg kelljegyezni, hogy a
szem6ly6t 6rint6 megbesz6l6sen
sem jelent meg.

A Sz6llft6si Sz6vets6g elndke 6s
az ULDB megjelent vezet6 tisztsdg-
visel6i tdj6koztattak an6l, .hogy az
egy6b szemdlyi probl6mdkon kiv0l
Tdor Georgielsem az ALE tev6-
kenys6g6r6l, az eln6ksdgi til6sek-
16l, az ott vdgzett munk6r6l semmi-
fdle t6j6koztatdst nem adott, ez6rl
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KUT-EMLTrcEZTET1
Felv6ve: a UAV Rt. Vez6rigazgat6sdg4n, 1997. Aprilis 17-6n.
A UAV Rt. K6zponti Uzemi Tan-6csa (kUT) G6p6szeti Munkabizottsdga el6zetes egyeztet6s alapidn 6sszehfuta

a G6p6szeti Szakigazgat6sdg Uzemi tandcs eln6keit.
Az Ul6s napirendje k6z6tt szerepelt:
1. T6j6koztat6 a G6pdszeti Szak(Tazgat6sdgon t6rt6nt szem6lyi vdltoz6sokr6l.
2. T6i6koztat6 a G6p6szeti Szakigazgat6sdg 1997. 6vi gazddlkod6si terveidl.
3. UT{eladatok a szakigazgat6segi rendszerben:

- a j6l6ti-szoci6lis pdnzeszkdzOk 1997. L f6l6vifelosztdsa,
- a iOfti 6s szocidlis munkabizottsdg l6trehoz6sa a szakigazgat6segon,
- a hunkabizottsdg 6s a szakigazgat6sdg kapcsolatrendszere, a m0kdd6sifelt6telek kialakftdsa.

Jelen voltak: a GSZIter0let6n m0k6d6 Uzemitan6csok eln6kei,
a GSZI r6sz6r6l Sdrdi Jend1r divizi6vezeli, Sdki Jdnos$r.

1 . Sipos Jil*etmegnyit6jdban tdjdkoztatdsl adott az UT eln0keinek a KUT-MAV Rt. g6p6szetet 6rint6 d6nt6seir6l,
s a jelenl6v6k kdz6tt irr6sos tei6koztat6t osztott sz6t.

S6rdi Jen6 div'zi6vezet6 6lmondta a g6p6szet 6l6n bek6vetkezett szem6lyi v6ltoz6sokat, ezt k6vet6en a
f elmenilti k6rd6sekre vdlaszolt.

Fe. 1997.6vi gazdalkodds tekinteteben 0gy tgnik, hogy a tervezetthez kdpest mlntegy hdrcmmillidrd fodnttal
cs6kken a szakdlg rendelkez6s6re 6116, a jdril0vek tennA-rtdsdra fordfthat6 keretdsszeg. l,rtinOaOOig, am'lg a U|AV
Rt.-nek nem lesz vdglegesen ellogadott Uzleti terve, a szolg6lati helyek tevdkenys6gdt 6s gazddlkodds6t b{zisz'
szinten folytatjek. Avegleges szamadatok birtokdban kenilhet sor a pontos osszegek meghatdrozAsflra.lsmeretei
szerint t6bbir{nyf hitelfelv6tel is folyamatban van, amely ha realiz6l6dik, akkor ezen dsszegek ielent6s r6sze a
jdrmUpark kabantartds6ra, fel6ift 6sdra kenil lelhaszndldsra.- 

Ndmileg m6dosult az a szakmaiv6lem6ny, hogy azokon a szolgdlati helyeken, ahol egyuttali6rrntijavft6 Uzemek
is mrik6dnek, a kordbbi v6lem6nyekkel ellent6tben tovabbra is fenn kell tartani a vontat6jdrnrivek f6n0ks6gi szint0
kabantartesdt. Ennek az egyik f6 indoka az, hogy a jdrm0javfr6 rizemek 6s a MAV kdzOtti kapcsolalrendszer m6s
alapokon nyugszik, mint a forgalmat kiszolgdl6 j6rrn0vek, von6 6s vontatott j6rm0vek 0zemszerii napi karbarilar-
t6sa. Fontos feladatnak tekinti a GSZI, hogy a f6n6ks6gek 6s a hozzdjuk tartoz6 kirendelts6gek k0zdtti munka-
megosAest tovdbb finomftsa, a leterhel6st a lehet6legoptimdlisabb m6don kiegyenlftse

Egy k6rd6sre vdlaszotua a divizi6vezet6 elrnondta, hogy a szolgdlati f6n0ks6gek gazd6lkod6s6ban kiemelt
szerepet kell, hogy kapjon a biztonsdgos munkav6gz6st garantdl6 nnzdonyvezet6isz6kek megfelel6 dllapota. Az
e t6mak6rrel kapcsolatos k6lts6geket a f6ndks6geknek s-ajdt kereteiken beltil kell biztosilani.

2. Sipos J6z'sef tdjdkoztatdst adott an6l, hogy a KUT d6nt6se 6rtelm6ben az'1997. ianu6r 1-t6l szakdgi
gazddlkod6st folytat6 GSZ!, a j6l6ti 6s szocidlis p6nzeszk6z6k tekintet6ben Ondllp iogto_sftvdnyokat kapott.- 

Ez aajelenti, hogy a MAV eg6sz6re rendelkez6sre bocs6tott p6nzeszk6z6kb6l a GSZI-hez l6tsz6mar6nyosan
leosztott anyagi eszk6z6ket a szakdghoz larloz6 munkahelyek ir6ny6ban ezentfl szak6gi szinten kell tov6bb
osaani. Mivel a jelenlegi 6talakul6sif6zisban a p6nzeszk0z0k rnunkavdllal6hoz val6 juttatdsa t6bb csatorn6n folyik
(tenileti-szakdgi szint), ez6rt g6p6sz szempontb6l tov6bbra is mrik6dtetni kell a tenileti igazgat6segokon l6v6
bizottsdgokban a g6p6szeti. kdpvise16inket.

AGSZ 6s a munkahelyi UT-k kozott kialakiland6 partneri kapcsolat celieb6l szUks6gesnek l6tszik l6trehozni egy
szakdgi szint0 jrll6ti-szoci6lis bizottsdgrot. Ennek megval6sftdsa szinkonban a KUT kordbbid6ntds6vel- miszerint
a j6t6ti bizotts6gokban a rrunkahelyi rizemi Ut-etnoXOfO6l letrehozott bizottsdgok mfkodjenek - a g6pdsz tenilet
teijes lefed6s6re a g6p6sz Ut-etnOt<Ot kdzOl c6lszeni lenne l6trehozni ezt a bizottsegot. A ielenl6v6 UT-elndk6k
egyhangrllag d6ntdttek arr6l, hogy a partneri viszony kialakfrdsa szenpontjdb6l l6tre kell hozni a szakdgi szintU
j6l6ti-szoci6lis bizottsdgot.

A hozzdsz6ldsok, s az egyes teniletek k6pvisel6i 6ltal elmondott v6lem6nyek alapj6n nyilt szavazdssal, egy f6
tart6zkoddsdval egyhangri d6nt6s sz0letett. Ennek 6rdek6ben hat teniletrdl, valamint a KUT egy f6 g6p6sz
kuld0ttjdvel a k0vetkez6 szern6lyek 6ltal l6trehozott bizottsdg kezdimeg m0k0d6sdt:

Budapest, Juhdsz lsMn (Szolnok VF. UT-eln0k),
P6cs, Bock Kdroly (P6e VF. UT-elnOk),
Szeged, Pacsika Jdzsef(B6k6scsaba VF. UT-eln6k),
M iskof c, Rohonka Sdndor (Miskolc VF. UT-eln6_k),
Szornbathely, Sinon Jdnos (Szornbathely VF. UT-elndk),
Debrecen, Nagy Gyula (Debrecen VF. UT-elndk),
KUT, l//6sJdnos.
Az Uzemitan6csok eln6keifelhatalmazt6k a l6trehozott bizottsdg tagjait, hogy alakfts6k ki a partneri kapcsolati

rendszert a GSZI-vel, dolgozz6k ki Ugyrendj0ket 6s tegyenek iavaslatot az UT-elndk0k irdnydban, hogy a
j6l6ti-szoci6lis pdnzeszkdz6k tdrgydban az 1997.ll. f6l6v6ben milyen elveket, elk6pzel6seket ktudnnak tolytatni.

A g6p6szeti UT-eln6k6k ez 6v l. f6l€v v6g6n 6sszeh'nvand6 0l6s6n megvitatdsra kenil a munkabizottsdg 6ltal
el6teriesztett elkdpzeldscsomag, m{d ezt k6vetheti a m0kdd6sre vonatkoz6 6s a jogosftv6nyokat 6dnt6 felhataF
mazds.
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otehdg vette koriil, legalabb is 6 Qy-6rezte. 
Nem birt megmozdulni, de ha

k6pes is lett volna i lyesmire, azt sem
tudta volna mene menjen. Nem erezte j6l
magit ebben a poshad6 Alldvizben, de mdgis
kellemes volt az, hogy nem kell sokat gondol-
kodni, erre 6szt6n0zte a k0rnyezete is. A lan-
gyos melegben elmosOdtak a kont0rok 0s
nem tudta p0nt0san megmondani mit is csi-
n{lnak 6k voltak6ppen" A tAvolb6lfojt0tt nevet6s hallatszik,16nyek
villognak a szeme e16tt. Kezd melege lenni. Hirtelen hAtdra fordul6s
kinyit ja a szemdt. Csend van a szobdban, a behuzott sOtdtitdn
keresztiil bevi16git6 utcai 16mpa tompa tdnye f6lhomilyba burkolja
a szobAt. A b0torok k0rvonalai halvinyan derengenek a gydr meg-
vil69itdsban. Mellette asszonykdja szuszog, PArnijAba f0rja tejdt,
pici lAba kil6g a taka16 a16l 6s sdpadtan csillog.

Ejf6l m0lt tizenhirom perccel, mutatja az 6ra vi169it6 szdmlapja.
Elnyomja az 6breszt6 gombj6t, nincs szi iks6g a r iasztdsra: mdr
fel6bredt - csak 6 van fenn, mindenki m6s alszik, Csendben kel fel,
nem akarja felverni kis csalAdjit, hadd aludjanak, legalAbb 0k. Kint
a konyhAban szem6be triz a neoncsd 16nye, percekig pislog, amig
megszokja. lszik egy pohir vizet. J6lesik a folyaddk h0voss6ge,
megn yu gtatja td r6d0tt te stdt. En n ival6t cso m agol m agin ak. Lassan
elk6sz0l. Ben6z a szob6kba, tekintet0vel v6gig simit szerettein,
elb0csIzik t6l i lk, majd minden nap - 6 tudja: szolgi lat kdzben
bdrmely pi l lanat az utols6 is lehet.

Biciklije viddman szalad vele. K0nny0 a d16tszamdrnak, nem tesz
k0ltinbsdget az djszaka 6s a nappal kOzOtt; csak azt nem szereti ha
f0j a sz6l, vagy esik az es6, akkor nehezen viszi utasAt. Az utcAn
senki sincs, egyed0li  t irsasdga a szalad6 tAj. Reggel mdr megjArta
eztaz utat, alig 15 6rija v6gzett. Nincs kdnnyri dolga a vez6nyl6nek
sem, nem tud semmire t6maszkodni: a forda k0pzeletbeli  - csak
papiron 16tezik, abszol0t nem lehetrd 6piteni, a tehervonatik0zle-
ked6s esetleges - vagy van vonat, vagy nincs, [gy nem lehet 6rat
eldre tervezni. M arad tehdt a r0gt0nzOs - sen kinem segit neki. TalAn
felsdbb szinten lehetne valamit tenni.

P6r perc m0lva egy 6ra el6tt jelentkezik. A felvigydz6 boldogtalan
arccal fogadja - 6 is valahol misutt szeretne lenni - se g6pje se
nyugalma nincs neki. Ami van mozdonya azzal sem mind 6 rendel-
kezik:a szomsz6dos f0t6hizak az 6 k6szletdb6l6lnek 6s minden nek
tetejdbe a mozdonyirdnylt6 sem a sajAt portAl6n sOpr0get. Most
azdrt, van g6p. Kil6pd vonatot kell tovdbbitania; m69 j6, hogy pesti
vonathoz volt ki irva. Nem sz6l egy sz6t sem, megszokta mir az
i lyesmit - csak egy picit  gyorsula szivve16se. Kivincsi lenne arra
milyen vonattalj0n haza, de meg sem k6rdezi, mert ugysem tudna
felelni senki erre a k6rddsre; a huszadik szAzad v6g6nek technikdja
m69 nem 6rt el ene a szintre - legaldbbis itt nem.

A Szili mdr vdrja. Halkan b0g a sOtdtben, az alkoholporlaszt6
tAblicskAja diszkrdten csi l ingel az 6lszakai sze116ben. A mozdony
alja s0t6tbe burko16zik, kerekeit a f0szAlak simogatjAk, foltos teston
tincot jAr a hunyorg6 ldmpdk t6nye. H ideg sz6lszalad At a vigdnyok
felett, megr6zva a fels6vezet6ket, amely mint kileszitett h0r, sz6ln6-
tet kezd dalolni. Az iramszedd tornAzik egy kicsit, de hamar elunja
a k0t6ltincot.

Fent a vezetddll ison meleg van, j6les6 meleg. Nagyszer[ 6rzds
ilyenkor meg6llni egy pi l lanatra 6s er6t gyfi j teni ebb6l a kel lemes,
simogatd melegs6gb6l, mintegy felk6szitds gyandntaz djszaka mdg
hitral€vd 16szdre. Nehdz tAsk6jit felteszi az asztalra. Nincs benne
semmiextra, csak amikell- m6gis van vagy hat kil6. A menetrendek
fele 6rt6ktelen papirt0meg: a tehervonati menetrend. Ami6ta itt
dolgozik nem voltolyan, hogy a menetrend szerintk0zlekedettvolna
egy tehervonattal, de mes koll6ga sem. Pedig minden 6vben sok-
sok pdnztkolta vasuta menetrend elkdszil6sdre 6s kinyomtatAsira;
fele munka felesleges - minek, ha nem hasznAlja senki(nem csak
az emberek elbocsdtisdval lehet megtakaritdst e16rni).

A vezetdAllds lehango16 kepet mutat, fest6-
se Ut6tt-kopott, le lle gzetes tehe rvon atos m oz-
dony. A pad16n por, morzsa 6s gyapotszAlak
keverednek - sepr0 sehol. A kanna is inkdbb
k6zmosAsra, semmint iv6sra alkalmas - a
ktilseje sem bizalomgerjeszt6. A sz6k kirpi$a
feslett, itt-ott kilAtszik a f6mviz, rug6ja nyiko-
rog. Az ablakon vdkony porrdteg, csak az
ablakt0116 hat6su gariban (ha e16ri az iiveget)

tisztibb egy kicsit.
Tekintetdvel vdgigsimit a masinAn, szemdben 16ltds, szeretet 6s

bUszkes6g bujkil, M6g mindig megborzong, ha a vasparipa k0ze16-
ben lehet, pedig sokan elszeretndk vennia kedvOt t6le. A rutinmun-
ka elvdgzdse utan kijer a f0tdhdzb6l. Az illomdson - szokds szerint
- m69 nincs kdsz a vonat, f6lre kell Allnia. Almos, de mOgsem tud
aludni. Tekintete a tdvolba 16ved, figyeli a tarta16kot hogyan l0k0di
a kocsikat. Furcsa, gondolja, itt a guritddomb m6gis l0k0dnek: a
sp6rolis olyan szintre jutott, hogy mAr a meg16v6 technikai 16tesit-
m6nyeket sem tudjdk hasznAlni, mert nincs e169 ember a keze16-
sti  kh0z. Kiss6 groteszk.

E lk6sztila vonat. A fOkp16ba nem tart sokAig, de k0zben kezd er6t
venni rajta az AlmossAg. Nem akar indul6s el6tt szunditani, mert
uHna annAl rosszabb; csak el6sz0r nehdz lecsukni a szemet, utAna
mdr jdn mag6t6l. Lesz6ll, rugdossa a kOveket 6s a friss halnali sze116
magdhoz t6riti. Epp iddben, mert mir 6ll is a kijirat.

A mozdony el6g hangos,6ppen elviselhetd. A monoton z[gds 6s
a kellemes meleg elzsongitja, szinte rdv0letbe esik. Kiv(i16116k6nt
szem16liaz elsuhan6 t6jat, a ielzdket, mintha nem is vele t0it6nne
mindez. A m0torikus reakciOk j6l m0k0dnek. Sok kilomdter utAn 0gy
t0nik nem j6 az 6bers6gi, p16bak6ppen leveszi ldbit a pedAl16l,
termdszetesen a kis szerkezet azonnal megsz6lal.

Alakjelz6s p6lyAn halad a vonat. A jelzdk gyen96n vannak kivi l i -
gitva, ndha csak k0zelr6l lAtszik, hogy valami pisldkola l6mpdban.
Itt-ott fdlre illegy vonatnak. K0zben kivilAgosodik. 0 r0l a reggelnek,
mert ilyenkor tdradtsAga is a hitt6rbe szorul.

V6gre meg6rkezik c6l jAhoz. Nem kapkodnak az i l lomAsiak. lgaz,
nem is tudn6nak, a szdmit6gdpes rendszer m69 makacskodik;
k6t-hirom 6riba is beletelik mire elkdsztilnek a papirmunkival.
Addig s6tAl egyet a k0rnydken, elmegy reggelit keriteni; k0l0n0sen
jo ize van ilyenkor a kiflinek 6s a kaka6nak.

Kilenc 6ra mire visszaindul. Mintha a mozdony is viddmabban
szaladna. Az irdnyit6 nem tudja megmondani mikona fog haza6rni,
az is lehet, hogy 0tk0zben meg tolatni is kell.

Az egyik bejdratijelz6 el6tt megijed: nem em 16kszik ri m ilyen volt
az el6jelz6. El6fordult m6r mAskor is, hogy igy jArt. A tapasztalat
szerint ilyenkor z6ld jelz6s szokott lennia jelz6n, hiszen a motorikus
reakci6kj6l m0kOdnek, csak nem em 16kszik 16. M 69isjobb, ha f6kez.
A vonat sz6pen lelassul mire kibukkan a jelzd a fels6vezet6k oszlo-
pai k6z(l l :  termeszetesen 6l l  a halad6.

Egy k0z6p6llomAson tolatni kell. Lassan szoritani kezd az id6,
v6gdre jir a 12 ords hat6r. V6gre elindulhat, innen mAr fEnyjelz6s a
p6lya. Tal6n hamar haza 6r. A tAj csigalassrisdggal h0z el az ablak
el6tt. Szerencs6re nem tartjik fel sehol. Az utols6 6llomis el6tt
beleszalad egy es6vonalba. Az ablakto116 hasztalan igyekszik les0-
pOrnia vizet, csak egy-kdt helyen 6rielaz ablakot. A jelzdk zOld
fdnye szdtsz6r6dik a vhcseppeken, szinte zdldes 6rnyalatrlvi var6-
zsolja az ablakot. A tdvolban feltfinik a sziv6rviny, gyOny0r0 l6tvdny
a felhds 6s tiszta egbolt hatAren.

Lassan k0zeledik otthonAhoz. Amikor be0szik a sz6lv6d6 l i t6te-
' 16be viroskAja, megkOnnyebbiil, figyelme meg616nk0l. 6 tudla:
minden pillanat az utols6 is lehet. Szeretteire gondol 6s ana, hogy
nemsokdra veltik lehet. Erre a gondolatra elmosolyodik 6s m6g
akkor is mosolygott, amikor vonatdval, percekkel k6sdbb, 6thaladt
a szivArvAny alatt.

Veres GyOrd

nr
vet6dve.,,
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usztrikisa" tdrgydbanJeg yzok6nyv vezet6ti l6sek

pusri iil6sek lunkci6 szerinti teszte-
i6sdt, illetve valamennyi alkatr6sz

"Tifl Xi'fl,1' lj31 3[19?il ft a nd6 D S
85 H/Ltipusf vezet6Ul6sekb6l 1 db-
n6l elvdilezt6k a teljeskoni min6si-
t6st. A min6s'tit6st az ISO 9001 sze-
rint, dokument6lt formdban az al6b-
bi szabvdnyok figyelembev6tel6vel
v6oezt6k el:

.- ISO 2631 Rug6zdsvizsgdlat,

. EWG 78n64 LengdscsillaPilAs-
vizsodlat.

. ittVSS 3OZ Trizv6delmi vizsgdlat,

. DIN 33402 Antropometriai m6-
retek.

A kiiel6lt Ul6sn6l elv6gezt6k a be-
6llft6si tartomdnyok magassdg, ru-

rrO
Szakmai utaz6s

A klutazds ld6pontl?: 1997. ll. 25-27.
A tdrgyalds hArye:- Amberg (N6metorszdg)

Welg (Ausztria)
A ktutazds c6t/a: ATlX,Fi;13'1,?tia16u':::i.

min6sft6se, 6s 0j t'4ous0 ve-
zet6til6sek bemutat6sa.

A klutazdson rdszt veltek:
I Aivnt rdszdrdt: Takdcs Tibor.lJr GSZI. MD.

Drhai lstviin Ur KMVB.
Krss FerencUr FKl.

A PrllllgerHungdrla
reszirhi: Markd lslvdn0r Uv. ig.
A Gnmmergydrtdcdg
rCszdrdl: BrllerUr Keresk. ig.

Srluia Franz
Marketing

A PrillingerGmbh.
reszeiOfi- Freymtiller1r Keresk. ig.

q6zdsi tartomAnv, stilvbeSllitds, hdt-
ihmlad6l6s pont'ossdbdnak ellen6r-
z6s6t.

A kordbban megkezdett tesd kaP-
csdn 250 000 be6llftds ut6n min6sftik
a bedllftdsipontossdgot 6s az alkatr6-
szek dllapotdt. Az ISO 2631 szerint az
Ul6st rezgdasztalra helyezik, kUl6nbo-
z6 tartomdnyokban tdrt6n6 vizsgdlat-
hoz. A vizsg6lat sordn maximdlis
megilerhe l6s mellett vizsg e\ak az Ul6'
lap lezg6scsi llapft ottsdgdt.

Az anyagok mincjsft6se -30"C-t6l
+ 100'C-ig terjed6 h6m6rs6klet-tar-
tomdnyban tdrt6nik, egy klimakam-
rdban.

Az Ul6s szerkezeti anyagait 500
6rds s6sfUrd6s rozsdAsod6si vizs-

qdlatnak vetett6k al6,
Smelyn6l n6h6ny helyen
igen apr6 korr6zi6s nyom
volt 6szlelhet6.

AMAV Rt. teljeskorf mi-
n6sit6si kdrnvezettel nem
rendelkezik, ez6rl a gyilr-
t6 6ltal v6gzett teszt ered-
m6nyeinek fe!haszn6l6-
s6valtudja a MAV Rt. Fej-
leszt6si 6s Kivitelez6si In-
l6zel a v ezet6U l6s mu nka-
v6delmi min6sft6s6t elv6-
gezni. A vezet6ril6s a fel-
sorolt e16ir6sokban sze-
repl6 hat6r6rt6keknek
megfelelt. A vezet6Ul6sek
mincisit6s6nek szinvona-
la, illetve teljess6ge meg-
el6gedetts6get v6ltott ki
bel6lUnk. hiszen a fel-

haszndldsi kdrnyezetben jelentkez6
terhel6si param6terek, lelt6telezhe-
t6en b6ven belef6rnek a min6sflt6s
sordn hatdrparam6tereknek kijel6lt,
illetve azok dltal bezdrt tartomd-
nvokba.-A 

t6rgyal6sok 6rintett6k a Prillin-
ger-MAV kereskedelmi kapcsolatot
is, ahol a sz6llft6 c6g 6tadta alkat-
r6szkatal6ousdt az aktudlis drlist6-
val. A Priiiinger k6pvisel6i biztosi-
tottdk a ielenl6v6ket szdllft6si k6sz-
s6gUkr6[, illetve arr6l, hogy szUks6g
esetdn 72 6r6n beltil biztosfrtanak
alkatr6szt a vezet5ri l6sekhez.

Bp, /997' ///' /7-dn'ornar 
rstvdn

a KMVB tagja

A tdrovalds cdln a MAV
Rt rdiCre szdll'frandd ve-
zetdtilCsek mmdsitAse
volt A qvdrt6 Grammer
c6o az til-r5sek min6sirt6se
edit bemutatta a gydrtds-
technol6giai folyamatot. A
gy6nestechno169ia auto-
matiz6lt, nagyobb r6sz-
ben ipari robotok alkalma-
zdsa iellemzi. Avezet6U16-
sek hlkatr6szeinek mint-
eoy 80%-a k6szUl helYben
65'csak 20o/"-a beszellfr 6i
h6nvad. A ovdrt6 6vente
600'000 Ot'kutonOOz6 ti
pusri 0l6st dllft el6. A c6g
iendelkezik egy telieskorfi
min6strt6s szdm6ra kiala-
kftott teszt laborat6rium-
mal, ahol a kUl6nb6z6 ti'-

Akiknek lsten esdlyt adott (ll, rdsz)
Kil6pve a f6pdlyaudvar f6bej6rat6n egy kis s6td16urcen (Schii t-

zenstrasse) mentem tovdbb, Kis lasor fogta k0zre az utcit ,  a
hizak tdv6ben (izletek vdrtAk a vAsir l6kat. ROvid id6 mti lva
ki6rtem a Karlsplatzra. Egy cs0csives kapun kereszt0l haladva
6rtem a Ne'uhauserstrasse-ra. Ez az utca egy hatalmas s6tA16ut-
ca, jel leg6ben hasonli t  a Vdci utcihoz csak k6tszer olyan sz6les
6s va lamivel  hosszabb.  Az t iz le tek k iv6te l  n6 lk0 l  sz6pek -  egydb'
k6nt  ez vdros szer te je l lemz6.  Az 6rak,  meglepo m6don a hazai
6rakat  t r ik rOzt6k:a gyt jm6lcs k i l6 ja ,  a  mr iszak ic ikk,  a  b616ru,  a
iAt6k nagyjAb6l  ugyan annyiba ker i i l ,  mint  i t thon.  Amidr iga az
az 6te l -  egy kaka6scs iga 200 Ft -ba ker i i la  szAmit is technika i
alkatr6szek, jdt6 kmode l lek.

Viszont ne felejtsrik el, egy dtlagmunkis fizet6se kb. tizszer
annyi, mint n6lunk. Van olyan fjdonsAg, amelyek itthon nem kapha-
t6, de azt hiszem ezeket kevesen engedhetnOk meg maguknak.
Littam walkmant 2000 mdrkd6rt, kar6rit 7000 mArk66rt. A Neuha'
userstrasse egyenes folytatesa a Kaufingerstrasse, amia Marienp'
latzba torkollik. Ezen a t6ren van a Neues Rathaus; a tornydban
zen616 6ra van.

ti

Bizonyos iddk0z0nkdnt harangjdt6kkal sz6rakoztatia a t6ren tart6z-
kod6kat 6s bAbuk dncolnak a zene ritmus6ban a brony k6t kis erk6-
lydn. Err6l a tdn6l kiindulva kis s6tAt tetbm a kornyezd utcAkban.
MindenUtt tiszta, rendezett utcakdp fogadott, a hAzak is t0k€letes
rendben volhk - m69 a kis mell6kutcikban is. Nem lAttam dtjledez6,
roskatag hizat egyetlen helyen sem. Persze, mondhatidk sokan, tele
vannak p6nzzel, k0nny0 nekikl Biztos hogy ez a magyardzat?

A Marienplatzr6l egy rOvidke utcdn lehet 6tjutni a Piact6rre; i t t
k0sz0nt vissza, a k6ordl mdr ismert S alak0 sz0k6k0t. A Piact6rhez
k0zel esik a Virosi M0zeum, amely mdg6tt halad az 0beranger-
strasse, egyik legjel legzetesebb utci ja M0nchennek: t iszta, csen-
des, tasor szeg6lyezi, m6rt6ktart6an forgalmas, az 0t ment6n nin'
csenek parko16 kocsisorok. Az tit a Sendlinger Torba torkollik, amely
egy hatalmas tdgas t6r, az elmaradhatatlan templommal. A k0zelben
egy kOrhdz van;azon az utcAn, amelyen oda lehet jutnitorgalom'
korl6toz6s van: csak azokat az aut6kat engedik be, amelyeknek
dolga van ott. Csendes, nyugodt k0rny6k - csodilkoztam is rajta,
hogy lehet a vdros kOzep6n ennyire hAboritatlan ter0letet megdrizni.
LAm-16m, van ahol a k6rhizban fekv6 betegek nyugalma is fontosl

ffiszta elndz*st kdr Veres Gydzdtdl a szerz6t6l 6s a Tisztelt O/vas6t6/. Technikai okok miatt ,lemaradtl a /5to//0
domb6vdri mozdonyuezetf sztgnQa d folyadsos dolgozat vdgdr6l. "Enyhft6 kcinilmdny" lehet az, hqy a stllusdr6l i6/
felis m e rh e 16 a to //a t veze t6 k 6z tula1'fu n oa...
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Ezen utca folytatdsa a Lessingstrasse. $zdps6g6t a benne ta16lhato
6rdekes sorh6zegytit tes adja; k6pzeljenek elegy olyan utcit,  amely
mindk6t oldalin, k6t emeletes, piros tet6s, egyforma hizak vannak.
Itt  tenyleg tudni kel l  a hizszAmot 6s nem crdemes kapatosan
hazat6rni, mert k0nnyen c6lt t6vesztheti ink.

R0videsen ki6rtem a Bavaria-ringre, amely a Theresienweise
keleti  oldalAt hatirol ja. A Theresienweise hatalmas nagy szabad
tdrs6g, hosszabbik (6szak-d6li)dtmdr6je t0bb, mint 1 km, legkeske-
nyebb r6sze 400 mdter. l t t  szoktAk megrendezni a hlres Bajor
S0rfesztiv6lt, ilyenkor t0bb szAz s6rsdtor foglalja el a teret.

D6lutdn szobatArsam is ki j0tt vetem a virosba. Els6 utunk a
fdpilyaudvarra vezetett,  ahol is kimenti ink a peron vdgdbe 6s
k6szitettiink ndhAny f6nyk6pfelvdtelt. Figyelttik a tolatdst, a v0nat-
forgalmat. A n6met jelz6srendszer m6s, mint a hazai. A kijirati-jelzd
6s a bejdrati-jelz6 nem egyforma. A vonatbefolyAsol6s pontszer0,
de alakjelz6s p6lyin is 16tezik. A M iincheniFdpilyaudvaron a toJates
ridi6n t0rt6nik;kitoldskor nem dllsenkia szerelv6ny v6g6n. Erke-
z6skor a vonatok 30 km/h sebess6ggel jonnek be a csarnokba,
tolatAs is hason16 sebessdggel t0rtdnik. Ha a mozdonyvezeto ugy
talilja, hogy a mozdony ablaka koszos, akkor rddi6n takarit6t k6r,
aki sz6pen megtiszti t ja az 0veget, A mozdonyok nem mindegyike
csil iog-vi l log, egyben viszont megegyeznek: egyikr6l sem mil l ik
nOgyzetm 6teres fel0leten a fest6k.

BementUnk az i l lomAsi postahivatalba, mert Bandinak van az
orszdgban egy-kdt ismerdse 6s a telefonszdmaikatakartuk megtud-
ni. Az orsz6g korzetekre van bontva, minden korzetnek van egy
telefonkOnyve - j6 vastag, ugye nem kell bizonygatnom. Nos, ezek-
b6la terjedelmes k0nyvekb6lvolt ott vagy 30 darab. Az6rt sikerrel
jdrtu n k, megtaldltuk a telefonszem0kat.

Az dllom6s16l kij0vet nagyjAb6l ugyanazt az utat j6rtuk v6gig mint
6n d6lel6tt,  azzal a ki i l0nbs6ggel, hogy ezuttal16nyk6peztt ink is.
Ben6ztt ink sok helyre, ennek k0sz0nhetoen, 6letemben el6sz0r,
l6ttam aukci6t. Megn6ztrik a Frauenkirche-t kivrii-bel0l. D6lutdni
barangolAsunk sorAn e16rtt lnk egy t6rre, amely az 0ktogonhoz
hasonli t ,  csak ez el l ipszis alak0 voit 6s h6t utca csatlakozott bele.
Elindultunk a Eeethovenstrasse-n, a v6g6n a Theresienwiese k0ze-
p6n6l bukkantunk ki" Atvdgtunk a hatalmas t6rs6gen - arra gondol-
tam, i t t  egy vadAszgdppelis le lehet szi l lni.  BanditelefonAlniakart,
ez6rt elment(ink telefont keresni. Kirtyiink nem ldv6n, megp16b{l-
tunk pdnzzel mfik0d6 kdszU16ket keresnr, de csak mulatsdgos, k0r
alak0 k6rtydstelefonokat taialtun k.

Kezdett s6t6tedni, Qy h6t visszatdrt0nk a szdllodAba. Az ALE 016s
m6g javdban tartott;  nem tudtuk mi a helyzet, mert a vita n6met
nyelven folyt. A heves hangs0ly( sz6v6lt6sokb6l arra kovetkeztet-
t i ink, nem minden k6rd6sben van konszenzus. V6gii l  is vacsorira
kijOtiek a tdrgyal6teremb6l 6s akkor deriill ki, olyan j6l haladtak a
munkAval, hogy m6g ezen az est6n befejezik a vitdt 6s igy mdsnap
szabadnapra lehet sz6mitani. lgy az estebOd elkOlt6se utdn m6g
folytatddott az 016s. J6 benne voltunk az 6jszakAban mire J6zsi 6s
Laci felj0tt a szobAba, belejezt6k a munkAt. FAradtan hajtottuk
i lomra a fej0nket, ki az eg6sz napos mAszkAlAst6l, ki a hosszri
016st6l volt kimerult.

f"_-_l Az djszaka nyugodalomban telt el, csak szobatArsam
I J. nap I hortybgott o6rt6ien. Sajnos 6rz6keny vagyok a horko-
lAsra, ez6rt fe16bredtem pirszor erre a kis 6j izendre. Reggeli ut6n,
a szerb 6s szlovik delegAci6 t irsasdgiban sdt6ra indultunk a
virosba. Verdfdnyes nap volt, csak a levegd h0vOss€ge figyelmez-
teteti arra, hogy m6g t6l van. Az 6ltalam mir j6l ismert utcakat iertuk
v6gig, egdsz idd alatt egvmds kOze16ben maradva, Ez e16996 nehOz
dclog volt, merta v6ros t0bbilak6ja is kihaszn6lta a szombatd6lutini
j6 iddt; rengeteg ember volt az utcikon. Valahol a Neuhauserstras-
se-n szakadtunk el a t0bbi delegdci6t6l, szinte ttirv6nyszer0 volt,
hogy el6bb-ut6bb elsodor minket a t0meg. A Piactdren let j l t t ink
meginni egy sdrt. T0bb s0r0sb6dd van elsz6rva a t6ren, mindegyik
el6tt padok 6s asztalok vannak; ezzel t6ve kellemesebbd a s0rfo-
gyaszt6st. Mik0zben kortyoigattuk az it6k6t, szemldlttjk az ember-
f0rgatagot. Rajtunk kivtil, sok kiilfoldit ldttunk. llyenkor is, e16szezon-
ban, sokan fordulnak meg a vArosban, hiszen a l6tniva16k olcs6bban

megtekinthetdk 6s nincs a f6szezoni tumultus sem. A Frauenkirche
p6ld6ul ingyen megtekinthet6, A Piact6r t6szomsz6dsdg6ban van a
Heiliggeistkirche, amely tornyira tel lehet m enni 6s onnan szem 16ln i
Mi,tnchent. J6zsi szOrnyiilkOddtt is azon, hogy vannak olyan elvete-
m tilt emberek, akik fittyet hAnynak az 1500 l€pcs6fok iltal tAmasztott
kihivisra 6s felmennek a torony erk6ly6re.

A r0vid pihend utdn folytattuk s6tAnkat a gyOny0r0, napf6nyes
iddbe n. lttl6te m alatt mdr telt0n t, h ogy a k0zleked6 si m o rAl n iv6sabb,
mint nAlunk. Az aut6sok t0relmesek a gyalogosokkal6s a biciklisek-
kel szemben, Z0ld gyalogosldmp6nAl bArki le16phet az 0ttestre,
biztos nem fogja elUtnisenki. Ugyanez a helyzet olyan helyen is,
aholnincs zebra. Aprop6 zebralEnefe16 nincs is ilyen m0tdrgy, k6t
feh6r csik hat6rolja azt az 0trdszt, ahol a gyalogosoknak 6t szabad
kelniaz uton. Egy dolog szokatlan a magyar gyalogosnak:it t  nem
villog a z0ld mie16tt pirosra vAlt. A k0zleked6sben elfogadott dolog,
ha valaki hibizik r idudilnak - lgy jerhata f igyelmetlen gyalogos is;
egyszer engem is egy 300-as Mercedesz duddja r iasztott fel a
vdrost6rk6p tanulmdnyozdsAb6l. Majd minden jdrd6nak r6sze a
ker6kpdr0t. N6hdnyszor elteledkeztem magam16l 6s 0r0ltem, nem
j0n senki szembe 6s b6kdsen s6tdlgattam a kOzep6n, de soha nem
ordltottak r6m, csup6n mosolyogva csengettek - hi6ba ndlunk mdg
szokatlan az i lyesmi.

Ebdd utdn, nem tudvAn betelni a sok ldtnival6val, ismeretlen
tertiletek fe16 vettem az iranyt; zsebemben ott lapult a rongyosodni
kezd6 vAros tdrkdp, amit a sz6lloda portajen adtak, teljesen ingyen.
Kisdt6ltam a viros foly6j i ig, az lsarhoz. D6lutinra kel lemes meleg
lett. Az iizletek is kezdtek bezdrni;6ltaliban 9-10 6ra fel6 nyitnak ki
6s h6tk0znap 16-18 6ra fe16 z6rnak, de szombaton is nyitva vannak
d6lutAn n6gyig.

Az lsar kis foly6, kisebb m int a Tisza Szegedn6l. K0zep6n k0t kis
sziget van, am e lye ket egy ge rendah id kot 0 ssze. A n agyo bbik sziget
egyik r6sze a N6met M0zeum6 6s egy j6tsz6t616, a kisebbik sziget
aff6le parkos rdsz, rajta n6hiny 6pUlettel. A szigetek 6s a szigeteket
0sszek0t6 hid kdt rdszre osztiAk az lsart. Folyisiriny szerint a bal
oldali 16sz duzzasztott, a mdsik mederben alig van viz, ki16tszanak
a fendk kavicspadjai. Az emberek kedvelt sz6rakozdsa kimenni
ezekre a kavicspadokra napozni, jdtszani. Az 0sszekol6 hid alatt
zsi l ipek vannak, minden egyes hldnyilds egy-egy kapu; egy-kdt
kapun mindig zuhog kia viz - szerintem puszt6n a ldtvdny kedv66rt.

v. Gy. (folytatjuk)
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A Szdkeslehdrydri Vontatdsi FdndksCgen nzenbe tetett BZ J00
s or n otorkocs kkal tapcsolatban lelvetetl n 1szaki pro bE n d kra az
a H bbi Hj| koaa H s t adiu k.

A 8Z nolorlrocsik hritCsirendszerCn izenbedlllrdsuk dta szdnos
nddosidsl yezeltttnk be. A ydllozlaldsok ellendre isnCtelten e6for-
dulnak hilCsiproblCndk, nCg a nivelt htit61t, V2ITH haltdnires
8Z 300 sor notorkocsllndl is. Az elvdgzett ndrCseink szerint a
i6vdhagyott n [szaki nizol a lapji n kivlte l0zett Cs gondosan karban -
tartott hfi6rendszerel akalnasak leladatuk elldtdsdra. A h[tisi
elCghlensCg nagyobb szdnban csak az ehakddott h[t1i[, e/vbk6-
vesedett vErcndszeri nohftocsikndl lordu/ e16.

Annak Crdekdben, hogy a h1tdrendszerben nagyobb tartalik
legyen, a 300 sor. notorkocsik ipbb szdndldndl a h[tdelenek
telillelCt nintegy 20%-kal ndreljik, s a dhelnotorokat /t'C-os
ternoszldtlal re ndeltik. Tenbe ye tt1k a h fr lCsszabdlyo zds korsze-
risftCsCl b, ennek pbntds a koltsdgkihatdsa.

Szerelndnk hangsilyozni, hogy ponlos szerelis 6s gondos kar-
bantarlds nellell a 1elenlegi kiyitehen sen lorduthat etd htitdsi
probbna.

Folyanalban van a nolorkocslkra negbizhatdbb vrllanos kap-
csol6k, korszeribb villanos kdszilikek kivdlaszEsa is alkalnazd-
sa.

A vezdrlCsi csaildstepknil az elti6 nenetek egysCgesitdsire
nind SzCkeslehCndr VE nind a Vasilrnl Ji. Kft. feli rendekez-
link. Az egysCgesilCs il1kdzben neg is t1tdnt

llds re ndszeni csa ilds leie k lelsze relis 6nek le h etdsCgit vizsgd l-
luk, dltdris horczertbb litusra csak a pdnzhgyitordsok biztositdsa
esetCn lehebCges.

Ellendndseint szeinl SzCkeslehCrydr ltF-en a 8Z 300 sor.
notorkocsltndl az AzenelhtCsi problCndk a gyakorlati tapasz-
ta la tok n egsze rzCsC rel B le n l6s e n c silkk e n te k.

KCq0k, hogy CszrevAteleikkel to vd bbra is tdn ogassdk n unkdn-
kat.

Budapesl, 1997. dprilis l|-Cn.
Udydzlettel
Sdtrl lJend
divhbvezel6

Allomris Telelo n-
szdm

Szdllds-
helyek
s2am a

Ar
(Ft/16-idegen)

Ar
(Ftfi6-vasutas )

Als66rs (06-08 hdl 07r81.01 I 1 5 8 + 1 0 0
Als66rs {01-12 hd) 07+ I 5-95 t ( 460 90+ 1 00
Baia 06+9 1 -1 3 90
Balassaovarmal07 +36-1 6 19 o t t 90
Balalo nalmCdi 01 +22-13 6 csNk 05.0.|-06.1 5.k6ziilt 500 FVszoba

BdnrCve 01+96-1 5 4 280 90
BCtaszdk 05+7 1 -0 1 I 500 88
Bdkdscsaba ( l  ) 06+32-55 20 560 90
Bicske 01+51-16 4 90
Budapest Ddli ou 01 +50-1 1 I 90
Bp. Ferencvdros (2) 01 +68-53 53 4 3 1 0n

Budaoest Keleti ou. 01 +13-01 11 o t  z 280
Bo. Nvuoati ou. 01 +12-12 8 600 110
Ceol6d 02+ 1 8-1 I 168 90
Cellddm6lk 07 +62-25 46 448 90
Debrecen 13l 03 +27-86 75 600 600
Debrece n 03+21-03 20 548 ' t90

Dombdvdr 05+64-95 40 560 336
Duna0ivdros 05 +96-l 0 l 1 672 224
Eqer D6{36Hr0r3224 didk:702;  fe ln. :1318 | 084
Eszteroo m 02 +59.881,8:  nv.  l  0 180 90
Fo nvdd 05 +55-04 l 0 500 1 5 0
F0z esabo nv 04 +3 1 .46 t2 336 90
G vdki nves 05 +17-05 7 1 6 8 90
Gyoma 06+34-70 10 280 150
GYdnovds 01 +48-1 5 z J a 94
Gy6r  (1 ) 02 +63.11 t ( 750 300
Gyula 06+31-09 10 224
H arkd nv 05 +27-4 1 b 300 300
Hatvan (1 03 +21-1 1 20 360 200
H dd m ez6v6sdrhelv06+20-03 350 110
Hidasnd m eti 0 4 + 9 1 - 1 2 a 336 90
Kalocsa 06+57-75 a 258 90
Kaposvir 05 +33-02 I 486 100
Kil-Kdoolna 04 +35-3 1 7+X 280 90
Kelebia 06+55-02 4 202 90
|(esrlhelv 07 +15-0 1 13 540 1 9 0
Kisku nf6leov hiza 06+27-22 I t a o 90
Kiskunhalas 06+51.30 4 224 90
Kisvdrda 03 +79-3 1 a 286 1 4 3
|(6szeg 07+15-52 6 550 450
K6szeo ov.otthon 07+ 1 5-60 29 504 J J O

L6h0shdza 06r39-1 0 1 4 800 z t t

Makd 06+28-12 24 430 90
MCtdszalka 03+51-09 1 8 810 90
Mdlyi {Nvdkkidhriza)01 +56-8 I 4 300 90
Mez6kdvesd 04 r32-1 5 8 430 170
Miskolc (5) 01 +54-34 1 8 548 1 9 0
Miskolc G0mdri ou 04 r 1 {-02 436 285
Miskolc Tistai pu. 01+11-77 16 548 1 9 0
Mosonm aqya16vdr 02r68-2 | Mdiust6l drdekli d  n i

Mdnosbdl 6{3613s1692

Murakeresztrjr I 05 r15-0 1 8 400 90
(1) A venddgszoba a vontausi f6n6ksdg ter0letdn yan. Erdekl6dni a foroalmiban.
(2) A vend6lszoba az 0n. 100.as munlidssz6lldson van. Foqlaldskor i idekl6dni.
(3) A venddgszoba az okhtesi F6r{6ks69 rsruletin van. Erdekl6dni a loroalmiban.
(1) Gy6rben a vend6gszoba a Szdrnyaskerdk Panzi6ban van. Erdekl6dn'i a foroal.
miban. (5) A ve ndigszoba a Bocskai utca 1 0. sz. alatt ral6lhat6. (6) Az els6 6iszika
500 fodnl, az dsszes t6bbi 100. (7) P6csen az io0lehen alv6 tinul6k srim6t6l
fugg a szdlldshelyek szdma. (8) Avend6gszoba a Kinizsi utca 2. sz. alatttalelhat6
X iginy esetdn l6bb igyat is tudnak biztositani. (Folytatluk)

MAV-vend69szobek
Szdval van telepdtta!A Mozdonwezetdk Lapia dpri-

lrsi szdmdba n Meilve Gdbr le ueldben azt . nri2iroita i
hogy ? vas4t yend&Ezobeinak lis6/et hozzdk nytlvd-
nossegra - m& az ild4ldsi-nyaraldsi szezon e/6tt- hooy
ddben lehessen leruezni. S ldss 6odet a Vasulds
Hirlap, /992 dpnp 8-dn mg?lent szemdban - eldre-
ldthatdan?l - MAV-vend&szobdk cimmel tdbldzatos
formdban lehozta a venddgszoba-kindlati tistdt (Tudni
kell hqly a Mozdon7uezetdk Lag? 7-dn hagyta el a
nyomdeu Mi termCszetegen, rgdrettinket megtadua,
lapunkban kdzzCtessztik Olvasfnk hasmdra 

) 5."*
Az dsszedllltdst vqeze: Csiba Agrenn
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fielhe benenla gip szerel-
I ni. kezelni. ezirl laldkoz-
V naw *etitis nozdonysze-

n dlyzel apdn n a l. Pisla bd isi ak-
koiban lialal nasiniszta volt, a
424-082-esl hallotla, tend-
szercsen j4rt Szonbathelyre, il'
lelve Cellbe. Na, gen, neil az
elAggi nagy ldvolsdgon van egy
szenQA[ Cs egy oslfyasszonylai
enelked6... Cs a Bakonyt a Ke-
nenesl negl:drni nasina, nasi-
nrszta, lil6-1016 kellett, a iavdbdl!

Voltak olyan vezCrek is, akik
n ag ukal nigyn e nd n asin iszld-
nak lartoftdk, de anikor neg-
ludtdk, hogy FehCrvdron dt
Sz.helyre kell nenniik, roglon
be lege I ie le n le ttek. A Zsig n o n d
lstvdn, 6s nCg akikel rsnerlen:
Csaba Jdnos, Monda ldszld,
Pdlintds lstvdn - nen riadtak
vissza a feladalldl, kenCnyen
helyl dlllak! Mrndannyiuknak
vollan lanul1ia, isnerlCk aPd-
nal, 6s ahogyan apdnra visz'
szaen lCkszen : nagyon dr1?zla
az intelligens jd nodorl, el lud'
tan kCpzelni, hogy i6 szenel ka-
pott a kelelis gCp, 6s a ken6-
anyao is rendesen kivolt nirve!
A'Kile ti l0 td h dzn d I gyd z6dh et-
len neg igazdn, nennyire le-
oendds, nipszerl, kedrell en'
ber voit aiAn! Ehhez ndrlen
dszfinizlen, produkdllan n a'
gan, negleleliek az 6 hhnev6'
nek!

Anb a lollan ezla kil6r6llelle,
az 1iient Expressz tobogolt,
ahogy az a nenetrendkonyvben
el6 iolt i,va! Baloldahdlel6bb Cs
bbban ldltan a ielzdket, iddben'szabdlyosan 

beritondlan a ielzdk
dlldsdt. dllondsokon dthaladds'
kor a szotgdhltevd ,felhlvds az
indildsra't:elzCst de kdzben le'
vilten lbyellen a gilp n1kddd-
sire. Pbta bdcsi ldnykedCsdre,
akinagyardzta, nil, niCft csindl,
hooyan kellbdnnia nasindlva, a
gqi kdnnyedCn, er1llelCs nClktil
vioye a vonatol.-'Vitle 

b!Gydrl elhagyva nfu a
,cClegyenesben' vollunk, az dd
csendes, a snellcug rcndes, sdt
lil perccel kordbban negdlltunk
Hegyeshalonban.

A k6l gyorsvonal kozitt volt
egy lorduldnk Konironba. He'
gyesb6l lehenonaltal oda, rissza
dipnenel az l-es gyorc1il, Cs
bbben a lorduldban oda0lhelten
a konlrollefterCkhez. Ez voll a
harnadik ahalon, antor "szilifrezethetlen!

Ezuldn a szolgdlat uldn nCg
eoyszet voltan Pisla bdcsrval -
thteti-Kondron k1zdll volt egl
gyorsronati lordulf -, uldna nen

enoen vezinvelhk nelli, ha-
ndn kit nozdonyvezelot, akiket
litusvizsgdra kdszilelt lel, is a
lovdbbiakban is liousisnerclre
oktatott nozdonyvbzel6ket. 0e
sze re n csds nek n o ndh atta n n a -
gan: bdr voll egyndhdny kelle-
nellen szolgdlalon, npnen
Ndndory Sdndor nozdonyfelvi-
gydzd irifvolldbdl Csaba Jdnos
kadclia lellen!

ll6s, en6l najd a kdvetkezd
ftdsonban!

Nen enlCkszen egCszen
ponlosan, hogy nikor is hogyan
isnerkedlen 6ssze Csaba Jdnas
l1nozdonyvezet1vel - kisdbbi
neslerennel - de arra haldro-
zotlan enl6kszen, hogy a Tokai
Expressz lorduli uldn, anikor
girtatan lstvdn n ellett tellesilet-

non. Sanyi bdcsi negirtd lelri-
gydzd volt azonnal reagdlt a
nenlelszdsenre.

- lliaz 6abi, nen akarsz rele
nenni?

- l',len, ha egy pardnyilehet6'
sio van rl.-- 

Ki lelszene, kihez rt'iatak?
- A Csaba Jani bdcsi hora Pn

holnap?
- A Borsoddal lesz.
- Nagyon 16.- Akkor odahlak hozzd, ezen-

ttil6 lesz a neslered.
- Nagyon udpen kdszdndn.

Kedves kollAgiik ! Engedieh k
neg egy kis kil6r6l, niel1ll a Bor-
sod Expressz nozdonydra lel'
szd llni k. E n ltelle n A ranyosi Jd -
nos nevil is. Ene az enbene Cn

jot nen hallottan, uak azl,.hogy
otronba, bunkd, vaddiszn6. lgy nyi
lalkozott rdla a r0nalveze16, vagy a
oyakorno*. rlle lve a vonalisn ereles
Votgwd is Neken az ityen Bll1n-
zcs dszlonosen gyanis roft de az
is, ha valakilagyon dbsdrnek, tragy
aindroznak. Az Aranyosi bdcsi kor-
ban ndr nen nessze voll a nyug-
dfazdsldl Terneles, lesles, piros
pozsgds arci, 6v06 haji, de le-
szes tarldsi, konof, nondhatndn
zord tekinleti, csendes, vagy in-
kdbb szdfukar enber volt 1dr egy
kbsd elhholt, de nCg $y is ldtszolt,
hogy valankuii kiilldsi, slrann
leg6lty lehelelL

En nrnd(1 tiszlelefiudda& ud-
variasan lrdszlnlen neki. 0 vas-
lag, erdtelies hangii{n hasonhan
viszonozla. sdt nCha szdlt is hoz-
zdn; - ,No kis nesleren neg-
kezdi, beyetCs lesz?', tragy "Hogyvan neslercn, hosszi voll az lj-
szaka?'

Tudlan r6la, hogy konekl,
nesszenenden negbbhatd, i6
nozdonyrezel1, a gdzdsdn is az
lehelelt, nerl nen jdrhatotl akdtki
lhtabn 301-esen gyots lorddba.
0 is ludla rdlan, hogy Csaba Jd-
nos kadCtlb vagyok. Az voll az
Crzdsen veb kapcsolalban, hogy
csak rdgalon lehet az, hogy nye-
si, naria, szekirozza a lanoncot
nen adia dta vezelistsb. Jd voll
a negCrzCsen.I'len az dreg na-
sinr'sztdban voll a hiba.

Eoylk diluldn Monda lacibd-
an62 jetenttreaen is leheno-
naloztunk Ferencvdros Cs Hat-
van kdzdtt.

- Kell nCha egy kr:s pihentet1,
kCnyelnes szolgdlat is -iegyezte
neg Laci bdcsi, anrel egyel rs
Crteilen, nerl ijjelegy ora lehe-
telt anikor a hktanydban dgyba
eslen a hosszi szolgdlal uldn.

KCsd esle Crkezlink Ferenc-
vdrosba 6s az dllondsidolgozdk-
ndl nerdben szokatlan ClCnksC-
oel taDasztaltunk.- - Vudr lt a gCp leakadt dll-
nak a vasa*, nehel kifelC, dtdll a
nCgyre, gdpnenel Keleli pdlya-
udvar.

Leadldk a jelzisl dldlltunk, a
szopdlatlevd felszhll, hogy dll a
kiidrat is neneszlelt. Ez negl6r-
tdnl6l perc alalt. A Ferencvdros-
ban egy ilyen nanirerhez leg-
aldbb negl/Yen'negYtrendlPerc
sz0ks6oellelelt.

A K-eteliben negdlltan a kiid-
raliltlzdn be/01 ds azonnal kide-
ri/|, hogy ni6rl voll a nagy siel-
sdg. Nen azdrl hogy egyszer le-
oven eov rdvid szolodlalunk is. A
Virossairas hnlgyrte ndris csiri-
pelte:

- Vudr h rdgton nehelnek ri
a vonatra, a 808-as gyorsotvrszk.

- Hdt Gabi, nil nondhatunk
erre? - szolt Laci bdcsi - visszik
a 808-asl, De vaion holvan az rde
illetdkes gCp? Eireszell noz-
donyyeze16vel eovitl?

! VabszitL, h'ogl, azt is eltCri.
leltCk, ninl ninkel, de egy nen-
zelkdzi oyors nen llldoodlhat ilt.
Uegyunf veb Laci bdclsi - vdla-
szoflan.

lnduksra kiszen illen a kor-
ndnykerdknCl, ankor idlt Ara-
nyosi Jdnos bdcsi, hogy levdll
benn1nket, ned iarilds alalt van
a gipe 6s csak holnap lesz kdsz.

laci bdcsinak lell[nl, hogy
Aranyosi bdcsindl nincs ninden
re ndbe n. t aci bdcsi ClCn ken lCny-
16 tCk szenCnek ligyelnCl senni
nen ker1lhelle el.

- I'le haragudi neg Crte, de
nagyon rosszul nCzel kr.

- I'le is nondd. Lacibdcsi, ke-
gyetlen rosszul 6zen nagan.
Egyvu izzadok, ndskor ldzok,
szCdibk, lehel hogy hzan is van.
hCludn velhn be gydgyszerl ble-
kudten, de nen sokal Cft

- Jdnos, niCrt nen nandldl
o llho n 6 s je le n le ltd I beteg e | ?

- Gondollan 6n, de nen aka-
rok gondot okozni a felvgydzi-
nak, lulkdrozni kellene neki, hogy
kit hozzon be henelten. lleg tu-
dod nilyenek egyesek, rlgtdn azt
nondandk: az Aranyosi hClvCgCl
csindll naodnak.- 

(Folytatiuk)

Czotter Gdbor:*

A KADET
(lll . resz)

ten gyakornoki szolgdlatot igy,
hogy oda-vrssza 6n vezelhellen.
Ekkona ndr negtanulan lobb
kCzzel lCkezni, anihez nagyban
hozzdidrult hogy Monda Laci bd-
csiva I n enle n szen C lyvo n ali fo r-
duhba Hegyeshalonba. A vonal
oda-vissza ninden dlbndson,
negdlhhelyen is gdrbe ldndl
negdllt (1y voll lehetdsdgen
gyakorolni.

tlint egy igazinasiniszla, 120
kn/d sebessdgI vonailal kdzle-
kedlen 6s igy 6rezlen, hogy
Eszlvevdje bhelek a viletlen-
sC g b6 | 0s szeiill n o zdo nyve ze 16 i
laHlkozdnak. A titHlkozd tCsztve-
vdi: Eertalan lslvdn, Pefttyek bt-
vdn, Aranyosi Jdnos, Csaba Jd-
nos. lledve Ldszh. A ldbbiek ne-
vCrb nen enlCkszen ponlosan.
Kihegyezeft lilel halfiathn il-
n C n ybe szdn o ldju ka I, ho gy kin e k
ni a baja a gippel, vonallal,
egyCbbel 6s hogyan letlik lil na-
gukat ra1la.

fdililnl egyszel hogy Nindory
Sanyi bdainillplenlkezlen lb a
szolgdlalbdl 6s kdten a kdvel*e"
zd vezCnylCsl. l'leg is kaplan az
iddponlol, a vonabzdnol is XY
nozdonyvezetd nev6l.

- lldr neginl? - eszenbe|u-
tott hogy bgutdbb a Lliener lilal'
zeren le sen ilhellen, de a veze'
t6l0kdt kAlszer lel kelletl nos-

- 
Az 6n6let-elbesz6l6s szetz6je mozdonyvezet6
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A dontis aligha tir halasztdst

Iflndd6s o budopesti tqrifosziivets6gr6l
A m6sik abban bhik, hogy v6gre sz6m6ra is megnyilnak az illamilimo-
gat6s p6nztigyi csalorn6i. A harmadik att6l lafl, hogy a lribbiek az 6
zseb6 ben akarnak kotor6szni

Egyik0 k se m gondol ana, hogy a budapesli ulazAso k t6 m ege az ulazAsi
6s tarilAlis ktir0lm6nyek javulAs6val nem marad vAltozatlan. Ha javulnak
a lell6lelek, megnd az utazAsikedv 6s ndvekszik az risszutasszAm is, A
t6rsasAgok lehAl nem egymAsl6l veszik el az ulasokal, hanem a szem6ly-
aul616l cs6b[jAk visszal

Elbizonylalanodtak a drjn16shoz6k is. A leryezett rendszer nem
szAm sze rdsithet6 t6rsadalm i e16nye i, a f e lt6telezett ltibbletutasszAm
adta bev6lelnrjveltm6ny ig6rele, az egymAsl is ligye16 tArsas6gok
hal6konysAgAnak vArhal6 javul6sa m69 kev6ss6 meggy6z6, Riasz-
16bb viszonl az, hogy mindez tdbbe kertilmajd, minl a ma sz6lforg6-
csoll, egym6sl6l elklikin0lten m0ktidleletl szolg6llat6k k6lts6gei,
Mennyiaz a t6bblel? Evi2 milli ird forint. Ez az 6venk6nlitdbbletig6ny,
am i az o rsz6g 3,3 m illi6 lakosAnak lri m egkrizleked6si viszonyail 6rez-
hel6en javilhaln6, 6s amivel megkezd6dhetne a tdmegkrizleked6s
m e gAllithalallannak t0n6 le6p0l6s6 nek m egford'rt6sa. Ha m inde hhez
azt is tudiuk, hogy a h6rom szolg6llal6 m a 6vente k6r0 lbel0l 60 m illi6rd
forinlol krjll el a leend6 BKSZ lertjlet6n, akkor ez a 16bblel igen
m6ll6nyosnak m ondhal6,

B u d ape sln e k n in c s n d s ki z b k e dC s i a lte rn att'wijal Az e gy6 n i krj z le ke -
d6s fell6telei egyre romlanak, A vAros h6lkdznapokon lassan egyellen
halalmas forgalmi dug6vA v6lik. $6cs, Berlin, Hamburg, PArizs 6s London
m6r dtesett ezen a lraum6n. Ok keservesen, de m6r megtal6lt6k a
megoldrisl. Mi6rl nem hisziink nekik? Van-e h6l bennUnk akaral ahhoz,
hogy mi is l6lrehozzuk a ltimegkiizleked6s szrivetsdg6t? Merl a magyar
ulasl sem 6rdeklik a finanszi'oz6si 6s lulaidonviszonyok. A maovar ulas is
csak ulazni akar: gyorsan, egyszer0e n, k6nyelm eseri, olcs6n. E[hez vArp
a Nyugalon m6r bevAllj6 megold6sokat n6lunk is.

Utazon az I ulcltdl t I Ut$l. IognCnn a ldl ncgszertesztctt
utast{dkozhld ttbMt, nogrllton t /cgycncl, ds lolszdllot a legk6.
zobbbi tdnogkdzhtodfti otzfdzn, logyon az nstit, nolrd, villa.
n oo vagy buoz, A nndtt r n Alitdttbso non lrdckcl, ln csat ulazni
ahrot,

Hogy a vas0tnak mAs a lulajdonosa, hogy a t6mogatAsirendszere is
kiikinbdz6, hogy az Allahm hasznAlt k6zleked6si inlrastrukt0rAt ki 6s
milyen p6nzb6l 6plette? Nekem nem lontos. A l6nyeg, hogy gyorsan, az
ell6ved6s vesz6lye n6lkul, egyszer0 vileldirendszer alkalmaz6s6val, kul-
lurAlt i6rmUveken 6s ligyelmes szem6lyzel szolgillalisril 6fuezve ludok -
szereln6k - ulazni. B6csben (Berlinben, Hamburgban, P6rizsban, Lon-
donban.., - a nem kly6nt r6sz tdrlend6) ez 'gy lrirl6nik. J6 lenne, ha nAlunk
is 'gy lenne, de sajnos nem Qy vanl

A Budapesli Kdzhkeddsi SzdrelsCg (BKSZ) hasonb el6nyeir6l mir
6vekkel ezel6fi meggySz6dtek a kormAny 6s a fdvAros drint6shoz6i, 6s az
e16k6szl6 munkAlalokfelgyonlAs616l hak al6 szen6d6sl. Megkezd6dtek
a tervez6shez szuks6ges lorgabmfefu6lelek, az,egyijttm0krid6sre kisze-
mell lArsasAgok k6z6s nevezSre hoz6sa', sok esetben m69 a fogalmak
azonos 6ilelmez6s6re b gondol kell€tl fordilani. HArom 6v ul6n v6gre
eljulotlunk oda, hogy bmeri0k azokal a f6bb m0szaki,logi 6s p6nztigyi
keretekel, amelyek a budapesti larifaszdvels6g l6kehozAsdhoz sz0ks6-
gesek.

Abban a helyzelben vagyunk leh6l, hogy isndl dinteni lehet K6rd6s
azonban, hogy a leendd sztivets6g ulasforgalmi, krirnyezelv6delmi 6s
ktizleked6spolitikai el6nyei elegenddnek m ulalkoznak-e ahhoz, hogy a
r6sztvevdk az ezzelj6r6 neh6zs6gekel is vAllalni tudjAk. Merl egy biztos:
a tulaldonosaikkal edd[ kdtoldal0 alkupoz'ni6ban l6v6 lArsasigoknak
egynds idnydban neg lref nylniuk.

Az elsz6mol6si fegyelem, a bev5lelek igazs6gos leloszlis6nak k6ny-
szere nsm engedheti meg, hogy egym6s el6tt b6rm il is takargassanak.

A sz6mok 6s a lervekbe n m egfogalm azotl kririjlm 6nyek t0kr6ben m osl
hirlelen sokan elbizonylahnodlak. Az egyik r6szlvey6 azt rem6li, hogy a
budapesti ulaslorgalom b6l kiszakfrhat m ajd m ag6nak egy j6kora szeletet.

K. J.
(Magyar Ktizleked6s, 1997. 14. sz6m)

Azaldbblal&n kllzdltlevdlhehozdtennl lllatueelvennlfutdle teleslqw yolna, vtszontaz Ulsitahn k6z&
tenntr- 8..a..Kd-zpntl llunbt&lml Bizoltfulnz eluttetnl fontos. tttnt muitcav&elml Ohdtsed a,gL a
munhkdrtllm4rrt*Ah6nos q4sz#gd@ylpr?bl6rrd/Aval lbrduloka Kdpontl ffitnkatr&elml Blzofrdghe,
g vek hossz0 sora 6ta gondot plenl a mozdony-
E vezel6k kell6 m6rl6k0 min6s6gi iv6vizzel val6
ellitdsa. N6miktu{nnival6t hagynak maguk ut{n a
cegl6di kanndk l{toldsi 16rilm6nyei, higi6niAjuk, a
min6s69i iv6vlz hi{nya, szem6lyzelvAhiskor a
sz0ks6ges iv6vk v6lelez6se.
Szabad ford{ban a kanna l6te, vagy hiinya mm
k6rd6s, {llapotuk olyan amilyen, vagy lel ludod
ldlleni, vagy marad, ami benne voll 6s t{skib6l}6n
el6 a kulacs.
Forddban,csak' n69yen haszn Alj{k, lgy lilszatra
tg6retesebb a helyzel. A k6rd6s az, hogy lesz-e id6d
a vizet kicser6lni. a kanndt kimosni.
A 16roldsr6l kiemelek egy-k6t p6ldtt:
- M40-en a szabad l6b6l nyil6 szerszAmos szek.
16nyb6l m ad{r- 6s rovarmaradvdnyok ktsdret6ben
h0zod el6,
- BZ-moloron az utasl6r padozatdb6l.
Gyakran hallani, hogy a taka16koss{gnak pozillv
eflektusai is lehelnek, de mltlel a takar6kossegi
inl6zked6sek m6r 6vek 6la igencsak mechanikJ.
san klsdrik a f0l6hAzak munkdjCl, egyre tobbszor
kell lorv6nyre hivatkozni, hArom flon gondolkodva
el:

Az illteto ivriviz
- az lv6vklarlAly kiloly6jdt olyan m6don kell elhe-
lyezni, hogy a lail6lyb6l kozvetlen0l inni ne lehes-
sen [4. $ (2)bek.],
- az iv6vklartily rendszeres le116tlenit6s616l, vala-
mint iogy azok lellolt6se csak iv6vk min6sdg0
vizzellort6njen [a. $ (2) bek.l,
- tov{bbi a16l, hogy a kozeg6szs6g0gyi kdvetelm6.
nyeknek megtelel6en legyen elhelyezve [a. $ (3) bek.].

- h0l6sileh6telek az adott mennyis69hez igazodva
a vez6nyletekben, vonlal6si telepeken biztosit-
hat6k legyenek,
- z4'ClKlEH 6rt6k feletti h6naookban a lordul6
6llomAsokon a csere megoldhat6 legyen,
- a mozdonyon lon6nO h0t6s, hidegen tarlds lehe.
t6s6g6t 6s lechnikilit jobban szorgalmazza a
munkaad6nk.
T6bb megoldis is l6tezk a technikai kivilsl€z6sre
6s annak k6ltsdg6re - amia munk{hat6 feladata,
A m u nkav6delm i bizotts{9ok m un kdj{t 0 jra kellene
deliniilni (lbzlelet a kivdtelnek). Sirdmok 6s pa-
naszkod{sok helyett a tartalmi, tdrv6nyes 6rvek
tobbet 6mek. Amig a MOSZ szeker6t tdbb ezren
egy ir{nyba hrizzuk, addig a munkav6delmibizott.
sig6l szAzan szdz lel6 h0zzdk 6s ha a szek6r
nel6n elindul, akkor varjak lepik el, hogy nehezebb
lggyen.
Al kellene gondolni a tirsszakszervezelekkel, nem
elikus megold{s, hogy a v6grehait6 szolgdlati he-
lyeken b6rmilyen biztons{gba, lan{csba, vezel6
beoszlis0 dolgoz6t delegilnak, legyen az akArmi-
lyen jl5 szakember, akkor b osszef6rhetetlen.
M unkakor0lm6nyeink 16ru6ny adta lavitAsi lehet6-
s6gei kozBl az iv6vh csak egy a sok kdz0l. A
Mukav6delmi t6rv6nyt 6s az ezt kieg6szlt6 tor-
v6nyerej0 rendeleleket ofuasva ri kell d6bben-
n0nk, hogy milyenek a munkakor0lm6nyeink,6s ez
sajnos val6sAg, bzony0an re{lis val6sdg.

Honok 86lr
b6k6scsabai mozdonyvezet6

(24'C konigdlt ellehiv hdm6rs6klet felett)
- az 6rAnk6nti 5-.|0 oerces k6zbeihatott oihen6i-
d6ben il5. $ (2)bek,jig6ny szerinl, de logil6bb f6l
6rlnk6nl illallban 1 4-1 6'C h6m6rs6klet0 lv6vizet,
vagy e c6l0 v6d6italt, ami azonos h6m6rs6klet0,
hesiletl, alkoholmenles, cukodarlalma az ital 4
s0lysz6zal6kdt nem haladja meg, vagy mesters6-
ges 6desitdszerel izesiten [1 5. $ 03) bek.],
- szem6lyenk6nt egy6n i hasznihtra kiadott iv6po.
harakr6l kell gondoskodni [ 5. $ (5) bek.].

RADIKALISA}I

OBJEKTIVEI{
PESSZT$STltl

A munk{ltal6 k6teles gondoskodni:
- iv6vhtailily fielen esetben: zomdncozott kanna)
rendszeres liszlln lailAs6r6l [N6pj6bti M iniszter
25/1996. sz. rendel€l 1. $ (l) bek.l,

- szo[{lalonk6nt adott mennyb6g0 6s {lhnd6
min6s6g0 palackozotl dsvAnyvizet biztositson a
munkAltat6.
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Az dprlllsl szdmunkban az l. r6sz a MAV Rt. l6tsz{-
mdnak m6lt 6vl alakulasdr6l sz6lt. A ll. rdszben a
t0l6rdk alakul6sdt vlzsg6lhatluk meg.

(E anyagrdszleteket a Vasutas Hirlap, /992 mdraus
ll-iszdmdMl vettiikdt -A Szerk)

ll.

1996-ban

luel6z6 6v azonos id6-
szakdhoz k6pest mutatkc-
26, h6l6zati szinten
14,0oh-kal t6bb lrjl6ra {va-

os, 43,4o/o-a 75o/o-os,
7,So/o-a 1 00%-os p6tl6kot
ig6nyelt, 20,3%-a pedig
pihen6napi tulmunka volt.

A trilordk alakul6sa
a MAV Rt.-n6l

le. l-X!!. havi tril6rdk
vizsgAlaHb6l kidenil, hogy
kUl6r6sen a decemberi 16-
l6raszdm haladta meg a
b6zis6rt6k6t. A tdrsasdg
dsszes tf l6ra-f elhas znAlA-
s6nak 95,8o/"-aa n6gy leg-
nagyobb szakszolgAlatndl
(forgalom, gdpdszet, p6lya-
fenntartds 6s TEB) regiszt-
rdlhat6, (ry a tObbi szakdg
a ttil6rdk tekintet6ben gya-
korlatilag f(Tyelmen ki/ril
hagyhat6. Az 1995{shdz
k6pest tavaly a forgalomn6l
minddssze 2,1%-kal n6tt a
tulmunk6ltatds, viszonl a
g6p6szetn6l, a pfllyagaz-
ddlkoddsniil, 6s a TEB-n61
enn6l j6val nagyobb m6r-
t6kben (43,2, 48,0, illetve
24,7o/o-kalYnvelt f elf e 16 a tf l-
6r6k sz6rna.

lamint ennek megemelt
dijazdsdnak) hat6sa t0k-
rdz6dik a tfl6r6ztatdsra
kif izetett bdrtcimegben is.

A decemberi t6l6rafel-'haszndlds egy6bk6nt igen
hosszri id6szakot lekintve
is kiugr6nak min6sfthet6,
mivel az 6v m6sodik leg-
t6bb t016ra{elhaszndl6st
mutat6 h6napjdban az au-
gusztusban regisztrdlt 6r-
t6k a 12. h6napban meg-
dupl6z6dott.

A tfl6raig6ny okai k6-
zdtt a havazds, a szabad-
sdgkiaddsi [6telezetts6g,
6s a Vasfti ArufuvarozAsi
Szabalyzat oktatasdn va-
16 r6szv6tel jelent meg
ddnt6 srillyal.

Az l-Xll. h6ban felme-
nilt ttif6rdk 28,8/"-a 50h-

K 33-an
Nyugdr/astaldlkozci

a vontatdsi f6ndksdgen
l'ldrcius vdgdn taldlkoz'tak a zdhonyi wntatdsi f6-

n0l6@ olrhtd temCtun azd< a nyugtrtrasolq akk az
elmilt hdrom 6vtun mentek nyugdfM. Volt, ah te/1*F
tette a nrugrdfhozsztiksdg* masrimumol de olyan is
alradt, aki nygdfba tdryszenilf

A gondosan el6l(6zfrelt Unnepsdg szinwnaldt
eneltq hogy szrnte minden nrygdfus dolgpzti felesdgt-
gel egytilt telt elryt a meghMsnak Oket n'@pra/
kdsztJnttiltdk

A rdsziuevdket Kovde Jdnos vontatdsi trnd( kd-
szdnthtte. tMltatta munkilUlrat s megkdszdnte a b-
retiletes he|ddlldsul<at tOffi AvtEeden dt udgzettlelkl-
smeretes munkdlUlcat - Hdrom korcszffily uan ielen -
monala -, s ha ualakr'netdn .ttiskdf 6rez a vezetds fe/6,
kdrem boadss ezt mqt nektinl6 s azdrta szCpre is
eml4kezzenek

Hruaf<ozott Veres Mrhdly 4t fdndk l9fi 6ta tdftdnd
segfrdkCszsdgdre, akr szintCn kdszdntdtte a ralt mun-
l<adrsalrat nnld ane*do6l<at monfult el nagy 6atb-
n6/c/<a/.

Az eMd sem udntott m4qda, mrkdzfun ndmi frdrc
is kenilt az asztaln, a zendt magn6rdl szolgdltat6k

tuu6n tumutaltdk a "Luca szdkCti amt l9&5 6ta
kdszlenek a nlugdfasok EMtg lO. lful&0-an sze-
rerelnek a ndvsorfun uagyis duenkdnt ualak, valamit
csindl a szCken fusohasem fq elk&ztiln

Hryy Crzi magd t az dsszelUuetelen ? - Csatdn Endre
ny.lnozdo4uezetdt kCrdezem, ak'3/ duet szolgdlt a
MA V-nd effi6l I Cvet tengelyen

- Hagyomdny ndraz rlyen falta tisszeiduetel nem
szaMd abbahagyn llyenkor az emhrek felodddnak,
elbszd0etnet fontos a rdszuCtel.

- BeszClne row&n magdrdl?
- Beregbdl szdrmazom, teffem az rclt, hogy 6relt-

sCgi u6n a mez@azdasdg@n lbgak elhelyezkedni
azonfun ez nem lilt tissze. lgy keniltem l9ffi-Mn a
vasfithoz KTG-s, mald nemsokda mozdoryuezetd
gyakomok leltem. | 9 7&En mdr cindlldan uezettem az
M442 psz.-i mozdonyt /969bn n&Aftem, van
egy /9 6va ldryom 6s qy /76ua rt?m- FelesQrem
szrntdn vasutas, a kereskedelmi szopdlahdl Mgwik

- Ha 16/ fiEom a Mozdo4uezeffi< SzalrszeruezeE -
nCl trisztsAowseld tdrs&lmi munledban.

- lgen.-KodMn rndr szoc. bngdaVezetd dtam
megkaptuk az anny lbkozatot l%g dh doSazom a
szakszeruezetfun. Jelentds erdmCnyeket trdunk fel-
mutatnr, p/.: tij Mttdbldzat bgilalkoztdesbztonseg,
telesftmdnyl'utalom, kfibnMzd p6tl6kok stb.

- Most mdC mnt nytgdfasnal6 mi a rEleffinye wlt
kenydadQifirdl a vas0lr6/?

- A MAV trytbkhatf,c€gt" uolt s tlgy gordolom p
pvffin is mqdlheEsl logilakotuEst nyil nnld En
opilmista vryrcl( remdlem gaan /az.

A ny4dfushldlkozd r*ztvetdr'ugyan lwdtlalr a
wntatdsi fdndl<sdgr sorabdl, de fuyehilAl<el gondola-
tail(hl tandeailckal sol<dgi @lltk sqrfteni Hrvrlcat s
szeretetal aondolnak matd a tovdffiialhan s a dt

uezetdikre, a fdndksdgt kollekt@ldra.
Nlugdfas Aueikhez f @sa&a kMnunk!

Sz6g6nyl Bertalan
Zlnny
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A minap lezajlott ktllddttgyfilas elatti egryeztetd prllanabk

Koszon1/ev6/
Szeretndnk k6sz6netet mondani az anyagi tdmogat6-

sukdrt, amellyel lehet6v6 tett6k, hogy a Vasutas Nyug-
diiasklubok Amat6r M0v6szeinek lV. Orszdgos Tal6lko-
z6ia d<lnt6i6n szerepl6 nyugdiiasok, szinvonalas el6a-
dd-sukhoz ir61t6 d 4az6sban rdszesU lhettek.

A ddnt6re az orszdg minden r6sz6b5l6fieztek sze-
repl6k, kdzel hdrornszlzan. A zsfrinek 37 mtisorszdm
kdzUl kellett rangsorolnia 6t kateg6ridban a legiobbakat.

Az OnOk 6ltal felai6nlott kdz6ns6gdijat Bodgdn Kd-
roly szdlharmonlkCs nyerte Tapolcdr6l.

Ogy 6iezzhk, hogy ezze I a m0v6szet i tal dlkoz6val egy
olyan hagyomenyterent6dott, amely indokolja a hdrom-
6venk6nti bemutatkozdsi lehet6s6g megterernt6s6t.

Int6zm6ny0nk a j6v6ben is k6szsdggel felvdllalja a
rendezvdny hAzigazda szerepdt, s bizunk abban, hogy
szdmfthatunk - az idei rendezv6nyhez hasonl6an : a
tdmogat6szervekanyagisegits6g6re 

K6sz6nettet:

Vas ur as c ro'#llt^l tT!fr.J}t*'P#3Sii
5000 Szolnok. Jubileum 161 1/A

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
MOSZ-Ktrpa Szeged terti let

199i. Aori l is 18-19-dn ker0lt meqrende-
z6sre a MOSffia Szeged ter0letimdrk6-
zdseinek hvaszifordu16ia. A k6tnaoos k0z-
delemsorozat els6 napiAn a viharos sz6l
nehezitette a jlt6kosokdolgdt, de misnapra
a nao is e16btjit (ezzel is tellenditve az alkal-
mi biife forgalm6t). A keresztbeve16sekkel
tarkitott fordu16n a kOvetkezd eredm6nyek
sz0lette k:

Bdkdscsaba - V6szt6 1-0
Kecskem6t- Szeged l.  1-4
Kiskunhalas - Szeged ll. 3-0
Szeged ll. - Mez6hegyes 1-3
V6sztd - Kecskem6t 6-1
Szeged l. - Kiskunhalas 2-2
Szeged ll. - B6kdscsaba 0-4
V6szt6 - Kiskunhalas 2-6
Szeged l. - Mezdhegyes 6-0
B6kdscsaba - Mez6hegyes 1-2

Kecskem6t- Szeged l l .  0-0
Mez6hegyes - Vdszt6 2-4
B6k6scsaba - Szeged l. 5-1
KecskemOt - Kiskunhalas 0-8
Szeged l. - V6szt6 3-0
Kiskunhalas - Bdk6scsaba 3-0
Mez6hegyes - Kecskem6t 3-0
V6szt6 - Szeged ll. 2-2
Bdkdscsaba - Kecskem6t 3-1
Mez6hegyes - Kiskunhalas 3-1
Szeoed l. - Szeoed ll. 12-1
Az 6szi 6s taviszi eredmdnyek alapjdn

Szeged l. 6s Kiskunhalas csapata 2'l ponttal
vdgzett, de jobb g6larinyaval a Szeged l.
csapat lett a ter0let nyertese, s 

'rgy 6k k6pvisel-
hetik szinein ket a k0z6pdOntokben.

Nagyszer0, kOtnapos rendezvdnyt 16that-
tunk a szervez6k jdvoltib6l, kifogistalan bi-
rdskodis, j6 p6lydk, finom 6telek 6s hideg

iiditdk tett6k em16kezetess6 ezta k6ttavaszi
napot.

K0sz0net a kiv6l6 rendez6s6rt a Szeged
tagcsoportnak, s mind a magam, mind a ttibbi
16sztvevd nevdben eredm6nyes szerep16st ki.
vin unk Szeged l. csapat6nak a koz6pddnt6k-
ben. A v6gs6 sonend:

l. Szeged
ll. Kiskunhalas
l l l .  Mez6hegyes
lV. Vdsztd
V, Bdkdscsaba
Vl. Szeged lt.
Vll. Kecskemdt

. Vl l l .  Szenbs
A Szenbs tagcsoport a j6 6szi szereplOse

utAn egy salnilatos esemOnysorozat miatt a
tavaszi fordul6n nem tudott rdszt venni.

Klss Llsrl6

Gyerm ek sdtortdborozds
a B U kkben

A Vasutasok V6r0smarty Mfivel6d6si H6za nyolcadik
alkalommal hirdeti meg a ny6ri s6tortdborozdst, amely
a Etikki Nemzeti Park teni/etdn, SzentlClekenlesz.

10-14 6vesek r0sz6re
l. turnus: jtilius 21{6litllius 27-ig,

ll. tumus: irilius 28-t6l augusztus 3-ig.
A24szem6lyes sdtrakat a mfivel6d6si hdz biztosftja,

a gyerekeknekcsak hdl6zs6kokat 6s a szUksdges 6gy6-
ni felszerel6st kell vinni0k.

A b6s6ges, napi Otszdri 6tkez6sr6l k0l6n szak6cs
gondoskodik, aki bogrdcsban k6szfti el afinoms6gokat.

A szines, v6ltozatos programban megismerkedhet-
nek a hegys6g n6v6ny- 6s 6llatvil6g6val, eml6khelyei-
vel, kirdnduldsokat tesznek barlangokhoz.

A vid6k hdborftatlan sz6ps6ge, remek t0rezesi 6s
sportoldsi lehet6s6get is nyujt.

Naponta 10-15 km-es t0r6kat lehet tenni, a program-
ban szerepel Lillaf0red 6s k0rny6k6nek a megismer6se
ts.
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Tudiuk h6ny oravan!
Mozdonyvezet6i l6tszdm 6s szolg6lati 6ra, 1997.6v 3. ho21 munkanap

Szolg6lati Ano- Szol9. Kifizetett Kitt.6ra
holy m6ny 6ra til6ra i'6ra

Szolg6lati Atto- Szolg. Kifizetett Kdt.6ra
hely m6ny 6ra tul6ra,,-"6ra

Bp. Fonncv. 349 50 481 785 '|.4 168
1 7 0 3 0

Bp. €rzat<i 247 34 555 1 'lO8 O 160
1 6 4 5 0

Szofnok 303 12857 941 0 1@
1 6 2 4 0

Sz.llCrlryar 343 18 386 4g 152 168
1 7 1 2 1

Bp.Dali 42 6483 192 0 1@
1 6 5 5 0

Gy6r 64 37 A2 787 0 160
1 6 3 3 0

B.gyamat 60 8 619 46 0 1@
1 5 9 1 0

Halran 129 18 4lO 14 0 166
1 6 3 0 0

Bp.Nyugali 5 718 0 0 160
1 6 0 0 0

Mirkofc 528 73 417 2485 63 168
1 7 3 6 0

Debrocen l}64 51254 2e, 152 '172

1 7 1 1 1

Nyftr9yt6za A4 31 700 1903 0 160
1 6 6 7 0

Zffrmy 154 19 211 66 1€ 160
1 5 8 1 1

Szeged 116 16 838 1 O42 0 '160

170 11 0

Alld."ob" 'l7g 24071 984 O 160
1 6 6 7 0

Kiskunhalag 103 15524 'l 166 0 1@
173 13 0

Szentes 29 35 578 g 055 0 160
176 15 0

V6szt6 56 7 697 347 1 160
1 6 8 8 0

P6cs 24O U277 967 4m 160
1 6 4 5 2

Domb6v6r 249 36203 12ffi 67 1@
1 6 4 6 0

Nagykanizsa 192 n 816 13?2, 0 160
1 6 7 8 0

Szmbathely 2'10 28 010 257 0 160
1 5 8 1 0

Celfdcim6lk 191 25 639 214 0 160
1 5 9 1 0

Tapolca 88 12055 224 31 160
160 30 0

Zdaqerazeg 92 12 103 0 137 160
1 5 0 0 2

Hil6zat 4 960 690 136 19 341 1165 163
1 6 6 5 0
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